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ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΪ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TOT ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΕΡΓΑΤΗΣ» 
Ή «ΛΑΟΣ» (1914-15) 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 

Είναι γνωστό δτι ένας άπο τους τρόπους πού χρησιμοποίησαν οι ευαίσθητοι 
στίς ριζοσπαστικές ιδέες άνθρωποι των άρχων του εικοστού αιώνα, για να 
εκφράσουν και να διαδώσουν τις απόψεις τους, ήταν ή έκδοση εφημερίδας· 
εφημερίδες μέ τον τίτλο « Εργάτης» π.χ. κυκλοφόρησαν στο Βόλο (1907), στην 
Κωνσταντινούπολη (1910), στην Σμύρνη (1908), ενώ εφημερίδες μέ τον τίτλο 
«Λαός» κυκλοφόρησαν στην Κωνσταντινούπολη (1908), στην 'Αθήνα (1914) 
κτλ. και εξέφρασαν έναν περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Μια εφημερίδα αύτου 
του τύπου και μάλιστα επαρχιακή είναι è «Εργάτης» και αργότερα «Λαός» 
(«Εργάτης - Λαός» στή συνέχεια), πού κυκλοφόρησε στο 'Ηράκλειο άπο τον 
'Ιούνιο του 1914 ως τον Σεπτέμβριο του 1915. 

Ή Εφημερίδα 

'Εφημερίδα μέ τον τίτλο «Εργάτης» στο 'Ηράκλειο ως τώρα, ήταν γνωστό, 
δτι κυκλοφόρησε στο διάστημα 1945-1974, ως όργανο του εργατοϋπαλληλικού 
κέντρου 'Ηρακλείου. Ή ένδειξη, περίοδος 2η, στο πρώτο φύλλο ήταν το μόνο 
στοιχείο, πού υποδήλωνε τήν ύπαρξη και μιας παλαιότερης εφημερίδας μέ τον 
'ίδιο τίτλο1. Το μοναδικό σώμα της τελευταίας, πού μπόρεσα να εντοπίσω έχει 
ό Στέργιος Σπανάκης2. 

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφορεί στίς 26 'Ιουλίου 1914, μέ τον 

1. Βλ. Γιώργος Φ. Κουκούλες, Για μια ιστορία, τοΰ ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, 

'Αθήνα 1983, 56-57, 59 και Ξενοφώντας Παγκαλιάς, «Οι εφημερίδες τοΰ 'Ηρακλείου 1881-

1983», Προμηθεύς ό Πυρφόρος, τχ. 36 ( Όκτώβριος-Δεκέμβριος 1983), 364. Ή «Ν. Έφημερίς» 

στίς 26 Αύγουστου 1915 αναγγέλλει τήν έκδοση άλλης εφημερίδας μέ τον τίτλο « Εργάτης», πού 

μάλλον δέν κυκλοφόρησε ποτέ. 

2. Ό σεβαστός λόγιος Στέργιος Σπανάκης είχε τήν καλωσύνη να μου παραχωρήσει μια 

φωτοτυπία του καθώς και μια φωτοτυπία της γραπτής αφήγησης τοΰ Νικολάου Βασιλάκι σχετικά 

μέ τήν εφημερίδα και κυρίως σχετικά μέ τον έκδοτη της 'Εμμανουήλ Κακουδάκη. Τον ευχαριστώ 

πολύ. 
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τίτλο «Εργάτης», τον υπότιτλο «Έφημερίς κοινωνιολογική, φιλολογική και 

των ειδήσεων» και το μότο, « Ό Εργάτης ευρίσκει το συμφέρον του μόνον εις 

την συνένωσίν του με τους άλλους έργάτας». 'Από το φύλλο άρ. 37 (24 'Απρ. 

1915) ό τίτλος της γίνεται «Λαός» χωρίς να αλλάξει ούτε ό υπότιτλος ούτε το 

μότο. Ή αλλαγή του τίτλου οφείλεται, δπως διαβάζουμε, στο δτι ή εφημερίδα 

γίνεται επίσημο όργανο του νεοϊδρυμένου 'Εργατικού Κέντρου 'Ηρακλείου 

(ΕΚΗ) κατ' άναλογίαν προς τήν εφημερίδα «Λαός» της 'Αθήνας, οργάνου του 

Εργατικού Κέντρου 'Αθηνών (ΕΚΑ)3. Είναι τετρασέλιδη και κυκλοφορεί μια 

φορά τήν εβδομάδα σχεδόν τακτικά, παρόλο πού στην αρχή αντιμετωπίζει 

δυσκολίες ως προς το τυπογραφείο και τους ανταποκριτές4. Ή κυκλοφορία της 

είναι μικρή, όπως προκύπτει άπο τις συνέχεις εκκλήσεις για τήν πληρωμή τών 

συνδρομών, πού δημοσιεύει άπο το φ. 45 (26 Ίουν. 1915) και έξης. Φαίνεται 

πώς δεν έφτασε ποτέ ξανά τα 1300 φύλλα της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας5. 

Ή «Νέα Έφημερίς», μια άπο τις μεγάλες εφημερίδες του 'Ηρακλείου και ή 

κατ1 εξοχήν βενιζελική, τήν αποκαλεί «μικρή» ή «έφημεριδάκι», όπως «μικρόν 

Έργάτην» τήν αποκαλεί και ό «Λαός» της 'Αθήνας6. Οι συνεργάτες υπογρά

φουν συνήθως με ψευδώνυμα ή αρχικά7, ενώ άπο τήν αλληλογραφία της προκύ

πτει, Οτι έχει συνδρομητές στο 'Ηράκλειο, στην 'Αθήνα και στην Δράμα8. 

'Εκδότης είναι ό 'Εμμανουήλ Κακουδάκης (1884-1968), παπλωματάς το 

επάγγελμα, γνωστός κυρίως άπο τήν δράση του αργότερα στο κίνημα τών 

Παλαιών Πολεμιστών στην Κρήτη και άπο τήν παράλληλη δράση του ώς στελέ

χους του ΚΚΕ. Το 1923 εξέδωσε τήν εφημερίδα «Φωνή του Έφεδρου», ένα 

άπο τα πιο χαρακτηριστικά εφεδρικά έντυπα της εποχής, πού εκφράζει τους 

3. Το ΕΚΑ ιδρύθηκε το 1910 με πρωτεργάτη τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και στη συνέχεια, το 

1911, ιδρύθηκε ή Πανελλήνιος Εργατική 'Ομοσπονδία (ΠΕΟ). Οι στόχοι του ΕΚΑ αναλύονται 

στην ομιλία του Θεοδωρόπουλου τον Μάρτιο του 1910, βλ. « Έφημερίς τών εργατών», 24 Μαρτίου 

1910 καί τον Δεκέμβριο τοΰ 1911 στα επίσημα εγκαίνια του, βλ. περιοδικό «Παναθήναια», τόμος 

Κ Γ , 'Οκτώβριος 1911-Μάρτιος 1912, 199-201. Ό Θεοδωρόπουλος είναι βασικός συντελεστής 

της εργατικής νομοθεσίας της εποχής και βουλευτής τών Φιλελευθέρων. Ό «Λαός» της 'Αθήνας 

κυκλοφορεί τον Μάρτιο τοϋ 1914. Για το ΕΚΑ βλ. και Γιάνης Κορδάτος, .'Ιστορία τοΰ ελληνικού 

εργατικού κινήματος, 'Αθήνα 1972, 177-182, 'Αβραάμ Μπεναρόγια, Ή πρώτη σταδιοδρομία τοΰ 

ελληνικού προλεταριάτου, 'Αθήνα 1975, 74, καί Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλι

στικό κίνημα κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 'Αθήνα 1978, 51-52. 

4. Τα τρία πρώτα φύλλα κυκλοφορούν με κάποια αταξία, δπως καί το φ. άρ. 23 (9 Ίαν. 1915), 

το φ. άρ. 34 (3 Άπρ. 1915) καί το φ. άρ. 43 (12 Ίουν. 1915). 

5. 'Αρ. 3 (22 Αύγ. 1914). Το ϊδιο πρόβλημα είχαν όλες οι εφημερίδες τοϋ 'Ηρακλείου καί 

αποδίδεται στον αναλφαβητισμό, στην πληθώρα τών εκδόσεων, στον μικρό αριθμό τών κατοίκων 

τοϋ 'Ηρακλείου, στις δυσκολίες διανομής καί στις οικονομικές, καθώς καί στον συναγωνισμό με τις 

αθηναϊκές εφημερίδες, βλ. Ξεν. Π αγκαλιάς, ο.π., 350. 

6. 'Αρ. 25 (23 Ίαν. 1915) καί «Ν. Έφημερίς» 19 Αύγ. 1915, «Λαός» 13 Σεπτ. 1914. 

7. 'Αναφέρονται ανταποκριτές καί στην 'Αθήνα, βλ. άρ. 3 (22 Αύγ. 1914). 

8. 'Αρ. 29 (20 Φεβρ. 1915), άρ. 50 (31 Ίουλ. 1915). 
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πολεμιστές, οι οποίοι ήσαν ύπό την επιρροή του ΚΚΕ στο Ηράκλειο9. 

Συντάκτης της εφημερίδας καί συγγραφέας, όπως φαίνεται, των περισσοτέ

ρων άρθρων της, είναι ό δικηγόρος 'Αριστείδης Ά. Κοντός (το πραγματικό του 

όνομα ήταν Χαρωνιτάκης). Είναι χαρακτηριστικό Οτι οί επιθέσεις, πού δέχεται 

ή εφημερίδα στρέφονται συνήθως προσωπικά εναντίον του, ένώ ή απουσία του 

προκαλεί προβλήματα στην τακτική έκδοση της εφημερίδας10. 

Ή έκδοση διακόπτεται οριστικά στο φ. άρ. 56 (12 Σεπτ. 1915) έξ αιτίας 

της γενικής έπιτράτευσης, πού κήρυξε ή Ελλάδα, μετά τήν συμφωνία τών 

Κεντρικών Δυνάμεων με τήν Βουλγαρία. Καλούνται να υπηρετήσουν άπο τήν 

Κρήτη όλες οί ηλικίες και φυσικά ό έκδοτης και ό συντάκτης του «Έργάτη-

Λαοΰ»11. 

Έναυσμα για τήν έκδοση της εφημερίδας αποτελεί ή ψήφιση του νόμου 

281/1914, ò όποιος εκσυγχρονίζει τήν λειτουργία τών σωματείων επιβάλλον

τας τήν διάκριση επαγγελματικών καί αλληλοβοηθητικών σωματείων καί 

απαγορεύοντας τήν συνύπαρξη εργοδοτών καί εργατών στο ϊδιο σωματείο, καί 

9. Καί αυτής της εφημερίδας το μοναδικό άπο όσο γνωρίζω σώμα έχει ό Στ. Σπανάκης. 

Καταγράφεται επίσης στό: Ξεν. Παγκαλιάς, ο.π., 359. Για τήν δράση του Κακουδάκη έκτος άπο 

τήν «Φωνή του Έφεδρου», βλ. Γιώργης Πικρός (παρουσίαση - ενημερωτικά σχόλια), Καλπάκι 

Φυλακές - Ξερονήσια [το μαρτύριο ενός λαοΰ] 1924-1925, 'Αθήνα 1978, 318-320 καί Δημήτρης 

Βλαντας, Βασανιστική πορεία 1915-1940, Α', 'Αθήνα 1985, 151-154. Ό Βασιλάκις στην γραπτή 

του αφήγηση, πού έχει τον τίτλο, Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΗΡΑ

ΚΛΕΙΟ 1914-1915, καί είναι γραμμένη λίγο μετά τήν μεταπολίτευση, διατηρεί ουσιαστικά στή 

μνήμη του Οχι τήν περίοδο που υποτίθεται πώς περιγράφει, άλλα αυτή τών Παλαιών Πολεμιστών. 

Το ίδιο συμβαίνει καί με τον Στ. Σπανάκη, με τον όποιο συζήτησα. Το γεγονός δεν εξηγείται μόνο 

άπό τή νεαρότερη ηλικία τους άλλα σημαίνει επίσης, ότι ή μετέπειτα δραστηριότητα του Κακουδά

κη είναι εκείνη, πού καθίστα ενδιαφέρον τό παρελθόν του καί ότι οί δύο περίοδοι της ζωής του καί 

κυρίως οί δύο φάσεις του «εργατικού κινήματος» δέν αποτελούν συνέχεια στή συνείδηση τών 

συντρόφων του. 

10. Στό φ. άρ. 25 (23 'Ιαν. 1915) μαθαίνουμε, ότι παίρνει τήν άδεια της δικηγορίας. Γνωρίζον

τας, Οτι έχει πάρει τό πτυχίο του τό ακαδημαϊκό έτος 1913-1914 (βλ. Έθνικόνκαί Καποδιστρια-

κον Πανεπιστήμιον. Τα κατά τήν πρυτανείαν Γεωργίου Ι. Δέρβου πρυτανεύσαντος κατά το άκα-

8ημαϊκον έτος 1913-1914, 'Αθήναι 1915, 110), μπορούμε να υποθέσουμε, ότι στό διάστημα της 

φοίτησης του παρακολούθησε τήν ίδρυση καί τις δραστηριότητες του ΕΚΑ τουλάχιστον ως ανα

γνώστης τών έντυπων πού δημοσίευαν τήν δράση του («Έφημερίς τών εργατών», «Παναθήναια» 

κτλ.). Άπό τις αντιδικίες μεταξύ τών δύο εφημερίδων βλ. χαρακτηριστικά τήν «Ν. Εφημερίδα» 

της 1 Ίουλ. 1915: «Μπράβο κύριε Δικηγόρε! Καλά τα καταφέρνεις πού να μή βασκαθής!» Βλ. 

παρακάτω. Δεν μπόρεσα να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτόν. 

11. Ή είδηση δημοσιεύεται σε Ολες τις εφημερίδες. Στην «Ν. 'Εφημερίδα» μάλιστα διαβάζου

με τήν ίδια μέρα: «Λόγω της γενικής έπιστρατεύσεως ήτις συμπεριλαμβάνει όλόκληρον τό προσω-

πικόν τοΰ Τυπογραφείου καί τής συντάξεως της Ν. 'Εφημερίδος, αύτη θα έκδοθή σήμερον κατά τι 

έλλειπής εις τήν ύλην». Για τήν πρόσκληση όλων τών ηλικιών στην Κρήτη βλ. «Ν. Έφημερίς» 7 

'Οκτ. 1915. Ό «Έργάτης-Λαός» άλλωστε δέν θα απασχολήσει ξανά τή φανατική αντίπαλο της, 

τή «Ν. Εφημερίδα». 
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ή επιρροή πού δέχεται ή εκδοτική της ομάδα άπό το ΕΚΑ και τήν εφημερίδα 

«Λαός» της 'Αθήνας12. 

Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εφημερίδα και το ΕΚΑ φαίνεται πώς είναι 

στην αρχή ενα εργατικό σωματείο1 ο «Λαός» της 'Αθήνας ασχολείται για 

πρώτη φορά με τα σωματεία του 'Ηρακλείου δημοσιεύοντας στίς 14 'Ιουνίου 

1914 ανταπόκριση για τις δραστηριότητες του σωματείου των εργατών ξυ

λουργών, πρίν ακόμη κυκλοφορήσει ό « Έργάτης-Λαός». Στο Ί'διο φύλλο δηλώ

νεται, δτι: «δημοσιεύονται εις τον "Λαόν"» νέα μόνον εκείνων των σωματείων 

πού εινε μέτοχοι της "Συνεργατικής 'Εκδοτικής Εταιρίας" —ή όποια εξέδιδε 

τον "Λαό"— πού εϊνε συνδρομηταί τα μέλη του συμβουλίου τουλάχιστον, πού 

διαθέτουν φύλλα καί εν γένει ενδιαφέρονται δια τον "Λαόν"»13. Το συγκεκριμέ

νο σωματείο λοιπόν βρισκόταν ήδη σε επαφή με τον «Λαό» της 'Αθήνας. Το 

'ίδιο σωματείο είναι αυτό πού προβάλλει, ώς ιδιαίτερα αποτελεσματικό ό 

« Έργάτης-Λαός» στο πρώτο του κιόλας φύλλο. Ή άμεση σχέση όμως μεταξύ 

της αθηναϊκής καί της κρητικής εφημερίδας αρχίζει τον Σεπτέμβριο, Οταν ή 

δεύτερη αναφέρει ώς πρότυπο για τους εργάτες του 'Ηρακλείου τήν Πανελλή

νιο 'Εργατική 'Ομοσπονδία (ΠΕΟ)14, καί αμέσως ακολουθεί ή παρουσίαση του 

«Έργάτη-Λαου» άπο τον «Λαό»: «"Αλλο δείγμα Οτι αϊ νέαι έπαρχίαι θα μας 

ξεπεράσουν εις πολλά ζητήματα, εινε καί μία έφημεριδοΰλα με τον τίμιον καί 

ταπεινόν τίτλον ff Εργάτης"»1 5. Ή επαφή συνεχίζεται στενή καί με το ΕΚΑ" ή 

'Εκτελεστική 'Επιτροπή του τελευταίου συγχαίρει τήν εφημερίδα για τήν έκ

δοση της, της δίνει κατευθύνσεις για τήν οργάνωση τών εργατών, της στέλνει 

αντίτυπο του καταστατικού της ΠΕΟ, για να τό αντιγράψουν τα επαγγελμα

τικά σωματεία, ενώ προτείνει τήν ίδρυση εργατικού κέντρου με οργανωτικό 

πρότυπο το ΕΚΑ16. 

Ή σχέση του ΕΚΑ με τα επαρχιακά εργατικά κέντρα καί σωματεία είναι 

μεγάλη καί τήν έχει διακηρύξει άπό τήν αρχή της λειτουργίας του ό ιδρυτής του 

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: «Καί όργανώνομεν, όργανώνομεν ακούραστα, στρα-

τολογουντες άπό τάς άσυντάκτους τάξεις τών εργατών, παρέχοντες συμβουλάς 

καί υποδείγματα εις τους έκτος τών Αθηνών»17. 'Επηρεάζει (ή καθοδηγεί;) τό 

'Εργατικό Κέντρο Χανίων (ΕΚΧ), ήδη πρίν αρχίσουν παρόμοιες κινήσεις στο 

12. Ή εφημερίδα «Λαός» της 'Αθήνας προσφέρει αρκετές πληροφορίες σχετικά μέ το θέμα, 

μόνο όμως ώς το τέλος του 1914. Το τελευταίο σωζόμενο φύλλο του εΐναι της 20 Δεκεμβρίου 

1914. 

13. Βλ. καί τήν επιστολή τοϋ Ν. Σαλλούστρου, προέδρου του σωματείου στίς 23 Αύγ. 1914. 

14. Βλ. τή σημείωση 3. 

15. Σ' αυτό το φύλλο ό «Λαός» αναδημοσιεύει ειδήσεις για τα σωματεία τών ξυλουργών καί 

τών υποδηματοποιών άπο το πρώτο φύλλο του « Έργάτη-Λαοϋ». 

16. Άρ. 14 (7 Νοεμ. 1914). 

17. 'Αναφέρεται στην ομιλία του στα εγκαίνια του ΕΚΑ τον Δεκέμβριο τοϋ 1911, βλ. «Παναθή

ναια», ό.π., 200. 
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'Ηράκλειο καί, όπως θα δοΰμε, το 'ίδιο θα συμβεί με το εργατικό κέντρο 'Ηρα

κλείου (ΕΚΗ)1 8. Χαρακτηριστική για την σχέση ΕΚΗ - «Έργάτη-Λαοΰ» με 

το ΕΚΑ είναι ή αντίδραση της εφημερίδας στην δημοσίευση του κειμένου του 

Πλάτωνος Δρακούλη, με το όποιο υποστηρίζεται ή έξοδος της 'Ελλάδας στον 

πόλεμο: «εάν τό φιλοπόλεμον αυτό μανιφέστον προήρχετο άπό τάς εν 'Ελλάδι 

έργατικάς τάξεις, ή όπωςδήποτε αύται ειχον σχέσιν με τους συντάκτας αύτου, 

οι ενταύθα έργάται θα έλάμβανον γνώσιν του μανιφέστου τούτου Οχι δια του 

εντύπου όπερ καλείται, ΓΓΝέα Έφημερίς", άλλα δι' αποστολής υπό του έν 

'Αθήναις μεγίστου Εργατικού Κέντρου εις τό Έργατικόν Κέντρον 'Ηρακλεί

ου αντιτύπων του μανιφέστου, πράγμα τό όποιον δεν έγινε»19. 

Έξ άλλου ή εφημερίδα εκτός άπό άρθρα του «Λάου», αναδημοσιεύει και 

κείμενα του θεοδωρόπουλου, είτε νομοθετικά ε'ίτε άλλα20 εκφράζοντας μάλι

στα τήν εμπιστοσύνη της προς τό πρόσωπο του: «Είμεθα βέβαιοι Οτι οί έργά

ται εκείνοι, οιτινες κατεψήφισαν τον κ. θεοδωρόπουλον ταχέως θα συναισθαν

θούν τό μέγα αδίκημα, όπερ διέπραξαν καί Οπερ αντανακλά κατά των ιδίων 

διότι καταψηφίσαντες τόν μόνον ειλικρινή άντιπρόσωπόν των είναι ώς εάν 

έπληξαν εαυτούς»21. 

Ή εφημερίδα, λοιπόν, προσπαθεί να λειτουργήσει ώς αγωγός τών ιδεών και 

τών δραστηριοτήτων του ΕΚΑ1 τα γραφεία της είναι κέντρο συζητήσεων για τό 

εργατικό ζήτημα, πολλοί διατυπώνουν τήν διαμαρτυρία τους εκεί22, προμηθεύ

ονται τό καταστατικό βάσει του οποίου θα συντάξουν αυτό του δικού τους 

σωματείου23 καί τελικά τό ΕΚΗ θα ιδρυθεί με τήν πρωτοβουλία τών ανθρώ

πων, πού διευθύνουν τόν «Έργάτη-Λαό», Οπως θα δοΰμε παρακάτω. 

Βασικό αντικείμενο τών άρθρων της εφημερίδας είναι συνεπώς τό εργατικό 

ζήτημα. Τέσσερεις μέρες πριν έχει ξεσπάσει ό πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος24, 

18. Στο καταστατικό του μελλοντικού εργατικού κέντρου στο 'Ηράκλειο το ΕΚΑ συνιστά να 

περιληφθούν τα έξης: «να δημοσιοποιηθούν τα μέσα της παράγωγης ινα γίνουν τα έκ της εργασίας 

αγαθά αποκλειστική άπολαυή τών παραγωγών των καί να κατάπαυση ή έκμετάλλευσις του άν

θρωπου άπό τον ομοιόν του», βλ. άρ. 14 (7 Νοεμβρίου 1914). Το απόσπασμα περιέχεται αυτούσιο 

στο καταστατικό του ΕΚΧ, βλ. Στρατής Παπαμανουσάκης, Το εργατικό ξύπνημα στα Χανιά, 

'Αθήνα 1977, 30. Ό Γιαννιός έξ άλλου επιτιθέμενος κατά του ΕΚΑ αναφέρει, πώς οί εργάτες 

στην Ελλάδα γνωρίζουν μόνο το ΕΚΑ, βλ. Νίκος Γιαννιός, Ό σοσιαλισμός του Κράτους, έκδ. 

Σοσιαλιστικού Κέντρου, 'Αθήνα 1914, 5-6, 28. 

19. 'Αρ. 53 (22 Αύγ. 1915). 

20. 'Αρ. 19 (12 Δεκ. 1914), άρ. 20 (19 Δεκ. 1914), άρ. 22 (31 Δεκ. 1914), άρ. 23 (9 Ίαν. 

1915), άρ. 24 (16 Ίαν. 1915), άρ. 25 (23 Ίαν. 1915). 

21. 'Αρ. 43 (12 Ίουν. 1915). 'Αναφέρεται στις εκλογές του Μαΐου του 1915. 

22. 'Αρ. 38 (1 Μαΐου 1915). 

23. 'Αρ. 11 (17 Όκτ. 1914), άρ. 20 (19 Δεκ. 1914). 

24. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφορεί στις 26 Ιουλίου 1914 σύμφωνα με το παλαιό 

ημερολόγιο, δηλαδή 8 Αυγούστου 1914 σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Ό πόλεμος ξέσπασε στις 4 

Αυγούστου. 
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ή εύλογη ευαισθησία τών Κρητικών σχετικά μέ το εθνικό ζήτημα (μόλις πριν 

άπο λίγο καιρό ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα) άλλα και οι σοσιαλιστικές 

επιρροές τών συντελεστών της εφημερίδας, κάνουν το θέμα του πολέμου δεύτε

ρο κύριο αντικείμενο της. 

Στο πρόγραμμα της, πού δημοσιεύεται στο πρώτο φύλλο, Ομως αναφέρει 

επίσης τα έξης: «Άλλα ή έφημερίς ημών δέν θα παράλειψη άπο του να άσκη 

και γενικώτερον έλεγχον επί τών πράξεων της κυβερνήσεως και τών 'Αρχών 

τασσομένη είλικρινώς εις το πλευρόν αμφοτέρων, οσάκις εις τάς πράξεις και 

αποφάσεις αυτών διαβλέπει το συμφέρον της χώρας· [...] 'Αλλ' έκτος τών 

εργατικών ζητημάτων άτινα κυρίως καί κατά πρώτον λόγον θα απασχολήσουν 

τον " Έργάτην", ή έφημερίς ημών θα άσχοληθή και μέ ζητήματα τοπικά, 

γεωργικά, συγκοινωνιακά, φιλολογικά και επιστημονικά». 

Πράγματι ή εφημερίδα θίγει ζητήματα αγροτικής οικονομίας σχετικά μέ τη 

σταφίδα π.χ., επικροτεί τήν ίδρυση γεωργικών τραπεζών, προωθεί τα μαθήμα

τα μελισσοκομίας, πού πρόκειται να γίνουν, καί τέλος προβάλλει τήν 'ίδρυση 

καί τις δυνατότητες τών γεωργικών συνεταιρισμών25. 'Ασχολείται σε κάθε 

φύλλο μέ θέματα πού έχουν σχέση μέ τον εκσυγχρονισμό της πόλης, τήν καθα

ριότητα, τήν υγιεινή, τις συγκοινωνίες, τα δημοτικά έργα, τήν ύδρευση· τήν 

απασχολεί επίσης ή τοπική δημόσια ασφάλεια26, καί προωθεί κάθε δραστηριό

τητα, πού έχει σχέση μέ τήν μή θεσμοθετημένη εκπαίδευση καί ιδιαίτερα τήν 

πρακτική27. Το πρίσμα μέσα άπο το όποιο βλέπει τα τοπικά θέματα δέν διαφέ

ρει άπο αυτό τών άλλων τοπικών εφημερίδων ό έντονος τοπικός πατριωτισμός 

αποτελεί κοινό στοιχείο Ολων. 

Στα περιεχόμενα της περιλαμβάνονται επίσης επιστημονικά περίεργα, φι

λοσοφικά ή μεταφυσικά δοκίμια, αγγελίες, χρονογραφήματα καί λογοτεχνία σε 

συνέχειες28. Τέλος, προβάλλει μια δημοσιογραφική δεοντολογία, τήν οποία θε-

25. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914), άρ. 36 (17 'Απρ. 1915), άρ. 42 (29 Μαΐου 1915) (σταφίδα), άρ. 

17 (28 Νοεμ. 1914) (γεωργικές τράπεζες), άρ. 38 (1 Μαΐου 1915), άρ. 52 (14 Αύγ. 1915), άρ. 53 

(22 Αύγ. 1915) (μαθήματα μελισσοκομίας), άρ. 26 (30 Ίαν. 1915), άρ. 29 (20 Φεβρ. 1915), άρ. 

30 (27 Φεβρ. 1915), άρ. 31 (6 Μάρτ. 1915), άρ. 33 (20 Μάρτ. 1915) (γεωργικοί συνεταιρισμοί). 

Δημοσιεύει επίσης τήν αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου σε συνέχειες άπο τον άρ. 36 

(17 Απρ. 1915) ως τον άρ. 55 (5 Σεπτ. 1915) καί αποσπάσματα άπο το φυλλάδιο του Σπ. 

θεοδωρόπουλου μέ τον τίτλο Γεωργοί όργανωθήτε, άρ. 27 (6 Φεβρ. 1915). 

26. Αρ. 2 (8 Αύγ. 1914), άρ. 4 (29 Αύγ. 1914), άρ. 6 (12 Σεπτ. 1914), 42 (29 Μαΐου 1915), 

άρ. 47(11 Ίουλ. 1915). 

27. Προβάλλει τα έξης θέματα: Βυζαντινή Μουσική Σχολή άρ. 12 (24 Όκτ. 1914), άρ. 44 (19 

Ίουν. 1915), πρόγραμμα μαθημάτων Μουσικού Συλλόγου άρ. 6 (12 Σεπτ. 1914), άρ. 27 (6 Φεβρ. 

1915), μαθήματα 'Ιταλικών άρ. 24 (16 Ίαν. 1915), άρ. 26 (30 Ίαν. 1915), μαθήματα λογιστικής 

άρ. 39 (8 Μαΐου 1915), άρ. 41 (21 Μαΐου 1915), άρ. 44 (19 Ίουν. 1915), μελλοντική ίδρυση 

'Εμπορικής Σχολής άρ. 53 (22 Αύγ. 1915). 

28. Δημοσιεύει π.χ. καθ' όλη τήν διάρκεια σχεδόν της κυκλοφορίας της τήν «Ιστορία της 
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ωρεϊ συστατικό στοιχείο του «σύγχρονου» λόγου, πού θέλει να εκφράσει* δεν θα 

καταγγέλλει, πριν ελέγξει τα στοιχεία, δεν θα υπηρετεί κόμματα, ένώ θα θίγει 

τα κακώς κείμενα, οπού και αν τα εντοπίζει*". 

Για τήν ποικιλία τών θεμάτων δέχεται κριτική άπο τον «Λαό» της 'Αθή

νας: «Άλλα τί θέλει τα παραγεμίσματα τα άσχετα με τον έργατικον αγώνα; 

Μία μικρή αβαρία, θα κάμη άξιοσύστατον τον μικρόν "Έργάτην"» 3 0. 

Ή κατανομή τών περιεχομένων δεν είναι ή Ί'δια σε Ολα τα φύλλα ούτε οι 

στήλες μόνιμες. Το κύριο βάρος έχει πάντως ή πρώτη σελίδα, οπού υπάρχει το 

κύριο άρθρο, αναφερόμενο είτε σε θέματα εργατικής πολιτικής, εϊτε στον πόλε

μο είτε σε τοπικά θέματα, και ή τρίτη σελίδα, Οπου πάντα σχεδόν δημοσιεύεται 

άρθρο ή μελέτη για το εργατικό ζήτημα. 

Προσπάθειες για τήν οργάνωση τών εργατών. Ή πραγματικότητα και oi ευσεβείς πόθοι 

Επειδή τήν μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει στην εφημερίδα το εργατικό 

ζήτημα, δίνεται ή δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κάποια στοιχεία της λει

τουργίας τών σωματείων, τις διεκδικητικές τους δραστηριότητες, τήν ί'δρυση 

του ΕΚΗ και τις αντιστάσεις, πού προβάλλονται στην εφαρμογή του νόμου 

281. Είναι ευνόητο, δτι ή οπτική γωνία, υπό τήν οποία βλέπει τα σχετικά 

θέματα ή εφημερίδα, εϊναι αυτή του «στρατευμένου» και Οχι του αδιάφορου 

παρατηρητή καί κατά συνέπεια ή οποιαδήποτε πληροφορία παρουσιάζεται 

σχολιασμένη αναλόγως. 

Ώς προς τήν επαγγελματική οργάνωση, έκτος άπο τα ήδη υπάρχοντα σω

ματεία, τα μόνα νέα πού ιδρύονται στο διάστημα κατά το όποιο κυκλοφορεί ό 

« Έργάτης-Λαος» με τήν ώθηση του νόμου 281 εϊναι τών λεμβούχων καί τών 

λιμενεργατών31. Ή συντριπτική πλειοψηφία τών σωματείων, πού δρουν τήν 

περίοδο αυτή έχουν ιδρυθεί πριν μια δεκαετία περίπου καί απλώς ανασυγκρο

τούνται βάσει του νέου νόμου. 'Υπάρχουν έξαλλου επαγγελματικές ομάδες, οι 

όποιες δεν έχουν συγκροτήσει σωματείο καί ή εφημερίδα προπαγανδίζει τον 

συνασπισμό τους* πρόκειται για τους εργάτες σιδηρουργούς, τους βαρελοποι-

ούς, τους ράφτες «ευρωπαϊκών καί κρητικών ενδυμάτων», τους εργάτες «διαφό

ρων ενταύθα βιομηχανικών εργοστασίων», τους κηπουρούς, τους βυρσοδέψες 

καί τους υπαλλήλους «διαφόρων καταστημάτων»32, τους τυπογράφους33, τους 

Μανον Λεσκο» του Abbè Prévost καί άπο το προτελευταίο της φύλλο αρχίζει να δημοσιεύει τον 
«Έρωτα του Βασιλέως» του Marcel Priollet. 

29. Άρ. 7 (19 Σεπτ. 1914) άρ. 25 (23 Ίαν. 1915), άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914) αντίστοιχα. 
30. «Λαός» 13 Σεπτ. 1914. 
31. Άρ. 48 (18 Ίουλ. 1915), άρ. 52 (14 Αύγ. 1915). Το δεύτερο γίνεται ώς αντίδραση στο ήδη 

υπάρχον σωματείο εργατών λιμένος καί διαλύεται αμέσως μετά τήν ίδρυση του. 
32. 'Αρ. 20 (19 Δεκ. 1914), για τους ραπτεργάτες βλ. καί άρ. 24 (16 Ίαν. 1915). 
33. Άρ. 11 (17 'Οκτ. 1914). 
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εργάτες και υπαλλήλους καφενείων, ξενοδοχείων, εστιατορίων και ζαχαροπλα
στείων34 και τους εκπαιδευτικούς35. 

Ή συμμετοχή των εργατών πάντως στα υπάρχοντα σωματεία δεν θεωρεί

ται άπο τήν εφημερίδα ικανοποιητική· μολονότι π.χ. οι τεχνίτες ξυλουργοί 

είναι 150, οργανωμένοι εϊναι μόνο οι 30, ενώ αναφέρεται καί σε προσωπικούς 

ανταγωνισμούς, πού εμποδίζουν τήν ένταξη τών έργατών-τεχνιτών σε σωμα

τεία36. Ώς προς τήν διοίκηση τους, πολλά έχουν πρόεδρο ή επίτιμο πρόεδρο 

κάποιον δικηγόρο ή κάποιο άλλο επιφανές μέλος της κοινωνίας, πράγμα πού 

υποδεικνύει τήν ανάγκη τους για προστασία καί αποκαλύπτει ίσως τήν ανασφά

λεια τους· τον ρόλο αυτό παίζει συχνά ό συντάκτης του «Έργάτη-Λαοΰ», Ά. 

Κόντος37. 

Τα σωματεία, καί δεν δείχνει να διαφωνεί σ' αυτό ή εφημερίδα, έχουν στόχο 

τήν προστασία του επαγγέλματος μάλλον παρά τήν διεκδίκηση καλυτέρων 

συνθηκών εργασίας38. Διατηρούν επίσης κατά κανόνα τήν συνήθεια του προστά

τη αγίου. Ή γιορτή του συνδέσμου τών κτιστών π.χ. περιγράφεται ώς έξης: 

«Τήν προπαρελθοΰσαν Κυριακήν έορτήν της Πεντηκοστής έώρτασε τήν έπέτει-

όν του ό ενταύθα σύνδεσμος τών εργατών κτιστών, ανήκων είς τψ δύναμιν του 

Εργατικού Κέντρου 'Ηρακλείου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας εν τω 

ναω του 'Αγίου Μηνά καί τήν εύλογίαν τών άρτων, τα μέλη του συνδέσμου με 

τήν σημαίαν των επί κεφαλής μετέβησαν εις τήν οίκίαν του εξ αυτών κ. Λυρά-

κη, ό όποιος παρέλαβε τήν Εικόνα. Τον κ. Λυράκην μετέβησαν επίσης καί 

έχαιρέτισαν καί οί άπαρτίζοντες τήν Έκτελεστικήν Έπιτροπήν του Κέντρου 

μετά του Επιτίμου Προέδρου των»39. 

Τα «παραδοσιακά» στοιχεία συνυπάρχουν με τα «σύγχρονα»· τα σωματεία 

προβάλλουν δηλαδή καί διεκδικητικούς στόχους40. Ώς προς τήν διεκδικητική 

34. Ά Ρ . 22 (31 Δεκ. 1914). 

35. Άρ. 17 (28 Νοεμ. 1914), 25 (23 Ίαν. 1915). 

36. Άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914). Βλ. καί άρ. 20 (19 Δεκ. 1914): «Τα υπάρχοντα σωματεία δεν 

αριθμούν ώς μέλη καί πάντας ανεξαιρέτως τους είς τήν αυτήν βιοτεχνικήν τάξιν ανήκοντας έργά-

τας», επίσης άρ. 18 (5 Δεκ. 1914), άρ. 48 (18 Ίουλ. 1915). 

37. Ό έκδοτης της «Ν. Εφημερίδας» είναι πρόεδρος τών καπνεργατών [άρ. 1 (26 Ίουλ. 

1914)] καί αργότερα επίτιμος πρόεδρος [άρ. 31 (6 Μάρτ. 1915)], ενώ δ 'Αριστείδης Κόντος είναι 

επίτιμος πρόεδρος στον σύνδεσμο εργατών κτιστών [άρ. 29 (20 Φεβρ. 1915)] καί στο ΕΚΗ, όπου 

συμμετέχει καί ό Κακουδάκης ώς επίτιμο μέλος, Οπως θα δοϋμε. Για τα επίτιμα μέλη πού δεν 

έχουν τήν επαγγελματική ιδιότητα τών κανονικών μελών βλ. Χαρίλαος Γ. Γκουτος, Ό συνδικαλι

σμός στο ελληνικό κράτος Î834-1914, τ. Α', 'Αθήνα 1988, 183-184. 

