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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Y V E S - G U Y O T : ’Επί τών δηλώσεων τοϋ κ. Μιχαλακοποΰλου διά τό οικονομικόν μέλλον τής 'Ελ
λάδος.
Π . ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ (Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου) : Είς
τ ις παραμονάς τή; άλιόσεω; τής Κωνσταντίνου
πόλεως.
ΕΥΣΤΡ. KOYAOYMB iK H (Νομάρ;ου Ά ττικοίοιω τίας) :
Ζήτημα ηβικής. (Περί τό γλωσσικόν ζήτημα)’
ΓΙΑ ΝΝ Η Κ α Μ ΠΥΣΗ : Αί γνώμαι τοΰ Κρουμ,Μ ερ έπί
τοϋ γλωσσικού ζητήμαιος τής 'Ελλάδος.
ΑΓΑΜ. ΚΟΤΡΟΖΟΥ : Τό μεταπολεμικόν οικονομικόν πρό
γραμμα τοϋ Πρoέe)ρoJ ΟοΐΛσωνος.
A . R A F F A L O V IC H : Τό νομισματικόν ,ήτημα έν Τουρκίςι.
ΔΗ Μ . Σ Φ Η Κ Α : ’Από τήν ζωήν τοϋ Μητσάκη. Δύο άγνω
στα χειρόγραφά του.
Α. Σ. ΣΚΙΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (Έ πιθεωρητοϋ τής Βιομηχα
νίας) : Τά αγγλικά κλωστήρια καί υφαντήρια.
Ή έλάττωσις τών ναύλων. — Ή παντραπεζική άπερ /ία. — Τό Χ^ηματιβτήριον. — Ή τι
μή coo ^άμ,ίακο;. — "Η έπανοοος τοϋ κ. Β ε
νιζέλου. — Τα Μικρασιαιικα. —
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ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είς τό τελευταϊον τείχος τής παρισινής «’Εφημερίδος τών Οικονομολόγων» δημοσιεύεται ολό
κληρον τό κείμενον τών δηλώσεων τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου, με τάς προεξοφλήσεις τοϋ οποίου
διά τό οικονομικόν μέλλον τής Ελλάδος βεβαίως
δέν δύναται έν τόίς πλείστοις νά σύμφωνη ση ή
«'Ελληνική ’Ανεξαρτησία». Δέν είνε δυνατόν νά
έπιδοκιμάσωμεν την μοναδικήν έν Ευρώπη — οΰ
τω τήν χαρακτηρίζει αυτός ό κ. Y ves G u y o t έν
τή ρύμη τής κατά τοΰ κ. K lotz πολεμικής του—
έξαίρεσιν τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου, κατίαδικάζοντος α π ο λ ύ τ ω ς τόν προστατευτισμόν κατά τήν
άρχομένην μεταπολεμικήν περίοδον. Άναδημοσιεΰομεν δμως έν τοσούτφ γενικός τινας παρατη
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ρήσεις τοΰ κ. Y v es-G u y o t, αιτινες ήκολούθησαν
τάς δηλώσεις τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου καί αιτινες
έχουν ώς εξής ;
βΠ ράγματι, ή ανεξάρτητος Ε λ λ ά ς έντός τών ατε
νών ορίων, τά όποϊα καϋωρίσϋηοαν δι αντήν, δέν
χρονολογείται ειμη άπό τον 1832. Ενοέϋη υποχρεω
μένη νά άρχίοτ] μέ την έπανόρϋωσιν τών υλικώ ν ζη
μιών, τάς όποιας είχον έπιφέρη οί Τούρκοι. Δ έν υ
πήρχε τότε όδός αμαξιτή καϋ' δλην τήν εκτασιν τού
έλληνικοϋ εδάφους. Πανταχοϋ έβασίλευεν έρήμωσις
και ή δυστυχία. Ή συνέντενξις τον κ. Μ ιχαλακοπούλον μαρτυρεί ποιας προόδους φιετέλεοεν ή 'Ελ.λάς
έντός 82 έτών.
«Κ αι δύναται τις νά έλπίζη,^βτι ή προοδευτική της
ίκανότης ϋά αύξηση άναλόγως τής ασφαλείας και
τής ελευθερίας, τάς όποιας ϋά έγγυη ϋή είς αυτήν ή
ουνϋήκη τών Βερσαλλιών και άναλόγως τής ακτινο
βολίας, τήν όποιαν ϋά τής προοδώση τό σύνολον τών
έλληνικών πληϋυομών, τών όποίων μέρος εύρίσκεται άκόμη υπό τόν τουρκικόν ζυγόν.
«Ή 'Ελλάς είναι τό τελευταίον σημεϊον μιάς ιών
τριών μεγάλοιν μεσημβρινών χερσονήσων τής Ευρώ 
πης. Διατεμνομένη υπό όρέων, διαιρούμενη εις μικράς κοιλάδας, δέν άντιπροσώπευε πρό τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας, τώ 1881, εϊμή 50,000 τε
τραγωνικά χιλιόμετρα μόνον. Κ αι έν τούτοις εΐναι τό
σον οδοντωτή, όντως είπεΐν, ή ϋάλάσσα εισδύει τό
σον βαϋέως είς τήν ξηράν της, ώστε έσχεν έξέλιξιν
τών άκτών της άντιπροσωπεύουσαν υπέρ τά 4000 χ ι
λιόμετρα, ϊν ώ J) ’Ιταλία, μέ εκτασιν 259,000 τετρα
γωνικών χιλιομέτρω ν, δέν έσχε τοιαύτην έξέλιξιν
εϊμή 2600 χιλιομέτρων μόνον και ή 'Ισπανία, μέ έκτασιν 585000 τετραγωνικώ ν χιλιομέτρων, 3000 χ ι
λιόμετρα έξειλιγμένω ν άκτών ιιόνον. ιΚ αι δέν υπολο
γίζω ούτε τάς Ίο ν ίου ς νήσους, πρός δυαμά ς, ον τε
τάς νήσους, αϊτινες πρός άνατολάς, αποτελούν μίαν
συνεχή γέφυραν μεταξύ αυτής και τής ’Ασίας.
«Ίο γνωρίζομε ν έκ τής ’Οδύσσειας’ οί "Ελληνες
ήσαν ναυτικοί κατά τους ϋρυλλικους χρόνους’ τό τουρ
κικό)· καϋεστώς είχε καταστρέψη τήν ναυτιλίαν τω ν
κατά. τό ββ37 δέν είχον ε'ιμή τεσσαράκοντα περίπου
ιστιοφόρα μόνον, τών οποίων ή συνολική χωρητικότης δέν υπερέβαινε τους 4500 τόννονς. Σήμερον έν
σχέσει πρός τόν πλ.ηϋυσμόν της ή 'Ελλάς είνε ή χώ-
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ρα, ήτις, μετά τήν Ν ορβηγίαν, έχει τό ίσχυρότερον
εμπορικόν ναυτικόν.
ι'Ό τα ν άνέγνωοα εις τό σπονόαϊον εργον G reece
o f th e T w e n tie th siecle» τοϋ P e r c y F . M a r tin ,
έκδοϋέν τ φ 1913, ότι ό Π ειρα ιευς ήτο ό τρίτος λιμήν τής Μεσογείου, εξεπλάγην τόσον πολύ, ώστε έΖήτησα αμέσως νά εξακριβώσω το πράγμα. 'Υ π ή ρχε
πράγματι ενα λάΰος είς τήν κατάταξιν. Ε ίς τήν Μασ
σαλίαν και τήν Γένουαν-επρεπε νά προστεϋή ή Ν εάπολις. 'Ο Π ειρα ιευς δμως ήρχετο πάντως τέταρτος,
μέ εισαγω γήν 3,764,000 τόννων τφ 1910— 1911 και
3,696,000 τόννονς τφ 1911— 1912.
YVES— GUYOT
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(Ί Ι τελευταία πρό τήν άλώσεως μεταξύ τοϋ
Χριστι ινικοΰ και τοΰ Μουσουλ μα νικοΰ
στόλου ναυμαχία. — 15
’Απριλίου 1 4 5 3 .)
Ή ναυμαχία αυτη «τυνεκροτήθη τή 15 Απριλίου
1453, ήτοι μίαν περίπου εβδομάδα μετά τήν έ'ναρξιν
τής πολιορκίας και πέντε κα! τεσσαράκοντα περίπου
ημέρας πρό τής άλ{ί>σεως· είχε δέ τοντο τό θαυμαστόν,
δτι παρετάχθησαν έν αύτή 3 η πέντε κατ’ άνώτατον
παραδεδεγμένον αριθμόν πλοία, χριστιανικά έναντίον
400^κατ’ άνώτατον κα'ι 150 κατά κατώτατον παραδεδεγμενον αριθμόν τουρκικών.
Περί τής έμφανίσεως τοϋ μικροί’ χριστιανικού στό
λου λέγει ό Κριτόβουλος ώς έξής :
Η’Εν τούτοις δ’ δντων αινώ, ονπω τριών ή τεσσάρων
παρελθουσών ήμερων, αναφαίνονται τρεις τών μεγά
λων δεκάδων έν τώ πελάγει μετέωροι πλέουσαι, ας έξ
’I ταλίας επεμψεν ό τής Ρώμης άρχιερεύς, επισιτισμόν
έχσύσαςκαί βοήθειαν τή πόλει· ήδη γάρ ήν μεμαθηκώς τόν τε πόλεμον και τήν δσον ού ταύτης έπομενην
πολιορκίαν κα! προαπέστειλεν αύτάς βοηθούς, εο)ς αν
κα'ι τόν άλλον έξαρτήσηταιι. στόλον παρεσκεύαζε γαρ
| ς 'Ιταλίας τριάκοντα όλκάδας κατόπιν τούτων βοη
θούς σποστεΐλαι Ρωμαίοις κα'ι βασιλεΐ Κωνσταντινω,
α" και υστέρησαν. Κατιδόντες ούν τάς δλκάδας μετεώ
ρους πλεούσας, άπαγγέλλουσι βασιλεΐ (Μεχμέτη), και
<ΐς ευθύς Πσλτόγλην τοί ηγεμόνα τού στόλου (μεταστειλάμενος έξοπλίσαι κελεύσας τήν ταχίστην πάντα τόν
στόλον. Παλτόγλης δέ πάντα τόν στόλον παραλαβών,
ίι.σης έπιπλεΐ τ^ΐς δλκάσι ρώμη τε πολλή και προθυμία,
δτι γε μήν φιλοτιμία τε και έλπίδι τοΰ κατορθώσαι.
μόνον γάρ έν χεροΐν ένόμιζεν εχειν αύτούς.»
Τήν δέ ναυμαχίαν περιγράφουσι πάντες οι περι
Άλώσεως συγγράψαντες κατά τόν αύτόν περίπου τρό
πον, Ό Γ. Φραντζής λέγει δτι τά τοϋ Ά μηράς (τοϋ
σουλτάνου) πλοία ώς είδον τά τέσσαρα πλοία «ωρμησαν κατ’ αυτών μετά πάσης χαράς, μ ε τ ά τυμπάνων
και κεράτινων σαλπίγγων κροτουντες, ελπιι,οντες εν
εύκολία τάσδε τάς νήας σαγηνεϋσαι. Ώ ς δέ ηγγισαν

