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28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
« " Ε ω ς  τ ώ ρ α  έ λ έ γ α μ ε  δ τ ι  ο ί “ Ε λ λ η ν ε ς  π ο λ ε 
μ ο ύ ν  σ ά ν  ή ρ ω ε ς . Ά π ό  τ ώ ρ α  θ ά  λ έ μ ε  δ τ ι 

ο ί ή ρ ω ε ς  π ολεμ οΟ ν σ ά ν  " Ε λ λ η ν ε ς *

Φ. Ρ Ο Υ ΖΒ Ε Λ Τ

Θά θυμηθούμε πάλι σήμερα όλα τά μεγάλα ονό
ματα, πού χαράχτηκαν πια στίς σελίδες τής'Ιστορίας, 
και θά  γονατίσουμε ακόμη μιά φορά μπροστά στους 
ηρωισμούς καί στίς θυσίες, πού έκαμαν δλο τόν κόσμο 
νά παραδεχτή πώς τό παραμικρό δεν άλλαξε σ’ αυτή 
τή γη άπό τόν Μ αραθώνα και τη Σ αλαμ ίνα  ώς τήν 
Π ίνδο, τό Ίβ ά ν  και τό Τεπελένι. Δεν πρέπει όμως νά 
ξεχνάμε πώς τό Κ ατόρθω μα εκείνο,τό Θαΰμα τοΰ 1940 
και τοΰ 1941, δεν ήταν μόνο ή νίκη 300.000 Ε λ λ ή 
νων, πού είχαν φορέσει τό χακί και άψήφησαν μαζί με 
τή φοβερή πολεμική μηχανή τοΰ φασισμού καί τα χιό
νια τών αλβανικών βουνών. Στην πρώτη γραμμή 
ήταν, βέβαια, όλοι οί νέοι, όλοι οί λεβέντες. Κοντά 
τους όμως, μέ μιά πνοή, μέ μιά θέλησηκαί μέ μιάν ά- 
ποφαση, ήταν καί όλοι οί άλλοι "Ελληνες, οχτώ εκα
τομμύρια άνθρω ποι. Ο ί πόλεις είχαν πάντα κοσμο
πλημμύρα, άπό ψυχές όμως είχαν μείνει άδειες. "Ολοι 
οί "Ελληνες ήταν στό μέτωπο, όλοι πολεμοΰσαν κ ι’ 
όλοι μαζί έπλασαν τό Κ ατόρθω μα τοΰ 1940— 41.

ΚΓ αυτό είναι τό πολύτιμο δίδαγμα, πού παίρνου
με άπό τήν 28η ’Οκτωβρίου. Οί δυνάμεις τής π ατρ ί
δας .πού δίνουν τή νίκη δέν είναι μόνο εκείνες πού λάμ
πουν στό μέτα>πο. Ε ίνα ι όλες οί δυνάμεις τοΰ ’'Εθνους, 
καί οί ηλικιωμένοι, καί οί γυναίκες, καί τά παιδιά, 
πού στέκουν πίσω άπό τόν πολεμιστή, πού τοΰ φωνά
ζουν πώς όλη ή Ε λ λ ά δ α  βρίσκεται κοντά του καί πώς 
όλη πάλι ή Ε λ λ ά δα  θά  νικήση ή θ ά  χαθή μαζί του. Αυ
τό τό μήνυμα εστειλε ή χώρα στούς ήρωες τοΰ 40-41. 
Κ αί τό ΐδιο  μήνυμα πρέπει νά στέλνη καί καθεμέρα νά 
τό άνανεώνη στούς ήρωες τοΰ 48. ’Έ τσ ι θάρθη  πάλι ή 
Ν ίκηκ’ετσι θ ά  τήν μοιραστούν πάλι όλοι οί "Ελληνες.

Η "Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  ΕΣΤ ΙΑ ,,



Ή  μεγάλη επέτειος

Τό πνεύμα τής 28"s ’Οκτωβρίου
Τού κ. Στράτη Μυριβήλη

Είναι μέσα στή ζωή τών άτόμων, δπως και μέσα 
στή ζωή τών λαών, μερικές ήμερομηνίες πού στέκουν- 
ται σάν όρόσημα καί ύψώνουνται σάν βίγλες. Έ κεΐ 
λοιπόν πού περπατάμε τήν καθημερινή μας χαμοζωή, 
σκυφτοί κάτω άπό τό βάρος τής βιοπάλης, σκυθρωποί 
άπό τά πάθη καί τά Ιδιωτικά συμφέροντα, βλοσυροί 
άπό τόν άνελέητον άγώ να γιά τήν ύπαρξη, άκοΰμε τις 
ιερές καμπάνες νά σημαίνουν τόν δρθρο τής ψυχής 
καί ξαφνιαζόμαστε.

Σ ταματάμε μεσοστρατίς καί βλέπουμε μπροοτά 
μας τήν ψηλή κορφή. Ή  καρδιά γεμίζει άναγάλλια , 
τά μάτια  βουρκώνουν. "Ω, τήν ξαίρουμαι τούτη τήν 
υψηλότατη σκοπιά, στήν κορφή της άνεμίζει χαιρετι- 
στικά ή σημαία πού ύψώσαμε μέ τά ματωμένα μας 
χέρια. Μέ τοΰτα τά δικά μας χέρια, μέ των πατερά
δων μας, μέ τών προγόνων μας τά  χέρια.

Α6τό μας κάνει νά σηκώνουμε τό μέτωπο, αϋτό 
μας κάνει νά ξεφορτωθούμε μιά στιγμή τό φορτίο τών 
μεριμνών πού χαμηλώνουν τά μάτια  καί τό πρόσωπο 
πρός τή γή.

Τότες μιά λαχτάρα  ξεπηδάει άπό τήν καρδιά μας. 
Ν ' άνεβοΰμε τήν ψηλή κορυφή, νά σταθούμε όρθοί 
στήν άκρότατην άκρην, έκεΐ πού ό οόρανός είνα ι άνοι- 
χτός καί οί όρίζοντες άποτραβιοΰνται στ’ άπόμακρα. 
Νά βάλουμε άντήλιο τό χέρι κι’ άπό κεΐ ψηλά ν' 
άγναντέψουμε τά  περασμένα, νά μαντέψουμε καί τά 
μελλούμενα. Ά π ό  ποΰ ήρθαμε. Ποιές στράτες περά
σαμε. Σέ ποιά ριζικά τραβάμε.

Τά περασμένα τά προσφέρνει στή ματιά μας ή 
'Ιστορία. Ή  μνήμη βαδίζει πάνω στούς περπατημένους 
δρόμους, άγγίζε ι πρόσωπα, τοπία, όνόματα καί περι
στατικά, πού διάβηκαν καί πάνε. Ψ άχνει τις εικόνες, 
φυλλομετρά τά  βιβλία, χα ϊδεύει τ' άρματα  τά παλιά .

Ά μ ή  τά μελλούμενα ; Αύτά είνα ι σκεπασμένα άπό 
τήν όμίχλη τών άγέννητων καιρών. Ή  Μ οίρα Εχει ά- 
πλωμένη άνάμεσά μας κι' άνάμεσά τους τή σκοτεινή 
αύλαΐα της. Τό δράμα τής ζωής ξετυλίγετα ι ώρα μέ 
τήν ώρα καί κανένας δέν ξέρει τήν υπόθεση μηδέ τή 
λύση πού προετοιμάζεται.

"Όμως ύπάρχουν τά προηγούμενα. Τό δράμα τής 
ιστορίας Εχει άρχίσει πριν άπό π ο λ λ ά —πολλά χρόνια, 
ξεκινώντας άπό τό παραμυθόδραμα γιά  νά φτάσει στή 
συγκαιρινή τραγω δία. Μπορούμε λοιπόν νά ξεδιακρί- 
νουμε—άκρες, μέσες—τις θολές γραμμές καί τά  άβέ- 
βαια σχήματα πού διαγράφονται πίσω άπό τό κλειστό 
καταπέτασμα καί τό κολπώνουν. Μπορούμε νά καθο- 
ρίσουσε λίγο —πολύ τήν κατεύθυνση γιά  τά βήμαια  
πού άκοΰμε νά πλησιάζουν, σέρνοντας πίσω τους τή 
Μ οίρα μας. Σ ' ; αύτό μάς βοηθάει ή άναγκαιότητα πού 
είναι κλεισμένη μέσα σ’ δλες τις μορφές τής ζωής καί 
κλώθει τό πεπρωμένο τους σάν ενα νήμα καί δέν ξαί- 
ρουμε τήν πρώτην άκρη του, δμως ξαίρουμε πώς ξ ε 
τυλίγετα ι πάνω σέ σταθερούς νόμους, χα ίρουμε άκόμα 
πώς μέσα στή ζωή τών άτόμων καί τών λαώ ν καμιά 
πτώση, κανένα άνέβασμα καί κανένα σταμάτημα δέν

εΐναι, πού νά μήν υπάρχει σάν οπέρμα μέσα στήν 
προηγούμενη, τήν προγονική ζωή τους.

Σήμερα άνεβαίνουμε τήν πιό ψηλή βίγλα τής νεώ- 
τατης Ιστορίας μας. "Ενας λαός, όχτώ εκατομμύρια 
ψυχές, βαδίζει στό προσκύνημά του μέ τάξη, μέ σιωπή, 
μέ περισυλλογή. ”Ας παραμερίσουν οί δημοκόποι, άς 
κρυψτοΰν οί Ενοχοι καί οί δειλοί.

«Καί μονάχα άς άκλουθάνε —όσοι έπράξανε λ α 
μπρά», είπε ό Ποιητής.

Ά π ό  τήν κορυφονραμμή τής 28ης του Ό χτώ βρη  
μ_ποροΰμε ν’ άγναντέψουμε τήν πορεία τής Φυλής μας 
μέσα στά περασμένα. Μπορούμε νά τό κάνουμε μέ 
θάρρος, νά σταθούμε χωρίς ντροπή μπροστά στις ά λ 
λες κορυφές τής Ελληνικής ζωής πού θ' άντικρύσουμε 
άπό δώ ψ η λά . ..

Κάθε μιά τους είνα ι ενας σταθμός μέσα στό αιώ
νιο περπάτημα τής Φυλής. Καί κάθε σταθμάς είναι 
τρόπαιο τιμής καί πολιτισμού. "Ομως δλα τά κοιτάμε 
σιωπηλοί άπό τό ύψόμετρό μας, άπό τήν κορφή τής 
28ης τοΰ Ό χτώ β ρ η , τά κοιτάμε κατάματα γιατί άπό 
κανένα τους δέν σταθήκαμε πιό κάτου. Αύτό μάς δί
νει νέα δύναμη καί νέα πίστη. Καί πόσο μάς χρειά- 
ζουνται σήμερα ο! δύο αύτές άρετές, σήμερα πού γυ 
ρίζουμε σκεφτικοί άνάμεσά στά ματωμένα χαλάσματα 
τής χώ ρας μας καί τής ψυχής μας.

Εικοστή όγδόη τοΰ Ό χτώ βρη .
Ε ίνα ι τρανή τούτη ή ήμερα καί δέν είναι γιά  νά 

σβύσει ποτές τό μεγάλο άστρο της πάνω άπό τήν 
Ε λ λ ά δ α .

Σηκώθηκε όλάκαιρη μιά Φυλή καί τήν Εγραψε μέ 
φωτιά καί μέ αίμα.

Γεννήθηκε μέσα στήν κραυγή τών σειρήνων καί 
τών σ αλπίγγω ν καί άπάντησαν στό τρομερό κάλεσμά 
της ot Πανέλληνες μ’ Ενα όμόψυχο «Παρών».

Ε ίνα ι μέσα στή ζωή τών έθνών ήμερομηνίες πού 
τά δικάζουν, τά δοκιμάζουν καί έλέγχουν τά  χαρτιά  
τής ιστορικής τους ταυτότητας. Τέτοια είναι ή μέρα 
τής Σαλαμίνας, ή μέρα τοϋ Μ αραθώνα, ή μέρα πού Ε
πεσε ή Πόλη καί ό Κωσταντϊνος, ή μέρα τοΰ Εόαγ- 
γελισμοΰ τοΰ 21, ή μέρα τοϋ Κιλκίς καί τοΰ Ά βέρωφ 
ή μέρα, Ά ς  τό μάθουν λοιπόν εχθροί καί φίλοι μιά 
γ ιά  πάντα. Ε ίνα ι ή ίδ ια  μέρα, πού ξανάρχετα ι μέ ά λ 
λο δνομα κάθε φορά μέσα στή ζωή καί τήν Ιστορία 
μας.

Ή  28η εΐνα ι άκόμα Ενα φανέρωμα τού πνεύματος 
τής Φυλής. Αύτή τή μέρα δόσαμε εξετάσεις μπροστά 
στό θ ε ό  καί στούς άνθρώπους, δείξαμε τήν ταυτότητά 
μας τήν εθνική :καί βρέθηκε έν τάξει.

Δοκιμάσθηκε ό λαός μας «έν πυρί ώς χρυσός έν 
χωνευτηρίω». Καί βρέθηκε γνήσιος. Γι' αύτό πρέπει νά 
συνειδητοποιήσουμε τις φυλετικές άξιες, πού κυρώθη
καν αύ'τή τή μέρα, τή φοβερή καί ώραία.

Ά ς  καθαρίσουμε λοιπόν τή σκέψη άπό κάθε μ ι
κρόψυχη έπιφύλαξη, γ ιά  νά πλησιάσουμε στό βωμό 
τής θυσίας. 'Ά ς  σπρώξουμε μακρυά μας κάθε έγωι-
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σμό, “Ας ξεχάσουμε σήμερα τούς Ενοχους, τούς στιγ- 
ματισμένους έξωμότες, τούς άποξενωμένους άπό τήν 
καρδιά του Εθνους 'Ελληνόφωνους,

Κείνη τή μέρα πού κραύγασαν οί καμπάνες και 
απαντήσαμε μέ τόν 'Ύμνο τοΰ ΣολωμοΟ, δέν υπήρχαν 
άνάξιοι καί άτιμοι Έ λλ η νες. Κείνη τή μέρα κανένας 
έχτρός δέν ύπήρχε άνάμεσά μας. Καί σήμερα γιορτά 
ζουμε τή χα ρά  τής Ενωμένης, τής ομόψυχης, τής όμο- 
ούσιας 'Ε λλάδας.

“Ενας λαός πού μεγαλούργησε μέ τέτιον τρόπο, 
χωρίς οδτε μιά στιγμή νά πάρει δφος θεατρίνου, Εχει 
δικαίωμα νά κρατήσει τή σεμνότητά του σάν τό μονα
δικό στολίδι τής θυσίας. “Ενας λαός πού άνέβηκε τις 
πιό ψηλές κορφές τής ζωής του μονάχος, Εχει δικαίω
μα νά κρατήσει σάν άκριβό τίτλο τιμής τή μοναξιά του. 

Σήμερα άνεβαίνουμε στό προσκύνημα τών νεκρών

πού σιωπούν. Τά μάτια  μας δακρύζουν γιά  κείνα τά
μάτια  πού Εσβυσαν, γ ιά  νά μπορούμε έμεϊς νά βλέ
πουμε μέ άχαμήλω το βλέμμα πρός τις κορυφές.

Ό  άσπασμός μας πηγαίνει πρός τά χέρια πού 
τσακίστηκαν, τά προσκύνημά μας πηγαίνει πρό τά π ό 
δια πού πελεκίστηκαν, γ ιά  νάχει ή 'Ε λλά δα  χέρια γιά  
νά κρατήσει τό σπαθί τής τιμής της καί πόδια  νά στα 
θεί όρθια μέσα στήν κατα ιγίδα  τής φωτιάς καί τοΰ 
άτσαλιοΰ.

Ε ίμαστε “Ελληνες. Ε ίμαστε οί “Ελληνες τοΰ 40-41. 
Πάνω άπό τά ερείπια τής χώ ρας μας. Πάνω άπό τούς 
άμέτρητους τάφους μας. Πάνω άπό τά χω ριά μας τά 
άνασκαμένα. Πάνω άπό τά ά γα θά  μας τά κουρσεμένα, 
άπό τά σπιτικά μας τά  ρημαγμένα. Πάνω άπό τή 
φτώχεια μας καί τή γύμνια μας. Πάνω άπό τά πάθη 
καί τά μίση μας, ενας δρκος πρέπει νά μάς ενώσει σή



μερα τούς Πανέλληνες. "Ενας δρκος πού νά περάσει 
σάν μυστικό σύνθημα μέσ' ά π ' δλες τις καρδιές πού 
χτυπούν μέ ρυθμόν Ιλληνικό :

« 'Ορκιζόμαστε νά μείνουμε πάντα οί 'Έ λληνες τής 
28ης Ό χτώ βρη , οί "Ελληνες τοΰ 40-41».

Ή  τιμή τής φυλετικής ευ γ έ ν ε ια ς  είνα ι ενα χρέος 
πού βαραίνει π ά \ω  οτή ζωή μας σάν Ενας Νόμος ’Α
ρετής. Τό ξαίρουμε αύτό. Γι' αύτό καί δεχόμαστε τήν 
'Ελληνικήν Ιδ έα  σά μιάν ευθύνη ώραία καί τραγική, 
δπως άρμόζει σέ μιά Φυλή άρσενική, άπόκοτη καί πε
ρήφανη. Αύτό κι’ δλας είνα ι τό γνώρισμα τής άρσε- 
νικής ψυχής.

Νά δέχεται μέ χαρά  τήν εύθύνη καί νά έκτελεί μέ 
χάρη τήν άποστολή της μέσα στό σύνολο πού τήν 
πλαισιώνει,

Ή  Ε λ λ ά δ α  πραγματοποίησε τοΰτον τόν άθλο δλες 
τις φορές πού ή καμπάνα τής Μοίρας σήμανε μέσα 
στούς αιώνες τήν κρίσιμην ώρα της. Ε ίπε «ΤΟ ΜΕ
ΓΑΛΟ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ» του ποιητή χωρίς 
δισταγμό. Καμιά αμφιβολία, καμιά μικροψυχίατ κανέ
νας ύπολογισμός, κανένα παζάρεμα τής προσφοράς της.

Ρίχτηκε καταπάνω  στή βαρβαρότητα μέ πόδι χο 
ρευτικό κι’ άνάλαφρο.

Ρίχτηκε πάντα μ' ενα άνθισμα καρδιάς τόσο άνοι- 
ξιάτικο, τόσο νεανικό. Καί αύτό είνα ι τό μυστικό της.

Ρ ίχτε μιά ματιά στό μεγάλο κοιμητήριο τής Ισ το 
ρίας. "Ενα πλήθος ’Έ θνη μεγάλα κινήθηκαν παράλ
ληλα στό φανέρωμα τής 'Ε λλάδα ς. Σηκώθηκαν σάν 
μετέωρα, άναψαν, σπιθοβόλησαν. Κατόπιν έσβυσαν 
καί στάχτωσαν, θαμένα γ ιά  πάντα  κάτω άπό τή σκόνη 
τών πολιτισμών τους. Κάπου - κάπου μιά πλάκα, ενα 
άνάγλυφο φθαρμένο άπό τή σκουριά τοΰ χρόνου, ενα 
μνημείο, σημαδεύουν αυτούς τούς πελώριους Νεκρούς. 
Ή  ύπαρξή τους δέν άπόμεινε παρά σάν δρος άρχαιο- 
λογικός, περιέργεια τής σκαπάνης τοΰ σοφοΰ, παραμύθι 
χωρίς άρχή καί τέλος μέσα στή μνήμη τών άνθρώπων.

Ή  ’Ε λλάδα  —μόνη αύτή—συνεχίζει τό δρόμο της 
τόν εφηβικό. Κρατά άναμμένον τόν πυρσό της καί τρα 
βάει τήν πορεία της μέ τό 'ίδιο άνάλαφρο περπάτημα. 
Ή  φωτιά της φέγγει πάνω άπό τά κεφάλια τών σκλά
βων καί τ ’ δνομά της είναι παντιέρα τής λευτεριάς γιά 
τούς λαούς πού γονατίζουν. Μεθυσμένη άπό τά άδάμα- 
στα νιάτα της, προχωρεί μέσα στούς αιώνες μέ τό τρα 
γούδι τής ζωής στό στόμα. Τραγουδά τή ζωή άκόμα 
καί σάν σέρνει τό χορό τοΰ Ζαλόγγου, τό χορό τοΰ 
θανάτου. Γιατί γνώρισε κατά βάθος τή χα ρά  τής ζωής, 
γ ι’ αύτό καί τήν άξιολογεϊ κάθε στιγμή πάνω στή ζυ 
γαρ ιά  τοΰ θανάτου. ’Ακόμα καί τήν ώρα τοΰ διονυσια
σμού της δέν χάνει αύτό τό μέτρο. Τό παλικάρι χο 
ρεύει, χτυπά  τό τσαρούχι στό χώμα καί τραγουδά τήν 
ύψηλή βιοθεωρία τής Φυλής.

Τούτη ή γής πού τήν χατονμε,
"Ολοι μέσα θέ νά μποΰμε.
Τούτη ή γής μέ τό λουλούδια 
Τρώει νιοΰς καί κοπελούδια.

Ε ίναι ένας χορός πού γίνεται προκλητικά μέσα 
ο τ’ άλώ νια του θανάτου. Μόνο Μνας έφηβικός λαός ε ί
ναι άξιος γ ιά  τέτοιες καταξιώσεις.

Ή  Ε λ λ ά δ α  είνα ι αύτός ό λαός, Αύτή είνα ι πού 
άνακάλυψε μέσα στά άρχα ιότα τα  παραμύθια της τά 
«άθάνατο νερό» πού δίνει τά αιώνια νιάτα.

Δέν τ’ άνακάλυψε μονάχα. ’Έσκυψε τό πρόσωπο 
πάνω στά νάματα καί ήπιε, άδιάκοπα φλογισμένη άπό

τή δίψα τής ζωής. άδιάκοπα διψασμένη άπό τήν άψυά 
γεύση τής ζωής. άπό τις βεβαιώσεις τής ζωής, άπό τόν 
ήλιο τής ζωής.

Οί "Ελληνες καπεταναϊοι πού περιφέρουν τή γ α λ ά 
ζια σημαία τους σ’ δλες τις θάλασσες καί τούς ώκεα- 
νούς τής γής, βλέπουν νά ξεπροβάλει μέσα άπό τά κύ
ματα ή άρχα ία  Γοργόνα. Π ιάνεται άπό τό τσιμπούκι 
τής τλώ ρης καί ρωτά :

— Ζεϊ ό βασιλιάς 'Α λέξανδρος ;
Καί οί ναυτικοί μας άπαντοΰν χωρίς δισταγμό :
— Ζεϊ καί βασιλεύει καί τόν κόσμο κυριεύει.
Τό πνεΰμα τής 'Ε λλάδα ς είναι καί πάλι πού κρύ

βεται μέσα στό σύμβολο τοΰ Μ έγ’ Αλέξοιντρου. Και τό 
πνεΰμα τής Ε λ λ ά δ α ς  ζεϊ καί βασιλεύει μέσα στίς στερ- 
γιές καί στίς θάλασσες τοΰ κόσμου. Καί σέ τοΰτον τόν 
πόλεμο οί ξένοι ναύαρχοι πού κυβερνούν τά κύματα 
ακόυσαν τή φωνή τής Γοργόνας καί άναγκάστηκαν νά 
άπαντήσουν μέ τά άνακοινωθέντα καί ,μέ τά ραδιόφω 
να καί μέ τις έφημερίδες δλων τών 'Ηπείρων καί τών 
Πολιτειών :

— Ζεΐ καί βασιλεύει καί τόν κόσμο κυριεύει.
Πέρασαν πολλοί αιώ νες πού άκούστηκε Ενίχς π α 

ράξενος λόγος γιά  τήν 'Ελληνική Φυλή. Ό  λόγος ελε- 
γε : « 'Έλληνες άεί παϊδες». Τό «παιδί» είναι ή λέξη 
πού εχει τή ρίζα της στό ρήμα «παίζω». Είμαστε ό 
λαός πού παίζει μέ τή ζωή. Καί μέ τό θάνατο, δταν 
Ιρχετα ι σάν ορμητική έπικύρωση τής ζωής. Ποιός ε ί
ναι άξιος γ ιά  μιά τέτοιαν έπικύρωση ;

Μόνο τά  νιάτα τδχουν αύτό τό προνόμιο. Γιατί 
μόνον σάν ξεχειλίσουν οί κρουνοί της ζωής μέσα σ' Ε
ναν όργανισμό, μπορεί νά γίνει τούτη ή έκρηξη τής 
θείας τρέλας. Τά Μηδικά ήταν τό πρώτο της φανέρω
μα. Τό 21 Εγινε ένάντια στή θέληση τής πανευρω παϊ
κής διπλωματίας, ένάντια στήν Ιερή Συμμαχία . Στόν 
προηγούμενο πανευρωπαϊκό πόλεμο ή Ε λ λ ά δ α  βγήκε 
στό πλευρό τής Γαλλίας, τή στιγμή πού οί γερμανικές 
βόμβες επεψταν μέσα στό Παρίσι. Σέ τοΰτον τόν πό 
λεμο ή Ε λ λ ά δ α  στάθηκε στό πλευρό τής ’Α γγλίας, 
δταν δλη ή Εύρώπη Ιγλυφε. τή μ πότα  τής Γερμανίας, 
δταν ή 'Αμερική μετρούσε τά 8 Εκατομμύρια λόγχες 
τής Ρώμης, δταν ή ’Α γγλία  μονομαχοΰσε τήν πιό άγω- 
νιώδη μονομαχία τής μεγαλόπρεπης ιστορίας της.

