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'Ολόκληρα τά κείμενα τής «νυνΑήκης τής 
’Αντάντ μέ τήν Ιίολωνίιιν καί τή: συνθή
κης αυμμπχίσς με'αξύ Γαλλίας, ’Αγγλίας 
κι>ί 'Αμερικής.— 'II συμμαχία 'Ελλάδος. 
Σερβίας καί Ρουμανίας. — Τ6 ξήτηαα 
νπά ξεως τή; Ελλάδος. — ’Εοωτερκή πο- 
πολιτική εΛίίΙεώρησις. —
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Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η
T C T  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Ο Υ Ι Λ Σ β Ν

Οί παραβάλλολπτες τό κείμενον τη- ειρήνης τών 
'Βερσαλλιών-— καί καθ' δ μέρος περιήλθε τοΰτο elc 
την δημοσιότητα— πρός τόν περίψημον δεκατεταά
λογον τοΰ Ούίλσων δέν δύνανται ν ’ άποκρύψουν ’την 
άπογοήτευσίν των. Είνε άναμφισβήτητον δτι πολύ 
μάλλον πρόκειται περί τής κληθείσης ειρήνης Κλε- 
μανσώ.

Πρώτον, δέν δί·ναται νά γίνεται λόγος περί τον 
Ακρογωνιαίου λίθον τής όνειροπωληθείσης νέας διε
θνούς τάξεα>ς, της Κοινωνίας τών ’Εθνών, νποκατα- 
σιαθείσης άπό τήν διατήρησιν απλώς τοΰ Συμμαχι
κόν δεσμοΰ τών νικητών έναντίον τών ήττηθέντων.
Γούτο δύναται ασφαλώς, νά μεταφρασθή κυριολε

κτικούς ώς φουρνέλλο εναντίον τής ειρήνης τοΰ κό
σμον τήν στιγμήν ακριβώς κατά τήν όποιαν ή άρχι- 
τεκτόνησις τής Κοινωνίας τών Εθνών ισχυρίζεται 

X. ότι δωρεΐται τόν άδιατάρακτον νιρβάνα είς τάς έπερ- 
Ώ < ^ένα ς γενεάς.

?<Λλλ’ άρά γε περί τίνος πρόκειται ; Έ παθεν ή δι- 
«νοητικότης τοΰ Αμερικανού Προέδρου τόσην χρε
οκοπίαν, απέναντι τών τιγρικών διαθέσεοίν είτε τώ 
άκαταγωνίστων πανουργοτητων τών συμπαρέδρων του 
είς τό Συμβούλων τών Πέντε ; Ύπέστη— έπί τό ά- 
π/.ονστερον— τό άναπόφευκτον τύλιγμα ό Καθηγητής

άπό τους πολιτικούς τής ωμής πραγματικότητας ; "Η 
πράγμα τό οποίον πρό πάντων δέν εΐνε διατεθειμένοι 
νά συγχωρήσουν οί έπιΐριταί τοΰ Βερσαλλιανοΰ έ'ργου 
δέν υπήρξε τό κήρυγμα τοϋ Προέδρου, τοΰ προβαλόν 
τος μέ τήν άγερωχίαν τοΰ άμερολήπτου μεταξύ τών 
παλαιύντων, μεταξύ νικωμέναιν καί νικώντων, ουδε
τέρου καί εμπολέμων, παρά ενας έμπαιγμός πρός τήν 
εις τό αΐμά της στροβιλισθεϊσαν καί δμως πρός κα
πό ια νψη άνεφημερο>τέρων ιδανικών άναβλέπουσαν άν 
-θρωπότγ-,τα ; Καί έσκέφθη ό Πρόεδρος : Καλή μέν 
ή χρηστομάθεια, καλοί καί ο! Κώδικες, άλλά διά νά 
διδάσκονται είς τούς μείρακαςτώνφοιτητικών θρανίων 
ιός ’Αμερικανός δμως Πρόεδρος^ ώς κάτονος τοΰ α
ξιώματος τούτου διότι οι 'Αμερικανοί εκλογείς τό 
Μι) ε λ η σαν μοΰ εΐνε αδύνατον νά παοίδο) τί τό συμφέ
ρον καί τί ή ασφάλεια τών εκλογέων τούτων ύπαγο- 
ρεεύει.

Καί θά ήτο παραγνώρισις πάσης πραγματικότητος 
έάν ήθέλομεν ίσχυρισθή δτι ούδεμία σκέψις συνδυα
σμένη πρός τά έγκόσιιι,α καί δή τά καθαρώς Άιιεοι- 
κανικά συμφέροντα δέν συνανεμίχθη είς τό ενδιάθε
τον διασκεπτικόν τοΰ Προέδρου, πριν ούτος θέση τήν 
υπογραφήν του ύπό τό κείμενον τής ειρήνης. Θ ά  ε- 
πρεπε δμως ν’ άνακαλύψωμεν εδώ αφορμήν, δπως τόν 
έλέγξωμεν ή τόν καταφρονήσωιιεν ; Φρσνοΰμεν, δτι 
Μ  ειμεθα άσυγχωρήτιος υπερβολικοί έάν άνεζητούσα- 
μεν εναν έκτός χρόνου καί τόπου ίδεόληπτον, έκεϊ 
δπου ή ώμοτέρα πραγματικότης, μέ τήν έ'ντασιν τής 
πλέον άπροκαλύπτου άσελγίας, αν θέλετε, έζήτει τά 
δίκαιά της. Αλλ’ ό Πρόεδρος δέν τό εΐχε καθόλου εις 
τόν νοΰν του, θεο>ρών τά αστρα πρός τά ανω, ώς ό 
Θαλής τής παραδόσεως, νά παραβλέψη τόν παρά 
τούς πόδας του χάσκσντα λάκκον. Φαντάζεσθε, δτι είς 
μίαν τοιαντην όντόττ,τα θά έδικαιολογεϊτο ή κατά δύο 
συνεχείς περιόδους, απέναντι παλαιστών δεινότατων 
είς τήν κονίστραν τής πρακτικής πολιτικής, ώς ό λε- 
οντομάχος Ροΰζβελτ„ θά έδικαιολογεϊτο, λοιπόν, ή 
επανειλημμένη έπικράτησις είς τό ύπατον αξίωμα τής 
Αμερικανικής Συμπολιτείας ;
. . Ας ϊδο>μεν πρό πάσης έπικρίσεως διαυγέστερον τά 
πράγματα. Αύτό θά μας διδάξη Α ')  δτι ό Πρόεδρος 
κηρύσαων τόν πόλεμον έναντίον τών Κεντρικών Αυ
τοκρατοριών, δέν έσκέπτετο τόσον ώς άνθρωπος τή ; 
Χρηστομάθειας— ώς τοιοΰτος ήδύνατο απλώς ν’ άρ- 
ίΐρογραφή, οντε ώς άνθρωπος τών δεήσεων ύπέρ βελ- 
ηώσε&ς τών τοΰ Κόσμου— ήτο μήπως ό Πάπας Ίνο-



κέντιος :— άλλ’ ώ- Αμερικανός. Ώ ς  ’Αμερικανό; 
έννοών, έπί τη ευκαιρία τοϋ πολέμου τούτου, νά πα- 
ρασκευάση στρατιωτικών τόν άπόλεαον Αμερικανικόν 
πληθυσιιόν εναντίον τή ; άρματοφράκτου Ιαπωνικής 
απειλή; (ενα) και ίδεύτεοον) νά ιιή άφίση την Μη- 
τρόπολιν τοΰ Άγγλοσαξθ3νισμοϋ> τόσον μητρυιάν άλ
λοτε ύπάοξασαν ποος τά ΰπεοα>κεάνεια τιιήιιατά της, 
μόνον ρυθιιιστήν τής τύχη- τοΰ Κόσμου. Θέλετε καί τι 
πλέον ; Δέν διστάζοιιεν νά ριψσκινδυνεύσωμεν την 
γνώμην, δτι έάν ίι Άιιεοική εΐχε προβλεψει. την Ολί
γον ιιετά τίιν έαυτής είσοδον ε ί; τό δοάιια. κατάπτω
ση’ τη; Ρωσσίας. πολύ ενδεχόμενον ήτο νά έξηκολού- 
θει παραμένουσα οι; καλογωνεύων αστό; είς τό θεο>- 
οείόν της. οπότε άλλη βεβαιών και ή σηιιερινή τύχη 
τοΰ κόσιιου. Διότι ούδέν πρακτικώτεοον τοΰ νά δοέπη 
τ ι; καρπούς νίκη; έϊοίιιη;. διά την οποίαν άλλοι έκο- 
πίαααν— διά ποιον δέ λόγον θά εποεπε ν’ άονηθώμεν 
τίιν ϋπαοΕιν και τοΰ τοιούτου ποακτικοϋ πνεύιιατος 
ει — toi'jc διδασκάλου; πάση- ποακτική; Γιάνκηδες ; 
Τοιουτοτοότως oucor— θά είπητε— άφαιοοΰιιεν τε- 
λείω- σνρίϊόν τόν πχυτοστρσ·>ανον από τήν άγιογοα- 
Γτίην ητοι- rnmirrnv οί jrn))ni την έ (Γ αν τάσθη (ϊα V. τοΰ 
TTnncSnov OiWm,w τόν "ένθετοι ιεν πεοισσότεοον άκά 
Χνττον εί- τά τών έ"ΤΙ κοιτών του και σγεδόν κιν-
Kltvci'mMCo νΑ it* rt'VirtoVFV τόν ^ονιφσπόλεΐΙΟυ τη- κατά
τλ« ioV iim r R/w)vmfivnv -ττό?pjj<yv χαοριιβάσης Ρσυ- 
,.γ ,\·’, γ , ,  -τολ- τίι,, Λ iifn iν"·)ΐν η ν  jr«r>cιι^ασιν κα τά  τή ν  

ΤίΚννηΛIIIOV itnnnrtSlv ΤόσΟΛ' IIά τή ν ά λή - 
Α , - ,  ,  £ ? . · , .  •rro'W/ii n o  ί ϊ ι  ι  c  1 1 τ ο Ά γ ο ι .»  τό  κει^τοι κόν ση-

Λ -  -rrinΓ/τ-νιΠΊΊ —ήη 1 ο ν  ηfrrfti-  ιΤιτεΐν έκ λ ένο ιιεν  δ ιά  
<ιΑ vn f< w ip v  τΐτ» fSnrJaiv τηίί Ο ϋ ΐλσ ω ν ε ίνε  εντελώ ς  
fTOr, -τηηά τό τ ί ι ν  έτ ικ η ιτώ ν  ΤΟΙ)— . δ ΐ’ 8 . ΟΙΚΤΟΙ μέν 

τ λ „  'Λ ιιρλι v/τ ν λ ν  τη 5 1 τι ν.όν έ £ α ν ίσ τ α ν τ α ι, 
'■-τί “ι -  yiini'ivi- (Tic τοιοϋτον. τ ό ν  σ εβόιιεθα .

Τ5' Ί Ό  ’Ταιτωνικό' κίνδυνοί κύηια; σύπθηυλος τοϋ 
Οι-ί)σο>ν διά τήν κήουϊιν του πολέιιου. ΰπήοξεν ώ- 
oniVrme ό κύοΐη- σύ<ι6ου?ό; του διά τήν παοαιιέοισιν 
τοΰ ϊΆάλιιατο; τη- ιιεταξΰ ίσων ένθρών κα'ι φίλων, 
έιιπολέμων καί ουδετέρων, εγειρόμενης. ώ ; μιας άπε- 
ράντου οΐκογενεία; Κοινωνία; τών Έθ^ών. πρό 
μιάς ρεαλιστικοί- Συμμαχίας μετά τής ’Αγγλίας καί— 
κνοίω;— τή? Γαλλίας.

Γ  ι Δέν έϊετε. νοϋν έχοντες, την άξίωσιν, νά παρο 
ραθούν τά οικονομικά συιιφέροντα τής Αμεοικτ^ κατά 
τόν ιιοιοαΐοΛ· των άνταγωνισιιόν πρό; τά συικρέοολ'τα 
τών λοιπών Δυνάμεων. εις τρόπον ώστε νά ιιή ζήτηση 
καί ή ’Αμερική τήν ιιερίδα τοΰ λέοντο;— εκεί ποΰ αλ- 
λοι ζητοΰν τήν τοΰ Τίγοεω;— κατά τόν μόνιιιον καθο 
ρισμόν τή ; τύχης τή·: Ε γ γ ύ ς  Ανατολή;, ή όποία καί 
μάς «φορά. "Οταν δλα ταΰτα έχετε ύπ’ οψιν, ιδού 
καθαοαί καί άποοκάλνπτοι αί γοαιιμαί τής πολιτικής 
τοΰ ΙΙοοέδρου Ούΐλσων. "Αν υπήρξε, παρά ταΰτα, 
κακός 'Αμερικανός:, δέν πρέπει νά τοΰ τό συγχωρή
σετε. Ά ν  ώσαύτω; έγείρων την σημαίαν τοϋ δόγματος 
τοΰ Μονρόε διά ν' άποσοδήση πάσαν βέβηλον θίξιν 
τής Αμερικής του. έν ώ παρόμοιόν τι δεν υπαγορεύει 
εί; τού; ’Αμερικανούς απέναντι τής Ανατολής καί τών 
σαλβαρίων τη ;,— αν καί τοΰτο σάς πειράζει εις τά 
νεΰρα, δέν έχετε παρά νά καταφύγετε εις 6 ρ ω μ ι- 
χ ο ν κάλι.