και τόν πόλεμον άνήψαν και ό^ιροβολίζοντο, έν πρωτοις ήλθον .κατά τής βασιλικής νΐ]ός μετά έπηρμένης
οφρύος· ή δέ ναΰς έκ τής πρώτης προσβολής μετά έλιβολίσκιον και βελών και πετρών κακώς έδεξιώσατο
αυτούς. Κα'ι έλθόντες ταϊς πρώραις ύποκάτωθεν τής
νηός, αϊτοί δέ μετά χύτρων κατασκευασμένων τεχνικώς πυρί ύγρώ f-.ai πετρών πάλιν αυτούς μακρόθεν
άπρμπόδιζον διά τό γίνεσθαι πολύν φόνον κατ’ αυ
τούς, ήμεΐς δέ έκ τών τειχών άνωθεν ταϋτα θειοροϋντες έδεόμεθα τοΰ θεοΰ έλεήσαι αύτούς και ήμάς. 'Ο 
μοίως δέ ό άμηράς έφιππος έστώς κατά τάς άκτάς τής
θαλάσσης έθεώρει τά γινόμενα. Καί πάλιν έκ τρίτου
έμακροβολίζοντο, είτα. πάλιν θέλοντας συρρήξφ αύ·
τοΐς μετά έπηρμένης οφρύος καί μεγάλων αλαλαγμών.
Οι δέ ναύκληροι καί κυβερνήται καί ναύαρχοι άνδρείως σταθέντες τούς ναύτας παραθαρρύνοντες άποθανεϊν μάλλον ή ζην, καί μάλιστα ό ναυάρχης τής βα
σιλικής νηός τδνομα ΦλαντανεΑλας έκ πρύμνης εις
πρώραν περιερχύμενος καί φωναΐς τούς ετέρους διαγείρων... καί σύρρηξις πάλιν μεγαληΐΗρα έγεγόνει,
5'^αί πολλοί έκ τών τριήρεων άπεκτάνθησαν καί έπνίγησαν καί δύο τών τριήρεο>ν πυριαλώτους έποίησαν.
■Ό δέ άμηράς θεωρών μηδέν άξιονν εργον ποιούντα
τόν τοιοΰτον^.αί τηλικοϋτον στόλον, μανείς καί θυμώ
ληφθείς, βρυχώμενος καί τούς όδόντας τρίζων ύβρεις
ένέχεεν είς τούς αύτοΰ και τόν ϊπποvj κεντρίσας ήλθεν
έντός τής θαλάσσης (ήσαν γάρ εγγύς τής χέρσου αί
τριήρεις ι καί τά πλείονα τών χιτώνων αύτοΰ έβάφησαν ί'. τών τής άλμυράς θαλάσσης ύδάτων, καί πλεΐστοι έφιπποι τώ άμηρά καί αύτοί άκολουθοΰντες εως
τών νηών ηγγισαν. Οί δέ τοϋ στόλου (τού τουρκικού)
τόν άμηράν ουτω θεωροϋντες πράττοντα, jx.ai αίσχυν.
θέντες τάς ύβρεις, άκοντες καί έκόντες μετά θυμοΰ
μεγάλου έστρεψαν τάς πρώρας κατά τών νηών καί
έμάχοντο [σχυρώς.» Περί τής τελευταίας ταύτης φάσεως τής μάχης λέγει ό Κριτόβουλος· «καί βοή πολλή
καί θροΰς ήν έξ απάντων εγειρόμενος, βαλλόντων καί
βαλλόμενων, κτεινόντων καί κτεινομένων.. . πάντα
δεινά. ποιούντο>ν».
Τό τελικόν άποτέλεσμα ήν δτι τά 4— 5 πλοία, τυχόντα
έπί τέλους εύνοίκοϋ άνέμσυ εισήλθον είς τόν Κεράτιον,
άρθείσης ύπό τών έν τή πόλει τής φραττούσης την
είσοδον άλύσεως. Κατά Δούκαν, την ύπεροχήν τών
πέντε χριστιανικών έναντίον τών τ ρ ι α κ ο σ ί ω ν τοϋ
άμηρά άπετέλει τό μεΐζον μέγεθος αύτών. («Κατα.
στρωθείσα γάρ ή θάλασσα τοΐς ίστίοις τριακοσιοις
τών Τούρκων καί πάντα μεγίστοις τών νηών (τών
χριστιανικών) έξήπλωτο ή θάλασσα ώς χέρσος). Τα
πέντε πλοία θά ήδύναντο νά καταβυθίσωσιν δλον τόν
τουρκικόν στόλον, έάν πάντα τά πλοία τούτου ήσαν
αντιμέτωπα. Τουναντίον δ Κριτόβουλος λέγει, δτι πα
ρά πάσαν τήν ύπερτέραν ρώμην τών έν τοΐ£ χριστια.
νικοΐς πλοίοις άγωνιζομένων, ήθελον ταϋτα ύπο^ύψει
είς τό πλήθος τών έχθρικών πλοίων καί είς τήν πολυχειρίαν, άν μή πνεύσαντος αίφνης νότου σφοδροΰ είσέπλεον είς τόν λιμένα. Κατά τόν Φριαντζήν, κατά την
ναυμαχίαν ταύτην έφονεύθησαν «πλεΐον ή δυόδεκα χι
λιάδες Αγαρηνοί». ’Αλλ’ ό Φραντζής και εν τουτω και
έν τοΐς λεγομένοις ύπ’ αύτοΰ δτι μέχρι νυκτος^εξηκολούθησεν ή μάχη δέν λέγει τό άκριβές. Άκριβέστερον
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ό Κριτόβουλος παραδίδωσιν (ώς λεγόμενον καί οΰτος)
δτι έν τοΐς χριστιανικό^· πλοίοις έφονεύθησαν 22, έτραυματίσθησαν δέ υπέρ τούς ήμίσεις τών πληρωμά
των, έν δέ τώ τουρκι'.ιώ στόλω έφονεύθιισαν όλίγω
πλείονες τών εκατόν, ύπερ τούς τριακοσίους δέ έτραυματίσθησαν.
Ό Τούρκος ναύαρχος (Βούλγαρος έξωμότης Παλτάογλους (τουρκιστί Πελε^.άδης, κατά Δούκαν υιός
Π ά λ δ α, δπερ παρετυμολογικώς ίσως μετεποιήθη
είς Πα/αάογλους, άφοΰ μέχρι νΰν τό Παλτά λιμάν φέ
ρει τό δνομα), έμελλε ν’ άνασκολοπι σθή ύπό τοΰ Σουλ
τάνου, ά/.λ’ έσώθη δεήσεσι τών γιανιτσάρων πρός τόν
Σουλτάνον, άφού είχεν άπολέσει έν τή ναυμαχία τόν
έτερον οφθαλμόν βληθέντα ύπό λίθου. Κατά Δούκαν
«άχθέντος καί κατά γης ριφθέντος'^αί ύπό τεσσάρων
τανυσθέντος αύτός δ ήγεμών οίκείαις χερσίν ετυψεν,
δους εκατόν σύν μιά χρυσή ράβδω, ής ή κεφαλή χρυ
σίου καθαροϋ σταθμίον λίτραι πεντακόσιαι».
Περί τών τριών πλοίων μόνον ό Κριτόβουλος παρέδωκεν δτι άπετέλουν τόν π ρόπλου ν τοΰ μεγάλου στό
λου, δν παρεθ(/.εύαζεν ύπέρ τής πολιορκουμένης πό·
ίλεως ό
Πάπας
Νικόλαος Ε ’.
Ό Φραντζής
λέγει απλώς δτι ήΐσαν Λιγουρικ^ά, ήτοι Γενουησια.
Κατά Δούκοεν αί τέσσαρες
κατά τοΰτον
επλεον έκ Γενούσης «ρωγευθεΐσαι παρά τοϋ βασιλέως». ’A)j.’ δτι ό Κριτόβουλος καί τά πλοία ταύτα
θεωρεί ώς πρόπλουν τοΰ παπικού στόλου μαρτυρεί τί
έφρόνουν οί 'Έλληνες τότε περί τοΰ μέρους δπερ ελαβεν ό Πάπας απέναντι τής κινδυνευούσης πόλεως. Τό
γεγονός δέ τοΰτο. ώς καί τό ετερον, δτι ό Έ λλην καί
ΙΙελοποννήσιος τό γένος Κιέβου μητροπολίτης, ώς πα
πικός επίτροπος πεμφθείς είς ΚωνσταντίΛ'ούπολιν ’Ι 
σίδωρος καί χρήμασι καί διά τών ιδίων αύτοΰ βραχιό
νων γενναίως έπί τών έπάλςεων τής πολιορ|κουμένης
πόλεως ήμύνατο ύπέρ τής ταύτης σωτηρίας καί είτα
συνελήφθη αίχμάλωτος, μαρτυρεί τινα θέσιν είχε λά
βει ή παπική εκκλησία, ό Πάπας άπέναντι τής πολιορκουμένης καί άλούσης πόλεως, μή κατορθοοθείσης
άτυχώς τής έγκαιρου άφίξεως καί τοϋ έκ τριάκοντα
πλοίων συγκειμένου στόλου δν έ'πεμψεν ό Πάπας Νι
κόλαος Ε ' j-'αί πόσον άσεβοΰσι καί άναισχυντοΰσι πρός
τήν αλήθειαν τήν ίεράν οί περί τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην έχθροί τής αλήθειας καί φίλοι τών χαμερπών ’'κολακειών μεγα/.όσχημοι δήθεν θεολόγοι, οί
μετά τής έξ άμαθείας ά'μα κα'ι* άναισχυντίας προϊούσης θρασύτητος,-καί μετά τόν δεινόν ελεγχον τοΰ ψεύ
δους καί της ι|>ευδολογίας αύτών, λέγοντες, δτι ό π α π ι σι ι ό ς τήν έπαύριον τής πτώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως έχειροκρότει είς τήν πτώσιν αύτής καί με
τά τοιούτων άναισχύντων ισχυρισμών παριστώντες ε
αυτούς δο','κι σσο>τικώς ώς δυναμένους ν’ άναμετρηθώσι πρός τόν αρχηγόν τής Καθολικής Εκκλησίας
καί διαιιαρτυρόμενοιδογκισσωτικώς έναντίον τής ύπό
τού Πάπα έκ τών χειρών τών μεγάλων τούτων άνδρών αρπαγής τοΰ ναοΰ τής Α γ ία ς Σοφίας, νομίζοντες δτι ουτω δύνανται ν’ άπατήσωσι τόν έλληνικόν
κόσιιον δτι αύτοί διά τών οίκτρών πρό έτεοοδόξων άργιεη^ων έ?ευτελισμών τής Ικκλησίας ημών καί τών
ψεα>δών είδήσεων τοΰ έκ Λονδίνου φαυλεπιφαύλου
ποάκτοοος, τοΰ περιβοήτου ίεροσύλου τοσούτων ίερών
ιδρυμάτων δύνανται νά πείσωσι τούς πολλούς δτι ένώ
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είχον αύτοί τί^ν Α γία ν Σοφίαν είς τάς χεΐρας αύτών,
ήρπασεν αίι|τήν ή ζητεί νά άρπάση ό Πάπας, ίκαί μύ
ρια έναντίον τούτου ήιευδόμενοι κιβδηλεύοντες τήν
ιστορίαν. Τήν Ιστορίαν μέγας κριτικός τής άρχαιότη■τος έκάλεσεν «ιερόν τής ά^.ηθείας». Τό ίερόν τοΰτο
μετατρεπουσι νΰν οί τής πολιτικολογικής θεολογίας
μύσται εις χαλκεΐον άσεβούς κιβδηλεύσεως τής Ιστο
ρίας καί πλαστογραφίας γνωμών ξένων παντελώς
πρός τούς ύποβολιμιαίους ύπό τούτων πατέρας αύτών.
(Περί τών περί τού Γ. Φραντζή ψευδολογιών θέλομεν
γράψει προσεχώς^. Καί ταϋτα πάντα ποιοΰσι χάριν άσεβοϋς διαφημίσεως, ϊνα πιστεύση δ κόσμος δτι αύτοί
εργάζονται δήθεν ύπέρ τής εκκλησίας, έπιλαθόμενοι
παντελώς τής άποστολικής ρήσεως «Τό ^.ού-όν ούκ έστι
•/ολόν, άν μή .καλώς γίνηται», πολλώ δέ ιύ.ί(Ά> την σο
φήν ρήσιν ήγεμόνος τινός, δτι «ούδέποτε ή αλήθεια
τοσοΰτον εξευτελίζεται καί άτιιιάζεται ή δταν τό ψεϋδος κηρύσσεται έν δνόματι αύτής, διότι ουτο) ού uovov
ορονεύεται αυτη, ά)Χα πρώτον έκπορνευομένη άτιμάΤεται καί είτα φονεύεται». Ά λλά φυσικόν δτι τοιαϋται περί άληθείαί ρήσεις δέν εύρίσκουσιν ηχώ έν τοΐς
ναλκείοις τοϋ ψεύδους.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔ,ΉΣ
Σ. Κ. Α. Εί" τό έν τώ ποοηνονμένω φΰλλφ μας δημοσιενθέν aoiV.ov τοΰ κ. Καρολίδη εμειναν έκ παραδρομής ά διόοίίοιτα δύο -νπ^γιαφ ιν. λΰθη. αναννωπί) έν το; οι”τοι
«Ρίομαϊκοΰ Κράτους» άντί «Ροσσικοΰ Κράτο 'ς» καί «Έκ
κλησία- άρ·'αιοτάτης καί πιστής» άντί «’Εκκλησίας άρ·/αιο τ ά τ η ς καΐ σεπτής».

ΑΠΟΤΗΙ1M W ΜΞΤ2ΑΙΗ
ΑΤΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΤ
'Ο κ. Κ . Φαλτάϊτς έδημοοίευσεν είς τόν «Βωμόν»
μίαν σελίδα άπό την ζωήν τον Μητσάκη. Κ αί άνεμόχλευσε τήν τέφραν, κάτω άπό την οποίαν ϋά καίη
πάντοτε τό ίερόν πυρ. . . . ’Ε πανέφερεν όλόσωμον,
όλοζώντανην εμπρός μας τήν ώραίαν νεότητα, πον
πα ρήλιε χω ρίς νά σβύση καί ή ψυχή τ η ς . · ■.
~Ητο ή έτιοχή τών ώραίων αγώνων καί τών υ
πέροχων στερήσεων, τοΰ φρικτού αιματώματος και
τής άτελειώτου χ α ρ ά ς. .. Ή εποχή τών λευκών ο
νείρων, τών μεγάλ.ων πόΰων, τών φευγαλέω ν ερώ 
τω ν
Ή ιποχή, που εσπουδάζομεν εϊς τά δύο
Πάνεπιστήμια, είς τό 'Εθνικόν τά νομικά καί εις τήν
«Άκρόπολιν» τον Γαβριηλίδη τήν κοινωνίαν. Ε ις
τήν ράχιν μας τότε δέν ε’ί χομεν άκόμη είκοσι χρό
νια καί είς τήν ψυχήν μας εϊχομεν ολοκλήρους κό
σμους! 01 περισσότεροι άπό τήν παρέαν πρό ολίγου
άκόμη εϊχομεν έπιστρέιμη άπό τό Γ ουδί, τήν ημέ
ραν άκριβώς, ποΰ ό Γ αδριηλίδης, φοβούμενος μή
τό εργον του τής έπαναστάσεως τοΰ 909 άποτύχη
τήν τεΑευταίαν στιγμήν, έγραφε τό «Κουνήσου, γονρουνόλαε. . . ». Εϊχομεν άποϋέση τό επαναστατικόν
όπλ.ον είς τήν γω νίαν τής μανσάρδας μας και είχομεν άναλάβη πάλιν τήν πένναν εις τήν α’Ακρόπολιν». Έ κ ε ι ένέοκηψεν ενα βράδυ ό Μητσάκης καί
μάς ευρήκεν είς τήν ιστορικήν άίϋουοαν τής ονντά-

ξεω ς, τουρτουρίζοντας καί φιλολογοΰνιας. Έ κ ε ϊ τόν
αυνήντηοαν βραδύτεροι· καί οί κ.κ. Κ . Φ αλτάϊτς και
X . Σταματίον. Μ εταξύ τώ ν άλλων εγραψεν ακόμη
τότε εις την «’Ακρόπολιν» ό ήδη νομάρχης Ά χ α ϊο ήλιδος κ Γ εώ ργιος Βοντοινάς, ολίγον δέ κατόπιν
εΐχε προοέλϋη ό κ. Ζ . Π απαντωνίου μ έ τό ψευδώνυ
μον «Μαύρος Γάτος» και ό ηδη τμηματάρχης τοϋ Υ 
πουργείου τής Έ θ ν. Οικονομίας κ. Σοψ. Φαρμακΐδης, έπι αρχισυνταξίας Συναδινοϋ.
** *
Ή αιφνίδια έμφάνισις τοϋ Μητοάκη είς τά δη
μοσιογραφικά γραφεία, έπειτα άπό πολ.λών έτών έξαφάνιοιν, άπετέλεοε γεγονός, τό όποιον ουνεκίνηοεν
είλικρινώ ς δλ.ους τους δημοσιογραφικούς και φιλο
λογικούς κύκλους. 'Ο Μητοάκης ήτο παράφρων πλέ
ο ν . . . . ■Καί μέ τά φω τεινά διαλείμματα τής διάνοι
ας του— διότι εΐχε πολλά τοιαΰτα— έξέοχιζε την
καρδίαν μα ςπεριοσότερον παρ’ δοον μ έ την συνήθη
παραφροσύνην του. . . .
Τάς νυκτερινάς του διατριβάς έκαμνε σχεδόν μό
νον είς τά γραφεία τών «Κ αιρώ ν» καί τής « Λκροπόλ.εοίς». Κ αί εννοούσε νά λαμδάνη μέρος είς δλ.ας
τάς συζητήσεις, ποΰ ήκουε, μέ μίαν μόνον λέξιν συνή
θως, καυοτ ικωτάτην, κατά κανόνα, την όποιαν συνώδευε μέ ένα μνκτηριστικόν έλαφρόν συριγμόν.
Μ εταξύ ιών γραφόντων εΐχε τάς προτιμήσεις του.
Δ έν τοΰ ήσαν συμπαθείς παρά μόνον οί συντάκται
τής «Άκροπόλεως» καί άπό τους «Καιρούς» ό κ.
Φτέρης. Μ έ αυτούς δέ και έπέρασε δλ.ον τό υπόλοι
πον τής ζωής του, μέχρι τής ημέρας, ποΰ έκλείοθη
είς τό Φρενοκομεϊον.
'Ο κ. Φαλ τάϊτς, ό κ. X . Σ τ αματίου καί ό υπο
φαινόμενος είμεθα οι στενώτερον μαζν του αννδε
δεμένο ι. Π οτέ δέν τόν έγκατελείψαμεν και ποτέ δέν
μας έγκατέλειψ ε. Ά κ ό μ η και είς τό φαγητόν, τό
γάλα, τόν περίπατον και τό ρεπορτάζ, tΚαί τό καρ
νέ, έμοϋ τουλάχιστον, βρίθει άπό αληθινά υπέροχους
σελίδας τής ζωής αυτής μέ τόν τρελλόν Διδάσκα
λον .........
***
"Ενα μελαγχολικόν δειλινόν Ό κτω δίον έγραφα
μόνος είς τήν κλασικήν αίθουσαν. Ό Μητοάκης είσήλθεν έξαφνα άσθμαίνων καί περίτρομος.
— Τ ί συμβαίνει, μαιτρ; τόν ήρώτηοα.
— Φ ςςς ς■ · · . ’Επιστρέφω άπό ifiv Νότιον
Πόλον, μοϋ λέγει. Ή Γ ή εΐναι μία πελώρια φορδάς, κοπρίζουσα αενάως είς τά άλ.ώνια μας. Π ώ ς;....
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Είοήλ-θεν έξαφνα ό κ. Σνναδινός. Κ αί τόν έρωτφ:
— Τ ί νέα, Μ ιχάλάκη ;
— Σούστα άπό ρυτήρος έλαύνουσα παρέσνρε τόν
κ. Ά μ α ξ ιμανδρίδην άπαντφ. ό Μητοάκης. Κ αι ένόει
δι αύτοΰ σκηνήν τοΰ υποφαινομένου μέ τόν δια χει
ριστήν τής «.Άκροπόλεως» κ. Ά λεξα νδρίδη ν, γενομένην τήν προηγουμένην έοπέραν είς τό ταμείον τής
έφημερίδος. . . .
' Ο κ. Σνναδινός διέταξεν ένα καφέν διά τόν
μαιτρ, ό όποιος μ ετ’ ολίγον έκομίοθη ζέων. Ό Μητσάκης ηρπααεν άμέαως τό φλντζάνι καί έπιε τόν
καφέν απνευστί.
— Π ρός θεον, κύριε Μητσάκη, θά κ ά ή τε.........
Γ ια τί τόν πίνετε έτσι γρήγορα .........