”Ας διαφυλάξουμε λοιπόν τήν 28 τοΰ Ό χτώ β ρη  
μέσα στά άδυτα  τής Εθνικής ψυχής, γ ια τί ε ίνα ι τό 
πνεΰμα τής Φυλής πού μίλησε μέ τις σάλπιγγές της. 
”Ας τήν κάνουμε συνείδηση. "Ας τήν κάνούμε πανο
πλία . ' Ας τήν κάνουμε κανόνα ζωής.

Ό σ ο  ζεϊ ή Φυλή αύτή, ή 28 τοΰ Ό χτώ β ρ η  θά καί- 
γει μέσα της άσβυστη φλόγα. Καί σάν ξανάρθουν τά 
δίσεχτα  χρόνια καί ό άνθρωπος κιντυνέψει άκόμα μιά 
φορά νά χάσει τήν άξιοπρέπειά  του, ή ελληνική φωτιά 
πού δέν σβύνει κάτω άπό τή στάχτη τοΰ χρόνου, θά 
περιμένει πάλι τήν ώρα της γ ιά  νά φωτίσει τήν έντρομη 
πανανθρώπινη ψυχή στό δρόμο τής αρετής καί τής λευ 
τεριάς, στό δρόμο τής περηφάνειας, στήςΓτιμής τό δρόμο.

Ή  Ε λ λ ά δ α  τών Μηδικών, ή Ε λ λ ά δ α  τής Πόλης, 
ή Ε λ λ ά δ α  τοΰ 21, ή Ε λ λ ά δ α  τοΰ 17, είνα ι μέσα στήν 
Ε λ λ ά δ α  τοΰ 40. Σ άν Φυλή σταθήκαμε άξιοι τής 'Ιστο
ρίας μας. Τώρα Ενα είναι τό χρέος μας :

Σάν άτομα νά σταθούμε άξιοι τής Φυλής μας.
Ψ ηλά τις καρδιές οί Πανέλληνες.
Καί ψηλά τις Σημαίες

« Τ Ρ Α Τ Η Σ  Μ Υ Ρ ΙΒ Η Λ Η Ϊ

Μιά επέτειος
Ελληνικού ήρωϊσμοΰ

Τοΰ κ. Νίκου Προεστόπουλου

'Αξίζει άλήθεια, καθώς τόν περασμένο μήνα, τοΰ 
Σταυροΰ, συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια άπό τόν ένδο
ξο θάνατο ένός ώραίου "Ελληνα άξιωματικοΰ του Ναυ- 
τικοΰ, τοΰ άντιπλοιάρχου Βασίλη Λάσκου, νά θυμη- 
θουμε τούς άγώ νες τοΰ ήρωϊκοΰ μας Βασιλικού Νριυ- 
τικοΰ καί νά καθιερώσουμε τήν ήμέρα τοΰ Σταυροΰ 
σάν Ενα άπό τά μνημόσυνα ποΰ χρωστάμε στούς σε
μνούς γ ιά  τήν Πατρίδα σκοτωμένους "Ελληνες, δσοι 
άπό μάς δέν προκινδυνεύσαμε, μέ τό ίδιο  μας κορμί, 
στούς τελευταίους άγώνες τής Π ατρίδας.

Μ πορεί ή εισφορά πολλών άπό μάς στό 40—41 νά 
μήν ήταν άσήμαντη. "Ο πως καί νάχει δμως είνα ι κάτι 
πού ξεχάστηκε καί δέν μποροΰσε παρά νά ξεχαστεϊ. 
Ε κείνο  πού δέ λησμονήθηκε κι’ οϋτε πρέπει, ούτε μπο
ρεί ποτέ νά λησμονηθεί, είνα ι οι αίματηρές ήρωϊκές 
θυσίες του πολύμοχθου Στρατοΰ μας. τοΰ πατροπα
ράδοτου Βασιλικοΰ Ναυτικοΰ μας καί τής νεαρής μας 
πολεμικής 'Αεροπορίας.

Στήν έπέτειο τής θανής του άπό Γερμανικό πολυ
βόλο, άπάνω  στή γέφυρα τοΰ πυργίσκου τοΰ ύποβρυ- 
χίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» κάτω άπό τό Πήλειο καί μπροστώ 
στή Σκιάθο, ή μνήμη τοΰ Βασίλη Λάσκου γιγαντώ νει 
σάν άθάνατο σύμβολο τής ήρωϊκής Ναυτικής Ε λ λ ά δα ς.

Καί τό Ελληνικό τοΰτο μεγάλο σύμβολο εύρύνε- 
ται, γίνεται άκόμα πιό τρανό, γιατί ό Βασίλης Λάσκος 
ήτανε Ενα άπλό παιδί τοΰ Λαοΰ πού μέ τις προσωπι
κές του ικανότητες καί τήν άδάμαστη θέλησή του άγω- 
νίσθηκε χρόνια  καί χρόνια νά γίνει κάτι γιά  νά βοηθή
σει θετικά μιά μέρα τήν Π ατρίδα του.

Πολλές φορές οί ίδιοι έμεΐς ύποστηρίζουμε πώς 
εϊμασ τί λαός μοιρολάτρης καί πώ ς καθόμαστε ά π ρ α 
γοι καρτερώντας μέσ’ στό Καφενείο τήν έξ ύψους βοή
θεια. Μά τά πα ιδ ιά  μας, στούς άγώ νες τοΰ Γράμμου 
τοΰ 40—41, σάν κυνήγησαν τούς άθλιους Βερσαλλιέ- 
ρους, καί στούς σημερινούς στά ίδ ια  βουνά κι’ άγνάν- 
τια  στήν προδοσία καί τήν έπιβουλή τών Κομμουνι
στών καί τών Σλάβων, μάς διαψεύδουνε. Κι’ δχι μέ λό
για . Μ άς διαψεύδουνε μέ τό α ιμ α  τους πού χύνουνε. 
Μέ τό ίδιο  μας τό α ΐμ α : τοϋτος ό λαός, δσο κι’ άν 
προβάλλεται άψίκορος κι’ έπιπόλαιος, δσο τάχα  μοι
ρολάτρης, δμως μέ τά βλαστάρια του, σάν τά καλέσει 
στόν άγώ να τής Κοινής σωτηρίας, κάθε φορά άποδεί- 
χνεται άταίριαστος σέ ήρωϊσμό, σέ αύτοθυσία, σέ δρα
στηριότητα, τόσο πού λές δέ γίνεται πιό άποφασιστι^ 
κός λαός.

Ε λληνικές καρδιές πού νά χτυπάνε σάν τήν καρ
διά τοΰ Βασίλη Λάσκου, πού τήν άκοΰμε άκόμα ξεκά
θαρα, πέντε χρόνια  μετά άπό τό θάνατό του, δέν εΐ- ν 
ναι βέβαια τίποτα  σπάνιο. Μά τοΰ στρατιώτη Λάσκου 
τοΰ δόθηκαν ή πολύτιμη εύνοια πού κυνηγοΟσε δλη 
του τή ζωή, —νά πολεμήσει σκληρά καί νά πεθάνει σάν 
ήρωας γιά  τήν Ε λ λ ά δ α .

’Αντιπροσωπευτικός τύπος Έ λλ η νο ς  τής γενιάς 
τοΰ 1920, ό Βασίλης Λάσκος, ε ίχε  τήν άτυχία  νά μήν

τοΰ δίνονται οί εύκαιρίες νά δείξει τόν άγνό πατριωτι 
σμό του,, τή θερμή του αύτοθυσία γιά  τό καλό τής 
Ε λ λ ά δ α ς, "Απειρες Ε θν ικές άδεξιότητες καί συγκε
κριμένα τό άδικαίωτο Κίνημα τοΰ 1935, ε ίχα ν  έμποδί- 
σει τόν άδιάβλητον αύτόν πατριώτη νά πραγματοποιή 
σει τό μοναδικό πόθο τής ζωής του, τή μόνη του φι
λοδοξία, νά φοράει τήν τίμια στολή τοΰ Πολεμικού 
μας Ναυτικοΰ καί νά βρίσκεται στό πηδάλιο κάποιου 
άπό τά καράβια μας πού νάχει πάρει τό ποθητό σήμα 
νά άγω νιστεΐ γ ιά  τή λευτεριά  καί τήν άνεξαρτησία τοΰ 
Έλληνικοΰ "Εθνους, πού τόσοι δ ε ύ τ ε ρ ο ι  λ α ο ί  τό 
ύποβλέπουν δλα τοΰτα τά χρόνια καί τό ύπονομεύουν.

Μά στή Μέση ’Ανατολή, τόν πρώτο καιρό άπό τήν 
ύποδούλωση τής Ε λ λ ά δ α ς , έπεκράτησε φαίνεται Ενα 
άγνό πατριωτικό κριτήριο κι’ Ετσι μπόρεσε ό Βασίλης 
Λάσκος νά πάρει τή διοίκησιν ένός ύποβρυχίου. Δέν 
είχα ν  άκόμα ξεμπαρκάρει στήν Α ίγυπτο  τά μπουλού
κια τοΰ Ε.Α.Μ. καί δέν ε ίχα ν  άκόμα έκδηλωθεΐ τ ’ άπο- 
τελέσματα τής προδοτικής συνοδοιποριακής δράσεως 
τών διαφόρων πολιτικάντηδων.

"Ετσι Εδρασε γιά  λιγοστό, μά καρποφόρο εύτυχώς, 
καιρό τό Ε θνικό  μας Εμψυχο καί άψυχο ύλικό, ποΰχε 
διασωθεϊ άπό τή ναζιστική μανία κι’ ε ίχε διαπεραιω- 
θεϊ στά λιμάνια  τής Μέσης ’Ανατολής, πριν έκδηλω- 
θοϋν οί έαμικές όρδές μέ τά άτιμα κινήματά τους, 
πού έπειδή ε ίχ α ν  πάρει τήν πλαστή μορφή Ε λ λ ή νω ν  
πολεμιστών, κοντέψαν νά σπιλώσουν άθεράπευτα  τήν 
ελληνική τιμή μπρός στήν παγκόσμια Κοινή γνώμη καί 
νά σβύσουν κι’ αύτήν άκόμα τήν πρόσφατη δόξα  τών 
Βορειοηπειρώτικων βουνών.

"Ετσι δόθηκεν ή εύκαιρία στούς Κυβερνήτες τών 
σκαφών μας, στόν Ίω αννίδη , στό Σπανίδη, στό Λάσκο, 
νά δείξουν τί μπορεί νά έπιτύχει ό ήρωΐσμός τής Ε λ 
ληνικής κ α ρ δ ιά ς : Κυβερνήτες σέ γερασμένα παληοκά- 
ραβα, οί ‘Έ λληνες άξιωματικοί τοΰ Ναυτικοΰ, πού μέ 
ζηλότυπο πόνο βλέπανε τά φρεσκοκαθελκυμένα συμ
μαχικά  πολεμικά νά βγαίνουνε παράλληλα στίς περ ι
πολίες μέ τά δικά μας, καταφέρανε στόν έχθρό, πριν 
βυθισθοΰνε ήρωϊκά, δσοι βυθίστηκαν, πλήγματα πού 
δέν θά ξεγραφτοΰν στούς αιώνες άπό τάς δέλτους 
τής συμμαχικής Ναυτικής δράσεως στόν τελευταίο 
παγκόσμιο πόλεμο.

Οί πιό πολλοί "Ελληνες άξιωματικοί καί στά τρία 
δπ λα  : Καί στήν ξηρά καί στή θάλασσα καί στόν άέρα, 
θέλουν ν’ άφίνονται σέ πρωτόβουλη δράση. Μόνον 
Ετσι μποροΰν νά συγκεντρώσουν δλες τους τις' Ικανό
τητες. Καί οί "Ελληνες άξιωματικοί Εχουν άκόμα στό 
α ίμ α  τους « τό  ρ ι ψ ο κ ί ν δ υ ν  ο», αύτό πού ονομάζει 
τό δημοτικό μας τραγούδι «άποκοτιά». Μιά τέτοια 
παράφρονη παρόρμηση, πού παραμερίζει κάθε λογική 
κι’ άψηφάει κάθε προσωπικού κινδύνου τήν άπειλή, γιά 
νά ύπηρετήσει άμεσα καί δυναμικά τό Ε θνικό σύνολο, 
αύτές οί άντρίκιες καί φωτεινές ιδιότητες τοΰ "Ελληνα 
άξιωματικοΰ μήν περιμένουμε νά στεφανωθούν ποτέ
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άπό τήν ψυχρή στρατηγική κι' άπό τό μελετημένο καί 
«λελογισμένο» πολ»μικό σύστημα. Δόξα δμως τω θεω, 
ποτέ ώσαμε σήμερα, ή άλόγιστη άποκοτιά δέ μ δς βγή
κε σέ κακό. Καί δέ μ δς βγήκε σέ κακό εδώ στήν Έ λ- 

; λ ά δα  οΟτε ή πλατειά  έλεύθερη -πρωτοβουλία, οϋτε ή 
παράτολμη άντιμετώπιση τοΰ κινδύνου, γιατί έδώ καί 
ή έπιτελική άκόμα ήγεσία, πού σοφά κατευθύνει τήν 
πολεμική μας δράση, ε ΐνα ι καί ή ίδ ια  παράτολμη καί 
γιαυτό στηρίζοντας τά  σχέδιά  της στήν άποκοτιά τοΰ 
έμψυχου ύλικοΟ πού πολεμικά διοικεί, άφίνει στούς έκ- 
τελεστάς τών έντολών της μίαν άπίθανη γιά  άλλους
στρατούς έλευθερία πρωτοβουλίας.

»

Γιαυτό δέ μας βγήκε ποτέ σέ κακό, καί, ΐσα·ϊσα , 
πάντα θά μας προβάλλουν στούς αιώνες σάν φ α ινό
μενο δικαιωμένης αισιοδοξίας, οί άπίθανες κι1 άχώνευ- 
τες γ ιά  άλλους λαούς ίδιότητές μ α ς : Ή  ά π ο κ ο τ ι ά  
κ α ί  ή ά τ ο μ ι κ ή  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α .

Τελειώνοντας δέν μπορώ νά μή θυμηθώ τοϋτα τά 
λόγια  τοΰ Κ αραγάτση ποΰγραψε γιά  τό Βασίλη Λάσκο : 

«Μόνον ένας κακός ψυχολόγος ναύαρχος θαδινε 
σ’ ένα τέτοιον άξιωματικό τή διαταγή  : «Βύθισε τόν 
έχθρό καί γύρνα πίσω». Ό  γνήσιος "Ελληνας ναύαρ
χος θά το υ λ εγ ε : «Δέ θά γυρίσεις πίσω, δν δέν τόν 
βυθίσεις*.

Ν ΙΚ Ο Σ  Π Ρ Ο Ε Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Νεολαία τής Πατρίδας, ή καινούργια ή γενηά 
Ή λ θ * ς  πάλι, ν ’ άναστήσεις χρόνια ένδοξα παληά.
Τής μεγάλης τής ’Ιδέας, είσαι σύ έκτβλεστής
Κι’ ενας πρόμαχος γενναίος μιας Ε λ λ ά δ α ς δυνατής.

Ενωμένοι, σ’ ένα σώμα, μ’ ενα πόθο ιερό,
Θ ’ άντικρύσωμε μέ θάρρος καί μέ τόλμη κ ά θ ’ έχθρό.
Τήν ψυχή μας, τή ζωή μας, εις τοΰ έθνους τό βρ>μό 
Θά προσφέρωμε θυσία, δλοι δίχως δισταγμό.

Μά ώς πού νάλθει, κείνη ή ώρα, θάχω μ’ άλλη Αποστολή, 
θ ’ άσφαλίζωμ* τοΰ Κράτους τή ζωή τήν ομαλή.

ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τούς θεσμούς τής Πολιτείας θά κρατούμε σεβαστούς, 
Θά μας βλέπει στό πλευρό της συνεργάτες της πιστούς.

Ώ ς  τό τέλος τής ζωής μας, στρατιώτες τολμηροί,
Γιά τό έθνος και τούς Νόμους, θάμ αστ’ άγρυπνοι φρουροί. 
Τής Ε λλά δα ς τό στεφάνι θά  κρατήσωμε ψηλά,
Νά τό βρει πιό δοξασμένο ή μελλοντική γενηά.

(Ε π ω δ ό ς )
’Αμάραντο θά  μείνει τής δάφνης τό στεφάνι,
Πού ή λάμψη του δέν σβύνει, ή δόξα σου δπου φ θά νε ι. 
Λαφνοστεφανωμένη, Ε λλ ά δα  μας κλεινή.
Ή  Δόξα σου θά γίνει μέ χρόνους πιό τρανή.

Σ Τ Ε Φ Η Σ  ΣΟΔΑΣ

Μιά άληδινή ιστορία

Τ . τ .  1<51 :Η
Τοΰ κ. Πάνου Σπάλα

Η προετοιμασία γιά τόν εορτασμό τής μεγάλης 
ήμέρας τή συγκίνησε βαθειά. Τό συμπαθητικό πρόσω
πό της συνέφιασε ξαφνικά, οί ρυτίδες τοΰ προσώπου 
της γίναν πιό βαθειές, τά  χείλη της τρεμούλιασαν καί 
δυό δάκρυα κύλισαν ά π ’ τά μάτια της. Εΐναι μιά μάνα, 
μιά Ελληνίδα μάνα, ά π ’ τις δώδεκα χιλιάδες χαροκα
μένες μανάδες, πού έχασαν τά παιδιά  τους στό ’Α λ
βανικό. Τόν είχε άποκοΰμπι γιά  τά γεράματά της — ό 
γέρος της, συνταξιούχος δάσκαλος, πέθανε πριν ένα 
χρόνο — καί τώ ρα μένει μέ τήν παντρεμένη κόρη της. 
Τόν άποχαιρέτησε μέ ψυχραιμία καί μόλις συγκροτών
τας τά δάκρυά της·— «δέν ήθελε νά τόν τρομάξει τό 
μοναχογυιό της»—τό άπόγευμα τής 28 ’Οκτωβρίου τοΰ 
40. Τήν ήμερομηνία αύτή δέν τήν ξεχνάει ποτέ. Μόνο 
πού σήμερα μέ τό γιορτασμό, τούς σημαιοστολισμούς 
καί τις συγκεντρώσεις, τήν ξαναθυμιέται πιό έντονα, 
πιό ζωηρά. Ετσι ήταν καί τότε μέ τις σειρήνες καί μέ 
τή μεγάλη κίνηση. Μέ τή διαφορά ότι τότε μδς είχαν 
κηρύξει τόν πόλεμο καί τώ ρα γιορτάζουμε τήν άπο- 
θέωσι τής αύτοθυσίας τής Φυλής μας.

Τή βρήκα νά ξεσκαλίζη κάτι γράμματα  μέσα ά π ο 
να γυλιό πού τόν είχε φυλαγμένο σ’ ένα παλιό μ πα 
ούλο. Τό ε ίχα  φαντασθεΓ καί γ ι’ αύτό ε ίχα  τρέξει κον- 
τά της. Τόν ήξευρα αύτό τό γυλιό. Κατεβαίνοντας τά 
πα ιδ ιά  μας ά π ' τά  βουνά, πού είχαν  γράψει τις έπικώ- 
τερες σελίδες τής νεώτερης ιστορίας μας, τής έφεραν, 
τής συφοριασμένης γρηούλας, τό γυλιό τοΰ παιδιοΰ 
της, τοΰ Γιαννάκη της, ποδταν κ ι’ ό άχώριστος φίλος 
ά π ’ τά μαθητικά μας θρανία. Τόν είχε πάρει ή γρηούλα 
μέ σφιγμένη καρδιά καί μέ χέρια πού έτρεμαν. ’Εκείνη 
τή στιγμή δέν είχε βγάλει άχνιά, μά μετά... Μετά, 
βλέποντας τά  γράμματα τά δικά της καί τά δικά του. 
πού τδχε  φυλαγμένα δλα στό γυλιό, ξέσπασε καί δέν 
είχε συγκρατημό.

‘Έ να  δμως άπό  τά γράμματα τοΰ παιδιοΰ της σάν 
νά τήν μαλάκωσε. Τήν έκανε διαφορετική. Τήν έφερνε 
σ ’ ένα σημείο, πού δέν ήξερε δν έπρεπε νά κλαίη. 
Κάτι τό άνάμικτο άπό πόνο καί περηφάνεια τήν πλημ- 
μυροΰσε δσο πέρναγε ό καιρός. Κι’ αύτό τά γράμμα 
τό βρήκα νά κρατάη στά χέρια της, μπαίνοντας στό 
άπόμερο σπιτάκι της, τής όδοΰ Βουλιαγμένης. -  Τό 
θυμδσαι; μοΰ είπε μέ συγκίνησι. "Αν τό θυμόμουνα ! 
Μά μποροΰσα καί νά τό ξ εχ ά σ ω ; Ή  ήμέρα δμως 
ποΟνε θάθελα νά τό ξαναδιαβάσω  κι' δ ς  εΐνε, δ ς 
ποΰμε, έτσι γιά  μνημόσυνο. Τό πήρα κι’ άρχισα νά 
διαβάζω  Εκείνη σκούπισε τά  δάκρυα πού τής ξέφυ- 
γαν και τσίτωσε τ ' αύτιά  της... %

Τ.Τ, 161 5η Δεκεμβρίου 1940 

Αγαπημένη μου μανούλα,

Μή στενοχωριέσαι, σ’ άφησα προσωρινά, σάν δλα 
ι άλλα παιδιά , που άφησαν τις μανάδες τους. Δέν 
είσαι μόνη, βλέπεις. Τώρα κινδυνεύει καί μ δς έχει ά-

νάγκη ή μεγάλη Μ άνα, ή 'Ε λλάδα . Οι Οπουλοι έχθροί 
μας νομίζανε πώ ς δέν είχε παιδιά  νά τήν προστατέ
ψουν ή καί πώ ς θά τήν άφίνανε άνυπεράσπιστη στά 
βρωμερά τους νύχια. Πήραν δμως τήν άπάντησι κι' άρ- 
χίσαμε νά τούς μαθαίνουμε τόν άληθινά — κι’ δχι τό 
φαμφαρόνικο — πατριωτισμό τό δικό τους...