Άλ/.ά, κύριοι,— άς όμιλήσωμεν πά?.ιν σοβαρώτερα 
καί άπη?Ααγμένοι κακεντρεχείας διά τόν ’Αφρικανόν

Πρόεδρον,— δέν δύνασθε νά υποστηρίξετε, χωρίς νά 
αδικήσετε, δτι μόνον θεατρικά; χειρονομίας είδατε 
καί άπό θεατρικόν στόιιφον τά ώτά οα- έπληρά)θ»ισαΛ·, 
κενόν πάση; ουσίας, δταν ανακαλέσει® είς* τίιν μνή
μην σας τους υπέρ τώλ’ μικρών έθνοτήτθ3ν άφορι- 
σιιοΰ; τοΰ Προέδρου. "Οπου ό Πρόεδρο;, όοθώς ή μή 
δρθώς. έσχηιιάτισε τήν πεποίθηση· δτι τό δίκαιον εχει 
κατά ώρισμένον τρόπον δέν έδιστασε νά θέση δλον τό 
6άρο; του εις τήν πλάστιγγα. Παοάδειγμα άνεξήτη- 
λον τό Φιοΰμε. Δατί νά τό λησμονοΰμεν ;

Και δμως.— 7% έπαναλάβετε— . έκεϊ ΰπεστήοιϊε 
τους Γιουκοσλάβοιι; απέναντι τής Ίτα/.ίας, έγκατα?.εί- 
πει δμω; τοΐις "Ελληνας ε ί; τήν Θράκην— καί απέ
ναντι τίνος ; τή ; Βουλγαοίας !' Είνε τοΰτο1 συνέχεια 
πολιτική; γραμμή^ ανθρώπου άπλώς τόν εαυτόν του 
σεβοιιένου ;

Ά λλ’ αν {θέλετε άοχίσαντε; νά κοίνωιιεν ε ί; τά; 
άδοοτέοα; της γοαιικά- τήν πολιτικήν τοΰ Άιιερικα- 
νοΰ Ποοέδοου. νά καταλήξωμεν έοευνώντε; είδικώτε- 
ρον τήν απέναντι τών 'Ελληνικών ζητημάτων στάσιν 
του. έπιτηήι>ατε νά Φοονοΰιιεν. οτι πολύ κακώ- έκπλήσ 
σονται. δσοι είνε εί; θέσιν καλώς νά παοακολονθοϋ; 
τά ποάγιιατα. Ποώτον αυτό τοΰτο τό παοάδειναα τοϋ 
Φιοΰιιε. εποεπε νά ονοτίση εκτοτε τελείως τους πλα- 
νωιιένου; πεοί τών θειιε>·ωδών ά?ιωυάτ(ον τή; οεαλι 
στική; πολιτικΰί τοϋ Ούΐλσων. Αϋτη δέ, ώ ; τοιαύτη 
δέν ηπΛ'ίστατο ε ί; άπεοιόηιστον ίκανοττ-οίησιν τοΰ δόγ- 
ματο; τών έθνοτήτίον. άλλ’ ε ί; παοάλληλον ίκανοποί- 
ησιν καί Ζωτικών ο’κονοιιικών οιικρεοόντίΌν τών ένδι- 
αφεοοιιένων. To ’ I  τ  α λ ι κ ό ν Φιοΰιιε. τοιουτο- 
τοόποχ. έ'^ρεΛΡ νά πεσιέλθη δι’ ο ί  κ ο ν ο u ι κ οΐυ ς 
λ ό γ  ο υ ί  ε ί; τήν Γιουκοσλα6ίαν. Π ώ ; δέν διεϊδον 
τοΰτο έκτοτε οί έκ τών παο' ήυϊν δηιιοσιο>ονούντων. 
άπλώ-r ε ί; τό κατά τή ; Ιταλ ία ; α^σθιιιια δίδοντε; ά- 
ωοουήν νά λα?ηση, δτι κακόν κάκιστον ποοηγούμενον 
ε'τοεπε διά τούτου νά δηλοϋται σχετικώ; πρό; τά ; 
Τ /'η ν ικ ά : διεκδικύσει; έ'ναντι τών Βουλνάοων ;

Καί έπειτα : Διατί νά λησίιονσΰιιεν δτι οί Βοΐ'λνα- 
οο! είονάσθτσαν Δ Ι’ ΕΠΤΥΤΠΜΟΝΐ Κ ΐΙΣ  Π ΡΟ 
ΠΑΓΑΝΔΑΣ. τελείως παρ’ ήαών άγνοηθείσης καί 
κατοφοονηθείσης. είς τρόπον ώστε νά κερδίσουν εί; 
τά πλείστα τήν έ π  ι σ  τ’ η  μ ο ν ι κ η ν σ υ ν ε ι δ η- 
σ ι ν ποό τή ; έμποοικής τοιαύτης τοΰ Ποοέδοου ; 
Πεοί τούτου oucoc ούτε χρόνο- άοιιόδιο; οϊίτε χώρο: 
ένταΰθα νά δεοντολσγήσωιιεν. Έ πίση; δέν θίνομεν καί 
τη ζήττ,ιια. άν τά πρανθέν-τα παοά τή ; έν Παοισίοις 
Ελληνικής αποστολής ήσαν τά τελεσφοοότερα διά τήν 
άναπλήοοχτιν τή ; παραμεληθεισης, επιστημονικής,

r  · it- -i(5v» pr t

Άτό-ως πεποίθηση· έκ- 
ο οάεομεν. οτι ε ί: το ζητηιια τούτο πεοισσοτεοα είνε 
τ’ άνηκοντα είς ήιιά,: σφαλματα. παρ οση δι*ν·αται 
ν’ άποδοθή προκατάληψις καί δυσμένεια εναντίον 
μα- έκ μέρους τών Αμερικανών. _ __

Ταΰτα διά σήμερον.

ΕΜΠΙΠΕΝ ΓΡΑΦΕΙΟ!
Ο .  Π. Σ Φ Η Κ Α

W I M  ΤΟ ΚΕΙΙΕΜΜ
T E I l l B t l l M W ' I W H

ΈδηιιΟΛίβνθη Τ8λ»voaitoc έν Ποριηίοις όλόκληροΐτ 
τό κείμενον τη : συνθήκη; τή; ‘Αντάνι μέ τήν Πολω
νίαν. Φρονοΰμεν, δ ι ή συνθήκη αΰ η δέν πρέπει νά 
μίίν·^ ayvicnto; έν 'Ελλάδι, τοσούτο μάλλον, καθ' 
δσον κ ιθιερώι-Γΐ Αρχάς οΰ·τιώδ*ις έκ ’όίν νέων έκεί- 
νων, a iciv ic δύνανιαι νά θεωρηθούν «υνιστώσ ι τήν 
νίαν περίοδον Κ«ί διά τοΰτο δι μοσιεύομεν σήβρμον 
όλήκληρον τό κείμενον τούτης, κατο^θώσαντε; νά 
προμηθενθδμεν αυτό έ |  έγκυρου πηγή:.

«Αί Ηνωμένοι ΠολιχεΤαι της ’Αμερικής, η Β ρετ- 
ιανικη Αυτοκρατορία, η Γαλλία, η ’Ιταλία  και )/ 
α.τωνία, αί κνριώτεραι Συμμαχικοί και Συνεταιρι
κοί Δυνάμεις άφ’’ ένός και ή Πολωνία άφ' έτερον*

« Ε πειδή αί Συμμαχικοί καί Συνεταιρικοί Διτνά- 
μεις, διά της επιτυχίας τών ύαλων των. άποκατέ- 
οτηοαν είς τό Πολωνικόν ’Έ θνος τ>)ν άνεςαριησίαν, 
τι]ς h.-τοίος άδικους εΐχε οτερη&ή, κα'ι,

«’Επειδή διά τής προκηρνξεως τής 30 ή ς Μαρ
τίου ιού 1917 ή Κνδέρνηοις τής Ρωοοίας οΐ">κατε- 
τέύη εις τήν έπανίδρυαν ένός άνεξοριήτου Πολω
νικού Κράτους (1 )  καίy

Ε π ειδή  τό Πολωνικόν Κράτος. τό όποιον τώ
ρα κατ’ ονοίαν έξαοκεϊ κυριαρχίαν έπί τών τμημά
των έκείνων τής Ρωοοικής Αυτοκρατορίας, art να 
κατοικοϋνται ύπό πλειονοψΐ]ψίας έκ Πολωνών, ήδη 
εχει άνιίγνωριαθή ώς κυρίαρχον καί ανεξάρτητον 
Κράτος νπό τών κυριωτέρων Συμμαχικών και Σ υν
εταιρικών Δυνάμεων; καί

Επειδή κατά τονς όρους τής ουνϋήκης ειρή
νης, τής ονναφΰείσης μετά τής Γερμανίας υπό ιών 
Συμμαχικών καί Συνεταιρικών Δυνάμεων, ουνϋή- 
κης τήν οποίαν υπέγραψε καί ή Πολωνία, μέρη τινά 
τής πρώην Γερμανικής Α ντοκοατορίας ϋέλουοι ονμ- 
περιληφθί/ εις τό έδαφος τής Πολωνίας. καί

Σ . Α ,— Τήν ο ίη ν  Μαρτίου 1919 έτηλ.εγραφή- 
■θη έκ Αονδίνον ότι ή τότε Ρωοική Κνδέρνηοις νπό 
τόν Κερένοκν έξέδωκε προκήρνξιν πρός τους Πολω
νούς άναγγέλλουοαν έπιοημως τήν έπιθνμίαν της 
Κυβερνήσεως δπως ή Πολωνία άποψ·αοίο)] άφ' έ αυ
τής τό κυβερνητικόν σύστημα δπερ προτιμά. Ή  Κΐ'- 
δέρνησις, έλεγεν ή προκήρνξις έκείνη έ&εώρει ά ς  
τετελεομένον γεγονός δτι ή άπόφαοις τής Πολωνίας 
θά είναι διά μίαν ανεξάρτητον Πολωνίαν, σχηματι- 
ζομένην έξ  δλων τών τριών αποχωρισμένων τμημά- 
το>ν. Οί Πολωνοί, κατά ταΰτα, θ'άπεφάσιζον τό είδος 
τής Κυβερνήσεως αυτών εις μίαν Συντακτικήν Σ υ-  
νέλευσιν, ήτις θά οννεκροτεϊτο είς τήν προπεύονσον 
τής Πολωνίας, έπί τή βάσει γενικής ψη<ροφορίας. 
Ή  προκήρνξις εξέφραζε καί τά αδελφικά συγχαρη
τήρια τής τότε επαναστατικής κυβερνήσεως τής Ρωσ 
αίας έπί τή πτώοει τής δυναστείας τών Ρωμανώφ. 
Πολν πρό τής Ρωοοικής κυβερνήσεως ή Γερμανία  
είχεν ανακήρυξη τήν άνεξαρτησίαν τής Πολωνίας. 
Η  έν Pcoooia έπανάσταοις καί ή πτώοις τον Τσάρου 

Νικολάου τον Β '  έγένετο είς τάς 11 Μαοτίον τοΰ 
1917

Ε πειδή  κατά χονς δρονς τής ρηϋείσης οννϋή- 
:κης Κρήνης, τά μή καθοριοθέντα ήδη σΰνοοα τνς 
Πολωνίας πρόκειχαι νά κσ&ορισ&ώσι καχόπιν ίπ ό  

χών κυριωτέρων Συμμαχικών καί Συνεταιρικών Δυ
νάμεων,

■,)Τών Η νω μένω ν Πολιτειών τής ’Αμερικής, 
τής Βρεχχαν. Αυχοκραχορίας, τής Γ αλλίας , χής ’Ι 
ταλίας καί τής Ίαπώ νΙάς άφ ' ένός. έπιβεβαιοναών 
τήν ύπ' αυτών άναννώρισιν τοΰ Πολωνικού Κρά
τους■ τον ίδρνομένον έντός τών είρημένων ορίων 
ως κυριάο'/ου και ανεξαρτήτου μέλους τής Κοινωνί
ας τών Ε θνώ ν , και ζωηρώς ποθουσών νά έξαοφαλί- 
οίοσι τήν έκτέλεοιν τών διατάξεων τοΰ άρθρ. 93 τής 
ρηϋείσης σν.νϋήκης ειρήνης μετά τής Γερμανίας , 