— Ονδέν τής ευτυχίας βραχύτερον, φίλε μου,
άπήντηαε.
Μ ίαν άλλην ημέραν έπιάοθη ή άκρα τής ρακώδους {ίμέρτας του είς μίαν πρόκαν ένός τραπέζιου
τοϋ γραφείου καί έξεσχίσθη άκόμη περισσότερον.
Ό Μητοάκης ήρχισεν αμέσως νά τήν καρφιτσών)].
|Και ό κ. Φαλ τάϊτς τότε τοϋ παρετ ήρηαε:
— Πολ.υ ϊδιοτρόπως εΐοθε ντυμένος, κύριε Μηιαάκη.
— Ί δ ι ο τ ρ ν π ω ς , θέλετε νά πήτε, άπήνιησεν
εκείνος. Κ αί έγελάσαμεν δλ.οι ιιέ τήν καρδιάν μας,
μηδέ τοΰ ίδιου έξαιρουμένου.
Τό ίδιο βράδυ είχεν ακούοη νά γίνεται είς τό
γραφεϊον πολύς λόγος διά τόν κ. Π ώ π, δ όποιος έθορύδει συνεχώς είς τήν Βουλ.ήν. Κάποιος είπε δυσανασχει ών:
— Μ ά άνυπόφορος κατήντηαεν έπί τέλους αυτός
ό άνθρωπος.
Κ αί ό Μητοάκης παρενέβη καλαιιπουρίζων:
— θ έ λ ει νά γίνη πωτιθυπουργός. . . .
***
Τήν εποχήν εκείνην είχεν άρχίσει έν Ά θ η ν α ις
καί ή Π ρώ τη αξιόλογος σοσιαλιστική κίνηαις. Ε ίς τό
περίφημον κμπατάρι», παραπλεύρως τών γραφείω ν
τής «Άκροπόλεω ς», έδίδασκδν ό Δημήτοιος Χατζόπουλος. Ε ίς τήν όδόν Καρρόρη έμύει ό 2ίπΰρος Μ ελάς. Ε ίς τό ’Εργατικόν Κέντρον ώμίλ.ουν διάφορο.
«άρτι έκ Γερμανίας έπανακάμψαντες». 'Ο Μητοά
κης έβλεπεν δλην αυτήν τήν κίνησιν καμμύων τό ένα
μάτι καί ξύνων τό υπογένειον. . . "Ενα βράδυ δέ έκάθιαε εις ένα τρ φ ιέζι τής «Άκροπόλεως» καί έ
γραψε τά κατωτέρω είς μικρόν χειρόγραφον, τό ο
ποίον διατηρώ πάντοτε ώς έν τών προσφιλεοτέρων
μου κειμηλίων. Κ α ί παραδίδω τό περιεχόμενόν του
σήμερον είς τήν δημοσιότητα, κρατώ ν πάντοτε τό
πρωτότυπον είς τήν διάιθεοιν παντός τυχόν απίστου
καί νομίζω ν δτι ή μητοάκειος αυτή υποθήκη έχει,
ιδίω ς τήν στιγμήν ταύτην, άξίαν, περισσότερόν άπό
κάθε ά λ λη ν φοράν. ’Ιδού τί γράφει ό Μητοάκης'.
«ΘΕΜ Α έξόχω ς άξιον κωμωδίας κατά τήν επο
χήν αυτήν, έφαμίλλου καί πρός αυτήν έτι τοΰ Μολιέρου, -θά ήτο « Ό ,Ακούσιος Σοσιαλιστής». Π ραγματικώ ς, πλ.ασταποδεικνύεται καθ' έκάστην άπό τίνος
έν τφ πρακτικά) βίω , οί πλεΐστοι έκ τών φαινομένων
ή παρισταμένων ώς τοιοΰτων δέν είνε τή άληθείφ.
καί αϊΗόπροαιρέτως οπαδοί τών άρχών καί τών δογ
μάτων τοΰ Μάρξου καί τοΰ Αααοάλον, άλλ.’ η εκβι
άζονται ή δ ι’ άλλ.ων δολίων καί παρανόμων μέοων
καί μηχανευμάτων άναγκάζονται νά έμφανίζωνται
ώς όιποδεχόμενοι τάς καινοτρόποις θεωρίας ιω->
καί ουμμετέχοντες τοΰ κοινοκιημονικώς δ ιά γ ε ν .
’Εριομένως καλ.όν καί τερπνότατον όντως ήθελεν εΐσθαι έάν έπιδέξιός τις καί ευφυής κωμωδιογράφος
c u /άμβανε νά άπεικονιοη κα:αλλίλ.ως τό παράδο
ξον, καθ’ δοι'ν ονδέν β ε ι aiv>c ά< ,ειότεροι τοΰ έν >ΐ>
λ. χ. τρελ.λαίνεαθε διά τήν έν ήσνχω καί εύμαρεϊ
χώρω διατριβήν πρός μονήρη σκέψιν, άναγνο)στικήν,
ψυχαγω γίαν, σπουδήν εικόνων ή έκτέλεσιν μουσι
κών τεμαχίω ν, νά εύρίακη έξαίφνης τόν οίκον αύτοΰ

κατειλημμένον υπό είκοαάδος συντρόφων ώπλισμένων διά τεραστίων τ ρ α π ο υ λ ώ ν καί προσκαλούντων αύτόν είς διεκπεραίωση· π α ο ο έ τ α ς».
S T O L — B A L E IN
S T O L B A L E IN εΐναι ή υπογραφή, τήν όποιαν
φέρει τό χειρόγραφον. Τ ί σημαίνει αυτή ή λ έ ξ ις ;
Κ αί διατί υπέγραφε μέ τό ψευδώνημον αυτό συνή
θως ό Μ ητοάκης; Ούδείς θά τό μά$>] ποτέ. Ό Μηταάκης έπήρε μαζύ του είς τόν τάφον πολλά μυστικά
τής τρελ.λ.ής του ύπάρξεως.
"Οταν ή διάθεοίς του ήτο ήρεμος καί εύρίοκετο
εις διαλείμματα έχεφροούνης,, έγραφ ε πάντοτε, έάν
δέν έφιλοοόφει κα/.αμπουρίζων καί μυκτηρίζων τα
πάντα. Ε ίς διάλειμμα σχετικής έγεφροούνη» εγραψεν
ένα βράδυ έπί χάρτου ιώ ν «Κ αιρώ ν» καί τό κατω
τέρω γαλλικόν ποίημα, τοΰ όποιου τό χειρόγραφον
επίσης φυλ.άττω.
Mon OMBRE In me f;.is I'irofri-se»I«»n
D'un fler coquin
On dit qu’l Saccarecion
Nous portons te mim e cas?qti1n
Si jp m avance tu mo suia
Si jf reto u n ie v ite? tu progrrss-cs
Tu fais. de l’Est le oircuit
Pendant que fais le tour de Grfce.
1‘arfo’s rs-tu colossal
Kt d’au trts sinain vraimentl dii \r a i
Serais-tu peul-6tre le Fersal
Dont moi Bcnleis sans d ic re tt
,'i je me ccmb.re pour ramasser
Le son qui de ma porhe +ombaj
Tu te pr’osternes et pas assez
Gomme si voulais nouer ton bas.
Mais si d’liasard se dinoua
•je si utile appcndice
Hu ooup tu jiduss-es des ranques ounh!
Pour la iaeule sans doute Krydice.
Si j ’ouvre la bouclie pour avaler
■je lieeft'-ak >-i approbatible.
Tu fais coniine si mflchais du ti<5
Λ deux jo u ts plus grasses quo la B-ble.
,Te me plais s>>udaiii ^ fuiner
Tu arbores ι·η cvlindre sans corps
Et si je bisse ce Mahomet
Tu as l’air de m en «Escnrl»
Es-tu trapu quand tu n’es m in ed
Selon les heures et les lieux
Et si t ’-jst tu {
) tel prince
N’est-tu plus sim ple.........
Toujours tu cours apri.s moi.
Mais apres inoi tu suosistes
liien sur q iris -tu V bu de m oisi;)
Quoi^ue suis de la Carys-le.

Δ έν λέγει σχεδόν τίποτε ιό ποίημα τοΰτο. Δ ίδ ει
δμως μίαν εικόνα, φρονώ, τής τελευταίας φάσεως
τον Μηταάκη.
’’ΙΙτο ύπερόχως τραγικόν ιό θέαμα τοΰ τρελλον

Διδασκάλου, δταν έκυπιεν έπάνω είς ένα χειρόγρα
φον κρατών μίαν πένναν καί προσεπάθει νά γράψι,.
Έκολλοΰσε οχεδόν τά μάτια τον έπάνω είς τό χαρτί
— ήτο πολ.υ μνωψ— ,έτραδονσε τήν κόμην του, έξερ
ρίζωνε τάς τρίχας τον πώγωνός του. Δ έν ήρχονιΐ>
αί ίδέαι μέ ευκολίαν. . . . Α ί σκέψεις του έκόπτοντο. . . . Μ ίαν ήμέραν τοΰ ε ίπ α :
—^ Μ ά άφήο’ε πλέον ιό γράψιμο, μαιτρ. |Κουράζεσθε πολύ. . .
— Π ρέπει οπωσδήποτε νά άστράψωμεν, μου ά
παντά. Καί άν δέν φωτίσωμεν τόν κόσμον, είνε τότε
άνάγκη νά τόν καύαωμεν.
Ολίγον χρόνον κατόπιν ό Μητοάκης είσήχθη εις τό
Δρομοκαιτειον. Τόν έπεοκέφθην έκει πολλάκις.Ή κατάσιαοίς του δμως έχειροτέρευε διαρκώς. Κ αί ολί
γους μήνας κατόπιν άπέθανεν, δπως έζησε. Βασανι
ζόμενος άπό οράματα καί έφιά/.ιας. "Ισως δέν έχει
έλί$/ άκόμη ή στιγμή νά όμιλήση κανείς διά τή)
ιστορίαν τής ζθ)ής τοϋ άνθρώπου αύτοΰ πριν τρελλ.αϋή. Είμπορώ δμως οπωσδήποτε, νομίζω, νά ση
μειώσω άπό τοΰδε, δτι ό μαιτρ Μητοάκης νπήρξεν
ένα άδικον καί ΰπέροχον θύμα τών νπεροχωτέρων
ιδανικώ ν
Ή ιρέλλα ιου καί ό ’θάναιός του
ήτο, βέβαια, άπώλεια μεγίστη διά τήν Ε λλάδα.
J ( ’ ημάς διιως, τους συντρόφους τής «Άκροπόλ.εως»,
ήτο ένας βαθύς καί ατελείωτος θρήνος, πού επανα
λαμβάνεται κάθε φοράν, οσάκις μάς δίδεται άφορμή
νά ένθνμηθώμεν τόν αεπτόν μας Τρελλόν.
ΔΗ Λ . Ί Τ Π Ο Σ Π. Σ Φ ΙΙΚ Α Σ

ΝΙΗ ΞΕΧΝΑΣ
δτι τά "Εντοκα Γραμμάτια είνε ήγγυημενα άπδ τό Κράτος και τήν Ε 
θνικήν Τράπεζαν, δτι δίδουν τόκον
4 1 )2 ο)ο καί 5 ο)ο κα! δτι ό τόκος
των αυτός δέν πληρώνει φόρον εισο
δήματος, οΰτε άλλα τέλη.
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Π ΡΟ Γ ΡΑ Μ Μ Α

ΤΟΤ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΟΥΤΛΣΩ NO X
'Ή δ η , δτε τό πολεμικόν καί πολιτικόν μέρος τον
παγκοσμίου Δράματος, διά τής υπογραφής τής συν
θήκης τών Βερσαλλιών, έλαβεν την λύσιν τον τά οι
κονομικά ζητήματα τών πολεμησασών χωρώ ν λαμβάνονοι πλέον τήν προσήκονσαν πρώτην τών ϋέοιν,
καθόσον έκ τής κανονικής ή μή λνοεως τούτων έξαρτάται ονδέν ήτ τον αντη αντη ή μεταπολεμική ευη
μερία τών πολιτώ νμιας έκάοτης χώρας.
Τ ρία δε μεγάλα οικονομικά συοτήματα διεκδικοΰοι πρός αΆληλα τήν τελικήν ε^ικράτησίν των.
Κ αι ταϋτα ε ΐν α ι:
1) Τό προοτατεντικόν ( p r o te c tio n is m s ) .
2 ) .77 ελεύθερα συναλλαγή (lib r e e c h a n g e ).
3 ) 77 οοσιαλιστικοποίησις τών βιομηχανιών καί
έπιχειρήσεω ν (s o c ia lis a tio n d e s in d u s tr ie s }.
Κ αι τά μεν και τό δέ εχονσιν ώς αυτοτελή συστή
ματα και τά ύπέρ και τά κατά, έχονσι τους ένθέρμονς θιασώτας και έπικριτάς, καί εύρίσκονοιν επί
σης, άναλόγως τής πολιτικής κα'ι κοινωνικής όιαπλάοεως ένός έκάστον λαοϋ, τάς Ιδιαιτέρας προτι
μήσεις.
"Αλλά τά έκ τοϋ πολέμου εις την άνϋρωπότητα
διδάγματα, τά διά τόσων πολυτίμων θυσιών άποκτηθέντα, δεν ήτο δυνατόν ή νά έπιφέρωσι νυν μετα\τολεμικώς τάς δέουσας διορθώσεις και επιφυλά
ξ εις ώς πρός τά εμφανή έκ τής έφ α γιο γή ς μειονε
κτήματα τον ίνός ή τον έτερον τών ανο) ονστημάτων.
Εκείνο δέ. τό όποιον περισσότερον έκ τών δι
δαγμάτων τούτων έπερρεάσθη, εΐναι τό δεύτερον
σύστημα τής έλενϋέρας συναλλαγής, νπερ τον όποιον
διάσημοι οικονομολόγοι, οπαδοί τής Σ χολής τοϋ
Μ ά γχεσ τερ, τόσον ς και τόσους τόμους σοφίας έχουσι
γράψει.
Κ αι διά αντό βλέπομεν νυν παντού, πλήν τής Γ ωρ
αίας και τής Ο ννγαρίας, δπου ε lc-ήχϋη τό τρϊίον
σύστημα, νά πνέη εις άνεμος εθνικιστικής οικονο
μίας χρωιιατισμένης έκ τοϋ σκοποί τής ύπεραηπ'.οεο>ς και τής ανεξαρτησίας τής εθνικής οικονομίας.
Κ αι έν πρώτοις έχομεν αύτήν τήν 'Α γγλία ν καθοο ίσασαν νΰν μετ απολεμικώς μίαν προστατευτικήν
διά τάς αποικίας της πολιτικήν, τήν περίφημοι·
Im p e r io ie p r e fe r e n c e διά τά προϊόντα τών αποι
κιών της και περί ής διά μακρών ώμίλησεν έσχά
τως έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων ό νυν Ύ π ονργός
τών Οικονομικών τής ’Α γ γ λ ία ς κ. A u s te n T sa m b e r la in , είσηγούμενος τήν 30 'Απριλίου έ. έ. τόν
νέον μεταπολεμικόν τής 'Α γγλ ία ς Προϋπολογισμόν
τής χρήσεως 1919— 1920.
Έ ν Γαλλία έχομεν έπίσημον δήλωοιν τοϋ ' Υπουρ
γέ ίον τοϋ Έμπορίον, κατόπιν τής μετά τήν ανακω
χήν παρατηρηθείσης, ένεκα τής άθρόας εισελεύσεως
είς τάς δηωθείσας χώρας, τάς γειτονικάς μετά τής
Γερμανίας, τών γερμανικών εμπορευμάτων, καί)'
ήν δήλωσιν μελετώνται καί θέλουσι τεϋή όσονούπω έν
εφαρμογή λίαν σοβαρά καί προστατευτικά μέτρα πρός
εξασφαλιοιν τών γαλλικών εν γενει προϊόντων καί

άνάπτυξιν τής Γαλλικής βιομηχανίας καί έπιχειρήσεως.
Ά λλά καί έν ’Ιταλία ή έπέκτασις τής ιδέας τοΰ
προστατευτικού συστήματος ουδόλως καθυστέρησε,
παρά τάς ζωηρύις διαμαρτυρίας τών Ιτα λώ ν σοσιαλιστών, προβλεπόντων on έκ τής άπολύτο\ τον συ
στήματος τούτου έφαρμογής θέλει έπέλθει περισαοτέρα άκρίβεια τής ζωής, ήτις, ώς γνωστόν, έν τή
χοιρα ταύτη ενρίακεται είς αρκούντως ανησυχητι
κόν σημεΐον.
Κατόπιν τής γενικής ταύτης έπισκοπήσεως, ας
έλθωμεν ήδη νά έξετάσωμεν ποϊον μέλλει νά εΐναι
τό οικονομικόν μεταπολεμικόν πρόγραμμα τής πέρα*
τοΰ ’Ατλαντικού Μ εγάλης Φ ιλελενϋέρας Δημοκρα
τίας, ϊνα έχω μεν πλήρη τήν εικόνα τής μελλουοης
δημοσιονομικής μεταπολεμικής πολιτικής, τόσον ιών
μεγάλω ν τούτων δυνάμεων δσον καί τών μικροτέρων
χωρών καί δή τών μετ' αυτών αυμπολεμηοασών, ών
ή οικονομική μεταπολεμική πολιτική ϋέλει είσθαι,
είτε έκ τής φοράς τών πραγμάτων είτε έκ πολιτικών
συνθηκών, παραπλήσια έν τε τή σκέψει καί τή κατενθννσει.
Κ αί περί τον οικονομικού προγράμματος τής έν
λόνω Δνμοκοατίας εύτνχώ ς ύπάοχουσιν άρκετά σα
φ ή καί θετικά σημεία, άτινα εύρίσκομεν έν τώ διαγγέλματι τώ σπευθυνθέντι παρά τοΰ Μ εγάλου αυτής
Προέδρου πρός τό Κογκρέσσον τήν 20 Μαΐου έ. έ.
Ε κ τοϋ διαγγέλματος τούτον, άποτελοΰντος ενα
νέον οίκονοιιικόν «πιστεύω» καί μίαν νέαν έξασφα
λισιν τοΰ Οικονομικού Μ εγαλείου καί τής οικονομι
κής ευημερίας τών Η νω μένω ν Πολιτειώ ν, σημεί
ουμ εν τά έξής ονσιώ δη:

Έ ν σγέσει πρός τό ταράοσον σήμερον ολόκλη
ρον τήν νφήλιον μέγα πρόβλημα τών σχέσεων τοϋ
κεφαλαίου πρός τήν εργασίαν, προαγγέλλει καί εκ
θειάζει τήν εφαρμογήν μιας βαϋείας καί ειλικρινούς
αμοιβαίας αυνεννοήσεως.
Σκέπτομαι, λέγει, έντεΰ&εν, καί εννοεί τους 77αρισίους, τά σπουδαιότερα καί πεοισσότερον επείγον
τα ζητήματα, πώ ς δηλονότι οι άνδοες ιιας καί αί γυ
ναίκες, οίτινες έκτελοΰαιν έν γένει ήιιεοησίαν τινά
εργασίαν νά δύνανται νά έπιτύχωσι μίαν βελτίωσιν
ιών ορών τής ζωής διά νά καταστώσι ευτυχέστεροι
καί ϊνα έν γένει τέλος προστατεύωνται καλλίτερον
άπο τάς 6ιο>·ηγανίας καί τά λοιπά ; αταστήματα, τά
έπΌΪα 4ο)οιν και άναπτύαοωνται διά τών άτρύτων
χΐροσπαϋει ~>ι> ;ων ώς καί πώς νά ό· ι
τις νά χο
ρήγηση εις αυτούς πεοισσότερα δικαιώματα καί ώς
πολίτας καί ώς ανθρώπους. Δ έν δυνάμεθα νά ζήσωμεν ως έθνος καί δέν θά δυνηθώμεν νά πραγματοποιύσωμεν τήν βιομηχανικήν ιιας πρόοδον, άν τό
κεφάλαιον καί ή εργασία άλληλοσπαράζωνται άντί
νά συνεργάζωνται.
Ή παρούσα έν γένει νομοθετική έργασία αποτελεί
άντικείμενον τών καθ’ έκαστον Κρατών.
Ο στις πραγματικώ ς επιθυμεί νέας σχέσεις μετα
ξύ Κεφαλαίου καί εργασίας δύναται ευκόλως νά εύρη μίαν λύσιν. '77 κοινή Νομοθεσία δύναται νά λάβη

καλλιτέρας αποφάσεις ή ή μέχρι τούδε μεμονωμένη
τοιαύτη.
Ό κύριος σκοπός έπί τοϋ προκειμένου σπουδαίου
ζητήματος έστω μία σοβαρά δημοκρατοποίηοις τής
Βιομηχανίας, ή όποια νά στηρίζεται επί πλήρους άναγνωοίοεως τοΰ δικαιώματος τών εργαζόμενων,
ύόοτε νά δύνανται ούτοι νά μετέχωσι κατά συστημα
τικόν τρόπον, όλων τών άποφάοεων, αί άποιαι ένδιαφέρονν τήν ευημερίαν καί τήν βιομηχανικήν δραστηριότητά των. Τοιαύτη Λ ομοθεηία είνε βεβαίως
δυνατή. Τό Κογκρέσσον, λέγει, έχει παρασκευάσει
πολλά λαμπρά νοαοθετήματα, τά όποϊα δύνανται ήδη
έν συνδυασμό) μέ τόν Δ ιεθνή χάρτην τής εργασίας
νά έφαρμοσθώοιν εις ολόκληρον τόν κόσμον, ώς π.χ.
τό γενικώ ς όκτάωρον τής εργασίας κτλ. κτλ. κτλ.
!0 Πρόεδρος έκφράζει άκολούθως τήν ελπίδα
μιάς σν-ννενοήσεως μετά τών κατά μέρος όμοοπόνδων
νομοτθετών πρός τόν σκοπόν μιάς γενικής έργατικής
διοργανώοεως. Τοΰτο 6έ, λέγει, επιβάλλεται, καθό
σον προκύπτει άμεσον τό ζήτημα τής τοποθετηοεωζ
τών άποστραευομένων εργατών, εις ους δέον νά δοθή
πάοα νποοτήριξις έκ μέρους τών νοιιών τον Κρά
τους. Ό Πρόεδρος τονίζει Ιδιαιτέρως τά πλεονεκτήιιατα τής εργασίας τών βετεράνων τοΰ μεγάλου πολέμου καί συνιστά είς τό Κογκρέσσον τήν ταχεΐαν
καί προσήκονσαν μελέτην τών παλαιών καί νέων
σχεδίων.
Κ αί έπί τή πραγματοποιήσει τών άνω σκέψεων
καί συστάσεών τον προβλέπει τοιοντοτρόπως ό
Πρόεδρος
μίαν
απεριόριστον
δράσιν
διά
τονς ’Αμερικανούς πολίτας, εμπόρους, έργοοτασιαρζας καί κεφαλαιούχους καί ποοοκαλει αυτούς νά
θεωρώοι τάς γώοας, αίτινες εχονσιν άνάγκην τών
προϊόντων των, ώς φίλους, εις τούς όποιους, λεγει,
αρμόζει νά παοάσχωμεν τάς καλλιτέρας τών υπη
ρεσιών.
Β '.
θ ίγ ω ν ιό Ζήτημα τον εμπορικού οτόλου 6 Προεεδρος παρατηρεί δτι ό νέος εμπορικός ητόλος τών
Η νω μένω ν Πολιτειώ ν, δοτις, κατά τινας κύκλους,
εΐχε χαρακτηριοθή ώς επικίνδυνος ~ανταγωνιστής,
θά άναδειχθή, λ.έγει, βεβαίως ανταγωνιστής, άλλ’
εις τόν καλόν αγώνα τοΰ να ελθη προς βοήθειαν
καί νά δανείαη μίαν συνδρομήν αρκετά εύκταίαν καί
άρκετά ιώπρύαδεκτον.
Τά μεγάλα Αμερικανικά ναυπηγεία, τα τε νεα
καί παλαιά, λέγει τϊ> διάγγελμα, θα είναι ανοικτά
πρός εξυπηρέτησα’ ολοκλήρου τοϋ κοσμου, καί θα
άποδώσωσιν άναριϋιιήτους υπηρεσίας εις την ανα
παραγω γήν τών y-αταστραφέντων πλοίων κατά τον
πόλεμον μετά μεγαλειτέρας ταχύτητας παρ ό,τι τις
ήδύνατο πρό τον πολέμου νά φαντασθή.
Κ αί διά νά άποδείξωμεν τήν δικαίαν υπερηφάνει
αν, ήν έκ τής τοιαύτης παγκοσμίου υπηρεσίας αι
σθάνεται ό Μ έγας Πρόεδρος, δέν έχομεν ή νά παβαθέσωμεν το.νς έξής άριθμούς, δεικνύοντας τήν εις
τόννους κατασκευήν πλοίων τών Η νω μ ένω ν Π ολι
τειών πρός άντικατάστασιν τών έκ τοϋ φοβερον πο
λέμου καταβτραφέντων πλοίων καί επάρκειαν τών
έπιβιτιστικώγ άναγκών ολοκλήρου σχεδόν τής Ε υ 

ρώπης, άς, ώ ς γνωστόν, εΐχε κατά τόν πόλεμον και
μέλλει έπί πολύ άκόμ η νά έχή ή Ά μερική.
Ά φ ήνομεν λοιπόν εις τούς αριθμούς, ειλημμένους
έκ τών L lo y d 's R e g is te r τοΰ Λονδίνου νά όμιλήσωσι κακοτέρο) τήν εύγλωττον καί πειστικήν αύ
τών γλώσσαν.
’Έ τη

Τόννοι

1 9 1 3 .........
Μ 4 ..............................
1915
1916 . ........
1917 ................ .............
1918 .......................
Σύνολον

276.448
200.762
177.460
hbi.247
997.9 If;
3.033.030
5,189,866

Αλλά δεν εΐναι μόνον τούτο. Ε ξ έπισήμων έ->ίσης στατιστικών υπολογίζεται δτι μέχρι τέλους τοΰ
1920 θά είναι έτοιμΟ Ί-πρός παράδοσιν έτερο: 5.000.
000 τόννοι, ήτοι έχομεν τόννους, κατασκευαοί)έντας
μόνον παρά τών 'Αμερικανικώ ν Ναυπηγείοjr μέχρι
τέλους τον 1920, 10 εκατομμυρίων.
Έ ά ν δέ τώρα συγκρίνωμεν τους αριθμούς τούτους μέ
τους έμφαίνοντας τούς καθ δλην την διάρκειαν τον πο
λέμου καταστραφέντας τόννους, οϊτινες άνέρχονται
είς 10.000.000 περίπου, θά έχω μεν έκ μόνης αυ
τής ταύτης τής ’Α μερικής μέχρι τοϋ τέλους τον έ
τους 1920, πλήρη τήν αναπαραγωγή >' τών καταστραφέντων πλοίων !
”.1 - άποδώσωμεν λοιπόν τόν προσήκοντα σεβασμόν
καί ευγνωμοσύνην πρός τήν άνεκτίμητον ταύτην έξνπηρέτησιν όλοκλήρου τής Άνθρω πότητος παρα τώ»
Η νω μένω ν Π ολιτειώ ν τής ’Α μερικής.
77 ευγνωμοσύνη μας δέ αντη ας προέλθη έτι πε
ραιτέρω ιιέ τήν εύχάριστον εϊδησιν, ήν έδημοσίενσε
τελευταίως ό E c o n o m is te E u r o p e e n τοΰ κ. E d m o n . T h e r y καί καθ’ ήν ό Πρόεδρος Ονιλσων, θέλων καί πάλιν νά έξιιπηρετήση τήν ’Ανθρωπότητα,
ήρε τήν άπαγόρευσιν, τήν νπάρχουσαν εις τά ’Αμε
ρικανικά Ν αυπηγεία, ϊνα μή κατασκευάζομαι πλοία
διά ξένους υπηκόους.
Έ πειμείνα μεν δέ ιδιαιτέρω ς έπί τών άνω άριθιιών καί πληροφοριών, καθόσον μετά λύπης παρα
κολουθούμε!· τόν νήδνμον ύπνον είς ον νπέπεσαν οί
έ·/ οπλισταί ιιας ιιετά τών παρά τοϋ Κράτους γενομ-ένων εις αυτούς διά ιοΰ Νόμου 17 1 4 ουσιωδώι
ευκολιών, έν σχέσει πρός τήν καταβολήν τής έκ πω
λήσεως ή απώλειας πλοίων καθορισθείσης εισ
φοράς των,
νά μή
παραγγέλλωσι
πλοία τό
πον πρός άμεσον συμφέρον
αύτών
τούτων,
ore ν καί πρός τό συμφέρον τής εν γενει Ε θνι
κής μας Οικονομίας, προφασιζόμενοι τήν μεγάλην
τοΰ τόννου ννν τιμήν, ώαει ήμεϊς μονον να έχω μεν
τήν Αποκλειστικήν ιδιοφυίαν τή'ς γνω ρίοεως καί
ποοφνλάξεως τών οικονομικών μας σ υμ φ ερ ό ντω ν,
οί δέ τ(όσα εκατομμύρια τόννων είς τά Α μερικανι
κά Εργοστάσια, καί δή τελευταίω ς, παραγγείλαντες νά μή γνωρίζωσι τό επω φελές και το αληθές
αύτών συμφέρον έκ τών τοιούτων παραγγελιών.

'Επιφυλασσόμενοι
ϊνα
έπανέλϋωμεν
έκτενέστερον έπι τής άκατ αλογίστου ταύτης ολιγω
ρίας τών έφοπλιοτών μας, καϋόσον τό ήμέτερον
γενικόν ναυτικόν συμφέοον άπαιτεΤ άμεσον έπανόρϋωοιν τής εις τόν Μ ολώχ τής Θαλάσσης προσφερΰείσης ονχί εύκαταη~οονύτου δυστυχώς ύνσίας. ατε
άνερχομένης είς 337,545 τόννους, ήτοι 4 0 , 6 ο)ο
έπι τοΰ συνόλου τον εμπορικού μας ναυτικού, κλείομεν ένταΰϋα τήν ιιικράν υας ταύτην παοένϋεσίν.
Γ '.
Εισερχόμενος, μετά τήν Έιιποοικήν ναυτικήν Πο
λιτικήν δ Π^όεδοος είς τό δημοσιονομικόν μεταπο
λεμικόν πρόβλημα δηλοΐ δτι ή κυρία μέριμνα τής
’Α μερικανικής Κυβερνήσεως "ϋέλει εΐσϋαι ή δσον
τό δυνατόν έλαιτροτέρα φορολογία τών έν γένει παρανωνικών πννώ ν τνς γώοας.
Κ αταλννει δρ «τι τοΰ λοιπού αί κύοιαι πηναί τοΰ
Ά ιιεοικανικον Ποονπολονισυοΰ όνείλουν να ζητηϋ ~'π( 1) f.Ic τύν ΓΓΟοπλογίαν τον ρίσοδύιιατος. 2 ) είς
τνν έ ? α κ ο )η ύ ϋ ν π ιν τν C tr o n o lo v ia e έπι τών έκτά■"Λν" έν. τ«ή πο)ρ unu y ροδών και 3 ) είς τήν φορο
λογίαν έπι τής ιδιοκτησίας.
Μέπα δε είς τ o c τοείς τανταί αονσς και νέας
( io o n lo v iv a c -, Φ ενϋύνσεις τών Ή νω υένω ν Π ολι
τειών. δεν δύναται τις. νουίϋω. ή νά πναννοιοίση
ο3«ν τνν έπίδηππιν και τήν έκτίμησιν* νν δ Μ ένας
Π ^ ε δ η ο α αποδίδει είς τας νέας φοοολογικάς αρ
γός και ιδέας και είς τνν απόλυτον prrnnnovhv τοΰ
δημοσιονομικού συστήματος τής c a p a c ite d e paijer.
Κ αί έν έκτελέσει τών ιιέτοων τούτων άγνέλλεται
νδν έκ Ν έας 'Υ ό η ννς ν νηκρισις νόιιου περ'ι φοοολονίας τοΰ καϋαοού εισοδήματος. Ε ίς την q,οοο/ονίαν ταύτην νπόκεινται πόντεc οί κάτοικοι τής Π ο
λιτείας τνς Ν έπσ 'Υόοκης. ών τό εισόδημα είναι
άνώτεοον τών 2.000 δολλαοίων, εάν είναι ενγαμος
ν άνώτεοον τών 1000 δολλαοίων έάν είναι άναμος.
Τό ποοοστόν τοΰ νόοου είναι 1 ο)ο έπι τών 10.000
δολ.λαοΐων. tier εκπτωσιν κανονικήν 200 δολλαοίοιν
ώ ς e x is te n s m i n i m u m διά έκαστον κάτω τών 18
έτών ποοσώποιν τών διατοεφοιιένών νπό τοΰ φορολονουμένου, 2 ο)ο μεταξύ 10 καί 50.000 δολλ.
και 3 ο)ο διά πέραν τών 50.000 δολλαρίων καϋά
ρον εισοδήματος.
Ή άπόδοσις τοΰ φόρου τούτου υπολογίζεται είς
50.000.000 δολλ. έτησίω ς.
Δ '.
Έ ργόιιενοι ήδη είς τήν μέλλουσαν τελωνειακήν
πολιτικνν τών Η νω μ ένω ν ΠολιτειώΆ, σημειοΰμεν,
δτι δ Ποόεδοος παρατήσει δτι ουδείς κίνδυνος εξω 
τερικού συναγωνισμού άπειλ,εϊ τάς ’Αμερικανικός
βιομηχανίας.
Α ί Ή νω ιιέναι Π ολιτεΐαι έξήλϋον τοΰ πολέμου,
λέγει τό Δ ιά γγελμ α , όλιγώτερον τεταοανιιέναι καί
όλιγώτερον έξησϋενημέναι άφ’ δ,τι εξήλϋον αί λοι
ποί Ευρωπαϊκοί χώ ραι αί εχουσαι επικινδύνους
βιομηχανικούς ανταγωνισμούς.
Μακράν δε του νά παρουσιαοϋή καί ό ελάχιστος
κίνδυνος ξένου συνανωνισιιοΰ ποός τάς ’Αιιεοικανικάς βιομηχανίας, είναι λίαν πιθανόν, λέγει, δτι οί
νΰν δοοι ϋά αναπτυχϋώσι είς τό μέλλον λίαν επω φε
λώς. διά τούς ’Αμερικανούς έργοστασιάρχας, και
τούς έξα γω γεϊς εμπορευμάτων είς τό έξωτερικόν.