38. Έτσι οί εργάτες λιμένος διαμαρτύρονται γιατί προσλαμβάνονται εργάτες πού δεν είναι 

μέλη του σωματείου [άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914)], ένώ οί καπνεργάτες για τον ϊδιο λόγο εξαγγέλλουν 

απεργία [άρ. 5 (5 Σεπτ. 1914)]. 

39. 'Αρ. 41 (21 Μαίου 1915). Βλ. καί άρ. 45 (26 Ίουν. 1915), άρ. 46 (3 Ίουλ. 1915). TÒ θέμα 

θίγεται στό: Γιώργος Φ. Κουκούλες, δ.π., 135 (σημ.). Πρβ. καί «Λαός» (24 Μαΐου 1914). 

40. Σύμφωνα με τον παλαιό Ποινικό Νόμο του 1899 ή απεργία ήταν απαγορευμένη στην 
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τους δραστηριότητα τα πιο αποτελεσματικά σωματεία στο Ηράκλειο εϊναι 

των τεχνιτών ξυλουργών και τών εργατών υποδηματοποιών, τα όποια μετά 

άπό συνεννοήσεις με τους καταστηματάρχες κερδίζουν την μείωση τών ωρών 

εργασίας και τήν αύξηση τοΰ ημερομισθίου. Δεν είναι τυχαίο, ότι τα δύο σωμα

τεία προβάλλονται άπό τον «Λαό» της 'Αθήνας41. 

Εϊναι χαρακτηριστική πάντως για το είδος τών διεκδικήσεων ή πρόταση 

τοΰ σωματείου τών τεχνιτών ξυλουργών προς τους καταστηματάρχες με τήν 

ευκαιρία τοΰ νόμου 281 να ιδρύσουν καί αυτοί σωματείο και να διακανονίσουν 

μεταξύ τους τις τιμές σε τέτοιο ύψος, ώστε να πάψει ό ανταγωνισμός καί έτσι: 

«θα παύσουν παραπονούμενοι, Οτι οι έργάται των ζητοΰν αύξησιν τοΰ ημερομι

σθίου καί μόνον τότε θα παύσουν καί οι έργάται παραπονούμενοι δια τήν γλι-

σχρότητα τοΰ ημερομισθίου των, τοΰ οποίου ή αύξησις θα είναι τότε δυνατή 

λόγω τοΰ ότι εις τήν περίπτωσιν αυτήν θα κερδίζουν περισσότερα οι καταστη-

ματάρχαι»42. Ή πρόταση βασίζεται στην πεποίθηση, ότι ή συγκρότηση σωμα

τείων εϊναι δυνατόν να λύσει Ολα τα προβλήματα καί τους ανταγωνισμούς. 

Ώς προς τις μεθόδους, ή διεκδίκηση γενικά περιορίζεται είτε στην γραπτή 

διαμαρτυρία ε'ι'τε στην έκφραση παραπόνων προφορικά μέσω της εφημερίδας· 

αυτό συμβαίνει π.χ. με τους δασκάλους, οί όποιοι θίγονται μισθολογικά με τήν 

εκπαιδευτική αφομοίωση στο ελληνικό κράτος, ή με τους κλητήρες τοΰ Δημαρ

χείου, πού ό μισθός τους εϊναι πολύ χαμηλός43. Αυτό άλλωστε συμβαίνει καί με 

τα δύο «υποδειγματικά» σωματεία, τών ξυλουργών καί τών υποδηματοποιών, 

οί όποιοι κατέκτησαν τήν μείωση τοΰ ωραρίου μόνο με διαπραγματεύσεις. 

Το πιο μαχητικό σωματείο φαίνεται πώς εϊναι —προφανώς έξ αιτίας τοΰ 

μαζικοΰ του χαρακτήρα— τών εργατών λιμένος, τό όποιο οδηγείται τρεις φο

ρές στην απειλή απεργίας. Όταν ενα ιταλικό πλοϊο αρνήθηκε να χρησιμοποιή

σει Ολους τους εργάτες καί δέχθηκε μόνο τους «μαουνατζήδες», αυτοί, ώς μέλη 

τοΰ σωματείου, απείλησαν, ότι θα κάνουν απεργία σέ ένδειξη αλληλεγγύης 

προς τους άλλους συναδέλφους τους. Ήταν μία αυθόρμητη αντίδραση, πού 

ανάγκασε τους υπεύθυνους τοΰ πλοίου να υποχωρήσουν. Δημιουργήθηκε μάλι

στα επεισόδιο μεταξύ τοΰ σταθμάρχη λιμένος καί τοΰ προέδρου τοΰ σωματεί

ου, πού κατέληξε στην μετάθεση τοΰ πρώτου44. Για δεύτερη φορά οί εργάτες 

Κρήτη, βλ. Στρ. Παπαμανουσάκης, Ο.ΤΓ., 18-19. Οί πρώτες απεργίες στα Χανιά είναι τών ραπτών 

καί τών καπνεργατών, O.K., 39-46. 

41. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914) καί «Λαός» (6 Σεπτ. 1914). Οί εργάτες ξυλουργοί έχουν ήδη, δπως 

είδαμε, σχέση με τήν αθηναϊκή εφημερίδα. 

42. Άρ. 9 (3 Όκτ. 1914). 

43. Άρ. 17 (28 Νοεμ. 1914), άρ. 18 (5 Δεκ. 1914). 

44. Άρ. 28 (13 Φεβρ. 1915), άρ. 30 (27 Φεβρ. 1915). Το θέμα της μετάθεσης προκαλεί τήν 

πρώτη σοβαρή αντιδικία μεταξύ « Έργάτη-Λαου» καί «Ν. Εφημερίδας», ή οποία διαφωνεί με τήν 

κατάληξη τοΰ επεισοδίου, βλ. «Ν. Έφημερίς» (7 Μάρτ. 1915). Οί εργάτες λιμένος πάντως διακρί

νονταν για τήν μαχητικότητα τους άπό παλιά, βλ. «Ν. Έφημερίς» (8 Σεπτ. 1912), όπου άναφέ-
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λιμένος απειλούν με απεργία αρνούμενοι να εκτελέσουν άμισθί άλλη εργασία, 

καθαρισμό των πλοίων δηλαδή, έκτος άπο την εκφόρτωση, όπως απαιτούσαν οι 

ιδιοκτήτες κάποιων φορτηγίδων, και οι τελευταίοι αναγκάζονται να υποχωρή

σουν45. Τέλος ή άρνηση των ναυτικών πρακτόρων να δεχθούν στην δουλειά μέλη 

του σωματείου μετά άπο απαίτηση των πλοιοκτητών προκαλεί την μεσολάβη

ση διαιτητικής επιτροπής του ΕΚΑ, ή οποία Οχι μόνο αποκαθιστά τήν διαφω

νία άλλα πετυχαίνει και τήν αύξηση του ημερομισθίου. Είναι ή εποχή, πού 

γίνεται προσπάθεια να συσταθεί δεύτερο σωματείο λιμενεργατών, 'ίσως γιατί 

το ήδη υπάρχον έχει γίνει ιδιαίτερα δεκδικητικό46. Το Ί'διο μέσο, τήν απειλή 

δηλαδή απεργίας, χρησιμοποίησαν καί οί καπνεργάτες, όταν κάποιοι νέοι συνά

δελφοι τους αρνήθηκαν να εγγράφουν στο σωματείο και δέχθηκαν να δουλέψουν 

με μικρότερο ημερομίσθιο. Στην διαμάχη μεσολάβησε ό Νομάρχης47. 

Τρία κυρίως σωματεία, τών τεχνιτών ξυλουργών, τών εργατών υποδημα

τοποιών και τών λιμενεργατών συμμετέχουν στην ίδρυση του Εργατικού Κέν

τρου Ηρακλείου υλοποιώντας μια ιδέα, πού ό « Έργάτης-Λαός» προβάλλει 

άπο τήν αρχή της κυκλοφορίας του με πρότυπο το ΕΚΑ48. Έχει προηγηθεί 

άλλωστε άπο τον Δεκέμβριο του 1914 ή ίδρυση του Εργατικού Κέντρου Χα

νίων, πού επηρεάζεται άμεσα άπο το ΕΚΑ49. Στην ί'δρυση του ΕΚΗ πρωτο

στατούν τα δύο πρώτα άπο τα σωματεία πού αναφέραμε, αυτά δηλαδή, πού 

ήδη εϊχαν σχέση με το ΕΚΑ. Ή ιδρυτική σύσκεψη γίνεται στα γραφεία της 

εφημερίδας τον Φεβρουάριο του 1915 καί το καταστατικό υπογράφουν οί πρόε

δροι τών έξης σωματείων: εργατών λιμένος, σανδαλοποιών, καπνεργατών, κτι

στών, εργατών ξυλουργών και εργατών υποδηματοποιών. Σε δεύτερη σύσκεψη 

μετά τρεις ήμερες, όπου συμμετέχουν «ύπερτριακόσιοι» εργάτες, διαβάζεται ό 

οργανισμός, συντάκτης του οποίου εϊναι ό Ά. Κόντος. Στον λόγο, πού εκφωνεί 

παρομοιάζει το ΕΚΗ μέ οικογένεια, πού τα μέλη της στεγάζονται κάτω άπο 

κοινή στέγη, τα συμφέροντα τους ταυτίζονται, αγωνίζονται μαζί για τα «ιδανι

κά του έργατισμοΰ» μέ μέσα τήν «σύμπνοια», τήν «εργασία» καί τήν «υπο

μονή»50. 

ρονται οί διαμαρτυρίες τους σ/ετικά μέ TIC auvô-yjxec εργασίας. 

45. Άρ. 37 (24 "Απρ. 1915). 

46. Άρ. 50 (31 Ίουλ. 1915), βλ. και «Ν. ΈφημερΙς (1 Αύγ. 1915) καί (4 Αύγ. 1915), οπού 

δημοσιεύονται επιθέσεις εναντίον του προέδρου του υπάρχοντος σωματείου. 

47. Άρ. 5 (5 Σεπτ. 1914). Οί σιγαροποιοί έχουν στο ενεργητικό τους ήδη μια απεργία πριν δυο 

χρόνια, βλ. «Ν. Έφημερίς» (28 Νοεμ. 1912). 

48. Άρ. 5 (5 Σεπτ. 1914), άρ. 6 (12 Σεπτ. 1914), άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914), άρ. 10 (10 Όκτ. 

1914), άρ. 14 (7 Νοεμ. 1914), οπού διαβάζουμε σχετική προτροπή του ΕΚΑ καί άρ. 22 (31 Δεκ. 

1914). 

49. Ό «Λαός» δημοσιεύει ανταποκρίσεις άπο το ΕΚΧ άπο τον Μάϊο του 1914. Βλ. καί Στρ. 

Παπαμανουσάκης, δ.π., 27-46. 

50. Άρ. 30 (27 Φεβρ. 1915) καί άρ. 31 (6 Μάρτ. 1915). 
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Ή ίδρυση του ΕΚΗ ανακοινώνεται επίσημα στο ΕΚΑ, το όποιο άπαντα μέ 

συγχαρητήριο τηλεγράφημα51. Ό συντάκτης και ό εκδότης της εφημερίδας 

ανακηρύσσονται επίτιμος πρόεδρος και επίτιμο μέλος αντίστοιχα, ενώ την ϊδια 

μέρα ή εφημερίδα αναγγέλλει την αλλαγή του τίτλου της «κατ : παράκλησιν 

του Εργατικού Κέντρου, ούτινος ή έφημερίς ημών θέλει διερμηνεύει εις τό έξης 

τάς γνώμας»52. Γιατρός του ΕΚΗ ορίζεται ό Κώστας Χαριτάκης, ό όποιος 

εϊναι γνωστός άπό παλιότερα για τήν κοινωνική και τήν εθνική του ευαισθησία· 

τό 1912 ώς φοιτητής είχε κάνει διάλεξη περί σχολικής υγιεινής και τήν Ί'δια 

χρονιά κατατάχθηκε ώς εθελοντής στή φοιτητική φάλαγγα για να πάρει μέρος 

στον πόλεμο53. Μέ τήν παρουσία του και αυτός προσδίδει αυξημένο γόητρο στό 

ΕΚΗ. 

Τό ΕΚΗ στό διάστημα πού εξετάζουμε, έκτος άπό τήν κάλυψη, πού προσφέ

ρει στα σωματεΐα-μέλη του, έχει και τις έξης δραστηριότητες: Συντάσσει υπό

μνημα έκ μέρους των καπνεργατών για τήν μείωση της φορολογικής επιβάρυν

σης τών τσιγάρων και τήν απελευθέρωση της τιμής τους, ώστε να κατασκευά

ζονται άπό τα εργοστάσια Ολες οι ποιότητες τών τσιγάρων, να μή μειωθούν οί 

εργασίες τους και να αποφευχθεί ή απόλυση εργατών34. 'Υποστηρίζει επίσης τό 

αίτημα του σωματείου κτιστών να προσληφθούν άπό τον Δήμο 'Ηρακλείου και 

να εξοφλήσουν έτσι τα χρέη τους προς αυτόν, ένώ διαμαρτύρεται, γιατί, παρά 

τήν παλαιότερη υπόσχεση του, δεν προσλαμβάνει ντόπιους κτίστες για τήν 

ανέγερση του Δημαρχείου άλλα 'Ιταλούς55. Έχει επαφή τέλος μέ τους εργάτες 

λιμένος Πειραιώς, τους όποιους θεωρεί πρότυπο για τήν οργάνωση τών λιμε

νεργατών 'Ηρακλείου56. 

Τό ΕΚΗ συμμετέχει και σε μή εργατικές δραστηριότητες άπό τις όποιες αν 

εξαιρέσουμε τίς «κοινωνικές υποχρεώσεις»57, ή σημαντικότερη είναι τό συλλα

λητήριο, πού οργανώθηκε μέ αφορμή τήν προσέγγιση τών Δυνάμεων προς τήν 

Βουλγαρία58. 

Ώς προς τήν πολιτική τους τοποθέτηση ούτε τό ΕΚΗ ούτε ή εφημερίδα, 

51. Άρ. 32 (13 Μάρτ. 1915). 

52. Άρ. 34 (3 Άπρ. 1915). 

53. Βλ. «Ν. Έφημερίς» 21 Άπρ. 1912, 5 Μαΐου 1912, 22 Σεπτ. 1912, 24 Νοεμ. 1912. 

Πρόκειται για τον μετέπειτα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (1889-1956), ό 

όποιος διακρίθηκε ώς ειδικός σε θέματα κοινωνικής υγιεινής. 

54. Άρ. 40 (14 Μαΐου 1915). 

55. Άρ. 47(11 Ίουλ. 1915). 

56. Άρ. 42 (29 Μαΐου 1915) και άρ. 44 (19 Ίουν. 1915). 

57. «Κοινωνικές υποχρεώσεις» είναι π.χ.: το τηλεγράφημα μέ το όποιο προπέμπει τον Γενικό 

Διοικητή του νησιού και τα συγχαρητήρια για τήν Εθνική 'Επέτειο στον πρωθυπουργό, [άρ. 36 

(17 Άπρ. 1915)], ή δέηση υπέρ της υγείας του Βασιλέως και οί ευχές για τήν ονομαστική του 

εορτή, [άρ. 41 (21 Μαΐου 1915), άρ. 42 (29 Μαΐου 1915)]. 

58. Βλ. παρακάτω 163. 
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πού το καθοδηγεί, υποστηρίζουν κάποιο άπο τα δύο αντίπαλα κόμματα της 

εποχής. Έτσι, Ινώ στην αρχή ή «Ν. Έφημερίς» επικροτεί την ί'δρυση του 

ΕΚΗ, αργότερα, μετά τις εκλογές του Μαΐου 1915, επιτίθεται με σφοδρότητα 

εναντίον ορισμένων στελεχών του άλλα κυρίως εναντίον της εφημερίδας, την 

οποία κατηγορεί, ότι υποστηρίζει το κόμμα του Γούναρη. Στο στόχαστρο 

βρίσκεται κυρίως ό συντάκτης της μαζί με άλλους, οί όποιοι «παρεισέφρυσαν», 

όπως λέει, στο ΕΚΗ, εκμεταλλεύονται τους εργάτες καί πρέπει να αποπεμ

φθούν59. Ό « Έργάτης-Λαός» εξ άλλου, κατά την αντίπαλη εφημερίδα, ύποκλέ-

πτει τον τίτλο του οργάνου των εργατών καί το ΕΚΗ πρέπει να αποκηρύξει 

την εφημερίδα «άφ' ης στιγμής εξεδήλωσε τα αισθήματα της τα τόσον αντιτιθέ

μενα καί προς τα λαϊκά συμφέροντα καί προς τα πολιτικά αισθήματα της 

πλειονότητος τών εργατών»60. Κατά τήν βενιζελική εφημερίδα, «οί έργάται 

είναι καί πρέπει να είναι βενιζελικοί Οπως εϊναι καί Ολα τα εργατικά σωματεία 

της Ελλάδος Παλαιάς καί Νέας»61. 

Παρά τον υπερβολικό τόνο της, ή εφημερίδα μας προσφέρει αρκετές πληρο

φορίες για τις αντιστάσεις, πού προβάλλονται γενικά στην εργατική νομοθεσία, 

οί όποιες δέν προέρχονται μόνο άπο τους αντιπάλους της, άλλα καί άπο τους 

ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Είναι γνωστό, ότι ή εργατική νομοθεσία δέν υπα

γορεύθηκε άπο τις πιέσεις τών εργαζομένων, ήταν μια κρατική πρωτοβουλία, 

πού συνάντησε σοβαρές αντιστάσεις62. 

Στο Ηράκλειο, Οπως άλλωστε συμβαίνει σέ Ολη τή Ελλάδα, υπάρχουν 

εργοδότες, πού απειλούν μέ απόλυση, Οσους εγγράφονται στο σωματείο, ή 

αποφεύγουν να τους χρησιμοποιούν^, λζ πολλές περιπτώσεις οι αρχές αγνοούν 

τους εργατικούς νόμους ή θεωρούν θρασύτητα τήν πρόσκληση σέ απεργία64. 

Μερικές φορές μάλιστα οί αντιδράσεις παίρνουν τήν μορφή γενικών διαπιστώ

σεων. ,νΑν πιστέψουμε τον « Έργάτη-Λαό»: « 'Υπάρχουν πολλοί πού φρονούν 

Οτι ή άνακίνησις εν Κρήτη του εργατικού ζητήματος ήτο κάτι τι τό πρόωρον 

ακόμη καί τούτο διότι, α>ς λέγουν, καί οί έργάται της Κρήτης είναι ολίγοι μέχρι 

59. «Ν. Έφημερίς» 1 Ίουλ. 1915 καί 8 Ίουλ. 1915. 

60. «Ν. Έφημερίς» 20 Ίουν. 1915. 

61. «Ν. Έφημερίς» 27 Μαΐου 1915. 

62. Βλ. ενδεικτικά, Γιώργος Λεονταρίτης, «Το ελληνικό εργατικό κίνημα καί το αστικό κρά

τος» στό: Μελετήματα γύρω άπο τον Βενιζέλο καί τήν εποχή του, 'Αθήνα 1980, 55-59, Γιάννης Δ. 

Ληξουριώτης, «Προστατευτικός νομοθετικός παρεμβατισμός καί ή εμφάνιση του εργατικού δικαί

ου στην Ελλάδα: Ή περίπτωση της παιδικής εργασίας», στό: Βενιζελισμος καί αστικός εκσυγχρο

νισμός, 'Ηράκλειο 1988, 218-223, 'Αντώνης Λιάκος, «'Από κράτος φύλαξ εις κράτος πρόνοια- οί 

παράμετροι της εργατικής πολιτικής στο μεσοπόλεμο», στό: Συμπόσιο για τον 'Ελευθέριο Βενιζέ

λο, Πρακτικά, 'Αθήνα 1988, 173-174. 

63. 'Αρ. 22 (31 Δεκ. 1914), άρ. 37 (24 'Απρ. 1915), άρ. 50 (31 Ίουλ. 1915). 

64. Βλ. το επεισόδιο μεταξύ τών εργατών λιμένος καί του σταθμάρχη λιμένος, άρ. 28 (13 Φεβρ. 

1915). 
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της στιγμής και οι υπάρχοντες τοιούτοι έχουν κάποιαν, έστω και πολύ μικράν 

περιουσίαν, ώστε να μη εϊναι ήναγκασμένοι ν1 άποζοΰν άπο μόνην την έργασίαν 

των [...]. Έν παραδείγματι λέγουν συχνά: Προς τί è εδώ εργάτης να σπεύδη να 

οργανώνεται καθ' δν χρόνον ουδείς κίνδυνος τον έπαπειλεϊ και δπου è ίδιος εϊναι 

μικροκεφαλαιοΰχος καί προς τί να εισάγεται και εδώ το 8ωρον και το ΙΟωρον 

της εργασίας την στιγμήν, πού ό έν Ήρακλείω εργάτης δεν έχει τάς αύτας 

άνάγκας προς τον έν Πειραιεΐ καί έν 'Αθήναις συνάδελφόν του ουδέ εργάζεται 

ύπο τάς αύτας με εκείνον συνθήκας;»65. 

Τις σχετικές πρωτοβουλίες αποδίδει επίσης ή εφημερίδα καί στην υστερο

βουλία ορισμένων προσώπων: «"Ηρχισαν να σπείρουν ζιζάνια μεταξύ τών ερ

γατών καί να συκοφαντούν κάθε ευγενή πρωτοβουλίαν ώς δήθεν προερχομένην 

άπο ιδιοτελείς σκοπούς καί άπο ύστεροβουλίαν [...] προβάλλουν εις τους έργά-

τας το φάσμα Οτι πρόκειται να τους εκμεταλλευθούν άλλοι»66. Άπο τήν άλλη 

πλευρά κάποιοι καλλιεργούν τήν απαισιοδοξία ώς προς το αποτέλεσμα τών 

προσπαθειών, πού γίνονται για τον συνασπισμό τών εργατών6'. 

Ή αρνητική στάση τής «Ν. Εφημερίδας» απέναντι στον «Έργάτη-Λαο» 

καί στο ΕΚΗ εκφράζει ουσιαστικά τήν ασυνείδητη άρνηση τής ίδιας τής κοινω

νίας να δεχθεί τις αλλαγές. Ή «Ν. Έφημερίς» θα έπρεπε θεωρητικά να υπερα

σπίζεται με σθένος τους νόμους του πολιτικού της αρχηγού καί δεν το κάνει, 

δπως συμβαίνει άλλωστε καί με άλλες βενιζελικές εφημερίδες68. Στις διαμάχες 

μεταξύ εργατών λιμένος καί άρχων ή «Ν. Έφημερίς» παίρνει το μέρος τών 

άρχων, υποστηρίζει τους έμπορους, τους ναυτικούς πράκτορες, τους καπνοπώ-

λες καί προβάλλει περισσότερο τα φιλανθρωπικά καί εργοδοτικά σωματεία τής 

πόλης παρά τα εργατικά69. 

Τήν ίδια ασυνείδητη άρνηση εκφράζει καί ή «αδιαφορία» τών εργατών να 

συνασπισθούν, όπως προκύπτει άπο σχόλιο του «Έργάτη-Λαοΰ» στο φύλλο 

άρ. 20 (19Δεκεμ. 1914): «Διότι όσον εϊναι αληθές, Οτι τά υπάρχοντα σήμερον 

έν τη πόλει μας εργατικά σωματεία δεν αριθμούν ώς μέλη καί πάντας ανεξαιρέ

τως τους εις τήν αυτήν βιοτεχνικήν τάξιν ανήκοντας έργάτας, [...] άλλο τόσον 

εϊναι αληθές Οτι τά στοιχεία πολλών ακόμη εργατικών τάξεων, μή ανηκουσών 

65. Άρ. 24 (16 Ίαν. 1915). Παρόμοια επιχειρήματα σχετικά με τήν ιδιομορφία τών ελληνικών 

συνθηκών χρησιμοποιούσαν αυτοί πού ήθελαν να δικαιολογήσουν αργότερα τις καθυστερήσεις στην 

εφαρμογή τής εργατικής νομοθεσίας, βλ. Γ. Λεονταρίτης, ο.π., 59. 

66. Άρ. 6 (12 Σεπτ. 1914). 

67. Ό . π . καί άρ. 39 (8 Μαΐου 1915). 

68. Δέσποινα Παπαδημητρίου, « Ό τύπος καί è διχασμός, 1914-1915», στό: 'Ελευθέριος 

Βενιζέλος, Κοινωνία-Οίχονομία-Πολιτιχή στην εποχή του, Αθήνα 1989, 431-432. 

69. «Ν. Έφημερίς» 17 Ίαν. 1915,7 Μάρτ. 1915 καί 1 Αύγ. 1915. Στο διάστημα τής έκδοσης 

τοΰ «Έργάτη-Λαοϋ» ή «Ν. Έφημερίς» αναφέρει κυρίως τις δραστηριότητες τοΰ συλλόγου τών 

Εργολάβων, τοΰ σωματείου 'Ηνωμένων Συντεχνιών, τοΰ 'Εμπορικού Συλλόγου, τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών καί τοΰ συλλόγου τών Κυριών. 
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μέχρι σήμερον εις ούδεμίαν όργάνωσιν ενταύθα δεικνύουν άδικαιολόγητον άδι-

αφορίαν προς παν δ,τι θα καλλιτερεύση τήν οίκονομικήν θέσιν των». Ή αδια

φορία αυτή οφείλεται, κατά τήν εφημερίδα, ε'ι'τε στο παραδοσιακό σύστημα 

περίθαλψης, τον «κουμπάρα», τήν αποταμίευση δηλαδή στο στενό πλαίσιο της 

κάθε επιχείρησης ύπό τήν εγγύηση του εργοδότη, πού δεσμεύει τους εργάτες70, 

είτε στην επιρροή πού δέχονται γενικά άπο τους εργοδότες τους, «οι όποιοι», αν 

πιστέψουμε πάλι τήν πηγή μας, «κατορθώνουν δια διαφόρων επιτηδείων μέσων 

να εμβάλλουν εις τους έργάτας των τήν δυσπιστίαν απέναντι των λοιπών εργα

τών»71. 

Οι προσωπικές αντιθέσεις επίσης, οί όποιες κυριαρχούν εύκολα σε κλειστές 

κοινωνίες καί όλιγοπρόσωπα επαγγέλματα, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο1 ή 

εφημερίδα παροτρύνει τους τυπογράφους να οργανωθούν καλώντας τους «να 

εγκαταλείψουν τάς μικροφιλοδοξίας, άναπτύσσοντες στενούς δεσμούς αλλη

λεγγύης μεταξύ των»72. Πολλές φορές μάλιστα, και αυτό απογοητεύει τους 

συντάκτες της εφημερίδας, οί εργάτες δέν εγγράφονται στο σωματείο, επειδή 

απλώς θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσληψης τους έστω καί με μικρό

τερο ημερομίσθιο73. 

Θεωρώντας, Οτι ή «άγνοια» καί ή «αμορφωσιά» είναι οί βασικές αιτίες για 

τήν αδιαφορία τών εργατών καί ότι προϋπόθεση για τόν συνασπισμό τους είναι 

ενα στοιχειώδες επίπεδο γραμματικών άλλα καί κοινωνικών γνώσεων74, ό 

«Έργάτης-Λαός» προσπαθεί να παίξει τόν ρόλο του «δασκάλου», να πείσει 

δηλαδή τους ενδιαφερόμενους για τήν χρησιμότητα καί τήν αποτελεσματικό

τητα του συνασπισμού τών «εργατικών τάξεων» καί με αυτόν τον τρόπο να 

κάμψει τις αντιστάσεις, συνειδητές ή ασυνείδητες. Χρησιμοποιεί λοιπόν κά

ποια προπαγανδιστικά μέσα, άφ' ενός προβάλλοντας άπο τις στήλες του τα 

θέματα πού αγγίζουν ένα μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού καί άφ' έτερου 

70. Άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914). Μ' αυτό το σύστημα αποταμίευσης, ύπο τήν εγγύηση του εργοδό

τη, λειτούργησαν, στις αρχές τοΰ 18ου αιώνα οί «εταιρείες αλληλοβοήθειας» στην 'Αγγλία, πριν 

επιβληθεί το κλασσικό σύστημα αποταμίευσης ύπο τήν εποπτεία τών ίδιων τών μελών, βλ. Henry 

Pelling, A History of Trade Unionism, Penguin Books 20-21. 

71. Άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914). Βλ. καί άρ. 12 (24 Όκτ. 1914) καί άρ. 30 (27 Φεβρ. 1915). 

72. Άρ. 11 (17 Όκτ. 1914). 

73. Όπως συνέβη μέ κάποιους καπνεργάτες, βλ. παραπάνω τη σημείωση 38. 

74. Αυτή ή αιτία προβάλλεται ώς σημαντικότερη σέ σειρά άρθρων, βλ. άρ. 15(14 Νοεμ. 1914) 

- 21 (25 Δεκ. 1914). Τήν ίδια άποψη εκφράζει καί ή «Κρητική Εστία» 18 Ίουλ. 1915. Ό 

Αβραάμ Μπεναρόγια γράφει το 1921: «Το έπαγγελματικον κίνημα εϊνε ακόμη ασταθές. Τα 

σωματεία εινε μάλλον ενα λούσο για μερικούς καί ή μάζα δέν προστρέχει προς αυτά παρά μόνον εις 

στιγμάς κρίσιμους του αγώνος. Ή αδιαφορία της μάζας προς τήν έσωτερικήν ζωήν τών σωματείων 

εΐνε πολύ χαρακτηριστική. Μία αιτία της αδιαφορίας αυτής εινε καί ή αμορφωσιά. Στην Ελλάδα 

οί έργάται εινε σχεδόν όλοι αμόρφωτοι.», βλ. Αβραάμ Μπεναρόγια, « Ό επαγγελματικός άγων 

τοΰ ελληνικού προλεταριάτου», παράρτημα στό: Ή πρώτη στχ8ιο8ρομίχ του ελλψικοϋ προλετχ-

ριάτου, Αθήνα 1975, 217-218. 
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προσπαθώντας να εξοικειώσει τους αναγνώστες του με την εργατική νομοθεσία 

και με την απεργία, ώς διεκδικητικό μέσο. 

'Υπερασπίζεται λοιπόν τα αιτήματα των λαϊκών τάξεων είτε εκφράζονται 

μέσω τών εργατικών σωματείων είτε εκφράζονται προφορικά καί αυθόρμητα75. 

Δείχνει ευαισθησία επίσης στα θέματα τών αποστρατευμένων, τους οποίους 

θεωρεί ιδιαίτερα αδικημένους76, ευαισθησία, πού αγγίζει όλους τους Κρητικούς. 

Προπαγανδίζει τήν οργάνωση επαγγελματικών ομάδων, δπως ήδη σημειώσα

με, καί προτείνει πρακτικά μέτρα για τήν λύση τοΰ προβλήματος της ανεργίας 

με τήν συνέχιση τών δημοσίων έργων στην Κρήτη77, τήν χρησιμοποίηση μόνο 

τών μελών τών σωματείων ή μόνο τών Κρητικών σε διάφορες εργασίες καί με 

τήν πρόσληψη ντόπιων καί Οχι ξένων κτιστών στον Δήμο78. 

Αυτό πού απασχολεί πολύ τήν εφημερίδα εϊναι το ζήτημα της κερδοσκοπίας 

καί της ακρίβειας της ζωής. 'Υπάρχουν σχόλια κατά τών άλευρεμπόρων για 

τήν αύξηση της τιμής τοΰ ψωμιού (σέ συνδυασμό με τήν φορολογία, πού έχει 

έπβληθεΐ), καταγγελίες για τήν υπερτίμηση της ζάχαρης, τών τροφίμων γενικά 

καί τοΰ πετρελαίου, για τα συμπτώματα πληθωρισμοΰ καί για τα φαινόμενα 

αισχροκέρδειας, πού παρατηρούνται στην αγορά. Ή εφημερίδα συνδέει τα 

φαινόμενα αυτά με τήν δασμολογική αφομοίωση της Κρήτης στο ελληνικό 

κράτος καί αντιτίθεται στους επιβαλλόμενους φόρους79, ενώ αποδίδει στον πό

λεμο τήν κύρια ευθύνη για τήν ακρίβεια της ζωής80. Πρόκειται για Ινα σοβαρό 

πρόβλημα κατά τήν περίοδο τοΰ πολέμου πού αντιμετωπίζουν Ολες οι χώρες 

καί φυσικά καί ή Ελλάδα8 1. Παράλληλα Ομως είναι καί αντικείμενο της προ-

75. Έκτος από τις προγραμματικές της διακηρύξεις στο πρώτο φύλλο, αναφέρεται π.χ. με 

συμπάθεια στους εκπαιδευτικούς [άρ. 4 (29 Αύγ. 1914), άρ. 16 (21 Νοεμ. 1915), άρ. 29 (20 Φεβρ. 

1915)], στους γραφείς [άρ. 21 (25 Δεκ. 1914)], στους αγροτικούς διανομείς [άρ. 52 (14 Αύγ. 

1915)], στους ανθυπασπιστές χωροφυλακής [άρ. 11 (17 Όκτ. 1914)], για να αναφέρουμε μόνο 

τους μή οργανωμένους σέ σωματεία. 

76. 'Αρ. 29 (20 Φεβρ. 1915). 

77. 'Αρ. 35 (10 'Απρ. 1915). 

78. 'Αρ. 26 (30 Ίαν. 1915). 

79. 'Αρ. 29 (20 Φεβρ. 1915), άρ. 32 (13 Μάρτ. 1915) κ.τ.λ. Το ίδιο κάνουν καί άλλες 

εφημερίδες π.χ., «Κρητική Εστία» 21 Μάρτ. 1915, «"Ιδη» 11 Ίουν. 1914. Ή ίδια αντίδραση 

παρατηρείται καί στην Θεσσαλονίκη, βλ. 'Αντώνης Λιάκος, Ή Σοσιαλιστική 'Εργατική 'Ομο

σπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασών) καί ή Σοσιαλιστική Νεολαία, Θεσσαλονίκη 1985, 103-104. 

80. 'Αρ. 48 (18 Ίουλ. 1915). Βλ. καί τη συζήτηση στον αθηναϊκό τύπο για τή μείωση τών 

δασμών τοΰ σίτου, επειδή είχε δημιουργηθεί πρόβλημα στις λαϊκές τάξεις, Δέσποινα Παπαδημη-

τρίου, ο. π., 430-431. 

81. Βλ. ενδεικτικά, Η. Pelling, ο.π., 150, Marc Ferro, The Great War 1914-1918, 118-121, για 

τήν κατάσταση τών λαϊκών τάξεων καί τίς αντιδράσεις τους βλ. Madeleine Rebérioux, «Le sociali

sme et la première guerre mondiale (1914-1918)», στό: Jacques Droz (έκδ.), Histoire générale du 

socialisme, τ. 2, 604-606. Σχετικά μέ τήν Ελλάδα καί τίς επιπτώσεις του πολέμου στην ποιότητα 

της ζωής, βλ. Γ. Λεονταρίτης, ο.π., 73-75, για τήν υπερτίμηση τών ειδών διατροφής καί ένδυμασί-
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παγάνδας, όσων άσκοΰν κοινωνική κριτική και αφορμή για αυθόρμητες λαϊκές 

διαμαρτυρίες82. Μια τέτοια εκδήλωση υπονοεί ή εφημερίδα γράφοντας: «Λέ

γοντες ταΰτα θέλομεν να προλάβωμεν ώστε να μή εύρεθώμεν μετ' ολίγον χρό-

νον προ του θλιβερού θεάματος της διασαλεύσεως της δημοσίας τάξεως καί του 

διαγουμίσματος των μαγαζιών»83. Άλλα καί άλλου εμμέσως απειλεί με μια 

τέτοια διαμαρτυρία: «Άς έχουν δε υπ' όψιν των καί οί πρώτοι καί οί τελευταίοι 

εκ τών αρμοδίων δτι ò λαός πείνα κατά τήν στιγμήν αυτήν καί Οτι ή ψυχολογία 

του πεινώντος δεν εϊναι καθόλου ή του φυσιολογικού άνθρωπου»84. Τα κριτήρια 

με τα όποια αποδεικνύεται τό δίκαιο της διαμαρτυρίας είναι ή «ηθική» καί ό 

«Νόμος», πού «είναι υπεράνω τών κερδοσκοπικών αυτών τάσεων»84. Τα κριτή

ρια με τα όποια αποδεικνύεται τό δίκαιο της διαμαρτυρίας είναι ή «ηθική» καί 

ό «Νόμος», πού «είναι υπεράνω τών κερδοσκοπικών αυτών τάσεων»85 καί ό 

« Ανθρωπισμός», πού επιβάλλει τήν επέμβαση της Πολιτείας86. 

Τό σημαντικότερο μέσο όμως πού χρησιμοποιεί για να πείσει για τήν απο

τελεσματικότητα του συνασπισμού τών εργατών, είναι ή προβολή της εργατι

κής νομοθεσίας, τήν οποία δέχεται στό σύνολο της ακόμα καί Οταν διατυπώνει 

κάποιες αντιρρήσεις87. Δημοσιεύει τον νόμο 281 περί σωματείων88 καί τήν 

εισηγητική έκθεση επί του νομοσχεδίου «Περί ευθύνης προς άποζημίωσιν τών 

έξ ατυχήματος παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»89, ένώ διεκδικεί καί για τήν 

Κρήτη τήν εφαρμογή του νόμου «Περί κανονισμού ωρών εργασίας εις τα έμπο-

ας, βλ. Ά. Μπεναρόγια, δ.π., 213, 216, για τήν αύξηση τών εξόδων διατροφής τής εργατικής 

οικογένειας καί τήν αύξηση κατανάλωσης φθηνών τροφίμων, βλ. Μιχάλης Ρηγίνος, Παραγωγικές 

8ομες και εργατικά ημερομίσθια στψ 'Ελλάδα, 1900-1936, 'Αθήνα 1987, 156. 