»Τής Πολωνίας έξ  άλλου έπιθνμονοης νά συμ
μόρφωση τους συνταγματικούς θεσμούς της πρός 
τάς άρχάς τής έλενϋερίας καί τής δικαιοσύνης καί 
νά π/>άσχη σταϋεράν εγννηοιν είς τους κατοίκους 
ιού εδάφους, έπί τοϋ οποίου άνέλαβε κυριαρχίαν, 

»ΙΙρός τόν οκοπαν τοντον οί έπόμενοι άντιπρόσο)- 
ποι τών υψηλών συμβολλομέντον μερώ ν

))Ό Πρόεδρος τών Η νω μένω ν Πολιτειών τής 
Αμερικής, ή Α . Μ. 6 Βασιλεύς τοΰ Ί Ιν ω μ . Βασι

λείου τής Μ εγάλης Βρεχχανίας καί 'Ιρλανδίας καί 
τών πέραν τών θαλασσών Βρεττανικών κτήσεων, 
Α ντοκράκορ τών ’Ινδιώ ν , ί  Πρόεδρος τής Γαλλι- 
κ-'ς J » ιιολΊαχίας, ή Α .Μ . ό Βασι/.εύς χής Ίχαλίας, 
ή Λ . Μ .  b Αϊχοκράχωρ τής 'Ιαπωνίας καί ό Πρόε
δρος χής Πολωνικής Δημοκρατίας, άφοΰ άνχήλλα- 
ξαν ιά  έξουοιοδοτήριά τοαν, ενρεθέντα έν πλήρει 
τάξει, ουνεφωνησαν ω ς επεται

Κ ΕΦ. Α ον%

(('Άρθρ. ί .—- Ή  Πολωνία άνσ.λαμβάνει ν’ άνα- 
>νωρίοη τάς έν τοίς άρθρ. 2  καί 8  περιεγομένας 
διατάξεις τοϋ κεφαλαίου' τούτου ώς θεμελιώδη νό- 
ιιον, καί δτι ονδείς νόμος, διάταξις ή έπίσημςο πρά- 
ξις θέλει έ/.ϋη εις  σύγκρονοιν πρός τάς διατάξεις 
τ α ΰ α ς ,  ουδέ ϋέλει νπερώχύοη αν τών οίοσδήποτε νό
μος. διάταξις ή έπίσηυος πράξις.

Λ ρϋρ. 2 .— Ή  Πολωνία άναλαμβάνει νά έξα- 
ο<(.αλίοη πλήρη καί τελείΐιν προστασίαν ζωΰς καί έ
λενϋερίας είς πάντας τού ς κατοίκους τής Πολωνίας, 
άνευ διακρίσεως καταγω γής. έθνικότητος. γλωο- 
Γ>ις, φυλής καί θρησκείας. ΤΤαντες οί κάτοικοι τής  
Πολαινίος ϋά εχωσι δικαίωνα έλει-θέοας έΒαηκήπε- 
ως δηιιοηία ή κατ’ ιδίαν, παντός δόνματος. θοιιηνεί- 
ας ή πίστεο)ς, ών ή έξάσνηοις δέν είναι Λσνί’βίΡ,α- 
στος ποός xhv δηιιοσίην τάξιν καί τά δημόσια ήθη.

"Α οϋο. 3 .— Ή  ΠοΤτονία όιιοίηνεϊ καί διακη
ρύττει δτι γίνονχαι ανχοδικαίως Π  ο) οίνοι, οί ΟΓη·- 
γοοι καί οί Ρώσσοι οί καχά τόν γοόνον τής 1η-/νος 
τής παοούοης σννϋήκης έγκαχεσχηιιένοι εις έδαφος 
δπερ εΐναι άνεγνωρισιιέγον ή δυνατόν νά άνα·;νωηι· 
οθίΐ  ώ ς  αποτελούν μέρος χής Πολωνίας πνιιφο)νως 
π ά ς  τά ς χωοιστάς συνθήκης μετά τνς Γεοοανίας 
Ανοχρίας, Ο νγγαοίας καί Ρωοοίας. άλλά νπό τόν 
δοον τοντον δτι ϋά ίπόκε.ηαι τοντο είς πάσαν διάτα- 
£ιν έν τ α ΐς  οννθ-,νκαις άναφεηοιιένην εις ποόσωπα, 
ατινα ένκαχεοχήϋηβαν είς χοιοντον έδαφος κατόπιν 
ώριομένης χρονολογίας. Ουχ ήχτον τά άνωιέρω
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μνημονευόμενα πρόσωπα, άτινα εχονσιν ηλικίαν άνω 
τών 12 έτών} θά έχωσι τό δικαίωμα νπό τονς ορονς 
τονς περιεχομένους εϊς τάς είρημένας συνθήκας νά 
έκλέγωσιν οίανδήποτε άλλην εθνικότητα, ητις είναι 
προσιτή είς αυτούς, Ί Ι  εκλογή νπό τον συζύγου θά  
περιλαμβάνη και την σύζυγόν τον, \ή δέ εκλογή νπό 
τών γονέων Οά περιλαμβάνη τά τέκνα των τά άγον
τα ηλικίαν κάτω τών 18 έτών.

Πρόσωπα, άτινα ίξήσκηοαν τό άνωτέρω δικαίω
μα της εκλογής, ύφείλονοιν έκτός εκεί ένθα βρίζε
ται διαφοροτρόπως έν τή συνθήκη τής ειρήνη; μετά 
τής Γερμανίας νά μεταφέρωοιν έντός τών προσε
χών δό)όεκα μηνών την έδραν τ~ς διαμονής ίων είς 
τό Κράτος τό όποιον έπροτίμησαν. θ ά  έχωσι τό δι
καίωμα νά διατηρήσωσι τήν άκίνηΐον περιουσίαν 
έντός Πολωνικού εδάφους. Δύνανται νά παραλάβωσι 
ιιαζί των τήν κινητήν περιουσίαν παντός είδους, Ε 
παγωγικοί δασμοί δεν δύνανται νά έπιβληθώσιν εις 
αυτούς έν οννδυααμω πρός τήν μεταφοράν τής τοι
αύτης ιδιοκτησίας.

’Ά ρ θ ρ . 4 .— Ί Ι  Πολωνία όιιολογεί και διακηρύτ
τει οτι είναι Πολωνοί πολΐται αυτοδικαίως και άνευ 
τής άνάγκης οίασδήποτε διατν:ιώσεως, άτομα Γερ
μανικής, Αυστριακής, Ο υγγρικής και Ρωσσικής έ- 
ϋνικότητος, γεννηθέντα έν τώ είρημένω έδάψει έκ 
γονέων εγκατεστημένων εκεί, άκόμη και άν κατά 
τόν χρόνον τής ισχύος τής παρούσης συνθήκης εκεί
νοι. δέν εΐναι εγκατεστημένοι εκεί.

Ούχ ήττον έντός δύο έτών μετά τήν ίσχυν τής πα
ρούσης συνθήκης, τά άτομα ταϋτα δύνανται νά κά- 
μωοι δήλωσιν ενώπιον ιών αρμοδίων Πολωνικών 
αρχών έν τή χώρα έν ή εΐναι εγκατεστημένα, δτι 
έγκαταλείποισι τήν Πολωνικήν εθνικότητα και τότε 
θά πανσωοι νά θεωρώνται ώς Πολωνοί,

Σ χ ε τ ικ έ ς  με ταϋτα ή δήλωοις τοϋ συζύγου θά πε- 
ριλαμβάνη τήν σύζυγόν τον και ή δήλωοις τών γονέ
ων θά  περιλαμβάνη τά νύτο' τών1 £ ετών τεχνητών

'Ά οθρ. 5 .—  Ί Ι  Πολωνία αναλαμβάνει νά μή πα- 
ρεμβάλη έμπόδιον εϊς τήν έξάοκηοιν τοϋ δικαιώμα
τος, τό όποιον έχονσι τά ενδιαφερόμενο πρόσωπα, 
κατά τάς σννθήκας, τάς ουναφθείσας ή αελλούσας νά 
ουναφθώοιν νπό τών Συμμαχικών καί Συνεταιρικών 
Δυνάμεων μετά της Γερμανίας, Αυστρίας, Ο υγγα
ρίας και Ρωσσίας, όπως έκλέγωοι κατά βούληοιν 
τήν Πολωνικήν ιθαγένειαν.

’Ά ρθ ρ , 6 .—  Πάντες οί γεννηθέντες έν Πολωνι
κά> έδάψει, οοοι δέν έγεννήθηοαν ώς υπήκοοι έτέ- 
ρου ,Κράιονς αυτοδικαίως ϋά γίνωνται Πολωνοί.

’Ά ρ θ ρ . 7.— ΙΙάντες οί Πολωνοί πολΐται ϋά εΐ
ναι 'ίσοι ένώπιον τον νόμον καί ϋά άπολαύωσι τών 
αυτών άστικών και πολιτικών δικαιωμάτων άνευ δι- 
ακρίσεως φυλής, γλώσσης, ή θρησκείας, Διαψοραΐ 
θρησκείας, δόγματος, ή πίστεως δέν ϋά είναι επιζή
μιοι είς οίονδήποτε Πολωνόν πολίτην σχετιχώς μέ 
τήν άπόλαυσιν τών άστικών ή πολιτικών δικαιωμά
των, ώς διά τήν εισαγωγήν είς δημοοίας θέσεις, υ
πηρεσίας καί τιμάς, ή οχετικώς μέ την εζαοκηοιν 
επαγγελμάτων καί βιομηχανιών.

Παρά τήν έγκαϋΐδρυσιν νπό τής Πολωνικής Κυ- 
βερνήσεως επισήμου γλώσσης, έπαρκεϊς ενκολίαι #4 
τιαρέχωνται είς τονς μή Πολωνογλώοοους Πο/Μ-

νους διά τήν χρήοιν τής γλώσσης των, γραπτής ή 
προφορικής, ένεοπιον τών δικαστηρίων.

’Ά ρ θ ρ . 8 .— Πολωνοί πο?Λται, άνήκοντες εις φυ
λετικός, ϋρησκευτικάς ή γλωοσικάς μειονοψηφίας 
θ' άπολαύωσι τής αυτής περιποιήσεως καί ασφαλεί
ας νόμω καί έργω  ώς οί Πολωνοί πολΐται. Ι δ ια ι 
τέρους ουτοι ϋά έχωοιν ίσον δικαίωμα δπως ίδρύωσι, 
διευθύνωσι καί διοικώσι δ ι’ ιδίων αύτών έξόδων 
φιλανθρωπικά, θρησκευτικά καί κοινωνικά ιδρύμα
τα σχολεία καί ετερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέ τό 
δικαίωμα τοϋ νά μεταχειρίζωνται τήν ιδίαν αύτών 
γλώσσαν καί νά έξασκώσιν ελευθέριος έκεϊ τήν θρη
σκείαν των. j

’Ά ρθ ρ . 9 .—  Ί Ι  Πολωνία θέλει παράσχη είς τό 
δημόσιον έκπαιδευτικόν σύστημα εις πόλεις και είς 
διαμερίσματα, 'ένθα κατοικεί σημαντική άναλογία 
Πολωνών πολιτών, ομιλούν των έτέραν γλώσσαν, μή 
Πολωνικήν, επαρκείς ευκολίας πρός έξασφάλισιν 
δτι εις τά δημοτικά σχολεία ή έκπαίδευσις ϋά παρέ- 
χηται εις τά παιδία  τών τοιούτων Πολωνών πολι
τών διά τής μητρικής των γλώσσης. Ή  διάιαξις  
αντη δέν ϋά έμποδίζη τήν Πολωνικήν Κυδέρνηοιν 
νά καϋΐοιΖ. ι',μ 'ιέαοκαλίαν τής Πολω · ■’■ς ~:ά>σ- 
οης υποχρεω τικήν εις τά είρημένα σχολ '.α.

Ε ίς  πόλεις καί διαμερίσματα ένϋα υπάρχει κηοαν- 
τική άναλογία Ηο/.ωνών πολιτών, άνηκόντων είς 
φνλετικάς, θρηοκευτικάς ή γλωοσικάς μ-ειονοψψρί- 
ας, θά έξασφαλιοϋή είς τάς μειονοψηφίας ταύτας 
επαρκής άναλογία είς τήν άπόλαυσιν καί εις τήν αί- 
τησιν τών χρηματικών ποσών, άτινα δυνατόν νά δο- 
ϋώσιν έκ τών δημοσίων πόρων, ονμφώνως πρός κυ
βερνητικούς δημοτίκονς ή άλλους προϋπολογισμούς_ 
δι' έκπαιδεντικονς, θοησκεντικονς ή ηι/.ανθρωπικονς 
σκοπούς.

Α ί  διατάζεις τοϋ άρθρου τούτον θά εφαρμόζον
ται είς Γερμανοφώνονς Πολωνονς πολίτας μόνον εϊς 
εκείνο τό μέρος τής Πολωνίας, δπερ ήτο Γερμανικόν 
έδαφος κατά τήν Ιην Αύγουστου 1914.