Ο υχ’ ήττον δμω ς, π α ρ’ δλην τήν πρόδλεψιν τών
ευκολιών τούτων, καί τής ευτυχίας τής ύνοιγομένης
είς τό έμπόριον και τήν βιομηχανίαν τών IIνω ηένων Π ολιτειώ ν, παρ’ δλην τήν έν αύταΐς αφάντασταν
συσσώρευσιν τών Κεφαλαίων, παρ’ ό/?;1’ τήν αυξηαιν
τών πιστώσεων είς αγνώστους μέχρι σήμερον άριϋμούς, ό Πρόεδρος νομίζει καλόν νά έπισνρΐ) την προ
σοχήν τοΰ Κογκρέσσου έπι τής ανάγκης μιάς ειδικής
νομοϋεσίας, προοριζομένης είς τό νά προστατεύσω
τάς χημικός καί χρωιιατιστικάς έν γένει ’Αμερικα
νικός βιομηχανίας έναντι τών άναλόγων Γ ερμανι
κών τοιούτων καί τοΰτο λόγω τής αναγκαίας καί έπιβαλλομέν^ς, κατά τόν Πρόεδρον, κατόπιν τοΰ πο
λέμου, αυταρκείας τών ‘Η νω μένω ν Π ολιτειώ ν έν
σχέσει πρός τά προϊόντα ταΰτα.
Τέλος δέ, ό Πρόεδρος έξετάζω ν είς τό έν λόγω
διάγγελμά του τό ενδεχόμενον τών προστατευτικών
δασμών, τ ών έπιβλ ηϋη σομένω V τυχόν παρά τών λοι
μών ΪΚρατών, οίτινες ϋά ήδΰναντο νά έπιρρεάσωσιν
τό 'Αμερικανικόν έμπόριον. δεν νομίζει δτι εΐναι ευ
κταίο ν νά είσέλϋη είς μίαν πολιτικήν οικονομικοί
αντιποίνων, άλλά φρονεί ουχ’ ήττον, δτι τής ιδέας
ταύτης δυναμένης νά εισέλϋΐ] είς τήν σφαίραν τής
ποαγματικότητος, ή έπί τοΰ Δασμολογίου οικεία 'Ε 
πιτροπή οφείλει, λ έ γ ε ι, νά έχη 'ένα πρόγραμμα έτοι
μον καί άναϋεωρηιιένον ύπό τό πνεύμα τής ένεστώσης νομοθετικής προστατευτικότητος.
’Ε ν τέλει δε έπί τοΰ αντικειμένου τής άπαγορενσεως τής πωλήσεως τών οινοπνευματωδών καί αλ
κοολικών ποτών, ό Πρόεδρος συν ιστό. μίαν τροποποίησιν τοΰ σχετικού νόμου έπί τω τέλει τοΰ νά έξαιρεϋώσι τής άπαγορεύσεως αί διομ^χανίαι τών οίνων
καί τής μπύρας.
Τοΰτο έν γ^νικαϊς γραμμαϊς μέλλει νά είναι τό
μεταπολεμικόν οικονομικόν πρόγραμμα τοΰ Προέδρου
Ονιλσο>νος.
Κ αι δέν νπάρνει, νομίζω, ουδεμία αμφιβολία,
λόγω
τής άφϋάοτου
ιδεολογίας
τοΰ
Π ροέ
δρου τών Ή νω μέ*ω ν Π ολιτειώ ν, δτι καί τά άγαϋά
τοΰ προγράμματος τούτου οικονομικά άποτελέσματα
ϋέλοΐΌΐ διατεϋή εξίσου άφειδ'ώς καί άπεοιοοίσταις
nooc άμεσον έπανόοϋωσιν καί έπούλωαιν τών έκ τοΰ
πολέμου είς την άνϋοα^πότητα προξενηϋεισών έν γένει καταστροφών, ώς άλλ.ως τε αφειδώ ς καί άννπολογίστοις διετέϋησαν νπεο τοΰ κοινού σκοπού τά οι
κονομικά αποτελέσματα τοΰ πρό καί κατά τόν πόλε
μον οικονομικού προνηάιιιιατος τοΰ Μ εγάλου τούτου
Φιλ.οσόφου καί Προέδρου.
ΑΓΑΜ ΕΜ ΝΩΝ Κ. ΚΟΤΡΟΖΟΣ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΝ ΕΤΗΣΙΑ
νΕσωτερικοϋ Δρ. 40. — ’Εξωτερικού Φρ. 50.

Τά άποαζελλόμενα χειρόγραφα δεν Αποδίδονται

ΤΗΣ ΕΒΑΟΜΑΔΟΐΓ
ΑΡΚ ΕΤΑ Π ΛΕΟΝ !
Ή εΐδησις περί προσεχούς επανόδου τοΰ κ.
Βενιζέλου, προξενούσα λύπην διά την αναβο
λήν τής λΰσεως τών εθνικών ζητημάτων, προκαλεϊ άμετρον χαράν έν τοσούτω διά τήν δια6λεπομένην προσεχή λΰσιν τοΰ έσωτερικοΰ μας
ζητήματος. Έ χει ό λαός ύποφέρη πάρα πολύ
τόν τελευταΐον αύτόν καιρόν. “Εχει φθάση τό
μαχαίρι είς τό κόκκαλο πλέον

Είνε
ί'αιρός πλέον, πράγματι, νά έπανέλθη έπί τέ
λους ό κ· Βενιζέλος, Έπόθησεν ό λαός την πυγ
μήν του, την όποιαν ζητεί νά ΐδη τήν φοράν αύτήν καταφερομένην κατά τρόπον άμείλικτον.
Καί περιμένει άπό αύτόν μόνον τήν σωτηρίαν
του. ΤΗτ.ο πάντοτε ή πρώτη καί είνε τώρα ή τε 
λευταία ελπίς του. ’’Α ς μή διάψευση τήν ελπί
δα αύτήν. "Α

’Αρκετά πλέον !
ΤΑ Μ ΙΚ ΡΑ ΣΙΑ Τ ΙΚ Α
Είς την Σμύρνην χο ί τήν Μι κρασί αν εν γένει συνεΚιγίΎ.ν vxfi συμβαίνουν πράγματα, τα όποια θά μ|χς
άπΐί|ο^όλουν προση'/όντα>ς, αν δέν μά; ά.τηγορεύετο
σηαερον τοΰτο. ’Αλλά θά ελθη στιγιμη πάντως, έλπίζοιιεν, καθ’ ην θά δννηθώμεν έπι τέλους νά όμιλήσωιιεν έλευθέοως. Και. τότε αί ενθΰναι δέν θά καταστη
δυνατόν νά έξακολουθονν πλέον νά Γκρύπτωνται. Ή
δέ κοινή γνώμη θά θελήση νά πληροφορηθη πρό παν
τός (DSf.ov, διατί άψέθη τόση έλευθερία δράσείος εις
τίιν ννακτ^ιν ξενικήν προπαγάνδαν κα'ι διατι άπεκρύ6η μενρι- τον4δε άπό τό ευρωπαϊκόν κοινόν—ίσως και
ά.ττό τήν Συνδιάσκεψιν τών Παρισίων— ή καταχθόνιος
ενέργεια ταΰτης, ε’ις τήν όποιαν και μόνην, φρονοΰμεν, δφείλονται δλα τά θλιβερά γεγονότα τής Μικρα-

ΰΐας.

Η Ε^ΥΑΤΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΛΩΝ
"Ωστε ή έλάττωσις τών ναύλων πραγματοποιείται ;
Ή Κυβέρνΐ]σις επιμένει; ’Ιδού ενα άκόμη δημευτικόν
μέτρον, ένας άκόμη διωγμός τοΰ έλληνικοΰ κεφαλαίου,
μία (|<όμη προσπάθεια οικονομικής νεκρώσεως τής
δυστυχούς αύτής χώρας. Ή Κυβέρνησις εννοεί νά έλ«ττ<ί;στ) καί καλά τούς ναύλοινς, σ/ι δμως εκείνους
τούς οποίους εισπράττει αυτή άπό τόν κοσμάκην, εχουσα έπιτάξη δλα σχεδόν τά άτμόπλοια, ά?Λά τους σχε
δόν γλίσχρους, τους οποίους ώς ένοίκιον πληρώνει είς
τ ο ί^ έφοπλιστάς. Είνε δέ τό ένοίκιον αυτό 'έπτά καί
οκτώ φοράς όλιγώτερον άπό δσα ζητεί άπό τόν κόσμον
καί εισπράττει ή Ανώτατη Διεύθυνσις τών Μεταφο
ρών. Μέ άλλας λέξεις, δύναται άριστα ή Κυβέρνησις,
εάν πράγματι θέλη νά κόμη καλόν είς τόν λαόν, νά
ελάττωση τά κέρδη της ί ' τών θαλασσίων μεταφο
ρών, άντί νά δημεύση καί τά τελευταία κεφάλαια τής
ελληνικής ναυτιλίας. ’Αλλά πρέπει, φαίνεται, νά είνε
καί ή πήττα σωστή καί οί σκύλλοι χορτάτοι...
Έ ν τοσούτα» ευχαρίστως πληροφορούμεθα, δτι ot
"Ελληνες ίφοπ/.ισταί δέν πρόκειται νά άνεχθοΰν καί
τό νέον αχτο κτύπημα. Με?χτοΰν κάτι νά κάμουν. Ελπίιοιιεν δέ πάρα πολν είς την απελπισίαν, υπό τής δποίας ?χουν καταληφθή.
***
Η Α Π Ε Ρ Γ ΙΑ ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
'Χάρις είς «κατανοητούς τινάς δυστροπίας («οά είς
τήν άνεπάρκειαν κρατικών τινων οργάνο>ν, είς τα ό
ποια άνετέθη ή διευθετησις τοΰ ζητήματος, έφθάσαμεν αισίως είς τήν παντραπεζιτικήν απεργίαν. Καί δέν
εΐνε μόνον τοΰτο· πρόκειται νά έχοχιεν μετ ολίγον απεογίαν καί δλων τών ύπαλληλο^ν τών εν Ελλαδι ανο>νύμων Εταιρειών. Πολύ πιθανόν καί τών έμποροϋπαλλήλων. ’Ίσω ς δέ καί μίαν πανεργατικήν διά λό^Όυς....
αλληλεγγύης. Καί τότε, δταν δλα π/ i ον θά έχουν σταματήση καί θά έχουν κλείση, δέν θά μένη παρά νά
στείλη ή Κι,.βέρνησις είς τόν κ. Βενιζέλον έν Παρισίοις πρός δημοσίευσιν διά τών μεγαλειτέρων έφημεοίδων τοΰ κόσμου τό εξής ένοφιαστηριον: «Ενοικιά
ζεται ή ’Ελλάς, τών Ελλήνων άποφασισάντων νά αύτοκτονήσουν.»
**?
ΤΟ Χ ΡΗΜ ,Α ΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καί δ ιά τό Χ ρ η μ α τισ τή ριον ; Τ ί νά εΐπω μεν διά
τό Χ ρημιατιστήριον ; Κ ατήντησ ε τελειον νεκροταφεΐον.
Από δύο έβδομάδο^ν ήδη δέν σημειοϋται είς αυτό σχε
δόν καμμία π ρ ά ξ ις. Ποΰ ‘/ α ί π οΰ πρ οσ ά γοντα ι μερικαι
υετοχαί πρός πώλησιν και κηδεύονται
ανευ τιμών.
Οί χρηματισταί άπειλοΰν παραίτησιν «ν δέν τροποποιηθή ό περίφημος νόμος. Τό ύπουργεϊον τής ’Εθνι
κή; Οικονομίας δμως δέν έννοεΐ νά ένδώση. Καί έν
τώ ιιεταξύ ό κυβερνητικός έποπττβ κ. Μ α^ίάς σκοτώ
νεται διά τίιν τήρησιν τών έπιβεβλημενων διατυπώ
σεων ταφής τών θυμάτων. ..’Ενώ δ κ. Μιχαλακόπουλος
άπό τό Παρίσι έκφωνεΐ τούς έπίτΟφίους, υποσχόμενος

λαγούς με πετραχήλια είς τοΰ; ξένους κεφαλαιούχους,
άν θελήσουν νά φέρουν τά κεφάλαιά των έίς την Ε λ 
λάδα....

***

Η ΤΙΜ Η ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΐνξας άνακοινοί>ται οτι συνεπεία κακής εσοδείας και
έν ’Αμερνκΐι και εν Αίγύπτφ ήρχισε σημειουμένη ΰψωσις τών τιμών τοΰ βάμβακος, κατ’ ακολουθίαν δέ ν.άι
τών νημάτων. Τά τελευταία ταΰτα από 31 σελλίνια
ταίφ Πειραιά άνήλθον κατά προχθεσινόν τηλεγραφηικ/ έκ ΑονδίνοιΓ, εις 43 σελλίνια. Προβλέπεται ως
έκ τούτου ποια τις ύψωσις τών βαμβακερών ύφασμάτων κατά τό τρέχον ετο;, χωρίς δμως νά εΐνε και απο
λύτως βέβαιον τοΰτο.
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Πολλοί ένηομενΜηοα'ν νά διακηρύξουν τ ή ν χρεωκοπίαν τής Π ολίτικης Οικονομίας κατά την διάρ
κειαν ιοί) πολέμου, δινκηούυοοντες, οτι οί οικονομι
κοί νόμοι έχουν χάοη πάσαν ενέργειαν συνεπεία
τ tor έπελ9ονοών διαταραχών. ' )πως κατα το 1906,
ό.'ΐότε οι Α μερικα νοί, ζο?.·σμέ> οι οπό ευτυχίαν, ;:θε·
ώρουν εαυτοί : ώς έλεν&ερω ·έι·ους άπό τους οικο
νομικούς νόμους, μέχοις δτου ή κρίοις τού 1907 δι
έλυσε τάς πλάνας τtor, οι rcuot οντοι απεδειξαν διά
σκληρότατων κυρώσεων την ένέργειάντων.
Έ π ί τον νομισματικού πεδίου ή άπόδεις'ς είναι
άδιαφίλονείκητος. Συμφώ νου·> πάντες εις την αναγνώ ρισιν τού κακούς τό όποιον ποοεκαλεσεν η εξογκοίοις τής πίστεως και τών υποθετικών νομισμά
των και στενοχωροΰνται δταν πρόκειται νά υπαγο
ρεύσουν τά φάρμακα.
Τά ιφαινόμενα, τά οποία παρουοιάοίΐηοαν έν
Γαλλία, ’Α γγλία , Γερμανία, Ανοτρουγγαρία, συναν
τιόνται έπίσης και έν Τουρκία.
Τό Δημόσιον Χρέος τής Τουρκίας ηύζηαεν άπό
165.000,000 τονρκικάς λίρας τήν Ιη ν Μαρτίου
1915 είς 454.000,000 τουρκικάς λίρας τήν 30ήν
'Απριλίου 1918, ήτοι κατά μίαν διαφοράν 289,30(fi
000 τουρκικών λιρών έπι πλέον.
'Κατεβλήθηοαν δ ’ έξ αυτών υπό τής Γερμανίας:
Α ιραι Τουρκίας
Ε ίς χρυσόν
13098,509
Ε ις άργυρον
2.321,2 1 ο
Ε ίς μάρκα
22,227.637
Ε ίς τουρκικόννόμισμα
16,560,714
Ε ις υλικόν πολέμου
30.000,000
|Και νπό ιής Αυστρίας:
'
ο 16t7 “>70
Εr·»ις χρνοον
'Εκτός τούτων:
Έ ξεδό θη χαρτονόμισμα διά
154,581,400
Κεφάλαιον έ ξ επιτάξεω ν
25,000,000
"Ε ν έοίοτερικόν δάνειον
17,9 1 1 ,600
Προκαταβολαι τής R e g ie
21 ί ,222
'Οηειλόμενα έκ χρεωλνσίων δάνειων
9 ,292,830
"Ολα ταϋτα δίδουν ιιιαν αυξησιν 293,500,000
τουρκικών λιρών, έκ τών όποιων 154,500,000 προ