Κι’ δν  δέν είχαμε νά παλαίψουμε μ’ δλα  τά στοι
χεία  τής φύσεως, θά τούς είχαμε κι' δλας άδειάσει 
στή θάλασσα. ’Αρκεί νά σοΰ πώ, μανούλα, δτι γ ιά  νά 
πιοΰμε λίγο νερό, άναγκαζόμαστε νά λυώνουμε τό 
χιόνι μέσ' στά κράνη μας. Τά μουλάρια μας, μή βρί
σκοντας τά καϋμένα τό σκεπασμένο ά π ’ τό χιόνι χό ρ 
το, άρχισαν νά τρώνε τά ξύλα τών άντίσκηνων. Χθές, 
σέ μιά νυχτερινή πορεία, πού δέ βλέπαμε οΟτε τή μύ
τη μας, καθώς προχωρούσαμε — δλο προχωροΰμε βλέ
πεις — κρατώντας ό ένας τόν άλλο, άποκοιμήθηκα καί 
είδα  καί δνειρο. ’Ή τανε, λέει, ό όρίζοντας άνοιχτός 
καί ξάστερος, τά κλαριά άνθισμένα καί σ ’ ένα ύψηλό, 
πολύ ύψηλό βράχο, ήτανε στημένη καί κυμάτιζε ή 
'Ελληνική Σημαία. Πλάι της ήταν στημένος ένας θρό
νος χρυσός καί στό θρόνο αύτό ήρθε καί κάθισε ό 
θ ε ό ς , άκολουθούμενος ά π ’ τούς άρχαγγέλους καί τά . 
Σεραφείμ. 'Ω ραίοι Ομνοι καί πό'λεμικά θούρια άκου- 
γόντουσαν, ένώ ό θ ε ό ς  μέ τό χέρι του, πού άπλωνό- 
ταν σ’ δλο τόν κόσμο, μδς έδειχνε τό δρόμο μας. Κά
που έκεΐ κοντά σέ ε ίδα  καί σένα, μάνα. Σέ είδα , καί 
μετά σ ’ έχασα ...

"Ο ταν ξύπνησα, ε ίπ α  τό δνειρό μου στούς άλλους 
καί στό λοχαγό . "Ο λοι τό βρήκαν πολύ καλό γιά τήν 
Π ατρίδα μας. ΤΕσύ πώ ς τό βρίσκεις; Δέν είμαι, βλέ
πεις. κοντά σου,’ γιά νά μοΰ τό έξηγήσεις, ’Εκείνο 
δμως, πού κΓ ό ’ίδιος καταλαβαίνω , εΐναι τό γεγονός, 
δτι εδώ στό μέτωπο βρισκόμαστε κοντά στό θ ε ό . Τό 
νοιώθω καλά αύτό τό πρδγμα , μητέρα. Κι' δπω ς μοΰ 
λένε κι’ άλλοι, τό νοιώθουν κι’ αύτοί. Δέν εΐναι, λο ι
πόν, μεγάλο, αύτό τό πράγμα  : Νά είσαι κοντά στό 
θ ε ό , νά τόν βλέπης καί νά πολεμάς γιά τή μικρή 
σ’ έκτασι, άλλά καί τή μεγαλύτερη σέ δόξα Πατρίδα 
τοΰ κόσμου ! Τί λές κΓ έσύ μανούλα ;...

Σέ φιλώ 
Ό  Γ ι α ν ν ά κ η ς  σ ο υ

Υ. Γ. Νά μοΰ*φιλήσης καί τήν άδελφούλα μου καί 
νά τής πής, δτι τό φυλαχτό καί τό πουλόβερ πού μοϋ 
έστειλε, τά  έλαβα ά π ’ τήν περασμένη εβδομάδα. Ή  
χαρά,.μου εΐνε άπερίγραπτη.

Γ ι ά ν ν η ς  X.

Εδώ τελειώνει τό γράμμα τοΰ άξέχαστου φίλου 
μου, τοΰ σεμνοΰ παλληκαριοΰ, πού έπεσε πολεμώντας 
ένδοξα σέ κάποια  άπό  τις μάχες της Κλεισούρας. Καί 
τό γράμμα αύτό ήταν τό τελευταίο του.

ΤΤΑΝΟΣ ΣΠΑΛΑΣ
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Τό ΰ π α ι δ ρ ο
Τοΰ κ. Δημήτρη Σαράτση

Ό  άέρας, ό ήλιος, οί βροχές, ή υγρασία, ό ηλεκ
τρισμός, οί άνεμοι, τά σύννεφα, ή βαρομετρική πίεοη, 
δλ’ αύτά, συνδυασμένα μέ κάθε τρόπο, κάνουν τό κλί
μα ένός τόπου. Κ αταλαβαίνετε πόσω λογιών κλίματα 
υπάρχουν στόν κόσμο άμα  σκεφτεΐτε μέ πόση ποικιλία 
είνα ι δυνατό νά βρεθούν κάθε φορά δ λ ’ αύτά  τά  στοι
χε ία  σέ μιά περιοχή η καί σ’ δλο τόν τόπο, δπου κα
τοικεί ένας λαός. Τό κλίμα δείχνεται, φυσικά, στό ΰ. 
παιθρο- καί τό ύπαιθρο της πατρίδας μ α ς ε ίν ’ άπό τά 
ωραιότερα. Τό έχουν ύμνήσει πάρα πολύ, ά π ’ τά πα- 

,λ ιά  τά χρόνια ώς σήμερα. Ο ί άρχα ΐο ι δχι τόσο πολύ, 
ίσως γ ια τί δέν έτυχε νά τό συγκρίνουν μέ άλλα ή καί 
γιατί τό πνεΰμα τους πετοΰσε γύρω σέ σπουδαιότερα 
θέματα : "Ετσι βρίσκουμαι μόνο λίγες φράσεις, άρκετά 
χαρακτηριστικές άλλωστε, στό Θεόκριτο, στόν Ευριπί
δη,-στόν ’Αριστοφάνη καί σ ’ άλλους ποιητές, λιγώτερο 
γνωστούς. Ο ί νεώτεροι δμως, ξένοι και Έ λληνες, έχούν 
γράψει δμορφες σελίδες. Ό  Ά μ π ο ύ  γράφει γιά  'τό  
ύπαιθρο τής ’Αττικής : «Πρέπει νά δή κανείς τήν Α τ
τική τήν άνοιξη σ’ δλη τή λάμψη της, δταν οί άνεμώ- 
νες, ψηλές σάν τις τολύπες τών κήπων μας, συγχέουν 
καί ποικίλλουν τά λαμπρά τους χρώ ματα , δταν οί μ έ
λισσες, ροβολώντας ά π ’ τόν Υ μηττό, βουίζουν άνάμε- 
σα στούς άσφοδέλους, δταν τά κοσύφια τιτιβίζουν μέ
σα στίς έλιές, δταν τό γρασίδι ύψώνεται πράσινο καί 
θαλερό παντοΰ δπου βρίσκει λ ίγο  χώμα, κι’ δταν τα 
κριθάρια άνακατεμένα μέ λουλούδια  κυματίζουν μέ τό 
θαλασσινό μπάτη. ‘Έ να φώς λευκό καί θαμπωτικό φω
τίζει τή γή καί δίνει στή φαντασία τό θείο έκεΐνο φώς 
μέ τό όποιο είνα ι ντυμένοι οί ήρωες στά Ή λύσ ια  π ε
δία. Ό  άέρας είνα ι τόσο καθαρός καί τόσο διάφανος 
πού φαίνεται πώ ς δέν έχεις παρά ν άπλώσης τό χέρι 
γ ιά  ν' άγγίξης τά πιό άπομακρυσμένα βουνά· μετα
φέρνει τόσο πιστά τούς ήχους, ώστε άκούονται τά  κου
δούνια τών ποιμνίων πού διαβαίνουν μισή λεύγα  μα 
κριά κι’ οί κρωγμοί τών άετών πού χάνονται στήν άπε- 
ραντωσύνη τ ’ ούρανοΰ.

Ό  Ρενάν, γράφοντας γ ιά  τή ζωή τών άρχαίω ν 
Ε λλήνω ν, λ έγε ι: «Τό παραμικρό πράμα, ένα δένδρο, 
ένα λουλούδι, μιά σαύρα, μιά χελώνα, προκαλοΰν τή 
θύμηση χιλ ιάδων μεταμορφώσεων πού ύμνησαν οί ποιη
τές· ένα ρυάκι, ένα κοίλωμα βράχου πού τ' όνομάζουν 
άντρο τών νυμφών, ένα πηγάδι, ένα στενό τής θάλασ 
σας πού τό περνούν πετώντας οί πεταλούδες και τό 
διασχίζουν τά πιό μεγάλα  σκάφη, δπως στόν Πόρο, οί 
πορτοκαλιές ή τά κυπαρίσσια πού ή σκιά τους απλω- 
νεται στή θάλασσα, ένα μικρό δάσος άπό πεΰκα άπά- 
νω στά βράχια, φτάνουν στήν Ε λ λ ά δ α  γιά  να δημι- 
ουργήσουν τήν εύφροσύνη πού ξυπνά ή ομορφιά. Ευ
χαριστούνται νά περνοΰν τή νύχτα στούς κήπους, ν ά- 
κοΰνε τή φωνή τών τζιτζικιών, νά κάθονται κάτω άπό 
τό φώς τοΰ φεγγαριού καί νά παίζουν τή φλργέρα. Α
νέβαιναν τό βουνό γιά  νά πιοΰν κρύο νερό καί φέρ-

"* " Ε ν α  κ ε φ ά λ α ιο  ά π ό  τό  « Γ ε ιά —Χ α ρ ά  , τό  β ιβ λ ίο  Υ γ ιε ιν ή ς .

νοντας μαζί τους ένα κομμάτι ψωμί, ένα ψάρι κι ένα 
κανάτι κρασί τό έπιναν τραγουδώ ντας. Στίς οικογε
νειακές γιορτές τους συνήθιζαν νά κρεμούν στεφάνια 
άπό φύλλα στά ύπέρθυρά τους καί σΛς δημόσιες τε
λετές τους ε ίχα ν  τά ραβδιά  τους στολισμένα μέ φύλ
λα- π ερ ν ο ύ σ α ν  τόν καιρό τους χορεύοντας ή πα ίζον
τας μ' εξημερωμένα γίδια . Αύτές ήταν οί έλληνικές 

. τέρψεις, τέρψεις φυλής φτωχής, οικονόμας, πού εμενε 
πάντοτε νέα καί κατοικοΰσε έ ν α ν  τόπο τερπνό και 
αύτάρκη»..

’Αλλοΰ πάλι λέγει γ ιά  τούς σύγχρονους Ελληνες . 
</Η εύθυμία, ή εύχαρίστηση άπό τή ζωή είναι κυρίως 
τών Ε λλ ή νω ν τέρψη. Ή  φυλή αύτή είνα ι πάντοτε ε ί 
κοσι χρονώ. Οί Έ λ λ η νες  άγαποΰν τή Φύση πού τους 
διδάσκει τήν κομψότητα, τήν εΰθύτητα καί τήν άρετή. 
Ή  μετρημένη φροντίδα πού έχει τό παλληκάρι στό 
στολισμό του καί πού δείχνεται μέ τόση άθωότητα 
στήν Έ λληνίδα , δέν ε ίνα ι ή φανταχτερή ματαιότητα 
τού βάρβαρου, ό άνόητος ξιπασμός μιας νεόπλουτης 
γυναίκας, άλλά  τό άγνό καί λεπτό αίσθημα άφελών 
νέων πού αισθάνονται δτι είνα ι τά νόμιμα πα ιδ ιά  τών 
εφευρετών τής-ομορφιάς». Ά π ’ αύτά φαίνεται πόσο π ί
στευε ό Ρενάν πώ ς ή Φύση έπηρεάζει καί τό χαρακτήρα 
τοΰ άνθρώπου—ιδέα πού έχει άναπτύξει πιό πολύ ό 
Ταίν, ύποστηρίζοντας πώς ή έλληνική Φύση ήταν ή 
αίτια πού μεγαλούργησε τό Ελληνικό Έ θνος.

* * *

‘Ωστόσο, καί πριν κι’ υστερ' άπό τούς τρεϊς αύ- 
τούς Γάλλους, κι’ άλλοι άνθρωποι τών γραμμάτων, 
Γάλλοι ’Ά γ γ λ ο ι, ’Ιταλοί, Γερμανοί καί Ελληνες ύμνη
σαν τό ύπαιθρό μας. Στόν περασμένο αιώνα ό Ά φεν- 
τούλης στό «Πανηγύρι τοΰ Ό λύμ που »  έχει περιγράφει 
τις χάρες τών μεγάλω ν βουνών μας· άργότερα ό Κρυ- 
στάλλης έχει ύμνήσει τις ρεματιές καί τις βουνοκορ
φές τοΰ Μέτσοβου, τής πατρ ίδας του, καθώς κι ό Πα- 
παντωνίου τούς «ταπεινούς θάμνους» τής ελληνικής 
γής. Κι’ ό κ. Δροσίνης έχει γράψει ένα ποίημα γ ιά  τό 
Πήλιο, δπου ε ίχε  ζήσει μερικά καλοκαίρια στά %’ει* τα 
του. Α ξ ίζει, νά τό άναστήσουμε άπό τόν τάφο τής λη- 
σμονιάς.

Π Η Λ Ι Ο

Η πλάση, ή παντοδύναμη κι’ άπόνετη μητέρα 
Γιά σένα δέν έστάθηκε καθόλου άκριβοχέρα.
Αν εδωσε σ’ άλλο βουνό ψήλος καί πβρηφάνβια 

Κι’ άλλο βουνό αν τό σκέπασε μέ λόγγους και ρουμάνια 
Κι’ άλλο βουνό άν τό πύργωσε μέ βράχους καί κοτρόνια 
Κι’ άλλο βουνό αν στεφάνωσε όλοχρονής μέ χιόνια. 
Μάζεψε ά π ’ δλα τά βουνά τή μοιρασμένη χαρη 
τήν έσμιξε καί σ’ επλασε βουνό-βουνώ ν καμάρι L 
Τοΰ άνθρώπου ή πολυμήχανη καί φωτισμένη γνώση 
’Ακόμα δέν κατώρθωσε καί σένα νά ημερώσει 
’Αδάμαστο, άνυπόταχτο. στυλώνεις το κεφάλι
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Κι’ εχεις κρυφές τις ομορφιές, παρθενικά τά κάλλη. 
'Ό ταν 6 πόνος μυστικά τά σπλάχνα σου σπαράζει 
Τοΰ πόνου άχνάδα ή καταχνιά τήν όψη σου σκεπάζει 
Κι’ δταν παλεύεις μέ στοιχειά κ ι’ άπό θυμό ξανάφτεις 
θεριεύεις, άνταριάζεσαι. σειέσαι, βροντάς, αστράφτεις. 
ΙΙανώριΟ στή νεροποντή καί στήν ανεμοζάλη 
Πανιόριο και στήν ξαστεριά πού σέ φωτίζει πάλι.
Κ ι’ δταν ατόφιο καί βαρύ καί παγιομένο χιόνι 
Ά π ό  τά πόδια ώς τήν κορφή πέφτει καί σέ πλακοίνει 
Μαρμαρωμένο φαίνεσαι, καθώς στά παραμύθια . . .
Μά εχεις κρυμμένη τή ζωή στά παγωμένα στήθια 
Κ ι’ άμα προβάλλει όλόφεγγος ό ήλιος ά π ’ αγνάντια 
Τό μάρμαρο σπά καί γεννά σμαράγδια καί διαμάντια. 
Σμαράγδια τά ρουμάνια σου, διαμάντια τά νερά σου. 
Α πλώ νονται, σκορπίζονται, χύνονται ολόγυρά σου, 
Χαρίσματα άξετίμητα καί δώρα ευλογημένα,
Σ τά  είσιτέσσερα χωριά πού κρέμονται άπό σένα.
Καί δίνεις στίς ζωές ζωή, φέρνεις στίς χάρες χάρη, 
Περήφανο καί σπλαχνικό, βουνό —βουνών καμάρι.

Ά ν  Θά πήτε καί γιά  τή Θάλασσα τήν έλληνική, 
έχουν γραφεί ώ ραιότατα πράματα, καί πεζά καί στί
χοι, κι’ άπό δικούς μας κι’ άπό ξένους. Παίρνω στήν 
τύχη μιά περικοπή άπό τό βιβλίο τοΰ συγχρόνου μας 
Ά λμ πέρ  Τιμποντέ : «Στή Θύμηση πού έχουμε γιά  τήν 
έλληνική γή, κοιλάει πάντοτε ή κραυγή τών Μ υρίω ν: 
Θάλασσα ! Ή  προβηγκία μάς συνήθισε στή μεσογειακή 
έκταση, άλλά τά μάτια μας δέν ξάνοιξαν άπάνω  στή 
μορφιά της, πριν φτάσει μιά σταγόνα  ξεπεταμένη άπό 
τό κουπί τοΰ Ό δυσ σέα . Τό πνεΰμα πού πλανάται ά π ά 
νω στά πράματα, γιά  νά τά σκεφτεϊ μέ τάξη καί νά 
τά όρίσει μέ άρμονία, στήν Καρχηδόνα, δπως καί στό 
Κάντιξ, στήν Γαορμίνα, δπω ς καί στήν Α λεξάνδρεια , 
ένθουσιάζεται στή Θάλασσα αύτή, περνώ ντας άπό ένα 
πέπλο ελληνικής ποιήσεως.. . Ταξιδεύοντας στό Α ιγαίο 
αίσθάνθηκα τήν παρουσία τών θεών. Ε ίχα  πάρει θέση σ’ 
ένα ιστιοφόρο πού τραβοΰσε γιά  τή Μύκονο, κι’ άπό κεϊ 
μιά βάρκα θά μέ πήγαινε στή Δήλο· μά ή φουρτούνα 
δέν άφινε νά γίνει τό ταξίδι καί χρειάστηκε νά παρα ι
τηθώ άπό τό προσκύνημα στόν Α πόλλω να . Τό έκανα 
χωρίς λύπη σχεδόν, γιατί τό πλοίο δέ γύρισε στόν Πει · 
ραιά παρά άφοΰ προσήγγιζε κι’ άργοποροΰσε σέ κάθε 
Κυκλάδα· καί τις μέρες αύτές, δπως καί τις νύχτες, τις 
χλιαρές ζούσαμε άπάνου στά κύματα σάν στήν καρ
διά ένός κρυστάλλου».

Τό άφθονο φώς κι’ ό διάφανος άέρας δίνουν τή 
μορφιά στό έλληνικό ύπαιθρο. ‘Ύστερα, είναι καί κά
ποια άγνότητα στά συστατικά τοΰ άέρα, ό όποιος ού
τε σκόνες έχει οΟτ’ άναθυμιάσεις πού βρίσκονται στίς 
πόλεις άπό έργοστάσια, ύπονόμους κτλ. Οί άρχαΐοι 
“Ελληνες τό χό ρ τα ινα ν : "Ολη σχεδόν ή ζωή τους περ
νούσε στό ύπαιθρο καί πολύ λίγο  μέσα στά σπίτια 
τους, Ισως γιατί κι’ αύτά ήταν στενάχωρα- ένώ σώ
ζονται τόσοι ναοί μεγαλόπρεποι καί βασιλικά π α λά 
τια ή τά έρείπιά τους, σπανιώτατα είνα ι τά έρείπια 
μεγάρου πού νά ήταν κατοικία κανενός πλουσίου. Κι’ οί 
ναοί οί περισσότεροι ήταν άστεγοι καί τούς έλεγαν 
γ ι’ αύτό «ύπαίθρους»· καί πόσα άνοίγματα  άνάμεσα 
στούς στύλους τους, ά π ’ δπου θ ’ άντίκρυζαν, δπως 
καληώρα άπό τόν Παρθενώνα, τόν ώραϊο ούρανό τής 
Α ττικής μέ τόν ‘Υμηττό κάτω πού πάντοτε «άκούει 
σκυφτός τό ερωτικό τραγούδι τοΰ Φαλήρου» !

Σήμερα δέ μπορούμε νά ζοΰμε στό ύπαιθρο, δπως 
ζοΰσαν τότε πού ό Α θ η να ίο ς  περνοΰσί μέ λίγο ψωμί, 
όσπρια καί καρπούς, δροσιζόταν μέ λίγο κρασί καί 
ντυνότανε μ ’ ένα χιτώνα. Ή  ζωή έγινε τώρα πολύ
πλοκη, μέ πιό πολλές άνάγκες, οί όποιες ικανοποιούν
ται μέ τήν καταπληκτική έξαπλωση τοΰ ήλεκτρισμοΰ. 
Τέτοια πού είνα ι δμως ή ζωή, οί άνθρωποι κλείνονται 
στά εργοστάσια ή στά γραφεία  τους, δπου περνοΰν 
τις περισσότερες καί καλύτερες ώρες τής ήμέρας. Ά π ό  
τήν άλλη μεριά ή νεολαία διδάσκεται σέ κλειστούς 
χώρους, ένώ τότε ή διδασκαλία γινόταν ή σέ σκιερούς 
τόπους, κοντά στά ποτάμια, ή σ’ εύρυχωρότατα ύπαί- 
θρια «γυμνάσια», δπου κοντά στά γράμματα δ ιδ ά 
σκονταν κι’ ή μουσική κι’ ή γυμναστική.

Έ δώ  πού ήρθε ό λόγος γιά  τά σ χολεία  θά ήθελα 
νά προσθέσω πώς καί σήμερα θά έπρεπε νά γίνετα ι ή 
διδασκαλία στό ύπαιθρο, τόν πιό πολύ καιρό τούλά- 
χιστο, στά πεδινά καί στά νότια μέρη τής Ε λλ ά δο ς.

Σ τά  χωριά θά έπρεπε νά παίρνουν τά παιδιά  μ ε
ρικά μαθήματα σέ καμμιά βουνοπλαγιά  ή σέ καμμιά 
ρεματιά. Έ κεΐ θά ε ίχ α ν  καί κέρδος ψυχικό- γιατί δλοι 
δσοι έχουν άσχοληθή μέ τά ζητήματα αύτά  βεβαιώ
νουν πώς στό ύπαιθρο άναπτύσσεται πιό πολύ ή π α 
ρατηρητικότητα τοΰ παιδιοΰ, τό όποιο ξεθαρρεύει μέ
τό δάσκαλό του πιό πολύ (πόσες ώ ραΐες θύμισες δέ
μάς άφήνει γ ιά  δλη μας τή ζωή ένας λόφος, ένα  ξω 
κλήσι, ένα περιγιάλι 1).