’Ά ρθ ρ , 1 0 .—  Έ κπαιδευτικαί έπιτροπαί διοριζό
μενοι έπιτοπίως ύπό Ιουδαϊκών κοινοτήτων τής Πο- 
λωνίας, θά βοηθώσι, συμφώνως πρός τάς διατάζεις 
τής γενικής διοικήσεως τοϋ Κράτους διά τήν δια
νομήν τον άναλογουντος μεριδίου τών δημοσίων πό
ρων, δπερ θέλει παραχωρηϋή εις ’Ιουδαϊκά σχολεία 
κατά τό άρθρ. 9, ώς καί διά τήν δργάνωσιν 'καί δι- 
ενθυνσιν τών σχο/.είων τούτων.

Ί Ι  διάιαξις τοϋ άρθρου 9, άναφορικώς τής χρή- 
σεαις τής γλώσσης έν τοΐς σχολείοις, θά έφαρμόζη- 
ται είς τά σχολεία ταΰτα.

’Ά ρ θ ρ , 11 ,—  Οί 'Ιουδαίοι δέν θά έξαναγκάζων- 
ται νά έπιτελώοιν οίανδήποτε πράξιν, αποτελούσαν 
παράβαση· τοΰ Σαββάτου αύτών, ουδέ θά τίθενται 
ουτοι υπό ο! αν δήποτε ανικανότητα, λόγω τής άρνή- 
οεώς των οπως παρενριοκωνται είς δικαστήρια ή 
έκτελώοιν οίανδήποτε νομικήν πράξιν κατά τήν ημέ
ραν τοΰ Σαββάτου- Ή  διάταξις δμως αυτη δέν θά 
έξαιρι] τους 'Ιουδαίους έξ  υποχρεώσεων έπιβαλλο- 
μένων έπί άλλων Πολωνών πολιτών διά τούς αναγ
καίους σκοπούς στρατιωτικής υπηρεσίας^ εθνικής ά - 
μύνης η διά τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως'.

Ή  Πολωνία διακηρύττει τήν πρόθεσίν της δπως

άπέχη άπό τοΰ νά διατάσση ή διενεργή έκλογάς, βου
λευτικός ή δημοτικάς, έν ήμερα Σαββάτου, ουδέ θά 
έπιβάλλη τήν ενέργειαν εκλογών ή άλλων σκοπών 
έν ήμερα Σαββάτου,

"Αρθρ, 1 2 .·— Ή  Πολωνία συμφωνεί δτι αί δια
τάξεις είς τά προηγούμενα άρθρα, έφ' δσον ταντα 
έπηρεάζονσι πρό'οο)πα άνήκον τα είς φνλετικάς, ϋρη
σκεντ ικάς ή γλωοσικάς μειονοψηφίας, άποτελονσιν 
υποχρεώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος καί ϋά τεθώ- 
σιν νπό τήν έγγύησιν τοΰ Συνδέσμου τών 'Εθνών. 
Δ έν ϋά τροποπο ι ώ νται άνεν συγκαταθέσεως τής 
πλειονοψηφίας τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου τών 
Εθνών. Α ι Πνιομ, Πολιτεία'., ή Β ρετια ι ι>:ή Αύτο- 

κροτορία, ή 1α .·\ία , ή Ιτα λία  καί ή Ιαπω νία  ουμ- 
φωνοϋοι διά τοϋ παρόντος νά μη άρνηθώα την συγ- 
κατάϋεοίν των sic. οίανδήποτε τροποποίηαιν τφ ν  άο- 
ϋρων τούτων, είς τήν όποιαν νομίμως ήθελε ουγκα-· 
τατεθή η πλειονοψηφία τοΰ Συνδέσμου τών 'Εθνών.

Ή  Πολωνία παραδέχεται δτι πάν μέλος τον 
Συμβουλίου τον Συνδέσμου τών Έ ϋνώ ν ϋά έχη τό 
δικαίωμα νά φέρη είς τήν προσοχήν τοΰ Συμβουλίου 
πάσαν παραβίαση' η πάντα κίνδυνον παραβιάσεως 
οίασδήποτε έκ τών υποχρεώσεων τούτων καί δτι τό 
Συμβούλων τότε ϋά δύναται νά προβι] είς οίανδήπο
τε διαταγήν, τήν όποιαν ϋά έκρινε κατάλληλον -καί 
άποτελεσματικήν συμφώνως μέ τάς περιστάσεις.

Έ π ί πλέον ή Πολωνία παραδέχεται δτι πάσα δ ι
αφορά γνώμης είς ζήτημα νόμου ή έργου, πηγά%ον 
έκ τών άρθρων τούτων μεταξύ τής Πολωνικής }ίυ- 
βερνήσεως καί οίασδήποτε έκ τών κυριοηέρων Σ υμ
μαχικών καί Συνεταιρικών Δυνάμεων, ή οίασδήποτε 
άλλην Δυνάμεως ο'νσης μέλους τοϋ Συμβουλίου τοΰ 
Συνδέσμου τών Έ ϋνώ ν, θά ϋεωρήται ώς διαφορά 
διεθνούς φνσεως κατά τό άρθρον i 4  τοϋ Καταστα
τικού τοϋ Συνδέσμου τών Ε θνώ ν, Ή  Πολωνική 
Κυβέρνησις διά τοϋ παρόντος συγκατατίθεται δτι πά
σα τοιαύτη διαφορά, έάν τό άντίθετον μέρος απαίτη
ση τοΰτο, θέλει παραπέμπεσθαι είς τό Διαρκές Δικα  
στήριον τού Διεϋνοΰς Δικαίου. Ί Ι  άπόφασις τοϋ Δ ι
αρκούς Δικαστηρίου ϋά εΐναι οριστική καί ϋά έχη  
τήν αύτήν ίσχύν καί τό αντό άποτέλεσμα ώς τελεσί
δικος άπόφασις κατά τό άρϋρον 13 τον Καταστα
τικού, ίξ

’Ά ρθ ρ . 13— Έκάστη έκ τών κυβερνήσει'Jv Σ υμ
μαχικών καί Συνεταιρικών Δυνάμεων άφ' ένός καί 
ή Πολωνία άφ' ετέρου, θά εΐνε ελεύθεροι νά διορί- 
ζωat διπλωματικούς άντιπροοο>πους οίτινες θά δια- 
μένωοιν εϊς τάς προηευούσας άλλήλιον ώς καί Γ ε 
νικούς προξένους καί Προξενικούς πράκτορας, δπως 
διαμένιοοιν ε ϊς  τάς πόλεις καί τούς λιμένας άλ/.ήλων.

Γενικοί Πρόξενοι δμως, Πρόξενοι, υποπρόξενοι 
καί Προξενικοί Πράκτορες δέν θά όναλάδιναι τά 
καθήκοντα των προτοΰ νά γείνωσι δεκτοί κατά τόν 
συνήθη τόοπον υπό τής Κυβερνήσεως εις τό έδαφος 
τής όποιας τοποθετούνται ουτοι.

Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, 'Υποπρόξενοι καί 
Προξενικοί Πράκτορες θ ' άπολαύωοιν ολων τών ευ
κολιών, προνομίων, έξαιρέσεων και ασυλίας παντός 
είδους, αϊτινες χορηγούνται ή θά χορηγηθώοιν εις 
Προξενικούς υπαλλήλους τοϋ μάλλον εννοουμένου 
έθνους.

’Ά ρθ ρ . 1 4 .— Μ έχρι τής έγκαταστάσεως διαρ
κούς τε/.ωνειακοΰ δασμού νπα τής Πο/.ωνικής Κυ- 
6ερνήοεως, εμπορεύματα, προερχόμενα έκ τών Σ υμ
μαχικών καί Συνεταιρικών κρατών δέν θά νποβάλ- 
λωνται είς άνώτερον δασμόν κατά τήν είς τήν Π ο
λωνίαν εισαγωγήν των παρά τούς μά/./.ον εύνοϊκοί:ς 
τελωνειακούς δασμούς, τούς έφαρμοζομένους είς εμ
πορεύματα τοΰ αύτοΰ είδους νπό τούς Γερμανικούς, 
Ανστροονγγρικούς καί Ρωσσικούς τελιονειακούς δα
σμούς τής 1ης 'Ιουλίου 1914.

’Ά ρθρον 15 .—  Ί Ι  Πολωνία άναλαμβάνει νά vff 
συνάψη συνθήκην οίμβασιν ή συμφωνίαν, ουδέ νά 
ίΐ,ροβή είς έτέραν πράξιν, ή οποία θά ήμπόδιζεν αυ
τήν άπό τον νά μετάσχη οίασδήποτε γενικής συμφω
νίας διά τήν ίοην περιποίηση’ τοϋ εμπορίου ετέρων 
κρατών, ήτις θά ήδύνατο νά συναφθή ύπό τήν προσ
τασίαν τοΰ Συνδέσμου τών Ε θνώ ν έντΐις πέντε έτών 
από τής ισχύος τής παρούσης συνθήκης.

Ί Ι  Πολωνία ώσαύτως άναλαμβάνει vet έπεκτείνη 
πρός πάντα τά Συμμαχικά καί Συνεταιρικά Κράτη 
πά^αν έννοιαν ή προνόμιον έπί τελωνειακών υποθέ
σεων τΐ/ν όποιαν ταΰτα δυνατόν νά χορηγήοωσι εν
τός τοϋ αύτοΰ χρονικού διαστήματος, πρός πάν Κρά- 
τος> πρός τό όποιον άπό τοϋ Αύγουστου τοΰ 1914 οί 
Σύμμαχοι ησαν έν πολέμα) καί είς πάν Κράτος, τό 
όποιον δυνατόν νά έχη συνάψη μετά τής Αυστρίας εί- 
δικάς τελωνειακός συμφωνίας ώς όυίζειαι είς τήν 
συνθήκην ειρήνης, ήτις ϋά συναφθή μετά τής Αύ- 
στρίας.

”.4 ρ·ϊ@. 1 6 . — Μ έχρι τής σννά'!·εως τής άνωτέ
ρω άναφερομένης γενικής συμφωνίας, ή Πολωνία 
αναλαμβάνει νά ϋεωρή μετά τής αύτής ισότητας, μεθ’ 
ής καί τά έϋνικά της πλοϊα ή τά πλοία τοϋ μάλλον 
εννοούμενοι έθνους, τά πλοϊα δλων τώ:’ Συμμαχικών 
καί Συνεταιρικών Κρατών, άτινα παρέχουοιν όμοιου 
συμπεριφορά·,' πρός τα Πολωνικά πλοία.

Δυνάμει έξαιρέσεως έκ τής διατόζεως ταύτης 
τό δικαίωμα τής Πολωνίας ή οίουδήποτε άλλον Συιι 
μαχικοϋ ή Συνεταιρικού Κράτους δπως καθορίζη τό 
θαλάσσιον παραλιακόν έμπόριον της είς εθνικά πλοία 
ρητώς φυλάσσεται.

’Ά ρθ ρ , 17 .—  Μ έχρις δτον σνγκροτηϋή, νπό τήν 
προστασίαν τοϋ Συνδέσμου τών Ε θνώ ν, γενική συν- 
έλευοις πρός άπόκτησιν καί διατήρησιν έλενθερίας 
συγκοινωνίας καί μεταφοράς, ή Πολοινία αναλαμβά
νει νά χορηγή ελευθερίαν κινήσεως προσώπων, εμ
πορευμάτων, σκαφών, άμαξών, βαγονίων καί ταχι·- 
δρομείον μεταξύ παντός Συμμαχικού ή Συνεταίρον 
,Κρατοις διά Πολ.ωνικοΰ εδάφους, συμπεριλαμβανο
μένων τών ττοταμών καί νά φέρηται απέναντι ανιών 
τόσον τούλάχμστον εννοϊκώς, δσον καί πρός πρόσωπα, 
εμπορεύματα, σκάφη, άμαξας, βαγόνια καί ταχυδρο- 
μεϊαν άνήκοντα είς τήν Πολωνίαν ή είς οίανδήποτε 
άλλην μάλλον εννοουμένην έϋνικότητα,

Τά επόμενα άρθρα ISov καί 19ον άναφέρονται 
είς τήν ύποχρέωοιν τής Πολωνίας δπως προσχώρη
ση είς πάσαν νέαν ούμδααιν αυναπτοιιένην τ '  αί
ρει τον Συμβουλίου τού Συνδέσμου τών Ε θνώ ν έν
τός πέντε έτών.

Ε ίς  τήν συνθήκην συνάπτονται δύο παραρτήματα, 
ιά ότιοία διαλαμβάνονσι διαφόρους συμβάσεις τηλε-



γραφικάζ} ραδιοτηλεγραφικός, οώηροδρομικάς και 
«λ/ας, ουναφθεϊοας κατά διαφόρους έποχάς, και 
τάς οποίας ή Πολωνία αναλαμβάνει νά άναγνωρίση.