82. Τέτοιου είδους εξεγέρσεις κατά τών φόρων καί τής ακρίβειας τής ζωής αποτελούσαν 

μορφές διαμαρτυρίας στην προβιομηχανική κοινωνία, βλ. Dick Geary, Tè ευρωπαϊκό εργατικό 

κίνημα (1848-1939), μτφ. Τ. Δαρβέρη, πρόλογος Ά . Λιάκου, Θεσσαλονίκη 1988, 37-42. Παρα

τηρούνται όμως καί κατά τή διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου, δ.π., 38. Κατά τον Ε. Ρ. 

Thomson πρόκειται για αναβίωση τής «ηθικής οικονομίας» (δπως ονόμασε τον τρόπο προσέγγισης 

τών λαϊκών στρωμάτων στην λειτουργία τής οικονομίας κατά τήν προβιομηχανική εποχή), πράγμα 

πού συμβαίνει σε περιόδους κρίσης, π.χ. σε περιόδους πολέμου, βλ. 'Αντώνης Λιάκος, «Περί 

λαϊκισμού», Τα Ιστορικά 10 (1989), 27. Το φαινόμενο χρησιμοποιεί ό Ά. Λιάκος για να διερευνή

σει τήν έννοια του «λαϊκισμού». 

83. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914). 

84. 'Αρ. 26 (30 Ίαν. 1915). 

85. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914). 

86. 'Αρ. 17(28 Νοεμ. 1914). 

87. Αυτό συμβαίνει με το νομοσχέδιο «Περί μέτρων εξασφαλίσεως τών εις το κράτος αναγκαι

ουσών μεταφορών καί τής δημοσίας τάξεως», πού απαγορεύει τήν απεργία σε όοισμένες κατηγορί

ες εργαζομένων, βλ. άρ. 10 (10 Όκτ. 1914). 

88. 'Αρ. 9 (3 Όκτ. 1914), άρ. 10 (10 Όκτ. 1914), άρ. 11 (17 Όκτ. 1914), άρ. 12 (24 Όκτ. 

1914), άρ. 13 (31 Όκτ. 1914), άρ. 15 (14 Νοεμ. 1914). 

89. Άρ. 20 (19 Δεκ. 1914.1 - άρ. 28 (13 Φεβ. 1915). 
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ρικά καταστήματα και πρατήρια»90. Θέλει να εξοικειώσει το αναγνωστικό της 

κοινό με τήν εργατική νομοθεσία αναλύοντας και εκλαϊκεύοντας τους νόμους91. 

Πιστεύει, Οτι ή γνώση των εργατικών νόμων, μπορεί να καλλιεργήσει τήν 

αισιοδοξία στους ενδιαφερόμενους και να τους απαλλάξει ευκολότερα, άπό τις 

φοβίες, πού τους εμποδίζουν να συνασπισθούν. 

Ένα εξ ίσου πειστικό επιχείρημα αποτελούν οι δυνατότητες, πού προσφέ

ρει το δικαίωμα της απεργίας, το όποιο χαρακτηρίζεται «όπλο» των εργα

τών92. «Εϊναι άναμφισβήτητον», υποστηρίζει, «ότι, εάν το νεώτερον κράτος δεν 

άνεγνώριζεν εις αυτόν το δικαίωμα του συνεταιρισμού και της απεργίας, ό 

εργάτης θα έξηκολούθει ακόμη να είναι δούλος, όπως εκείνος της Ρωμαϊκής 

εποχής»93 και για να το αποδείξει προβάλλει τις απεργίες στην 'Αθήνα ώς 

παράδειγμα προς μίμησιν94. 

Τα στοιχεία για τήν επαγγελματική οργάνωση και τήν λειτουργία των 

σωματείων, για τίς «εξωτερικές» αντιστάσεις, πού προβάλλονται στην εφαρ

μογή του νόμου 281, όπως επίσης οι πληροφορίες για τήν ί'δρυση και τίς δρα

στηριότητες του Εργατικού Κέντρου συνθέτουν χωρίς αμφιβολία μια πραγμα

τικότητα. 

Τό διδακτικό όμως και διαρκώς προτρεπτικό ύφος της εφημερίδας, ή εμφα

νής προσπάθεια της να πείσει για τήν χρησιμότητα του συνασπισμού τών εργα

τών μας οδηγεί στό συμπέρασμα, Οτι όλη ή συζήτηση για τήν οργάνωση τών 

εργατών εκφράζει μάλλον τους «ευσεβείς πόθους» μιας μικρής ομάδας ανθρώ

πων, παρά τήν ίδια τήν πραγματικότητα. Πρόκειται για ενα θεωρητικό αίτη

μα, πού προέκυψε άπό τους ιδεολογικές τους ανησυχίες και τίς επιρροές πού 

έχουν δεχθεί άπό κύκλους της Αθήνας. Μέ τήν έκδοση του « Έργάτη-Λαοΰ» ό 

Κακουδάκης και ό Κόντος δεν εκφράζουν τό εργατικό ζήτημα στό Ηράκλειο, 

άλλα προσπαθούν να τό δημιουργήσουν. 

Ό πόλεμος 

Τό δεύτερο κύριο θέμα της εφημερίδας, όπως είπαμε, είναι è πόλεμος ό όποιος 

έχει πλήξει ήδη τίς χώρες της Ευρώπης και απειλεί και τήν Ελλάδα. Ή θέση 

της γενικά δεν διαφέρει άπό τήν βασική προπολεμική άποψη τών σοσιαλιστών 

της δεύτερης Διεθνούς, ή όποια θεωρούσε τον πόλεμο αποτέλεσμα τών καπι

ταλιστικών αντιθέσεων και επομένως φαινόμενο, πού οι σοσιαλιστές είχαν κα-

90. Άρ. 13 (31 Όκτ. 1914). 
91. "Ο.π., για τον νόμο «Περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων». 'Αποδοκιμάζει επίσης τον 

νόμο για τίς απεργίες, εξηγώντας με απλό τρόπο τα μειονεκτήματα του, βλ. άρ. 10 (10 Όκτ. 
1914). 

92. Άρ. 9 (3 Όκτ. 1914). 
93. Άρ. 10 (1 Όκτ. 1914). 
94. Άρ. 39 (8 Μαΐου 1915). 
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θήκον να αντιστρατεύονται. Οι διαφορετικές απόψεις, πού είχαν διαμορφωθεί 

ώς τότε σχετικά με την τακτική, την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουν με την 

έκρηξη του πολέμου, οδήγησαν την Διεθνή σε διάλυση, άφοΰ ή ιστορία αποδεί

χθηκε ισχυρότερη άπό τις επιθυμίες των σοσιαλιστών, ή, καθώς παρατηρεί ό 

Ferro, «το συλλογικό ένστικτο μιλούσε δυνατότερα άπο τον ιδεαλισμό ή τήν 

λογική»95. Ό « Εργάτη ς-Λαός» επηρεαζόμενος ούτως ή άλλως άπο τον «Λαό» 

της 'Αθήνας, πού τηρεί αντιπολεμική στάση, ακολουθεί κι αυτός τήν Ί'δια 

γραμμή, μόνο πού ή εθνική του ευαισθησία είναι πολύ μεγάλη για να αγνοήσει 

τήν πιθανότητα της εθνικής ολοκλήρωσης96. Ή στάση του κατά τή διάρκεια 

της κυκλοφορίας του θα παρουσιάσει όλες τις αναμενόμενες «αντιφάσεις». 

Τήν πατριωτική παράδοση εκφράζει ό έκδοτης της εφημερίδας, Έμμ. Κα-

κουδάκης, ό όποιος υπήρξε δραστήριο στέλεχος του Σκοπευτικού Συλλόγου 

« Έθνικόν Λάβαρον», συλλόγου πατριωτικού, όπως εΐναι άλλωστε Ολοι οί παρό

μοιοι σύλλογοι, οί όποιοι άρχισαν να ιδρύονται άπο το 1908 στην Κρήτη άλλα 

καί άλλου97. Το «Έθνικόν Λάβαρον» ιδρύεται το 191098 και ή δραστηριότητα 

του συνίσταται εκτός άπό τήν άσκηση στην σκοποβολή, στή συγκέντρωση χρη-

95. Μ. Ferro, S.π., 38. Για τήν κατάρρευση της Β' Διεθνούς βλ., Georges Haupt, The Socialism 

and the Great War, The Collapse of the Second International, O.U.P., 1973 (αγγλική έκδοση). Για 

τις διάφορες τάσεις κατά τήν διάρκεια του πολέμου βλ. J. Droz, ο.π., 585-639. Ή πλειοψηφία των 

σοσιαλιστών ακολουθεί τήν «σοσιαλ-πατριωτική» γραμμή. 

96. Για τον «Λαό» περιοριζόμαστε στα σωζόμενα φύλλα, ώς το τέλος δηλαδή του 1914, και σέ 

κείμενα του Παπαναστασίου δημοσιευμένα έκεΐ καί αναδημοσιευμένα αργότερα, βλ. 'Αλέξανδρος 

Παπαναστασίου, Πολιτικά Κείμενα (Μελέτες - Λόγοι - "Αρθρα), Μέρος Α', Επιμέλεια Ξενοφών

τος Λευκοπαρίδη, 'Αθήνα 1957. 

97. Ή 'ίδρυση καί ή δράση τέτοιων συλλόγων ξεκίνησε άπο τον Μάρτιο του 1908, οπότε 

ιδρύθηκε στο Ηράκλειο παράρτημα της Πανελληνίου Σκοπευτικής 'Εταιρείας, με σκοπό τήν 

άσκηση τών Ελλήνων στή σκοποβολή καί μέσα τή σχετική διδασκαλία, τή διοργάνωση αγώνων 

καί τήν παροχή κινήτρων για τήν ενασχόληση με το θέμα, βλ. 'Επίσημος Έψημερις της Κρητικής 

Πολιτείας, τεύχος Α', άρ. 21, 5 Μαΐου 1908, 94-97. Για τους σκοπευτικούς καί αθλητικούς 

συλλόγους βλ. καί Χ. Γκοΰτος, ό.π., 89. Για τους σκοπευτικούς συλλόγους στην Κρήτη βλ. ενδει

κτικά: «"Ιδη» 24 Ίουλ. 1910, 31 Ίουλ. 1910,18 Σεπτ. 1910, 9 'Οκτ. 1910, 22 Ίαν. 1911, 23 

'Απρ. 1911 κ.τ.λ. Σέ σχετική μελέτη διαβάζουμε: «'Εκείνον τον καιρό καί μέχρι του 1912, Ολοι 

στην Κρήτη, μικροί καί μεγάλοι, βρίσκονταν σ' έναν οργασμό, ασκούμενοι στή σκοποβολή. Σκο

πευτικοί σύλλογοι έξεφύτρωναν σ' όλες τις πόλεις και στα χωριά ακόμη», Γεώργιος Χ. Μαχαιρί-

τσας, «Οί Διεθνείς Σκοπευτικοί αγώνες εις Χανιά τω 1908», Κρητική 'Εστία, τεύχος 162 (1966), 

283. Ώς προς τον ουσιαστικό στόχο αυτών τών συλλόγων είναι χαρακτηριστικό το ακόλουθο 

απόσπασμα άπό τήν «"Ιδη» 18 Σεπτεμβρίου 1910: «Παρά πάντων ομολογείται ή ανάγκη της 

ιδρύσεως Σκοπευτηρίων εις τα διάφορα κέντρα της νήσου, όπως τοιουτοτρόπως ό Κρής διατήρηση 

καί έπί μάλλον προαγάγη τάς πολεμικάς του άρετάς, τάς όποιας ούτος, ώς νυν τα πράγματα 

εχουσι, δεν θα βραδύνη να χρησιμοποίηση τόσον δια τήν πλήρη έθνικήν του άποκατάστασιν όσον καί 

δια τήν άπολύτρωσιν τών ύπο ζυγον αδελφών». 

98. Ή πρώτη μαρτυρία πού μπόρεσα νά εντοπίσω ήταν στην εφημερίδα «"Ιδη» 31 Ίουλ. 1910. 
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μάτων μέσω λαχειοφόρων αγορών", στή διοργάνωση αγώνων σκοποβολής κατά 

τήν εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου100 και στή διοργάνωση εκδρομών101. 

Ό σύλλογος οργανώνει επίσης σώμα εθελοντών, όταν ξεσπά ό Βαλκανικός 

πόλεμος102. Το « Έθνικον Λάβαρον» εξακολουθεί να δρα και κατά τήν διάρκεια 

της έκδοσης του « Έργάτη-Λαου». Ή εφημερίδα παρουσιάζει τις δραστηριό-

τητες του, που παραμένουν οι ιοιες , με κάποιες προσαρμογές στην νεα κατά

σταση, αφού αναγκάζεται να αφοπλισθεί π.χ. σύμφωνα με τις επιταγές της 

Πολιτείας104. Ό σύλλογος, πού δεν διατηρεί βέβαια τήν παλιά αίγλη105, ανα

θεωρεί το καταστατικό του βάσει του νόμου 2811 0 6, ό Κακουδάκης —πρόεδρος 

για ενα μεγάλο χρονικό διάστημα— γίνεται επίτιμος πρόεδρος, και ό Κόντος 

συμμετέχει πια και αυτός ως νομικός σύμβουλος107. Οί νέες συνθήκες και οί νέες 

ιδέες τών στελεχών του για τήν οργάνωση τών εργατών επηρεάζουν τον χαρα

κτήρα του συλλόγου* στον λόγο του κατά τήν εθνική επέτειο του 1915 ò νέος 

πρόεδρος λέει τα έξης: «Οί σοφοί εϊπον "εν τη ενώσει ή Ισχύς"». Μολονότι ως 

σήμερον το σωματεΐον μας ούδένα συνεταιρικον σκοπον ενέχει άλλ' εϊναι εΙς 

σύνδεσμος ευγενών ιδεών, σκοπών τήν περί τα Οπλα έξάσκησιν τών μελών 

αύτοΰ, Οπως εν καιρώ τω δέοντι ώσι έτοιμα καλούμενα να έπιτελώσι το ιερόν 

καθήκον προς τήν πατρίδα, άλλα και πάλιν δεν έσφαλα νομίζω άναμνησθείς του 

τούτου, διότι άλλως θαρρύνη τις γνωρίζων ότι έχει συντρόφους και βοηθούς και 

άλλως αν μόνος κατέρχεται εις ένα οποιονδήποτε αγώνα. Ελπίζω Οτι με τας 

άρξαμένας περί συνεργατικών σωματείων ιδέας δεν θα βραδύνωμεν όλοι να 

προσδώσωμεν και έτέραν χροιάν εις το σωματεΐον μας, χωρίς εννοείται να 

άπομακρυνθώμεν του αρχικού άλλα και ευγενούς σκοπού του [...] ας έχωμεν ύπ' 

99. «Έη»22 Ίαν. 1911. 
100. Ό.π.,2 Άπρ. 1911. 
101. Ό . π , 23 Άπρ. 1911, 21 Μαΐου 1911. 
102. «Ν. Έφημερίς» 22 Σεπτ. 1912. Στο σχετικό προσκλητήριο του συλλόγου αντιδρά ή «Ν. 

Έφημερίς» 29 Σεπτ. 1912 υποστηρίζοντας τα έξης: «Το μένος τών καταρτιζόντων εθελοντικά 
σώματα δια τον ένδεχόμενον πόλεμον, πρέπει να ύποταχθή εις τάς υπευθύνους οδηγίας της ελληνι
κής κυβερνήσεως [...] Δεν ευρισκόμεθα πλέον ευτυχώς εις τήν έποχήν κατά τήν οποίαν οιοσδήποτε 
προσερχόμενος ώς εθελοντής ήτο ευμενέστατα δεκτός διότι δεν διέφερεν άπο τους τακτικούς στρα-
τιώτας». Πάντως εθελοντικά σώματα συγκροτήθηκαν (άπο τους 6025 εθελοντές οι 3556 ήσαν 
Κρητικοί), βλ. Ι. Σ. Άλεξάκης, Πολεμικαί αναμνήσεις. Οί ελληνικοί απελευθερωτικοί πόλεμοι 
1912-1913, τ. Α', 'Αθήνα 1967, 68. 

103. 'Αρ. 1 (26 Ίουλ. 1914), άρ. 4 (29 Αύγ.), άρ. 9 (3 Όκτ. 1914), άρ. 10 (10 'Οκτ. 1914), άρ. 
11 (17 Όκτ. 1914), άρ. 12 (24 Όκτ. 1914), άρ. 34 (3 'Απρ. 1915), άρ. 37 (24 'Απρ. 1915), άρ. 
38 (1 Μαΐου 1915), άρ. 39 (8 Μαΐου 1915). 

104. 'Αρ. 7 (19 Σεπτ. 1914), άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914), άρ. 28 (13 Φεβρ. 1915). 
105. 'Αρ. 25 (23 Ίαν. 1915), άρ. 26 (30 Ίαν. 1915), 27 (6 Φεβρ. 1915). 
106. 'Αρ. 16 (21 Νοεμ. 1914), άρ. 17 (28 Νοεμ. 1914), άρ. 25 (23 Ίαν. 1915), άρ. 26 (30 Ίαν. 

1915). 
107. 'Αρ. 27 (6 Φεβρ. 1915), άρ. 28 (13 Φεβρ. 1915). 
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Οψιν μας Οτι τα όνειρα του Ελληνισμού δεν έξεπληρώθησαν ακόμη, ή μυθική 

πόλις με τον Μαρμαρωμένο Βασιληά στενάζει»108. Τον Αύγουστο του 1915 

πρόεδρος γίνεται ό Ά. Κόντος109. Ή εφημερίδα έξ άλλου, ή οποία δείχνει μια 

ιδιαίτερη ευαισθησία για τους πολεμιστές των προηγουμένων εθνικών πολέ

μων, δπως είδαμε παραπάνω, προβάλλει οποιαδήποτε εκδήλωση έχει πατριω

τικό περιεχόμενο, την απονομή αναμνηστικών μεταλλίων, τις γιορτές της Ση

μαίας μέ διανομή συνδρομών σέ θύματα του πολέμου. Επίσης δημοσιεύει νε

κρολογίες αγωνιστών του 1867110 και ποιήματα εμπνευσμένα άπό τον πόλεμο, 

μέ θέματα εϊτε τήν αγάπη προς τήν πατρίδα εϊτε τον πόνο πού προκαλεί è 

πόλεμος και ή αιματοχυσία111. 

Το πατριωτικό στοιχείο συνυπάρχει σέ όλη τή διάρκεια της κυκλοφορίας 

της μέ τή συμπάθεια προς τις σοσιαλιστικές ιδέες. Στο πρώτο της φύλλο θρηνεί 

τον θάνατο του Jaurès, πού θεωρεί σύμβολο τών σοσιαλιστικών αντιπολεμικών 

ιδεών καταλήγοντας στα έξης: « Ή κοινωνία θα άναμορφωθή επί νέων τότε 

σταθερωτέρων βάσεων τάς οποίας ή όξεϊα άντίληψις του Ζωρές έχάραξεν. Ό 

Ζωρές δέν άπέθανεν»112. 

Κατά τήν εφημερίδα ό πόλεμος, ώς προς τα αίτια του, εϊναι αποτέλεσμα 

του ανταγωνισμού τών «πλουτοκρατικών τάξεων» τών Ευρωπαϊκών Δυνάμε

ων στην Τουρκία113. Πίσω άπο αυτόν κρύβονται δηλαδή «τα ευτελή συμφέρον

τα μιας άνηθίκου ολιγαρχίας καί οί κατακτητικές βλέψεις της διεθνούς διπλω

ματίας». Δηλώνει τήν πίστη της στην «αρχή τών εθνοτήτων» καί εκφράζει τήν 

αισιοδοξία, Οτι μετά τον πόλεμο «θ' άναθάλη άκμαιότερον το έργατικόν καί 

σοσιαλιστικών πνεύμα καί θα έξασφαλισθή ή διαρκής ειρήνη»114. Διευκρινίζει 

Ομως, ότι ό σοσιαλισμός στρέφεται κυρίως εναντίον τών επιθετικών πολέμων 

καί δέν αντιτίθεται στις αμυντικές προσπάθειες τών εθνών115. 

108. ΆΡ. 34 (3 Άπρ. 1915). 
109. Άρ. 51 (7 Αύγ. 19151. 
110. Άρ. 4 (29 Αύγ. 1914), άρ. 13 (31 Όκτ. 1914), άρ. 31 (6 Μάρτ. 1915). 
111. Άρ. 13 (31 Όκτ. 1914): «Άπο τάς Αθλιότητας του Ευρωπαϊκού πολέμου - Ή περιπέ

τεια ενός βιολινίστα», αναδημοσίευση άπο τήν «Journal de Genève». Άρ. 17 (28 Νοεμ. 1914): 
«Σονέτο στο Βέλγο στρατιώτη - Πατρίδα», υπογραφή: Στέφανος Αμάραντος. Άρ. 18 (5 Δεκ. 
1914): « Ό ερημωμένος κάμπος», υπογραφή: Στέφανος Αμάραντος· άναδημοσιεύθηκε στον «Λαό» 
της Αθήνας, 13 Δεκ. 1914. Άρ. 19 (12 Δεκ. 1914): «Σονέτο στον Έρνέστο Ψυχάρη. Για τή 
Λευθεριά της Πατρίδας καί της Σκέψης», υπογραφή: Στέφανος Αμάραντος. Άρ. 20 (19 Δεκ. 
1914): «Σονέτο - Στον Εσταυρωμένο τών Ρημών», υπογραφή: Στέφανος Αμάραντος. Άρ. 23 (9 
Ίαν. 1915): «Σονέτο - Ποιος είσαι σύ;», υπογραφή: Στέφανος Αμάραντος. 

112. Δολοφονήθηκε τήν 1η Αυγούστου. Εξέφραζε ώς τήν τελευταία στιγμή τήν αισιοδοξία του, 
βλ. Πάουλ Φρέλιχ, Ρόζα Λούξεμπουργχ, Αθήνα 1981, 255, G. Haupt, O.K., 209, 221. 

113. Άρ. 2 (8 Αύγ. 1914). 
114. Βλ. παράρτημα άρ. 4, 194. 
115. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 188-190. 
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Ενδιαφέρεται επίσης για τις δραστηριότητες των σοσιαλιστών στην Ευ

ρώπη. 'Από το Συνέδριο της Κοπεγχάγης, δπου συνήλθαν οί σοσιαλιστές τών 

ουδετέρων χωρών, ξεχωρίζει τίς παρεμβάσεις του Σουηδού και του 'Ολλανδού 

αντιπροσώπου, οί όποιοι προσπαθούν να εξηγήσουν την αποτυχία τών σοσιαλι

στικών κομμάτων να αποτρέψουν τον πόλεμο, υποστηρίζοντας, δτι ή σοσιαλι

στική θεωρία δεν χρεωκόπησε και Οτι στόχος τών σοσιαλιστών στις ουδέτερες 

χώρες πρέπει να εϊναι ή καλύτερη οργάνωση τους116. 

Προβάλλει επίσης τίς απόψεις του γερμανού σοσιαλιστή Haase σε συνάντη

ση στην Φραγκφούρτη, ό όποιος ξαναθυμίζει στους συντρόφους του τήν παλαιά 

αδιάλλακτη κατά του πολέμου στάση του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. 

Χωρίς γα αγνοεί ή εφημερίδα τίς απόψεις τής φιλοπολεμικής πλειοψηφίας, 

δείχνει πάντως συμπάθεια προς τίς «ειρηνόφιλες» γερμανικές απόψεις117. Στο 

ί'διο πνεύμα παρουσιάζει μέρος τής συζήτησης στην Πρωσσική Δίαιτα, Οπου 

συγκρούστηκαν οι σοσιαλιστές τής πλειοψηφίας με τον Liebknecht, γνωστό 

αντίπαλο τής φιλοπολεμικής γραμμής του κόμματος118. Τέλος πληροφορεί τους 

αναγνώστες της για τη συνάντηση τών σοσιαλιστών τών χωρών τής Άντάτ 

στο Λονδίνο, οπού καταδικάζεται ό γερμανικός ιμπεριαλισμός, και κάνει το 

έξης σχόλιο: « Ή άπάντησις αύτη Ολων τών Λατίνων και Σλαύων σοσιαλιστών 

προς τάς απόπειρας τής Γερμανικής κυβερνήσεως δια μέσου τής υποδούλου της 

σοσιαλδημοκρατίας να ξελογιάση τους Γάλλους έργάτας προς συνομολόγησιν 

τής ειρήνης, εϊναι αρκετά σοβαρά και ενδεικτική περί τών σκέψεων και αποφά

σεων τής σοσιαλιστικής Λατινικής φυλής, ή όποια έπροδόθη αίσχρώς ύπό τής 

Γερμανικής ψευτοσοσιαλδημοκρατίας»119. Παρόλο πού ό « Έργάτης-Λαος» 

μοιάζει να παρουσιάζει «αντικειμενικά» τίς δραστηριότητες τών ευρωπαίων 

σοσιαλιστών, είναι προφανές, οτι συμπαθεί τίς χώρες τής Άντάντ και τα 

αντίστοιχα κόμματα* συμπαθεί επίσης τίς ουδέτερες χώρες και τα σοσιαλιστι

κά τους κόμματα και δεν κρύβει τήν αντιπάθεια του προς τους Γερμανούς. Γι' 

αυτό προτιμά τίς αδιάλλακτες αντιπολεμικές φωνές του γερμανικού κόμματος 

παρά τίς «σοσιαλ-πατριωτικές». 

116. Άρ. 26 (30 Ίαν. 1915). Στο συνέδριο τής Κοπεγχάχης διατυπώθηκε έκκληση προς τα 

σοσιαλιστικά κόμματα τών εμπολέμων χωρών να εργαστούν για τη λήξη του πολέμου με βάση τήν 

εθνική αυτοδιάθεση, τήν κατάργηση τής μυστικής διπλωματίας και τήν υποχρεωτική διαιτησία, βλ. 

Γ. Β. Λεονταρίτης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό..., δ.π., 66. 

117. Άρ. 40 (14 Μαίου 1915). Ό Haase ανήκει σ' αυτούς πού επιμένουν στή σαφή αντιπολεμική 

στάση του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, άλλα δεν παίρνουν τήν πρωτοβουλία να προκαλέσουν 

το σχίσμα. Για τήν τάση αυτή βλ. J. Droz, ο.π., 612-614. 

118. Άρ. 44 (19 Ίουν. 1915). 

119. Άρ. 26 (30 Ίαν. 1915). Ή απόφαση του συνεδρίου προσπαθούσε να συμβιβάσει τήν 

κλασσική άποψη τών σοσιαλιστών περί τών «καπιταλιστικών ανταγωνισμών» με τήν καταδίκη του 

«γερμανικού ιμπεριαλισμού», βλ. Γ. Β. Λεονταρίτης, ο.π., 66. Τήν ίδια άποψη εκφράζει ή εφημερί

δα και στον άρ. 35 (10 Άπρ. 1915). 



160 Σοφία Ματθαίου 

Ένα ζήτημα πού απασχολεί εξ άλλου την εφημερίδα εξ αιτίας της σοσιαλι

στικής της ευαισθησίας, είναι οι συνέπειες του πολέμου στο βιοτικό επίπεδο 

των λαϊκών τάξεων. Προτείνει τήν ενίσχυση των αλληλοβοηθητικών ταμείων 

και τήν απαλλαγή τών εργατών άπο μερικούς άμεσους φόρους, γιατί, όπως 

υποστηρίζει, «οί εργάτες αποτελούντες τον μεγαλύτερο παράγοντα εν τή κοι

νωνία και τήν μεγαλυτέραν δύναμιν, έφ' ής στηρίζει τάς ελπίδας του το έθνος 

[...] υπέρ πάντα άλλον είναι άξιοι να έπισύρωσι τήν ίδιατέραν φροντίδα της 

Κυβερνήσεως. Αυτοί εν ειρήνη δια της εργασίας των συμβάλλουν είς το μέγι-

στον μέρος της εθνικής παραγωγής και αυτοί εϊναι πού θα συνεισφέρουν και 

πάλιν το αίμα των εν πολέμω δια τήν δόξαν και το μεγαλεΐον του Έθνους»120. 

'Επισημαίνει επίσης τήν ανάγκη διοικητικών μέτρων, ώστε να μή λείψει το 

στάρι και το ψωμί άπο τον κρητικό λαό121. 

Εϊναι φανερή ή επιρροή τών σοσιαλιστικών ιδεών, όπως αυτές έχουν αφο

μοιωθεί άπο τον « Έργάτη-Λαο» μέσω του «Λαού» της 'Αθήνας καί του ΕΚΑ. 

Ή αθηναϊκή εφημερίδα π.χ. γράφει: «εξω και απάνω άπ' Ολα αυτά, υπάρχει, 

ζή και κινείται ό διεθνής Έργατισμός, το παγκόσμιον προλεταριάτο, το άσύ-

νορον Κράτος τών δούλων της σημερινής Κοινωνικής Συνθέσεως»122 ή άλλου: 

«Οτι επί τών συντριμμάτων τής αμαρτωλής Ευρώπης θα άναθάλη ζωηρότερον 

το έργατικον το σοσιαλιστικών πνεύμα [...] Αυτή ή μεγάλη μεταβολή θα εξα

σφάλιση καί τήν ριζικήν μεταρρύθμισιν του κοινωνικού οργανισμού επί τή βάσει 

άρχων κοινωνικής αλληλεγγύης, δικαιοσύνης καί σκοπιμότητος»123. Ένα μήνα 

περίπου μετά ή κρητική διατυπώνει τήν ίδια άποψη με τις ίδιες σχεδόν έκφρά-

σεις . Κοινό στοιχείο επίσης ανάμεσα στα ουο έντυπα είναι ή πίστη στην αρχή 

τών εθνοτήτων125. 

Δεν πρέπει να εϊναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός, δτι μια εβδομάδα μετά τήν 

δημοσίευση άρθρου του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην αθηναϊκή εφημερί

δα με τον τίτλο Ό πόλεμος καί οί εργάται, αρχίζει να δημοσιεύει το πιο 

αναλυτικό σχετικά με τον πόλεμο άρθρο της, μέ τον τίτλο ΟΊ σοσιαλιστοά καί ό 

πόλεμος, δπου εκφράζονται παρόμοιες απόψεις· τα βασικά σημεία του άρθρου 

του Παπαναστασίου εϊναι ή διάκριση αμυντικού καί επιθετικού πολέμου, ή 

πεποίθηση, δτι ό σοσιαλισμός δεν χρεωκόπησε, παρόλο πού δεν απέτρεψε τον 

120. Άρ. 14 (7 Νοεμ. 1914). 
121. Άρ. 11 (17 Όκτ. 1914). Ή «Ν. Έφημερίς» άπο τήν άλλη πλευρά προβάλλει τα προβλή

ματα πού προκύπτουν για τήν κρητική οικονομία γενικά, βλ. «Ν. Έφημερίς» 15 Άπρ. 1915, 29 
Άπρ. 1915, 15 Ίουλ. 1915, 22 Ίουλ. 1915, 29 Αύγ. 1915, 5 Σεπτ. 1915. 

122. «Λαός» 19 Ίουλ. 1914. 
123. Ό.π., 26 Ίουλ. 1914. 
124. Άρ. 3 (22 Αύγ. 1914). 
125. Ό.π. καί «Λαός» 26 Ίουλ. 1914. 
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πόλεμο, και ή ανάγκη για τήν περαιτέρω οργάνωση των εργατών ώστε να 

αντισταθούν στον πόλεμο126. 

Ή ευαισθησία τέλος του « Έργάτη-Λαοΰ» για τις οικονομικές επιπτώσεις 

του πολέμου στις λαϊκές-έργατικές τάξεις υπάρχει, δπως εϊναι ευνόητο, και 

στον «Λαό» της 'Αθήνας. Διαβάζουμε π.χ. στην αθηναϊκή εφημερίδα: «Σήμερα 

αϊ τάξεις πού δυναστεύονται πάντα άπό τον Πλοΰτον εις Ολα τα κράτη, άρχι

σαν να δυναστεύονται διπλά και θα δυναστευθοΰν αύριον τριπλά και πολλαπλά 

καί ανυπολόγιστα άπο τήν Πεΐναν και τήν Δυστυχίαν που θα τους εύρή με τον 

πανευρωπαϊκόν άλληλοσπαραγμόν, εις τον όποιον τους ερριξεν ή Στρατοκρα-

τία, ό Αυταρχισμός καί ό 'Ιμπεριαλισμός της Ευρώπης»127.' 

Ό «Λαός» της 'Αθήνας Ομως χρησιμοποιεί σκληρότερο, καί πιστότερο 

στην σοσιαλιστική γλώσσα, λόγο άπο τήν εφημερίδα του 'Ηρακλείου. Εκφρά

σεις όπως «προλεταριάτο», «κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα» ή «ιμπεριαλιστική 

πολιτική»128 δεν υπάρχουν στην κρητική εφημερίδα, Οπως δεν υπάρχουν τόσες 

πολλές ανταποκρίσεις άπό τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα, Οσες δημοσι

εύει ή αθηναϊκή εφημερίδα. 

Παράλληλα με τις θεωρητικές τοποθετήσεις του ό «Έργάτης-Λαός» πα

ρακολουθεί επίσης άπό κοντά τις διπλωματικές καί πολιτικές εξελίξεις σχετι

κά μέ το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο καί τις παρουσιά

ζει στους αναγνώστες του, κάτι πού δέν κάνει ή αθηναϊκή εφημερίδα, στό 

διάστημα τουλάχιστον, πού μπορεί να γίνει ό σχετικός έλεγχος. 'Εδώ διακρίνε

ται μια άλλη γλώσσα ρεαλιστική, πού δέν κάνει καμιά προσπάθεια να κρύψει τό 

μίσος προς τους Τούρκους, «τον προαιώνιον έχθρόν, εάν ούτος ήθελε, παρά τό 

πρόσφατον πάθημα του να ύψωση καί πάλιν τήν κεφαλήν»129, καί προς τους 

Βουλγάρους130. Όταν μάλιστα ή Τουρκία επιτίθεται κατά της Ρωσσίας τον 

'Οκτώβριο του 1914, ή εφημερίδα της επιτίθεται δριμύτατα προβλέποντας τήν 

κατάρρευση της καί απειλεί, ότι ή Ελλάδα δέν θα ανεχθεί τους διωγμούς κατά 

του ελληνικού στοιχείου στην Τουρκία καί «δέν θα άρκεσθή εις τάς διαμαρτυρί

ας μόνον του πρεσβευτοΰ της, άλλα θα άναγκασθή να καταφυγή εις τα όπλα, 

Οπως καταφέρη μόνη αυτή τό τελειωτικόν κατά του ετοιμοθάνατου κτύπη

μα»131. Κατά τήν περίοδο αυτή, Οπου τα πράγματα εξελίσσονται κυρίως στό 

126. «Λαός» 14 καί 21 Φεβρ. 1914. Το άρθρο έχει άναδημοσιευθεϊ στό: Άλ. Παπαναστασίου, 
δ.π., 202-207. Το άρθρο του «Έργάτη-Λαοΰ» δημοσιεύεται στο παράρτημα μέ τον αριθμό 3. 

127. «Λαός» 2 Αύγ. 1914. Βλ. καί άλλες αναφορές στις 16 Αύγ. 1914, στις 23 Αύγ. 1914 κ.ά. 
128. Ό.π., 19 Ίουλ. 1914, 26 Ίουλ. 1914 καί 2 Αύγ. 1914. 
129. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914). 
130. 'Αρ. 6 (12 Σεπτ. 1914). 
131. 'Αρ. 12(24 Όκτ. 1914). Ό Βενιζέλος προσπαθεί να επιτύχει τον συνασπισμό της Ελλά

δας, της Ρουμανίας καί της Σερβίας, ώστε να ουδετεροποιηθεί ή Βουλγαρία, γιατί ή άλλη λύση για 
τους συμμάχους θα ήταν ή παραχώρηση ελληνικών εδαφών σ' αυτήν, βλ. G. Β. Leon, Greece and the 
Great Powers, 1914-1917, θεσσαλονίκη 1974, 80-88. 
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επίπεδο των διπλωματικών επαφών της Ελλάδας με τις Δυνάμεις, ή επίσημη 

γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης είναι ή ουδετερότητα132 και ή κοινή γνώμη 

είναι υπέρ της Άντάντ133, ό « Έργάτης-Λαος» δεν διαφέρει στις αναλύσεις του 

για τις εξελίξεις άπο τήν φιλοβενιζελική «Ν. Εφημερίδα»134. 

Ή κατάσταση δεν αλλάζει, δταν οι σύμμαχοι στις αρχές του 1915 προτεί

νουν τήν συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις τών Δαρδανελλίων135. Ή 

εφημερίδα τάσσεται υπέρ της εξόδου της Ελλάδας στον πόλεμο λέγοντας τα 

έξης: «Μεταξύ μιας αναμίξεως εις τον διεξαγόμενον πόλεμον, ήτις θα επίσπευ

ση το ταχύτερον το τέρμα αύτοΰ και θα άποκαταστήση τήν Παγκόσμιον Είρή-

νην, καί μεταξύ μιας ούδετερότητος, ήτις αν δεν εχη τα αιματηρά αποτελέσμα

τα του πολέμου, έχει όμως τους οικονομικούς αντίκτυπους αύτοΰ [...] νομίζο-

μεν, δτι τα ουδέτερα κράτη συμφέρον έχουν ν' ακολουθήσουν τήν πρώτην όδον 

προς ώφέλειαν ού μόνον αυτών άλλα καί της καθόλου άνθρωπότητος»136. 