Δέ μπορούμε λοιπόν ν’ άπολαύσουμε τό ύπαιθρο 
δπω ς στήν άρχα ία  έποχή, οδτε κάν δπως στήν προβιο- 
μηχανική- καί γ ι’ αύτό είνα ι χρόνια τώρα πού ό κό
σμος τρέχει τήν Κυριακή καί στίς μεγάλες γιορτές, 
στήν έξοχή. Στόν τόπο μας είναι λ ίγος καιρός πού άρ
χισε ή συνήθεια αύτή- κι’ δσο πάει άπλώνεται πιό πο
λύ. Αύτό πάλι είναι άνάγκη πιό μεγάλη νά γίνεται 
έδώ, δπου δλες σχεδόν οι πόλεις δέν έχουν καθόλου ή 
δέν έχουν άρκετούς ύπαίθριους τόπους γιά  περίπατο 
(πλατείες, πάρκα, παρτέρ κλπ.). “Ο μως στήν Α μερική, 
στή Μ. Βρετανία, στή Γερμανία, τόποι άπέραντοι, δεν- 
δρόφυτοι ή δχι, είνα ι προορισμένοι γιά  νά παίζουν τά 
παιδιά , κι’ είναι άτέλειωτα τά παρτέρ, οί κήποι, οί 
πλατείες, δπου άνανεώνεται συνεχώς ό άέρας κι’ δπου 
ό καθένας μπορεί νά τόν χορτάσει περπατώντας ή κα- 
θόντας. Σ τίς παλιές πόλεις έχουν γκρεμιστεί (ή γκρε
μίζονται τώρα πού έχει άφήσει τόσα έρείπια ό πόλε
μος; όλόκληρες συνοικίες, γ ιά  νά γίνει μιά πλατεία  ή 
ένας κήπος ή ν’ άνοίξει ένας φαρδύς δρόμος. Κάτι τέ
τοιο πρέπει νά γίνει καί στήν Ε λ λ ά δ α , καί σέ παλιές 
καί σέ καινούργιες πόλεις- καί κοντά σ’ αύτά  οά κα
θιερωθεί πιό γεμάτο τό Σαββατοκύριακο, δηλαδή ν’ άρ- 
χίζει τό μεσημέρι τοΰ Σαββάτου. ’Έ τσι θά μπορεί ό 
καθένας νά ζεϊ μιάμιση μέρα τή βδομάδα στό ύ π α ι
θρο, είτε στήν πόλη, άν τό βρίσκει, εϊτε στήν έξοχή. 
Μαζί μ’ αυτό δμως πρέπει νά δουλεύουν δλοι (κι’ έν- 
νοώ καί τούς ύπαλλήλους, δημοσίους κι’ ιδιωτικούς) 
ό χ τ ώ  ώ ρ ε ς ·  καί νά μείνουν γιορτές μόνο οί μ ε γ ά 
λ ε ς  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς  (Πάσχα δυό καί Χριστούγεννα 
μιά μέρα) καί μ ι ά  ’Ε θ ν ι κ ή ,  δπως έχουν δ λ ο ι  οί 
πολιτισμένοι λαοί. Αύτή ή οργανωμένη οκνηρία πού 
έχουμε σήμερα καιρός είναι νά λείψει.

* * *
'Ώ σπου νά γίνουν αύτά ό κόσμος έχει τήν Κυρια

κή καί πάρα πολλές γιορτές γ ιά  νά χορτάσει τό ύ 
παιθρο.
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* Ό τα ν  άνθίζ' ή άγράμπελη κι' άπλώνει τά κλα
διά της στό σχοΐνο, στό χαμό&ενδρο, στοΰ πεύκου τά 
κλωνάρια, στά ρέματα τοΰ ποταμοΰ, στόν έγκρεμό τοϋ 
βράχου- κι* άγέραν, κάμπους καί βουνά, τήν πλάση 
πέρα ώς πέρα, γιομίζει άπό μοσχοβολιά μέ τόν άνα- 
σασμό της», δπως είπε ό Κρυστάλλης. Καί δέν εΐναι 
μόνο ή άνοιξη· καί κάθε μιά άπό τις άλλες τρεις επο
χές έ'χει τή χάρη της στό ελληνικό ϋπαιθρο.

Τί τά  θέλετε I Στήν έξοχή ό άνθρωπος βρίσκεται 
πιό κοντά στή Φ6ση· κι* έτσι κοιτάζοντας τό μεγαλείο 
της ξεφεύγει άπό τις μικρότητες πού άντικρίζει στον 
καθημερινό άγώ να του γιά  τή ζωή, γίνετα ι άγαθός, 
πιό πονετικός, πιό δίκαιος. Κι’ ϋστερα, στήν Ε λ λ ά δ α  
κάθε ράχη καί κάθε ρεματιά έχει νά μας διηγηθεϊ κάτι 
άπό τήν ιστορία μας : έδώ πολέμησαν παλληκάρια Koci 
σκοτώθηκαν γιά  τήν έλευθερία, είτε στήν άρχαιότητα, 
είτε στό 21, είτε καί στις έπαναστάσεις καί στούς πο
λέμους πού έχει κάνει τό "Εθνος άπό τότε ώς τόν τε
λευταίο, τοΰ 1940—41 πού εΐνα ι τό κορύφωμα τής λε
βεντιάς- παρέκει υπάρχει ενα μοναστήρι ή ένα παλιό 
σχολείο ή μιά παλιά  βιβλιοθήκη πού μέσα στή στά
χτη τής σκλαβιάς βάσταξε χρόνια καί χρόνια τή σπίθα: 
τής λευτεριάς· άλλοΰ γεννήθηκε ένας σπουδαίος άν- 
δρας, κι’ αν έχει ή πατρίδα  μας τέτοιους στή μακραί
ωνη Ιστορία της ! Κι’ έπιτέλους ή εύχάριστη συντροφιά 
πού θά έχει κανείς στήν έκδρομή, τό τραγούδι πού θά 
πει ή θ’ άκούσει, μιά άνατολή πού θά κοιτάξη, μιά 
άκρογιαλιά  πού θά χαρεΐ, ένα ήλιοβασίλεμα πού θά 
θαυμάσει, θά καταυγάζουν τή μνήμη του καί θά μορ- 
φαίνουν τή ζωή του γιά  δλη τή βδομάδα τής δουλειάς 
του ή τοΰ σχολείου του. Ε ίπα  σχολείο καί θά ήθελα 
νά συστήσω στούς δασκάλους, δταν πάνε κι' αύτοί μέ 
τά πα ιδ ιά  στις εκδρομές, νά διηγούνται κάτι άπό τήν 
κοσμογραφία, είτε άπό ζωή τών ζώων καί τών 
φυτών, είτε άπό τήν Ιστορία τοΰ τόπου, εϊτε άκόμα κι* 
άπό τή μυθολογία πού εΐνα ι χαριτωμένη γύρα άπό 
κάθε βουνό, κάθε ποτάμι καί κάθε νησί τής 'Ελλάδος.

Πιό συστηματικά θ ’ άπολαύσετε τ* ά γα θ ά  τής έξο
χης οί νέοι, άν γραφείτε στόν προσκοπικό όργανισμό. 
(προσκόπων γιά  τ* άγόρια , όδηγών γιά τά κορίτσια).

Ό  Μ πάντεν Πάουελ, ό μεγάλος "Α γγλος ιδρυτής τοΰ 
προσκοπισμού, ένα άπό τούς κυριώτερους σκοπούς του 
έβαλε τή ζωή στό ύπαιθρο, μέ τή σκέψη πώς κΓ αύτό. 
μαζύ μ’ δλη τή διδασκαλία πού γίνεται στά παιδιά, 
συντελεί νά γίνεται ό νέος ηθικός, φιλαλήθης, γεννα ί
ος, εύγενικός· καί τέτοιος νά μένει σ’ δλη του τή ζωή. 
Κοντά στά πα ιχν ίδ ια  καί τούς περιπάτους, κάνει ό όρ- 
γανισμός αύτός καί κατασκηνώσεις, δπου τά παιδιά  
μαθαίνουν νά ύπηρετοΰν τό διπλανό τους πρώτα καί 
τόν έαυτό τους ΰστερα- νά πειθαρχοΰν σ’ έκεΐνον πού 
βρίσκεται έπικεφαλής, κι* ή πειθαρχία  νά έρχεται αύ- 
θόρμητη χωρίς κανένα καταναγκασμό. Τέτιες κατα
σκηνώσεις κάνουν τό καλοκαίρι κι’ άλλα σωματεία, 
δπως ό ’Ερυθρός Σταυρός, τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα, 
ή Κοινωνική Πρόνοια, μέ τό σκοπό νά ώφεληθοΰν, κι’ 
ώφελοΰνται, τά φ τω χόπαιδα  άπό τήν- καλοπέραση καί 
τήν αΰρα τής έξοχης, άλλά. φυσικά, δέν έχουν τήν 
εύρύτητα τών σκοπών πού έχουν οϊ προσκοπικές κα
τασκηνώσεις.

’Εκδρομές οργανώνουν καί πολλά σωματεία «εκ
δρομικά», άπό τά οποία  μερικά έχουν καί τμήματα 
στις έπαχίες, δπου δίπλα  ο ’ αύτά  υπάρχουν καί ντό
πια. Ακόμα καί ομάδες οικογενειακές ή φιλικές Οργα
νώνουν έκδρομές, άλλοτε μακρυνές κι’ άλλοτε κοντινές, 
θ ά  σύσταινα σέ πολλές ά π ’ αύτές λιγώτερο θόρυβο 
καί πιό πολύ τάξη. Κάμποσες εκδρομές έχουν γιά  μο
ναδικό σκοπό τό φαγοπότι κι’ άλλες φέρνουν μοναδικό 
άποτέλεσμα τήν κούραση ! Δέ λέγω πώς ό έκδομέας 
πρέπει νά περνά σάν άσκητής, ούτε πώς πρέπει νά 
χάνει τήν ώ ρα του ξαπλω μένος κάπου, άλλά  ή πολλή 
άπασχόληση μέ τά γεύματα κι’ οί κουραστικές πεζο- 
πορεΐες τοΰ στεροΰν τή χα ρά  τής έξοχης κι’ έκμηδενί- 
ζουν τή χαρά  τοΰ ύπαίθρου. Κοντά σ’ αύτά  οί περισ 
σότεροι εκδρομείς δέ φροντίζουν γιά  τήν καθαριότητα 
τοΰ τόπου, δπου περνοΰν τήν ήμερα τους κι’ έτσι. σέ 
λίγο, δ λ ’ ot έξοχικοί τόποι, τής ’Αττικής τουλάχιστο, 
θά μοιάζουν μέ τά  χωράφια, δπου άδειάζουν τά κάρ- 
ρα τής καθαριότητος, "Ομως ή φυσιολατρεία δέν είναι 
δυνατό ν ’ άνεχτεί καμιά άσχήμια.

4 Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Σ Α Ρ Α Τ Σ Η Σ

Πρακτικές οδηγίες

Εργαλεία κοπής μετάλλου
Γιά τόν τορνευτή, πλανιστή κλπ.

Τού κ. Ν. Καραπατάκι

Etc τά μηχανουργεία ή επεξεργασία τών μετάλλων σι
δήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος, ορειχάλκου, γίνεται είτε διά 
κοπής, είτε διά μετασχηματισμού τής έν λόγφ υλης.

Τά εργαλεία πού χρησιμοποιούνται γιά τήν κοπήν τών 
μετάλλων είναι, δπως ξαίρουμε, τό κοπίδι, ή λίμα, τό πριό
νι, τό τρυπάνι κτλ.

'Α ν γυρίσωμε πίσω στήν ιστορία τής Βιοτεχνίας, θά 
δούμε ότι ό άνθρωπος προοδευτικά έβελτίιονε τά πρωτό
γονα έργαλεία, σέ δλη, σχήμα καί αντοχή, δηλαδή άπό 
πέτρινα καί ξύλινα σέ χρίλκινα, σιδερένια, γιά νά φθάση στά 
σημερινά ατσάλινα.

Ή  διαρκής αϋτή προσπάθεια τής βελτιώσεως τών ερ
γαλείων άπέβλεπε σέ τρεις σκοπούς :

Ιον Νά ελάττωση είς τό έλάχιστον τήν μυϊκήν δύνα- 
μιν πού καταβάλλει ό άνθρωπος γιά τήν κατασκευήν ενός 
αντικειμένου.

2ον Νά μεγαλώση ή ζωή (ή διάρκεια χρήσεως) τοΰ ερ
γαλείου καί

3ον Νά γίνονται μ’ αύτά πιό πολύπλοκες καί πιό 
μεγάλες δουλειές.

Έ τσ ι είχε φθάσει νά κατασκευάση τά Ιργαλεΐα πού 
άναφέραμε παραπάνω, μά κι’ αύτά ακόμη δέν τόν Ικανο
ποιούσαν, γιαυτό καί ή προσπάθεια διαρκώς συνεχίζονταν.

Λίγο καιρό πριν άπό τά χρόνια μας, μόλις άναπτύ- 
χθ'ηκε ό κινητήρας καί δταν μπόρεσε νά γίνη προσιτός στόν 
πολύ κόσμο, συνδυάσθηκε ή δύναμις αυτή τών κινητήρων 
(ατμομηχανές, βενζινομηχανές, ηλεκτρικά μοτέρ κλπ.), μέ 
τά έργαλεία ώστε νά παραχθοΰν τά λεγάμενα Μηχανικά 
’Εργαλεία (δράπανος, τόρνος, πλάνια, Φρέζα κλπ. κλπ.) πού 
δχι μόνον αντικαθιστούν τήν μυϊκήν δύναμιν τοϋ ανθρώ
που, άλλά καί αποδίδουν πολύ καλλίτερα τό αντικείμενο 
άπό άπό-ψεως κατασκευής.

Τά μηχανικά λοιπόν αύτά έργαλεία γιά τήν επεξεργα
σία τών μετάλλων χρησιμοποιούν ενα πολύ σκληρό μέταλ- 
λο, πολύ σκληρότερο άπό τήν μάζα τοΰ έπεξεργαζομένου 
μετάλλου, πού παρουσιάζει μία αιχμή κοπτερή, μία γωνία 
δηλαδή, ή όποια εισέρχεται εντός τής μάζης τοΰ μετάλλου 
καί άποκόπτει είτε τμηματικώς, είτε συνεχώς μικρότατα τε
μάχια ή λουρίδες άπό τό μέταλλο πού έπεξεργαζόμεθα.

Τό σκληρό αύτό μέταλλο είναι δπως δλοι ξαίρουιιε, 
άπό ατσάλι πού τοΰ δίνουμε διάφορα σχήματα καί κυρίως 
στις γωνίες πού παρουσιάζουν τά σημεία προσβολής τής 
μάζας.

Τό άτσάλι αύτό, δπως ιό περνούμε άπό τό εμπόριο, 
είναι πολύ μαλακό, σχεδόν σαν τό κοινό σίδερο.

"Ετσι λοιπόν δπως είναι μαλακό μποροΰμε εύκολα 
νά τοΰ δώσουμε τό σχήμα καί τις γωνίες πού πρέπει. 
"Οταν τελειώσει καί είναι έτοιμο τό βάζουμε στήν φωτιά 
καί ζεσταίνεται σιγά-σιγά έως δτου κοκκινίση καλά καί 
έπειτα τό αφήνουμε νά κρυώση πάλι, άλλά πάρα πολύ σι
γά. Γιά νά πετύχουμε αύτήν τήν σιγανή ψΰξι, είτε τό άφί- 
νουμε μέσα στή φωτιά πού σβύνει μόνη της, είτε σέ άμμο 
πού τήν έχουμε επίτηδες θερμάνει πιό πρίν.

Τήν εργασία αύτή, δηλαδή τό ζέσταμα καί σιγανή ψύ- 
ξι, τήν λέμε ΑΝΟΠΤΗΣΙ. Αύτό τό κάνουμε γιά ιόν έξης 
λόγο. "Οταν κατασκευάζουμε τό εργαλείο, μέ τά διάφορα 
κτυπήματα πού τοΰ δίνουμε, είναι πιθανό μέσα στή μάζα 
του νά δημιουργηθοΰν διάφορες σχισμές καί γενικά ανω
μαλίες στή συνοχή τών μορίων του. Αύτό μάλιστα θά έκ- 
δηλωθη δταν έπακολουθήση ή πάρα κάτω εργασία, δηλα
δή ή σκλήρυνσις τού εργαλείου, οπότε τό έργαλείο σπάει 
καί πολλές φορές σέ πολύ μικρά κομάτια.

Μετά τήν άνόπτησι επακολουθεί ή σκλήρυνσις του, 
τό θερμαίνουμε δηλαδή πάλι σιγά—σιγά ώστε νά κοκκι
νίση, δηλαδή νά φθάση σέ μιά υψηλή θερμοκρασία, πού 
θά δούμε παρακάτω, καί απότομα τό εμβαπτίζουμε μέσα σέ

κρύο νερό (15° τό πολύ) όπότε σκληρύνεται τόσο ώστε 6fv 
τό πιάνει ή λίμα. Ή  εργασία αύτή λέγεται ΒΑΦΗ.

Ή  βαφή λοιπόν οφείλεται στήν άπότομη -ψΰξι τοΰ χά
λυβος καί είναι αύτή ή οποία τοΰ δίδει τήν προίτη του 
ποιότητα : τήν σκληρότητα,

Τό εργαλείο δμως αύτό είναι μέν πάρα πολύ σκληρό 
άλλ1 δμως είναι καί πολύ εΰϋραστο, δηλαδή μπορεί νά 
σπάση μέ τό παραμικρό κτύπημα ή καί απλώς δταν ·πέση 
χάμω. Σαύτή τήν κατάστασι τό εργαλείο δέν θά μπορού
σαμε νά τό μεταχειρισθοϋμε, γιατί μέ τό παραμικρό θά 
έσπανε. Γιά τό λόγο αύτό προβαίνουμε σέ μιά τρίτη εργα
σία κατά τήν όποία τοΰ άφαιροΰμε λίγη σκληρότητα καί 
τοΰ επαναφέρουμε τήν αντοχή του. Ή  τρίτη αύτή εργασία 
λέγεται ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.

Γιά νά πετύχουμε λοιπόν τό σκοπό αύτό, θερμαίνουμε 
τό εργαλείο καί πάλιν σιγά—σιγά, χωρίς δμιος νά τό άφή- 
σουμε νά κοκκινίση, νά φθάση δηλαδή τήν θερμοκρασία 
τής επαναφοράς. 'Ετσι τό έργαλείο χάνει λίγη σκληρότητα, 
άλλά αποκτά μεγάλη αντοχή. "Οσον πειό μεγάλη είναι ή 
θερμοκρασία τής επαναφοράς τόσο αύξάνει ή αντοχή τοΰ 
εργαλείου καί τόσο έλαττώνεται ή σκληρότης του,

Ή  κατανάλωσις τών έργαλείων στό μηχανουργείο προ
έρχεται είεε άπό σπάσιμο, είτε άπό φθοράν τών σημείων 
τά όποια έργάζονται.

’Εάν γίνεται μόνον φθορά, έν άπλοΰν άκόνισμα ξανα
φέρνει τό έργαλείο σέ θέσι ωστε νά έξακολουθή νά εργά
ζεται, εάν δμως πρόκειται περί θραύσεως τότε πλέον τό 
έργαλείον πρέπει νά άντικατασταθή.

Συμφέρον λοιπόν είναι, άπό οικονομικής άπό-ψεως, νά 
αποφεύγεται τό σπάσιμο τοΰ εργαλείου καί γιά τό λόγο 
αύιό πρέπει νά δίδεται στό έργαλείο τό μέγιστον τής επα
ναφοράς έν συνδυασμώ μέ τήν βαφήν (σκληρότητα) ινα άν- 
ταποκρίνεται πρός τό εργον διά τό οποίον εΐναι προωρι- 
σμένον.

Τήν θερμοκρασία τήν οποίαν πρέπει νά πάρη τό έργα- 
λεϊο δταν πρόκειται νά βαφή μάς τήν δίδει ό κατασκευα
στής τοΰ χάλυβος, Γιαυτό δταν προμηθευόμεθα τό άτσάλι 
πρέπει άπαραιτήτως νά μάθουμε τουλάχιστον τήν θερμο
κρασία καί τήν βαφή του, καί εάν πρέπει ή ψΰξις νά γίνη 
μέ νερό (άτσάλι τοΰ νερού) ή έάν πρέπει νά γίνη σιό λάδι 
(ατσάλι τοΰ λαδιοΰ) η τέλος έάν πρέπει νά γίνη μέ ρεύμα 
άέρος (άτσάλι τοΰ άέρος).

Πρακτικά ή θερμοκρασία αύτή στή φωτιά επάνω προσ
διορίζεται, δταν δέν εχουμε τό ειδικό θερμόμετρο, μέ τό 
χρώμα πού πέρνει τό άτσάλι, δηλαδή στούς 600°, τό άτσάλι 
μόλις άρχίζει νά πέρνη ενα βαθύ σκοΰρο κόκκινο χρώμα 
πού μόλις διακρίνεται, στούς 600° πέρνει χρώμα δπως εΐ
ναι τό ώριμο κεράσι, στούς 700° πέρνει χρώμα συνηθισμέ- 
νοτ κερασιού, στούς 80θ° χρώμα άνοικτοΰ κερασιοΰ, στούς 
900° ένα πολύ άνοικτό κοκκινοκίτρινο χρώμα, στούς 1000° 
καθαρό κίτρινο, στούς 1200 άνοικτό κίτρινο καί στούς 
13θΟ° λευκό χρώμα.

Γιά νά διακρίνουμε δμως καθαρά τό χρώμα του δταν 
πρόκειται νά βάψουμε τό έργαλείο, πρέπει νά είμεθα σέ 
ένα ήμισκοτεινό χώρο, άν δχι τελ.είως σκοτεινό γιά νά άπο- 
φύγουμε διάφορα σφάλματα έκτιμήσεως τοΰ χρώματος άπό 
τόν φωτισμόν τοΰ περιβάλοντος. Μαύιό τόν τρόπον ένας 
καλός τεχνίτης μπορεί νά έκτιμήση διαφορά 25°, ή όποία 
είναι αρκετή γιά μιά πολύ καλή βαφή καί μάλιστα σέ πολύ 
λεπτά εργαλεία.

Ή  θερμοκρασία τής έπαναφοράς προσδιορίζεται μέ 
άλλον τρόπο, πού βασίζεται στό έξής φαινόμενο:

Ό τα ν  πάρουμε ένα καθαρό κομμάτι άτσαλιοΰ, στιλπνό, 
καί τό θερμάνουμε σιγά-σιγά, ή έπιφάνειές του αρχίζουν νά 

-καλύπτονται άπό μιά .πολύ, μά πάρα πολύ λεπτή σκουριά, ή 
( Ή  < ηινέχεια  σ τ η  σ ε λ ίδ α  9 9 )
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Η “ΕΡΓΑΤΙΚΗ

Στό μαγειρείο  
τής ^'Εργατικής  *Ε στία ς>

‘Αγιασμός στήν εορτή τής &εμελιώσεως τον κτιοίον 
τής «’Εργατικής Εστίας» Βόλον.

Κατασκήνωαις τής  « * Εργατικής  'Εστίας

Ά π ό  τήν εορτή τής « 'Εργατικής cΕ ητία ς* Θεσσαλονίκης 
γιά τήν ψυχαγωγία των ηρώων τρανματιών.



Ά π ’ τή ζωή τών νησιών μας

Μ έ τούς καλούς άνδρώπους
Τής Κ σς Σοφίας Σπανούδη

Πέρασα στήν Α ίγινα δυό μήνες γιά έξοχή φέτο τό 
καλοκαίρι. 'Η Α ίγινα είναι ενα ώραΐο νησί Ιλαρό καί 
πρόσχαρο, άν καί χωρίς πρασινάδες καί χωρίς φυσικό 
πλοΟτο. Μά ή φτώχεια της αύτή £Ϊναι τό μεγαλύτερο 
της στολίδι. Τής δίνει ένα θέλγητρο, μιάν άρχοντική 
λιτότητα καί διατηρεί τήν παρθενιά τοΰ νησιού άμό- 
λευτη άπό  κάθε μικρόβιο νεοπλουτισμού. ’Έ τσ ι χα ίρε
σαι έδώ κάθε μέρα τά «ρόδινα άκρογιάλια» τοΰ Πα- 
παδιαμάντη, άπαλόγραμ μα  καί γελαστά, γα λ ά ζ ια  νερά 
διάφανα, πού καθρεφτίζουν ώς τά βάθη τους άρχαίες 
κολόννες, σπαρμένες έδώ κι* έκεΐ στ’ άργιλλώδη βου
ναλάκια τής παραλίας. Σπητάκια χαρούμενα, άσβε. 
στοχρισμένα, χωριουδάκια πού άστράφτουν χρυσαφέ
νια μέσα στό ήλιοπϋρι, μέ τούς χαλασμένους άνεμόμυ- 
λους, πού τούς άνταριάζουν δλη μέρα τ ’ άγριοπερί- 
στερα μέ τό ξεπέταγμά τους. Έ ξοχή  γαλήνια καί φω
τερή, άξια  νά ξεκουράση τά δοκιμασμένα νεΰρα καί τά 
πονεμένα κορμιά, ή Α ίγινα, εΐναι πριν ά π ’ δλα μιά 
έξοχή ψ υ χ ι κ ή ,  πού γιατρεύει κάθε ψυχικό τραυμα
τισμό μέ τή συντροφιά τών «άνίδεων καί τών καλών 
άνθρώπων».