Τό δεύτερον παράρτημα περιλαμβάνει τό 20όν 
και τό 21ον <ίρθρον τής Συνϋήκης^ δι' ών ή Πολω
νία αναλαμβάνει νά χορψη]θη πάντα τά εκ τής συν
θήκης ταύτης πηγάζοντα προνόμια εις πάντα τά πα
ρόντα και τά μέλλοντα μέλη τον Συνδέσμου τών 'Ε 
θνών κα'ι αναλαμβάνει ευθύνην διά τόσην αναλογίαν 
τού Ρωοοικοΰ Δημοσίου Χρέους και άλλων δημοσί
ων χρεών παντός είδους, όση ήθε/.εν όριοθή δυνάμει 
ειδικής ουμβάσεως μεταξύ τών κυριωτέρων Σ υμ
μαχικών και Συνεταιρικών Δυνάμεων καί τής Π ο
λωνίας.

Ή  Συνθήκη ουνετάχΟη έν Βερσαλλίαις εις ά- 
πλοΰν άντίγραφον και κατετέθη εις τά άρχεΐα τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, ’Α ντίγραφα δέ αύτής έδό- 
θησαν είς έκαστον έκ τών συμβαλλόμενων μερών.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΪΑΙΊΑΣΓΑΣίΙ
ΚΑ! Η ΕΥΡΩΠΗ

Τινές τών κύκλων τής 'Αντάντ δέν θέλουν νά απο
δώσουν εί; τήν έκραγεϊσαν έν Γερμανία τόν Νοέμβριον 
τοΰ 1918 Έπανάστασιν εϊμή όλίγην σημασίαν διά τήν 
Ευρώπην. Συμπεραίνεται έκ διαφόρων λόγων, έκ δηλώ
σεων αντιπροσώπων καίόπαδών τής νέας Δημοκρατίας, 
έκ τοΰ γεγονότος, τέλος, δτι προσελαβεν αυτη είς σπου
δαίας δημοσίας υπηρεσίας ά'νδρας^ τών όποίων άλλοι 
μεν άνήκον είς τό σωμα τών αυτοκοατορικών ύπαλλή- 
λων> άλλοι δέ δέν είχον έν τφ  παρελθόντι άντιπολιτευθή 
αρκούντως τήν κατακτητικήν πολιτικήν τής Αυτοκρα
τορίας, ότι ή πολιτική έπανάστασις βασίζεται έν α
σθενεί μνόον μετρφ έπι πλήρους μεταβολής τής γερ
μανικής διανοητικότητος. Οί Γερμανοί, λέγουν^ δέν 
άνέτρεψαν ποσώς τήν Αυτοκρατορίαν διότι εκαμε 
τόν πόλεμον, άλλά διότι τόν έχασε. Κάτα συνέπειαν’ 
ή πολιτική μεταβολή, ήτις έπε χειρ ήθη έν Γερμανία, 
δέν είνε εϊμή αλλαγή συστήματος μονον— μερικοί 
λέγουν «αλλαγή μορφής» απλώς— και ή έσωτερική 
σύστασις τοΰ γερμανικού έθνους παραμένει πάντοτε 
ή ιδία.

Άλλ’ έπιθυμώ νά τεθή καλώς τό ζήτημα. Δύναται 
και οφείλει νά διατυπωθή οΰτω.

Είνε άναγκαϊον νά έξετασθή έάν ή έπισυμβάσα έν 
Γερμανία μεταβολή είνε αληθώς μεταβολή έξωτερική 
ή, τουναντίον ή Δημοκρατία μετέβαλε τήν βάσιν αυ
τήν τής αυτοκρατορίας καί τό μέλλον δύναται νά 
£·πολογίζη έπι πλήρους μεταβολή; τοΰ πνεύματος 
τής γερμανικής πολιτική;. Έάν ήθελε προκύψει έκ 
μιάς τοιαύτης έξετάσεω; δτι ή τελευταία τών πε
ριπτώσεων τούτων δέν έπιβεβαιοΰται. ή μή γερμα
νική Ευρώπη τότε, και δχι μόνον αύτή. θά είχε κά
θε λόγον νά ψάλη μέ τήν Κόρην τής Μαντάμ Άγκώ, 
οτι «δέν ήξ'ζε τόν κόπον νά άλλάξωμεν Κυβέρνησιν». 
Έ άν τήν άπο-ψιν ταύτην δεχόμενοι, θεωρήσωμεν τά; · 
διαφόρους έπικρίσεις, αιτινες άπηυθύνθησαν πρός 
τήν νέαν Δημοκρατίαν, θά εΰρωμεν μέγαν αριθμόν 
Η  τούτων, τών Οποίων οΐ Λνγγροφρΐ; δι^πραξαν Α

κριβώς τό σφάλμα νά πιστεύουν, δτι βλέπουν μέσα 
είς τήν Δημοκρατίαν, ένφ δέν προσέχουν παρά μό
νον τήν έπιφάνειαν, χωρίς νά θίγουν παντάπασι τών 
πραγμάτων τό βάθος. ,Εάν ήθελον νά διατυπώσω 
τήν σκέψιν μου ολίγον άκόμψως, θά ελεγον επικρί
νουν τήν Δημοκρατίαν διότι ανέχεται νά βαδίζουν ά
κόμη οί δνθροοποι μέ τά πόδια των, άντ! νά τούς έ- 
ξαναγκάζη νά βαδίζουν μέ τά χέρια. ’Αλλα προ*τί- 
στως αί έπικρίσεις αύται αποτελούν κάτι περισσότε
ρον άπό απλήν έξονύχισιν τών ζητημάτων τών τύ- 
ποιν. ,Αποτελεί άθέτησιν τών στοιχειωδών νόμων τής 
λογικής καί παραβίασιν τών πραγμάτων ό ισχυρι
σμός, δτι οι Γερμανοί κατέλυσαν τήν αυτοκρατορίαν 
διότι έ'χασεν αυτη τόν πόλεον. Οί «ιΛευκοί έσταύρω- 
σαν τόν Χριστόν, θάνατος λοιπόν εις τούς Λευκούς» 
έκραύγασαν κάποτε κατά τήν εκρηξιν μιάς στάσεως 
οί μαΰροι τής ’Αϊτής. Είς τήν πολιτισμένην Ευρώ
πην μας τοΰ εικοστού αίώνο- δίδονται πολλακις εύ- 
καιρίαι νά ένθυμηθώμεν τά επιχειρήματα τών πτω- 
ί/ο’,ν γαύρων,

Αί σχέσεις αιτίας καί, άποτελέσματος, αίτινες συν- 
δέο\»ν τήν στρατιωτικήν ήτταν τής Γερμανίας και 
τήν πτώσιν τής Αυτοκρατορίας, είνε έντελώς άλλαι 
άπό έκείνας, τάς όποιας ώς πιστευομένας έσημείω- 
σα άνωτέρω. ,Εν Γερμανία σήμερον οί Ιμπεριαλισταί 
είνε έκεΐνοι οίτινες επικρίνουν, άντιθέτως, τήν Ε- 
πανάστασιν, δτι προεκάλεσε τήν στρατιωτικήν ήτ
ταν. "Οσον δέ έ σφαλμένη καί άν είνε ή άποψις αυτη, 
έγγίζει έν τούτοις περισσότερον τήν αλήθειαν κατά 
τοΰτο, δτι θέτει τήν ήτταν είς σχέσιν μέ κάποιαν κί- 
νησιν, ήτις έπέτρεψε τήν άνατροπήν τής αυτοκρατο
ρ ίας/Κ α ί έρχόμεθα τώρα εις άλλο ζήτημα, τοΰ μέ
τρου. έν τώ όποίω ή αύξουσα διαρκώς αντιπάθεια 
τών Γερμανών στρατιωτών πρός τόν πόλεμον συνέ- 
βαλεν είς τήν ήτταν. Αυτοί οί αρμοδιοι στρατιωτι
κοί κύκλοι τής , Αντάντ αναγνωρίζουν, δτι ή αντιπά
θεια αυτη ύπήρχεν άπό μέρους τών Γερμανών καί 
κατέστησΓ βαρυτέραν τήν ήτταν. Ά λλ’ ή έξέλιξι- 
αυτη., ήτις συνετελέσθη έν τοΐς κόλποις τοΰ γερμα
νικού στρατού ήτο βεβαίως ή ήχώ κινήσεω; ισχυρά; 
τών πνευμάτων έν τώ έσωτερικώ τής χώρας. Από 
μακροΰ ήδη είχεν έκδηλωθή άντιδρασις νωηρα κατα 
τοΰ πολέμου καί κατά τοϋ κυβερνητικοί συστήματος, 
τό οποίον καθίστα άδύνατον το τέλος τών έχθροπραϊ 
ξιών 5ιά συνεννοήσεως μεταξύ τών έθνών. Ή  άντί- 
δρασις αυτη δέν ήτα άρκετά δυνατή έν τούτοις, ώστε 
νά καταλύση δριστικώς και αμέσως την Αυτοκρατο 
ρίαν. ήτι; ήσκει τήν στρατιωτικήν έξουσίαν έπί τών 
λαϊκών μαζών καί έπηρέαζε τήν Κοινήν Γνώμην, 
δι’ εΰρεος συστήματος λειτουογοΰντο; μέ μέθοδον καί 
ακρίβειαν θ α υ μ ο σ τ ή ν . Έ τρεπε νά έπέλθουν τά γε 
γονότα. ατινα παρέλυσαν τήν στρατιωτικήν ίσχύν 
είς αύτά τά μέσα τής δράσεώς της- Καί μεταξύ τών 
γεγονότων αυτών βεβαίως είνε καί αί ήτται είς τά 
πεδία τών μαχών. Άλλ έκεΐνοι οίτινες άνέτρεψαν 
τότε τήν Αυτοκρατορίαν, δέν ήσαν οί Γερμανοί ά 
πλώς,καί έκ τών Γερμανών έκεΐνοι, οίτινες είχον 
ένθαρρύνη καί ύποστηρίξη τάς έπιθετικάς τάσεις 
τών Ιμπεριαλιστών· ήσαν οί Γερμανοί έκεΐνοι, οΐηνες 
ε’τ πάσαν εποχήν είχον πολεμήση τάς τάσεις a-firac. 
(Γ|>)ρωποι, οίτινες είχον άρνηθή έπιμόνω: είς τίιν 
ΚνβέονηίΤίν χπ Αναγκαία μέσα ;τολς διεξαγωγήν τον

πολέμου ή, έχοντες ύπ’ δψει τούς κινδύνους τούς ό
ποιους ετρεχεν ή Γερμανία έν περιπτώσει ήττης δέν 
τα ειχον παραχώρηση εϊμή ύπό τόν όρον δτι ή'’ Γεο 
μανία θα τά έχρησιμοποίει πρός έξασφάλισιν είοή 
νης συμβατικής, ήτις δέν θά περιελάμβανε καμμίαν 
πράξήν 6ιας καί καμμίαν αναγκαστικήν ποοσάρτησιν 
Ui άνθρωποι αυτοί, οί οποίοι διηύΟίΓναν τό κίνημα 
δεν ησαν ούτε παγγερμανισταί οΰτε δυσηρεστημένοί 
οπαδοί τοΰ μιλιταρισμού. Ησαν σοσιαλισταί μέ πε- 
ποιθησιν καί είρηνισταί δημοκράται, Αύτοί είνε οί 
άνθρωποι ο'τινες κατέφερον κατά τής Λύτοκρατο 
ριας το θανασιμον κτύπημα καί οίτινες αποτελοϋσι 
την ώραν^ ταύτην τήν έκλεκτήν πολιτικήν ομάδα τής 

ερμανικής Δημοκρατίας. Αυτοί είνε έκεΐνοι, οί όποΐ 
οι εμπνέουν καί τήν εξωτερικήν της πολιτικήν. Καί 
τούτο δέν πρέπει ούδείς νά λησμονή ουτε νά προσπα 
θη να έλαττώνη τήν σημασίαν του, ύσονδήποτε' σοβα 
ραι και άν ήθελον εΐσθαι αί άπευθυνόμεναι κατά τής 
συστάσεως τής Δημοκρατίας καί τών ύπ’ αύτής λη 
φθεντων μέτρων έπικρίσεις.

ιέσσαρες παρατηρήσεις εΐναι σπουδαιότατοι διά 
(πάντα θέλοντα νά έκτιμήση τήν αξίαν τής έν Γερ 
μανία συντελεσθείσης πολιτικής μεταβολής.

1). Είς τήν Ομόσπονδον Δημοκρατίαν,, είς τά 
Κράτη και είς τους δήμους το έκλογικόν σύστημα 
κατέστη απολύτως δημοκρατικόν ούτως, ώστε ή πο 
λιτικη ισχύς μετετεθη πρός όφελος τών έργατικών 
πληθυσμών.

2 )· Τό κοινοβουλευτικόν καθεστώς θριαμβεύει πλή 
ρως καί άνευ οΰδελ'ός περιορισμού είς τρόπον ώστε 
ή Κυβέρνησις διορίζεται άποκλειστικώς ύπό τής Έ  
θνοσυνελεύσεως, απαρτιζόμενης κατά τό δημοκρατι 
κώτερον έκλογικόν σύστημα·. Ή  λα.ι.κη θέλησις έκ 
τελείται πάντοτε, έκφραι,ομένη διά τώ\' εκλογών.