έρχονται έξ ίκδόοεως γραμματίων κα'ι 18,000,000
έξ έσωτερικού δανείου. Ή Γερμανία κατεβαλεν έν
δλφ, περιλαμβανομένου τοΰ υλικού πολέμου, 84,200,
000 τουρκικάς λίρας, ή δε Αυστρία 2,200,000 1ονρ
κικάς λίρας.
Μ έρος τοΰ χρυσού τούτου εύρίακεται έν Γερμα
νία. Έ ν τί] συνθήκη τής ειρήνης μετά τής Γερμα
νίας δε καθωρίοθη ήδη, δτι οφείλει αυτη >’« παραδώση τό ποσόν τοΰτο είς τούς Συμμάχους.
Ό κ. A d a m B lo c k , πρόεδρος τού Συμβουλίου τού
'Οθωμανικού Χρέους, έν τη έκθέοει του έπι τών
χρήσεων 1914— 1917 παρατηρεί, δτι τά άποτελέσματα τού πολέμου υπήρξαν καταστρεπτικά διά την
Τουρκίαν. Α ί άπώλειαι είς ανθρωπίνους υπάρξεις
είς τάς μάχας, έκ τής πείνης, έκ τών άσϋενειών
και έκ τών σφαγών υπήρξαν άπειροι. ΈΊς τινα δια*
μερίσματα τής ‘/ώ ρας οί χωρικοί εχουοι ηδη χρήμα τιε
ριοοότερον άπό κάθε άλλην φοράν εις το παρελθόν,
συνεπεία τών υψηλών τιμών τών γεω ργικώ ν προϊ
όντων. Τ άς άγροτικάς εργασίας ένήργησαν αί γυ
ναίκες, οί γέροντες και τά παιδία. Παρά τήν διακο
πήν τών εμπορικών σχέσεων με τό έξωτερικόν, ή
γεω ργία, νάρις είς σειράν ευφόρων έτών, υπέφερε
σχετικώ ς όλιγώτερον, έκτός εις τά διαμερίσματα
τά έρημωθέντα ύΚό τών σφαγών καί τών εξοριών.
Τό κυκλοφορούν νόμισμα πρό τοϋ πολέμου περιελάιιβανε χρυσόν, άργυρον, νίκελ και ιιικρα τινα
ποσότητα γραμματίων τής Οθωμανικής Τραπέζης.
Ή συνολική κυκλοφορία έξετιμάτο εις 57,500,000
τουρκικάς λίρας. ’Από τού πολέμου έκόπησαν είς
χρυσόν και είς άργυρον περί τά 20 εκατομμύρια
τουρκικών λιρών. 'Η έκδοαις γραμματίων τής 'Ο
θωμανικής Τριίπέζης έφθασε τά 3,500,000 τουρ
κικάς λίρας.
“Οτε ηρχιαεν ή έκδοσις χαρτονομίσματος, τό ό
ποιον εφθ'αοκν ήδη τά 1 6 1 ,500,000 τουρκικάς λί
ρας, τά μεταλλικά κέρματα έξηφανίσθησαν. *4υτά
τά l f f f ,500,000 τ. λ. αντιπροσωπεύουν τρίπλασίαν
ποσότητα τοϋ προπολεμικού νομίσματος.
Έ γένοντο έπτά έν δλω έκδόσεις χαρτονομίσμα
τος. Ή πρώτη ήτο 6.519.139 τουρκικών λιρών, έ
ναντι τών όποιων η Γερμανία και η Αυστρία κα
τέθεσαν χρυσόν διά λογαριασμόν τού Δημοσίου 'Ο
θωμανικού Χρέους, ώς άντίκρνσμα. Τά γραμμάτια
ταΰτα οφείλουν νά πληρωθούν εις χρυσόν εξ μήνας
μετά τήν υπογραφήν τής ειρήνης. Α ί λοιπαι έξ έκ
δόσεις άντικσύστησαν δι' έντοκων γραμματίων τΐ/ς
Γερμανίας, έγγνω μένω ν τήν πληρωμήν εις χρυσόν
έντός περιόδου δεκατριών έτών. Μ ετά τήν πληρίυ
μήν ταύτην τοϋ 'Οθωμανικού χαρτονομίσματος είς
χρυσόν υπό τής Γερμανίας, αί προκαταβολαι αί γενόμεναι ύπ αυτής ώφειλον νά τή πληρωθούν διά
δανείου παγίου, μακράς λήξεως. Τοιαύτη ήτο ή γενομένη συμφωνία, θ ά έκτε/.εσθή δμως ; Ε ίναι άλλο
ζήτημα τούτο. Ά λ λ ' έν πάση περιπτώσει ο συνδυασιώς ήτο ευφυέστατος. Τ ιμ ά αληθώς τό έφευρετικόν πνεύμα τοΰ ’Έ λ φ ε ρ ιχ καί τού Τζαβητ.
Ό κ. A . B lo c k παρατηρεί, δτι τό φαινόμενον τής
υπερβολικής α'ύξήσεως τού πιστωτικόν νομίσματος
καθίσταται μάλλον έντονον, έάν τό Κοινόν εΐναι προκατειλημμένον κατά παντός χαρτονομίσματος καί
δέν έχιι, δπως δέν εχει έν προκειμένω, έμπιστοον-

νην είς τήν πίστιν ή τήν καλήν πίοτιν τής Τονρκικής ή τής Γερμανικής Κυβερνήσεως. Τό ,Κοινόν
θεω ρεί τόν χρυσόν καί τόν άργυρον ώς τήν ιιόνην
βεβαίαν μορφήν πλούτου έν Τουρκία. Τόν παρελ
θόντα ’Ιανουάριον ή χρυσή Τουρκική λίρα ήξιζε
,ι ο χαρτίνας. Α ί τιμαϊ τών έμπορενιιάτων ύψώθηοαν κατ’ άναλογίας τρελλάς: ό άρτος κατά 1727 τοΐς
εκατόν, ν ζάχαρις κατά 7900 τοΐς εκατόν, ό καφές
κατα 6 66, τοΐς εκατόν, ή δονξα κατά 4233 τοΐς ε
κατόν, τά γεώιιηλακατά 3233 τοΐς εκατόν, τό έλαιό/α<5ον κατά 1900 τοΐς εκατόν, τό άλας κατά 267 τοΐς
έκατον. τό γάλα κατά 3400 τοΐς έκατόν, ή παραφίνη
κατά 1856 τοΐς έκατόν. τά ξύλα κατά 1100 τοΐς οκατόν, ό άνθραξ κατά 600 τοΐς έκατόν.
Ο αποκλεισμός, ή ελλειψ ις προϊόντων, αί δνσκολίαι τής μεταφοράς, δλα ταντα συνέβαλον είς τήν
'•περτιιπισιν. Ή πληθωρικό της τής κυκλοφορίας δοως είναι εκείνη. ήτις κυριώτατα συνετέλεοεν είς
την νομισματικήν έκπτωαιν.
Ε ν Τουοκία ο! κερδοσκόποι έπραγιιατσποίησαν
υπέρογκα κέοδη. Α ί μεσαϊαι τάξεις, οί είσοδημα■ΊΟΊ. οι υπάλληλοι ιιε τό πάγιον είσόδηιια ή ήμεοοιιιοθιον και οί πτονχΡι ήσαν οί μάλλον πληγέντες. Ή
να··καοθησαν νά πωλήσουν δ.τι εΐγον διά νά ζύσουν.
Μ ε τα τον πό,.ειιον. αί δυσκολίαι διά τονς Τούρ
κους όνειλέτας θά είναι ιιέγισται, καθ' δσον αφορά
Tac πλνοο,υάς των Κ?ς τό εξωτερικόν. Τό Όθο,-ΐα·
>ικον Κοατοί, ό έν en X rοω οε ιά κσυπόνια ε ίς τοΐ ς
δ ίκ α ιω ν ,έν ο υ ς σναμάνονς. Λ ιε φ ύ λ α ξ ε τά κ ε φ ά λ α ιά
του αλλ υπό αο ρφ ήν λ ία ν ε ξ ε υ τε λ ισ τικ ή ν . ,

Α / κυιιανοεις τής καταλλαγής έπί τοΰ χρυσού εί
ναι υπέριιετοοι καί εμποδίζουν πάσαν έργασίαν υε
το έξωτερικόν. Ή νομισματική έξυγίανοις θά είναι
δυσκολωτάτη έν Τουρκία.
A . R A F F A L O V IC .H

ΤΑ Α Γ Γ Λ Ι Κ Α
Κ Λ Ω Σ Τ Η Ρ Ι Α ΚΑΙ Υ Φ Α Ν Τ Η Ρ Ι Α
^ Α πό τήν έκθεσιν τής έλληνικής έμποροβιομη
χανικής Αποστολής είς ’Α γγλία ν .)
Ή αποστολή έπεσκέφθη έκτός τών άλλων καί τά εις
τό H y d e κλωστήρια καί ύφαντιίρια τής ΈταιοεΡας
A sh to n B ro th e rs a n d C° L td . Τά έργοστασια ταΰτα διαθέτουσι 200,000 ατράκτους εις τό κλωστήριον
καί 3,000 ίστοΰς αυτομάτους είς τό ύφ^ντήριον, άπασχολοΰντα ο„500 έργάτας. Κινητήριος δΰναμις είνε τό
ηλεκτρικόν ρεύμα, παραγόμενον δι’ ατμοστροβίλων,
χρησιμεύει ομως και ο ατμός διά τάς βοηθητικάς έρ.
γασίας. Τό έργοστάσιον κατεργάζεται μόνον βάμβακα. τό δέ κεφάλαιον άνέρχετο«. είς 1,000,000 λιρών.
Τά έγροσ^άσια A sh to n B ro th e rs ίδρύθησαν τό
184.8, διαιοοΰνται δέ εις δυο διακεκριμένα ά?.λήλων
τιιηιιίατα. Εκα-ττον τούτων εχει δύο ατμοστροβίλους
συνολικΰί (s i ρ'/αστον έογοστάσιον δυνάμεως 2,000
ίππων. Τό ήμισυ τής δυνάιιεο>ς ταντης χρησιμοποιεί
ται ειιμεσως ώς ηλεκτρικόν ρεΰμα, διανεμόμενον είς
τε'σσαρας κινητήρας, κινοΰντας ανεξαρτήτως ώρισμε-

' ας ομάέίας μηχανημάτοίν. Ή κίνησις μεταδίδεται διά
ττιλεδυιναμικών καλωδίων, εΐόομεν δέ έν χρήσει κίαί
«αλυβδίνοΐ’ς ιμάντας. Τά 3 )4 τών έργατών είνε γυ
ναίκες, τό δέ ημερομίσθιον κυμαίνεται μ^ταξΰ 40— 50
σελινιων κ/αθ εβδομάδά, διπλασιασθεν άπό τής ένάρξεως τοϋ πολέμου. Ό βάμβαξ προέρχεται έξ Αίγυπτου
και Αμερικής, μέρος δέ τών υφασμάτων παραδίδεται είς άλλα εργοστάσια πρός βαφή\ίκαί τύπωσαν. “Α
ξιόν πίαρατηρήσεως είλτ τό σύστημα τών άπορροφητήρων τής κόνεως, ή όποία συγκροτείται τής βοηθεία
ιΐ’εκασικον δι’ ΰδατος έντός κιβωτίων μέ γ(6μωσιν έξ
άνωιιάλων χυτοσιδηρών βά>λο>ν. Κατασκευταί τοΰ μη.
χανήματος τούτου είνε οί H a ll a n d H a y L td . E n 
g in e e rs - A sh to n - U n d e r D y n e - E n g la n d .

*#*
Τό^Μπράδφορδ είνε τό κέντρον τής αγγλικής έριονργίΐας. Ή Αίίστραλία, ή Ν ία Ζηλανδία, ν Νότιος
Αμερική, ή Κίνα, αί Τνδίαι, έκεϊ στέλλουσι τό μεγα.
λειτερον ιιέρος tcov έ(οίο>ν το>ν. Τό σΰνολον τών ?cu
ουργείων είς Βλην τήν επαρχίαν τής Ύ ό φ η ς εΤνε
1470 μέ 80,000 μηχανικούς Ιστούς καί περί τά 4,200.
000 ατράκτους. Ό «ριθιιος τών έργατών ανέρχεται
εϊς 261,000, έκ τών οποίων 104,000 εχει μόνον τό
Μπάδφορδ.
Εκτός τών έρίων, ατι-to είσάγονται έκ τοΰ έξωτεοικοΰ, χρησιμοποιούνται, καί αγγλικά 'ερια, ιδίως τής
Σκωτίάς, μέχρι τοΰ ποσοΰ 4(9,0j00 Τ ., έν συνόλφ δε
μέ τό έξωτερικόν εριον 450,000 Τ. Ή έξαγωγή έξ
άλλου μάλλινων υφασμάτων, νηιιάτων κα) ajS/.ων έριούχων προϊό\·τίον τιπερβαίνει τά 1,100 εκατομμύριά
δραχμών.
Έ κ τών έργοστασίων τοΰ Μπράδφορδ έπεφ έφ θηυε\ τά έριουργεΐα τοΰ' S is T itu s S a lt, S o n s a n d
C" L td . Τά εργοστάσια ταΰτα ίδρι-θησαν τό 1869
είς βιοιιηγανικωτάτην θέσιν, έξυπηρετούμενα δχι μό
νον διά τΰ ί σιδηροδρομικής γραμμής, άλλά καί διά
τοΰ ποταμού Ai'i'c, διά τοΰ όποιου συνδέονται μέ τό
Λήδς καί μέ τήν Αίβερπουλ, εχοντα συγχρόνως άφθονον και άρίστης ποιότητος ύδωρ διά τήν βιομηχανίαν
των.
Εκείνο τό όποιον διακρίνει τά εργοστάσια του
Σο>λταιο εΐνε πρωτοφανής διά βιομηχανικόν Ιργοστάσιον άnytτεκτονικός ούριός, ώ: καί άσυνήθιις κομψότης καί έπιμέλεια κα-^σκ.ευής δ'λί.ον ανεξαιρέτως τών
τυυμάτο ν. Αυτή ή καπνοδόχο- frojv Εργοστασίων εγει
τλ (τνήυα ώοαίου κωδωνοστασίου, άπ)ό τό οποίον δέν
θά διε-'οίνετο αν κατά περιόδους δέν εβλεπε κάνει:
άναθρώσκοντ^ι τόν καπνόν. Εκτεινόμενα τά εργοστά
σιά τοΰ Σο'Λταιο έπί 30 στοειωάτων μέ τετραόροφα
κ-π'οια πεοι/αιιβάνουσι 3.000 έργατών, έκ τών οποίων
80 ο)ο εΐνε γυναίκες.
Ή κηοιτήριος δύναιιις παρέχεται υπό δύο άτμοστρο?'·'■ "ν δυνάοεοι: 2.000 "πποιν, οί όποιοι συνε£ευγι»ένοι
ποός δι ναιιουηνανά:. παοάγουσιν ήλεκτοικόν ρεΰιια
διανεϋόιιενον διά ^νητηοίω ν εί: τάς διαφόοου: δυά
δα; τών υονανηιιάτων. ΟΙ άταολέβητες Τροφοδοτούν,
ται κΰτοιιάτοκ διά τεννικωτάτης έγκα.ταστάσεως, ή δτοία ιιετα<ρέοει βαθιιοδόν την καύσιιιον ύλην έκ τών
υπογείων άνΟ-οακαποθηκών μέχοι τών έσχαοών.
Ε ίς τόν άνώτατον όοοφον τών έργοστασίων, έντδς

εΐ’ρυτάτων φωτεινών αιθουσών γίνεται ή διαλογή τών
ερίων ύπό ειδικών Ιργατών. Ή έργασία αίττη έχει μεγίστην σημασίαν διότι κα'ι τό ποιον και τό μήκος τών
ίνών τοΰ ερίου είναι διάφορον, άναλόγως τοΰ μέρους
τοΰ σώματος τοΰ ζώου. Τό έ'ριον τής ουράς καί τών
ποδών είνε βραχύτεροτ καί κατωτέρας έν γένε; ποιότητος. Διά τής διαλογής ταύτης χωρίζονται τά έρια
και κατά χρώμα /α ί αποτελούνται οί’ιως όμοειδείς με.
ρίδες, άποθηκευόμεναι είς χωρισιάς άποΟήκας. Τά
είσαγ>)ΐιενα είς τά εργοστάσια έρια είνε διβφόρων είδ :Τ.ν, προβάτου, χαμηλού ά /π α '.ϊ, μοχαίρ, ν'/αιιιίρ, τά
δέ παραγόμενα υφάσματα είνε μάλλινα καί μαλλοβάμ
βακα δι’ άνδρικάς καί γυναικείας ένδυμασίας δλων
τών χρωμάτων καί ποιοτήτων.
Έ κ τοΰ τμήματος τής διαλογής τά έρια κατέρχονται
δι’ οχετών είς τάς πλυντηρίους μηχανάς, δπου διά θερ
μού διαλύματος σάπωνος πλύνονται έπανειλημμένο>ς,
διανοίγοΛ'ται, πιέζονται καί, άφοΰ άποβάλωοι τήν κόνιν των καί τάς λιπαράς Ton’ ουσίας, ξηραίνονται διά
τυμπάνων θερμαινόμενων διά τοΰ άτμοΰ. Μετά τόν
πλήοη αυτών καθαρισμόν, τά §ρια μετίαβαίνουσιν είς
τό κλωστήριον, δπου κατ’ άρχάς κτενιζόμενα αποβάλ
λομαι τά ; βρανείας Τνας των, μεταβαλλάμε-ιία είς α
ραιόν οεΰμα έ,οίου διαφόρων χρωμάτων. Πολλά τοιαΰτα ρεύματα ερίου συνδυαζόμενα μβταβαίνουσι.ν είς τάς
κλωστικάς μηχανάς, τό σύνολον τών Ατράκτων τών
όποίων ανέρχεται είς 100,000. Διά τοΰ συνδυασμοί Iρίων διαφόρων χρωμάτων κατά διαφόρους αναλογίας
παράγοντίαι οΰτω νήματα μέ ποικίλα χρώματα, χωρίς
νά μεσολάβηση βαφή τοΰ έοίο\\ τό οποίον οδτως εχει
τό φυσικόν στερεώτατον χρώαά του. Έ κ τοΰ κλωστή οίου ιιεταφεοονται τά πηνία τών νημάτων είς τό ύωαντήοΊον ''που λειτουργοϋσιν 700 αυτονίνητο Ιστοί
νεωτάτου τύπου, παοάγοντε; I'cracniath άπλά ή γοαμιιωτά όλων τών σχεδίων διά τής παρεμβολής πλειοτέοων Yomnarιστών νηιιάτων. Συιιπληροΰται δέ ή εργα
σία -άκ ύφάνσεοκ: εις άλλην μεγίστην αίθουσαν, δπου
5υοί£ονται τά ύφάσϊιατία, διορθοΰται ή τυχόν άτέλεια
τϋτ ύωάνσεωτ.
σιδηοώνονται καί διπλώνονται. Ώ ς
ποός τίιν βαωΰν τών ίκοασιιάτων τά έογοστάσια Σώλτοιο ενουσιν Τδιον τιιηιια βαφείου, τό πλεΐστον δμως
'rZ- ^ao a'O r'iir στέλλεται — τοΰτο δέ συμβαίνει δι’
ο/η νενι,χόκ τά άννλικά έοιουογεΐα -— pic ειδικά βα
ρεία. ίί-η-όυ γίνεται τι Safoiri. ή τελειωτική επεξεργασία
ναι δ έΚ<·>οαϊσιιό; τοΰ ύωάσιιατος.
Χαρακτηριστικά! καί δλως εξαιρετικοί είνε ή καθαριότης, ή άοσμία, ή τάξις, αί όποΐαι έπικρατοΰσιν είς
δλον έν γένει τό έργοστάσιον. Τά μηχανήματα είνε
διατεταγμένα κατά τό άσφ«λέστερον διά τους έργατας σύστημα, φωτισμός τέλειος καί μηχανικός αερι
σμός είς δλους έν γένει τούς δρόφους. Τά ιματιοφυλά
κια, οί νιπτήρες, τά αποχωρητήρια είνε πρότυπία τελειότητος. Ή τελειότης δέ τής έγκαταστάσεως δέν πε
ριορίζεται έντός τοΰ εργοστασίου μόνον. Πέριξ αΰτοΰ
αί έργατικαί κατοικΟαι, τά πάρκα, τό νοσοκομεΐον, τό
τε*/ι^κόν σχολεΐον τελειοποιήσεως τών έργατών καί
σχολεΐον διά τ ά τέκνα των, έκκλησία, συσσίτια, άποτελοΰσι ν ευτυχή συνοικισμόν έν μέσω καταφύτου πε
ριβάλλοντος. Ελληνικός ήλιος έφώτιζε νατά σύμπτωσιν τήν ώραίαν εικόνα. 'Η το αδύνατον νά μή ζηλεύσν, κανείς τήν ανθρωπιστικήν έξέλιξιν τής αγγλικής