Αύτή τήν εύεργετική μαζί τους έπικοινωνία έπιζη- 
τοΰσα στό νησί κάθε μερα. Κι’ Εζησα στιγμές άξέχα- 
στες μέ τούς ψαράδες, τούς σφουγγαράδες καί τούς 
κανατάδες τής Α ίγινας. ΟΙ τελευταίοι αύτοί εΐναι δυ
ναστείες όλόκληρες, δπω ς καί στήν ’Α ρχαιότητα. Οί 
άρχοντες τής «Α ίγιναίας άγγειοπλαστικής*» πού βρί
σκομε άκόμη τά ίχνη της σέ κομμάτια σπασμένων άγ- 
γείων, κάθε είδους, μέσα στά χώ μα τα  τών άμπελώ- 
νων καί στά νεοσκαμμένα θεμέλια τών σπητιών. Μά 
οί σημερινοί Γινήτες κανατάδες δέν παρουσιάζουν ουτε 
άποζητοΰν άνήσυχα καμμιά συνειδητοποιημένη τέχνη. 
Τούς φθάνει νά κρατοΰν ζηλότυπα κρυμμένο τό μυστι
κό τής χωματένιας βιομηχανίας τών κανατιών τους, 
πού κρυώνουν τό νερό καλλίτερα κι’ ά π ’ τά τελειότερα 
«φριζιντέρ» τών νεώτατων συστημάτων, «χωρίς νά ξε
σκίζουν τ ’ άντερα καί τά  στομάχια  σάν ξυράφι».

Οί ψαράδες κι* οί σφουγγαράδες τής * Α ίγινας ε ΐ
ναι οί λεβέντες τοΰ νησιοΰ. ’Ά τρ ο μ α  παλληκάρια, πού 
παραβιάσανε δλα τά μυστικά τής θάλασσας τά παρ
θένα. Περήφανοι, σεμνοί καί μετρημένοι. "Η θάλασσα 
φοβήθηκε τήν τόλμη τους καί τήν άντρειά τους. Μά δέ 
χαρίζουν εύκολα τή φιλία τους Ετσι μονομιάς στόν 
καθένα. ’Ανάγκη πάσα νά τήν κερδίσης, δείχνοντας 
πώ ς βρίσκεσαι μαζί τους σέ πραγματική ψυχική συνά
φεια. Κι’ αύτό τό κατώρθωσα δχι χωρίς κόπο.

Οί νησιώτες αύτοί, μέσα σ’ δλη τήν άνθρωπότητα, 
ξεχωρίζουν μέ μιάν άριστοκρατική ψυχική σφραγίδα. 
Μέσα στά κορμιά τους τά ήλιοποτισμένα, τά γεμάτα  
άντοχή στούς σκληρούς άγώνες τής ζωής, κρύβεται μιά 
ψυχή παιδιάστικη, άνίδεη, γεμάτη φώς καί καλωσύνη. 
Δέν ξέρω^γιατί, πολλο ί^ά π ’ αύτούς-'μοϋ φαίνονται γνή-

« Ώ  λόγια τών άνίδεων 
και τών καλών άν&ρώπων /» 

ΚΛΙΤΗΣ Ϊ1ΑΛΑΜΑΣ

σιοι άπόγονοι τοΰ Ό δυ σ σ έα . Ή  Α ίγινα εΐναι Ενα νησ 
ομηρικό. Κι’ ό βασιλέας τής Ιθά κ η ς πλανήθηκε στούς 
μακρυνούς ωκεανούς, χωρίς νά φοβηθή ποτέ τά στοι
χεία . Μ ήπως κι’ ή Ε λ λ ά δ α  δλη δέν εΐναι ά π ’ τήν άρ- 
χα ιότητα  μιά ναυτική δημοκρατία ; Αύτός εΐναι ό ώ- 
ραιότερος τίτλος της. Ή  ’Α ρχαία Μ υθολογία δέν ζων
τάνεψε έδώ, σ’ αύτές ,τίς  ίδ ιες θάλασσες, τόν Νηρέα 
καί τις πενήντα κόρες του, τις Νηρηΐδες μέ τά  π ρ ά 
σινα μαλλιά καί τά γα λ ά ζια  μάτια, καί μέσ’ ά π ’ αύτές 
δέν άρπαξε ό Ποσειδών τήν ωραιότερη, τήν άφρόλευκη 
'Αμφιτρίτη καί τήν Εκανε βασίλισσα τοΰ πόντου ; ΚΓ 
αύτοί οί γλάροι πού πετοΰν τώρα κάθε στιγμή στά κύ
ματα , δέν φέρνουν ολοζώντανο στή φαντασία τό δραμα 
τής θεωρίας τών περιστεριών τής ’Αναδυομένης, πού 
βγήκε ά π ’ τά ίδ ια  αύτά ελληνικά νερά, δλη φώς καί 
ά ρ μ ο ν ία ; Τούς καμαρώνεις, άλήθεια, τούς Αίγινήτες 
αύτούς βουτηχτές μέ τά ήλιοκαμένα πρόσω πα καί τά 
θαλασσοδαρμένα κορμιά, πού εΐναι δλο μΰς καί τένον
τες δυναμωμένους, χωρίς ίχνος πάχους. Πολλοί ά π ' 
τούς νέους Εχουν άναδρομικές μορφές κουρσάρων, πού 
ξεπηδοΰν ά π ’ τά βάθη τής προϊστορίας. Στήν άρχή σέ 
τρομάζουν. Μά ή χρυσή καρδιά τοΰ παιδιοΰ πού φα
νερώνεται στις ομιλίες του, γρήγορα σέ γαληνεύει .

— Πόσες θάλασσες γνώρισες, Ν ικήτα! Στήν Τρι- 
πολιτάνια , στό Σφάξι, στή Βεγγάζη, στήν ’Αραπιά, 
στή Φλόριντα. ΓΙοιά ά π ’ δλες Εχει τά  καλλίτερα σφουγ
γά ρ ια  ;

— Τά σφουγγάρια τής Ά μέρικας εΐνα ι μεγάλα καί 
κάτασπρα. Μά εΐναι κακομούτσουνα καί άδρυά σάν 
τσουγκράνες. Τά σφουγγάρια τής ’Α ραπιάς εΐναι τά 
καλλίτερα. Καί τά  δικά μας έδώ -στήν Κάλυμνο καί 
στήν Κρήτη, εΐναι μικρά, μαΰρα, μά μαλακά σάν κα
τιφές...

— Καί δέν φοβάσαι, Νικήτα, νά βουτάς μέσα στις 
άγριες θάλασσες ; Ποιά ά π ’ δλες εΐναι ή άγριώτερη ;

— Ή  κάθε θάλασσα Εχει τήν άγριάδα της. Δέν 
στέργει εύκολα νά τής άλλάξης τήν τάξι της καί τό 
νόμο. θέλ ε ι τόν άνθρωπο άνθρωπο, καί τό ψάρι ψάρι. 
Μά τί νά γίνη,.. Έ μ εΐς  πάμε γιά  νά βγάλωμε τό ψω
μάκι μας κι’ ό θ ε ό ς  βοηθός !

— Δύσκολα βγαίνει τό ψωμάκι πα ιδιά  μου...
— Πιό δύσκολα βγαίνει γιά κείνους πού δουλεύουν 

στά έγκατα τής γής, μέσα στά μεταλλεία ..- Ο βυθός 
τής θάλασσας Εχει καί τά καλά  του. Δουλεύεις γιά  
λ ίγα  λεφτά, μά ώς κάτω έκεΐ φτάνει τοΰ ήλιου τό φώς, 
Δέ σοΰ λέω, Εχεις καί τά σκυλλόψαρα... Μ’ άς εΐναι 
καλά τό μαχα ίρ ι...

Έ δώ  ό καπετάνιος τοΰ σφουγγαράδικου, ό Γιαν- 
νούλης, Ενας άπόμ αχος σφουγγαράς μέ καλοκάγαθη 
φυσιογνωμία. μοΰ άνιστορεϊ τήν άπίστευτη περι
πέτεια  τοΰ 'Αλέξη τοΰ σφουγγαρά μέ τό σκυλλόψα- 
ρο—μιά Ιστορία παληά, πού τήν γνωρίζουν δλοι στήν

90

/

Α ίγινα καί στά γύρω νησιά, στήν Πέρδικα καί στ' ’Αγ
κίστρι.

— Εμείς, ξέρεις, οί Γινήτες, δέν άγαποΰμε καί 
πολύ τις μάκενες (τά σκάφανδρα). Βουτάμε γδυτοί οί 
περισσότεροι μέ μιά πλάκα ώς πενήντα όκάδες στή 
μέση κΓ άλλα βάρητα στά πόδια . Μπλούμ, μιά κΓ ίσια  
κάτω. Αμα σημαδέψης καλά τόν σφουγγαρότοπο, σέ 
δυό λεπτά  πού θά μείνης κάτω, μπορείς νά ξερριζώ- 
σης πολλά σφουγγάρια.

Μά πώ ς θ άναπνεύσης έκεΐ κάτω χωρίς όξυγόνο;
— Ο βυθός Εχει Ενα δικό του κλίμα, δικό του άέ- 

ρα καί τόν νοιώθεις. ’Έ π ε ιτα  μόλις άνοίξουν τά ρου
θούνια σου καί τ αύτιά σου καί τρέξουν α ίμα  ξαλα- 
Φρώνεις κΓ άντέχεις δυό-τρία λεπτά . Έ τσ ι πού λές, 
μόλις καί βούτηξε ό ’Αλέξης, μέ τό κεφάλι κάτω, βρί
σκεται στή μέση τοΰ βυθοΰ ενα σκυλόψαρο μέ άνοι- 
χτό στόμα καί τόν καταπίνει. ’Ή τανε, βλέπεις, τό 
άτιμο μουρντάρικο, λιξεμένο άπό άνθρώπινο α ίμ α . Μά 
δέν τοΰ εΐναι βολετό νά τόν χωνέψη. ’Α π ’ τδνα μέρος ή 
πλάκα τών πενήντα όκάδων, ά π ’ τ ' άλλο ό ’Αλέξης 
πού εΐνα ι μεγαλόσωμος καί παλληκάρι, παλεύει μέσα 
του μέ τό μαχαίρι. Τόσο πού τό σκυλλόψαρο τόν ξερνά 
και μεϊς τόν άνεβάζομε μισοπεθαμένο. Έ κ α νε  μήνες 
στό νοσοκομείο νά γιατρευτή άπό τις πληγές πού τοΰ 
άνοιξαν τά δόντια τοΰ σκυλόψαρου. Ά κ ό μ α  φαίνονται 
τά σημάδια τους, άν καί πάνε άπό  τότες είκοσι χρόνια.

— Καί ζή άκόμα ό Α λέξη ς ;
— Ζή, κερά μου, χρόνια νάχη... Εΐναι μιά χαρά, 

θά στόν φέρω νά τόν ίδής.
Ο Αλέξης δέν εΐναι ό μόνος Αίγινήτης πού 

πάλεψε μέ τό σκυλλόψαρο μέσα στήν κοιλιά του καί 
γλύτωσε τή ζωή του. 'Υ πάρχει έδώ κΓ άλλος σφουγ
γαράς, ό Γ εροντής, πού τόν Εσωσε άπό  βέβαιο θάνατο 
άπ τό στόμα τοΰ σκυλλόψαρου ό "Α γιος Νεκτάριος, 
ό πολυαγαπημένος άγιος τής Α ίγινας. Σ τ ’ δνομά του, 
όλοι οί σφουγγαράδες σταυροκοπιοΰνται μέ κατάνυξι.

— Μεγάλη ή χάρι του, άγιασμένο τΰνομά του 1 έξα- 
κολουθεϊ ό συνομιλητής μου. 'Ά μ α  πάτε άπάνω  στό 
Μοναστήρι τής Ά γ ια ς  Τριάδας, πού Εχτισε ό Ά γ ιο ς  
έδώ καί είκοσι χρόνια, θά δήτε μέσα στό κελλί του τό 
σφουγγάρι μέ τό σταυρό στή μέση. Σταυρό πού δέν 
τόν χάραξε άνθρώπινο χέρ ι.Ά φ οΰ  ξερρίζωσε τά  σφουγ
γάρια  του κΓ δτι Εκανε νά δώση τό σήμα γιά νά τόν 
άνεβάσουν, ό Γ εροντής βλέπει γύρω του τά νερά νά 
σκοτεινιάζουν... Τό θεριό ζύγωσε ίσ ια  άπάνω  του καί 
τό παιδί Ενοιωσε πώ ς δέν είχε  έλπίδα νά γλυτώση.

— Αγιέ μου Νεκτάριε ! κάνε τό θαΰμα σου ! είπε 
μέσα του κΓ Εκλεισρ τά μάτια. "Ο ταν τ ’ άνοιξε τά 
θεριό είχε χαθή ... Τράβηξε τό σκοινί καί μόλις τόν ά- 
νέβασαν στό καράβι Επεσε στά γόνατα  κι’ εύχαριστοΰ- 
σε τόν "Αγιο τοΰ νησιοΰ γιά  τό θαΰμα του τ ’ ολοφά
νερο, δταν ξαφνικά οί σύντροφοι του άρχισαν νά σταυ- 
ροκοπιοΰνται καί νά φωνάζουν: Έ ν α ς  σταυρός έπάνω 
στό σ φ ο υ γγά ρ ι! Κ υττάχτε τον, τί καθαρός καί τί 
μ ε γ ά λ ο ς !

—Ό  "Α γιος τόν χά ρα ξε! Τόν παρακάλεσα νά μέ 
γλυτώση τήν τελευταία  στιγμή τοΰ κινδύνου...

— Σημάδι πού άκουσε τήν προσευχή σου ! Δόξα 
σ τ’ δνομά του !

Οί καλοί άνθρω ποι κάνουν τό στάυρό τους. ΚΓέγώ 
μαζή, πού τούς άκούω μέ δακρυσμένα μάτια.

— Μόνο ό θ ε ό ς  κΓ ό "Α γιος—μεγάλ’ ή χάρη του ! 
μποροΰν νά σώσουν τόν άνθρωπο στά βάθη έκεινα

τά άπάτητα  άπό  πόδι ανθρώπου. Γ ι’ αύτό, τήν ώρα 
πού θά ριχτή ό βουτηχτής μέσα στό βασίλειο τής θά 
λασσας πού δέν εΐνα ι γιά τούς άνθρώπους, παρακα- 
λεί τό θ ε ό  νά μήν τόν άφήση νά χαθή. Αύτός πού 
γνωρίζει γιατί παραβιάζει τό νόμο. Γιατί ή στερηά δέν 
τοΰ δίνει ψωμί γ ιά  τή φαμίλια του, καί βουτάει τώρα 
στό βυθό τής θάλασσας γιά νά τό κερδίση. ΚΓ ό θ εό ς  
λυπάτα ι καί φυλάει τούς βουτηχτάδες άπό κάθε άπρό- 
βλεφτο. Στό Ελεος τοϋ θ εο ΰ  παραδίνεσαι μόλις βου- 
τήξης μέ τό κεφάλι.

*
* *

Η Α ίγινα Εχει δεκατέσσερα μεγάλα σφουγγαρά
δικα καράβια —τοΰ Π έππα, τοΰ Γενήτσαρη. τοΰ Μαρ- 
γαρώνη, τοΰ Μ αΐλη, τοΰ Λυκούρη κ. ά. Τά περισσό
τερα λείπουν τώρα στή Βεγγάζη, στήν Κρήτη, στή 
Μάνη καί στά Δωδεκάνησα. Τό καθένα ά π ’ τά μεγάλα 
σπογγαλιευτικά εΐνε έφωδιασμένο μέ τήν καταδυτική 
μηχανή, μιά μεγάλη άεραντλία μ ’ εξαρτήματα καί σω
λήνες πού τροφοδοτεί μ' άτμοσφαιρικό άερα τό βου- 
τηχτή δταν βρίσκεται στό βυθό. Τή μηχανή αύτή τήν 
ελέγχουν αύστηρότατα είδικοί ναυτικοί στό κάθε τ α 
ξίδι, δοκιμάζοντας τά Εμβολα, άν κάνουν τήν πίεσι 
πού πρέπει, κι’ άν λειτουργούν καλά τά μανόμετρα, οί 
βαλβίδες καί τά μαρκούτσια. Μά οί Αίγινήτες σφουγ
γαράδες μοΰ έδήλωσαν άνεπιφύλακτα πώ ς δέν άγα- 
ποΰν τις «μάκενες». Βουτοΰνε «γδυτοί» κι’ Εχει ό θ εό ς . 
Εΐναι δμως κΓ άλλοι πού φοροΰνε μάσκα καί φόρμα 
λινή, δχι άπό  καουτσούκ. Ρουφούνε τ ’ όξυγόνο μέ μιά 
σουλήνα στό στόμα. «Μ’ αύτό βρωμά» λένε οί Γινή- 
τες, πού μισοΰν δμως άκόμα περισσότερο τό σκάφανδρο.

— Εμείς οί Γινήτεο πάμε γδυτοί οί πιότεροι. Αυτό 
είναι πιό τίμιο καί πιό παλληκαρίσιο. Νά παλέψης * 
κορμί μέ κορμί μέ τά θεριά τής θάλασσας. Έ δώ  σέ 
θέλω !

Πόσα πράματα μαθαίνω τώρά, έγώ ή άναλφάβη- 
τη, άπ τό στόμα αύτών τών καλών καί άνίδεων άν
θρώπων ! Φαίνεται πώς Εξω ά π ’ τήν «Α ραπ ιά»  καί στής 
Φλόριντας τις θάλασσες ύπάρχουν δάση όλόκληρα 
σφουγγαριών πού οί δικοί μας βουτηχτές ξέρουν άκρι- 
βώς ποΰ  βρίσκονται κΓ όδηγοΰν άκριβώς τά καράβια 
στό επίκεντρό τους. Εΐναι οί «Λαγοφύτες» καί οί «Λα
φίνες». Εχουν σχήματα παράξενα, σάν καμπάνες άνα- 
ποδογυρισμένες. Μπαίνεις μέσα τους άλάκαιρος καί 
σκεπάζεσαι. Μά οί δικοί μας τά  ζώνονται μέ σκοινί 
καί τά ξερριζώνουν μέ τά πόδια, Ε ΐναι άκόμα πλήθος 
σφουγγαριών, τά  «φίνα», τά  «μελάθια», οί «φόρμες», 
στρογγυλά καί μεγάλα, πού πρέπει νά τά δουλέψης 
πολύ γιά νά ξασπρίσουν.

Μιά άπό  τις μεγαλύτερες άπολαύσεις τής συντρο
φιάς τών σφουγγαράδων εΐναι τ ' άνέκδοτα τής ζωής 
τους τής πολυκύμαντης. Ό  κ. Λάμπρος Λυκού- 
ρης διηγείται μέ πολλή χάρι κ ι’ άναπαραστατικότητα 
τό άνέκδοτο τοΰ περίφημου Μ παρμπαγιάννη, τοΰ πιό 
παληοΰ καί καλοΰ βουτηχτή τής Α ίγινας, πού εξιστο
ρεί πώς τοΰ επιτέθηκε κάποτε Ενας ξιφιός στήν Ά μέρικα.

- Έ γ ώ  τά χούγια  του τά ξέρω, λέει ό Μ παρμπα- 
γιάννης. Μόλις δή τόν βουτηχτή, φέρνει βόλτες γύρω 
του, περιμένοντας νά βγάλη τήν περικεφαλαία.του ά π ' 
τό νερό καί τότες χυμάει καί τόν κόβει στά δύο. ’Ή ταν 
ή πρώτη φορά πού Εβλεπα Ενα τόσο μεγάλο θεριό. Τό 
μάτι του, μεγάλο σάν Ενα π ιάτο βαθύ, φωσφόριζε ά π ' 
τήν έπιθυμία πού είχε νά μέ φάη. Κ ατάλαβα τότες
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πώς Ινας άπό  τούς δυό μας πρέπει νά λείψη. "Η ό 
ξιφιός, ή έγώ ! Πήρα, λοιπόν, τήν άπόφασι. Σ ταμ ά τη 
σα τή βαρβάρα, γιά νά χάση τό ψάρι τ ’ άχνάρια  μου. 
καί τρύπω σα στήν κοιλιά του άπό  κάτω . Καί σέ μιά 
στιγμή πού τό ψάρι σάστισε καί μέ γύρευε, εγώ έχω 
σα μέ όρμή τό μαχαίρ ι μου καί τό ξέσκισα ά π ’ τό 
λαιμό ώς τήν ούρά, πέρα γιά πέρα. Αυτό ήτανε. Τό 
α ίμ α  πλημμύρησε τή θάλασσα κι’ ϊνο ιω σα τόν κολαου- 
ζιέρη νά μέ τραβά τρομαγμένος. Σέ λίγο τό ψάρι ψό
φησε καί τό βγάλαμε άπάνω . “Έ να ς μαΟρος τώ γδαρε, 
καί πουλήσαμε τοΰ κόσμου τό ξύγκι. Έ γ ώ  κράτησα 
γιά  ένθ,ϋμιο τό άπάνω τής μύτης του μόνο, καί τό ε ίχα  
μέχρι τώρα στό σπίτι, μά μοΰ τό πήρε επί κατοχής 
ένας άχρόνιαστος Γερμανός.

— ’Ή ταν μεγάλο, Μ παρμαγιάννη, τό δόντι τοΰ 
ξιφιοΰ ;

— Μ εγάλο, λέει !! Έ φτάμισυ μέτρα κι’ άπάνω  !
— Καί τό ψάρι πόσο ήτανε ;
— Δυό φορές σάν τό καΐκι μας.
— Καί δέν 6χουμε έδώ τέτοια  ψάρια έμεϊς;

ΣΤΟ  Π ΕΡ ΙΘ Ω Ρ ΙΟ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
Γιά τήν.... παρακμή τοΰ φθινοπώρου μιλούσαν.
—Είνα ι μιά περίπτωσις παρωχημένης εύαισθησίας, 

μιά διάθεσις ξεπερασμένη, ενα—άν προτιμάτε—α ντίκ ρ ι
σμα τής ζωής πολύ νοσηρό, άπεκάλυψε ξαφνικά ό πιό 
«κατασταλαγμένος; , ό πιό «λογικός» ά π ’ τούς δυό. Καί 
συνέχισε : —Τί είναι αύτό πού λέμε φθινόπωρο, παρα
καλώ ; Μιά Χρονική περίοδος πού έρχεται και ξανάρχε
ται μέ τήν ίδ ια  της σταθερή μονιμότητα, μέ τήν τρο
μακτική μονοτονία της καί θλίψη, μέ τά πρωτοβρόχια 
καί τό αιώνιο πέσιμο τών φύλλων της, με τήν μελαγχο
λία της καί τις θολές υποψίες της.... Τά ίδια σχήματα, 
οί ίδ ιες φόρμες, καμμιά πρωτοτυπία, τέλος πάντων, πού 
νά έρεθίζη κάπως τό ραφιναρισμένό γούστο τοΰ σημε
ρινού άνθριόπου....

— Πολύ σωστά.... έμονολόγησεν ό άλλος. Καμμιά 
πρωτοτυπία. Μά νάχη άραγε άνάγκην πρωτοτυπίας τό 
φθινόπωρο, άφοΰ τό ίδιο είν αύτό πού είναι καί δέν 
αντιγράφει ούτε άπλώς μιμείται καμμιάν άλλην εποχήν
τοΰ έτους ;

—Τί θέλετε νά πήτε :
— Θέλω νά πώ, αγαπητέ, δτι τά πάντα είναι ζήτη

μα ματιοΰ κ ι’ δχι πρωτοτυπίας. Γιά τό φθινόπιορο δέν 
υπάρχει υποθέτω, τίποτα τό «περασμένο» καί τό άδια-

— Πώς δέν ίχουμε ; 01 δικές μας ζαργάνες τί είναι ; 
Ά λ λ ά  βλέπεις, σέ κείνα τά μέρη δέν τις τρώνε τις ζα ρ 
γάνες αύτοί, καί γερνάνε κι’ αυξάνουνε. "Α μα γερά- 
σουνε τις λένε ξιφιούς. Αύτή μπορεί καί νά ήτανε 
διακόσιω χρονώ.