3 ). ί ΐ  κατάργησίς τοΰ διαρκούς στρατού άνέτρε 
ιί'ε τό μέχρι σήμερον έν ίσχύϊ στρατιωτικόν σύστημα. 
Ο διαρκής στρατός άλτικατεστάθιι δι’ εθνικού στρα

τού, τοΰ όποιου ή δύναμις ήλαττώθη είς τό τρίτον 
τού πα/.αιοΰ. .Ο στρατός ούτος είνε ύποτεταγμένος 
είς τήν ,Εθ^οσυνέλει>σιν καθ’ δλα τά σπουδαία ζητή
ματα, οι δέ άποτελοΰντες αυτόν, ύποχρεούμενοι είς 
θητεία; βραχείας μόνον διαρκείας, διατηρούν άνευ 
ούδενός περιορισμού δλα τά πολιτικά των δικαιώ
ματα.

4 ). Πάσα άπόφασις σχετική πρός πόλεμον ή ει
ρήνην έπιφυλλάσσεται είς τήν Συνέλευσιν τών αντι
προσώπου τοΰ Έθνους, ήτι- λειτουργεί ώς άνωτάτη 
αρχή τής Δημοκρατίας

EDOYARD EEBNSTEIN 
(Συνεχεία) Βουλευτής Βερολίνου

Τ4 Ό 9 θ 3 ί λ μ . & κ ά  νοσήματα

Καταρράκτη, στραβιομός,
τραχώματα κ. λ.

θεραπεύονται έν xrj vi(j τελεία 
I K^W tvft τοϋ Τ. ύφηγητοϋ όφΰαλμολ.Ι
Ις Π Η Λ Ι Ο Υ ! .  Χ Α Ρ Α Μ Η Γ

2 7 - ‘Οδός Μ ενάνδρου- 2 7
? Α-θηναι, Τηλέφωνον. 654.

. Τ Ο  Δ Ι Η Γ Η Μ Α  Μ Α Σι mmi a m
Πάνω άπ* τό μικρό κάτασπρο χωριουδάκι ένας 

τεράστιος βράχος κρεμότανε, σχισμένος, χωρισμένος, 
άπ’ τό μεγά/.ο, άπότομο βουνό, σά φοβέρα, σά χέρι 
θεϊκό, ή σά δράκοντας τών παραμυθιών, πού γινότανε 
βράχος. , Τ ,

Λιουκανε τρομερή εντύπωση, πού τόν είδα. κ’ είδα 
{καί πόσα άπό κάτω του είχανε χτιστεί τά σπίτια. 

Αντί νά τον φοβούνται., μοΰ φάνηκε πώς είχανε μα
ζευτεί κεϊ, γιά προστασία σάν τά πουλιά κοντά στη 
μάννα τους.

— Δέν έχει ανάγκη, μού είπε κάποιος χωριάτης, 
πού έμενα σ ένα δωμάτιο του, έχει ρίζες κάτω βα
θιές. Δέν έχει φόβο). 'Εμείς τον άγαπουμε 1 Κα/.ός 
είνε ·ν . Καί δέ ξέρεις τάχα, πώς καί τό χωριό μας 
έχει τ όνομά του ; Δέ /άγεται Σχισμένο; Βράχος ;··.

Είχε έρϋει ή άνοιςη και το μικρό χωρίο μουσκο- 
βολσυσε. ΛαμόμηΛο ειχε γεμίσει ό τόπος και παπα
ρούνες κοκκίνιζαν πανιού. ι\α ι άπ’ τη υχιυμαοα ιού 
βράχου ένα πρασίνισμα δέντρου ειχε φανη. ίΐτανε 
μια υυκιά, άγριοουκια, ο πως μου τη» ε.ι.πυ.ν, που απο 
πολλά πο/Λα χρονιά ειχε φυιρωσει κει. ιναι οι γοροι 
τή θυμούνται μεγά/.η. κάνεις ομω, Οεν ειχε φαει 
ποτέ συκο της. Jtl αναοαση? ή το περυσμα uui/iuv 
τό βράχο άπ’ τό βουνο, ήταν πολύ έπικινου»Ό. Κα, 
ποιος Ομως, μοΰ διηγηΰηκαν, είχε κατορθώσει, μιά 
φορα, ράςοντας στοίχημα, νά περάοει§ άΑλ’ όταν ά
πλωσε νά κόψη τον ρουφηςε το σχιυιμο? κ έπεσε 
μέσα.

Καί κανείς άλλος άπό τότε, δέν τόλμησε νά πάει, 
άν καί λέγανε^ πώς οποίος μπορέσει καί κόψει άπ 
αύτά τά σύκα θά δει καλό μεγάλο. Αλλά πώς θάκα- 
ναν πού θά τόν ρουφούσε κάτι άόρατο πού βρισκότανα 
μέσ’ στή σχισμάδα... ΤΗταν ό φύλακας φαίνεται τών
σύκωνI . (

Είπαμε εΐχε φτάσει ή άνοιξη κί δλο τό μέρος μου- 
σκομύριζε άπ’ τ, άγρια λουλούδια καί τό χαμόμηλο 
πού, άλήθεια, είχε ντύσει τή γή. Αύτό μ’ έκανε νά 
γυρίζω έξω, μακρυά, νά περπατώ στις ερημιές καί 
νά τρώγω στά χάνια, πρό πάντοη’ σ’ ένα, στό μεγάλο 
έρημο δρόμο, πού ήταν κυκλωμένο άπό λεύκες μεγά
λες, πού σφυρίζανε, βού'ζαν κουνώντας τ ’ άπειρα
φύλλα τους. .

Κατάκοπος έπειτα, πήγαινα καί πλάγιαζα κανα 
ό ώρες γιά  νά σηκιοθώ νά διαβάσω η να γράψω. 
Τό βράδυ δέν έβγαινα, άλλά πώς νά βγει κανείς, 

ποΰ δλα ήταν έ'ρημα3 καί σκύλοι γιγάντιοι, αφιμένοι 
ελεύθεροι, γύριζαν, τρέχαντε παντού- Κί  ̂άλλο δεν 
ακουγες τή νύχτα παρά τό βραχνό γαύγισμά τους και 
.κάποτε, κάποτε φωνή κουκουβάγιας. Αύτα ήταν τα 
στολίδια τής νύχτας τοΰ χωριού. _

Τό σπιτάκι πούμουνα, ήταν ένός αγαθού χωριατη 
φτωχοΰ ποΰ άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ δουλευε ζη- 
ιώντας.’ ή παλεύοντας νά βγά>.ει τό ·ψιομί τή : οικο
γένειας του.
' Η  γυναίκα του, μιά νόστιμη ντροπαλή χωριατισσα 
πού σπάνια δκσυγα τη φωνή της, νά λέει πολλά. Δυο

δυο
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παιδάκια είχανε κά'τι ξανθός κόκκινα, πού βρισκό
τανε στό δρόμο πάντα παίζοντας μάλλα παιδιά.

Άλλά τί ησυχία σαύτό τό φτοαχικό σπιτάκι I Ή  
γρινια ήταν άγνωστη εδώ. Ή  γαλήνη, ή ησυχία 
τδχαν τυλιγμένο, έτσι έλεγα είχαν πιάσει θέσει μέσα 
κεί. Μά μή στ’ άλλα σπίτια τοΰ χωριού δέν ήτανε 
σίχεδόν έτσι ; Καί κεί δλο γαλήνη, ησυχία. Τή δον- 
λιά του;, τά παιδιά τους.

, ®
Δίπλα κατοικούσε μιά γλωσσοϋ, πού κάποτε, στήν 

ησυχία ποϋπεφτε, δταν οί φωνές τών παιδιών δέν 
άκουγόντουσαν στό δρόμο8 άκουγότανε νά λέει, νά 
λέει...

Είπα γλωσσοϋ. Ναί, γλωσσού δμως τοΰ χωριοϋ; 
τοΰ χωριού εκείνου τού σιωπηλού. "Αν ήταν εδώ, 
στήν Αθήνα, θά τήν έλεγα σιωπηλήI

Αύτή μιλούσε μέ τή σπιτσνοικοκυρά μου? άνεβαϊ 
σμένη κάπου, απ’ τόν μαντρότοιχο πού τίς χώριζε. 
Μιλούσε καί μέ τ'ις άλλες^ πού τήν τριγύριζαν, ή 
έδινε αφορμή νά μιλοΰνε} χωρίς δμως νά βγαίνει «π 
τό σπίτι της.

Μά, καθώς είχα μάθει, δέν έκανε παιδιά, δέν είχε 
άλλον στό σπίτι καί τί νάκανε μόνη; 'Ό ταν ερχόταν 
ό άντρας της δμως, χανόταν τό κεφάλι της άπ, τό 
μαντρότοιχορ γιά ώρες, δσες δηλαδή έκανε ό άντρας 
της στό σπίτι.

—Νά ένα χωριουδάκι, έλεγα, ευτυχισμένο μ’ δλη 
τί] φτώχια του!1 Οί άνθρωποί του τρώνε τή μπομπό
τα κα'ι άντί νά μουρμουρίζουν, κάνουν τό σταυρό 
τουςΐ

Είχα καιρό πολύ πούφυγα άπ’ τό χωριουδάκι. "Ε
μαθα δμως, πώς αύτό εΐχε πλουτίσει, εΐχε πέσει χρή
μα σαύτό. Ό  πόλεμος είχε κάνει πολλά τέτοια θαύ
ματα. Ά κουγα πώς τό χρήμα τούς βάρενε τόσο, πού 
τούς έκανε δλους σιγά καί σοβαρά νά περπατούνε.

Μοϋ ειπανε καί πώς στό μικρό κείνο χωριό άρ
χισαν καί χτίζανε μέγαρα, κάνουν μεγάλους κήπους 
καί. καί...

Σκέφτηκα μιά μέρα νά πάω, δχι τώρα γιά δια
σκέδαση, αλλά γιά ',νά στερεώσω την ψγεία μου, 
ποΰχε κλονιστεί άπ’ τήν καλή δίαιτα, πού μας ανάγ
κασαν νά κάνουμε..· Αύτά δμως, δέν έχουνε θέσηέδώ.

Σ πκώθηκα ενα προη καί τράβηξα γιά ότ αγαπητό 
μου χωριό. Δέν πλησίαζε δπως τότε, άνοιξη, ήτανε 
χειμώνας. Ή ταν  ωραία δμως μέρα.

"Οταν έφτασα ό ήλιος έλαμπε πηγαίνοντας στή 
δύση, σέ βαθυκύανο ούρανό, αέρας δέ φυσούσε. Τά 
δέντρα τά γυμνωμένα άπό φύλλα ακίνητα έμεναν καί 
περνούσα τό γνωστό μου πλατύ έρημο δρόμο, άπό 
σπίτια, πατώντας σέ φύλλα, πού πλήθος κάτω στή 
,’ή πεσμένα ήτανε.

Στό χάνι τό γνωστό μου καί πού πίστευα πώς 
θαβρο) κανένα ζώο, γιά νά μήν κάνω δλα τό δρόμο 
μέ τά πόδια, δέ βρήκα τίποτα. Ψυχή I" Τό χάνι ήταν 
άδειο άπ’ αγωγιάτες καί άλλους πελάτες. "Ενα παιδί 
μόνο καθισμένο σ’ ενα σκαμνί, προσπαθούσε νά 
παίξει σέ μπουζούκι κάποιο σκοπό.

Τό ρώτησα γιά κάτι γνωστούς μου·.
—Δέν έρχονται πειά μοϋ ύπήντησε ν:' έσκυψε πάλι 

στό δογανό του πολεμώντας νά παίξει το τραγούδι.
Κάθισα γιά νά ξεκουραστώ. Δέν τοϋ είπα τίποτα 

νά μοϋ φέρει, γιά νά μή τον χαλάσω τή μουσική τον.
Πρέπει νά βίβόμΐ’δα τονς καλλιτέχνη; και δί

γκριτζανίζουν, ας ταράζουν άντί τής καρδιάς μας, 
τό άδειο στομάχι μας!'

Σκέφθηκα σέ λίγο, νά πάρω πάλι τό δρόμο, γιά 
νά φτάσου στό χωριό πρίνπέσει τό σκοτάδι. Αλλα 
νά, πάνω πού ετοιμαζόμουνα, κ ” είχα πάρει τό ραβδί 
μου, νά ό μπαρμπα-Λιας καί ξεφύτρωσε.

—Μπρέ, μπρε ί... έκανε# δταν ήρθε κοντά μου καί 
μέ γνώρισε. Καλώς ώρισες!1... Μπρέ...

ΙΙιάσαμε κουβέντα- Μέ ρωτούσε καί τόν ρωτούσα. 
Άλλ’ δταν τού άνέφερα γιά τόν πλούτο τοϋ χωριού 
κούνησε τό κεφάλι,·.