Ή εφημερίδα όμως διαφοροποιεί τήν στάση της, όταν τον Φεβρουάριο του 

1915 οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν σε αποτυχία καί ό Βενιζέλος παραιτεί

ται. Ένώ οί βενιζελικές εφημερίδες εκφράζουν τήν απογοήτευση τους καί οι 

άντιβενιζελικές τήν ανακούφιση τους137, ό «Έργάτης-Λαος» προσπαθεί να δι

ακριθεί καί άπο τις δυο απόψεις: « Άλλα νυν ότε τα τηλεβόλα του Άγγλογαλ-

λικου Στόλου εξωθι τών Δαρδανελλίων ανοίγουν μικρόν κατά μικρόν τον δρό-

μον προς τήν πόλιν τών ονείρων, δεν ήτο δυνατόν ή Ελληνική ψυχή να μή 

δοκιμάση τήν ίεράν συγκίνησιν, τήν οποίαν της έκληροδότησαν αϊ έθνικαί πα

ραδόσεις. Καί ή τέως Κυβέρνησις διερμηνεύουσα κατά τούτο το κοινον αίσθημα 

έθεώρησε συμφέρον άνευ αναβολής να συμπολεμήση ή Ελλάς μετά της Άν

τάντ προς άπελευθέρωσιν της Κωνσταντινουπόλεως. Δυστυχώς τήν άπόφασιν 

ταύτην της Κυβερνήσεως, ήτις ήτο καί άπόφασις του Έθνους, δεν ύπεστήριζον, 

φαίνεται, καί οί αριθμοί του Επιτελείου καί τα εξωτερικά διδόμενα [...]. Ή 

άνάμιξις λοιπόν σήμερον της Ελλάδος εις τον πόλεμον στηρίζεται έπί της 

132. Για τα γεγονότα τών άρχων του πολέμου βλ. ό.π., 60-79. 

133. Ό.π., 63 καί Δέσποινα Παπαδημητρίου, Ο.π., 391. 

134. "Ως τότε τα κύρια άρθρα της φιλοβενιζελικής «Ν. Εφημερίδας» μιλούν για αυτοσυγκράτη

ση ως τήν άνοιξη, οπότε πολλά μπορούν να συμβούν με εμφανή βεβαίως συμπάθεια προς τήν 

Άντάντ, βλ. «Ν. Έφημερίς» 17 Ίαν. 1915, 21 Ίαν. 1915, 4 Φεβρ. 1915. Χαρακτηριστικό είναι 

το κύριο άρθρο της 12 Νοεμ. 1914: «Σύμφωνα με τάς προβλέψεις ταύτας ευτυχείς κάπως θα εΐναι 

εκείνοι οί λαοί, οί όποιοι εξερχόμενοι της ούδετερότητος θα πράξωσι τούτο όσον το δυνατόν 

άργότερον, οπότε καί ή δαπάνη εις χρήμα καί εις αίμα θα είναι μικρότερα». 

135. Για τα γεγονότα βλ. G. Β. Leon, ό.π., 98-121. 

136. 'Αρ. 27 (6 Φεβρ. 1915). 

137. Δέσποινα Παπαδημητρίου, Ο.π., 395-397. Ή «Ν. Έφημερίς» γράφει στις 25 Φεβρουαρίου 

1915: « Ό θεός της Ελλάδος ό παρουσιαθείς τοσάκις ως μέγας σωτήρ υπέρ του ελληνισμού, ας 

βοηθήση το έθνος μας προ της τοιαύτης καταστροφής! Άφήνομεν τήν καταλληλοτέραν τών περι

στάσεων να παρέλθη!» 
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προϋποθέσεως, δτι εις το τέλος θα νικήση ή Άντάντ —κάτι που ή εφημερίδα 

δεν θεωρεί καθόλου βέβαιο—. Δια πάντας τους λόγους τούτους το εγχείρημα 

της συμμετοχής της Ελλάδος εις τον κατά της Τουρκίας πόλεμον, [...] δεν 

παύει μόλα ταΰτα να έγκλείη και κινδύνους, ων αϊ συνέπειαι θα ει αι ανεπανόρ

θωτοι συμφοραί. Ένεκα τούτου το Στέμμα δεν δύναται να κακισθή, δτι απέ

κρουσε έν. τω παρόντι τήν έκ της ούδετερότητος έ'ξοδον επί τη έλπίδι παρουσιά

σεως εις το μέλλον κρείσσονος ευκαιρίας, καθόσον, είμεθα βέβαιοι, δτι τα 

αισθήματα Αύτοΰ συμπίπτουν πλήρως με τους ιερούς παλμούς εκατομμυρίων 

Ελλήνων»1·''8. 

Είναι χαρακτηριστική επίσης ή στάση της, όταν τον Μάρτιο κατηγορείται ό 

Βενιζέλος για παραχωρήσεις στην Βουλγαρία και αρχίζουν σοβαροί διαπληκτι

σμοί ανάμεσα στις δύο πολιτικές παρατάξεις λόγω και της προεκλογικής περιό

δου139. Ή εφημερίδα παρακάμπτει το θέμα. 

'Από το σημείο αυτό ως το καλοκαίρι του 1915 θα παραμείνει σταθερή 

στην άποψη της υπέρ της ουδετερότητας αποφεύγοντας δμως πάντα τις ακραί

ες τοποθετήσεις. 'Από το καλοκαίρι όμως του 1915 ή εφημερίδα εγκαταλείπει 

τή μετριοπάθεια και σκληραίνει τή στάση της. 'Υποστηρίζει δηλαδή με μεγαλύ

τερο φανατισμό τήν άποψη της περί μή εμπλοκής τής Ελλάδας στον πόλεμο. 

Τον Αύγουστο π.χ. διακρίνουμε μια αυστηρότερη απέναντι στους συμμά

χους διάθεση, ή οποία ε'ίτε υπαγορεύεται είτε απλώς συμπίπτει με το διάβημα 

των Δυνάμεων προς τήν ελληνική κυβέρνηση, με το όποιο κοινοποιείται ή 

προσέγγιση τους προς τους Βουλγάρους με υποσχέσεις παραχωρήσεων ελληνι

κών εδαφών140. Ό « Έργάτης-Λαος» εξεγείρεται κατά των Δυνάμεων χαρα

κτηρίζοντας «Πλατωνικές θεωρίες» τις διακηρύξεις τών εμπολέμων περί «Δι

καίου και Πολιτισμού»141. Δεν αρκείται όμως μόνο στις φραστικές επιθέσεις. 

Συμμετέχει στή διοργάνωση συλλαλητηρίου μαζί με τους συλλόγους και τα 

σωματεία του 'Ηρακλείου και το ΕΚΗ, δπου κεντρικός ομιλητής είναι ό Ά . 

Κόντος142. Το συλλαλητήριο παρουσιάζεται άπο τήν εφημερίδα ως πολύ μεγά-

138. Άρ. 30 (27 Φεβρ. 1915). 

139. Δέσποινα Παπαδημητρίου, O.K., 393-394 και G. Β. Leon, O.K., 151-152. 

140. Tò γεγονός προκάλεσε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ιδιαίτερα στις Ν. Χώρες και ή φήμη, ότι 

οϊ σύμμαχοι σκοπεύουν να καταλάβουν τις περιοχές που θα παραχωρηθούν στην Βουλγαρία ανέ

τρεψε τήν γενικά ευμενή υπέρ τής Άντάντ στάση τής κοινής γνώμης, βλ. G. Β. Leon, Ο.ΤΓ., 195-196. 

141. Άρ. 50 (31 Ίουλ. 1915). Παρόμοια στάση έχει καί ή «Ν. Έφημερίς», όπως φαίνεται π.χ. 

άπο το κύριο άρθρο της τής 29 'Ιουλίου 1915. Όσο για τις αθηναϊκές εφημερίδες, οι μέν βενιζελι-

κές αποδίδουν ευθύνες στην κυβέρνηση Γούναρη, οι δέ άντιβενιζελικές στρέφονται εναντίον του 

Βενιζέλου προσωπικά, βλ. Δέσποινα Παπαδημητρίου, ο.π., 398-400. Βλ. καί Γεώργιος Βεντήρης, 

Ή 'Ελλάς του Î9Î0-1920, τ. Α ' , 'Αθήνα 1929, 340-341, όπου διαβάζουμε, Οτι οί φιλελεύθεροι 

«έπρωτοστάτησαν» στην διοργάνωση συλλαλητηρίων. 

142. Άρ. 50 (31 Ίουλ. 1915), άρ. 51 (7 Αύγ. 1915). Ή επίσημη πρόταση για τήν διοργάνωση 

του συλλαλητηρίου δεν έγινε άπο τήν εφημερίδα, άλλα άπο τον σύλλογο Μυλοποταμιτών, πού είχε 
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λο, ενώ ό ομιλητής μεταξύ των άλλων λέει και τα έξης: « Άπο δσα διεκήρυξαν 

οι εμπόλεμοι κατά την αρχήν και τήν έξέλιξιν του παρόντος πολέμου τίποτε δεν 

υπήρξε εύγενέστερον και ύψηλότερον δσον ή δήλωσις αυτών, ότι μάχονται υπέρ 

του Δικαίου και του Πολιτισμού και της 'Αρχής τών Εθνικοτήτων. Τίποτε 

δμως δέν ήλθε να διάψευση το ταχύτερον τους λόγους των αυτούς και να κατα-

στήση φανερον δτι ουδέν άλλο κυριαρχεί σήμερον ή ό υπολογισμός και το ψυ-

χρον συμφέρον, δσον ή απροκάλυπτος δήλωσίς των δπως προβώμεν εις παρα

χωρήσεις. 'Υπεράνω πάσης συμπαθείας προς το εν ή το άλλο έκ τών εμπολέ

μων στρατοπέδων και εξω του κύκλου τών συμφερόντων εκείνων άτινα απαρτί

ζουν αντικείμενα της εσωτερικής πολιτικής διαμάχης, ταύτην τήν στιγμήν, ή 

δια τήν ακεραιότητα τής ελληνικής Πατρίδος, άμυνα κατά πάσης έκ μέρους 

οιουδήποτε εξωτερικής επιβουλής αποτελεί καθήκον έθνικον εις πάντας τους 

Έλληνας αδιακρίτως. Ή συναίσθησις του 'Εθνικού καθήκοντος ύπήρξεν ανέ

καθεν δια τους Έλληνας ή περισσότερον βαθέως έρριζωμένη εις τήν συνείδησιν 

αυτών ουδείς δέ εσωτερικός ανταγωνισμός, όσονδήποτε οξύς και αν εϊναι ού

τος, υπήρξε ούτε θα ύπαρξη ποτέ ικανός να συσκοτήση τήν συνείδησιν αυτών 

επί τοσούτον ώστε να παρίδουν το πρώτιστον πάντων όφειλόμενον προς τήν 

ακεραιότητα τής Πατρίδος καθήκον»143. 

Το περιεχόμενο τών λόγων του Κόντου και το γεγονός δτι ή εκδήλωση 

δέχεται επίθεση άπο τήν βενιζελική «Ν. Εφημερίδα», διότι δέν προηγήθηκαν, 

δπως λέει, συσκέψεις μέ τους πολιτικούς παράγοντες και δέν προσεκλήθη, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα, δτι το συλλαλητήριο οργανώθηκε χωρίς τή σύμπραξη 

τών πολιτευτών του 'Ηρακλείου144. Κανείς τους άλλωστε δέν συμμετέχει στην 

επιτροπή πού θα επιδώσει το ψήφισμα, ενώ ή «Ν. Έφημερίς» αποφεύγει αυτή 

τή φορά να κατηγορήσει κατά τήν προσφιλή της τακτική τον « Έργάτη-Λαο» 

για εύνοια προς τους γουναρικούς. Φαίνεται λοιπόν δτι ή εκδήλωση στο 'Ηρά

κλειο δέν ταυτίστηκε μέ καμιά άπο τις μεγάλες πολιτικές παρατάξεις και 

χρησιμοποιήθηκε ως ή κατάλληλη ευκαιρία για να προβληθεί ή «τρίτη άποψη», 

αυτή δηλαδή πού εξέφραζε σοσιαλιστικές επιρροές. 

Ή εφημερίδα εξακολουθεί να υπερασπίζεται μέ σθένος τήν άποψη της υπέρ 

τής ουδετερότητας και μετά το συλλαλητήριο αντλώντας επιχειρήματα ακόμα 

και άπο τήν γερμανόφιλη αθηναϊκή εφημερίδα « Αθήναι»" αναδημοσιεύει άρθρο 

της μέ τίτλο Ή ού8ετερότης τών Μηλιών, προφανώς γιατί βρίσκει επιτυχημέ

νη τήν παραβολή "Αγγλων-άρχαίων 'Αθηναίων και Έλλήνων-άρχαίων Μη

λιών145. ' 

ιδρυθεί πρόσφατα. Ουσιαστικά Ομως πρόκειται για πρωτοβουλία του έκδοτη και του συντάκτη του 

« Έργάτη-Λαοΰ», οι όποιοι πρέπει να σημειωθεί κατάγονταν καί οί δύο από τον Μυλοπόταμο. 

143. Άρ. 51 (7 Αύγ. 1915). 

144. «Ν. Έφημερίς» 4 Αύγ. 1915. 

145. Άρ. 51 (7 Αύγ. 1915). Ή αθηναϊκή εφημερίδα του Γεωργίου Πώπ διακηρύσσει, πώς είναι 
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Με αφορμή τή συμπλήρωση ενός έτους κυκλοφορίας κάνει έναν απολογισμό 

της προσφοράς της και αποδίδοντας για πρώτη φορά στον εαυτό της τον χαρα

κτηρισμό «κοινωνιστικόν φύλλον» συνδέει με σαφήνεια τήν ιδιότητα αύτη με 

τήν υποχρέωση να υποστηρίζει «ούδετερόφιλον πολιτικήν». Γράφει χαρακτηρι

στικά: «Και προκαλοΰμεν τους διαβαλόντας ήμας ώς και πάντα άλλον διαφω

νούντα προς τήν τοιαύτην πολιτείαν της εφημερίδος ημών να μας όνομάση έστω 

και εν μόνον φύλλον καθ' όλην τήν Εύρώπην ή τήν Άμερικήν, το όποιον έχον 

πρόγραμμα κοινωνιστικόν να υπεστήριξε ποτέ πολιτικήν φιλοπόλεμον»146. Ή 

διακήρυξη αυτή καί γενικά ή ανεξάρτητη πολιτικά στάση της, ή οποία φάνηκε 

ιδιαίτερα στις εκλογές του Μαΐου147, οξύνουν τις σχέσεις του « Έργάτη-Λαοΰ» 

με τήν «Ν. Εφημερίδα». Ή τελευταία αναδημοσιεύει τήν διακήρυξη της 

Εκτελεστικής 'Επιτροπής του Συνδέσμου τών Εργατικών Τάξεων (ΣΤΕΤ), 

πού εϊχε ιδρύσει ό Πλ. Δρακούλης το 1909, με τον τίτλο Ή Ελλάς εις χίν8υ-

νον, όπου ό Πλ. Δρακούλης τάσσεται υπέρ της εξόδου της Ελλάδας στον 

πόλεμο. Πρόθεση της αντίπαλης εφημερίδας εϊναι να αμφισβητήσει τήν ιδιότη

τα του σοσιαλιστή στον « Εργάτη -Λαό»148. Στην απάντηση του αυτός αποκα

λεί τα μέλη του ΣΤΕΤ «ψευδοσοσιαλιστές»149. Στή γνωστή κατηγορία της 

βενιζελικής εφημερίδας, ότι ό « Έργάτης-Λαός» εξυπηρετεί τήν άντιβενιζελική 

παράταξη1 5 0, ό έκδοτης της Ιωάννης Μουρέλλος υφίσταται προσωπική επίθε

ση άπό τον Κόντο151. Ενδιαφέρον όμως έχει κυρίως ή θεωρητική τοποθέτηση 

της «Ν. Εφημερίδας» απέναντι στις προσδιορισμένες πια ιδεολογικά αντιπο

λεμικές θέσεις τής εργατικής εφημερίδας. Σε άρθρο της με τίτλο, Δια τον 

ψευ8οσοσιάλιστψ, άφοΰ τήν κατηγορεί ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπο

λεμικό ρεύμα ανάμεσα στους εργάτες, επικαλείται τις απόψεις τών ευρωπαίων 

σοσιαλιστών (στους οποίους περιλαμβάνει και τον Δρακούλη), οί όποιοι «έγ-

κολπουνται τήν Έθνικήν Ίδέαν ώς λεωφόρον προς τόν διεθνισμόν, ώς προς το 

ιδεώδες μέλλον να πραγματοποιηθή δια τής άκμαιότητος καί ανεξαρτησίας 

τών εθνικοτήτων του κόσμου» καί επισημαίνει, ότι «υπάρχουν ακόμη σοσιαλι-

σταί δογματικώς πρεσβεύοντες μίαν άποψιν τήν οποίαν αποκαλούν μαρξισμόν, 

άλλ1 άρκεΐ να έχη έννοήση τις τόν Μαρξ ϊνα πεισθή ότι εάν εζει σήμερον ό 

ανεξάρτητη άπό τα κόμματα, άλλα άπό τις βενιζελικές εφημερίδες κατηγορείται για τον φιλογερ-
μανισμό της, βλ. Δέσποινα Παπαδημητρίου, Ο.ΤΓ., 427-428 καί G. Β. Leon, ο.π., 72. 

146. Άρ. 52 (14 Αύγ. 1915). 
147. Ή «Ν. Έφημερίς» τήν κατηγόρησε τότε, όπως είπαμε, Οτι χωρίς να το δηλώνει ευθέως, 

υποστηρίζει το κόμμα του Γούναρη, βλ. «Ν. Έφημερίς» 17 Ίουν. 1915, 20 Ίουν. 1915, 1 Ίουλ. 
1915. 

148. «Ν. Έφημερίς» 19 Αύγ. 1915. Βλ. καί Γ. Β. Λεονταρίτης, Το έλλψιχό σοσιαλιστικό..., 
δ.π., 67-69. 

149. 'Αρ. 53 (22 Αύγ. 1915). 
150. «Ν. Έφημερίς» 22 Αύγ. 1915. 
151. 'Αρ. 54 (29 Αύγ. 1915). 
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άναλύσας τα στοιχεία του κεφαλαίου δαιμόνιος 'Ισραηλίτης θα ήτο υπέρ της 

ανεξαρτησίας των εθνικοτήτων και κατά πάσης απόπειρας οιουδήποτε Έθνους 

να δεσπόζη τών άλλων. Όλοι οι έννοήσαντες τον Μαρξ έγκαταλείπουσι σήμε

ρον την ούτοπίαν του διεθνισμού άνευ εθνικοτήτων». Το άρθρο καταλήγει ώς 

έξης: «Οι τοιούτοι αυτόκλητοι και ανερμάτιστοι διδάσκαλοι αποτελούν κοινω-

νικόν και έθνικόν κίνδυνον κατά του οποίου υποχρεούται το Κράτος, ή κοινωνία 

και το άτομον χωρισμένως να αμυνθούν δι' όλης αυτών της ηθικής δυνάμεως»152. 

Ή επιμονή του «Έργάτη-Λαοΰ» στην ουδετερότητα στηρίζεται άφ' ενός 

στην αυξημένη του βεβαιότητα για τήν εμβέλεια και το μέλλον τών σοσιαλι

στικών ιδεών καί άφ' έτερου στην πεποίθηση, Οτι ό κίνδυνος του πολέμου εϊναι 

ακόμη μακριά. Έτσι δεν δείχνει να ανησυχεί για τις εξελίξεις στίς σχέσεις 

Βουλγαρίας καί Κεντρικών Αυτοκρατοριών καί πιστεύει, ότι δεν απειλείται ή 

ακεραιότητα του ελληνικού εδάφους153. 

Μια εβδομάδα μετά όμως, στο τελευταίο της φύλλο, όταν έχει κηρυχθεί πια 

ή επιστράτευση, γράφει: «Διαταχθείς [ό στρατός] να φρούρηση τα ελληνικά 

σύνορα, θα εκτέλεση εύόρκως το καθήκον τούτο υπερασπίζων το πάτριον έδα

φος εναντίον παντός όστις θα έστρέφετο εναντίον μας. [...] Έάν δε οι Βούλγα

ροι θα ήθελον καί πάλι να έπαναλάβωσι το πείραμα του Παγκαίου καί της 

Νιγρίτης, τότε βεβαίως ούδ' επί στιγμήν θα ήδύνατο να ύποστηριχθή ότι θα 

ήθέλαμεν εξακολουθήσει εμμένοντες εις τήν ενοπλον ουδετερότητα»154. Ή ιδε

ολογική καθαρότητα, πού υπήρχε, τους τελευταίους δυο μήνες, όσο ό πόλεμος 

ήταν μακριά διαλύεται, μόλις αυτός απειλεί να γίνει πραγματικότητα. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι στο θέμα του πολέμου ό « Έργάτης-Λαός» 

προσπαθεί να συμβιβάσει τις σοσιαλιστικές ιδεολογικές επιρροές, αυξανόμενες 

συνεχώς, με τήν έντονη εθνική του συνείδηση, ή οποία εϊναι ασφαλώς ισχυρότε

ρη στην Κρήτη, αν λάβουμε υπ' όψη μας τήν πρόσφατη ενσωμάτωση της στό 

ελληνικό κράτος, μετά άπό μια ολόκληρη σχεδόν εκατονταετία εθνικών αγώ

νων. Οί συντάκτες της συγκινούνται τόσο με τήν κοινωνική αδικία, όσο καί με 

τήν ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης, μόνο πού τό δεύτερο υπάρχει μέσα τους 

ασυνείδητα, ένώ τό πρώτο έχει προκύψει μετά άπό λογική διεργασία. Ένα 

τρίτο στοιχείο του λόγου πού διατυπώνουν εϊναι ή μετριοπάθεια, ή προσπάθεια 

να κρίνουν όλες τις απόψεις χωρίς προκατάληψη καί να κρατούν μια απόσταση 

άπό τις ακραίες κομματικές τοποθετήσεις. 

152. «Ν. Έφημερίς» 5 Σεπτ. 1915. 

153. |Αρ. 55 (5 Σεπτ. 1915). Στίς 7 Σεπτεμβρίου (ν. ήμ.) είχε επέλθει συμφωνία μεταξύ τω 
δύο για επίθεση εναντίον της Σερβίας με αντάλλαγμα καί ελληνικά εδάφη. Για τα γεγονότα άπό τ. 
μέσα Σεπτεμβρίου ώς το τέλος βλ. G. Β. Leon, ο.π., 215-227 

154. Άρ. 56 (12 Σεπτ. 1915). 
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Ή πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας 

'Από το πρώτο του φύλλο ό «Έργάτης-Λαός» διακηρύσσει ότι: «Μακράν άπό 

τας κομματικας διενέξεις και τους προσωπικούς διαπληκτισμούς θα έξάρωμεν 

πάντοτε και θα έπαινέσωμεν παν τοιούτον μέτρον, αποσκοπούν εις τήν βελτίω-

σιν της θέσεως των εργατών, παρ' οιουδήποτε και αν προήλθε τούτο»155. Έτσι 

δεν θεωρεί απαραίτητο να εκφράζει πολιτική άποψη για κάθε θέμα τής επικαι

ρότητας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην προεκλογική περίοδο του Μαΐου 

του 1915, οπότε δπως έχει ήδη αναφερθεί εξοργίζει με τήν ανεξάρτητη στάση 

της τήν βενιζελική κοινή γνώμη. Συζητώντας για τήν εξωτερική πολιτική, 

θεωρεί αξιόπιστες και τις δυο πλευρές, πού διαφωνούν, και τις διαφορές τους 

επουσιώδεις156. Στο ζήτημα τής ασθένειας του Βασιλιά Κωνσταντίνου, πού 

έχει διχάσει τον τύπο στην 'Αθήνα και έχει δημιουργήσει υστερικές αντιδρά

σεις157, ό «Έργάτης-Λαός» επιλέγει τον δρόμο τής λογικής ανάλυσης τών 

πραγμάτων δημοσιεύει τίς πληροφορίες πού υπάρχουν για το θέμα, συμμετέχει 

στις δεήσεις πού οργανώνονται υπέρ τής υγείας του Βασιλέως, άπο τίς όποιες 

δεν λείπουν ούτε το ΕΚΗ ούτε τα εργατικά σωματεία τής πόλης, δημοσιεύει 

Ομως και άρθρο του γιατρού Κ. Χαριτάκη, όπου αναλύονται με εκλαϊκευτικό 

τρόπο τα συμπτώματα της ασθένειας1^. Ιΐαντως τήν εποχή, στην οποία ανα

φερόμαστε, δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί το κλίμα του Εθνικού Διχασμού, με 

τίς εκδηλώσεις του πού θα φανούν αργότερα159. 

Ή εφημερίδα θίγει κυρίως το θέμα τής πολιτικής και κομματικής νοοτρο

πίας. Γράφει π.χ.: «Οι κατά καιρούς κληθέντες να διευθύνωσι τα κοινά [...] δεν 

παρέλειψαν άπο του να ένσταλάξωσιν εις τάς ψυχάς τών οπαδών των το άμοι-

βαϊον και άδιάλλακτον μίσος, ενώ συγχρόνως προσεπάθησαν να έφελκύσωσι 

προς εαυτούς τήν τυφλήν του κοινού έμπιστοσύνην δια του μονοπωλιακού πα

τριωτισμού και τής δημοκοπίας»160. Ό ελληνικός λαός πρέπει να μάθει να 

155. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914). 

156. Άρ. 33 (20 Μάρτ. 1915). θεωρεί δεδομένη βέβαια τήν ευνοϊκή στάση προς τήν Άντάντ. 

157. Ό Κωνσταντίνος αρρώστησε σοβαρά τον 'Απρίλιο με πλευρίτιδα, βλ. Γ. Βεντήρης, ο.π., 

335-338 (συγκρίνει τις αντιδράσεις με «τάς σκοτεινοτέρας περιόδους του μεσαιωνικού φανατι

σμού») και Δέσποινα Παπαδημητρίου, ο.π., 409-414. 

158. Άρ. 40 (14 Μαΐου 1915). Για τις δεήσεις βλ. άρ. 39 (8 Μαΐου 1915), άρ. 41 (21 Μαΐου 

1915), άρ. 42 (29 Μαΐου 1915). Προτείνει επίσης τήν οργάνωση γιορτής για τήν ανάρρωση του 

Βασιλέως κατά το πρότυπο τής παναθηναϊκής πού είχε προηγηθεί, άρ. 50 (31 Ίουλ. 1915). 

159. Δέσποινα Παπαδημητρίου, ο.π., 422. Βλ. και το σχόλιο τής Πηνελόπης Δέλτα: « Ό ελλη

νισμός ήθελε ακόμα "τα δύο Βήτα" όπως είχε πεϊ τόσο έμορφα ή Λουκία Δεμερτζή», Πηνελόπη Σ. 

Δέλτα, 'Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, έπιμ. Παύλος Α. Ζάννας, Αθήνα 1988, 12. 

160. Άρ. 34 (3 Άπρ. 1915), με αφορμή τίς αντεγκλήσεις τών δύο παρατάξεων μετά τίς 

αποκαλύψεις για εδαφικές παραχωρήσεις του Βενιζέλου στους Βουλγάρους, βλ. G. Β. Leon, ο.π., 
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κρίνει «ψυχρώς και άπαθώς έπαινών, ό,τι είναι άξιον επαίνου και ψέγων δ,τι 

πρέπει να ψεχθή εκ των πράξεων της κυβερνήσεως ή της αντιπολιτεύσεως. 

'Επίσης την αυτήν τακτικήν οφείλει να άκολουθήση και κατά τήν ένάσκησιν υπ' 

αύτοΰ του εκλογικού δικαιώματος απέναντι των ποικιλώνυμων ψευδοϋποστη-

ρικτών ανεξαρτήτως της σημαίας, ην ούτοι φέρουσιν»161. Καταδικάζει λοιπόν 

τα «έκτροπα», πού δημιουργούνται μεταξύ των δύο παρατάξεων στην Κρήτη162 

και θεωρεί οπισθοδρομικό τον τρόπο, με τον όποιο ψηφίζει ό αμόρφωτος πλη

θυσμός, κυρίως ό αγροτικός, πού, κατά τήν εφημερίδα κυριαρχείται άπο τοπι

κιστικά κριτήρια και είναι δεσμευμένος άπο θρησκευτικές προλήψεις163. Το 

ζήτημα της κομματικής εμπάθειας εϊναι κατά τον «Έργάτη-Λαό», στοιχείο 

του παρελθόντος, πού εμποδίζει «τήν πρόοδον του Έθνους»164. 

Ώς προς τις σοσιαλιστικές επιρροές, πού έχει δεχθεί, τις όποιες δέν άποκρύ-

ι και ή 'ίδια χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα της «κοινωνιστικόν»165, φαίνε-

αι, πώς έχει σαφή σχέση μόνο με το ΕΚΑ και τον Σπ. Θεοδωρόπουλο. 'Αντι

μετωπίζει τον Δρακούλη άλλοτε ειρωνικά μιλώντας για τήν «αί'ρεσιν των φυ

τοφάγων του»166, άλλοτε μέ συμπάθεια, τον 'Απρίλιο του 1915, όταν αναφέρε

ται στις απόψεις του σχετικά μέ τον πρωσσικο κίνδυνο, πού απειλεί τήν 

ανθρωπότητα στον πόλεμο167, και τέλος του επιτίθεται αποκαλώντας τόν 

ΣΤΕΤ «ψευτοσύνδεσμο σοσιαλιστών», Οπως είδαμε, Οταν δημοσιεύεται ή έκ

κληση του τον Αύγουστο υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο168. 

Γνωρίζει επίσης τις συζητήσεις και πληροφορεί τους αναγνώστες της για τήν 

ί'δρυση ενιαίου Σοσιαλιστικού κόμματος καθώς και για τήν απόφαση συνεργα

σίας στις εκλογές μέ κάποιο κόμμα, πού θα υποστηρίζει τήν ουδετερότητα169. 

Ή συνεργασία όμως μέ το συγκεκριμένο κόμμα, του Γούναρη, αποσιωπάται 

και κατά τήν προεκλογική περίοδο και αργότερα, γιατί προφανώς αποφεύγει 

να αντιμετωπίσει τήν αντίδραση της βενιζελικής κοινής γνώμης του Ήρακλεί-

πτε 
τ 

151-152. Κατά τον ίδιο τρόπο τήν εποχή πού, μετά τις εκλογές, οι δύο μεγάλες παρατάξεις 

αντιδικούν για τή σύγκληση ή μή της Βουλής (Δέσποινα Παπαδημητρίου, δ.π., 409-414, Γ. 

Βεντήρης, δ.π., 339-344), ό «Έργάτης-Λαός» δέν ταυτίζεται μέ καμιά άπο τις δύο παρατάξεις· 

βλ. άρ. 46 (3 Ίουλ. 1915), όπου εμφανίζονται οί δύο ανώτατοι πολιτειακοί παράγοντες να συνεργά

ζονται, άρ. 52 (14 Αύγ. 1915) κ.τ.λ. 

161. Άρ. 34 (3 'Απρ. 1915). 

162. 'Αρ. 40 (14 Μαΐου 1915). Βλ. και άρ. 41 (21 Μαΐου 1915), άρ. 43 (12 Ίουν. 1915). 

163. 'Αρ. 42 (29 Μαΐου 1915). Ειρωνεύεται επίσης «τους θεσιθηρικούς κύκλους», πού περιμέ

νουν μέ αγωνία ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση, άρ. 43 (12 Ίουν. 1915). 
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'Αρ. 1 (26 Ίουλ. 1914,ι. 

'Αρ. 52 (14 Αύγ. 19151. 

'Αρ. 3 (22 Αύγ. 1915). 

'Αρ. 36 (17 'Απρ. 1915). 

'Αρ. 53 (22 Αύγ. 1915). Βλ. παραπάνω, 165. 

'Αρ. 37 (24 'Απρ. 1915) και άρ. 38 (1 Μαΐου 1915). Βλ. παραπάνω τή σημείωση 24. 
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ου170. Ή μάλλον απότομη αλλαγή της στάσης της απέναντι στον Δρακούλη και 

τις φιλοσυμμαχικές του απόψεις, άλλα και γενικά ή ιδεολογική της σκλήρυνση 

το καλοκαίρι του 1915 'ίσως να σχετίζεται με τήν αύξηση της επιρροής τών 

σοσιαλιστών τής Φεντερασιον στο ΕΚΑ, πού σύμφωνα με τον Μπεναρόγια 

παρατηρείται τήν εποχή αυτή, μετά τήν εκλογή του Γ. Χιωτάκη ως προέ

δρου171. 

Ό ίδβολογικός λόγος 

Οί νεωτερικές απόψεις πού κατά καιρούς υποστηρίζει ή εφημερίδα, ή σχέση της 

με το ΕΚΑ και οί ιδεολογικές επιρροές, πού έχει δεχθεί αντανακλώνται, όπως 

είναι φυσικό, και στον θεωρητικό λόγο, πού διατυπώνει. Ένώ τα αυστηρώς 

θεωρητικά άρθρα είναι μόνο δύο, το ενα με τον τίτλο Πρόβλημα προς λυσιν και 

το άλλο με τον τίτλο Οί σοσιαλιστχί και ό πόλεμος με τήν υπογραφή 'Ορεινός, 

ό λόγος αυτός αποκαλύπτεται και άπό άλλα λιγότερο ολοκληρωμένα άρθρα ή 

άπό άπλες νύξεις ενταγμένες σε άλλα κείμενα. Ό ιδεολογικός λόγος του « Έρ-

γάτη-Λαοΰ» εξ άλλου, όπως και κάθε άλλου εντύπου εκφράζεται, Οχι μόνο 

άμεσα, με συνειδητές δηλαδή τοποθετήσεις, άλλα καί έμμεσα, καθώς ό καθη

μερινός σχολιασμός τής επικαιρότητας είναι πολλές φορές πολύ εύγλωττος172. 

Συζητώντας για τα αίτια του πολέμου, επιχειρεί μια κοινωνική ανάλυση 

και διαπιστώνει τήν ύπαρξη τριών κοινωνικών τάξεων σε κάθε κοινωνία, τών 

«πλουτοκρατών», όπου ανήκουν, Οσοι κατέχουν «το χρήμα», τών «νοικοκυραί-

ων», οί όποιοι, αν καί διαθέτουν περιουσία, εργάζονται και οί 'ίδιοι —στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν καί οί δημόσιοι υπάλληλοι—, καί τέλος τών «λαϊκών 

στρωμάτων», του «λαού»173. Ώς προς τήν αριθμητική κατανομή τους πολυαρι-

θμότερη είναι ή τρίτη, ή οποία κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερη σημασία, άφοΰ 

συνεισφέρει τα μέγιστα στην εθνική παραγωγή με τους φόρους πού καταβάλ-

λει174. Ή έννοια του «εργάτη» δεν είναι σαφής· τις περισσότερες φορές τής δίνει 

μια ευρεία διάσταση, Οταν αναφέρεται π.χ. στα «λαϊκά στρώματα». Το ίδιο 

συμπεραίνουμε άπο το γεγονός, ότι αναλύοντας τήν ελληνική κοινωνία, εντάσ

σει στην κατηγορία αυτή πολλές επαγγελματικές ομάδες καί χρησιμοποιεί 

170. Είναι ενα θέμα «καυτό» για τήν πρόσφατα απελευθερωμένη άπο τους Τούρκους Κρήτη. Ή 

«Ν. Έφημερίς» χαρακτηρίζει «Νεότουρκους» τους εκλεγμένους βουλευτές τής Φεντερασιον, βλ. 

«Ν. Έφημερίς», 26 Αύγ. 1915. 

171. Ά. Μπεναρόγια, ο.π., 93. Εϊχε προσχωρήσει στή Φεντερασιον, καθώς υποστηρίζει ό 

Μπεναρόγια. Τον Χιωτάκη αναφέρει σέ μια μαρτυρία του ό 'Αριστείδης Δημητρατος, ώς μέλος 

του κύκλου του Παναγή Δημητράτου, βλ. Μιχάλης Δημητρίου, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, 

τ. Α', Αθήνα 1985, 306. 

172. Τα κείμενα αυτά μαζί με άλλα τρία χαρακτηριστικά δημοσιεύονται σέ παράρτημα, βλ. 

181-196. 

173. Άρ. 2 (8 Αύγ. 1914). 

174. Αρ. 32 (13 Μάρτ. 1915) καί άρ. 14 (7 Νοεμβρίου 1914). 
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μάλιστα, ώς συνώνυμο σχεδόν τον δρο «μισθωτές τάξεις»175. Στα λαϊκά στρώ

ματα λοιπόν εντάσσει τους εργάτες συγκοινωνίας, τους σιδηροδρομικούς και 

ατμοπλοϊκούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους 

κρεοπώλες, τους αρτοποιούς, τους υποδηματοποιούς κ.τ.λ.176 ή τους υπαλλή

λους εμπορικών καταστημάτων177. "Αλλοτε πάλι διατυπώνει έναν αυστηρότε

ρο ορισμό, εξαιρώντας π.χ. τους ιδιωτικούς υπαλλήλους178. Τέλος προσπαθών

τας να υπερασπισθεί την εργατική νομοθεσία έναντι των αντιπάλων της, υπο

στηρίζει, οτι υπάρχουν αρκετοί βιομηχανικοί εργάτες στο 'Ηράκλειο και άντι-

κρούει το επιχείρημα, οτι αυτοί είναι «μικροκεφαλαιουχοι»1'9, επικαλείται 

μάλιστα έξωοικονομικά κίνητρα για τις απαιτήσεις των εργατών, τήν αύξηση 

π.χ. των αναγκών τους, ώς προς τήν ποιότητα της διατροφής, της ένδυσης κτλ.: 

«Σήμερον ό εργάτης έχει και πολύ δικαίως τήν άξίωσιν να φάγη και αυτός 

δπως και ό εργοδότης του, τοσούτω μάλλον άφοΰ και αυτός εργάζεται και 

μάλιστα περισσότερον εκείνου, και να ένδυθή και αυτός ώς άνθρωπος ό όποιος 

συναισθάνεται πλήρως και τάς προς τον εαυτόν του και τάς προς τήν κοινωνίαν 

υποχρεώσεις του»180. 