— Μά έσύ λές πώς τό ψάρι ήτανε δυό φορές σάν 
τό καΐκι μας, δηλ. δεκαπέντε μέτρα. Κι’ ή μύτη του 
έφτάμισυ. Μά ξέρω καλά πώ ς τής ζαργάνας τό σώμα 
είναι δέκα φορές μακρύτερο άπό  τή μύτη της. ’Ά ν  ή
τανε λοιπόν τό ψάρι δεκαπέντε μέτρα, πρέπει νά κό
ψης τή μύτη του καί νά τήν κάνης εκατόν πενήντα 
πόντους μονάχα. ’Ή  άν θέλης ν αφήσης τή μύτη στά 
έφτάμισυ μέτρα, πρέπει νά κάνης τις ζαργάνες δυό χ ι
λιάδων χρόνων I

Μέ τέτοια  χαριτωμένα άνέκδοτα περνοΰν £ξω στή 
στερηά οί ώρες τών καλών καί τών άνίδεων άνθρώπων, 
πού είναι μιά δασις μέσα στήν καυτερή βιοπάλη καί 
στά σκληρά προβλήματα τής ζωής πού βασανίζουν 
έμας τούς άνάξιους.

Σ Ο Φ ΙΑ  Κ. ΣΠ Α Ν Ο ΥΔ Η

πέραστο. Συμπληρώνει μέ τις αλάθευτες στροφές του 
πάνω στό χορό τών εποχών ένα κενό. Κι οτι συμπλη- 
ρώνει ένα κενόν, είναι άναμφιβόλως και πρωτότυπο· 
Ά φ οΰ λοιπόν συμπληρώνει μιάν ώρισμενη στιγμή τής 
χρονικής διαρκείας, είνα ι καί τό ίδιο μια συνεχής? 
μιά αναλλοίωτος πρωτοτυπία ! "Αλλοτε ά π ’ την μονο
τονίαν αύτή, δπως τήν είπατε, καί τήν θλίψη τοΰ φθι- 
πώρου ‘άπέρρευσαν τά ωραιότερα φιλο?^ογικά αριστουρ 
γήματα, οί πιό λαμπροί ζωγραφικοί πίνακες, οί πιο π α 
θητικές συμφωνίες....

— Ά λλοτε....
— Ζήτημα ματιοΰ είπαμε. Μπας καί φταίει τό φ θ ι

νόπωρο γιατί δέν τό προσέχουμε π ιά ; Η μήπως ^άπε- 
βαλε τήν πρωτοτυπία του τήν α ιώ ν ια ; Ποιος άλλος 
εκτός ά π ’ αύτό είναι σέ θέσι νά μάς μιλήση πιό εύ
γλωττα γιά τήν παρακμή, γιά τό θάνατο πού άκολου- 
θοΰν τήν κάθε ακμή; "Ενα ξερόφυλλό του μπορεί νά 
μάς πή δσα ίσως δέν θά  μάς έλεγε κ ι’ ό πιό διαβασμέ
νος άνθρωπος. Ε κ ε ίνο  πού ίσως νά κουράζη είν άλλο. 
Ή  συχνή έπανάληψις γιά μιά -παρακμή. Ή  «γνώσις» του 
φθινοπωρινού μηνύματος δημιουργεί, βέβαια τόν κορο 
Ή  φθινοπωρινή δμως πρωτοτυπία είναι κατι πού θά  
πρέπει νά τό ξεχωρίζουμε. Μοιάζει κι αυτή μέ τήν 
πρωτοτυπία τής ανθρώπινης ζωής- ’Ακούσαμε ποτε, 
φίλτατε, γιά κανένα πού, άφοΰ γεννήθηκε κα'ι ήκμασε» 
νά μήν παρήκμασε σάν κ ι’ αύτό τό ξερό φύλλο πού λρμε ,

— Ποτέ, αλήθεια!....
ΣΤΤΑΛ

»
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Άπό τά Ειδύλλια του Θεοκρίτου

"Ενας ϋμνος στήν Εργασία
Τού κ. Νίκου Στα8άτου

Τ ί έργασία είναι κείνο πού έξυψίόνει τόν άνθρωπο. 
Μέσα στόν κοινιονικό, οικονομικό καί πολιτικό οργανι
σμό τόν βάνει σ’ ανώτερη μοίρα. Καί τούτο γιατί ό ερ
γαζόμενος είναι <:ή ζωή καί ή δράση:-, ένώ δ άεργος πα- 
ριστά «τό νεκρό καί άκαρπο·’ στοιχείο. 'Η  σκέψη αύτή 
δέν είναι νέα. Ε ίνα ι παληά, δσο παληά είναι καί ή έμ- 
φάνιση τ ’ ανθρώπου πάνου στή γή. Καί είναι άκόμη 
ιστορική διαπίστωση μέ τήν ακαμψία ιστορικού νόμου 
δτι οί διάφοροι λαοί διανύσανε τήν τροχιά τους ανάλο
γα μέ τήν αγάπη τους πρός τήν έργασία. "Οσο πιό πολύ 
αγάπησε ενα έθνος τήν έργασία, τόσο καί πιό ψηλά ανέ
βηκε. Κ ι’ αντίθετα ή κατάπτωσή του στάθηκε πάντα 
συνέπεια τού καρκινοηιατος τής αποστροφής πρός τήν 
έργασία.

Τήν αλήθεια αυτή γιά τήν έργασία καί τήν ευτυχία 
τ ’ άνθριόπου μάς τήν τραγουδάει σ’ ένα του ειδύλλιο ό 
Θεόκριτος. Γιά τή ζωή τού μεγάλου τούτου αρχαίου "Ελ
ληνας ποιητοΰ δέν ξέρουμε καί πολλά πράγματα. Φέρε
ται πώς γεννήθηκε κατά τό 310 ή 305 π. X. στίς Σ υρα
κούσες κ ι’ έζησε στήν Κώ, στή Σικελία καί στήν ’Αλε
ξάνδρεια. Θεωρείται ο κυριώτερος αντιπρόσωπος τής 
•Βουκολικής Μούσης» κ ι’ έγραψε ποιήματα πού πήραν 
τό όνομα «Ειδύλλια» άπό τή λέξη «Είδος», δηλ. μικρά 
είδη. Σ ’ ένα ά π ’ αύτά μέ τόν τίτλο «Οί Ψαράδες» μάς 
μιλεΐ μ’ ένα θαυμάσιο άλληγορισμό γιά τήν έργασία καί 
τή σημασία της γιά τή ζωή μας. Δέν είναι δυνατόν νά 
παραθέσω ολόκληρο τό ειδύλλιο καί θ ’,άναφέρω μό
νον τά πιό χαρακτηριστικά σχετικά άποσπάσματα κατά 
τήν τόσο ωραία μετάφραση πού φιλοτέχνησε ό σύγχρο
νος ποιητής Γ. Δροσίνης. Τό ειδύλλιο αρχίζει μέ τήν 
πρώτη είκόνα πού μάς δίνει ό Ποιητής γιά τή ζωή τών 
ψαράδων. Κ ι’ είναι μιά εικόνα τόσο γνωστή σ’ όσους 
έτυχε νάχουν δει πώς ζονν οί δικοί μας ψαράδες, ο! ά- 
γαθοί εργάτες τής θάλασσας :

Δυό γέροι ψαροκυνηγοί μαζί ήταν πλαγιασμένοι 
πάνω στά βούρλα τά στεγνά, μεσ’ τήν πλεκτή καλύβα. 
Τής ψαρικής τά σύνεργα είχαν έκεϊ κοντά τους· 
τά κοφινάκια τά ρηχά καί τά μακριά καλάμια, 
τ ’ άγκίστρια, τά δολώματα, τις πετονιές, τά δίχτυα, 
τά βρόχια τους, καί τά κουπιά καί τήν παληά τους βάρκα.;

Ή  ζωή ιώ ν δυό ψαράδων περνάει πάντα ήσυχη. Τή 
σφραγίζει ή άγάπη τής εργασίας καί τής θάλασσας καί 
τίποτε δέν ταράσσει τή γαλήνη της. Μά κάποιο πρωΐ 
τά πράγματα φάνηκαν πιό διαφορετικά :

-Δέν ήτανε μεσουρανίς άκόμα τό φεγγάρι
κ ι’ οί δυό ψαράδες ξύπνησαν ά π ’ τής δουλιάς τήν έγνοια
κ ι’ έδιοιξανε τόν υπνο το\ις κ ι’ άρχισαν νά μιλοΰνε.-

’ Επειτα άπό τις πρώτες κουβέντες, ό ένας, πού είχε 
ξυπνήσει έκεϊνο τό πρωινό ταραγμένος κ ι’ ανήσυχος, λέει 
στόν σύντροφό τ ο υ :

Μήν ξέρεις α π ' όνείρατα, γ ιατ’ είδα απόψε κάτι,

κάτι καλό στόν ΰπνο μου καί θέλω νά τό μάθης. 
Πρέπει καθώς μοιράζομεν οί δυό τήν ψαρική μας. 
παρόμοια νά μοιράζωμε καί τά δνείρατά μας.»

Κι’ ό 'άλλος τού άπαντά :

«’Έ λα. γιά λέγε τ ’ όνειρο, κ ι’ άφοΰ τό λές σ’ έμενα, 
στό σύντροφό σου τόν παλιό, καλά νά τό ’στορήσης.

Έ τ σ ι δ ψαράς άρχίζει νά διηγείται στόν πιστό σύν
τροφό του τ ’ όνειρο, πού τόσον τόν ανησύχησε. Ό  ει
δυλλιακός Ποιητής άποδίδει τήν άφήγηση μ' ένα τρόπο 
πραγματικά θαυμαστό, δπως θαυμαστή είναι και ή με
τάφραση τοΰ Λροσίνη :

Τό βράδυ σαν πλαγιάσαμεν ά π ’ τις δουλιές κομμένοι, 
'θυμάσαι πού δειπνήσαμε καί χθές καθώς καί πάντα 
καί δέν παραφορτιΰσαμε καθόλου τό στομάχι) 
είδα πώς τάχα καθίστός άπάνω σ’ ένα βράχο 
τά ψάρια παραμόνευα μ’ ένα μακρύ καλάμι.
Συντάραξα τό δόλωμα, καί κάποιο τρυφερούδι 
γλυκάθηκε κ ι’ έτσίμπησε καί πιάστηκε σ τ’ άγκίστρι.
— "Οποιος πεινά στόν ΰπνο του πάντα καρβέλια βλέπει 
κ ι’ έγώ δλο βλέπω ψαρικές καί σ τ’ όνειρό μου άκόμα.— 
Λοιπόν τό ψάρι έπιάστηκε καί μάτωσε τ ’ αγκίστρι 
κ ι’ έγώ σφιχτά στά χέρια μου κρατοΰσα το καλάμι, 
γιατί τό ψάρι έσπάραζε καί τό καλάμι έλύγα.
Κι’ είχα  λαχτάρα στήν καρδιά, έσάστιζεν δ νοΰς μου
πώς μ’ ένα άγκίστρι τόσο δά νά σύρω τέτοιο ψάρι :
’Έ πειτα  μιά τό τίναξα κ ι’ άπόλυσα τ ’ άγκίστρι,
γιά νά τή νοιώση τήν πληγή στά σπάραχνά του μέσα
καί σάν δέν έσπαρτάριζεν επάνω τάνασέρνω
καί βλέπω πλούσια πληρωμή στόν τόσο μου τον κόπο.
ψάρι μεγάλο, ολόχρυσο καί χρυσοπλουμισμένο.
Μ’ αληθινά φοβήθηκα, γ ια τ’ είπα μήπως είναι 
κανένα ιμάρι ξωτικό καί ψάρι μαγεμένο.
Προσεχτικά ξεκάρφωσα τ ’ άγκίστρι άπό τά χείλη, 
μήπως τυχόν τό σίδερο τοΰ ξύσει τό χρυσάφι, 
τόρριξα άπάνω στή στεριά κ ι’ έκαμα τέτοιον όρκο 
πώς δέ θέ νά πατήσω πιά στό πέλαγος τό πόδι, 
παρά νά ζήσω στή στεριά μέ τό χρυσάφι ποϋχω.
Καί μέσ’ στήν ώρα ξύπνησα. Καί τώρα. σύντροφέ μου, 
πές μου καί σύ τή γνώμη σου, γιατί πολύ φοβοΰμαι. 
μ ’ αύτόν τόν δρκο πόκάνα μήν πέσω σ’ άμαρτία.»

’Ό χ ι άπλή περιέργεια άλλ’ άνησυχία καί φόβος φαί
νεται νάχουν καταλάβει τόν ψαρά μέ τ ’ όνειρο ποΰδε. 
Τ ί άρα γε νά σημαίνει καί τί πρόκειται νά τοΰ συμβεϊ : 
"Ολοι οί λαοί καί σ’ ολες τις εποχές πίστευσαν δτι τά 
όνειρα μπορούν νά έξηγηθοΰν. Ή  άντίληψη αύτή υπάρ
χει άκόμη καί σήμερα, άφοΰ ό περίφημος «’Ονειροκρί
της», πού είναι μάλιστα έφεύρευση τοΰ Βαβυλωνιακοΰ 
λαοΰ, ξεφυλλίζεται μέ προσοχή καί χαρά γιά τήν έξι- 
χνίαση τοΰ μυστηρίου. Π άντως ή επιστήμη, άπό τόν ’Α 
ριστοτέλη ως τόν Φρόϋντ δέν είναι σέ θέση νά μάς
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πει τίποτε διαφωτιστικό. Είναι άγνωστο δηλαδή αν 
υπάρχουν τά λβγόμενα «προφητικά όνειρα: πού προα
ναγγέλλουν δτι κάτι θά  μδς συμββΐ στό μέλλον. Συμ
βαίνει δμα»ς πολλές φορές ή λαϊκή, δηλ. ή ανεπίσημη, 
σοφία νά ξεπερνάει τήν αΰτοδιατυμπανιζομένη επίσημη 
σοφία τής ’Επιστήμης. ΚΓ αύτό ίίγινε εδώ μέ τόν σύν
τροφο τοϋ ψαρα. Μέ τό λαϊκό μυαλό του βρίσκει τή 
λύση και τή λέει στόν άνήσυχο φίλο του. Χωρίς περ ι
στροφές, μέ τήν αφέλεια καί τήν απλότητα τοΰ αγαθού 
άνθρώπου, τοϋ δίνει τήν άπάντηση πού αισθάνεται, γιά 
να τόν βγάλει άπό τό βασανιστικό φόβο:

«—ΚΓ έγώ σοΰ λέω, φίλε μου, καθόλου μή φοβάσαι, 
γιατί μήδ’ δρκον έκανες «καί μηδέ ψάρι βρήκες, 
ήτανε ψεύτικ’ όνειρο. κΓ δν θές νά βγή στάλήθεια. 
ψάρευε ψάρια αληθινά μέ κόκκαλα καί κρέας, 
γιατί μ ’ όνείρατα χρυσά τής πείνας θά  πεθάνης.:

Τό ειδύλλιο αύτό είναι ένας πραγματικός μαργαρί
της μέσα στή θεοκριτική ποιητική συλλογή. Μ' αύτό ό 
μεγάλος βουκολικός Ποιητής δέν μδς τραγουδάει μόνο 
τήν ήσυχη κΓ αφρόντιστη ζωή τών απλών άνθρά>π<»ν

τής στερηάς καί τής θάλασσας, καθώς κάνει μ! ολα τά 
τραγούδια του. Μέ τούς «Ά λιεΐς* μδς μιλεΐ άλληγορικά 
γιά κάτι άλλο, πού εχει πολΰ μεγαλύτερη σημασία κον
τά στήν άντίστοιχη τοΰ ποιητικού λόγου.

Τό χρυσό ψάρι τοΰ είδυλλίου, πέρα και πάνω άπό 
τήν περίπτωση τοΰ ψαρά, σημαίνει στή ζωή μας κάθε 
ονειροπαρμένο άνθρωπο, εραστή τής άεργίας. Ε λ π ίδ ες  
χρυσές άνθοπλέκει, πύργους πανύψηλους χτίζει πού σέ 
λίγο θά  σβύσουν μόλις τ ’ αγγίξει τό πρώτο φώς τής αλή
θειας. Γ ιατι στή ζωή μας τίποτε δέν εΐναι σταθερό, 
στερεό και βιιόσιμο, δταν δέν στηρίζεται στή μόνη βάση 
πού τοΰ εξασφαλίζει τήν αντοχή και τή δύναμη, στήν 
εργασία. Ή  εργασία μας γεμίζει ελπίδες, μάς τρέφει τά 
όνειρα, μάς οπλίζει μέ θάρρος, μάς άνεβάζει στήν πραγ
ματική ευτυχία καί μας χαρίζει τή νίκη στή σκληρή βιο
πάλη. Καί τή θέση αυτή γιά τήν έργασία στή ζωή τοϋ 
άνθριόπου ό προχριστιανικός ειδυλλιακός Ποιητής μδς 
τή δίνει τόσο παραστατικά μέ τό πάρα πάνου τραγού
δι του. Γ ι’ αύτό τό ειδύλλιο τοΰτο. μέ τό όποιο ό Θεό
κριτος πλούτισε τ ’ αρχαία γράμματα καί τήν αρχαία 
σοφία, δίκαια κΓ εύλογα μπορεί νά θεω ρηθεί «Ινας ύ 
μνος στήν ’Εργασία....!-

Ν ΙΚ  Γ. Σ Τ Α β Α Τ Ο ί

Ο Γ' Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚΟ Σ  Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΣ ΤΗΣ «ΕΡΓΑ Τ ΙΚ Η Σ  ΕΣΤ ΙΑΣ»

Η προθεσμία συμμετοχής στόν γ' διαγωνισμό διηγήματος τής « Ε ρ γ α τ ι
κής Εστίας»  έληξε στις 15 ’Οκτωβρίου καί τά άποσταλέντα  χειρόγραφα διε- 
νεμήθησαν στήν Κριτική Επιτροπή, πού τήν άποτελοΰν οί κ. κ. Πέτρος Χάρης, 
πρόεδρος καί εισηγητής, "Αλκής θρΟλος, Φάνης Μ ιχαλόπουλος καί Πάνος 
Σπάλας.

Τά άποτελέσματα, μαζί μέ τήν εισηγητική έκθεση, θά δημοσιευθοΟν στό 
έρχόμενο τεύχος,

Η Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ *  -*
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m s , Πώς νά διαβάζουμε
Τοϋ κ. Δημ. Μόργαρη

I ιά την τέχνη τής μελέτης και τη μέθοδο .τοϋ 
χρεια^εται τό διάβασμα έχουν γραφεί τόσα πολλά  
βιβλία κι’ ε/o i ’V δοθεί άπό τούς σοφούς και τούς βι
βλιόφιλους τόσες οδηγίες πού θά μπορούσε νά  συγ
κροτηθεί ολόκληρη βιβλιογραφία πάνω σ’ αύτό co 
θέμα.

Μελέτη καί διάβασμα είνα ι δυό πράγματα δμοια 
άλλά καί ξεχω ριστά: Μ ε λ ε τ ά  κανείς ενα επιστη
μονικό σύγγραμμα, η ενα  σοβαρό φιλολογικό βιβλίο, 
άλλά δ ι α β ά ζ ε ι  μια συλλογή άπό διηγήματα ή ποι
ήματα ή μιά εφημερίδα.

Γιά τά πρώτα χρειάζεται χρόνος καί κόπος με
γαλύτερος, τά δεύτερα δμως πού είνα ι πιό εύκολα 
είνα ι καί πιό αναγκαία στήν καθημερινή χρήση.

Ά λ λ ά  καί στις δυό περιπτίόσεις, δταν ανοίξουμε 
το βιβλίο πού θά διαβάσουμε, χρειάζεται ή περισυλ
λογή κι ή προσοχή μας, ή ηρεμία τοΰ πνεύματος καί 
τής ψυχής, γιατ'ι τό διάβασμα απαραίτητα θά μας 
προκαλέσει τή σκέψη καί θ ά  μάς αναγκάσει πολλές 
φορές να γυρίσουμε πρός τα οπίσ<;ο γιά μιά καλύτε
ρη κατανόηση. Κ ανένα άλλο μέσο δέ μπορεί νά  μάς 
δώσει τή μόρφωση πού θ ά  αντλήσουμε άπό τό διά
βασμα. Ή  μόρφωση βασίζεται στήν κατανόηση τών 
φαινομένω ν, τών έργων καί τών πλασμάτων. "Ενα 
πνεύμα νοιώ θει πάντα τήν ανάγκη νά ξαναγυρίρει 
στά δεδομένα, στά στοιχεία, στά επιχειρήματα μιας 
συζητήσεως. Ή  πράξη τοΰ γυρισμού πρός τά όπίσω  
γιά μιά καλύτερη κατανόηση ονομάζεται σ κ έ ψ η. 
Μερικοί νεωτεροι σοφοί καί λογοτέχνες φοβήθηκαν 
πώς τό ραδιόφωνο κι’ δ κινηματογράφος θά κατα
στρέψουν καί θ ά  εξουδετερώσουν τό βιβλίο. Κ ι’ ετσι 
θά γυρίζαμε πεντακόσια χρόνια πίσω, στόν καιρό 
πού δλα τά ζητήματα λύνονταν μέ τή συζήτηση, χά
νοντας τό δώρο πού μάς εδωσε τό βιβλίο, τήν πολύ
ωρη γόνιμη σκέψη. Δέν κατάλαβαν δμως πώς δσο 
πιό πολύ ό σύγχρονος άνθρω πο; ακούει καί βλέπει 
τόσο πιό πολύ θέλει νά διαβάζει καί νά σκέπτεται.

’Έ τσι τό διάβασμα είνα ι από τή μιά μεριά 
ανάγνωση - ήδονή-καί άπό τήν άλλη μελέτη - εργασία.

Και γιά  τις δυό περιπτοίσεις χρειάζεται Ιδιαίτερη 
μέθοδος πού διαφέρει πάντα ανάλογα μέ τό βιβλίο 
πού διαβάζει κανείς. Ό  Βολταΐρος κάπου Ισχυρίζε
ται πώς πολλοί γιά νά διαβάσουν μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν 
τ α ι  μ ό ν ο τ ά  μ ά τ ι α  τ ο υ ς  καί υστέρα προσθέ
τει : “Ολοι διαβάζουν, άλλά σπάνια τό διάβασμα φέρ
νει καρπούς. ’Έ τσι λοιπόν υπάρχουν πολλοί τρόποι

γιά τό διάβασμα: Διαβάζουμε αργά, προσεκτικά, σάν 
μέ κάποια θρησκευτική εύλάβεια ή τρώγοντας καί 
καταβροχθίζοντας κάθε τι πού εχουμε εμπρός στά 
μάτια μας’ αύτό τό κάνουμε δταν διαβάζουμε άγα- 
πημένους συγγραφείς. “Εχουμε επειτα τό συνηθι
σμένο διάβασμα. Τό διάβασμα ενός τόμου πού προι- 
τογνωρίζουμε καί πού μάς διασκεδάζει ή μάς διδά
σκει. ’Επίσης τό πολύ γλήγορο, τό λαίμαργο διάβα
σμα, δταν ή διήγηση μάς συγκινεί καί μάς τραβά, ή 
αντίθετα  το βιαστικό, σαλ' να μας κυνηγάν, δταν 
π.χ. πρόκειται γιά κανένα άρθρο εφημερίδας, πού 
λίγο μάς ενδιαφέρει, ή γιά  κάτι πρόσκαιρο καί ανά
ξιο λόγου.