-—Καλλίτερα, είπε, νά μήν ερχόταν! Ό χ ι πώς τό 
λέω γιατί δέν έρχονται πια στό μαγαζί μου, ποτέ 
τους νά μήν ερίζουνε? εχιο τούς περαστικούς, τούς 
ξένους! Δέν τούς έχω ανάγκη αυτούς, διόλου. Αλλά 
το λέω αύτό γιά τό καλό τους.

—Μά τί ; τί τρέχει ; τόν ρώτησα. Τοΰ είπα καί 
γιά τά μέγαρα πούχα ακούσει

—“Οχι νά μή χτίζουνε καί παλάτια' έκανε. Μωρ' 
έδώ εΐ^κ τρείς χειρότερα άπό πριν!- πίστεψέ με... 
τρεις φορές χειρότερα!1 Νά δεις τά παιδιά τους καί 
νά τούς λυπηθείς? Αμ’ τίς γυναικές τους ; Ά ήτες 
αυτές τής μαύρες, μόνο γιά  δουλιά τίς έχουνε! Πή
ρανε λεφτά, ναί παρά μέ ουρά, άλλά τά πήρανε γιά 
νά πάνε κατά διαβόλου!’ Έ γώ  στδπα, πού τά λέω 
αυτά, δέν τά λέω, γιατί δέν έρχονται ’δώ, γιατί κό
ψανε!’ ’Ό χι.:. Θά δεις. Πού θά μείλ'εις απόψε ;

—Μένω δώ καί τό πρωί βλέπουμε!'
Κοι'τνησε τό κεφάλι του.

—Θά π«ς στού Σάση, έ; Νά μήν πας πρωΐ γιΛτί 
θά κοιμάται·.. Νά πας κοντά τό μεσημέρι!... Άλλά 
πιστεύω δέ θά σοΰ δώσει δωμάτια... Θά σού πώ! 
Σ ιγά, σιγά θά τά μάθεις δλα. Μάθε, παιδί μου, πώς 
πρέπει νάκοϋνε καί οί νέοι τούς γέρους!! ’Έτσι, δέν 
εΐνε ; Αύτοί. μάτια μβυ, δλοι τοΰ χωριού δέν ακόυ
σαν τούς γέρους πού τούς λέγανε μή κόψουνε σύκα 
άπ’ τή συκιά τού βράχου! Πού αύτοί, τή δουλιά τους. 
Μά γιά νά βγαίνουν εκεί, θά πει πώς δέν είνε γιά 
μας! Τίποτα αύτοί. Τό σκοπό τους. Πήρανε σχοινιά, 
ξύλα καί κατορθώσανε νά κόψουνi Είχε φόρτωμα 
πάνω της... "Ολοι πηδούσαν άπ’ τή χαρά τους. Θά 
φύγει ή φτώχια, λέγανε, θά δούμε μεγάλο καλό!.·. 
’Έ , καί τό είδανε τό μεγάλο καλό, κάνανε λεπτά πιά-
σανε παοά! άλλά, άλλά.;. καλά υστερινά... Έ γώ  εϊ- 

, , ' ■ τ*μοί’ν εναντία...
"Ενας θόρυβος, ποΰ γινόταν έξω τόν διέκοψε. Πή

γε στήν πόρτα καί κυτταξε-.
— Ά  ά! έκανε, έλα δώ.* Νά, πάνε·., καί νωρίς 

μάλιστα σήμερα!
Σηκώθηκα καί πήγα στή πόρτα.
Πλήθος άπό χωριάτες περνούσαν τού χωριού τού 

Σχισμένου Βράχου μέ τ ί; κάπες νά κρέμονται περα
σμένες στδνα τους χέρι. Είδα μαζί μ’ αυτούς καί τό 
Σάση. τό σπιτονοικοκύρη μου, νά πούμε.

Καί πέρασαν δλοι βιαστικά, γλήγορα βαδίζοντας. 
Κ’ εΤ-/αν δλοι τό γέλιο στό στόμα.

—Μά πού πάνε έτσι ; ρώτησα τόν μπάρμπα Λιά.
—Στον αγύριστο ί μοϋ άπήντησε. Πού αλλού να 

πάν- : Στή χώρα, στα καφεσαντάν πού W ? ^ !  
Θά μείνουν έκεϊ ίσαμε τό προΜ, κ’ ύστερα θαρθουν 
νά ψωφολογίσουν, καί τά ιδία πάλι!1 Οσο νά φ ά ': 
δ.τι έχουν καί νά πάνε κατά διαβόλου?·..
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Ό  κ. Βενιζέλος όμιλών τελευταίως έν ΙΙα- 
ρισίοις προς ίοιαίιερον φίλον του ει.ιε: «Κα
θήκον π^υς έαυεήν έχει ή Έ λλας ούύ’ έπί 
σιιγμήν λά συαμαιΐ|σ(| tic ιόν εύγ8νή άγώνα 
είς ον, μεταξύ άλλων, ϋα έχ>) συναγωνιοιάς 
τά διάφορα ςενα εάν7|, dtcivu, είιε και’ έντο- 
λήν, είτε καιά κυριόπηια, ε ϊcs έν ε’ί0£ΐ προ- 
ιεκτο^άιου, θα διοικήσουν ιούς λαούςτής Ά - 
νατολής.

° 11 Ε λλά ς, διά νά δυνηθή λά ζήση, πρέ
πει νά μήύστερί|σ|] <;ύθ’ έπί σιιγμήν. 'Αλλοί
μονο v ά νή  euoav, ιήν όπυίαν ϋα παρουσία
σή ί] ύΐοΐκ·|σις τΐ|, εις ιό προκριματικόν, ο ΰ - 
χω ςείπεΐν, δεκαπενιαεπές χ.„υνικον διάοιημα 
άδιαφυ^ήου, 5ει|[) αδυναμίαν, άσιοχήσΐ] ή 
ό π ω σ δ ι|π ο τ6  woityijor).

« Ιο  μέλλον ιής φυλή;, χωρίς ύπςρβολ,ήν 
έξαριάΐυΐ άπό uOujv xijv προοπάϋειαν, ποΰ 
ΐ)α καιαβαλωμεν *αί άπο χα άιοιελέσματα  
χών π^υσπαΟι^ιων μας αύιών, ποΰ ϋά τα πα- 
ρακοΛ.ουάΊ|σϋυν καί πο/.ύ ϋά τά προσέξουν 
και ϋα τα κοίναυν φίλοι καί έχί)ροί μας».

Καί τούς λόγους αύιούς τού κ. βενιζέ
λου σχο/ααξουσα ή «Έ σιία» τής παρελϋού- 
σης ΙΙ.μπιης έ/ραψε:

«ϊΝεαΐ μεϋυουί έογασίας, γοργότης, δρα- 
στηρ-ότης, ένεργαα uva^ titiurj καί ξεϋεμε- 
λιωακη ιών εμποδίων καί ιών αμφιβολιών 
και ιων άμφιχω^ανιευεοεων ^αί χων όισία- 
γμών. Ιΐυ^οΐυς αθΐ]φάγος έ,γααίαςαδιάκοπου  
άπο iuu έν^ς είς ιο ά/.Au άΛρυν, χυϋ Aya- 
χου, π^υπυΰευομένου, .:ρωΐυοιατ».ΰνχος, πο· 
δηγειούνιος καί ούχί παρεμπυόιζυνιυς καί

παρακωλύοντος μέ την αρτηριοσκληρωτικήν 
έν πολλοϊς ιδιοσυστασίαν του.

’Ιδού zi μά ς χ ρ ε ιά ζε τα ι  άν θέίωμπ.ν νά 
ζήσωμεν, καί άκόμη νά ύπάρξωμεν. Ναί, νά 
ύπάρξωμεν».

’Αλλά καί τοΰ κ. Βενιζέλου καί τής «Έ» 
στίας» οί λόγοι ούτοι δέν αποτελούν είμή 
πλήρη άναγνώρισιν τοϋ άγώνος, τόν όποιον 
ή «Έλ/.ηνική ’Ανεξαρτησία» άνέ?^αβε τελευ- 
τυίως κατά τής σημερινής διοικητικής έκλύ- 
σεως καί ιών υπαιτίων της. Εινε βεβαίως ζή 
τημα ζωής ή ϋανάευυ διά τήνΈ '^άδαν, ή ρι* 
ζική άνακαινισις ιή . κρατική; μηχανές καί ή 
αποπομπή έκ χών διευθύνσεων ιών δημοσίων 
λϊΐιουργιών άνί>ρώπων, οί όποιοι ασφαλώς 
δέν έτίμησαν ιαύιας καί δέν έφάνησαν αντά
ξιοι τών προσδοκιών, τάς όποιας έστήριξεν 
έπ αύιών ό ’Αρχηγός τών Φιλείκευ&έρων. 
Αύτό είνε, ποΰ φωνάζομεν πο?Λν καιρόν 
χώρα. Α ύιό δέ είνε εκείνο, έλπίζίιμεν, τό ό 
ποιον πρωιίσιως καί θέλει π^άξΐ] αύριον ό 
κ. Βενιζε/.ος, πεποιΟώ;, όχι τήν προσπάθειαν, 
χήν όποιαν ζηιεί ύπέρ τής Πατρίδος δέν δύ- 
ναται νά τήν περιμε'νη άπό τούς χωλούς, κσί 
τυφ?ι,υύς καί τυύς πασης φύσεως αναπήρους, 
είς τούς οποίους ένεπισχευθη καχά τήν τε- 
λεαχαίαν διετίαν χήν διοίκησιν καί ιά ίερά τοΰ 
λαού χούτου.

QSItPKH i l l l i u  [IHOtSFHil!
Η  έοω τερικί] πολιτική  κα ιασταο ις έν  Ε λ λ ά δ ι  έ- 

ϊακο /.ουϋει να τιαρονοιάί,ΐ] εικόνα ο νγκ εχνμ ενη ν  και 
uy.uuooiaiov -tLive Ονοκο/Μ ίαιον νά τη ν  προόόλέψΐι 
τις  και να ο ννα γά γι] έ ξ  α ντης ονιιπεραομα έν ιελ ω ς  
αοψα/.ες όια τ ο π ρ όσεχες  μεκκον. Μ ερ ικ ά  γεγονότα  
εν το ιιθ {ς  ε ιν ε  α ς ια  σημειωοεο>ς και ποοοοχης ιό ια ι-  
τερα ς} φρονονμεν,

Ά νεμενε πας τις, 'ότι αί τάξεις τον κόμματος τών 
Φιλελευθέρων Όά επυκνούντο μετά τήν άρξαιιενην επι
τυχίαν της εξωτερικής πολιτικής τοϋ κ. ΰενιζέ- 
y.ov. Ομως οχι μονον τοντο δεν φαίνεται νά ουνεύΐ/ 
ή νά συμΟαίνι^ άλλά καίό παδοί π/.εϊστοι τού 6ενι- 
ζελικοϋ κόμματός, τιιοτοι και οημαινοντεςγ έδειξαν  
καί δεικννονν άπο τίνος άτιοφασιοτικάς τάαεις ά- 
ποοκιρτήοεως. θεω ρείται σήμερον ώς αττολύτως 

* βέΰαιον, ότι έξ αύτών τών σπλάγχνων τον θενιζε- 
λικοϋ κόμματος πρόκειται νά άνακύψ)] ιαει’ ολίγον 
ή νεα άντιπολίτενοις, ισχνρά κα'ι ώργανωμένη είς 
νέον κόμμα> πιϋανώτατα με άρχηγον ώριομένον πο
λιτικόν προοωπον έκ τών μάλλον επιφανών τον κόμ 
ματος τών Φιλελευθέρου.

Ό  κ. Κλ, Αίαοκαντωνάκης, διελϋών τελευταίως 
έξ Ά ϋηνώ ν δεδαίως έπληρυψορήΰη τήν κατάστα
ση ταντην καί τάς αιτίας της καί ϋέλει κομίση εις  
τόν κ/. Βενιζέλον έξηκριδθ)μένας πληροφορίας, θ α  
όννηΟι] όμως τάχα , »/ μάλλον ϋά ϋελήο}] ό Βενι-
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ζέλος νά προλάβϊ] τό άπει/.ούμενον ρήγμα; Ε ινε ά
γνωστον. Ό  κ. Βενιζέλος διεκρίϋη πάντοτε δ ι’ 5- 
δυναμίας τον πρό£ πρόσωπα δχι και τόσον άξια καί 
five  μέγα ζήτημα αν κα'ι σήμερον ϋά ϋελήα}], μπο- 
■ιέμπων έκ τής Κυβερνήσεως, έκ τών άνωτέριον 
δημοσίων λειτουργιών, έξ αύτοΰ τοΰ κόμματός τον 
άκόμη τούς Ολίγους νά συγκράτηση πεοί εαυτόν τούς 
πολλούς.