Ή διαπίστωση, οτι ή υφισταμένη κοινωνική οργάνωση είναι αντίθετη με 

τους κανόνες του όρθου Λόγου και με το φυσικό δίκαιο, άφοΰ ή οικονομική 

ανισότητα δεν αντιστοιχεί σε μια ανάλογη φυσική ανισότητα των ανθρώπων, 

ώς προς τις ικανότητες τους, τήν αξία τους και τήν αξία της εργασίας πού 

προσφέρουν181, όδηγεϊ τήν εφημερίδα στην απόρριψη αυτής της κοινωνικής οργά

νωσης· αυτή χαρακτηρίζεται «σκόπιμη»182, «ελαττωματική»183, «δουλεία»184 ή 

«μέση κατάσταση μεταςυ ζωών και ανσρωπων»105. ΙΙροκειται για ενα «μεμο-

λυσμενο κοινωνικό και οικονομικό οργανισμό» . Στήριγμα τής κοινωνίας αυ

τής είναι ό νόμος, ό όποιος αποδέχεται π.χ. το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

αδιαφορώντας για τον τρόπο, πού αυτή αποκτήθηκε και διαψεύδει έτσι τήν 

λογική σχέση μεταξύ του φυσικού δικαίου και τής δικαιοσύνης, τήν αρχή δηλα

δή, πού συνοψίζεται στή φράση, «δ,τι δεν εϊναι φυσικόν και λογικόν, δεν δύναται 

να εϊναι και δίκαιον»187. Θεωρεί βέβαιη επομένως τήν κατάρρευση αργά ή 

175. Βλ. παράρτημα άρ. 2, 187. 
176. Άρ. 10 (10 Όκτ. 1914). 
177. Άρ. 13 (31 Όκτ. 1914). 
178. Άρ. 7 (19 Σεπτ. 1914). 
179. Άρ. 24(16 Ίαν. 1915). 
180. Άρ. 25 (23 Ίαν. 1915). 
181. Βλ. παράρτημα άρ. 1, 181-183 και άρ. 3, 190. 
182. Βλ. παράρτημα άρ. 1, 182. 
183. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 190. 
184. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 191 και άρ. 4, 194. 

185. Βλ. παράρτημα άρ. 3, δ.π. 
186. Ό.π., 190. 
187. Βλ. παράρτημα άρ. 1, 182. 
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γρήγορα αύτοΰ του «κοινωνικού οικοδομήματος» και τήν αντικατάσταση του 

άπο ένα δικαιότερο καθεστώς188. Το δικαιότερο αυτό καθεστώς είναι ό σοσια

λισμός189. 

Ή μορφή του σοσιαλισμού, πού θα επιλεγεί δεν εϊναι δεδομένη, άφοΰ εξαρ

τάται άπο τις παραδόσεις και τα χαρακτηριστικά κάθε έθνους. Διαβάζουμε 

χαρακτηριστικά· «ύπάρχουσι τόσαι ποικιλίαι σοσιαλισμού, δσα και έθνη»190. 

Ή εφημερίδα παρουσιάζει ορισμένες άπο αυτές μένοντας κυρίως στις διαφορές 

αντιλήψεων σχετικά μέ το αν ή εξέλιξη θα εΐναι βαθμιαία ή αν είναι απαραίτη

τη ή επανάσταση191. Χαρακτηριστικό πάντως της μελλοντικής κοινωνίας θα 

είναι ή κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, πού θα έχει ώς αποτέλεσμα, να 

παύσουν και οι αγώνες ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις192. Οί αντιλήψεις των 

διαφόρων σοσιαλιστών διαφέρουν και ώς προς τον τρόπο πού θα συμβεί αυτό. 

Ένώ παραθέτει πολλές απόψεις, είναι προφανές, Οτι ό « Έργάτης-Λαος» συμ

παθεί τον εξελικτικό σοσιαλισμό, άφοΰ εκφράζει τήν βεβαιότητα, ότι «ό σοσια

λισμός δεν επιδιώκει τήν άμεσον άνατροπήν του κράτους, και τήν κατάλυσιν 

των χωριζόντων τους λαούς συνόρων». Εκφράζει έξ άλλου τήν προτίμηση του 

για τους συνεταιρισμούς, παραγωγικούς και καταναλωτικούς, θεωρώντας αυ

τόν τον τύπο της οργάνωσης ώς τήν καλύτερη λύση: «Όντως σκοπός των 

διαφόρων τούτων τύπων των συνεταιρισμών είναι ή έξαφάνισις πάσης εκμε

ταλλεύσεως του άνθρωπου παρά του άνθρωπου, και κατ' άκολουθίαν πάσης 

αφορμής έριδος μεταξύ αυτών. Ό συνεταιρισμός π.χ. παύει τας έριδας μεταξύ 

πωλητών καί αγοραστών, ό δέ της παραγωγής, τάς του εργοδότου και εργάτου. 

Έκαστος εργάζεται ουχί πλέον έγωϊστικώς δι' εαυτόν, άλλα δια το Σύνολον. 

Έπιδιώκουσιν ουχί κέρδος, άλλ' απλώς τήν πλήρωσιν τών αναγκών άφθονώτε-

ρον καί άκοπώτερον, και τήν ήθικοποίησιν τών οικονομικών σχέσεων, δια της 

καταργήσεως της διαφημίσεως, της νοθεύσεως κ.λ.π.»193. 

Ή εφημερίδα υποστηρίζει επίσης —καί θεωρητικά, γιατί πρακτικά, όπως 

είδαμε, πρωτοστατεί σε αυτές τις διεργασίες— τήν αναγκαιότητα της εργατι

κής νομοθεσίας καί της επαγγελματικής οργάνωσης, στοιχεία πού θεωρεί αλ

ληλένδετα, άφοΰ άφ' ενός οί νόμοι επιτρέπουν τήν ίδρυση σωματείων, καί άφ' 

έτερου ή ύπαρξη ισχυρών σωματείων μπορεί να επηρεάσει τήν νομοθεσία194. Ό 

νόμος, ή επέμβαση της Πολιτείας, αποτελεί κατά τον « Έργάτη-Λαο» συμπλή

ρωμα της οργάνωσης τών εργατών: «Άφοΰ δέ δια της αναγνωρίσεως τών 

188. Ό.π., 183. 
189. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 190. 
190. Ό.π., 191. 
191. Ό.π., 191-192. 
192. Βλ. παράρτημα άρ. 1, 184. 
193. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 191 καί άρ. 1, 186 
194. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 190-191. 



172 Σοφία Ματθαίου 

εργατικών συνεταιρισμών άνεπτύχθη το στάδιον της εργατικής αυτοβοήθειας, 

πάσαι σχεδόν αϊ όψεις του εργατικού ζητήματος ετέθησαν εις την όδον της 

συμπληρώσεως αυτών και μόνον εφ' ας περιπτώσεις δεν έπεξετείνετο ή δύναμις 

τών εργατών επενέβη ή Πολιτεία»195. Με τον νόμο ή Πολιτεία έρχεται «επί

κουρος εις τον έργατικον αγώνα»196 ή επιβάλλει λύσεις δίκαιες πού ή ίδια ή 

δομή της κοινωνίας εμποδίζει. Σχετικά με τον νόμο π.χ. «περί εργασίας γυναι

κών καί ανηλίκων» γράφει: «Διότι αν δεν ύπήρχεν ή τοιαύτη άπαγόρευσις καί 

έπετρέπετο αδιακρίτως ηλικίας ή εργασία, είναι πολύ πιθανόν ή μάλλον βέβαι

ον, δτι ό σημερινός άγων της ζωής, καθιστάμενος όσημέραι οξύτερος, θα εξωθεί 

τους ενδεείς γονείς, Οπως ρίψουν τα τέκνα αυτών ένωρίτερον εις τήν βιοπάλην 

[...] Ούτω δε θα έδημιουργεϊτο εις τήν κοινωνίαν μία τάξις απαίδευτων πολι

τών επί ζημία τής εθνικής παραγωγής»197. Τέλος σημειώνει, δτι ό νόμος είναι: 

«ή άποκρυστάλλωσις τής περί φιλανθρωπίας αντιλήψεως τής σημερινής κοινω

νίας [...] Δυστυχώς όμως τοιαύτα αισθήματα φιλανθρωπίας δεν ύπάρχουσι 

παρά τοις έργοδόταις καί το νομοσχέδιον ήλθε τοιουτοτρόπως να έπιβάλη εν 

εϊδος αναγκαστικής ούτως ειπείν φιλανθρωπίας»198. 

Χριστιανοσοσιαλιστικές επιρροές πρέπει να εκφράζει ή σημασία, πού απο

δίδει στον ρόλο τής εκκλησίας· θεωρεί αυτονόητη τήν κοινωνική της ευαισθη

σία, άφοΰ το δόγμα τής χριστιανικής θρησκείας, κατά τήν άποψη της, συνδέεται 

με τήν επιθυμία για τήν δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας199. Ένώ όμως ή 

Δυτική εκκλησία έχει αποδεχθεί τον ρόλο αυτό, συμβάλλοντας με τον δικό της 

τρόπο στην εξάλειψη τών αδικιών, ή ανατολική ορθόδοξη εκκλησία κατά τήν 

εφημερίδα χαρακτηρίζεται άπο αδράνεια καί απραξία200. 

Έκτος άπο τις προβαλλόμενες άπο τήν εφημερίδα ιδέες, αξίζει να σταθεί 

κανείς επίσης στον κώδικα, πού χρησιμοποιεί για να διατυπώσει τις οποιεσδή

ποτε θεωρητικές ή άλλες απόψεις της, ανεξάρτητα άπο το θέμα πού διαπρα

γματεύεται κάθε φορά. Ό κώδικας αυτός συγκροτείται άπο ενα σύνολο άξιων, 

πού υπόκεινται σε κάθε τοποθέτηση τής εφημερίδας. 

Είναι εμφανής ή διάκριση πού κάνει ανάμεσα στο Σύνολο, τους πολλούς, καί 

στο άτομο, τον Ινα, θεωρητικοποιώντας μάλιστα τήν διάκριση αυτή με τις 

έννοιες Συνολισμος- 'Ατομισμός201. Ό εγωισμός εϊναι ενα άπο τα πιο αρνητικά 

195. Άρ. 7 (19 Σεπτ. 1914). 
196. Άρ. 9 (3 Όκτ. 1914). 
197. Άρ. 13 (31 Όκτ. 1914). 
198. Άρ. 18 (5 Δεκ. 1914) με αφορμή τον νόμο περί εργατικών ατυχημάτων. 
199. Βλ. παράρτημα άρ. 3. 192-193 καί άρ. 21 (25 Δεκ. 1914). 
200. Ό.π. Ή εφημερίδα «Κρητική Εστία» αντιδρά στις απόψεις αύτες χαρακτηρίζοντας το 

σχετικό άρθρο «λιβελλογράφημα» καί τον συγγραφέα του «νεοϊδεάτη», βλ. «Κρητική Εστία» 11 
Άπρ. 1915. 

201. Άρ. 2 (8 Αύγ. 1914): «πρέπει να επικρατούν τα σύνολα δχι τα άτομα. Επειδή δε εις 
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στοιχεία της σημερινής κοινωνίας και θα εκλείψει στην μελλοντική, οπού θα 

κυριαρχεί ό αλτρουισμός202. Έτσι θεωρεί τον εγωισμό υπεύθυνο για τήν καθυ

στέρηση πού υπάρχει, ως προς τήν οργάνωση τών εργατών αν θέλουν οί εργα

τικές τάξεις να πετύχουν τους στόχους τους, πρέπει να παραμερίσουν τα προ

σωπικά πάθη και τις φιλοδοξίες203. Ό συνασπισμός τών εργατών είναι ενα 

μέσο για τήν καλλιέργεια της «αλληλεγγύης» ανάμεσα τους, έννοιας ιδιαίτερα 

προσφιλούς στην εφημερίδα204. Ή παραβολή με εικόνες της οικογενειακής ζω

ής χρησιμοποιείται ακριβώς για να τονίσει τήν σημασία της205. 

Έξ ί'σου αρνητικό στοιχείο με τον «εγωισμό», και σχεδόν ταυτόσημο είναι 

το «χρήμα», ή «ύλη». Τα κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα σύμφωνα με αυτήν τήν 

λογική είναι «ευτελή» και «οί εκμεταλλευτές έχουν ώς όργανο το χρήμα»206. Το 

«υλικό συμφέρον» καταδικάζεται ώς ή βασική αιτία πολλών καταστροφών της 

ανθρωπότητας. Για τον πόλεμο π.χ. γράφει: «Ουδέν ευγενές έλαττήριον ύπήρ-

ξεν ή αφορμή [...] ουδεμία ηθική ιδέα ή έξυπηρέτησις ίερου τίνος σκοπού άλλα 

[...] το ύλικον συμφέρον»207. 

Οί αξίες πού περικλείουν δλα τα θετικά στοιχεία είναι ή «ηθική»208, ό 

«πολιτισμός»209 καί ή «πρόοδος»210, έννοιες ασυμβίβαστες με δλα τα αρνητικά 

στοιχεία του παρόντος, συνώνυμες με τήν έννοια του σοσιαλισμού, στο περιεχό

μενο τών οποίων συμπυκνώνονται οί προσδοκίες για το μέλλον. Για τον « Έργά-

τη-Λαο» πηγή Ολων τών άξιων, πού αξίζει να μιμηθούν οί ανήσυχοι και «φιλο

πρόοδοι» Έλληνες είναι ή Ευρώπη211 καί μέσο για τήν κατάκτηση τους ή 

πασαν κοινωνίαν τήν πολυαριθμοτέραν τάξιν τήν αποτελούν αϊ εργατικού τάξεις δηλ. ό λαός, 

παραδέχεται ή Επιστήμη ότι τα συμφέροντα δλων ομού τών εργατικών τάξεων, δηλ. του λαοΰ 

πρέπει να επικρατούν καί να υποχωρούν απέναντι αυτών τα συμφέροντα τών ολίγων». 

202. Βλ. παράρτημα άρ. 3, 192. 

203. Άρ. 6 (12 Σεπτ. 1914), άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914), άρ. 51 (7 Αύγ. 1915). 

204. Ή σύσταση ενός σωματείου αποτελεί κατά τήν εφημερίδα μέσο για τήν ανάπτυξη της 

«εργατικής αλληλεγγύης», βλ. παράρτημα άρ. 5, 195-196. Βλ. καί άρ. 9 (3 Όκτ. 1914). 

205. Έτσι το ΕΚΗ χαρακτηρίζεται «οικογένεια» τών εργατών ή «αδελφική σύμπραξις», βλ. άρ. 

30 (27 Φεβρ. 1915). 

206. Βλ. παράρτημα άρ. 4, 194. 

207. Άρ. 48 (18 Ίουλ. 1915). 

208. Ό.π. 
209. Βλ. παράρτημα άρ. 4, 194 καί άρ. 23 (9 Ίαν. 1915). 

210. Στον άρ. 23 (9 Ίαν. 1915) διαβάζουμε: « Ή ειρήνη αύτη, ή λευκή αύτη θεά της προόδου 

καί του Πολιτισμού, εις ούδενός άλλου τάς επικλήσεις καί τάς ικεσίας είναι προωρισμένη να 

ύπακούση ειμή μόνον του κοινωνισμοΰ». Οί όροι «πρόοδος», «φιλοπρόοδος» και «προοδευτικός» 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Βλ. π.χ. άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914), άρ. 2 (8 Αύγ. 1914), άρ. 8 (26 

Σεπτ. 1914), άρ. 15 (14 Νοεμ. 1914), άρ. 16 (21 Νοεμ. 1914), άρ. 52 (14 Αύγ. 1915) κ.τ.λ. 

211. Άρ. 1 (26 Ίουλ. 1914). Βλ. καί άρ. 4 (29 Αύγ. 1914), άρ. 8 (26 Σεπτ. 1914), άρ. 15 (14 

Νοεμ. 1914), άρ. 17 (28 Νοεμ. 1914) κ.τ.λ. 

212. Άρ. 15 (14 Νοεμ. 1914). 
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παιδεία212. Στην εφημερίδα κυριαρχεί ή έννοια της κοινωνικής παιδείας, των 

«διδαγμάτων», πού πρέπει δηλαδή να προσφερθούν στους εργάτες, ώστε να 

κατανοήσουν τα καθήκοντα τους. Ή συνείδηση του δικαιώματος των εργατών 

να συνασπίζονται παρουσιάζεται ώς καθήκον, πού πρέπει να διδαχθεί άπο 

κάποιους φωτισμένους πρωτοπόρους της ιδέας αυτής213. Έναν τέτοιο πρωτοπό

ρο θεωρεί και τον εαυτό της, άφοΰ μέ τα άρθρα της προσπαθεί, όπως εΐ'δαμε, να 

πείσει για τήν σκοπιμότητα τής οργάνωσης, να εξοικειώσει τους αναγνώστες 

της μέ τήν εργατική νομοθεσία, μέ το «Οπλο» τής απεργίας κτλ. Τον ίδιο σκοπό 

εξυπηρετεί και το εκλαϊκευτικό της ύφος. Δέν ενημερώνει απλώς τους αναγνώ

στες της, τους «διδάσκει». Όταν π.χ. αποδοκιμάζει το νομοσχέδιο κατά τών 

απεργιών στις μεταφορές, παραθέτει τον εξής φανταστικό διάλογο: «Μέ άλλας 

λέξεις, όταν ό εργάτης τής συγκοινωνίας απεργήσει, έρχεται ή Κυβέρνησις 

κατά το νέον νομοσχέδιον και του λέγει: —Κύριε άπο τής στιγμής αυτής δέν 

είσαι πλέον πολίτης άλλα στρατιώτης και οφείλεις να ύπακούσης εις ο,τι σέ 

διατάσσω. Θα έργασθής λοιπόν θέλεις δέν θέλεις! Άλλα τα παιδιά μου πεινούν 

ή δέ εταιρεία μέ κλέβει, λέγει ό εργάτης. —Αυτά, κύριε, άπαντα το κράτος, 

εϊναι κουραφέξαλα και σου συνιστώ να μή πολυμιλής, διότι σέ στέλνω στο 

στρατοδικεΐον»214. 

Δέν εϊναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς μέ ακρίβεια τις επιρροές, πού απη

χούν οί παραπάνω απόψεις, κυρίως όμως ό κώδικας μέ τον όποιο διατυπώνον

ται, άφοΰ αποτελούν λίγο πολύ κοινό τόπο για πολλούς άπο τους Έλληνες 

σοσιαλιστές τής εποχής215. Οί αξίες τής ηθικής, τής προόδου, του πολιτισμού, 

οί όποιες ταυτίζονται μέ τήν έννοια του σοσιαλισμού, ή πίστη στο φυσικό 

δίκαιο και στην αντιπαλότητα τών εννοιών άτομο-σύνολο, ό θαυμασμός προς 

τήν Ευρώπη, οί χριστιανοσοσιαλιστικές αντιλήψεις, ή άρνηση τοΰ υλισμού και ή 

πεποίθηση, ότι οί εργάτες έχουν ανάγκη διαπαιδαγώγησης, είναι στοιχεία πού 

αναγνωρίζουμε στον Πλ. Δρακούλη, στον Σταύρο Καλλέργη, σέ ριζοσπαστικά 

έντυπα κτλ., παρά τις αναμφισβήτητες διαφορές τους καί τις προσωπικές τους 

αντιθέσεις. Παραθέτω ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα: Ό Δρακούλης εγρα-

212. Άρ. 15 (14 Νοεμ. 1914). 

213. Βλ. παράρτημα άρ. 5, 195-196. Εϊναι χαρακτηριστικός ό τίτλος Έννοια τοΰ συνασπισμού 

τών εργατών καί τα διδάγματα της σήμερον, άρ. 4 (29 Αύγ. 1914). Βλ. καί άρ. 9 (3 Όκτ. 1914). 

214. Άρ. 10 (10 Όκτ. 1914). 

215. Όσο για τις ευρωπαϊκές καταβολές τους το πράγμα είναι αδύνατο, άφοΰ λείπουν οι 

σχετικές συστηματικές εργασίες, πού θα μας επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Ή έννοια τής «ηθικής» τοΰ 

Παπαναστασίου ερμηνεύθηκε πρόσφατα ώς προϊόν τής επιρροής του καθηγητή του στο Βερολίνο Α. 

Wagner, βλ. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, « Ή έννοια τής "ηθικής" στον 'Αλέξανδρο Παπαναστασίου», 

στό: 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου, οί κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απόφεις του, Πρακτι

κά τοΰ Συνεδρίου, 'Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 1986, πού οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινω

νικών καί Πολιτικών Επιστημών, 'Αθήνα 1990, 21-26. Ή ευρύτατη χρήση τής έννοιας τήν εποχή 

αύτη δημιουργεί επιφυλάξεις για τήν ορθότητα τής ερμηνείας. 
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φε στο περιοδικό «"Αρδην»: «Βασική ημών αρχή είναι ή έλευθέρωσις του άτο

μου άπο της υλικής ανάγκης, ανάγκης άποκτεινούσης το πνεύμα καί τήν άν-

θρωπίνην ψυχήν. Άποβλέπομεν εις τήν κοινωνικήν έκείνην άνάπτυξιν, οία θα 

[...] ελευθέρωση τον άνθρωπον, ώστε να έπιδοθή εις τήν καλλιέργειαν της 

ηθικής, του πνεύματος και τής ψυχής του. Το πρόγραμμα μας παραμένει ή 

καταστροφή τής πτώχειας και του ατομισμού»216. Για τήν πρόοδο τής Ευρώ

πης έγραφε: «Εις τοΰτο τείνει ή έξέλιξις των ανθρωπίνων πραγμάτων καί τήν 

τάσιν ταύτην δύναται τις να άντιληφθή έάν παραβάλη τάς μάλλον προωδευμέ-

νας κοινωνίας με τάς όλιγώτερον προωδευμένας. Έν Ευρώπη το άτομον, ένώ 

εινε άνίσχυρον να έπιβάλλη αυθαιρέτως τήν θέλησίν του, αί αξιώσεις αύτοΰ 

εΐνει σεβασταί (σχετικώς πάντοτε)»217 — Στην αναγγελία τής κυκλοφορίας του 

«Εργάτη» τής Σμύρνης σημειώνεται ή ανάγκη για τήν «διδασκαλία» τών 

εργατών: «σκοπός είναι ή διαπαιδαγώγησις τών εργατικών μας τάξεων, ή 

διδασκαλία αυτών καί ή έξύψωσις του ηθικού των» καί χρησιμοποιούνται οι 

εκφράσεις «εκπολιτιστική δύναμη» καί «προοδευτική επίδραση»218. Ό Δ. Κο-

τζαμάνης, διευθυντής του " Ε ρ γ ά τ η " τής Σμύρνης —μετά τήν διακοπή τής 

έκδοσης του— κατηγορεί τον Δρακούλη το 1910, δτι δεν προσέφερε τα χρήμα

τα «δια τήν ί'δρυσιν Συνεργατικής —δπως συμβαίνει τοΰτο εις δλα τα μέρη τής 

Ευρώπης»219 εκφράζοντας μια διαδεδομένη τήν εποχή εκείνη συμπάθεια για 

τους συνεταιρισμούς παραγωγής, καταναλώσεως κτλ. Είναι τέλος χαρακτηρι

στικό Ινα κείμενο του Ζήση Σακελλαρίου δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Μέλ

λον» το 1908 με τον τίτλο Ό αληθής πολιτισμός: «Μια παροιμία λέγει: Δείξε 

μου ποίον συναναστρέφεσαι, να σου ειπώ ποιος είσαι. Κατ' άκολουθίαν περί πο

λιτισμού προκειμένου δύναται τις να ε'ι'πη: Δείξε μου τήν σοσιαλιστικήν κίνησιν 

216. Βλ. Κωστής Μοσκώφ, Εισαγωγικά στην Ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης, 

Θεσσαλονίκη 1979, 184. 

217. Πλάτων Δρακούλης, Το εγχειρίοΊον του εργάτου, 'Αθήνα 1893, 43. Παρόμοιες σχετικά με 

τήν Ευρώπη ήσαν καί οι απόψεις του Σταύρου Καλλέργη, βλ. Κ. Μοσκώφ, ο.π., 192- πβλ. καί Γ. Β. 

Λεονταρίτης, ο.π., 20-23, πού αναφέρεται καί στους δύο. 

218. Βλ. '"Ημερησία Σμύρνης" 6 Αυγούστου 1908. Ή ίδια αντίληψη υπάρχει καί στις διακηρύ

ξεις του Δρακούλη σχετικά με τήν οργάνωση τών εργατών: «"Απαξ οι έργάται στέργωσι να 

διαφωτίζωνται, πέποιθα δτι ειλικρινείς καί νοήμονες διερμηνείς τών συμφερόντων του εργάτου δεν 

θα λείψωσιν», βλ. Έρευνα, τόμος Γ', τευχ. Α ' Ίαν. 1908, 7. Τήν άποψη για τήν ανάγκη τής 

εκπαίδευσης τών εργατών, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματα τους υπογραμμίζει το 1914 

καί ό Στ. Καλλέργης, βλ. Μ.Δημητρίου, ο.π., 171. Ό Γεώργιος Σκληρός, πού εντάσσεται σε άλλη 

θεωρητική παράδοση έγραφε το 1908 «Ναί, ή ανάπτυξη του λαοΰ, του πλήθους εϊναι άπο τήν 

άποψη του μαρξισμού, ή μόνη προοδευτική εκπολιτιστική δράση τών ειλικρινών, ευγενών, συνειδη

τών μελών τής κοινωνίας», βλ. Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Ό Γ. Σκληρός στην Αίγυπτο. Σοσιαλι

σμός, δημοτικισμός και μεταρρύθμιση, 'Αθήνα 1988, 55. 

219. Βλ. Νουμας άρ. 405, 19 του Σεπτέμβρη 1910, 107. Ώς προς τις ιδέες τοΰ συνεργατισμού 

πρέπει να αναφέρουμε, δτι τήν εποχή αυτή άρχισαν να διαδίδονται ευρέως οι σχετικές απόψεις τοΰ 

Charles Gide, βλ. Ά . Λιάκος, «'Από κράτος φύλαξ εις κράτος πρόνοια», δ.π., 171. 
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τόπου τινός να σου ειπώ τον βαθμον του πολιτισμού του [...] Με άλλας λέξεις è 

αληθής πολιτισμός στηρίζεται εις τήν άνάπτυξιν των αισθημάτων της κοινωνι

κής αλληλεγγύης. 'Από της απόψεως ταύτης ας ρίψωμεν εν βλέμμα περί ημάς 

και ας έξετάσωμεν εάν έχωμεν εν τω πεδίω τούτω τής ανθρωπινής εξελίξεως 

να έπιδείξωμεν σημεία προόδου. Θέλομεν παρατηρήσει μετά θλίψεως δτι παρά 

τα εκάστοτε ύφ' ημών αυτών διατυμπανιζόμενα περί τής προόδου ημών εν τη 

όδω του πολιτισμού έχει εισχωρήσει και άναπτυχθή ένα είδος απαίσιου υλισμού 

ένας ύπερεγωϊσμός και ύπερατομικισμός ό όποιος δεν συνάδει ποσώς προς τήν 

επί τα πρόσω έξέλιξιν του άνθρωπου ήτοι προς τον έξανθρωπισμον και τον 

αληθή πολιτισμόν»220. 

Παρά το γεγονός όμως, ότι δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες διαφορές ώς 

προς τήν σοσιαλιστική γλώσσα τής εποχής, δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς τις 

ομοιότητες τών απόψεων και τής γλώσσας του « Έργάτη-Λαοΰ» με αντίστοι

χες απόψεις του Άλ. Παπαναστασίου και του Σπ. Θεοδωρόπουλου, κάτι που 

διαπιστώθηκε και για τις απόψεις τή εφημερίδας σχετικά με τον πόλεμο. Οι 

ομοιότητες οφείλονται στην άμεση σχέση τής εφημερίδας με το ΕΚΑ και τήν 

εφημερίδα «Λαός» τής 'Αθήνας, τών όποιων πρωτεργάτης είναι ό δεύτερος, 

και συνεργάτης στην εφημερίδα ό πρώτος. 

Έτσι λοιπόν ή ευρεία έννοια τής λέξης «εργάτης» είναι άπο τα στοιχεία, 

πού επιδοκιμάζει ό Παπαναστασίου στον «Λαό» τής 'Αθήνας221. Οι αντιλήψεις 

επίσης για τους συνεταιρισμούς ώς μέσο για τήν αλλαγή τής κοινωνίας και τής 

συνείδησης τών ανθρώπων προέρχονται άπό τους ίδιους, άφοΰ ή ίδρυση «συνερ

γατικών εταιρειών εργασίας, παραγωγής και καταναλώσεως, πιστώσεως» 

αποτελεί ένα άπό τα άρθρα του οργανισμού του ΕΚΑ, όπως προκύπτει άπό τήν 

ομιλία του Σπ. Θεοδωρόπουλου στα εγκαίνια τον Δεκέμβριο του 1911, όπου 

τονίζει τα οικονομικά άλλα και τα «ηθικά» πλεονεκτήματα τής οργάνωσης 

αύτοΰ του τύπου222. Έχει διαπιστωθεί επίσης, ότι ό Παπαναστασίου γνώριζε 

τους σχετικούς αγγλικούς προβληματισμούς223. Όσο για τήν αναγκαιότητα 

τής εργατικής νομοθεσίας και τής επαγγελματικής οργάνωσης, είναι γνωστές 

220. Διονύσιος Κόκκινος (έκδ.), «Μέλλον», άρ. 5,14-27 Δεκ. 1908. Τα παραδείγματα μπορούν 

να πολλαπλασιασθούν, βλ. και Παναγιώτης Νοϋτσος, Ή σοσιαλιστική σχέφϊ] στην 'Ελλάδα άπο 

το 1875 ώς το 1974, τ. Α', Οι σοσιαλιαστές διανοούμενοι και ή πολιτική λειτουργία της πρώιμης 

κοινωνικής κριτικής (1875-1907), 'Αθήνα 1990, δταν έχουν συναχθεί αρκετά χαρακτηριστικά 

κείμενα. 

221. «Λαός» 29 Μάρτ. 1914. 'Αναδημοσιεύεται στό: Άλ. Παπαναστασίου, ό.π., 198. 

222. «Παναθήναια», ό.π., 199. 

223. 'Αλέξανδρος-'Ανδρέας Κύρτσης, « Ό Άλ. Παπαναστασίου και οι θεωρίες κοινωνικής με

ταρρύθμισης τών αρχών του 20οΰ αιώνα», Τα 'Ιστορικά τ.χ. 9,1988, 347-349. Το άρθρο δημοσιεύ

εται και στό: 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές άπόφεις του, 

Ο.π., 63-77. 
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οι σχετικές αντιλήψεις τοΰ Σπ. Θεοδωρόπουλου224. Οι χριστιανοσοσιαλιστικές 

επιδράσεις έξ άλλου, πού εντοπίζονται στον « Έργάτη-Λαό», θα πρέπει να 

αποδοθούν πάλι στον κύκλο του «Λαού» της 'Αθήνας. Σέ ένα άρθρο του Άλ. 

Παπαναστασίου έκεϊ μέ τον τίτλο Χριστιανισμός καί Σοσιαλισμός διαβάζουμε 

μεταξύ των άλλων: «Τπο τήν έπίδρασιν της μεταβολής και τών προσπαθειών 

αυτών [τών αγώνων δηλαδή τής εργατικής τάξης] ανακαλύπτεται, δτι το αλη

θές Χριστιανικόν πνεύμα είναι άσυμβίβαστον μέ τον ισχύοντα κοινωνικον όργα-

νισμόν, τον εύνοοΰντα τάς αδικίας, καί αρχίζει και ή εκκλησία, δηλαδή ό κλήρος 
\ ΐ[\ ι \ t ι ~ •> ~ » ~ 99e) 

να τίθεται εις τήν υπηρεσιαν των σοσιαλιστικών αρχων»Ζ". 

Ή έννοια τής εργατικής αλληλεγγύης χρησιμοποιείται επίσης συχνά στον 

«Λαό» τής 'Αθήνας226, ενώ ό Παπαναστασίου μέ αφορμή τήν έκδοση τοΰ Λά

ου» γράφει για τήν οργάνωση τών εργατών: «Τα προσωπικά ζητήματα, τα 

πάθη, αϊ άντιληλίαι πρέπει να ξεχασθούν. Τα πρόσωπα πρέπει να υποχωρή

σουν ε'ις τήν ίδέαν τής τάξεως ολοκλήρου και τής οργανώσεως της»227. Το ίδιο 

συμβαίνει καί μέ τις έννοιες «Άτομισμος-Συνολισμός»228. 

Τήν άποψη για τήν κοινωνική παιδεία, πού πρέπει να αποκτήσουν οί εργά

τες, έννοια κλειδί για τον « Έργάτη-Λαό», υποστηρίζει καί ό Παπαναστασίου 

μέσα άπο τις στήλες του «Λαού»229. Εϊναι γνωστό τέλος, Οτι τήν ανάγκη για 

τήν μόρφωση τών εργατών, ώστε να συναισθανθούν τα δικαιώματα τους, Οχι 

μόνο εξέφραζε θεωρητικά, άλλα καί προσπαθούσε να υλοποιήσει μέ τήν οργά

νωση διαλέξεων ό Σπ. θεοδωρόπουλος230. 

* 

Ή εφημερίδα « Έργάτης-Λαος» αποτελεί ένα καλό δείγμα τοΰ τρόπου μέ 

τον όποιο ιδέες καί κινήσεις γεννημένες στην 'Αθήνα «εξάγονταν» στην 

επαρχία. 

Ένας μικρός κύκλος ανθρώπων, πυρήνας τοΰ οποίου εϊναι οί υπεύθυνοι τής 

εφημερίδας, θέλει να δημιουργήσει στο 'Ηράκλειο τις προϋποθέσεις, πού θα 

ευνοήσουν τήν οργάνωση τών εργατών, τήν εφαρμογή τής εργατικής νομοθεσί-

224. «Παναθήναια», δ.π. Καί ή εφημερίδα «Λαός» προωθεί ακριβώς αυτές τις αντιλήψεις. Τήν 

επαγγελματική οργάνωση τών «εργαζομένων τάξεων» είχαν περιλάβει στους στόχους τους οι 

κοινωνιολόγοι, όταν ίδρυαν το 1910 το Λαϊκό κόμμα, βλ. Άλ. Παπαναστασίου, ό.π., 76. 

225. «Λαός» 5 'Απρ. 1915. Βλ. τήν αναδημοσίευση στό: Άλ. Παπαναστασίου, Ο.ΤΓ., 20. 

226. «Λαός» 17 Μαΐου 1914, 6 Σεπτ. 1914 κ.τ.λ. 

227. «Λαός» 29 Μάρτ. 1914. Βλ. τήν αναδημοσίευση στό: Άλ. Παπαναστασίου, Ο.π., 198. 

228. Βλ. «Λαός» 12 Ίουλ. 1914. 

229. «Λαός» 29 Μάρτ. 1914. Βλ. τήν αναδημοσίευση, στό: Άλ. Παπαναστασίου, Ο.ΤΓ., 197. 

230. «Παναθήναια», ό.π. Βλ. και «Λαός» 12 Ίουλ. 1914. 
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ας και να διαδώσουν νεωτερικές αντιλήψεις για τήν κοινωνία. Οι ίδιοι έχουν ως 
πρότυπο το ΕΚΑ και τήν εφημερίδα του. 

Ό «διδακτισμός» του « Έργάτη-Λαοΰ», πού αποτελεί το πρώτο κύριο χα

ρακτηριστικό του, οφείλεται κυρίως στο γεγονός δτι απευθύνεται σε ανθρώ

πους, τους οποίους αγωνίζεται να πείσει, δτι έχουν δικαιώματα, πού οί ίδιοι 

αγνοούν. 'Οφείλεται δμως, δπως είδαμε, και στο είδος των αντιλήψεων πού 

ακολουθούν οί ιδεολογικοί του πατέρες στην 'Αθήνα. Φαίνεται πώς ακολουθεί 

πιστά τήν έμμεση προτροπή τοΰ Άλ. Παπαναστασίου, ό όποιος έγραφε στις 

29 Μαρτίου του 1914: «Με άλλους λόγους αί οικονομικώς ίσχυρότεραι τάξεις 

είναι αί συντηρητικαί τάξεις, πού δεν έχουν ανάγκην να είπουν πολλά δια να 

δικαιολογήσουν τήν άποψιν πού τάς συμφέρει, ενώ οί έργάται αποτελούν τήν 

έπαναστατικήν τάξιν, ή οποία έχει ανάγκην διαρκούς διδασκαλίας και καθημε

ρινής δημοσιογραφικής υποστηρίξεως δια να κατορθώση να ξερριζώση παλαιάς 

προλήψεις και συνήθειας, να πείση τους άλλους περί του δικαίου της, να ένισχυ-

θή ή ιδία εις τους αγώνας και τάς προσπάθειας της. Δι* αυτόν τον λόγον εις δλα 

τα μέρη, δπου υπάρχει κάπως σοβαρά εργατική κίνησις, έχουν οί έργάται τα 

ιδιαίτερα δημοσιογραφικά τους όργανα. Και έδώ ή εργατική κίνησις, δεν οφεί

λει ολίγα είς φύλλα εργατικά, τα όποια έξεδόθησαν κατά καιρούς και ώφείλον-

το είς τάς φιλότιμους προσπάθειας ολίγων ατόμων [...] Τό έργον πού έχει να 

επιτέλεση δεν είναι βεβαίως εύκολον. Έχει να διαφώτιση αυτούς τους ίδιους 

έργάτας περί τοΰ συμφέροντος των, να τους δημιουργήση πραγματικήν έργατι-

κήν συνείδησιν, να τους καθοδήγηση είς τήν έπαγγελματικήν των όργάνωσιν, 

είς τους επαγγελματικούς των αγώνας και να τους βοηθήση είς τάς προσπάθει

ας των προς έφαρμογήν και τελειοποίησιν της εργατικής νομοθεσίας»231. Ώς 

προς τήν υποδοχή πάντως τών ιδεών, πού προσπαθούσε να προωθήσει ή εφημε

ρίδα παρουσιάζει ενδιαφέρον ή στάση της φιλοβενιζελικής «Ν. Εφημερίδας» 

απέναντι της και ιδιαίτερα ή εμφανής ενόχληση της άπό τό γεγονός, δτι ό 

συντάκτης τοΰ « Έργάτη-Λαοΰ» εϊναι διανοούμενος. Διαβάζουμε π.χ.: «Μπρά

βο κύριε Δικηγόρε! Καλά τα καταφέρνεις πού να μή βασκαθής! Ώστε μια 

εφημερίδα ύποστηρίζουσα ενα κόμμα χωρίζει τον λαόν; Έτσι βρίσκεις στα 

συγγράμματα πού διαβάζεις ευφυέστατε; [...] Σε νοιώσαμε κύριε σοφέ, με τάς 

ωραίας πολιτικάς γνώμας»232. Άλλου ειρωνεύεται εκφράσεις της εφημερίδας 

θεωρώντας τες φυσικές «λόγω της γειτνιάσεως της είς τον κύκλον τών επιστη

μονικών ομάδων»233. 