Ε ίνα ι δμως καί βιβλία πού πρέπει νά διαβαστούν 
σέ μικρές δόσεις, κομμάτια, κομμάτια, δπως είνα ι 
οί συλλογές τών γνω μικώ ν. Τό νά πάρεις μονορούφι 
μιά συλλογή σκέψεων ενός φιλοσόφου— λέγει ενα; 
Γάλλος συγγραφεύς— είναι- πιό κουραστικό και δυσ
κολοχώνευτο παρά ωφέλιμο. Δέν καταπίνουν τήν 
μιά επάνω  στήν άλλη ενα  κουτί καραμέλλες· τίς 
γλείφουν ή τις αφήνουν νά λυώσουν μιά μιά στό 
στόμα

Τό φωναχτό διάβασμα— πού ενας ρωμαίος γ ια 
τρός τό θεωρούσε σάν μιά άπό τις πιό ωφέλιμες γιά  
τήν υγεία άσκήσεις— βοηθεΐ πολύ στό νά εντυπώ νονται 
οί σκέψεις και οί λέξεις στή μνήμη. Αύτό τό ξέρουν 
πολύ καλά οί ηθοποιοί καί δσοι θέλουν νά μάθουν  
ά π’ εξω κάτι. Ό  γνω στός Γ άλλος θεατρικός συγγρα
φεύς Έ ρ νέσ τος  Λεγκουβέ λέγει, δτι τό φωναχτό διά
βασμα περισσότερο άπό κάθε άλλη μελέτη ξεσκεπά
ζει τήν αδυναμία τοΰ ύφους, τήν ακυρολεξία, τήν 
πολυλογία καί τά ψεύτικα αισθήματα τοΰ συγγρα- 
φέως. Τό φωναχτό διάβασμα δέν είνα ι μο
νάχα ενα δυνατό βοήθημα τής μνήμης, άλλά εΐναι 
επίσης κι’ ενα  πολύ ζωηρό ερεθιστικό γιά  τή σκέψη. 
Π ολλοί μεγάλοι ποιητές καί συγγραφείς δέν εσύνθε- 
ταν ποτέ χωρίς ν ’ άπαγγέλουν δυνατά.

Τό νά  βάνουμε νά μάς διαβάζουν άλλοι εΐνα ι μιά 
μέθοδος πού μάλλον πρέπει νά τήν αφήνουμε γιά  
τούς άρρωστους καί τούς τυφλούς. Π ολλοί περίφη
μοι βιβλιόφιλοι και αν θρω  .τ οι τ οι ν γραμμάτω ν κατα
δικάζουν τόν τρόπο αυτόν τοΰ διαβάσματος διά μ έ
σου άλλου. Π οτέ δέν μπορεί ό ·άλλος, πού σάς δια 
βάζει, νά σάς δώσει εκείνο, πού θά αισθανόσαστε  
αν ο ίδιος το διαβαζατε απ ευθείας. eH  απαγγελία, 
ό τόνος τής φωνής, οί διακοπές πολλές φορές εκεί
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-πού 6έν πρέπει, ό χρωματισμός κόβουν τήν προσοχή, 
πνίγουν τό αίσθημα τοΰ διαβάσματος καί ή ευχαρί
στηση πού περίμενε κανείς ά π’ αυτό καταντά μαρ
τύριο.

*
* *

Στις φιλολογικές μελέτες δέν ωφελείται κανείς 
παρά άπό εκείνο πού τόν ευχαριστεί και τόν διασκε
δάζει. Γ ι’ αύτό πρέπει σ’ αύτές ν ’ ακολουθεί τό γούστο 
του. Κ αμμιά ιδέα και κανένα συναίσθημα δέν μπο
ρεί νά  μείνει σ’ εκείνον πού διαβάζει κάθε τι πού 
δέν τοΰ αρέσει καί δέν τόν ευχαριστεί. Πολύ λίγο 
μπορούμε νά ωφεληθούμε άπό βιβλία πού δέν μάς 
τραβούν. Κ αθένας έπομένω ς πρέπει νά διαλέγει δτι 
τοΰ αρέσει. 'Υ πάρχει άλλωστε τόση αφ θονία  καί 
ποικιλία β ιβλίω ν.... Ά λ λ ά  σ’ αυτήν τήν περίπτωση 
χρειάζεται, γιά  τούς ανθρώ πους πού θέλουν νά μά
θουν καί νά παιδευθούν, καί μιά προσοχή καί λίγη 
υπομονή. Πολλοί αποφεύγουν βιβλία πού τά θ εω 
ρούν στρυφνά καί δέν μπορούν νά  τά εννοήσουν. 
Ά λ λ ά  άν προσπαθούσαν νά  τά καταλάβουν, λίγοι 
ίίά παραπονοΰντο γιά τή στενοκεφαλιά τους.

Τό πιό σπουδαίο λοιπόν είνα ι τό διάλεγμα γιά  
διάβασμα θέμ ατα  πού μάς ενδιαφέρουν. Γ ι’ αύτό 
άμα ενα βιβλίο, άφοΰ διαβάσεις καμμιά εικοσαριά 
σελίδες του, καταλάβεις πώς δέ σέ τραβά, πρέπει νά  
τ’ άφήσεις.

Ή  ζωή σήμερα πού είνα ι γεμάτη άγω νίες καί 
πού αναγκάζει τόν άνθρω πο νά  διεκπεραιώνει κάθε 
υπόθεσή του βιαστικά καί γρήγορα, καί πού θέλει 
νά  συντομεύει κάθε άπόσταση είτε στό γεωγραφικό  
διάστημα είτε στή διανοητική σφαίρα, δέν είνα ι ευ
νοϊκή γιά  τις εκτεταμένες μελέτες καί τα πολύτομα  
βιβλία. Οί αναγνώστες φοβούνται πολύ τά έργα πού 
απαρτίζονται άπό πολλούς τόμους. Καί αύτό είνα ι 
πολύ φυσικό. Ε ΐνα ι σάν νά επιβιβάζεσαι γιά  μακρινό 
ταξίδι αντί νά κάμεις εκδρομή μιας μέρας,

Τά εκτεταμένα μυθιστορήματα— εκτός άπό τις 
επιφυλλίδες τών εφημερίδων καί τις μικρές συνέ
χειες τών περιοδικών, πού τις καταπίνει κανείς κομ
μάτι κομμάτι— διώχνουν τούς αναγνώ στες. Ό  διευ
θυντής μιάς δανειστικής βιβλιοθήκης τής Νέας 'Υόρ- 
κης, άπό τις παρατηρήσεις πού έκαμε, κατά τήν πο
λύχρονη εξάσκηση τοΰ επαγγέλματος του, εσημείωσε 
τά α κ όλουθα :

«“Οταν ενα  όποιοδήποτε έργο είνα ι πολύτομο, ό 
δεύτερος τόμος διαβάζεται λιγότερο άπό τόν πρώτο, 
ό τρίτος λιγώτερο άπό τό δεύτερο καί οΰτω κα θε
ξής». Καί γιά παράδειγμα αναφέρει τούς έξη τόμους 
άπό τήν άγγλική μετάφραση τού «'Υποκόμητος τής 
Βραζελόνης» τοΰ Ά λ .  Δουμά. 'Ο 1ος τόμος είχε 31 
αναγνώ στες1 ό 2ος 30, ό 3ος 24, δ 4ος 22, δ δος 21, 
δ 6ος 16. Οί τρεις τόμοι τής «Γαλλικής Έ π α ν α -

στάσεως» τού Καρλάϋλ είχαν, δ 1ος .18, ό 2ος 10, ό 
3ος 8 κτλ. Καί δλοι οί έκδοτες συμφωνοΰν δτι στό 
βιβλιεμπόριον δέν συμφέρουν τά Ι’ργα πού άποτε- 
λοΰνται άπό πολλούς τόμους. Τά μονότομα π ο ιο ύ ν 
ται στό μισό χρονικό διάστημα άπό τά δίτομα καί 
στό τρίτο άπό τά τρίτομα κτλ.

* 'ν
* *

Γιά κείνους πού ζούν μέσα στά βιβλία, στά έ ν 
τυπα καί στά χειρόγραφα κι’ άσχολοΰνται μέ (Αχνές 
έρευνες ή τέχνη τοΰ ξεφυλλίσματός ε ίν α ι ' Απα
ραίτητη.

Πώς νά πληροφορηθοΰν γλήγορα καί σύντομα  
γιά το περιεχόμενο καί τήν άξία ενός έρ γ ο υ : Μιά 
ματιά λοιπόν στόν πίνακα τών περιεχομένων καί 
στό προοίμιο καί αμέσως έμ α θαν έκεΐνο πού ήθελαν.

’Έτσι έκανε ένας σοφός Φλωρεντινός βιβλιοθη
κάριος. "Οταν έπεφτε στά χέρια του ενα  βιβλίο—  
γράφει ένας βιογράφος του— εξέταζε πρώτα τόν τίτλο 
καί τήν τελευταία σελίδα- έ'πειτα περνούσε βιαστικά 
τά προοίμια, τις άφιερώσεις, τούς πίνακας τών περι
εχόμενο.»· καί κάθε μιά άπό τις κυριώτερες υποδιαι
ρέσεις. καί τότε είχε ιδεϊ άρκετά γιά  νά μπορεί νά  
ά π οφ α νθεΐ, δχι μόνο γιά  τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου, 
άλλά άκόμη καί γιά τις πηγές πού μεταχειρίστηκε ό 
συγγραφεύς. Σχετικά μέ τά προοίμια καί τούς πίνα
κες τών περιεχομένων καί τήν άξία τους, δανειζόμα
στε μερικές σκέψεις άπό τό Θεόφιλο Γκωτιέ, δπου 
κάτο) άπό τή φαντασία καί τό αστείο υπάρχει τό σο
βαρό καί τό πραγματικό: «Δέν ξέρω αν έχετε τήν 
άκαταδεξία νά μή διαβάζετε τά προοίμια, άλλά θέλοι 
νά  πιστεύω τό ενάντιο, πρός τιμή τής νοημοσύνης 
καί τής ευθυκρισίας σας... Έ γ ώ , γιά τόν εαυτό μου 
— καί σάς προτείνω να δεχθήτε τό σύστημά μου—- 
διαβάζω μονάχα τά προοίμια καί τούς πίνακες τών 
περιεχομένω ν, τά λεξιλόγια καί τούς καταλόγους τών 
ονομάτων καί πραγμάτων πού βρίσκονται στό τέλος 
τοΰ βιβλίου. Ε ίνα ι πολύτιμη οίκονομία χρόνου καί 
κόπου’ δλα βρίσκονται εκεί, οί λέξεις, οί ιδέες. Τό 
προοίμιο είνα ι δ σπόρος- δ πίνακας τών περιεχομέ
νω ν δ καρπός- τά εν τώ μεταξύ φύλλα τά πηδώ, 
γιατί δέ μοΰ χρησιμεύουν. Τί θ ά  ίδώ έ κ ε ϊ ; φράσεις 
καί ύφος. Τί μ5 ενδιαφέρει ! > κλπ.

'Υ πάρχουν άναγνώ στες, πού διαβάζουν μόνον γιά  
νά βροΰν καί νά  μαζέψουν ωραία γνω μικά καί 
ωραίες εκφράσεις, τις δποΐες υστέρα μεταχειρίζονται 
στή δική τους εργασία. Ε ίνα ι καθώς οί μέλισσες πού 
πετοΰν άπό άνθος σέ άνθος και ρουφούν δτι καλύτε
ρο βρούν γιά  νά  κάνουν έπειτα άπ’ αύτά τό μέλι τους-

Αύτός δ Ηολχαΐρος έγραφε στήν Καν Σ τ ά ελ : 
Περνώ τή ζωή μου, γυρεύοντας πολύτιμες πέτρες 

μέσα στήν κοπριά, καί δταν τις βρίσκω τις βάνα> 
κατά μέρος, καί μ’ αύτές κάνο) τή δουλειά μου. Γ ι’

96

Ν

αύτο πολλές φορές καί τά κακά βιβλία είνα ι πολύ 
ωφέλιμα».

Ά π ό  τήν ανάγκη νά ψάχνουμε σέ βιβλία ή σ’ ε 
πίσημα έγγραφα γιά  νά πετύχουμε καμμιά ερευνά  
μας, ή ν ’ άνακαλύψουμε ένα  όνομα π. χ. ή μιά χρο- 
νολογία, μιά φράση, μιά σκέψη, μιά παραπομπή, το 
μάτι ασκείται καί τελειοποιείται σ’ αύτό τό μηχανι
σμό κι’ άποκτά συχνά μιά καταπληκτική ικανότητα. 
Ό  Α ύγ. Τιερρύ, δ περίφημος ιστορικός καί μεγάλος 
ερευνητής τό επιβεβαίωσε στόν εαυτό του, πριν χά
σει τό φώς του, πράγμα πού δέν τόν άπέλπισε ούτε 
τού έκοψε τό ζήλο τής σπουδής. ’Έ χοντας ανάγ
κη— γράφει κάπου— νά καταβροχθίσω μεγάλες σελί
δες, σέ σχήμα φύλλου, γιά νά πάρω άπό κεϊ μιά 
φράση καί πολλές φορές μιά λέξη μέσα σέ χίλιες, τά 
ματια άποκτησαν μιάν εύκολία, πού τή θαυμάζω και 
πού μοΰ είνα ι δύσκολο νά εξηγήσω- τήν εύκολία δη
λαδή νά διαβάζο) σάν άπό ένστικτο καί νά συναντώ  
σχεδόν αμέσως τό μέρος πού μοΰ χρειαζόταν. Θαρ-, 
ρεΐς πώς ολόκληρη ή ζωική δύναμη συγκεντρωνόταν 
σ’ ένα  μόνο σημείο.

Γήν εύκολία αύτή μπορούμε νά  τήν συναντήσου
με σ’ όλους τούς ιστορικούς συγγραφείς καί ιστορι
κούς ερευνητές πού μέ γρήγορες ματιές μέσα στίς 
σελίδες τών βιβλίων ή τών εγγράφω ν διαβάζουν, 
δπως οί δικηγόροι διαβάζουν ένα  φάκελλο δικογρά
φω ν, μέ τήν θαυμαστή εκείνη έμφυτη γνώση, πού 
τούς κάνει νά βρίσκουν στή στιγμή τά μέρη πού τούς 
χρειάζονται, σάν τά χωρία αύτά νά ήταν γραμμένα  
μέ κόκκινο μελάνι.

*
* *

Ή  ζωή τού ανθρώ που είνα ι τόσο σύντομη κι’ δ 
αριθμός τών ωραίων βιβλίων, τών βιβλίων πού πρέ
πει ή πού έπρεπε νά διαβάσει κανείς είνα ι τόσο μ ε
γάλος, πού μόνο τ’ αριστουργήματα πρέπει νά  παρα
κολουθεί. «Διαβάζει δ κόσμος πάρα πολλά βιβλία 
μέτρια, μέ τά δποΐα χάνει τόν καιρό του καί άπό 
τά όποια δέν ωφελείται», έλεγε δ Γκαϊτε στόν ’Έ κ-  
κερμανν.

Δ έν πρέπει νά  διαβάζει κανείς παρά μονάχα εκεί
να πού θαυμάζει. Καί είναι καλό ή άνάγνωση νά  
ποικίλλεται, άλλά πρέπει νά γίνεται μέ μέθοδο καί

δχι στήν τύχη καί μέ άταξία, Καλή μέθοδος είναι 
νά διαβάζει κανείς πρώτα - πρώτα τά βιβλία τής επί - 
στήμης του ή τής δουλειάς του κι’ έπειτα νά ξεκου
ράζεται διαβάζοντας συγγραφείς όνομαστούς, άπό 
εκείνους πού συνδυάζουν τό ευχάριστο μέ τό ωφέλιμο.

Ά λ λ ά  δτι δήποτε κι’ άν διαβάζετε ή ξεφυλλίζετε 
πρέπει νά ε ίσ θε έτοιμοι νά σημειώσετε κάθε τι πού 
μπορούσε νά  συναντήσετε ενδιαφέρον γιά  τις εργα
σίες σας, καί γ ι’ αύτό πρέπει νά έχετε μαζί σας πρό
χειρα πάντα μολΰβι καί δελτία ή σημειωματάριο. 
Ά κ ό μ η  κι’ δταν διαβάζετε εφημερίδα, μυθιστόρημα, 
όποιοδήποτε δημοσίευμα, μπορεί νά συναντήσετε 
κάτι πού σάς ενδιαφέρει, κανένα μέρος πού ν ’ αξί
ζει καί νά σχετίζετε μέ τις έρευνες σας καί τις σπου
δές σας, καί πού ύστερότερα μπορούσε νά σάς λυ- 
πήπει πολύ πού τό αφήσατε νά σάς φύγει. Αύτό  
είνα ι τό μόνο μέσο νά ω φεληθείτε άπό τά διάβα- 
σματά σας. Ποτέ νά  μή εμπιστευόσαστε στή μνήμη  
σας, δτι δταν τό χρειαστείτε μπορείτε νά  θυμη θείτε  
εκείνο πού συναντήσατε στό διάβασμά σας καί σάς 
έκίνησε τό ενδιαφέρον. Ό  χρόνος θ ά  τό σβύσει, θά  
τό εξαλείψει άπό τή μνήμη καί θ ά  σάς μείνει ή στε- 
νοχώρια πού δέν τό συγκρατήσατε. < Τό διάβασμα 
κι’ ή μελέτη— λέγει ό Ά ν τ ρ έ  Μ ωρουά— πρέπει νά 
γίνεται μέ τό μολύβι στό χέρι. εκτός αν ό άναγνώ - 
στης έχει εκπληκτική μνήμη— πράγμα πολύ σπάνιο. 
Ε ίνα ι μάταιο νά διαβάζει κανείς άν καταδικάζει τόν 
εαυτό του νά  ξαναδιαβάζει κάθε φορά πού θέλει νά  
ξαναγυρίζει στό θέμ α . Ά ν  μοΰ επιτρέπεται—-λέγει—  
ν’ αναφέρω τό δικό μου πρόγραμμα, δταν διαβάζω 
ένα ιστορικό βιβλίο, γράφω πάντοτε στήν πρώτη ή 
τήν τελευταία σελίδα μερικές λέξεις πού δείχνουν τά 
ουσιώδη θέμ ατα  τοΰ έργου. Κ ατόπιν, κάτω άπό κάθε 
μιά ά π ’ αύτές τις λέξεις, γράφω τούς άριθμούς τών 
σελίδων» πού παραπέμπουν στά σημεία πού επιθυμώ  
νά συμβουλευθώ, δταν τά χρειαστώ, χωρίς νά  είμαι 
Υποχρεωμένος νά ξαναδιαβάσου δλόκληρο τό βιβλίο *. 
Καί συμπεραίνει δ ίδιος Γάλλος συγγραφεύς, δτι ή 
τέχνη τοΰ διαβάσματος εΐνα ι κατά μέγα μέρος ή τέ
χνη τοΰ νά ξαναβρίσκουμε τή ζο>ή στά βιβλία καί ή 
τέχνη τοΰ νά κατανοούμε καλύτερα τή ζωή χάρις στά 
βιβλία,

ΛΗ Μ  Μ ΑΡΓΑΙ?.ΗΣ

m
/

97



Η ΕΡΓΑΤ ΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣ ΙΑ  Μ Ε  ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ
Καθιερώνουμε άπό τό τεϋχος τοϋτο ειδικήν σελίδα, στήν όποία θά δημοσιεύωνται σέ γλώσσα 

άπλή καί έν συντομία οί σπουδαιότεροι Νόμοι, άποφάσεις κα’ι ίγγρ α φ α , πού ένδιαφέρουν τούς έρ- 
γαζομένους. "Α λλα θά είναι σάν ειδήσεις καί αλλα σάν πρακτικές συμβουλές.

—ΑΠ ΟΥ ΣΙΑ  ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΣΙΑ  
ΤΟΥ. Ό  Ά ρειος Πάγος δέχθηκε (απόφαση 190)48) ότι 
ό υπάλληλος πού απουσιάζει άπό τήν εργασία του περ
σότερο άπό δσο ορίζει στό άρθρο δ § 3 ό Νόμος 2112) 
1920 (δπως τό Ιρμηνεύει to  άρθρο 3 τοΰ Νόμου 4558), 
πώς μπορεί -ν’ άπουσιάση ό μισθωτός, δταν άρρ<»στήση, 
θεωρείται πώς έφυγε μονάχος του άπό τήν εργασία του 
καί δέν εχει δικαίωμα νά  ζητήση αποζημίωση ά π ’ τόν 
Εργοδότη του.

— Ε ίνα ι δέ τά χρονικά διαστήματα πού ορίζει ό Νό
μος (άρ. 3 Νόμου 4558), τά εξής :

α) “Ενα μήνα μπορεί ν ’ άπουσιάση ό μισθωτός πού 
«χει έργασθή μέχρι 4 χρόνια.

β) Τρεις μήνες εκείνος πού εχει έργασθή περσότε- 
ρο άπό 4 χρόνια, ΰχι δμως καί περσότερο άπό 10.

γ) Τέσσερους μήνες εκείνος πού έχ«ι περσότερο άπό 
10 καί λιγώτερο άπό 1δ χρόνια.

δ) "Οσοι έχουν πάνω άπό 15 χρόνια, 6 μήνες. 
-Τ ΙΝ Ο Σ  Μ ΙΣΘΩΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΣΑΓ- 

ΚΑΡΑΔΩΝ. Τό Ύ πονργεΐο ’Εργασίας ζήτησε τή γνώμη 
τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους (έγγραφο 32802) 
48) γιά τό χαρακτηρισμό τών βοηθών τών καλφάδων 
τών τσαγγαράδων. Ρωτ-uei δηλαδή, ποιανού είναι μισθω
τοί οι βοηθοί, τοΰ κάλφα ή τοΰ εργοδότη ;

—Γιατί άπό τόν καθορισμό τοΰ ζητήματος αύτοΰ, 
θά καθορισθή καί τό άπό ποιόν θά παίρνουν οί βοηθοί 
τήν άδειά τους, τό επίδομά τους δταν πάνε στρατιώτες 
ή τήν αποζημίωσή τους δταν απολυθούν άπ’ τή δουλειά 
τους.

—Σύμφωνα μέ τή γνώμη τού υπουργείου, τήν όποία 
έκθέτει στό παραπάνω έγγραφό του, εργοδότης τού βοη
θού πρέπει νά είνα ι δ επιχειρηματίας (δηλ. ό μαγαζά
τορας) καί δχι ό κάλφας.

—ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΑ ΙΙΩ Ν Ο Π Ο Ί ΑΣ. Τό 
'Υπουργείο 'Εργασίας λέει δτι (έγγραφο 26889)4S) δσα 
δίνοντα) σέ είδος στούς εργάτες έλαιουργίας καί σαπα>- 
νοποιΐας (2 οκάδες λάδι, 1 όκά σαπούνι) πρέπει νά εξα
κολουθήσουν νά  δίνονται άπό τόν έργοδότη καί μετά 
τήν υπογραφή τής Συλλογικής σνμβάσεως, γιατί σκοπός 
εκείνων πού τήν υπογράψανε ήταν νά κανονίσουν τούς 
είς χρήμα μισθούς καί δχι νά καταργήσουν τούς είς ε ί
δος μισθούς δπου συνηθίζονται.

-Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Α  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥ
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ’Επίσης σέ έγγραφό του (άριθ. 29210)48) 
λέει δτι, στούς οδηγούς αυτοκινήτων, γιά τίς ήμερες πού 
δουλεύουν έξω άπ’ τήν Ιδρα τους, πρέπει νά δίδεται, 
χοίρια άπό τά οδοιπορικά έξοδα καί παραπιινιστή αποζη
μίωση γιά κάθε νυχτιά πού θά περάσουν έξω άπό τόν 
τόπο πού τακτικά εργάζονται, 1 άκόμη μεροκάματο.

-Π Ρ Ο Ύ -Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥ
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ε πίσης στό έγγραφο 31417)48, λέει δτι.