βιομ··χα;ΐας καί νά μι) ποΚ,στ) φ ταχυτέραν διοργάνωσιν τής ελληνικής βιομηχανίας έπί νέων δλως
βάσεων.
Μετά τήν επιστροφήν ιι&ς έκ τοϋ Σώλταιρ ό Λόρ
δος Δήμαρχος τοΰ Μπράδφορδ παρέθεσε πρόγευμα είς
τό Δημαρχεΐον, είς τό όποιον παρεκάθησεν έκατοντάς
βιομηχάνων έριουργών. Κατά τό πρόγευμα τοΰτο ήγειραν προπόσεις μεστάς φιλελληνισμοί ό Λόρδος Δή
μαρχος, ό Πρόεδρος τον Έμπορικοΰ Συλλόγου κ. Ρόμπινσον και ό υφυπουργός τών Οικονομικών κ. Μπωλντουίν, άπήντησε δέ ενγλώττως ό πρόεδρος τής άποστολής.
Μετά τό πρόγενμία ή άποστολή έπεσκέφθη τήν έκθεσιν προϊόντων ύφαντουργίας τοΰ Μπράδφορδ, τήν
όποιαν διωργάνωσεν είς τά γραφείά του ό Σύνδεσμος
τών Βαφέο>ν. Ό Σύνδεσμος ούτος Βιομηχάνων Βαφέων αντιπροσωπεύει, βαφεία άξίας 6,000,000 λιρών,
είς τά όποία, δπως εϊπομεν προηγουμένως, βάφονται
■/αι έξωραΐζονται τά προϊόντα τών υφαντουργείων τοΰ
Μπράδφορδ. Ό Σύνδεσμος τών Βαφέων έδαπάνησεν
ηδη καί δαπανά μέγιστα ποσά πρός τελειοποίησιν τών
ιιεθόδων τής βαφικής, δσον καί πρός άνάπίτυξιν τής
βιομηχανίας τών χρωμάτων, έπιδιώκων την άνεξαρτησίιαν τών άγγλικών υφαντουργείων άπό τών γερμανι
κών χρωματουργείων. "Ο,τι έγεινε μέχρι τοΰδε υπό
τίιν έποψιν ταύτην είνε άνώτερον πάσης προσδοκίας.
Εΐδομεν βαμβακερά υφάσματα τόσον καλώς έπεξειργα.
σιιένα. ώστε έφαίνοντο μάλλον μάλλινα ή μεταξωτά.
Ποικιλία δέ νρωιιατισμών μεγίστη, τήν όποιαν μέ μενάλην εθνικήν υπερηφάνειαν Ιπεδείκνυον οί ’Ά γγλοι,
ώς όφειλομένην είς άγγλικά άποζλειστικώς χρώματα.
Λ. Σ. ΣΚ ΙΝ ΤΖΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
Επιθεωρητής τής Βιομηχανίας

ΖΗΤΗΜΑ

Η Θ ΙΚ Η Σ

Ό Νομάρχη; Ά ττιχοβοιω τίας Λ . Κονλουμβάκης μά; άπέστειλε την κατωτέρ<«
επιστολήν έπί τοΰ εσχάτως άνακύψαντο; πάλιν γλωσσικού καί έκπαιδευτικοϋ ζητήματος, τήν όποιαν ευχαριστώ;
όημοσιεύομεν.

Φίλε Κΐ*ριε,
Γίνεται κάτι πολύ άτοπον, κάτι έντελώς άνήθικον.
Παρά τάς δη/χόσεις τάς πολλάς καί ρητάς, περί τής
αξιοπιστίας τών όποίων δέν καταδέχομαι νά θέσω ζήτημα, έξακο/.ουθεί ό άτοπος καί άνήθ|ζος θόρυβος δτι
■ΐάχα σΐ'\’Ί]Λ'τήθημεΛ' έπί τώ σκοπώ νά συζητήσωμεν
καί συνεζητήσαμεν δναίος περί τοϋ γλωσσικού ζητηματος οί ίδρύσαντες έν τώ Μητροπολιτικώ Μεγάρω τόν
«Εκπαιδευτικόν Σύ/λογον». ’Αλλά διατί ό τοσος θό.
ρυβος;
Ά ς ύποθέσωμεν, φί/.ε κύριε, δτι έστω καί περί τοϋ
γλωσσικού ζητήματος έγένετο λόγος, λόγος εστω πο
λύς καί ζωηρός. Απαγορεύεται λοιπόν είς πολίτας
κράτους τοΰ είκοστοΰ αϊώνος, ύπό Κυβέρνησιν κοινο
βουλευτικήν κόμματος φιλελευθέρου, απαγορεύεται, λέ
γω, νά ουνέλθουν έν τόπω περ^κλείστφ καί νά1ιδρύσουν
σύλλογον έπιστημοηχον καί νά συζητήσουν έστω κοά

περί τοΰ γλωσσι,κοΰ ζητήματος ; Διότι οί δημιουργοί
τοΰ θορύβου κατέστησαν εαυτούς αναξίους νά έρωτήσω αυτούς.
Άλλά διατί ημείς άμυνόμεθα διαμαρτυρόμενοι δτι
δέν έγένετο συζήτησις έπί τού γλωσσικού ζητήματος ;
Άπλούστατα καί Lixivov χάριν τής αλήθειας. Έ άν δέ
οΐ θορυβοΰντες άτόπως καί άνηθίκως έτύγχανον τής
τιμής ν’ άναγνώσουν τήν άλ^αφοράν ήιίών πρός τήν
Κυ’βέρνησιν, θ ’ άντελαμβάνοντο jάπιστα δτ« άριστα
συμβιβάζονται ή εύλάβεια μέ τήν ζωηροτάτην έ'κφρασιν, ή άλήθεια τών πραγιιάτιον, ή ώμή πρός τό καθή
κον υποταγής τοΰ πεηίαρχοΰντος δημοσίου ύπαλλήλου. Καί τότε, έάν έχουν έπάνο) των εντροπήν, θά έτ'τρέπο\αο διότι, ώς έμαθον, έγραΐ|ΐαν καπουί, δτι η
μείς τάχα έφεΐσθημεν τής δημοσίας ημών θέσεως καί
άπεκρύψαμεν τήν αλήθειαν, ό υποφαινόμενος δήθεν
ανεκάλεσεν δσα είπε καί ύπεστήριξε κατά τήν έν τώ
Μητροπολιτικώ Μεγάρω συζήτησιν !
Άλλά ερωτώ προσέτι υμάς’ άφοΰ ή μαλλιαρή γλώσ
σα—δημοτική γλώσσα, καί λαλουμένη έστα» μόνον, έν
Έλλάδι δέν συνετελέσθη άχόμη—άφοΰ ή μαλλιαρή
γλώσσα είνε ή ζώσα καί άριιονική ^αί Ι'ντονος καί
πλοι·σίί(, έλ'ώ ή καθαρεύουσα είνε νεκρά καί άτονος
καί πτωχή καί άηδής, τότε δ;ιατί οί ύμνηταί τής μαλ
λιαρής δέν γράφουν είς αυτήν, διατί καί όμι^Λΰντες
καί γράφοντες μεταχειρίζονται τήν Καθαρεύουσαν ;
Μήπως δότι φοβούνται! τόν λαόν ; Ό φόβος των είνε
πραγματικός. Άλλά τότε λ»γομεν πρός αυτούς* έπιμένουν λοιπίόν, σ ώ ν ε ι κ α ί κ α λ ά , δπως έπιίδάλουν
είς τόν λ<<όν γλώσσαν, ήν ούτος καί δέν έννοεί καί δέν
αισθάνεται, δέν έ'μαθε καί δέν θέλει ; Άλλά γλώσσα,
τήν όποιαν ό λαός δέν έννοεί καί δέν αισθάνεται, δέν
έμαθε καί δέν θέλει, πώς δύναται νά θεωρηθή ζώσα
καί έντονος, πώς δύναται νά θεωρηθή προϊόν τής προϊούσης τοΰ λαοΰ τούτου ιστορικής του έξελίξεως; ’Ά ν,
λέγω, ή γλώσσά των εΐναι βιολογικόν, ώς είπεΐν, άπαύγασμ/α τής έξελίξεως τής οργανικής τοΰ .ελληνικού
λαοΰ, δτε 'καί μόνον δύναται νά θεωρηθη γλώσσα, ζώ
σα, τότε διατί δέν απευθύνονται δι.’ αύτής πρός τόν
λαόν τσΰτον ; Είναι πολύ περίεργος ό λαός ούτος έάν
ζή καί μάχεται καί νικά καί προοδεύη, πνευματικώς
τρεφόμενος μέ πτωμαΐνην ! Μήπως είνε άλλοι οί τρε
φόμενοι ο(υτω ;
Καί δεύτερον έχω παρεμφερές ν’ απευθύνω ερώτη
μα· ποία είνε ή γλωσσική κατεύθυνσις τοΰ ελληνικού
λαοΰ, πρός τά ιδιώματα τής κατά τόπους λαλοΐ'μένης,
ή προς τήν κΐαθαρεύουσαν ; Δηλαδή έκαστον κατά τό
πους ιδίωμα όσημέραι άπ?Λυστεύεται καθ’ έαυτό πε
ρισσότερον, βαίνει μήπο>ς πρός άφομοίωσιν μετ’ άλ
λου τινός ιδιώματος τοπίρίοΐ?, ή μήπως δλα μαζΰ τά
κατά τόπους ιδιώματα κατειθύνονται πρός έξομοίωσιν μετά τής καθαρετκ>ύσης ; Καί είνε φυσικόν δτι καί
ή καθαρεύουσα στέργει καί σιγκαΐαβαίνει είς συμβι
βασμούς μετά τοΰ σπεύδοντος προς αυτήν προφορικού
λόγου, είνε φυσικόν δτι καί ή καθαρεύουσα άπίαλλάσσεται ίδιιοτισμών σχολαστικότΐ}τος ή άπ/.ής ύπερβολής.
Καί θέτω ζήτημα· έάν ήτο δυνατόν νά στ«μφωνήσωμεν
κάντες οί διαφω\Όΰντες καί δι'αφερόμενοι καί ν’ άρχίΓωμεν πάντες όμιλοΰντες καί γράφοντες είς εν οίονδήποτε τοπικόν ιδίωμα γλώσσης, ποία θά ήτο ή έξελικτιική καί τούτου κατειιθί'νσις ; Ποία άλλη παρά ή