Έκτος άπό τον «διδακτισμό», τό δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό τοΰ « Έρ

γάτη-Λαοΰ» εϊναι ή ατολμία με τήν οποία ακολουθεί τό πρότυπο του, ατολμία, 

231. Βλ. τήν σημείωση 228. 

232. «Ν. Έφημερίς» 1 Ίουλ. 1915. 'Απευθυνόμενη προς τον Κόντο χρησιμοποιεί συχνά τον 
χαρακτηρισμό «σοφός». 

233. Ό . π , 17 Ίαν. 1915. 
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πού θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «επαρχιωτισμό». 

Παίζοντας ουσιαστικά το ρόλο του «φερέφωνου», ή εφημερίδα, προσπαθεί 

να μιμηθεί το πρότυπο της χρησιμοποιώντας ακόμα και τις ϊδιες εκφράσεις 

μερικές φορές. Προσαρμοζόμενη όμως στις «επαρχιακές» συνθήκες αναγκάζε

ται να διαφοροποιείται1 για να γίνουν κατανοητές καί συμπαθείς οι ίδέες, τις 

όποιες προωθεί, πρέπει να εκφράζονται στη γλώσσα πού μιλούν οι υποψήφιοι 

αποδέκτες τους. Έτσι το ύφος της είναι εκλαϊκευτικό, αναλυτικό περισσότερο, 

παρά δογματικά θεωρητικό. Στα θεωρητικά της άρθρα είναι εμφανής ή προσπά

θεια να εκτίθενται οι απόψεις με αυστηρό επαγωγικό τρόπο, χωρίς λογικά 

κενά, όπως είναι εμφανής επίσης ή τάση να παρουσιάζονται Ολες ανεξαιρέτως 

οι τρέχουσες απόψεις, παρ' Ολο πού δείχνει συνήθως τήν προτίμηση της για μιά. 

Στα περιεχόμενα της περιλαμβάνει ό,τι θα ενδιέφερε έναν οποιονδήποτε ανα

γνώστη στο 'Ηράκλειο καί Οχι μόνο τον προϊδεασμένο, όπως συμβαίνει μέ τον 

«Λαό» της 'Αθήνας. Το ενδιαφέρον για τα τοπικά θέματα επίσης εϊναι χαρα

κτηριστικό. Ή διαφορά αυτή ενοχλεί, όπως είδαμε, τήν αθηναϊκή εφημερίδα, ή 

οποία χαρακτηρίζει «παραγεμίσματα» πολλά άπο τα περιεχόμενα του « Έργά-

τη-Λαοΰ». Το ύφος του εξ άλλου δεν είναι ποτέ επιθετικό καί προκλητικό, 

Οπως συχνά παρατηρούμε να συμβαίνει στην αθηναϊκή εφημερίδα. 

Ένα άλλο στοιχείο πού προκύπτει άπο τή μελέτη της εφημερίδας είναι ή 

επιρροή της τοπικής ιστορικής παράδοσης στον τρόπο, μέ τον όποιο εκφράζει 

τήν ριζοσπαστική της διάθεση ή ομάδα του 'Ηρακλείου. Ή παράδοση των 

εθνικών αγώνων είναι έντονη. Είδαμε Οτι ό Έμμ. Κακουδάκης ήταν άπο το 

1911 δραστήριο μέλος του πατριωτικού σκοπευτικού συλλόγου «Έθνικόν Λά-

βαρον», οι ανακοινώσεις του οποίου δημοσιεύονται συστηματικά στην εφημερί

δα. Είδαμε επίσης τήν ευαισθησία, πού δείχνει ή εφημερίδα για τους αποστρα

τευμένους των προηγουμένων εθνικών αγώνων. Εϊναι γενικά δύσκολο τήν περί

οδο αυτή να διακριθεί το εθνικό άπο το κοινωνικό στοιχείο. Είναι χαρακτηρι

στικό, ότι ό σημαντικότερος εκπρόσωπος των σοσιαλιστικών ιδεών στην Κρήτη 

τα προηγούμενα χρόνια, ό Στ. Καλλέργης, συμμετέχει στην επανάσταση του 

1897 στην πατρίδα του, ενώ το 1912 συντάσσει έκκληση για τήν ένωση τής 

Κρήτης μέ τήν Ελλάδα2 3 4. 

Δέκα χρόνια περίπου αργότερα, τό 1923, ό Έμμ. Κακουδάκης μέ τήν 

«Φωνή του Έφεδρου» θα εκφράσει τήν οργή τών στρατιωτών, πού επιστρέφουν 

άπο τό μικρασιατικό μέτωπο μετά τήν καταστροφή. Καί αυτή ή εφημερίδα, 

όπως ό « Έργάτης-Λαός», αμφισβητεί τήν κοινωνία, δέν χρειάζεται όμως μεγά

λη προσπάθεια για να πείσει τους αναγνώστες της. Ό πόλεμος καί ή κατα

στροφή λειτούργησαν καταλυτικά για τήν αλλαγή τών όρων, υπό τους οποίους 

διαδίδονται οι ριζοσπαστικές ίδέες. Ή αποσπασματική, ατομική καί περιορι-

234. Βλ. Γ. Κορδάτος, ο.π., 95, 97 καί Μ. Δημητρίου, 6.π., 164 καί 169-170. 
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σμένη στους λίγους κοινωνική κριτική των άρχων του αιώνα, πού δεν εκφρά

στηκε ποτέ μέσα από ένα ενιαίο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, έχει μεταβληθεί 

τώρα σέ μαζικό κίνημα, το κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών, μέσα άπο το 

όποιο θα αυξηθεί ή επιρροή του πρόσφατα ιδρυμένου ΚΚΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

φφ. άρ. 18-21 (5, 12, 19 και 25 Δεκ. 1914) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΣ ΛΤΣΙΝ 
Άπο τα παιδικά μου χρόνια — ήμην ακόμη 

μαθητής τοΰ Έλλην. σχολείου— μου έγεννήθη ή 

έξης απορία: Διατί εις τον κόσμον αυτόν έρχον

ται τινές μεν έχοντες εκ των προτέρων έξησφα-

λισμένην υπέρ εαυτών, την μερίδα τοΰ λέοντος, 

κατά την διανομήν τοΰ πλούτου άλλοι δε του

ναντίον την δυστυ/ίαν καί την αθλιότητα; 

Ή νεαρά μου φαντασία δέν έδυσκολεύετο να 

εύρη πρόχειρον την λύσιν τοΰ προβλήματος τού

του. Οι δια της επιμελείας των, της εργασίας 

των, και της ικανότητος των αποκτήσαντες πε-

ριουσίαν τινά, φυσικον καί δίκαιον, εΐναι ελεγον, 

να καταλίπωσι ταύτην αποθνήσκοντες εις τα 

τέκνα των, τα όποια γεννώνται ούτως οι ευνοού

μενοι της τύχης. Καί τανάπαλιν, οι οκνηροί, οι 

ανίκανοι, οι μή αποκτήσαντες ποτέ περιουσίαν ή 

άνοήτως σπαταλήσαντες την καταλειφθεϊσαν 

αύτοϊς άπο άλλους, λογικον είναι, καί ούτοι 

άποθνήσκονες να καταλίπωσιν εις τα τέκνα των 

την 'ιδίαν δυστυχίαν καί αθλιότητα. Μήπως δέν 

διδάσκει καί ή Γραφή, ην τότε έμελέτων, ότι 

«άμαρτίαι γονέων, παιδεύουσι τέκνα»; 

Κατά τήν άπλήν άλλα καί άπλοϊκήν ταύτην 

έξήγησιν, ή μεταξύ πλουσίων καί πτωχών, 

Πληβείων καί Πατρικίων, έρις, ή παλαιά όσον 

καί ό κόσμος δέν είχε καμμίαν άλλην άφορμήν, ή 

τον φθόνον, αίσθημα φυσικον εις τον άνθρωπον, 

μή άνε/όμενον τήν ΰπεροχήν τοΰ πλησίον, άδια-

φόρως έάν αύτη συνίσταται εις τήν εύγένειαν ή 

τον πλοΰτον, τήν διανοητικήν ή σωματικήν ικα

νότητα. 

Άλλ' είναι πράγματι τοΰτο φυσικον λογικόν 

καί δίκαιον; 

Τήν περί τούτου αφελή μου πίστιν έκλόνιζον 

μικρόν κατά μικρόν πρόχειροι τίνες έκ τοΰ καθ1 

ήμέραν βίου παρατηρήσεις. Παρετήρουν δηλονό

τι άφ' ενός μέν ότι άνθρωποι τίνες γεννώμενοι 

πλούσιοι, διεσκόρπιζον έν άσωτείαις καί άνομί-

αις τήν άκόπως κτωμένην περιουσίαν ή οντες 

ανίκανοι νάκαταστήσωσι ταύτην παραγωγικω-

τέραν, περιωρίζοντο να τήν διατηρώσιν, οίαν 

τήν παρέλαβον. Άφ' έτερου δέ εβλεπον άλλους 

φέροντας έν έαυτοϊς Ολα τα στοιχεία της προό

δου, άλλ' απαντώντας εις εκαστον βήμα των, 

άνυπέρβλητον πρόσκομμα, τήν ελλειψιν τών μέ

σων τών απαραιτήτως αναγκαίων προς άνά-

πτυξιν καί τελειοποίησίν των. Άμφότεραι αϊ 

κλάσεις αύται είναι άνυπολογίστως επιζήμιοι 

εις τήν Κοινωνίαν άποτελοΰσαι δύο τάξεις αλη

θώς παρασίτων, μή εργαζομένων σχεδόν τών 

μέν λόγω ελλείψεως τών μέσων, όπερ αποθαρρύ

νει αυτούς, τών δέ, διότι δέν αισθάνονται τήν 

ανάγκην να έργασθώσι, όπερ υπνωτίζει καί 

αποχαυνώνει αυτούς. 

'Υπάρχει βεβαίως καί τρίτη τάξις ανθρώ

πων, ή τάξις τών κτησαμένων άμα τή γεννήσει 

τών περιουσίαν, άλλ' έ/όντων καί ιδίαν ικανό

τητα όπως τιμίως έπαυξήσωσι ταύτην, ή τουλά

χιστον χρησιμοποιήσωσιν αυτήν επωφελώς δια 

τήν Κοινωνίαν, ή επιτυχόντων δι' ενδελεχούς καί 

τίμιας εργασίας ν' άποκτήσωσιν, άνευ βλάβης 

τοΰ κοινωνικού συνόλου, περιουσίαν, ης γεννώ

μενοι ήσαν έστερημένοι. Άλλ' ή τάξις αύτη 

αποτελεί έξαίρεσιν, μή δυναμένη να μας απα

σχόληση. 

Κατανομή λοιπόν τοΰ πλούτου διενεργούμε

νη κατά τρόπον παρακωλύοντα τήν παραγωγήν, 

αντί να έπαυξάνη τήν καί άλλως ανεπαρκή ποσό

τητα τών αναγκαίων προς πλήρωσιν τών αναγ

κών αγαθών δέν δύναται σοβαρώς να ϋποστηρι-

χθή ότι έχει λογικήν τήν βάσιν. 

Άλλ' ούτε έπί φυσικής βάσεως στηρίζεται 

αύτη. Διότι ή φύσις αναγνωρίζει εις εκαστον 

άνθρωπον, ίσον δικαίωμα εις τήν άπόλαυσιν 

όλων τών αγαθών αυτής, οίον ό άήρ, τό ύδωρ, ό 

ήλιος κλπ. Άνεξήγητον επομένως αποβαίνει, 

καί άφύσικον είναι πώς ή γη, ή όποια αποτελεί 

επίσης έν τών αγαθών της φύσεως, άπέμεινεν ό 
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κλήρος ώρισμένων προσώπων, ενώ άλλοι είναι 

εντελώς έστερημένοι αυτής. Ή σήμερον λοιπόν 

παρατηρούμενη οικονομική άνισότης δεν είναι 

φυσική, άλλα τεχνητή, απορρέουσα άπο σκόπι-

μον κοινωνικήν όργάνωσιν, καί μή έχουσα κ«μ-

μίαν άναλογίαν προς τήν άξίαν καί την ικανότη

τα, ούτε καί προς τήν καταβαλλομένην έργασί-

αν. Κατά τήν πικράν μάλιστα παρατήρησιν του 

Stouart Mill, όσω κοπιωδεστέρα είναι ή εργα

σία, τόσω μετριωτέρα είναι ή ανταμοιβή της, 

μέχρι του βαθμού καθ' 8ν ή σκληρότερα εργασία 

μόλις επαρκεί δια τάς απαραιτήτους άνάγκας 

της ζωής. 

Άλλα που λοιπόν ερείδεται το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας: Έπί του δικαίου; Βεβαίως Οχι διό

τι ό,τι δεν είναι φυσικόν καί λογικόν, δεν δύναται 

να είναι καί δίκαιον. Καί τις θα έτόλμα να υπο

στήριξη σοβαρώς, ότι είναι δίκαιον, οι μεν να 

εχωσι όλας τάς απολαύσεις της ζωής ΰγείαν 

κατά το δυνατόν, έξησφαλισμένην, παράτασιν 

του βίου κατά το δυνατόν επίσης, άνεξαρτησίαν, 

καί δύναμιν δεσποτικήν, οιαν είχεν άλλοτε ή 

τάξις τών ευγενών, οι δε τουναντίον τήν διηνεκή 

άσθένειαν, τον πρόωρον θάνατον, τήν ανάγκην 

της καταφυγής εις το έγκλημα, έν άλλαις λέξεσι 

τήν δυστυχίαν καί τήν αθλιότητα; Κατά τήν τε-

λευταίαν στατιστικήν τής πόλεως τών Παρισί

ων ή θνησιμότης ή οποία ΰπεβιβάσθη εις 10 έπί 

τοις χιλίοις εις τα πλούσια διαμερίσματα τών 

'Ηλυσίων Πεδίων καί τής Άψίδος του Θριάμ

βου, είναι 43 έπί τοις 1000 εις τα πτωχά διαμε

ρίσματα τής Monparnasse κλπ. Εις το Λονδϊνον 

ή δυσαναλογία είναι ακόμη μεγαλύτερα κυμαι

νόμενη άπο 11% καί 50%. 

Ό,τι όμως δεν είναι λογικόν καί δίκαιον δύ

ναται να είναι νόμιμον. Πράγματι δε το δικαίω

μα τής ιδιοκτησίας στηρίζεται έπί του Νόμου, ό 

όποιος καθιέρωσε καί έκύρωσε τήν κατά τήν 

έμφάνισίν του ΰφισταμένην πραγματικήν κατά-

στασιν, άδιαφορήσας αν οι κατέχοντες, κατεϊχον 

έκ κλοπής ύπό τάς ποικίλας αυτής μορφάς, ή έκ 

τύχης, παιγνίου, λαχείου κλπ. ή καί έκ τής εργα

σίας καί ικανότητος των. Ποία δε είναι ή δικαιο-

λογική βάσις του μή έπί του δικαίου καί τής 

λογικής έρειδομένου Νόμου τούτου; Οι υπέρμα

χοι τής ιδιωτικής κτήσεως ομοφώνως προβάλ

λουν τό Κοινωνικον συμφέρον. Κατά τούτους ή 

οικονομική άνισότης, ωθούσα τους ανθρώπους, 

άπο τής βάσεως μέχρι τής κορυφής τής κοινωνι

κής κλίμακος, προς τα εμπρός, προς τήν πάντοτε 

έλπιζομένην προαγωγήν, ενεργεί περισσότερον 

ακόμη καί άπο τάς εκάστοτε παρουσιαζομένας 

άνάγκας τοΰ βίου ώς κέντρον τής παραγωγής. 

Πράγματι δε ή έκ τής ιστορίας πείρα μας δεικνύ

ει ότι, έως τώρα τουλάχιστον, ή ιδιωτική κτήσις 

είναι δραστικόν έλατήριον τής παραγωγής. 

'Υπάρχουν βεβαίως καί παραδείγματα, καθ' ά ή 

ατομική κτήσις αντιμάχεται προς τό Κοινόν 

συμφέρον, ώς τό ίδιόκτητον δάσος π.χ. το όποιον 

ό κύριος έχει συμφέρον να κόψη καί να έκμεταλ-

λευθή, ένώ ή Κοινωνία έχει συμφέρον να διατη-

ρηθή άλώβητον, άλλα τούτο αποτελεί έξαίρε-

σιν. 

Κατά τήν γνώμην ταύτην ό ιδιοκτήτης πρά

γματος τίνος, δεν είναι ιδιοκτήτης δι' εαυτόν, 

άλλα δια τήν Κοινωνίαν καί κατ' άκολουθίαν ή 

ιδιοκτησία δεν είναι ή δημόσιον ύπούργημα. Π αν 

άτομον λοιπόν ενεργούν τήν δημοσίαν αυτήν 

ύπηρεσίαν, χύνει άπαύστως δια τής πωλήσεως 

τών προϊόντων του, ή τής μισθώσεως τών υπη

ρεσιών του, διαφόρους αξίας εις τον χείμαρρον 

τής κυκλοφορίας, άφ' ου επίσης άπαύστως αν

τλεί, ύπό μορφήν διαφόρων προσόδων αλλάς 

αξίας. 

'Εγείρεται όμως αμέσως τό ερώτημα: Άπο 

τον χείμαρρον αυτόν, αντλεί έκαστος άξίαν ίσο-

δύναμον, προς έκείνην, ην εχυσεν εις αυτόν; Δυ-

σκόλως θα ήδύνατό τις να τό πιστεύση. Ά ς 

λάβωμεν ώς παράδειγμα ένα όδοκαθαριστήν, ό 

όποιος πληρώνεται 1-1 1/2 δραχ. καθ' ήμέραν, 

εργαζόμενος δια τήν ΰγείαν τής Κοινωνίας, καί 

ένα πυγμάχον έν Αγγλία πληρωνόμενον 60.000 

δραχ. δια μίαν πάλην, διαρκείας 5-10 λεπτών, ή 

ενα τενόρον, πληρωνόμενον 30-40.000 δρ. δια 

μίαν μόνην συναυλίαν. 

Εις ταύτα οι θιασώται τής σημερινής κοινω

νικής οργανώσεως αντιτείνουν Οτι, ό καλύτερος 

κριτής δια νάκρίνη τήν ύφ' έκαστου εις τό κοινόν 

προσφερομένην έργασίαν είναι ό καταναλωτής-

Κοινωνία. Αφού δε αύτη συναινεί να πληρώνη 

100 χιλ. φοράς άκριβώτερον τήν έργασίαν τοΰ 

πυγμάχου άπό τήν τοΰ όδοκαθαριστοΰ, τοΰτο 

σημαίνει ότι ό πρώτος αποδίδει αύτη έργασίαν 

100 χιλ. φοράς μεγαλυτέραν ή σπουδαιοτέραν 

άπό τον δεύτερον. 

Είναι τοΰτο ακριβές; Αναντιρρήτως Οχι. 

Διότι Κοινωνία αποδίδουσα μεγάλην άξίαν εις 

πράξεις παρέχουσας στιγμιαίαν καί πολλάκις 

αν όχι άνήθικον, πάντως Ομως έστερημένην ηθι

κής, ήδονήν, άνεχομένη δ' άφ' έτερου ν1 άποθνή-
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σκωσιν της πείνης σπουδαίοι έφευρέται και εύ-

εργέται αυτής, δεν δύναται να θεωρηθή καλός 

και δίκαιος κριτής. Το ύπο τοιαύτας δ' αντιλή

ψεις δημιουργηθέν Κοινωνικον οικοδόμημα, σα-

θράς έχον τάς βάσεις και μοναδικόν στήριγμα 

τον Νόμον, δεν δύναται ή να κατάρρευση πατα

γωδώς και θα κατάρρευση τάχιον ή βράδιον. 

Διότι το υπαγορεύει ή ανάγκη, και το επιβάλλει 

ή 'Αλήθεια και ή Δικαιοσύνη. Άλλα και ενταύ

θα εγείρεται έτερον ζήτημα. Κατά τήν μέλλου-

σαν να διοργανωθή Κοινωνίαν τίνι τρόπω θα 

διενεργήται ή κατανομή των αγαθών της φύσε

ως; θ α άντλή έκαστος άπό τον κοινόν πίθον, 

αναλόγως της εις το Κοινόν καταβαλλομένης 

εργασίας του; ή αναλόγως της αξίας του; ή ανα

λόγως τών αναγκών του; ή ίσου μέρους έκαστος; 

Ζητήματα τοσαύτης σπουδαιότητος δεν δύ

νανται βεβαίως να έρευνηθώσι εις τα στενά όρια 

εφημερίδος. Δι' δ και ημείς περιοριζόμεθα να 

δώσωμεν απλώς πενιχράν τίνα εικόνα της αξίας 

έκαστης τών θεωριών τούτων. 

Ώ ς προς τήν κατ' ίσον διανομήν παρατηροΰ-

μεν ότι ή θεωρία αύτη εΐναι ήδη παλαιά μή 

θεραπευομένη σήμερον ούτε ύπο τών έπαναστα-

τών-σοσιαλιστών, παρά τήν ευμενή ΰποδοχήν, 

ής τυγχάνει παρά τω λαω και κατ' άκολουθίαν 

δεν δύναται να έπανέλθη εις τήν ήμερησίαν διά-

ταξιν, λόγω του δυσεφαρμόστου αυτής άφ' ενός, 

και της ανάγκης της περιοδικής ανανεώσεως της 

διανομής, ην μοιραίως θα συνεπήγετο άφ' έτε

ρου. 

Άλλα καί ή θεωρία της ύφ' έκαστου αντλή

σεως άπό τον κοινόν πίθον, αναλόγως τών αναγ

κών του, θεωρία υποστηριζόμενη ύπο της αναρ

χικής Σχολής, δεν είναι όλιγώτερον δυσεφάρμο-

στος παρά τήν γοητείαν ην άσκεϊ, καί τον δελεα-

στικον σκοπον Óv επιδιώκει. Διότι προϋποθέτει 

άφ' ενός μέν, άπεριόριστον τήν ποσότητα τών 

αγαθών, δια ν' άντλή έκαστος κατά τάς άνάγκας 

του, πράγμα το όποιον δυστυχώς δέν συμβαίνει, 

άφ' έτερου δε έξουσίαν ίσχυράν έπιφορτισμένην 

να δίδη εις έκαστον, το κατά τάς άνάγκας μερί

δων του, όπως ό οικογενειάρχης διαμοιράζει το 

σιτηρέσιον εις τα μέλη της οικογενείας του. 

Άλλ' ή Σχολή αυτή έχουσα πρόγραμμα τήν 

ρήσιν, «Ούτε θεός ούτε Κύριος», επιδιώκει προ 

παντός τήν κατάργησιν πάσης εξουσίας. Ή τρί

τη θεωρία τής απονομής του πλούτου εις εκα

στον αναλόγως τής αξίας του καί τών αποτελε

σμάτων αυτής, ζητεί ν' άντικαταστήση τήν ύφι-

σταμένην σήμερον τεχνικήν ανισότητα, δια τής 

φυσικής τοιαύτης, δια τής άνισότητος δηλονότι 

τής άπορρεούσης άπό τήν άτομικήν άξίαν. Ή 

Σχολή αύτη, ώς πρόγραμμα έχει τήν κατάργη

σιν τής κληρονομιάς, διατεινομένη ότι άφοΰ ή 

ιδιωτική κτήσις είναι δημόσιον ύπούργημα κατά 

τους θιασώτας αυτής, είναι όλως άτοπος ή δια 

τής κληρονομιάς μεταβίβασις αυτής, εις ους θέ

λει, ή τεκμαίρεται ότι θέλει ό ένασκών τό λει

τούργημα τούτο, όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτο

ρες άνεδείκνυον τόν διάδοχον Καίσαρα, κατ' αύ-

θαίρετον βούλησιν, καί ουχί εις ους θα ήθελεν ή 

Κοινωνία, όπως σήμερον τό Κράτος ορίζει τόν 

άντικαταστάτην έκλείποντος δημοσ. υπαλλή

λου. Ή θεωρία αύτη έχει υπέρ εαυτής τό μέγα 

πλεονέκτημα ότι αίρει τήν κατά τό ΰφιστάμενον 

σύστημα άδικον ύπο πασαν έποψιν κατανομήν 

του πλούτου, καί ανταμείβει τήν ικανότητα κα

τά τό προσήκον μέτρον, άλλα δέν στερείται καί 

χιμαιρικής εμφανίσεως, διότι, καί εάν ΰποτεθή 

ότι θα ήδύνατο νά εύρεθή ασφαλές κριτήριον τής 

άξιας όπερ, δέν είναι πολύ ευχερές, διατί ή σω

ματική ή διανοητική υπεροχή ν' άποτελή τίτλον 

προς λήψιν τής μερίδος του λέοντος; Μήπως ή 

ύπερο/ή αύτη δέν αποτελεί ήδη προνόμιον, δω-

ρηθέν αύτοϊς ύπο τής φύσεως, περισσότερον 

φθονητόν, άπό τόν ύλικόν πλοΰτον, ώστε ν' άξι-

ώσι ν' άποστερήσωσι τούτου τους έχοντας αυτόν 

σωματικώς ή διανοητικώς ανικάνους; Καί άφοΰ 

ό άνθρωπος γεννώμενος φέρει μεθ' εαυτού τα 

σπέρματα τών ασθενειών τών προγόνων του, δέν 

φαίνεται λογικόν ν' άπολαμβάνη καί τών αγα

θών αυτών, άφοΰ μάλιστα δια τής θεωρίας ταύ

της δέν αίρεται ή άνισότης, άλλα μεταφέρεται 

επί άλλου πεδίου; Δια τον τελευταΐον τούτον 

λόγον καί σοσιαλισται τίνες ανέχονται τήν εκ 

διαδοχής κληρονομίαν, άλλα μόνον εις τους κατ' 

ευθείαν γραμμήν συγγενείς, ουχί δέ καί εις τους 

έκ πλαγίου. Εις τούτο δ' εϋρίσκουσι σύμφωνους 

καί πολλούς οίκονομιστάς. 

Τοιαύτα τίνα ισχυρίζονται οί θαυμασταί του 

σημερινού καθεστώτος, καί έκ πρώτης Οψεως 

δέν φαίνονται παράλογα. Εις ταύτα όμως θα 

ήδύνατό τις ν1 άντιτείνη ότι οί ισχυρισμοί των 

ούτοι θα είχον λογικήν άξίαν, εάν έξητάζομεν τα 

πρόσωπα μεμονομένως. Έάν δηλ. έκαστος έφύ-

λαττε δι' εαυτόν ό,τι έχει, ή ό,τι παράγει, θα ήτο 

όλως άδιάφορον δια τήν Κοινωνίαν έάν τό α ή β 

αγαθόν, έχει ό Α ή ό Β, καί έάν, τούτων εκλιπόν

των, περιέρχηται εις τόν Γ ή τον Δ. Άλλα μία 
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τοιαύτη ύπόθεσις θα ήτο ασυμβίβαστος προς 

πάσαν κοινωνικήν ζωήν, μή τυγχάνουσα εφαρ

μογής, ούτε παρά τοις άγρίοις, τοϊς ζώσι έκ της 

αλιείας ή της θήρας. 'Ολόκληρος δε ή κοινωνική 

ζωή περιστρέφεται περί τήν άνταλλαγήν των 

παραγομένων προϊόντων, ή των προσφερομένων 

υπηρεσιών προς άλλα προϊόντχ ή υπηρεσίας. 

Γνωστού δ' Οντως ότι τα έν τω κόσμω αγαθά 

εϊναι ανεπαρκή προς άνετον πλήρωσιν των 

αναγκών μας, συμφέρον της Κοινωνίας είναι να 

έπαυξάνη τήν ποσότητα αυτών δι' ενδελεχούς 

εργασίας. Έν τοιαύτη δε περιπτώσει, διατί ν' 

άφίνηται ή διαχείρισις αντικειμένων προωρισμέ-

νων προς παραγωγήν, εις σωματικώς ή διανοη

τικώς ανικάνους, ένω ήδύναντο να καταστώσι 

παράγωγα δια της ικανότητος τών έστερημένων 

τούτων; Άπο της απόψεως ταύτης, της Κοινω

νικής, εξεταζομένου του ζητήματος, ή επιχει

ρηματολογία τών οπαδών της υφισταμένης ορ

γανώσεως στερείται πάσης σημασίας. 

Ή άξίωσις τέλος της κατά λόγον της κατα

βαλλομένης εις το Κοινον εργασίας, κτήσεως 

τών αγαθών αυτής, έχει το μειονέκτημα ότι κα

θιστά τήν έργασίαν μοναδικον συντελεστήν τής 

άξιας τών πραγμάτων, ένω κυρίως δεν αποτελεί 

παρά εν τών στοιχείων αυτής. "Αλλως εις ϊσην 

έργασίαν, θα άνταπεκρίνετο ϊση άξια, καί ένθα ή 

εργασία θά ήτο μηδέν, μηδέν επίσης θά ήτο καί ή 

αξία. Άλλα τοΰτο αναντιρρήτως δεν συμβαίνει 

έν τω κόσμω. Έκτος όμως τούτου δεν εινε σύμ-

φωνον καί προς τήν δικαιοσύνην ν' άπολαύη τις 

τών αγαθών τής Κοινωνίας, αναλόγως του κα

ταβληθέντος χρόνου εργασίας, καί ουχί του δι' 

αυτής έπιτευχθέντος αποτελέσματος. 

Άλλα ποίον λοιπόν θά εινε τότε το Κοινωνι-

κον καθεστώς, το όποιον θά διαδεχθή το υπάρ

χον; θ ά εινε τολμηρον να καθορίση τις τοΰτο έκ 

τών προτέρων. Αναμφισβητήτως όμως βάσιν 

στερράν θά εχη τήν κατάργησιν τής ιδιωτικής 

κτήσεως. Άλλα προ τούτου εϊναι ένδεχόμενον ή 

ιδιοκτησία να περιβληθή ποικίλας άλλας μορ-

φάς, ων δεν δυνάμεθα να σχηματίσωμεν ίδέαν 

τινά έπί του παρόντος, ως δεν ήδυνάμεθα, προ 

ολίγων ακόμη ετών, να φαντασθώμεν κτήσιν έπί 

τών ποικιλώνυμων πιστωτικών τίτλων τής σή

μερον, ή έπί τών άΰλων αγαθών, οίον τής φιλο

λογίας, τής επιστήμης καί λοιπών τής διανοίας 

προϊόντων. 

Οι τήν άμεσον κατάργησιν τής ιδιωτικής κτή

σεως έπιδιώκοντες δύνανται να διακριθώσιν εις 

τρεις τάξεις, α) εις τους άρκουμένους εις μόνην 

τήν κατάργησιν έπί τών ακινήτων, β) εις τους 

άξιοΰντας τήν κατάργησιν έφ' όλων τών αντι

κειμένων, τα όποια χρησιμεύουν προς παραγω

γήν. γ) καί εις τους επεκτείνοντας αυτήν έφ' 

όλων έν γένει τών αντικειμένων. "Ισως δε ή ανε

παισθήτως εξελισσόμενη μικρόν κατά μικρόν 

μέλλουσα κοινωνική όργάνωσις διέλθη διαδοχι

κώς καί άπο τα τρία ταΰτα στάδια. 

Δια να φθάσωμεν εις το τελικον αυτό αποτέ

λεσμα, το όποιον θά έθετε τέρμα εις τους αγώ

νας μεταξύ τών διαφόρων Κοινωνικών τάξεων 

τής σήμερον, καί στερρώς θά έγεφύρωνε το με

ταξύ πλουσίου καί Λαζάρου χάσμα, τρεϊς οδοί 

διανοίγονται ενώπιον ημών. 

Α'. Ό Νόμος ό όποιος δέον να κηρύξη 

απαλλοτριώσιμα λόγω δημοσίας ωφελείας, τα 

αντικείμενα εκείνα, έφ' ων το Κράτος ή το 

Έθνος θά θελήση να έξοβελίση τήν ίδιωτικήν 

κτήσιν, κατά τήν ανωτέρω διάκρισιν. 

Ή άπαλλοτρίωσις, κατά τους μετριοπαθέ

στερους θά γίνη μετ' αποζημιώσεως, ήτις όμως 

δεν θά έχη τήν μορφψ κεφαλαίου, διότι έν τοιαύ

τη περιπτώσει οί κεφαλαιοΰχοι-είσοδηματίαι, 

θά ήρχοντο απλώς ν' άντικαταστήσωσι τους 

άποιχομένους κεφαλαιούχους-ίδιοκτήτας, όπερ 

κατ' ουδέν θά ήλλοίωνε την ύφισταμένην οίκο-

νομικήν κατάστασιν, αλλά τψ μορφψ γραμμα

τίων καταναλώσεως, γραμματίων δηλονότι 

χρησίμων μόνον προς άγοράν καταναλώσιμων 

αντικειμένων, καί κατ' άκολουθίαν έξαφανιζομέ-

νων δια τής χρήσεως, απαράλλακτα, όπως ό 

άσωτος, ό όποιος δεν φροντίζει να καταστήση 

παράγωγα τα α έχει χρήματα, άλλα καταναλί

σκει αυτά αναλόγως τών παρουσιαζομένων εκά

στοτε αναγκών του, μέχρι πλήρους εξαντλήσε

ως αυτών. 

Δια τής μεθόδου ταύτης οί κάτοχοι τών 

γραμματίων καταναλώσεως άμα τή εξαντλήσει 

αυτών, θά μετέπιπτον άναγκαίως εις τήν τάξιν 

τών απλών πολιτών, μή δυναμένων πλέον να 

ζήσωσιν ή δια τής εργασίας των. 

Άλλη μέθοδος απαλλοτριώσεως, οίκονομι-

κωτέρα μάλιστα δια τό Κράτος, εινε ή βαθμιαία 

κατάργησις τής κληρονομιάς, δια τής άποκλη-

ρώσεως τής μήπω εισέτι γεννηθείσης έπί παρα

δείγματι γενεάς. Οϊ σημερινοί δηλονότι κάτοχοι 

θά δύνανται να διαθέσωσι τα αγαθά αυτών εις 

τους αμέσως κατιόντας των, καί ούτοι πάλιν εις 

τους κατιόντας αυτών, μέχρι πλήρους έξαφανί-
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σεως των έν ζωή σήμερον ευρισκομένων ατό

μων. Εννοείται, ότι ή στέρησις της ικανότητος 

τοΰ διαθέτειν θα περιωρίζετο μόνον εις την γην 

και το κεφάλαιον, ουχί δε και εις τα καταναλώ

σιμα αντικείμενα, τα όποια έκαστος θα είχε το 

δικαίωμα να διαθέτη κατά βούλησιν. 

Άλλα και τρίτη, βραδύτερα μέν, άλλα και 

πολύ προσοδοφόρος δια το Κράτος μέθοδος 

υπάρχει: ή επιβολή φορολογίας έπί τών κληρο

νομιών, ή οποία δέον να βαίνη αυξάνουσα, έφ' 

όσον δ βαθμός της συγγενείας κληρονόμου και 

κληρονομουμένου είναι μάλλον μεμακρυσμένος. 

Τούτο δε έπί τών έκ διαθήκης κληρονομιών. 

Έπί της έξ αδιαθέτου τοιαύτης, δίκαιον είνε 

να ισχύουν τα αυτά, αλλά, μόνον ως προς τα 
πρόσωπα, εις α ό θανών έδωκε τήν ζωήν - τέκνα 

- ή άφ' ων ελαβεν αυτήν - γονείς - ή μεθ' ών 

συνεμερίσθη αυτήν, - σύζυγος, - ή ακόμη έξ επι

εικείας και εις τους αδελφούς. Μη συντρεχόντων 

τοιούτων κληρονόμων, δίκαιον και λογικόν εϊνε 

ή έξ αδιαθέτου κληρονομιά να μή έπεκτείνηται 

πέραν τών βαθμών τούτων. Εις τούτο δε συμφω

νούσα, Οχι μόνον οι σοσιαλισταί, άλλα και οι 

πλείστοι τών οικονομολόγων. Έάν δ' εισέτι δεν 

καθιερώθη ή αρχή αύτη, τούτο άποδοτέον μάλ

λον εις τον δίκαιον φόβον, ότι εάν ή κληρονομιά 

περιήρχετο εις το Δημόσιον και έρρίπτετο ού

τως εις τον καιάδα τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 

Κράτους, ή κοινωνική απώλεια θα ήτο Γσως με

γαλύτερα, παρά έαν αύτη περιήρχετο και εις 

τους μάλλον μεμακρυσμένους συγγενείς τοΰ 

αποθανόντος, γνωστοΰ οντος ότι τό Κράτος δα

πάνα τα πλείστα τών Δημοσίων χρημάτων προς 

μή παραγωγικούς σκοπούς. Ταΰτα όμως ύπό τό 

ισχύον κοινωνικόν καθεστώς. Διότι ύπό τό δια-

μορφούμενον τοιούτο, ό φόβος ούτος εκλείπει 

εντελώς. 