ό χρόνος πού δούλεψαν κατά τήν κατοχή, οί έργαζόμε 
γενοι σέ λεωφορεία, άναγνωρίζεται σάν πραγματικός χρό
νος ύπηρεσίας καί λογαριάζεται γιά τήν προσαύξηση τοΰ 
μισθοΰ.

- 7 5  ο)ο Κ Υ ΡΙΑ Κ Η Σ ΚΑΙ 25 ο)ο Ν Υ Κ ΤΕΡΙΝ Η Σ 
ΕΡΓ Α ΣΙΑ Σ ΟΔΗΓ. ΑΥΤ)ΤΩΝ. Ά κόμα δτι, τό 75 ο)ο, 
εργασίας τής Κυριακής, λογαριάζεται μέ βάση ολάκερες 
τίς άποδοχές τοΰ προσωπικού τοΰ λεωφορείου, δηλαδή, 
τοϋ βασικοΰ μισθού, τών επιδομάτων οίκογενείας, π εν
ταετίες κ.λ.π. καί δτι τό 25 ο)ο γιά νυκτερινή έργασία 
δίνεται σέ κείνους πού εργάζονται μετά τίς 10 τό βρά
δυ ώς τις 6 τήν αυγή.

-Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ε Σ  ΔΙΟΡΙΣΜ ΟΥ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 
Α Π ’ ΤΟ ΣΤΡΑ ΤΟ . Συγκροτήθηκαν οί επιτροπές γιά τήν 
υποχρεωτική τοποθέτηση σέ εργασίες εκείνων πού άπυ- 
λύθηκαν άπό τό στρατό, σύμφωνα μέ δσα ορίζει δ Νό
μος 751)48.

Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Α  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟ ΡΙΣΜ Ο  Α Π Ο 
ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ. Τά πιστοποιητικά πού χρειάζεται 
νά έχη ό στρατιώτης πού απολύθηκε άπό τό στρατό γιά 
νά τοποθετηθή σέ δουλειά, είναι τά παρακάτω:

1) Βεβαίωση τοΰ Γεν. Επιτελείου Στρατοΰ, ή τού 
Υ πουργείου Στρατιωτικών, ή τής μονάδος, πού νά φαί
νεται δτι έχει ό ενδιαφερόμενος τά προσόντα τοΰ Νό
μου 751.

2) Πιστοποιητικό πού νά φαίνεται ό τόπος πού κα
θόταν μόνιμα δ ένδιαφερόμενος προτοΰ στρατευθή, άπό 
τήν άστυνομία.

3) Πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης άπό τήν άστυ
νομία.

4) Πιστοποιητικό ποινικής καταστάσεως.
5) Πιστοποιητικό τοΰ Δημοσίου Ταμείου πού νά 

φαίνεται άπ’ αύτό, δ ιι  δέν παίρνει ό ένδιαφερόμενος 
σύνταξη άπ’ τό Δημόσιο πάρα πάνω άπό 2500 προπολε
μικές δραχμές.

6) Πιστοποιητικό τ ή ς ’Εφορίας δτι δέν είναι εύπορος.
7) Υ πεύθυνη  δήλωση πού νά λέη δτι δέν πήρε σύν

ταξη άπό οργανισμό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι
καίου ή άπό άλλη πηγή, άνιότερη άπό 2500 προπο/ ε,ια
χές δραχμμές.

8) Πιστοποιητικό δ ιι είναι άνεργος.
-  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ Π Ρ Ε Π Ε Ι ΝΑ ΕΧΗ Ο ΑΠΟ

ΣΤΡΑΤΕΥΟΜ ΕΝΟΣ ΓΙΑ  ΝΑ ΔΙΟ ΡΙΣΘ Η. Τά προ
σόντα, πού πρέπει νά έχη κανείς γιά νά διορισθή υπο
χρεωτικά σέ επιχείρηση, είνα ι τά εξής :

1) "Αν είναι άνάπηρος διορίζεται, έστω καί μιά μέ
ρα άν έχν| στό στρατό.

2) Τό ίδιο, άν είνα ι τραυματίας ή έπαθε άπό κα
κουχίες τής έπιστρατεΐ'σεοκ καί βγήκε άνίκανος.

3) Μπορούν νά διορισθοΰν δσοι έχουν τό λιγώτερο 
άπό τόν καιρό τής άπελευθερώσεως, 12 μήνες πραγματική
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’Α π ’ αύτό τό τεΟχος καθιερώνεται ειδική στήλη αλληλογραφίας τοΰ εργαζομένου μέ τήν « Ε ρ
γατική Ε σ τ ία » . Κάθε έργαζόμενος θά μπορεί έλεύθερα ν ’ άπευθύνεται γιά  κάθε ζήτημά του, πού 
σ χετίζεται μέ τήν έργασία του καί νά ζητάει πληροφορίες πού τοΟ χρειάζονται άπό τόν ειδικό συ
νεργάτη μας. Ά κ ό μ α  θά μπορεί νά έκφράζει καί κάθε παράπονό  του, σχετικό μέ τήν έργασία του, 
μέ τήν .βεβαιότητα δτι θά προσπαθούμε νά τό θεραπεύσωμε μέ κάθε τρόπο.

Γ. ΚΑΡΑ (Θ εσααλον ίκη ) . — 'Η  άδεια δέν μπορεί νά 
ζητηθή σέ χρήμα. Ό  σκοπός τοΰ νόμου 539)45 είναι νά 
άναπαυθή δ έργαζόμενος. Ό  εργοδότης ποΰ δέν δίνει τήν 
άδεια εχει ποινές.

Β Β. ( ’Αγρ ίν ιο) .  —'Ο εργοδότης πού έχει ένα μόνο 
στή δουλειά του, ύ.τοχρεοΰται νά τοΰ δώ ιη -επίδομα δταν 
στρατευθή Μέ τή διαφορά δτι θά  τοϋ δώση μικρότερο 
επίδομα. Άφοΰ λοιπόν ό γυιός σας είχε ένα χρόνο υπηρε
σία πριν στραιευθεΐ, ανήκει στήν κλάσι 1942 καί σάς συν
τηρεί, θά πάρη ώς επίδομα τό μισό τοΰ μισθοΰ του, - άνιί 
τά δύο τρίτα πού θά έπαιρνε άν εργαζότανε σέ κατάστημα 
πού διατηρεί πάνω άπό τρεις μισθωτούς (Ν. 519)48).

ΕΡΓΑΤΗΜ (Γ ν& ειο ) .— ’Αφού Ιχετε πάρα πάνω άπό 5 
χρόνια, συνέχεια, στό εργαστήριο και απολυθήκατε χωρίς 
νά κάμετε καμμιά άξιόποινη πράξη, έχετε δικαίωμα νά πά
ρετε αποζημίωση ίση μέ 15 μεροκάματα (Δ)γμα 18)7)20).

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ· — Δέν μπορείτε νά γυρέψετε 
προαγωγή (αύξηση μισθοΰ) ώς πολεμιστής. Δέν ισχύει δ Νό
μος 1799)42 ώς πρός τό σημείο αύτό.

Γ. Γ. Γ· (Π ά τρ α ) .  — Έ φ ’ δσον γιά τά άδίκημα πού 
κατηγορηθήκατε βγήκε άθωωτική άπόφαση, ό εργοδότης 
σας εχει υποχρέωση νά σάς δώση τήν άποζηιιίωση. Δυό

μισθούς άφοΰ είχατε 1 1)2 χρόνο υπάλληλος (άρθρα 1 έδ. 
β' τοΰ Νόμου 4558).

ΕΦΕΔΡΟΝ ΣΤΡΑΤΙΏΤΗΝ — Γιά τό ζήτημα πού μάς γρά
φετε, έχει ύποβληθή άπό τήν αρμόδια υπηρεσία ερώτημα 
στό Νομικό Συμβούλιο τοΰ Κράτους. Μόλις άποφανθή τό 
συμβούλιο θά σάς ξαναγοάψουμε.

ΕΡΓΑΤΗΝ (Σ π ά ρ τη ν ) .-  Έ φ ’ δσον έχειε τριάμισυ χρό
νια συμπληρωμένα, στήν έργασία σας. κάνει νά πάρετε 1] 
μέρες άδεια. Ό  έργοδόιης έχει προθεσμία 2 μηνών γιά 
νά σάς τή δώση άτό τήν ήιιέρα πού θά τή ζητήσετε.

Ν. Κ. (227 τάγμα ) . —Καταρτίσθηκε Νόμο; γιά νά πά
ρουν επίδομα καί οί υπόλοιποι κληρωτοί τών χλάσεων 1945 
καί 1946. Θά κατατεθή τό συντομώτερο στή Βουλή, δπω; 
πληροφορούμεθα.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΝ V :: Είναι υπάλληλοι οί τυπογράφοι 
κατά τή Νομολογία τών Δικαστηρίων. Ό χ ι  δμως οί πιεσταί.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΕΝΤΕΣ f  Μ εσολόγγι).— Γιά νά τύχη κα
νείς τής προστασίας τοΰ Νόμου 751)48 πρέπει νά έχη τό 
λιγώτερο ένα χρόνο στρατιώτης, νά υπηρέτησε δμως 6 μή 
νες έ>:τός τής ’Αττικής καί νά έλαβε μέρος σέ συγκρούσεις. 
'Α ν εΓαι δμως άνάπηρος ή τραυματίας καί μ^ά μέρα νά 
έχη προστατεύεται. ’Επίσης άν έχη 24 μήνες συνέχεια, 
οπουδήποτε, στρατιώτης, προστατεύεται.

Ο Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ

υπηρεσία στό στρατό. Νά έχουν δμως άπό αυτή τό ένα 
εξάμηνο έξω άπό τήν ’Αττική ΐιπηρετήσει καί νά πήρανε 
μέρος σε συγκρούσεις.

4) "Οσοι έχουν 24 μήνες άπό τότε πού ελευθερωθή
καμε, υπηρετήσει στό στρατό.

5) "Οσοι έχουν 12 μήνες υπηρετήσει στήν ’Αφρική, 
τήν ’Ιταλία  καί τή Μεσόγειο καί έλαβαν μέρος στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις.

-  ΕΠΙΔΟΜ ΑΤΑ ΚΛΗΡΩΤΩΝ 1945 ΚΑΙ 1946
Καταρτίζεται Νόμος άπό τό\· όποιο προβλέπεται δτι 

X) έπίδομα θά τό πάρουν καί οί υπόλοιποι τής κλάσεως 
1945 καί 1946

— ΑΝΑΓΝΩ ΡΙΣΗ  Υ Π Η ΡΕ ΣΙΑ Σ ΣΤΡΑΤΟΥ ΩΣ Υ Π Η 
ΡΕΣΙΑ Σ ΣΤΗ Ν  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ ΙΣ Η

ι
Μέ τόν ίδιο Νόμο αναγνωρίζεται σά χρόνος πρα

γματικής υπηρεσίας, ό χρόνος πού κάνει ό μισθωτός στό 
στρατό, σχετικά μέ τήν προαγωγή του. τήν προσαύξηση 
τοΰ μισθοΰ του κλπ.

Ο Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η Σ

Οΐ επιστολογράφοι της «Εργατικής  
Εστίας» παρακσλοΟνται νά γράφουν 
καθαρά καί νά διατυπώνουν άπλά τά 
έρωτήματά τους.

Ή  -ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ,,

ΕΡΓΑ Λ ΕΙΑ  ΚΟΠΗΣ Μ ΕΤΑΛΛΟ Υ

(Σ υνέχεια  ά π ’ τή  σελίδα 8 7 )
οποία έχει χρώμα άνάλογο μέ τήν θερμοκρασία. 'Αρχίζει 
δηλαδή μέ χρώμα χρυσάφι 200° έως τό γκρίζο 350°. Άπό 
τό χρυσάφι ώς τό γκρίζο πέρνει άλλες άποχρώσεις, συνέ
χεια ή μιά στήν άλλη, κατά τήν έξής σειρά :

Χρυσάφι άνοικτό (200°), χρυσάφι (225°), χρυσάφι σκού
ρο (250°), καφέ (275°), μπλέ (300°, μπλέ σκονρο'(315°), μελι- 
τζανί (335°), γκρίζο (350°).

Ό  πάρα κάτω πίνακας μάς δίδει τή σχέσι πού υπάρ
χει μεταξύ τής θερμοκρασίας καί επαναφοράς, τής αντοχής 
είς έφελκυσμόν (τράβηγμα), καί τοΰ βαθ-μοΰ σκληρότητο: 
ένός καλοΰ ατσαλιού γιά έργαλείο.

Κ α τ ά σ τ α σ ις  ά τ σ ά λ ι ου
’Α ντο χή  
σ έ  χ )μ α  

ε ι ς  χ [σ τά

Σκληρότης 4 
(δοκιμή μέ λίμα)

Φυσική κατάσεασις προ 
τής βαφής 75 πιάνεται

Βαμένο στό νερό χωρίς 
επαναφορά 30 πολύ σκληρό

Μέ επαναφορά χρυσάφι 100 πολύ σκληρό
Μέ έπαναφορά χρυσάφι 

σκούρο 120 άκληρό
Έ παναφορά μπλέ 140 δχι καί τόσο σκληρό
’Επαναφορά γκρίζο 145 πιάνεται

Στόν πίνακα αυτόν παρατηρούμε δτι ή επαναφορά χρυ
σάφι, δίνει στό βαμένο άτσάλι μιά αρκετά μεγάλη άντοχή 
χωρίς νά τοΰ έλαττώση τήν σκληρότητα. Σ ’ αύτή λοιπόν 
τήν επαναφορά πρέπει νά φέρνουμε σχεδόν δλα τά εργαλεία.

Ν ΚΑΡΑΤΓΑΤΑΚΙΣ
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j 381 Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  =
Μάς γράφουν άπό τή Θεσ)γίκη. δτι 

ή έκεΐ χορωδία τής Ε ργα τικ ής 'Ε 
στίας έδωσε σειράν συναυλιών χάριν 
τών τραυματιών στρατιωτών μας, πε- 
ριελθοΰσα πρός τοΰτο δλα σχεδόν 
τά νοσοκομεία.

— 01 στρατιώται μας έξεδήλωσαν 
ζωηρώς τήν ίκανοποίησίν τους και 
παρεκάλεσαν τούς διευρύνοντας τό 
άξιόλογον αύτό μουσικόν συγκρότημα 
νά τούς ■ψυχαγωγί] συχνότερα.

—Ά π ’ τή Χαλκίδα πάλι μαθαίνου
με πώ ς οί κατασκηνιυσεις πού όργά- 
νωσεν γιά τά εργαζόμενα παιδιά ή 
έκεΐ τοπική επιτροπή τής ’Εργατικής 
Ε σ τ ία ς  ήσαν πολύ καλές και επέτυ
χαν νά εξασφαλίσουν έναν εύχάριστο 
παραμερισμό στούς νέους έργάτεςκαί 
εργάτριες τής περιφερείας.

— Οί κατασκηνώσεις έγιναν εις τήν 
ί)έσιν ΐΠ αναγίτσα» καί γιά τήν επι
τυχία τους κατεβλήθηοαν φιλότιμες 
προσπάθειες εκ μέρους τών μελών 
τής έκεΐ τοπικής επιτροπής.

— Στήν ίδια πόλι άρχισε νά λει- 
τουργή ά π ’ αύτό τό μήνα και «Λέσχη 
’Εργαζομένων» τής ’Εργατικής Ε 
στίας.

— Σ ’ αυτήν οί εργαζόμενοι θά βρί
σκουν διάφορα παιγνίδια καί άναγν«>- 
στήριον. Θά λειτουργή επίσης καί 
πλούσια βιβλιοθήκη μέ πολλά χρή
σιμα βιβλία.

— Λειτουργεί έπίσης καί νυκτερινό 
σχολείο στοιχειώδους έκπαιδεύσεως. 
εϊς τό όποιον φοιτούν οί άναλφάβητοι 
εργαζόμενοι τής Χαλκίδος.

—· Τό θέατρον Μαριονεττών τής 
: 'Εργατικής 'Εστίας- έδωσε τό μήνα 

αύτό παραστάσεις είς τά έργοστάσια 
’Αδελφών Δρακοπούλου, είς τήν βιο
μηχανικήν καί ύφαντουργικήν 'Ε τα ι
ρείαν, στά πλυντήρια τής Ν. ’Ιωνίας, 
στά φωνογραφικά εργοστάσια -Κο- 
λούμπια», καθώς καί στίς παιδου- 
πόλεις Έ κάλης καί Ψυχικού.

— Παντού τό θέατρο έγινε δεκτό 
μέ ενθουσιασμό καί έσκόρπισε άκρά- 
τητο τό γελοίο στά ανταρτόπληκτα 
καί στούς εργαζομένους.

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

A. Ν. 1092/1938 :
” Ε κ δ ο σ ι ς 

τής «’Εργατικής Ε στίας»  · 
Πρόεδρος Ε π ιτροπή ς "Υλης 

Π. Δ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ; ΣΙΝΑ 42

ΤΥΠ Ο ΓΡΑ Φ Ε ΙΟΝ Μ. Φ ΡΑ ΓΚ Ο Υ Λ Η  
ζαΟΔ. Π Η ΓΗ Σ  48 - ΤΗΛ. 25.257

ΠΡΟ ΪΣΤΑΜ ΕΝΟ Ι ΤΥΠ Ο ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Υ  
ΣΤΤ. Μ Ο Υ ΡΤ Ζ Α Κ Η Σ  - ΑΘ. ΓΑΒΑΘ ΑΣ 

ΚΟΛΟΦΟΝΟΣ 6 Α Χ ΙΛ ΛΕΩ Σ 63 
A 3  Η Ν A I

Μέ μιά μόνον γραμμή νά περάσετε 
άπό τά 64 τετράγωνα, άρχίζονταςάπό 
τό τετράγωνο επάνω αριστερά καί 
τελειώνοντας στό κάτω δεξιά. Ά π ό  
κάθε τετράγωνο θά  περάσετε τήν 
γραμμή μιά μόνον φορά. δποις κ ινεί
ται ο πύργος στό σκάκι , ύριζοντίως ή 
καθέτως άπό κάθε τετράγωνο. ’Ε π ι
τρέπεται μόνον γιά μιά φορά να π ε 
ράσετε διαγωνίοος τήν γραμμή.

•
Κ υ β ό λ ε ξ ο

1 2 3 4
1 · · · ·
2 · · · ·
3 · · · ·
4 · · · ·

'Ο ρ ιζ ο ν τ ίω ς  κ α ί  κ α ΰ έ τ ύ ο ς  :
1) Πολλοί άνθρωποι
2) ’Επικίνδυνο στόν πόλεμο
3) ’Ό ργανο αίσθήσεως
4) Αμφισβητούμενη περιοχή τής Ευ

ρώπης.
•

ΟΙ Λ Υ Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ 3ου (15ου) Τ ΕΥ Χ Ο Υ Σ  
Κυβόλεξο : 1) ΝΕΡΟ, 2) ΕΝΑΣ, 3) 

ΡΑΜΙ, 4) ΟΣΙΑ .
Αινίγματα : 1) Το Γήρας. 2) 'Η  Με- 

λίτη—(Είμαι λιτή). 3) Ό . "Αγιος Π έ
τρος τής Κυνουρίας. 4) Ό  άλαζών.

•
Ε Λ Α Β Α Μ Ε  :

Π ερ ιο δ ικά : «Μ ορφές» ιΘεσ)νίκης) 
άρ. 12 μ. Σεπτεμβρίου. ^ ’Ακρίτας: άρ. 
φύλ. 45. <*Ελΐάς— ’Αμερική»  άρ. φ. 
7—8, . ’Εκκλησία»  άρ. φ. 35—36 μ. 
Σεπτέμβριος, «Ξενία» άρ. φ. 16 μ. 
Σεπτέμβριος.*.ΠΓέα ‘Εστίαν (άριθ. 511 
τής 15-10-48).

’Εφημερίδες: «'Εργατικά Ν έα» (άρ. 
1 τής 15-9-48), «’Εργατικός  ’Α γώ ν · 
(άρ. 45 τής 13-9-48), *'Η  Φωνή τών
Προαοτείων» (10-9-48), «■’Εργάτης»
(άρ. 1 τής 11-9-48), « ’Εργατική Σ η
μαία*  (άρ. 138 καί 139—140) «'Ο 
Νέος ’Αγώ ν> (άρ. 31 καί 32 τής 
27-9-48).

Γιά νά γελάσετε.·.
“Ενας κλητήρας έρχεται 

στό ταχυδρομείο καί ρωτάει 
τόν υπάλληλο:

—Έ χ ε τ ε  κανένα γράμμα 
γιά τόν διευθυντή μοτ> κ. 
Μιχελιουδάκη ;

— ’Έ χετε ταυτότητα μαζί 
σας, γιά νά τό παραλάβετε ;

—’Ό χι.
— Τότε, δέν μπορώ νά σάς 

τό δώσω.
Ό  κλητήρας τρέχει γρή

γορα καί έπιστρέφει μετά 
είκοσι λεπτά μέ τήν ταυτό
τητα τού διευθχ'ντοΰ του.

Ό  υπάλληλος παίρνει τήν 
ταυτότητα, ελέγχει ενα —ένα 
τά γράμματα καί στό τέλος 
τοΰ άπαντά.

— Γιά τόν κύριο Μιχιε- 
λιουδάκη δέν υπάρχει κανέ
να γράμμα !
Μ εταξύ ίικ χ α τω ν .

Ό  δικαστής που απούσιαζε πέντε 
εβδομάδες μέ άδεια ρωτάει τους συ
ναδέλφους του :

— ’Αγαπητοί κύριοι, έλειπα ταςιοι 
πέντε έβδομςιδες. Ισχύουν_^άκόμα οί 
παλιοί νόμοι ή έχουμε τώρα νέους :

Πολύ άρΥ*.·..
Ή  μ ά ν τ ι σ σ α :  «....κι’ άκόμα νά 

φυλαχθήτε άπό κάποιον ψηλόν, αδύ
νατο. μελαχροινό κύριο....·’

— Πολύ αργά. Τόν παντρεύτηκα !
*

— ΙΙοιός είναι εκείνος μ’ αύτό το 
γελοίο πρόσω πο;

— Ό  αδελφός μου.
— Τί κουτή πού είμαι, νά μή τό 

καταλάβω άπό τήν ομοιότητά σας...
*

— Έ ’ίσαστε‘σίγουρος πώ ς εχω πνευ
μονία :» ρώτησε μέ αγωνία ό ασθενής 
τόν Καθηγητή. «Έ χιυ ακούσει πώς 
καμμιά φορά οί γιατροί κάμνουν κα
κή διάγνωση καί άρρωστοι πού τούς ί 
θεράπευαν άπό πνευμονία άπέθαναν 
κατόπιν άπό τυφοειδή πυρετό*.

—Ά ,  ό άρρο)στός μου, δταν τόν 
θεραπεύω έγώ άπό πνευμονία, π εθα ί
νει άπό πνευμονία.

*
Έ νώ  γινόταν μιά μεγάλη μάχη σιή 

Χότιο Α φρική, ένας ’Ιταλός στρατη
γός βρήκε έναν άπό τούς άνδρας του 
κρυμμένον μέσα σέ μιά σπηλιά στή
Υή· , ,

— Βγές εξω αμέσως και πο/,εμα,
τού φώναξε άγρια ό στρατηγός.

— Μά στρατηγέ, απάντησε φοβι
σμένα ό στρατκότης, έγώ τήν βρήκα 
π ρ ώ το ς !

*
— Τί δώρο Αά κάμετε στόν σύζυγό 

σας γιά τά σημερινά του γενέθλια :
— Ε κ α τό  τσιγάρα.
— Πόσο δώσατε νά τά άγοράσετε :
— Τίποτα. Τούς τελευταίους μήνες 

έπαιρνα κάθε ημέρα ένα ή δύο άπό 
τό κουτί του. Δέν τό πρόσεξε καθό
λου καί έτσι θά  είναι πολύ ευχαρι
στημένος πού θά  τού δωρήσω τή 
μάρκα πού καπνίζει.
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