ρ^ό εκατόν έτών ; Ποία άλλη παρά εκείνη, τήν οποίαν
ήκολούθησε τό έθνος ; Π ώς δύνανται νά πιστεύουν
είς τήν έξέλιξιν καί δμως ν ’ άρνοΰνται αυτήν έν ένί
καί τώ αύτώ θέματι ;
Άλλά μήπως αντιδρώ κατά τής πολιτικής τής Κυ
βερνήσεως, εγώ, είς δημόσιος υπάλληλος; Α ντιδρα
στικοί κατά τής φιλελευθέρου Κυβερνήσεως, άντιδρα.
στικοί j/.ατά τοϋ αίώνός των είνε εκείνοι, οίτινες άρνοΰνται τό δικαίωμα έστω καί είς ένα δι^μόσιον ύπάλλιμον έ ν ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά » α υ λ λ ό γ ω νά σύζητήση, έστω καί νά έπικρίνη, νομοθετιμιατΛα καί μεθό
δους έφαρμογής οίασδήποτε. Αντιδραστικοί κατά τής
ήθνκής είνε μόνοι οί ι(ιευδόμενοι καί θορυβοΰντες πρός
σκοπούς, τούς οποίους δέν είνε καιρός V’ άποκαλύψωμεν.
ΙΚατ’ εμέ, φίλε κύριε, τό γλωσσικόν ζήτημα έχασε
μέγα μέρος τής άλλοτε οξύτητάς του. Διότι, δέν έχομεν
σήμερον νά διαφερώμεθα άν κατά ταύτας ή έκείνας
τάς γλωσσικάς άντιλήψεις θά προχωρήση ή εθνική
μας πολιτική. Ή έν γένει ζωτικότης τής ψιλής μας
ν π ό τήν μεγα/.οφυΐαν τοϋ Βενιζέλου έπετέλεσε τό Ιστο
ρικόν της θαϋμα. 'Επομένως καί ό ύπό τής έν Θεσσα
λονίκη Προσωρινής Κυβερνήσεως άποφασισθείς γλωσ
σικός πειραματισμός ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ δέν έχει σήμε'ρον επιβλητικήν τινα σπουδαιότητα. Τό έθνος ήνωμέw v καί δυνατόν έν τή (ά τοπεποιθήσει του θά όρμήση
Εις τόν ιστορικόν του δρόμον, καί είνε άπλού<ττατ<α ά>στεΐοι οί ολίγοι τινές οί θέλοντες νά νομοθετήσουν
ποΐαι τάχα πρέπει νά είνε αί ένυπάρχουσαι όργανικαί
ζώτικαί δυνάμεις ,/αι ίδότιιτες ένός ολοκλήρου, ηνωμέ
νοι, δυνατού έθνους. Τδού διατί άπηξίοοσο: νά συζηrrcoi περί γλ,ωοσικοϋ ζητήματος έν τώ ΜητοοπολιτιΜεγάρω. Ά λλά έν γένει εκπαιδευτικόν ζήτημα βεβαω ς ύφίσταται παρ’ -ήμΐν, -ύ ρ α ιδίως, ύπό ζωηροτατ η ν ύπόστασιν καί όξυτσ.την μορτήν Καί βεβαίως
Γ:έν θ ’ άνεχθη κανείς "Ελί.η·/ ως Λομοθέτης μέ απόλυ
τον εξουσίαν, άν'θρώπους άυ'ίθεΐς καί μηδέποτε σ~ύ"«νι'ως διδάξαντας, ανθρώπους τινάς άπλώς χρονιάρα,
φήσαντας είς εφημερίδας. Κατά τοιούτων αξιώσει ν,
πρός ένίσχυσιν τής φιλελευθέρου Κυβερνήσεως, είχον
καί παραεΐγον τϊ) διχιαάομα νά συμπηχθώσιν είς έπιστηιιονικόν σύλλογον άνδρες επιστήμονες.
Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Σ Γ. Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Β Α Κ Η Σ
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ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενήοεται τήν 30 Ιουνίου (18 Ιουλίου) 1919
Σύνολον κερδών Λρα/μαί 200,000
Μέγα κέρδος
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ίΐι γ μ ι τ ο ϊ κ ρ ο τα β / ιμερ
ΕΠΙ TOT ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κρινομεν σκόπιμον, επ' ενκαιρίφ τής σημερι
νής γλωσσικής ονζητήαεως, είς τήν όποιαν προ
βαίνει άνωτέρω ό φίλος νομάρχης κ. Κουλονμβάκης, νά όημοσιενσωμεν τάς έπί τον ζητήματος
γνώμας τον αειμνήστου μεγάλου Γερμανού γλωσ
σολόγου Κρουμβάχερ, περιλαμβανομένας χαρα
κτηριστικούς εν επιστολή έκ Μονάχου^ τήν ήποίαν
απεστειλεν ο μακαρίτης Γιάννης [Καμπύσης πρό
εϊκοσιν ακριβώς έτών πρός τόν κ. Κ . Χατζόπονλον έν 'Αθήναις καί ήτις έόημσσιεύθη τότε εις τήν
"Τέχνην», άπό δπου καί παραλαμβάνομεν αυτήν.
«. Αξίζει, γράφει ό Καμπύσης, νά σοΰ γράψω τήν έπισκεψη μου στόν κ. Κρουμπάχερ. Ο σοφός καθηγη
τής μού είπε τ\ζ φριχτές άλήθειες. Τις αλήθειες αυ
τές νά σοΰ πώ. μήν πικραθείς κ’ έσύ' μόνε ιι«ζΐ) και μέ
τάλλα ταδέρφια νά κλάψσυμε και νά δυναμόσουμε στην
ένωσή μας. Μέ δέχτηκε νάν τόν ενοχλήσου στη δουλειά
του απάνω. Μέ κάθησε στόν καναπέ, μοΰ πρόσφερε ελ
ληνικό τσιγαρετο και μοΰ μίλησε. Πώς νά σοΰ τά πω;
Στενεμενα μαί κομένα κέσύ νάν τά καταλάβεις δλα.
>— Δέν ξέρετε πόσο μένδιαφέρουν τά βιβλία σας.
Είδα πώς γράφετε τή γλώσσα τοΰ λαοΰ. Σάς συγχαί
ρω καί χαίρω ό ίδιος. Είδα ακόμα καί τόν όρθογραφικο σας τρόπο. Τους φθόγκσυς «αφ», «αβ» δέν τους
γράφετε μέ «υ». Πιστέψετε πώς δέν είναι κανένας λό
γο ; νά μήν άκολουθάτε τήν Ιστορικήν Ορθογραφία.
’ Ιβως πέρνετε τό παράδειγμα άπό τούς γείτονες σας
τους Ιταλούς, άλλά εΐναι μοναδικό τό φαινόμενο
έκεϊ. Εσείς δέν δρέπει κιόλας νά κουράζετε τά μάτια
τών προληφτικών σας. ’Ά ς είναι δμως. 'Εγώ καταγί
νουμε χρόνια V.ai χρόνια. Άπϋ> 20 χρόνια τό είπα πώς
πρέπει τέλος νά πάψει τό κακό τής διγλωσσίας σας.
^μελέτησα ξεχωριστά τους φθογγολογικούς νόμους
τής Νεοελληνικής κεχω κάποια πείρα. Κάθε καλοκαί
ρι δίνω διάλεξη στο φροντιστήριό μου καί τά λέγω
ξάστεραί Στην 'Ελλάδα διακρίνω δχίό χωρισμένα εθνη· μάλιστα! Δέν εχετε καταλάβει πώς τό έθνος θέ
λει ένότητα, ένότιιτα! “Ολη σας ή κακία κι δλα σας
τά έλαττώιιατα άπό τό χωρισμό σας πηγάίουν. Φοβού
μαι, γιατί τήν αγαπώ τέλος πάντων τήν 'Ελλάδα, μήπω ; τό δηλητήριο έιιπήκε πολύ βαθειά στήν ψυχή σας,
κι αντί νά καλλιτερέψει ή κατάστασή σας, μεγαλώσει
μέ τόν καίιοο ή παγαποντιά σας!... Σ<ϊς λυπώ;
ΡΤ.ιιουν αληθινά πολύ ταραγμέονς. Τό μάτι μου δέν
ξεοω αν εΐταν βουρκωιιένο, διιως στήν ψυχή μου βαθειά έστάλαζε φαρμακωμένο δάκρυ.
— Λυπάμαι, κ. καθηγητή, τόμολογώ' μά λυπάμαι
περσότερο, γιατί αναγνωρίζω δσα λέτε....
— Νά σάς πώ' δταν Ινιας γυιός θέλει νά γράψει
ξάφνου στόν πατέρα του και αναγκαζεται να προσ
τρέχει, στη γραμματική καί στά λεξικά, με τον ν.ιντυνο νά μήν περάσει απαίδευτος, γιατί φρονεί
Ελλη
νας πώς, δχι ι|ό περιεχόμενο άλ?ί ό τύπος δείχνει τό
χ α ρ α χ τ ή ρ α , I' δέν τό νομίζετε, πως βρίσκεται
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έδώ μιά πηγή, ή αρχική ίσως, πού σας έ'φερε δπου
είσαστε; Ό Σμίττ, — τόν έγνωρίσατε στη Λειψία;—
αναφέρει σένα του βιβλιαράκι τήν έξης κουβέντα του
στους Κορφσύς. 'Έ νας τοΰ έλεγε, «έδώ έ’ρχονται καί
νάπτες»· κι δταν ό κ. Σμίττ τοΰ παιρατήρησε γιατί δέ
λέγει ναΰτες, εκείνος τοΰ απάντησε: «έρχονται καί ναΰ
τες, μα δέ σοΰ λέω γ ι’ αυτούς!» γιατί ξέρετε τί έννοΰσε ιιέ τό ευγενικό εκείνο π ; τούς ναΰτες τοΰ πολεμικού
vinvriyor ή καί τούς αξιωματικούς ίσως. Ώ ! είναι λυ
πηρότατο, κύριε μου, νά βρίσκεται λαός πού νά χαραχτ'ΐρί^ει έτσι τήν ευγένεια ! Καί συλλογιέμαι, πΕς άν
άρχισαν νά γίνονται αυτά καί τούς Κορφούς, πού είταν τι:σο μακρυά τό μόλυσμα τοΰ δασκαλισμού...
ΚΓ άξαφνα μοΰ πετάει τόν άφορισμό:
— ΤΩ άν μπορούσατε νά τούς πνίξετε δλους τούς δα
σκάλους σας μονομιάς!..
Κ α ί μιλούσαμε πολλή ώρα παρόμοια. Κ αί τοΰ ζήτη
σα συμβουλές γιά τήν ορθογραφία πολλών λέξεων.
Κιυ κ. Καθηγητής μέ ρώτησε γιά τή φιλολογία μας.
— Αρκετοί σήμερα, τοΰ είπα, φωτίστηκαν άπό τήν
αλήθεια και γράφουν τή γλώσσα τοΰ λαοΰ. Τοΰ είπα
τα όνόμ.ατά τους καί δέν μπόρεσα νά μήν ξεχωρίσο) τόν
Έ παχτίτη άπ’ δλους μας, πού ή γλώσσα του περιέχει
δλο τό ζουμί τής δημοτικής καί τήν πλαστική όμορφιά
τοΰ καλλιτέχνη.
— Χαίρω, χαίρω γιά δλα αυτά, μοΰ άπάντησε. Φαν
τάζομαι, πώς θά είσαστε, σάν μάρτυρες έκεϊ κάτου δλοι
εσείς, μά πρός θεοΰ μή δειλιάσετε καθόλου. Τό ζήτη
μά σας είναι έθνι.κρ ζήτημα. Βεβαιωθήτε, πώς εΐναι ε
θνικό, έθνικό! Ή ένότητα πού σάς είπα, άπάνσυ κι ά
πό τή θρησκεία, στη γλώσσα βρίσκεται. Στήν ίδια
γλώσσα τών γραμματισμένων καί τοΰ λαοΰ. Τό προοκόλημμα σέ μιά αρχή, σέ μιά γραμματική εΐναι
πράγμα ασυμβίβαστο μέ τή φύση. Δέν ξέρετε πόσο
κάθε μέρα άλλάζει ή προφορά, πού αλλάζει τις λέξες
καί μεταβάλλει τή γλώσσα. Χίρειάίεται εΐδικώτερη πα
ρατήρηση γιά νάν τό διακρίνει κανείς καί νάν τό πα
ρακολουθεί, εύκολώτερα στά φωνήεντα. Σάς βεβαιόνω
πώς πολύ γλήγορα, σ’ ενα δυο αιώνες, φανερόλ'εται ή
?ιαφορά καί τήν παρατηρεί άξαφνα κανείς κι απορεί,
£ταν δέν ξέρει πώς αυτό είναι νόμος !
— Τό έγνώριζα, κ. καθηγητά, άπό μερικές παρατηρ~;( ες τοΰ κ. Ψυχάρη.
— A p ro p o s , ό κ. Ψυγάρης φρ ινώ πώς καΐί'ίη-.κ
ι,ιs πί/λή ορμή στόν αγώνα κχί δέν τόν ωφέλησε, όπα)ς
επρεπε.
— Επιτρέψετε μου νά μήν το φοον ο, τοΰ είπα. Με
τοΰ λ Ψυχάρη τήν καλλιτεχ Ίχη μορφή δέν ένθοια(ζομα.ι· δέν είμαι σέ θέση να κρίνω τή δική του τή
^έση στήν έπιστήμη" μά ξέρω ένα πράγμα, κ.
κπΡνντίτή, πώς σ’ δλους έμ·ϊ;, το «Ταξίδι» άνοιξε τά
μάτια.- ’Ίσ α ίσα ή ορμή «ν. αϊτού καί τής έπίθεσης
Ινατντίο του άνοιξε τό δρόμο στή σκέψη καί στη με
λέτη. ώ σέ τέτοιο ζήτημα παιρόμοια F a u s t ;χρειάζουνταν.
— Γροθιά, άπάντησε ό κ. καθηγητής μέ χαμόγελο,
νέθοντας ίσως τό παράκαιρο λογοπαίγνιο. Δέν τό ή
ξερα αυτό καί χαίρω πού τό μαθαίνω. Ά λλά τί τά θέ
λετε, έχω τήν ιδέα πώς μπορούσε νά ώφελούσε περσό
τερο τόν αγώνα ό κ. Ψυχάρης.

Καί μιλήσαμε γιά τόν Ψυχάρη. Καί μοΰ είπε σοφώτατα λόγια γιά τό Παρίσι, γιά τό Λατινικό πνεΰμα, γιά τή Γαλλική κριτική, δχι περιβάλλοντάς τα μέ
τόν άκάματο άνταγωνιστή τους, άλλά ερμηνεύοντας άπλούστατα τό φαινόμενο, άπό μιά υψηλότερη πάντα
παρατήρηση.
— Θυμούμαι, τοΰ είπα, ενα άρθρο σας γιά τή J a 
lo u sie καί τή «Ζούλεια» τού κ. Ψυχάρη στή «Γενφα)
’Εφημερίδα» τοΰ Μονάχου. Δέν είχα τήν ευτυχία νά
τό διαβάσω κα μόνον ακόυσα τότες πώ; συγκρίνατε
τά δυο κείμενα καί βρίσκατε υπεροχή στό ελληνικό.
— Λ ιτό εΐταν uovqv επεισοδιακή παρατήρηση. Τό
φ θ ρ ο μου εΐταν πολύ γενικότερο γιά δσα σάς εΐπα^
γιά τό Λατινικό πνεύμα κι άφορμί] εΐταν ή J a lo u s ie
τού κ. Ψυχάρη. Καί βλέπετε ; ώ ή γλώσσα σας-κοντά
στ’ άλλα, εχει τόσα προτερήματα- ό κ. Ψυχάρης θά
ξέρ;τε πώς γράφει στήν εντέλεια τά γαλλικά. Δέν
εχει νάν το Γ παρατηρήσει κανείς έ'λλειψη ύφους. Κι
Ομως τί δίνει τήν υπεροχή στη «Ζούλεια».;
. — Διαβάσατε τό τελευταίο του ρωμάντζο ;
— «Τδνειρο τοΰ Γιαννίρη» ; Τδχω στό γαλλικό του
κείμενο, μά δέν μπόρεσα νάν τό διαβάσω. Τό διαβά
σατε εσείς ;
—· Μέ δυσκολία, τοΰ είπα, στο ελληνικό. Τό γαλλι
κό θεωρήθηκε καλλίτερο στή μορφή. Άλλά άμφιβάλλω άν κέκεί θά εχει τήν πλαστικότητα πού άπαιτεΐ ενα
καλλιτέχνημα.
Τό καλλιτεχνικό ελάττωμά του δηλαδή.. . .
Καί μιλήσαμε πάλε γιά τέχνη τόρα, κι ακόυσα τόσα,
ώ τόσα, ποΰ δέν μπορώ νάν τά πώ τόρα. Κ’ ήρθε κου
βέντα πάλε καί γιά μάς. Γιά τούς πιο γνωστούς μας
κι ό καθηγητής μού είπε :
— Έσεήΐ, δπως κ’ οί Γάλλοι, πού άκολουθάτε, δέ
δουλεύετε γιά τήν αλήθεια. Πηγαίνετε νά άποχτήσετε

δνομα ιιονάχα κι αδιαφορείτε γιά τάλλα, Ή δουλειά
είναι δουλειά καί τδνομα φεύγει αύριο. Νά σάς πώ
κάτι. ’Έ χω γράμμα ένός, πού μού λέει, πώς δέν έπρε
πε νά κάμω γνωστό στήν Ελλάδα 'κάτι πού δέν εΐταν
ευνοϊκό γι αύτόν. Γ ιατί; γιατί εκεί κάτου, λέει, τά πέρ.
νουν αλλιώς τά ζητήματα καί δέ νιόθουν άπό κριτική:
«θά μού χαλάσετε τό σκοπό μου, χαλνώντας τδναμά
μου», δικαιολογόταν,
— ’Ίσω ς είναι έκείνος πού φαντάζομαι,, κ. καθηγη
τά, κι αν έπίστευα πώς τόντις μόνον ό σκοπός αυτός
τόν έκαμε νά σάς γράψει έτσι, θά προσπαθούσα νά
τόν δικαιολογήσω.
— 'Ό σο ιερό; κι αν είναι ύ σκοπός, ποτές δέν προσκολιέται τδνομα μαζί του. Εΐναι χαραχτηριστικό, θά
μοΰ πείτε, τής κοινωνίας σο:ς ; Μά ή γροθιά, κύριέ
μου, πού άναφέρατε προτήτερα, πρέπει νά ρίχνεται
τότες ιιέ τήν ίδια όρμή γιά κάθε αρόληψη καί κακία.
,Τόν είχα τόσο ένοχλήσει καί τόσο πολύτιμες ώρες
άπασκολήσει. Σηκώθηκα νά φύγω κι ό σοφός καθηγη
τής ξεβγάνοντάς ιιε μοΰ είπε:
:— Θά ευχαριστιέμαι πολύ νά σάς βλέπια. 'Ό λη τήν
ημέρα είμαι άπασκολημένος, ’Έχω δύο περιοδικά πού
διευτύνω, έχω τό Πανεπιστήμιο καί τά Φροντιστήριά
μου, έχω καί τήν Άκαδημα καί δέ μού μένει, πι
στέψατε, ούτε στιγμή διαθέσιίμη. Τό βράδι, υποτε θελετε, περνάτε νά τάς βλέπο). Βεβαιωθήτε πώς τήν α
γαπώ πολύ τήν Ελλάδα.
Τόν έπροοκυνησα καί κατέβηκα. Καί διαβαίνοντας
τήν πλατεία τού Καρόλου, αίστάνομουν τήν ψ'.χή μου
νά πνίγεται, γιά τις αλήθειες πού ακόυσα, γιά τή δύ
ναμη πού είδα καί γιά τήν αΐστηση τής δικής μας α
δυναμίας.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Α. Κ ΑΜ Π ΥΣΗ Σ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
Ε ΙΣ Ε Ν Τ Ο Κ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Α
ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΟΡΚΧ. 120,844,900

-Λ ίδ ο ν ν τόκον 5 ο)ο τά εξάμ ηνα καί 4 1 ) 2 ο)ο τά τρίμηνα.

- Ό τόκος των είναι άπηλλαγμένος παντός η όρου και παντός τέλους.
-Είναι ήγγυημένα ύπό τοϋ Κράτους και ύπό τής Εθνικής 1 οαπει,ης.
-Πληρώνονται αμέσως είς την λήξίν των άπό τήν Εθνικήν Τραπεζαν

καιπροεξοφλοΰηται

ύπό τής ιδίας.
-Μεταβιβάζονται δι’ άπλήςί< παραδόσεως εις άλλον, όπως τά χαρτονομίσματα, ή δι όπισθογραφήσεως, όπως αί συναλλαγματικαί.
-Ά ποτίλοΰν δηλ· ρευστόν χρήμα, πρόχειρον είς κάθε στιγμήν, μέ τήν διαφοράν μόνον ότι
δίδουν καί τόκον μεγαλύτερσν άπό κάθε άλλην κατάθεσιν.
-Έκδίδονται είς ποσά 100, 500, 1,000, 10,000 καί 100,000 δραχμών.
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«ΩΡΙΩΝ»
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Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ

D .W . 5.300 ’Ατμόπλοιων «ΕΛΕΝΑ Μ Α ΡΓΑ ΡΙΤΑ » D .W . 4.000
D .W . 5.300 Ατμόπλοιον «Χ ΡΙΣΤΟ Φ Ο ΡΟ Σ
D .W . 1.200
D .W . 4.500 Άτμόπλοιον «ΛΕΡΟΣ»
D .W . 500
D .W . 4.200 Άτμόπλοιον «ΙΣΜΗΝΗ»
D .W . 400
D .W . 4.000
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Α Λ Ε Ξ . Α. Κ Α Π Π Α Ρ Η Γ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Τηλεφ. ά&φ. 2— 4

ΕΝ Σ Υ Ρ Ω

Τηλεφ. αριθ. 13—37

ΕΙΔΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΔΓ ΑΠΑΣΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΙΑΟΤΛΗΣ
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