θ α ήτο έν τούτοις ευχής έργον, έαν ή έξ 

αδιαθέτου κληρονομιά, μή επεκτεινόμενη πέραν 

τοΰ α' ή και β' βαθμού, έχρησιμοποιεϊτο άπό 

τοΰδε αποκλειστικώς προς άνακούφισιν τών γε

ρόντων, ή ανικάνων προς έργασίαν, 'ίδιον ταμεΐ-

ον αποτελούσα, και μή συγχεομένη μετά τοΰ 

προϋπολογισμού τοΰ Κράτους. 

Β'. Ή έπανάστασις. Έφ' όσον δηλ. ό Νό

μος, ό καθολική ψηφοφορία ήτοι τη συναινέσει 

τοΰ Συλλόγου καταρτιζόμενος, καταδείκνυται 

ανεπαρκής προς είρηνικήν λύσιν, καθ' δν τρόπον 

διεγράψαμεν ανωτέρω, ενδέχεται οι αδικούμε

νοι, ή νομίζοντες ότι αδικούνται ύπό τήν ίσχύου-

σαν όργάνωσιν, να καταφύγωσιν εις έπανάστα-

σιν και να έπιδιώξωσι βιαίως τήν άνατροπήν 

αυτής. 

θ α εϊνε έν τοιαύτη, μή αποκλειόμενη περι

πτώσει ηθικώς και διανοητικώς παρεσκευασμέ-

νη ή άνθρωπότης ν' άντικαταστήση ταύτην δι' 

άλλης άρτιωτέρας ή τα ύπό τήν έπήρειαν τών 

επαναστάσεων γεννώμενα συνήθως πάθη και 

μίση, θα έπιβάλωσι σιγήν εις τήν λογικήν και τό 

δίκαιον, και θα δώσωσι νέαν άφορμήν προς νέας 

αδικίας και αδικαιολόγητους ανισότητας; Τού

το ουδείς δύναται να βεβαίωση έκ τών προτέ

ρων. Ούχ ήττον ή έκ της ιστορίας πείρα μας 

διδάσκει ότι πϊσαι έν γένει, αϊ έκ τοΰ πραγματι

κού κοινωνικού ζητήματος γεννηθεϊσαι επανα

στάσεις, έβελτίωσαν τήν οίκονομικήν και κοινω-

νικήν κατάστασιν τοΰ Συνόλου, ή δ' άνθρωπότης 

εκαμνεν εκάστοτε έν βήμα προς τα εμπρός. 

Γ '. Ό Συνεταιρισμός. Μεταξύ τών δύο τού

των άκρων, φέρεται μέση οδός, ειρηνική μέν, 

καθ' δσον δέν επιζητεί τήν βιαίαν άνατροπήν τοΰ 

σημερινού καθεστώτος, άκολουθοΰσα έν τούτω 

τήν όδόν τοΰ Νόμου, άλλα και συγχρόνως πολε

μική σχεδόν, καθ' όσον παρασκευάζει τηλεβόλα 

τών 42 κατά τών διευθυνουσών σήμερον τάξεων. 

Ή οδός αύτη, καίτοι βραδύτερον τών άλλων 

άγουσα εις τα αυτά αποτελέσματα, φαίνεται 

ότι ακολουθείται σήμερον ύπό της άνθρωπό-

τητος. 

Ένω δε αϊ δύο πρώται εΐναι γνωσταί άπό 

της παρωχημένης αρχαιότητος, και ή άνθρωπό

της ποωυμένη χρήσιν, ότε μεν της μιας, ότε δε 

της ετέρας, ή και αμφοτέρων συγχρόνως, εφθα-

σεν εις τήν σημερινήν κοινωνικήν άνάπτυξιν, κα-

ταρρίψασα τήν μίαν μετά τήν άλλην όλας τάς 

προγενεστέρας, πλην της οικονομικής, ανισότη

τας, τήν δια της επιστήμης διανοητικήν ανισό

τητα π.χ. δια τής ομοιομόρφου παιδεύσεως, τήν 

πολιτικήν, δια τής καθιερώσεως τής καθολικής 

ψηφοφορίας, και τήν άστικήν δια τής ενώπιον 

τών Νόμων ίσότητος πάντων, ή τρίτη οδός είναι 

εφεύρημα προσφάτου παρελθόντος, τής τελευ

ταίας πεντηκονταετίας τοΰ παρελθόντος αι

ώνος. 

Ή μέση αύτη οδός είναι πολύ άξιοσύστατος, 

διότι και έπί τη υποθέσει Οτι δέν δύναται να 

έπιτύχη τοΰ επιδιωκομένου σκοποΰ όλοκληρω-

τικώς, δέν διακινδυνεύει τουλάχιστον και τό 

μέλλον. Είνε προαιρετική, ούδενός υποχρεουμέ

νου ν' άκολουθήση αυτήν, προσερχόμενος εις τόν 
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συνεταιρισμόν, δεν καταφεύγει εις την βίαν δια 

να εξαφάνιση την ύφισταμένην κατάστασιν, άλλ' 

απλώς χρησιμοποιεί κατ' αυτής τα ίδια όπλα; 

ήτοι την έλευθερίαν και τον άνταγωνισμόν. Σή

μερον κεφαλαιούχοι και ίδιοκτήται και έργάται 

κλπ., έρχονται εις τήν άγοράν, προς άνταλλαγήν 

των προϊόντων των ή των υπηρεσιών των, ύπό 

όρους εκτάκτως άνισους, απορρέοντας ουχί άπό 

τάς άτομικάς ιδιότητας αυτών, άλλ' άπο τήν 

κτήσιν ισχυρών ή ασθενών εργαλείων παραγω

γής. Μεταξύ του χειρώνακτος λ.χ., ό όποιος δεν 

δύναται να προσφέρη ή τους βραχίονας του, δύ-

ναμιν δηλ. αφθονούσαν εις τήν άγοράν, και κατ' 

άκολουθίαν μικρας αξίας, και τοΰ κεφαλαιού

χου, ό όποιος φέρει ολόκληρους σάκκους χρυσού, 

ή τοΰ έργοστασιάρχου, ό όποιος φέρει τάς μηχα-

νάς του χιλιάδων ΐππων, οποία διαφορά! Ίλιγ-

για τις και μόνον προ της σκέψεως της συγκρί

σεως. 

Ή εργασία λοιπόν του εργάτου ανοργάνω

τος μένουσα μικράν έχει σημασίαν και άξίαν, 

ακριβώς λόγω τής αφθονίας αυτής. Συνασπιζο-

μένη δμως και διοργανουμένη αποτελεί δύναμιν 

χιλιάδων επίσης ΐππων, δυναμένην τελεσφόρως 

να συναγωνισθή προς τάς διά τοΰ κεφαλαίου 

έκμεταλλευομένας αυτήν τάξεις. Οι έργάται 

επομένως ένουντες, είτε τάς μικράς των οικονο

μίας, δι' ων πολλάκις κατορθοΰται ή συγκέν-

τρωσις κολοσσιαίων κεφαλαίων, εϊτε μόνον τήν 

έργασίαν αυτών, ή και αμφότερα, εϊτε τέλος 

ένούμενοι προς από κοινοΰ άγοράν τών αναγ

καίων αυτής εργαλείων ή τροφίμων, ή παραγω-

γήν και παρασκευήν προϊόντων, και άπο κοινοΰ 

πώλησιν ή ΰποθήκευσιν αυτών κλπ. περί ων σύν-

τομον άλλα σαφή περιγραφήν ποιείται τό έν 

Ήρακλείω έκδιδόμενον γεωργικόν περιοδικόν, 

άποτελοΰσιν άκαταγώνιστον δύναμιν, προωρι-

σμένην να τερματίση τήν άνόσιον σημερινήν έκ-

μετάλλευσιν, και κλονίση έκ βάθρων τό πανταχό

θεν καταρρέον κοινωνικόν και οίκονομικόν καθε

στώς. Όντως σκοπός τών διαφόρων τούτων τύ

πων τών συνεταιρισμών είναι ή έξαφάνισις 

πάσης εκμεταλλεύσεως τοΰ άνθρωπου παρά τοΰ 

άνθρωπου, και κατ' άκολουθίαν πάσης αφορμής 

έριδος μεταξύ αυτών. Ό συνεταιρισμός π.χ. 

παύει τους έριδας μεταξύ πωλητών και αγορα

στών, ό δε τής παραγωγής, τάς τοΰ εργοδότου 

και εργάτου. Έκαστος εργάζεται ουχί πλέον 

έγωϊστικώς δι' εαυτόν, άλλα διά τό Σύνολον. 

Έπιδιώκουσιν ουχί κέρδος, άλλ' απλώς τήν πλή-

ρωσιν τών αναγκών άφθονώτερον και άκοπώτε-

ρον, και τήν ηθικοποίηση/ τών οικονομικών σχέ

σεων, διά τής καταργήσεως τής διαφημίσεως, 

τής νοθεύσεως κλπ. Δεν έπιζητοΰσιν αμέσως 

τήν κατάργησιν τής ιδιωτικής κτήσεως, άλλα 

τουναντίον τήν γενικοποίησιν αυτής εις όλους, 

μέχρι τής βαθμιαίας εξαλείψεως της. Παρα-

σκευάζουσι τήν οίκονομικήν χειραφέτησιν τών 

μελών, καί τήν άπαλλαγήν αυτών άπό τα μεσά

ζοντα παράσιτα, τοΰ άρτοποιοΰ, τοΰ παντοπώ-

λου, τοΰ τοκογλύφου κλπ. Δεν καταφέρονται 

κατά τοΰ κεφαλαίου, άλλ' άξιοΰσιν άντιτάσσον-

τες κατ' αύτοΰ τήν διωργανωμένην έργασίαν να 

τω άφαιρέσωσι τον διευθύνοντα ρόλον, τον 

όποιον παίζει εις τήν παραγωγήν, καί τό κέρδος, 

τό όποιον προαφαιρεί, ύπό μορφήν τόκου ή μερί

σματος, δυνάμει τοΰ διευθύνοντος τούτου ρόλου. 

θ α δυνηθώσι να έπιτύχωσι μέχρι τέλους τήν 

πραγματοποίησιν τοΰ αναμορφωτικού καί οικο

νομικού σκοποΰ όν έπιδιώκουσιν οί συνεταιρι

σμοί ούτοι; Έάν λάβωμεν ΰπ' Οψιν ότι δεν άρι-

θμοΰσιν ακόμη όλόκληρον εκατονταετηρίδα άπό 

τής εμφανίσεως καί μεθοδικής οργανώσεως των, 

κα'ι όμως εχουσιν επιτελέσει ήδη θαυμασίαν πρό-

οδον, έκπλήττουσαν καί τους θαυμαστάς καί 

τους αντιπάλους αυτών, ιδίως δε οί συνεταιρι

σμοί τής παραγωγής, τής πίστεως καί τής κατα

ναλώσεως, οί όποιοι πολλαχοΰ τής Ευρώπης 

έχουν ήδη εξαφανίσει εντελώς τους μεσάζοντας 

έμπορους καί τοκογλύφους, καταλήγομεν εις τό 

συμπέρασμα, κατά τό μάλλον καί ήττον ασφα

λές, ότι εις τους συνεταιρισμούς τούτους επιφυ

λάσσονται ή μικρόν κατά μικρόν άναμόρφωσις, 

οικονομική χειραφέτησις, καί κοινωνική άνανέ-

ωσις τής άνθρωπότητος. 

Έμακρηγορήσαμεν με τήν ελπίδα ότι θα 

έπιτυγχάνομεν τήν λύσιν τοΰ έν αρχή τεθέντος 

προβλήματος. 'Ατυχώς έκ τών έκτεθεισών σκέ

ψεων καταφαίνεται, ότι ή λύσις αύτη δεν είναι 

τόσον ευχερής, όσον ή αφελής μου διάνοια παρί-

στανεν, όταν τό πρώτον μοΰ έγεννήθη. Πιθανώς 

δε πολλούς αιώνας θα διαδράμη ακόμη ή άνθρω-

πότης, εως ότου καταστήση ευχερή καί ώριμον 

τήν λύσιν αύτοΰ. 

ΟΡΕΙΝΌΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

φ. άρ. 20 (19 Δεκ. 1914) 

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ 
Ή προθυμία μεθ1 ης έσπευσαν τα διάφο

ρα ενταύθα εργατικά σωματεία να συμμορ-

φωθώσιν εγκαίρως προς τάς διατάξεις του 

τελευταίου νόμου 281 «περί σωματείων» δια 

να τύχουν αναγνωρίσεως έκ μέρους της Πολι

τείας, αποδεικνύει έναργώς ότι οί αποτε

λούντες αυτά έργάται κατανοήσαντες τα ευ

εργετικά αποτελέσματα της όργανώσεωςζν-

νοοΰν σύν τω χρόνω να συσφίγξουν πλειότε-

ρον τους μεταξύ αυτών δεσμούς έντείνοντες 

τάς δυνάμεις αυτών προς θρίαμβον του εργα

τικού αγώνος. 

Ώ ς εν άλλη στήλη γράφομεν, δλα τα εν

ταύθα εργατικά σωματεία ήτοι τών έργα-

τών-ξυλουργών, έργατών-ύποδηματοποιών, 

καπνεργατών και έργατών-λιμένος, άνεθεώ-

ρησαν ήδη τα καταστατικά αυτών συμφώνως 

τω ανωτέρω νόμω, ολίγος δέ υπολείπεται 

ακόμη χρόνος μέχρις ου αναγνωρισθούν καί 

επισήμως υπό του Πρωτοδικείου 'Ηρακλεί

ου. 

Άφ' έτερου τήν έργατικήν αυτήν κίνησιν 

τών τελευταίων ήμερων ήρχισαν να πυκνώ

νουν καί να καθιστούν μάλλον ζωηράν αϊ προ-

σπάθειαι άσυνασπίστων τινών εργατικών 

ομάδων ενταύθα προς σύμπηξιν καί όργάνω-

σιν αυτών κατά το παράδειγμα τών ώς άνω 

συναδέλφων των. 

Ούτως οί έργάται σανδαλοποιοί καί κορ-

δελιασταί δια της συσκέψεως αυτών της πα

ρελθούσης Κυριακής εξεδήλωσαν τήν σταθε-

ράν αυτών άπόφασιν να εξέλθουν της αδρα

νείας καί αδιαφορίας όργανούμενοι καί αΰ~οί 

εις ϊδιον επαγγελματικό·' σύνδεσμον, οί δέ 

έργάται λευκοσιδηρουργοί οιονεί άφυπνι-

σθέντες άπο τα γεγονότα ταύτα, ήρχισαν να 

σκέπτωνται περί της συνασπίσεως αυτών 

προς προστασίαν τών συμφερόντων των. 

Δια της τοιαύτης προσεχούς προσθήκης 

δύο ετι εργατικών σωματείων εις τα ήδη 

υπάρχοντα έν τη πόλει μας ισχυροποιείται 

σπουδαίως το στρατόπεδον τών συνησπισμέ-

νων μισθωτών τάξεων, απέναντι δέ τών πο

λυαρίθμων έχθρων, οίτινες έν επιφυλακή 

αναμένουν τήν κατάλληλον στιγμήν δια να 

επιτεθούν καί αποσυνθέσουν το στρατόπεδον 

τούτο, παρατάσσεται ήδη επαρκής δύναμις 

συντηρούμενη άπο τήν άδελφικήν άλληλεγγύ-

ην τών συναγωνιστών καί προφυλαγμένη 

όπισθεν άπο ισχυρά χαρακώματα, με τήν 

άκράδαντον βεβαιότητα περί της τελικής νί

κης, της νίκης τοΰ Δικαίου καί της 'Ισοπολι

τείας κατά της 'Αδικίας καί της Άνισό-

τητος. 

'Αλλ' Οσον καί αν τα τελευταία ταύτα 

γεγονότα αποτελούν άξιοσημείωτον άλμα 

προς πάν δ,τι υπόσχεται τήν πλήρη έκπλή-

ρωσιν τών εργατικών ιδεωδών, δεν δύναται 

όμως να θεωρηθή ότι εις ταύτα καί μόνα πρέ

πει να σταματήση πάσα προσπάθεια- υπο

λείπεται ακόμη εργασία πολλή προ παντός δέ 

άνάπτυξις καί έπέκτασις της εργατικής συ

νειδήσεως δια τής προσχωρήσεως εις τάς συ-

νησπισμένας έργατικάς τάξεις καί άλλων 

στοιχείων, τών στοιχείων εκείνων, άτινα εΐτε 

έξ εσφαλμένης αντιλήψεως εΐτε υπό τήν έπή-

ρειαν τών δήθεν καλοθελητών των έμειναν 

μέχρι σήμερον μακράν άπο κάθε ένέργειαν 

τείνουσαν να προστατεύση τα επαγγελματι

κά αυτών συμφέροντα. 

Διότι Οσον είναι αληθές, Οτι τα υπάρχον

τα σήμερον έν τη πόλει μας εργατικά σωμα

τεία δεν αριθμούν ώς μέλη καί πάντας ανε

ξαιρέτως τους είς τήν αυτήν βιοτεχνικήν τά-

ξιν ανήκοντας έργάτας, άλλα πολλοί έξ αυ

τών εξακολουθούν να παραμένουν ακόμη 

μακράν άπο τήν όργάνωσιν τών συναδέλφων 

των, άλλο τόσον είναι αληθές ότι τα στοιχεία 
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πολλών ακόμη εργατικών τάξεων, μη ανη
κουσών μέχρι σήμερον εις ούδεμίαν όργάνω-
σιν ενταύθα, δεικνύουν άδικαιολόγητον άδια-
φορίαν προς παν ΰ,τι θα καλλιτερεύση την 
οίκονομικήν θέσιν των. 

Ούτω παρατηρεί τις έν τη πόλει μας, τη 
πολυανθρωποτέρα της Κρήτης δτι οι έργάται 
σιδηρουργοί, βαρελοποιοί, ράπται ευρωπαϊ
κών και κρητικών ενδυμάτων, οι έργάται τών 
διαφόρων ένταΰθα βιομηχανικών εργοστασί
ων, κτίσται, κηπουροί, βυρσοδέψαι, οί υπάλ
ληλοι διαφόρων καταστημάτων κλπ., δεν 
έχουν ένωθη ακόμη εις σωματεία άλλα κρα
τούνται υπό τών διαφόρων επιτηδείων αδρα
νείς, δια να μη δυνηθούν ποτέ να απολαύσουν 
αυτοί οι ίδιοι τον ιδρώτα της εργασίας των. 

Προς άνάπτυξιν λοιπόν και έπέκτασιν της 
εργατικής συνειδήσεως απαιτείται κατά 
πρώτον να εγκαταλείψουν ούτοι τήν άσυγχώ-
ρητον άδιαφορίαν των προστρέχοντες να 
αποτελέσουν δύναμιν του μεγάλου στρατού, 
πού λέγεται πανεργατική ενωσις- τούτο δε θα 

ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΚΑΙ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ 

Πολύ αρέσκονται σήμερον να λέγωσιν, Οτι è 
ολέθριος πόλεμος, ό όποιος «πολλάς ίφθίμους 
ψυχάς "Αιδι προΐαψεν, αυτούς δ' Έλώρια τεΰχι 
κύνεσιν» παρέλυσε τάς δυνάμεις τοϋ σοσιαλι
σμού καί επέφερε τήν χρεωκοπίαν αυτού. Οί 
ούτως άπό τρίποδος αποφαινόμενοι δεν εχουσιν, 
ή έπιπολαίως εμβαθύνει εις τήν φύσιν καί τήν 
έννοιαν τοΰ σοσιαλισμού, δεν εχουσιν έμβριθώς 
μελετήσει τα ζωτικά ζητήματα, τα όποια άνα-
κυκώσι τάς σημερινάς κοινωνίας καί δεν έννοοΰ-
σιν αρκούντως τα σύγχρονα γεγονότα. 

Ό σοσιαλισμός κατ αρχήν δεν είναι κατά 
του πολέμου έν γένει, άλλα κηρύσσεται αμείλι
κτος κατά παντός επιθετικού τοιούτου. Τα έξης 
δύο παραδείγματα είναι αρκετά ν1 άποδείξωσι, 
κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον χμφισβήτησίν τι-

τό επιδιώξουν όργανούμενοι κατά πρώτον εις 
ϊδια αυτόνομα σωματεία με 'ίδιον ταμεϊον αλ
ληλοβοήθειας. 

Καθήκον δθεν παντός ενδιαφερομένου δια 
τήν έπιτυχίαν τοΰ εργατικού αγώνος καί ιδία 
παντός, όστις αποτελεί μέλος εργατικής τί
νος οργανώσεως, είναι να σπεύση να αφύπνι
ση έκ τοΰ λήθαργου τους αδρανείς έργάτας 
προβάλλων εις αυτούς τό ίδικόν του παράδει
γμα. Μόνον κατ' αυτόν τόν τρόπον θα πει
σθούν ούτοι να συμπηχθοΰν εις σωματεία. 

Άφ' ου δε γίνη τό πρώτον τοΰτο καί ού 
μία εργατική τάξις ύπαρξη ένταΰθα, ήτις με
τά τίνα χρόνον να μή είναι ώργανωμένη, τότε 
ή συνάσπισις εις μίαν μεγάλην πανεργατικήν 
ενωσιν τών κατ' ιδίαν εργατικών σωματείων 
είναι ζήτημα ήμερων μόνον. Διότι τότε ή ερ
γατική συνείδησις επαρκώς καλλιεργημένη 
θα είναι ώριμος πλέον, όπως παραγάγη τους 
εύχύμους καρπούς τής ευζωίας καί ηθικής 
έξυψώσεως τοΰ εργάτου. 

να ή άμφιβολίαν, τήν άλήθειαν τοΰ ισχυρισμού 
μας τούτου. 

Ότε κατά τό 1907 οί Γερμανοί σοσιαλισταί 
συνήλθον έν συνεδρίω εις Essen, επιφανής σοσια
λιστής, ού τό Ονομα μας διαφεύγει, διεκήρυττε. 
«Τό Μαρόκον δεν αξίζει τήν ζωήν ενός θητός 
(prolétaire). Όφείλομενν' άντιστώμεν κατά τής 
εκρήξεως τοιούτου πολέμου, καί καθ' ην έτι πε
ρίπτωσιν προσβληθώμεν». Έκαστος δ' εννοεί 
τήν σημασίαν τής δηλώσεως ταύτης, γιγνομένης 
τυχόν δεκτής ύπό τών εκατομμυρίων τών σοσια
λιστών εκλογέων τής Γερμανίας. 

'Αντιθέτως κατά τόν διεξαγόμενον πόλεμον 
ούτε μία φωνή διαμαρτυρίας ήγέρθη, εις ουδέν 
καί ύπ' ούδενός τών σοσιαλιστών τών εμπολέ
μων Κρατών. Διατί τοΰτο; 'Απλούστατα διότι 
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σήμερον οι σοσιαλισταί εκάστου Κράτους απα

ράλλακτα όπως και οι λοιποί πολϊται αύτοΰ, οι 

όποιοι αύταρέσκως χαρίζουσιν έαυτοϊς τον γοη-

τευτικόν τίτλον του πατριώτου, θεωροΰσι το 

Κράτος αυτών, το έθνος αυτών έν κινδύνω καί 

ομοθύμως πάντες έλαβον τα όπλα προς ύπερά-

σπισιν τοΰ πατρίου εδάφους. Τουναντίον κατά 

το 1907, ότε έπέκειτο έκρηξις πολέμου μεταξύ 

Γαλλίας καί Γερμανίας, έξ αιτίας τοΰ Μαρόκου, 

ήτοι δια ξένην χώραν, δια κατάκτησιν της Γαλ

λίας, μή θίγουσαν τήν Γερμανικήν πατρίδα, οι 

Γερμανοί σοσιαλισταί έθεώρησαν έπιβεβλημέ-

νον αύτοϊς, ουχί να μετάσχωσι τοιούτου αδίκου 

πολέμου —το μείζον μέρος τοΰ σοσιαλισμού εί

ναι κεκηρυγμένον κατά πάσης αποικιακής επε

κτάσεως— ουχί απλώς να μείνωσιν αδιάφοροι 

θεαταί άλλα καί να άντιστώσι κατ' αυτών πάση 

δυνάμει. Άλλα μήπως μόνον τα δύο ταΰτα πα

ραδείγματα θα ήδύνατό τις ν' άναφέρη; Ή ερ

γατική ένωσις έν 'Αγγλία δέν κατεδίκασεν ανε

πιφυλάκτως τήν στάσιν της Κυβερνήσεως κατά 

τον πόλεμον τοΰ Τράνσβααλ; Οι Αύστροοΰγγροι 

σοσιαλισταί δέν διεμαρτυρήθησαν έντονώτατα 

κατά της προσαρτήσεως της Βοσνίας; Έπίκαι-

ρον μάλιστα θεωροΰμεν ν' άναφέρωμεν ένταΰθα 

φράσεις τινάς τοΰ άρχηγοΰ τών σοσιαλιστών τού

των, Dr Adler, δια το προφητικόν αύτοΰ. 

« Άγνοοΰμεν, έλεγε, εάν οι λαοί της Βοσνίας 

έπιθυμώσι τήν προσάρτησίν των εις τήν Αύ-

στρίαν, ή τήν Σερβίαν, ή τήν Τουρκίαν, διακη-

ρύττομεν μόνον ότι έκαστον έθνος έχει δικαίωμα 

να έκφραση γνώμην περί της τύχης του, της 

αποκαταστάσεως του, καί γνωρίζομεν Οτι τήν 

γνώμην των αυτήν δέν έζητήσαμεν. Άμφίβολον 

εινε τι ή προσάρτησις αύτη επιφυλάσσει εις τους 

λαούς της Βοσνίας, δέν εϊνε όμως ποσώς άμφί

βολον ότι επιφυλάσσει δια τήν Αύστρίαν, ενα 

κίν8υνον πολέμου». Γεννάται όμως ήδη ή εύλο

γος απορία: Πώς έν τω παρόντι πολέμω οι σοσι

αλισταί τών εμπολέμων Κρατών λαμβάνουσι τα 

όπλα καί επιτίθενται κατ' αλλήλων; Ή έξήγη-

σις τοΰ φαινομένου τούτου, έκ πρώτης όψεως 

περιέργου, δέν εινε πολύ δυσχερής. Οι σοσιαλι

σταί, όπως άλλως τε καί οι λοιποί πολϊται, φρο-

νοΰσιν απλούστατα Οτι υπερασπίζονται το πά-

τριον έδαφος, εις ο έπιχειροΰσι να είσβάλωσι τα 

λοιπά Κράτη, καί τήν άπειλουμένην δήθεν άνε-

ξαρτησίαν των. Πάντες έν τω παρόντι πολέμω 

έχουν άδιάσειστον τήν πεποίθησιν, ότι αδικούν

ται υπό τών αντιπάλων των, έπιτεθέντων αύ-

τοϊς έκ τών νώτων, αυτοί δ' απλούστατα αμύ

νονται. Γνωσταί δ' εΐσίν αϊ άμοιβαϊαι προσπά-

θειαι πάντων, όπως πείσωσι περί τούτου τους 

ουδέτερους, καί αυτούς ακόμη τους αντιπάλους 

των. Διότι τοΰτο πράγματι καί πιστεύουσι. 

Τό ψυχολογικόν τοΰτο φαινόμενον έχει άνα-

λογόν τι προς τάς αντιλήψεις τών Χριστιανικών 

λαών μετά το σχίσμα τών Εκκλησιών καί μέχρι 

σήμερον ακόμη. Οι οπαδοί τών διαφόρων δογμά

των της Ενιαίας Εκκλησίας πιστεύουσιν 

άκραδάντως, ότι όλον τό δίκαιον ευρίσκεται εις 

το ίδιον εαυτών δόγμα, καί Ολα τα σφάλματα εις 

τα αντίπαλα. Πάσα δ' απόπειρα αποδείξεως 

τοΰ εναντίου θα ήτο απλή καί καθαρά ματαιο-

πονία. Εινε δέ καί ό σοσιαλισμός καθ' αυτό θρη

σκεία, μέ τα δόγματα του, τους προφήτας του 

καί τους φανατικούς του. 

'Αφ' ου δ' ό σοσιαλισμός εινε αντίθετος προς 

τους επιθετικούς πολέμους, έπόμενον εινε να 

εινε αντίθετος καί προς τάς διαρκείς στρατιάς, 

αϊ όποϊαι λυμαίνονται άπό πολλοΰ τήν Εύρώ-

πην. 'Αγωνίζεται μετά θέρμης, όπως έπιτύχη 

τον κανονισμόν όλων τών διεθνών διαφορών δια 

διαιτησίας. Έν περιπτώσει δέ ανεπαρκείας αυ

τής, αντιπροσωπεία έκ καθαρώς λαϊκών στρω

μάτων, τα όποια κυρίως ΰφίσταντο έν όλη των 

τη σκληρότητι τα ποικίλα δεινά τοΰ πολέμου, 

συγκαλουμένη, ν' άποφαίνηται περί ειρήνης, ή 

άμυντικοΰ πολέμου. Δια τήν τελευταίαν δέ ταύ-

την περίπτωσιν, ήτοι δια τήν άμυναν της χώρας, 

υποστηρίζει τήν άντικατάστασιν τών σημερινών 

δαπανηρών στρατιών δια πολιτοφυλακής. Δια 

τοΰτο καί έν τη Βουλή κατά τάς συζητήσεις 

καταψηφίζουσι γενικώς τους προϋπολογισμούς 

τών πολεμικών υπουργείων, καί έν γένει πασαν 

πολεμικήν δαπάνην. 'Αλλά καί ούδαμοΰ προ-

βαίνουσιν εις πράξεις παρεμποδιζούσας πως 

ύπό τήν έποψιν ταύτην τήν ένέργειαν της Κυβερ

νήσεως. 'Επιφανής Γερμανός σοσιαλιστής έλε

γε προ ολίγων ετών έν συνεντεύξει προς δημοσι-

ογράφον. «Δέν συναινοΰμεν εις τήν ύπαρξιν 

στρατού, άλλ' ούτος έν τούτοις υπάρχει. Όφεί-

λομεν, διότι ή θέλησίς μας δέν υπερισχύει, να 

έκθέσωμεν τους Γερμανούς έργάτας, ώς δια να 

τους τιμωρήσωμεν, εις τον κίνδυνον να πληρώ-

σωσι μέ τό αΐμά των τήν παράνοιαν τών αντιπά

λων μας;» Καί συνεπέρανεν Οτι, άφοΰ ούτως ή 

άλλως ό στρατός υπάρχει, παρά τήν θέλησίν 

των, δέον να εινε καί καλώς έφωδιασμένος μέ τα 

νεώτερα όπλα καί τα τελειότερα τηλεβόλα. 
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Κατ' αρχήν άρα ό σοσιαλισμός εϊνε κατά του 

επικρατούντος σήμερον στρατοκρατικού πνεύ

ματος (antimilitarisme), καίτοι ΰπάρχουσι πολ

λοί σοσιαλισταί θεωροΰντες το ζήτημα τοΰτο, 

Ολως ξένον προς τήν δικαιοδοσίαν των, και κατ' 

άκολουθίαν τους άφίνει εντελώς αδιάφορους. Το 

μείζον Ομως μέρος αυτών, έχει αναφανδόν κηρυ-

χθή κατά του μιλιταρισμού. Άντιμιλιταρισμός 

όμως πόρρω απέχει να εΐνε ισοδύναμος προς τον 

άντιπατριωτισμόν, ως πολλοί κακώς νομίζουσι. 

Συμβαίνει δηλ. και επί του προκειμένου ακριβώς 

δ,τι συμβαίνει και με τήν διδασκαλίαν του Θε

ανθρώπου. Ούτος άνήγαγεν εις θεότητα τήν 

προς αλλήλους άγάπην, και δεν αναγνωρίζει δι

ακρίσεις μεταξύ τών εθνών, «Ούκ ενι 'Ιουδαίος 

ουδέ Έλλην, ούκ ενι άρρεν ή θήλυ, ούκ ένι δούλος 

ουδέ ελεύθερος». 'Αλλ' οι διάδοχοι τούτου έπέ-

τυχον να συνδυάσωσι τήν θείαν διδασκαλίαν με 

τήν έννοιαν της Πατρίδος «Μάχου υπέρ Πίστε

ως και Π ατρίδος». Και εφ' όσον μέν μάχεται τις 

πράγματι υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, ευρι

σκομένων έν κινδύνω, έφ' δσον έν άλλαις λέξεσιν 

αμύνεται υπέρ αυτών, το πράγμα δέν παρουσιά

ζει μεγάλην άνωμαλίαν. Ή ανακολουθία προκύ

πτει, δταν μέ το ιερόν τοϋτο σύμβολον, προσπα-

θοϋμεν ν' άρπάσωμεν δ,τι ανήκει τοις γειτόνοις, 

ή να κατακτήσωμεν μεμακρυσμένους λαούς, μη 

προτιθεμένους, ή εντελώς ανικάνους να μάς άδι-

κήσωσι. 

Μετά τήν πενιχράν αυτήν ίχνογράφησιν της 

εξωτερικής, ούτως ειπείν, πολιτικής του σοσια

λισμού, ήτις έδωκε και τήν άφετηρίαν εις το 

παρόν άρθρον, δέν κρίνομεν άσκοπον να δώσω-

μεν άμυδράν τίνα εικόνα της εσωτερικής φύσεως 

αύτοΰ, ήτις αποτελεί και τήν πραγματικήν και 

ουσιώδη βάσιν αύτοΰ. 

Πανθομολογούμενον εΐνε σήμερον δτι ή υφι

σταμένη σύστασις της κοινωνίας εΐνε ελαττω

ματική, και πλείστας περικλείει αδικίας μεταξύ 

τών διαφόρων βαθμίδων της κοινωνικής κλίμα-

κος. Δέν υπάρχει βεβαίως σήμερον κώλυμα, νό-

μιμον τουλάχιστον, δπως μεταπήδηση τις άπό 

της μιας εις τήν άλλην βαθμίδα, εϊτε επι τα 

πρόσω, είτε και έπί τα οπίσω. Ό υιός του χωρι

κού ανέρχεται ενίοτε τάς άνωτάτας βαθμίδας, 

και διευθύνει τάς τύχας τοΰ Κράτους. Πολλοί 

έργάται γίνονται έπιχειρηματίαι, και πολλοί 

έπιχειρηματίαι εκπίπτουν εις θέσιν εργάτου. Πό

σοι άνθρωποι, οι όποιοι χθες ακόμη ήσαν πλού

σιοι, και ισχυροί, και σεβαστοί, δέν ευρέθησαν 

σήμερον πτωχοί, μέχρι δυστυχίας, έμπαιζόμενοι 

και συκοφαντούμενοι! Μία έπιχείρησις πολύ 

τολμηρά και ριψοκίνδυνος, μία απρόοπτος ύψω-

σις ή ΰποτίμησις τών άξιων εις το Χρηματιστή-

ριον, εις δ τις επιδιώκει τύχην άσυνέτως, αρκούν 

να εξαφανίσουν τήν μεγαλυτέραν περιουσίαν, να 

οδηγήσουν εις πτώχευσιν, και να παρασύρουν 

ίσως ακόμη εις τήν άτιμίαν τα τιμιώτερα και τα 

χρηστότερα πρόσωπα. Όλα αυτά εΐνε αναντίρ

ρητα, διότι συμβαίνουν και τα βλέπομεν καθ' 

έκάστην. 'Αλλ' εΐνε επίσης άναμφισβήτητον, δτι 

το μείζον μέρος τής άνθρωπότητος παραμένει 

μέχρι τέλους, εις ην τάξιν εΐχε τήν καλήν ή κακήν 

τύχην να γεννηθή, συναποκομίζον ούτω έν τη 

γεννήσει του τήν εύτυχίαν ή τήν δυστυχίαν. Δια 

τοϋτο και ό μεταξύ τών τάξεων άγων έκδηλοΰ-

ται σήμερον, είπέρ ποτέ και άλλοτε, όξύτερον 

και ζωηρότερον, παρά τήν έξαφάνισιν έν τή ση

μερινή οργανώσει τών νομίμων κωλυμάτων τών 

πάλαι χρόνων, τα όποια, δικαίω, έχώριζον αύ-

τάς. Διότι εξακολουθούν υφιστάμενα ακέραια 

τα πραγματικά κωλύματα, τα όποια στερρώς 

κρατοΰσιν έκαστον, εις ην θέσιν εταξεν αυτόν ή 

τύχη τής γεννήσεως. 

Τήν προφανή ταύτην άδικίαν, τήν έπ' ουδε

μιάς λογικής βάσεως στηριζομένην, τήν τοσαύ-

τας αδικαιολόγητους, και σκληράς ανισότητας 

δημιουργούσαν, τήν συνεχώς έπιβάλλουσαν τοις 

ταχθεϊσιν εις τάς κατωτέρας βαθμίδας, να μο-

χθώσιν αενάως δια να καθιστώσιν άνετώτερον 

τον βίον τών υπερκειμένων στρωμάτων, τήν θε-

ραπείαν, λέγω, τοΰ μεμολυσμένου τούτου κοι

νωνικού και οικονομικού όργανισμοΰ, ό σοσιαλι

σμός επιδιώκει. 

Ό πόθος δμως αυτός, ό όποιος αποτελείτο 

κοινόν θεμέλιον τοΰ σοσιαλισμού, διερμηνεύεται 

κατά τρόπους ποικίλλοντας μέ το περιβάλλον. 

Γενικώς ή άναδιοργάνωσις τής κοινωνίας επι

διώκεται άφ' ενός μέν δια τής νομοθετικής οδού 

— ψήφισις νόμων διεπόντων τάς προς άλλήλας 

οίκονομικάς σχέσεις τών διαφόρων τάξεων, — 

άφ' έτερου δέ δια τοΰ, ιδιωτική πρωτοβουλία, 

συνασπισμού τών κατ' ιδίαν ομάδων — επαγ

γελματικοί συνεταιρισμοί. Αϊ δύο αύται οδοί 

ευρίσκονται στενώς συνδεδεμέναι άλλήλαις, διό

τι άφ' ενός μέν ό νόμος επεμβαίνει δια νά έπιτρέ-

ψη τήν σύστασιν τών συνεταιρισμών κατ' αρχάς, 

να κανονίση και εύνοήση αυτούς βραδύτερον, άφ' 

έτερου δέ οι συνεταιρισμοί έφ' δσον γίνονται 

ισχυρότεροι, άποκτώσι μείζονα έπιρροήν έπί 
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της πολιτικής, και κατ' άκολουθίαν επί της νο

μοθεσίας, καί ούτω καθ' έξης, ως εις κύκλον, δν 

τινός μεν θα εΰρωσι φαΰλον, άλλ' άλλοι τουναν

τίον θα κρίνωσι σωτήριον. 

Κατ' αρχήν, ώς εί'πομεν ήδη, οι σοσιαλισταί 

των διαφόρων χωρών εχουσι τους αυτούς πό

θους, τα αυτά πάθη, βαδίζουσι προς το αυτό 

ΐδανικόν, διερευνώσιν αλλήλους, παρορμώσι, 

παρασύρουσι και μιμώνται αλλήλους. 'Υπό την 

ώθησιν δε του δημοκρατικού πνεύματος καί την 

πιεσιν τών άφυπνιζομένων άπορωτέρων τάξε

ων, νέα βαθμηδόν ζητήματα άνακύπτουσιν εις 

δλα τα Κράτη, καί προβλήματα άγνωστα έν τω 

παρελθόντι, όρθοΰνται έπιτακτικώς προ τών 

μοναρχιών καθώς καί προ τών δημοκρατιών. 

Άλλ' εϊνε βέβαιον ότι οι σοσιαλισταί ούτοι 

αναλόγως της ιδιοφυΐας των, του χαρακτήρος 

των, καί τών παραδόσεων των, προσδίδουν εις 

τους πόθους αυτούς, καί τα πάθη αυτά, διαφό

ρους μορφάς καί απόψεις, ώστε δύναται τις να 

εΐπη χωρίς να διατρέχη τον κίνδυνον να διαψευ-

σθή, ότι ύπάρχουσι τόσαι ποικιλίαι σοσιαλι

σμού, όσα καί έθνη. Όπως δηλονότι ή Χριστια

νική θρησκεία είσδύσασα εις την Εύρώπην, έλα

βε συν τω χρόνω, ποικίλας μορφάς καί όνομασί-
αζ> Χωρίζ ποσώς ν' άλλοιωθή ή αρχική αυτής 

φύσις καί ύπόστασις, χωρίς ποσώς νά κλονισθώ-

σι τα αρχικά αυτής θεμέλια, τοιουτοτρόπως καί 

0 σοσιαλισμός, διεθνής κατ' αρχήν, υφίσταται 

σπουδαίως τήν έπίδρασιν τής ιδιοσυγκρασίας 

τών λαών, παρ' οΐς εισδύει, καί μεταβάλλεται 

εις έθνικον κατά τον τρόπον του άντιλαμβάνε-

σθαι καί έφαρμόζειν τήν κοινήν δοξασίαν. Παρά 

τάς καταβαλλομένας δε προσπάθειας όπως δια

τήρηση τήν ενότητα του, ανευρίσκει έν τοϊς κόλ-

ποις του, τόσας αιρέσεις, όσοι λαοί καί έθνη. Ό 

εργατικός κόσμος ύπό τήν έπήρειαν του περι

βάλλοντος λαμβάνει πανταχού έθνικήν φυσιο-

γνωμίαν, ή όποια αντανακλάται εις τήν σοσια-

λιστικήν κίνησιν. 

Ύπάρχουσι χώραι — όλίγαι,— ένθα ή έπι-

κράτησις του σοσιαλισμού, θα εθετεν έν κινδύνω 

τήν τύχην του Κράτους, καί ακόμη τήν ύπαρξιν 

αυτήν τοϋ έθνους. Άλλ' ύπάρχουσι καί άλλαι 

—αϊ πλεϊσται— έν αις ό θρίαμβος τοΰ σοσιαλι

σμού, συμβαδίζει μετά τοΰ θριάμβου τοΰ Κρά

τους. Ό σοσιαλισμός δεν επιδιώκει τήν άμεσον 

άνατροπήν του Κράτους, καί τήν κατάλυσιν τών 

χωριζόντων τους λαούς συνόρων, ώς κοινώς, κα

κώς πιστεύεται, άλλ' επιζητεί τήν επί τα βελτίω 

μεταβολήν τής σημερινής κοινωνικής καί οικο

νομικής οργανώσεως. Το δόγμα τής εξευρέσεως 

αδυνάτων, δπως εις βάρος αυτών ζώσιν οι ισχυ

ροί και επιτήδειοι, δόγμα, το όποιον παρά το 

Ολως παράλογον καί άσύστατον αύτοΰ, έκράτη-

σεν έπί αιώνας το μείζον μέρος τής άνθρωπότη-

τος εις μέσην τινά κατάστασιν μεταξύ ζώων καί 

ανθρώπων —δουλεία,— δεν πρέπει να έχη πλέον 

θέσιν έν ταϊς νέαις κοινωνίαις. Τό λυπηρόν εϊναι 

έν τούτοις δτι σήμερον ακόμη ή δουλεία, ήτις 

8ιχαίω έχει καταργηθή δεν εϊναι καί πράγματι 

κατηργημένη. Ό εις ταύτην υποκείμενος εινε 

βεβαίως, νόμω ελεύθερος να πωλή τήν έργασίαν 

του, ελεύθερος να τήν άρνήται, καί ελεύθερος ν' 

άπέρχηται όταν τω άρέσκη. Άλλα τοΰτο μόνον 

άπο θεωρητικής απόψεως εινε ακριβές. Έν τή 

πράξει ό διαπραγματευόμενος τήν έργασίαν του 

ευρίσκεται εις θέσιν υποχρεωτικής αδυναμίας 

απέναντι τοΰ αγοραστού αυτής, ό όποιος επέτυ

χε να χωρίση τον έργάτην, άπό τοΰ οργάνου τής 

εργασίας του, καί να ύποκλέψη αυτό. Άνευ δ' 

δπλου ό έργάτης-δοΰλος υποκύπτει αμαχητί. 

Διότι αϊ έπείγουσαι τοΰ βίου άνάγκαι, αϊ μή 

έπιδεχόμεναι άναβολήν, άλλ' έπιτακτικώς έπι-

βάλλουσαι τήν συντήρησιν τής δυστυχισμένης 

του υπάρξεως, δεν τω έπιτρέπουσιν ούτε συζή

τησιν καν περί τής αμοιβής τής εργασίας-του. 

Δια τής κλοπής άρα τοΰ οργάνου τούτου, ό κε

φαλαιούχος επιτυγχάνει τήν κλοπήν τής ελευθε

ρίας τοΰ ομοίου του, καί κατ' άκολουθίαν τήν 

κλοπήν τοΰ προϊόντος τής εργασίας του. 

Τήν άνώμαλον καί άφύσικον ταύτην κατά

στασιν, ό σοσιαλισμός θέλει να πατάξη. Ή ευ

γενής δ' αύτη τάσις άπό ημέρας εις ήμέραν ζωη-

ρότερον έκδηλουμένη καί μεγαλυνομένη, εινε 

γενική εις δλας τα πεπολιτισμένας χώρας. Ύπό 

τήν πίεσιν δε τών ιδεών τούτων τα Κράτη παν

ταχού σχεδόν έχουν λάβη ανάλογα μέτρα προς 

ίκανοποίησιν τών δικαίων αξιώσεων τών άπο

ρωτέρων τάξεων, αϊ όποϊαι κατενόησαν τέλος, 

δτι, μεμονωμέναι εις τό μέσον ανοργάνωτου, καί 

σχεδόν αναρχικής κοινωνίας, υφίστανται, έν δλη 

του τή σκληρότητι, τον νόμον τοΰ αγώνος δια 

τήν ζωήν. Λαβοΰσαι λοιπόν συνείδησιν τής δυνά

μεως αυτών συνασπίζονται καί διοργανοΰνται 

συστηματικώτερον καί άρτιώτερον. 

Άνεπτύξαμεν άλλοτε δι' ολίγων άπό τών 

στηλών τούτων τάς διαφόρους σοσιαλιστικάς 

απόψεις καί βλέψεις, δσον άφορα εις τήν μέλ-

λουσαν να διαμορφωθή κοινωνίαν, καθ' ην ή ση-
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μερινή ανοσία έκμετάλλευσις τοΰ άνθρωπου πα

ρά τοΰ άνθρωπου, θά θεωρήται ώς απλή λυπηρά 

άνάμνησις παρωχημένων και ανεπιστρεπτί 

άποιχομένων εποχών, ή δ' εγωιστική ρήσις, 

«έκαστος δι' εαυτόν» θ' άντικατασταθή δια της 

άλτρουϊκής τοιαύτης, «έκαστος δια πάντας». 

"Ηδη κατά τρόπον γενικον δυνάμεθα να πα-

ρατηρήσωμεν, ότι έν 'Αγγλία, 'Αμερική, Γερ

μανία, και Αυστρία οί σοσιαλισταί εϊνε μάλλον 

καιροσκόποι, και προσδοκώσι τον δια βαθμιαίας 

εξελίξεως θρίαμβον των ιδεών των. Προ ολίγων 

ετών ύπέβαλον οι έργάται σοσιαλισταί έν 

Oxford της 'Αγγλίας, τάς έξης ερωτήσεις. «— 

Είσθε θιασώται μιας κοινωνικής επαναστάσε

ως; — Βεβαιότατα. — Και αποφασίζετε να κα-

τέλθητε εις τον ένεργόν αγώνα; — Όχι. Τούτο 

εϊνε ϊδιον τών Γάλλων. — Άλλα τότε; — θέλο-

μεν κοινωνικήν έπανάστασιν έκτελουμένην δια 

της Βουλής, και έπφαλλομένην δια του Νόμου». 

Ό διάλογος ούτος χαρακτηρίζει σαφώς τάς αν

τιλήψεις τών "Αγγλων σοσιαλιστών επί τής δια

μορφούμενης κοινωνίας. Πράγματι δ' έπέτυχον 

τήν βελτίωσιν τής διοικητικής οργανώσεως, καί 

έπέβαλον τήν έλευθερίαν τοΰ εμπορίου, δια τής 

καταργήσεως τών προστατευτικών δασμών, 

κλπ., χωρίς να έγείρωσιν οδοφράγματα, καί χω

ρίς να χύσωσι σταγόνα αίματος. Έπιζητοΰσι 

σήμερον τήν έλάττωσιν τών ωρών τής εργασίας, 

καί τήν έν υγιεινή καταστάσει διατήρησιν τών 

οικιών καί εργοστασίων, καί θα έπιτύχωσι τοϋ 

σκοπού των εύχερέστερον καί όριστικώτερον, 

παρά εάν έχρησιμοποίουν τα όπλα. Τουναντίον 

έν Γαλλία, 'Ισπανία, 'Ιταλία καί Ουγγαρία δει-

κνύουσιν άνυπομονησίαν, καί ζητοΰσι να έπι-

σπεύσωσι δια γενικής επαναστάσεως τήν λυσιν 

τών άπασχολούντων αυτούς κοινωνικών καί οι

κονομικών ζητημάτων, ήτις επιβραδύνεται καί 

αναβάλλεται υπέρ το δέον δια τής κοινοβουλευ

τικής αντιπροσωπεύσεως. Κατά τούτους ò κοι

νοβουλευτισμός εϊνε ωραίος μόνον ύπό «άπολυ-

ταρχίαν», όρίζουσι δι' αυτόν, «ώς τακτοποίησιν 

τών ορέξεων, ΰπο τήν προστασίαν τών πολιτι

κών ρητόρων». Διαφοραί όμως δεν παρουσιά

ζονται μόνον ώς προς τον τρόπον τοϋ σοσιαλι-

στικώς σκέπτεσθαι, μεταξύ Άγγλων καί Ρώσ-

σων σοσιαλιστών, Γερμανών καί Γάλλων, 'Ιτα

λών καί Αμερικανών. Αϊ διαφοραί αύται 

συχνόταται άνακύπτουσιν έντονώτατα, και με

ταξύ σοσιαλιστών μιας καί τής αυτής χώρας. 

Απαράλλακτα όπως αϊ διάφοροι πολιτικαί 

αποχρώσεις συναντώνται μεν άπασαι έν τη επι

διώξει τοϋ κοινή συμφέροντος, άλλ' έν τη έπιτεύ-

ξει τών μέσων, δι' ων επιδιώκεται ό σκοπός 

ούτος, ριζικώταται πολλάκις άνακύπτουσιν 

έναντιογνωμίαι. Τελευτώντες κρίνομεν άναγ-

καϊον να εϊπωμεν λέξεις τινάς καί όσον άφορα εις 

τήν στάσιν, ην ή εκκλησία τηρεί απέναντι τής 

σοσιαλιστικής ταύτης κινήσεως. 

Ή δυτική εκκλησία Οχι μόνον δεν μένει αδιά

φορος καί αδρανής, άλλα, δύναται τις ειπείν, καί 

ηγείται πολλαχοΰ τής κινήσεως ταύτης. Δεν 

θεωρεί εΰρυθμον τήν σημερινήν σύστασιν τής 

κοινωνίας, καί νομίζει ότι έκ σφάλματος τοΰ 

άνθρωπου, ένεκεν τοΰ αμαρτήματος τοΰ Αδάμ, 

ό κόσμος δεν εϊνε, οϊος ώφειλε να εϊναι, καί οίον ό 

θεός τον ηθέλησε. Άλλα δια τον λόγον ακριβώς 

τούτον δεν αισιοδοξεί ύπερμέτρως, καί δεν πι

στεύει εις το τέλειον, δια τής παντελούς παύσε

ως τής εξαρτήσεως, εις ην άναγκαίως ευρίσκε

ται ό εργάτης απέναντι τοΰ κεφαλαιούχου, καί 

δια τής ύπό τούτου προαφαιρέσεως τοΰ μείζονος 

μέρους τοΰ προϊόντος τής εργασίας εκείνου, 

Οπως οί αίσιοδοξοΰντες σοσιαλισταί κηρύτ-

τουσι. 

Προσδοκά όμως αίσθητήν βελτίωσιν τών 

κοινωνικών καί οικονομικών όρων, οί οποίοι χω

ρίζουν σήμερον άπροσπελάστως τάς διαφόρους 

τάξεις τής κοινωνίας, καί ελπίζει να καταστήση, 

τάς μεταξύ αυτών διαφοράς ήττον αΐσθητάς. 

Ανευρίσκει ότι το κεφάλαιον απορροφά έν τη 

επιχειρήσει, κέρδος πολύ μεγαλύτερον τοΰ έκ 

τής εργασίας άποφερομένου, καί ζητεί ν' άπο-

δώση έκάστω συντελεστή τής παραγωγής, 

ακριβώς ό,τι τω ανήκει. Κατά τήν έπίσημον 

στατιστικήν τών Ήνωμ. Πολιτειών, ένθα ή ερ

γασία αμείβεται πολύ πλέον, ή εις τα λοιπά 

μέρη, ή αξία τών κατεργασθέντων προϊόντων 

κατά τό 1900 ανήρχετο εις 13 δισεκατ. δολλά-

ρια, ένω ή αξία τών πρώτων υλών, έξ ων τα 

προϊόντα ταΰτα κατηργάσθησαν ανήρχοντο εις 

7 1/2 δισεκατ. δολ., διάφοραι άλλαι δαπάναι εις 

1 δισεκατ. καί οί πληρωθέντες μισθοί εις έργά-

τας καί υπαλλήλους εις 2 1/2 δισεκατ., ήτοι έν 

ολω 11 δισεκατ. Έμενε λοιπόν καθαρόν κέρδος 

τοΰ κεφαλαίου 2 δισεκατ. δολ. Το κέρδος δε 

τοΰτο ή εκκλησία ευρίσκει ύπερβολικόν, καί ζη

τεί τήν μείωσιν αύτοΰ, καί τήν κατ' άναλογίαν 

έπαύξησιν τής εργατικής αμοιβής. 'Επιδιώκει 

ουχί τήν έξαφάνισιν τών κοινωνικών τάξεων, 

άλλα τήν μεταξύ αυτών άρμονίαν, δια τής έξα-
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λείψεως πάσης αφορμής Ιριδος μεταξύ αυτών. 

Προσπαθεί να έπιτύχη την άρσιν των υφι

σταμένων αδικιών, και την επί δικαιοτέρων βά

σεων άναμόρφωσιν της κοινωνίας, ουχί δια βί

αιων κλονισμών, ουχί δι' αναρχίας και δι' αποτό

μου ανατροπής τών πάντων, άλλα δια τής τά

ξεως, δια του νόμου, δια του Κράτους, το όποιον 

εινε «μετά την Έκκλησίαν è δια το κοινον καλόν 

'Υπουργός του Θεού έπί τής γης». 

Έν άλλαις λέξεσιν ή δυτική εκκλησία βαδί

ζει μέσην τινά όδόν, μεταξύ τών άκρων σοσιαλι

στών — αναρχίας— και τών ακόρεστων κεφα

λαιούχων —πλουτοκρατίας—. 'Αγωνίζεται 

υπέρ τής διατηρήσεως τών κοινωνικών τάξεων, 

βελτιούμενων τών σημερινών συνθηκών και 

τάσσεται ουχί κατά τών πλουσίων, άλλα κατά 

τής πλουτοκρατίας, καθώς και κατά τής δημα

γωγίας, αϊ όποϊαι άμφότεραι άγουσιν εις τα αυ

τά ολέθρια αποτελέσματα. Δια τής έπιβαλλού-

σης δ' επιρροής αυτής δίδει πολλαχοϋ την άρμό-

ζουσαν κατεύθυνσιν εις τάς λαϊκάς μάζας, και 

μετριάζει ή και καταστέλλει υπερφίαλους ή πα

ραβόλους ορμάς. Ή δρασις λοιπόν τής δυτικής 

εκκλησίας εϊναι ειρηνοποιός και άγαθοποιός, 

και σύμφωνος προς το πνεύμα τής διδασκαλίας 

του Ευαγγελίου. 

Την αυτήν ακριβώς όδόν, άλλα κάπως έντο-

νώτερον και ριζοσπαστικώτερον ακολουθεί και 

ή εκκλησία τών διαμαρτυρομένων. 

Δυστυχώς δεν δυνάμεθα να ε'ίπωμεν το αυτό 

και όσον άφορα εις την άνατολικήν όρθόδοξον 

έκκλησίαν. Κλασσική αδράνεια και απραξία χα

ρακτηρίζει άπό πολλών ήδη αιώνων όλόκληρον 

τόν βίον αυτής. Παρητήθη εκουσίως και άνευ 

αντιστάσεως τίνος πάσης ενεργείας, και δεν 

σφάλλει τις ποσώς ισχυριζόμενος, ότι ό σημερι

νός ρόλος της περιωρίσθη εις τό μηδέν. Έάν τις 

θέληση να διερεύνηση τόν σκοπόν, ον εξυπηρετεί 

σήμερον ή ανατολική εκκλησία, δεν θα άνευρη, ή 

Οτι αποτελεί απλούστατα ενα κλάδον τής διοική

σεως, και μάλιστα... παρασιτικώς άργόμισθον. 

Εις τήν άναζωπύρωσιν του θρησκευτικού αισθή

ματος, όπερ αποτελεί και τόν ουσιώδη σκοπόν 

της, ουδαμώς συμβάλλει. Διότι βέβαια δεν δύ

ναται να θεωρηθή άναζωπύρωσις θρησκευτικού 

πνεύματος, ή κουραστική και ακατάληπτος τέ-

λεσις τών ιερουργιών. Εις τήν άνακούφισιν τών 

πασχόντων δεν συντελεί, ειμή δια τών ευχών 

της, άλλ' ευχών έκφερομένων άκαταλήπτως, και 

έκ κεκτημένης συνήθειας έν εκκλησία, και ουχί 

ώς κατ' ιδίαν παρορμήσεως προς τους δυναμέ

νους πράγματι ν' άνακουφίσωσι. Εις τήν πρόλη-

ψιν τών ερίδων μεταξύ τών αντιμαχομένων κοι

νωνικών τάξεων, ή ομάδων, ή ατόμων, και τήν 

κατάπαυσιν αυτών, τυχόν έκρηγνυμένων, άγρόν 

αγοράζει, έάν ενίοτε δεν συντελή εις τήν γέννη-

σιν αυτών. Τήν ΰπό τής δυτικής εκκλησίας ένερ-

γουμένην εύρεϊαν προπαγάνδαν, λίαν επωφελή 

και καρποφόρον, αν Οχι άπό θρησκευτικής, πάν

τως όμως άπό εθνικής, και ιδίως οικονομικής 

απόψεως, δια τής διαδόσεως τής γλώσσης και 

τής εξαπλώσεως τής επιρροής τής πατρίου χώ

ρας, μακαρίως περιφρονεί. Και διερωτάται πας 

λογικός άνθρωπος. Ποίος είναι σήμερον ό σκο

πός τής ανατολικής εκκλησίας; Και τί παρέμει-

νεν αυτή άπό τήν θείαν διδασκαλίαν, ει μή ή 

χριστιανική απάθεια και ανοχή; Και ποίος ό 

λόγος τής υπάρξεως αυτής, ύφ' ους όρους λει

τουργεί; Και τό ερώτημα, μένει ερώτημα. Διότι 

δεν δύναται προδήλως να θεωρηθή σκοπός τής 

εκκλησίας ή δια τής παρουσίας της με πολύχρω

μους άμφιέσεις λάμπρυνσις τών πολιτικών τε

λετών, ή κατά τάς έορτάς βιαστική και ακατά

ληπτος ιερουργία, ή εκδοσις άδειων γάμου και 

βαπτίσεων, ή παραπομπή τών πιστών κατά τήν 

εις τόν άλλον κόσμον μετανάστευσιν, ή τέλεσις 

μνημοσυνών, και... ή έπί τή παροχή τών υπηρε

σιών τούτων επαχθής και έξαναγκαστή φορολο

γία τών έξαιτουμένων ταύτας παρά τήν ρητήν 

άπαγόρευσιν 'Εκείνου, ον ένασμενίζονται να 

νομίζωσιν, ότι άντιπροσωπεύουσι. Τοιούτος ρό

λος τής εκκλησίας περιελθούσης εκουσίως εις 

πλήρη άδράνειαν και φυγοπονίαν, εινε βεβαίως 

ήκιστα φθονητός. Και όμως τί δέν ήδύνατο να 

πράξη και παρ' ήμϊν εκκλησία εργαζομένη και 

συναισθανόμενη τήν άποστολήν της και τήν έν 

τω κόσμω θέσιν της; 

ΟΡΕΙΝΌΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
φ. άρ. 3 (22 Αύγ. 1914) 

ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ 

TOT ΑΛΗΘΟΤΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΤ 

Το άπαίσιον αιματοκύλισμα, εις το όποιον 

έφερε τους λαούς της Ευρώπης ò κεφαλαιοκρα-

τικός εγωισμός, εξακολουθεί άγριον και κατα-
rr'r «ν Εύ[ στρεπτικον ποτΚ,ον με αφσονον αίμα την ϋυρω-

παϊκήν γήν. Εις τα Ορη και τάς πεδιάδας αντη

χούν οι βροντεροί κρότοι των κανονιών και κάθε 

βλήμα αυτών ανοίγει κι' ένα βάραθρον βαθύ, δια 

να θάψη μέσα σ' αυτό πολύτιμους υπάρξεις. 

Όσα ή Τέχνη και μακρά εργασία εκατομμυρίων 

ανθρώπων έδημιούργησαν μεταβάλλονται το 

ένα μετά το άλλο εις συντρίμματα, ώς έάν, μαζί 

με τον καταρρέοντα ψευδοπολιτισμόν της χθες, 

έπρεπε να κατάρρευση και να θρυμματισθή ο,τι 

καλόν κατά τό διάστημα του παρήχθη. 

'Αλλ' Οσον και αν πρέπει να θρηνήση τις δια 

τάς σημερινάς ανεπανόρθωτους καταστροφάς, 

δεν πρέπει να θρηνήση όλιγώτερον δια τάς αιτί

ας πού τάς προκάλεσαν. Και είναι τόσον ευτε

λείς αί άφορμαί αύται, πού έφεραν τα κράτη 

απέναντι αλλήλων, ώστε να φρικιά κανείς βλέ

πων να κρύπτωνται πίσω άπό τάς έθνικάς δια

φοράς τα ευτελή κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα. 

'Αλλ' υπεράνω τών ευτελών αυτών συμφε

ρόντων μιας ανήθικου ολιγαρχίας και τών κατα

κτητικών βλέψεων της διεθνούς διπλωματίας 

υπάρχει τό παγκόσμιον συμφέρον της ΔΙΑΤΗ

ΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ καίή ΑΡΧΗ ΤΩΝ 

ΕΘΝΟΤΗΤΩΝ, ώστε νά ύποχωρή απέναντι αυ

τών κάθε άλλο συμφέρον, πού θα έτεινε νά δημι-

ουργήση εχθρότητας μεταξύ τών εθνών, και κά

θε κατακτητική βλέψις οιουδήποτε κράτους, 

τείνουσα νά υποδούλωση λαούς, οί'τινες δι' ούδε-

νός δεσμού προς αυτό συνδέονται. 

Χάριν του παγκοσμίου τούτου συμφέροντος 

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ και της ανεξαρτησίας τών 

λαών, ό Διεθνής Έργατισμός με τάκοσμοπολί

τικα και έξανθρωπιστικά ιδανικά του, ύψωσε 

τήν φωνήν του και διεκήρυξε άνά τήν Οίκουμέ-

νην τάς εΐρηνικάς αρχάς του, με τήν προσπάθει-

αν νά προλάβη τήν άνήθικον καταστροφήν, προς 

τήν οποίαν ώθησαν τους λαούς της Ευρώπης οί 

δυνάσται τών αυλών και οί έκμεταλλευταί πού 

έχουν ώς Οργανο τό χρήμα. 

Δυστυχώς ή κατά τοΰ πολέμου και υπέρ της 

ειρήνης φωνή τών ώργανοιμένων εργατών της 

Ευρώπης έστάθη αδύνατον νά σταματήση τά 

κράτη εις τον κατήφορον, προς τον οποίον έφέ-

ροντο με όρμήν, ωθούμενα ύπό της δυνάμεως 

τών αδιαλλάκτων συμφερόντων. 

Άλλ' έάν ύπάρχη τι τό παρήγορον μέσα εις 

τό φοβερόν αυτό άλληλοφάγωμα, τούτο είναι, 

ότι μετά τήν λήξιν της αίματηρας πάλης οί λαοί, 

θα έλθουν εις συναίσθησιν τοΰ έπιτελεσθέντος 

κατά της άνθρωπότητος αγρίου κακουργήματος 

και θα αξιώσουν τήν άλλαγήν τοΰ σημερινού 

πολιτικού και οικονομικού καθεστώτος, εις τρό

πον ώστε νά παύση ή ολιγαρχική αυθαιρεσία και 

ή έκμετάλλευσις τών εργαζομένων ύπό τών ολί

γων πλουτοκρατών. Έπί τοΰ σωροΰ της τέφρας 

και τών ερειπίων, πού θα συσσώρευση ό παρών 

πόλεμος εις τήν γηραιάν Εύρώπην, θ' άναθάλη 

άκμαιότερον τό έργατικόν και σοσιαλιστικόν 

πνεΰμα και θα δυνηθή αυτήν τήν φοράν νά εξα

σφάλιση τήν παγκόσμιον είρήνην άνατρέπον τήν 

ύφισταμένην μέχρι σήμερον ψευδή κοινωνικήν 

σύνθεσιν τών δούλων και τών ελευθέρων και με-

ταρρυθμίζον ριζικώς τον κοινωνικόν όργανισμόν 

έπί τη βάσει αρχών αλληλεγγύης και σκοπιμό-

τητος. 

Και έτσι ή άνθρωπότης θα δυνηθή νά είσέλθη 

εις μίαν διαρκή περίοδον ειρήνης τήν οποίαν πα-

ρασκεύαζεν άπό ετών ό διεθνής έργατισμός, οί 

δούλοι της σημερινής κοινωνικής οργανώσεως! 
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
Έάν έξετάσωμεν την μέχρι σήμερον δράσιν 

των έντάθα διαφόρων εργατικών συνδέσμων 

άπο της απόψεως της εξυπηρετήσεως των συμ

φερόντων των εργατών, δεν θα καταλήξωμεν εις 

πολύ ευχάριστα αποτελέσματα. Και τούτο, οχι 

διότι τα μέλη τών συνδέσμων τούτων δεν εμπνέ

ονται ύπό του διακαούς πόθου να επιτύχουν την 

τελείαν ^ειραφέτησίν των δια της οικονομικής 

καί ηθικής αυτών προαγωγής, άλλα διότι άπο 

τάς έργατικάς αύτάς οργανώσεις λείπει ή ζωτι-

κότης και το πνεύμα τής συμπράξεως καί αλλη

λοβοήθειας, άτινα αποτελούν τήν λεγομένην 

αλληλεγγύης τών εργατών. 

Ή αλληλεγγύη αύτη δεν εΐναι ή αναπόφευ

κτος συνέπεια τής ιδρύσεως ενός εργατικού συν

δέσμου· ή ΐδρυσις ενός συνδέσμου είναι ή οδός, 

ούτως ειπείν, ή οποία σιγά-σιγά θα φέρη τους 

έργάτας προς τήν πραγματικήν, ούσιαστικήν 

όργάνωσιν. Ή εργατική αλληλεγγύη, δπου 

υπάρχει, προϋποθέτει άναγκαίως καί τήν ύπαρ-

ξιν τοΰ εξωτερικού τούτου συνδέσμου, τοΰ θεμε-

λιουμένου έπί ενός καταστατικού, πού γράφεται 

καί υπογράφεται άπο τα μέλη τής οργανώσεως 

ταύτης. Κάθε δμως τοιούτος σύνδεσμος δεν 

προϋποθέτει καί έργατικήν άλληλεγγύην, ήτις 

γεννάται καί τρέφεται άπο τήν συναίσθησιν τών 

καθηκόντων τοΰ εργάτου. Τήν τοιαύτην συναί

σθησιν προορίζεται να ανάπτυξη ò σύνδεσμος 

αυτός δια τών διαφόρων μέσων, τα όποια διαθέ

τει. Κατά ταύτα ή όργάνωσις είναι το μέσον ή δε 

άνάπτυξις αλληλεγγύης είναι ό καρπός τοΰ μέ

σου τούτου. 

Άλλα ερωτάται' ποία είναι τα μέσα εκείνα, 

δια τών όποιων ό εργάτης θα διδαχθή τα καθή

κοντα του; Ταύτα είναι πολλά καί ποίκιλλα. Ή 

τακτική παρακολούθησις τών συνεδριάσεων τοΰ 

σωματείου, αϊ διαλέξεις, ή άνάγνωσις εκείνων 

τών εργατικών φύλλων, τα όποια ασχολούνται 

με είλικρίνειαν εις τήν ύποστήριξιν τών συμφε

ρόντων τών εργατικών τάξεων, κλπ., εΐναι τα 

μέσα εκείνα, τα όποϊα θα φέρουν ταχέως τον 

έργάτην εις συναίσθησιν τών καθηκόντων του 

καί τής υψηλής αποστολής του. Διότι ερχόμενος 

ούτω πως ό εργάτης εις συχνήν έπικοινωνίαν 

μετά τών συναδέλφων του, θα αίσθανθή τους 

συν αδελφικούς δεσμούς στενωτέρους, τους 

όποιους θα στερεώνη όλονέν ή αμοιβαία έκτίμη-

σις καί εμπιστοσύνη. Θα Ί'δη καί θά διδαχθή τότε 

μόνος του ό εργάτης Οτι το συμφέρον του συνί

σταται, δχι εις τήν κολακείαν τοΰ προϊσταμένου 

του, άλλ' εις τήν συνένωσίν του με τους άλλους 

έργάτας, εις τους οποίους θά προσφεύγη δια να 

τους συμβουλευθή δι' οιονδήποτε ζήτημα του. 

Όταν δέ έχη πάντοτε τους συναδέλφους του εις 

τό πλευρόν του, δύναται να είναι βέβαιος Οτι 

τότε Ολας τάς έξωθεν αντιδράσεις δύναται να 

έξουδετερώνη καί παραλύη. Ή έκμετάλλευσις 

καί ή δουλεία θά παύση τότε, διότι κάθε προ

σβολή τής αξιοπρέπειας καί ελευθερίας τοΰ ερ

γάτου θά είναι προσβολή τής αξιοπρέπειας καί 

ελευθερίας καί όλων τών άλλων συναδέλφων 

του, οί'τινες σύσσωμοι θά έξεγείρωνται κατά τής 

τοιαύτης συμπεριφοράς. Κάθε απόπειρα ελατ

τώσεως τοΰ ημερομισθίου του ή αυξήσεως τών 

ωρών τής εργασίας του θά εκμηδενίζεται προ 

τής επιμόνου αντιστάσεως οχι μόνον αύτοΰ τοΰ 

ιδίου άλλα καί ολοκλήρου τής εργατικής οργα

νώσεως, εις ην ανήκει ούτος. Καί τοΰτο, διότι 

πάς εργάτης τότε θά ταχθή εις τό πλευρόν τοΰ 

αδικούμενου συναδέλφου του αναλογιζόμενος 

ότι καί αυτός ενδέχεται μίαν ήμέραν να ζήτηση 

τήν συνδρομήν τών συναδέλφων του. Έν ω δέ 

κατ' αυτόν τόν τρόπον θά επιτυγχάνει βαθμηδόν 

ό ώργανωμένος εργάτης τήν χειραφέτησίν του, 

θά χρησιμεύση άφ' έτερου καί ώς παράδειγμα 

εις τους μή ώργανωμένους συναδέλφους του, 

τους οποίους έχει καθήκον να σπεύση να έξαγά-

γη άπό τήν άδράνειαν καί άδιαφορίαν πείθων 

αυτούς τό ταχύτερον να συμπήξουν σωματεϊον ή 

να εγγραφούν εις τό σωματεϊον τής επαγγελμα

τικής των οργανώσεως, έάν έ'χη ΐδρυθή τοιούτον. 

'Αλλά καί αν ύποθέσωμεν ότι έγιναν Ολα 

αυτά καί οι έργάται όλοι έχουν συνασπισθή εις 

σωματεία, έλύθη αρά γε τό έργατικόν ζήτημα ή 

μήπως χρειάζεται καί κάτι άλλο ακόμη; Βεβαί

ως χρειάζεται. Ή ί'δρυσις σωματείων δεν άπο-
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τελεί το τέρμα τοΰ εργατικού αγώνος. Το σω

ματεϊον είναι μία ένωσις πολλών δυνάμεων, τό

σων δσα εϊναι και τα μέλη του, εις μίαν δύναμιν. 

Όσα δε σωματεία υπάρχουν εις ενα τόπον, τό-

σαι τοιαΰται δυνάμεις υπάρχουν. Άλλα αί δυνά

μεις αύται πρέπει να κινούνται άρμονικώς και να 

κατευθύνωνται προς ενα σκοπόν κοινόν, προς 

τήν ταχεϊαν χειραφέτησιν τοΰ εργάτου. Τοΰτο 

δε είναι δυνατόν να γίνη, όταν όλα τα εργατικά 

σωματεία εύρίσκωνται εις διαρκή έπικοινωνίαν 

μεταξύ των, πράγμα το όποιον κατορθοΰται δια 

της ενώσεως αυτών εις μίαν 6μοσπον8ίαν. Έν 

τη παλαιά Ελλάδι υπάρχει τοιαύτη ομοσπον

δία, ή Πανελλήνιος Εργατική 'Ομοσπονδία, με 

τήν οποίαν σπεύδει και ένοΰται κάθε έργατικόν 

σωματεϊον, ευθύς ώς ΐδρυθή. 

Έξ όλων αυτών καταφαίνεται ότι ή εργατι

κή ομοσπονδία είναι εκείνη, ή οποία διευθύνει 

τον έργατικόν αγώνα και καταρτίζει τα σχέδια 

της επιτυχούς έκβάσεως αυτού*. Αυτή μελέτα 

και κηρύσσει τάς απεργίας, είς τας οποίας βλέ-

πομεν συχνά να είναι απεργοί καί έργάται μή 

ανήκοντες εις τήν έπαγγελματικήν όργάνωσιν, 

το έπαγγελματικόν εκείνο σωματεϊον, χάριν τοΰ 

οποίου κηρύσσεται ή απεργία, συνήθως οσάκις 

πρόκειται να έξαναγκασθή ή Κυβέρνησις εις τήν 

λήψιν μέτρου τινός προστατευτικού. 

Άλλ' όταν όλα αυτά διδαχθή και άντιληφθή 

ό εργάτης καί Οταν συνάμα θεώρηση αυτά ώς 

ιερά καθήκοντα του, ιδού αμέσως να γεννάται ή 

Έργχτιχη 'Αλληλεγγύη. Ή συμμόρφωσις λοι

πόν παντός εργάτου προς τα καθήκοντα του 

ταΰτα, αποτελεί αυτό τοΰτο, τήν έργατικήν άλ-

ληλεγγύην. Αυτή είναι πού θα στέψη με τήν 

νίκην τα όπλα τοΰ έργατικοΰ αγώνος. 
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