Ή  παλαιά κομματική άντιπολίτεναις εις ιό με-
>ταξν ελλοχεύει. Ε ίνε βέβαιον δμως δτι αναμένει 

ματαίως, Καί είνε άναντιρρήχως ματ αία οιαόήποτε 
ελπίς, τήν όποιαν τρέφει ίσιος έν τή καρό ία της. *Η  
μερίς, ήτις εινε σήμερον άντιβενιζελική, δέν είνε 
κα'ι με τό μέρος τών παλαιοκομματ ικών- Ε χει κον 
ραοϋή απ’ αντονς πολν πριν ή κονρασ&ή άπό τονς 
οημερινονς υπουργούς τοϋ κ, Βενιζέ/.ου. Κ αι περι
μένει τήν ανγήν νέων πολιτικών μεϋόδων καί νέας 
πολιτικής ήϋιχής , νπό ,τήν σημαίαν τής όποιας καί 
μόνον ϋά προοέλϋτ) και ϋά ταχϋή σύσσωμος. Πλα- 
νώνται πάντες οί κάμνοντες ταντην ή εκείνην τήν 
σκέψιν σήμερον έπί τής έσωτερικής τωλιτικής κα- 
ταοτάαεως, έφ' όοον δεν διαβλέπουν οτι είς τά 6ά- 
ί)>1 τής λαϊκής ψυχής κα'ι τής λαϊκής ουνειδήσεοίς 
u /.εοιουργείται εσχάτως κάποια μ ε τ α β ο λ ή  ρ ι 
ζ ι κ ή .  Ό  παγκόσμιος πόλεμος καί αί μεγάλαι συ
νέπεια! του επηρέασαν άναμφισβητήτως καί τήν 
ψυχήν τον λαοΰ τής Ελλάδος, δστις βεβαίως, δέν 
εινε έκ τών μάλλον ανόητων τον κόσμον. Ή  προσε
χής Έϋνοσυνέλενσις τών Ελλήνω ν ώριομένως ϋέ- 
λει παρουσιάσω εκπλήξεις, αιτινες ϋά δικαιώσουν 
απολύτως τάς σημερινάς ψ.ας προβλέψεις καί ϋά 
δώσουν τήν ώριομένην μορφήν και τήν ώρισμένην 
κατεύϋννοιν είς τήν νέαν πολιτικήν περίοδον, ήτις 
ϋά Κεΐνε άπηλλαγμένη πάσης σχέσεως καί πάσης οίο 
δήποτε όμοιότητος προς τάς παρελϋουσας.

ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ
ότι ιά  "Εντοκα Γραμμάτια είνε ήγγυημένα 
«λο τό Κράτος και τήν Εθνικήν Τράπβζαν, 
δτι δίδ >υν τόκον 4 1)2 ο)ο καί δα ό τόκος 
των αύιός δέν πληρώτει φόρον είσοδήματο^ 
οΰτε άλλα τέλη.

ΜΕΞ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΥΜΜΑΧΙΑΣ
Γ Α Λ Λ Ι Α Σ - Α Γ Γ Λ Ι Α Σ  -  Α /Λ €Ρ ΙΚ Η Ξ

Ή  μερ« τών Η νω μένω ν Πολιτειών συνθήκη τής Γαλ~ 
λίας, έπι τή; οποίας ήρχισε τάς τελευταίος ήμέρας ή ουζή" 
τεσειςβίς τό αμερικανικόν Κογκρεσον, ά·>αφϊρει άρθρα χή· 
συνθήκης τής ειρήνης άπαγο^εΰονχα είς τήν Γέρμα νίαν ν 
όχυρώοτ; εΐχε τήν δεξιάν ειχε τήν άριστεράν δχθην τοϋ Ρή ' 
νου ή να συγκενίρώσιτι σχραχεΰμαχα έντός άκχίνος χριάκον-' 
τα μιλίων άναχολικώς τοϋ Ρήνου, ορίζει δέ δτι έν περί" 
πχώσει καθ' ήν αί διατάξεις αύιαι δέν παρέχωσιν είς τήν 
Γαλλίαν τήν άναγκαίαν ασφάλειαν καί προσιασίαν αί 'Η 
νωμένοι Η ολιιεΐαι ύποχρεοϋνιαι νά τρέξωσιν αμέσως εις 
βοήθειαν χής Γαλλίας, «αν οίαόήποχε απρόκλητος εχθρική 
πράξις έγίνείο καχ’ αϋεής ύπο τής Γερμανίας.

'Ορίζεται, δ «  ή συνθήκη θά ϋποβΛηΟϋ είς τό συμβοΰ- 
λιον τοϋ Συνδέσμου τών 'Κϋνών, τό όποιον θ' άποφασίβ)] 
άν θ ’ αναγνώρισή αύτήν ώς ϋποχρέωσιν σύμφωνον πρός τό 
καχοσχατικόν χοϋ .Συνδέσμου, συ/άμα δέ όριζεχαι δχι αΰχη 
θέλει ύποβληθή προς εγκρισιν είς τήν ’Αμερικανικήν Γε 
ο ουσίαν καί Γαλλικήν βοοΛ,ήν.

Τό κείμενον τής συνθήκης εχει ώ; έπεται :
«Λαμβανομένου ύπ’ δψει δτι αί Ήνωμέναι Πολι- 

τεΐαι τής Αμερικής καί ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας έμφορώνται έξ ϊσου έκ τοΰ πόθου τής 
διατηρήσεως τή ς  παγκοσμίου ειρήνης τόσον ευτυ
χώς άποκατασταθείσης διά τής έν Βερσαλλίαις τήν 
28 ’Ιουνίου ύπογραφείσης συνθήκης ήτις τερματίζει 
τό*/ διά τής έπιϋεσεως τής Γερμανικής Αυτοκρατο
ρίας άρξάμενον καί διά τής ήττης τής Δυνάιιεως έ- 
κείνης Λήξαντα πόλεμον, καί

«Λαμβανομένου ύπ’ δψιν? δτι αί Ήνωμέναι Πολι- 
τεϊαι τής ’Αμερικής καί ή Κυβέρνησις τής Γαλλι
κής Δημοκρατίας, τελείως πεπεισμένοι δτι μία ά- 
προκλητος επιϋεσις διευυυνομένη ύπό τής Γέρμα 
νιας κατά' τής Γαλλίας, ον μόνον θά παρεβίαζε ταύ- 
τοχρόνως τό γράμμα καί τό πνεΰμα τής συνθήκης 
τών Βερσαλλιών^ εις τήν οποίαν συμβαλλόμενοι είνε 
αί Ήνωμ. Πολιτειαι καί ή Γαλλία^ έκθέτουσα οΰτω 
την Γαλλίαν έκ νέου είς τό άνυπόφορον βάρος άπρο- 
κλήτου πολέμου, άλλ’ δτι τοιαύτη έπίθεσις έκ μέρους 
τής Γερμανίας θ ’ άπετέλει καί πράξιν άποκρουομέ- 
νην ύπό τής συνθήκης τών Βερσαλλιών ώς γινομέ- 
νην εναντίον πασών τών Δυνάμεων^ τών ύπογραψα- 
σών τήν παγκόσμιον ειρήνην^ περιπλέκουσα άναπο- 
φεΰκτως καί άμέσως τά Ευρωπαϊκά κράτη, εμμέσως 
δέ όλόκληρον τόν κόσμον, ώς ή πείρα τελείως καί 
άτυχώς απέδειξε^ καίι (

«Λαμβανομένου ύπ’ δψιν δτι αί Ηνωμέναι Πολι- 
τεΐαι τής ’Αμερικής καί ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας κατανοοΰσιν, δτι αί είς τήν δυτικήν δ
χθην τοΰ Ρήνου άναφερόμεναι διατάξεις δέν δύνανται 
νά παράσχωσιν άμέσως είς τήν Γαλλίαν άφ’ ένός καί 
είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας άφ’ ετέρου, ώς Δυνά
μεις ύπογραψάσας τήν έν Βερσαλλίαις συνθήκην, 
έπαρκή άσφάλειαν καί προστασίαν,

«Επομένως αί Ηνωμέναι Ιίολιτείαι τής Αμερι
κής καί ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής Δημοκρατίας 
άποφασίσασαι νά συνάψωσι συνθήκην πρός πραγμα- 
τοποίησιν τών άναγκαίων τούτων σκοπών, ό Ουντρω 
Ούΐλσων Πρόεδρος τών Ηνωμένα** Πολιτειών τής 
Αμερικής καί ό Ρόμπερτ Λάνσιγκ, υπουργός τών 
Εξωτερικών τής Αμερικής και ο Γεωργιος Κλεμαν- 

σώ. Πρόεδρος τοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου καί ύπονρ 
γό’ς τών Στρατιωτικών, κα'ι ό Στέφανος Πισσών, ύ-

ΚΑΠΝΑ
ΣΙΓΑΡΕΤΑ
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σαν έπι τών ακολουθών*.
«’ Αρθρον 1.—Αί έπόμεναι διατάξεις άναφορικώς 

τής άριστεράς δχθης τοΰ Ρήνου περιέχονται είς τήν 
συνθήκην τής ειρήνης, τήν ύπογραφεισαν μετά τής 
Γερμανίας έν Βερσαλλίαις τήν 2δην Ιουλίου 1919 
ύπό τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, τής 
Κυβερνήσεως τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί ύπό 
τής Βρεττανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ άλλων εθνών.

* Λρ. ϊ,ίον. *■ Ί| *■ 1 LUY να
ό ια ι ΐ |^ ^  η Yu to. t l . t  4.11 . i | s α ^ ιο ι,ε -
Vas till ιη , LuU 1 j.0u, οο.ΐΛΐυ, μιας
ϊν^μμή» υιενλ̂ >μ«> i|, a.iuoiauiv aitvtiiAuvcu μΐ/..iuk· 
anaiui.u.Wj xuc wioi μου iuukuti,

*— AyOy. ib jv .—ϋΐς iijv α.ωίερω oyiaOeijav περιφέ
ρειαν ή οΐαιι|νΓ)οις και η ου»αυ%.οιοι·̂  etuAAiuy ouiu.t.ctAjv', 
*fl*e οιαρκα^ς, ει.ε και .ικ^ι
° tli πα/.Osp Clooc'9, uj, Λαι ΰζαΛ0Λ0υυ*|0ΐς 'Ji.ujν' ίων uiay-
Xuj>' ϊ,ι'/ιον 01a x.u ijCu.iou|oiv, aj.ia Xov vau’.uV i^o.iov a.ia- 
Υυρευει,αι.

α— l9ov.— ϋν περιπιώσει, jtui)' ί|ν η Γερμανία
παραβιαου καθ’ oiuVoi|.iuie ΐ(.οΛυν iiuv
a tJOtJ. x4 και J.o, Ua  ̂ω, trti.cf.ouoa εΛϋ^ικ,ιν .i^u^tv
evavnov iWy .UJf U.ij(yavfJ.ujujt t .viAyoujaV
ουνοηκην *αι ως u^coia^o.oa να υι,αι,^α=1ι d.j.j.iiv 
του xujfwu.

c,v περιπιώσει, καί) ήν αί όιαχαξεις ui^ai δεν εΐα*! 
σφαλίοωοιν αμβχως t i s >.ΐ|ν ia .  /.ια» ο.ια^..η αο^α/.οιαν* 
και ji^oataji. Λ̂', ν*ι 11. ω^ο»αι ιχο/.ι .ει *ι ιηβ uu.
t i . a l  UAO^ycuijteVal t a  OiK-uoulal, α μ ε  ιο ί- t i ,  ,j j i( cU)
6 a v  0 la 0 i | . .J iC  .ι^ α ς ι . ,  c .ilO ob lr ti| ΐ |υ ε ..ε  ulcu-
tjuvuu Xal' UV.1|, U.10 111,

« Αρθρον 2.— Η  παρούσα συνθήκη, συντεταγμέ
νη ύπο ορου; αναλογους προ; τους οροος ειερας τοι- 
αυτης συναφϋεισης auuήμερον και προς τον αυτόν 
σκοπον μετα της Μ. Ιίρειτανίας και της 1’αΛΛΐκής 
Δημοκρατίας, αντίγραφον της υ.ιοιας έπισυναπχειαι 
ωοε, οεν ϋα τεΐ ΐ̂] εν ισχυϊ προ τής έπικυρώσεως της.

νΛρυρον bujv., — η  παρούσα συνυηκη δεον νά 
ύποβληθη είς τό Συμΰούλιον τοΰ Συνδέσμου τών ’Ε
θνών και δεον ν’ άναγνωρισθή ύπο του Συμβουλίου, 
άποφασίζοντος, έάν έγερϋί) άναγκη; δια πλειοψηφιας, 
ώς η ϋποχρέωσις συμφω.ως προς το καταστατικοντού 
Συνδέσμου. Θά παραμένη δέ έν ίσχύϊ μέ/ρίς οτου  ̂
τή αιτήσει ένός έκ τών συμβαλλόμενων μερών της συν 
θήκης5 τό Συμβούλιον άποφσ,σίι,ον, έάν εγερθΐ] ά\·άγ 
κη( δια πλειοψηφιας, εύρη ότι αΰτός ούτος ο Σύν
δεσμος παρέχει αρκουσαν προστασίαν.

"Αρθρον 4ον.—Ή  παρούσα συνθήκη πρό τής έπι
κυρώσεως, θέλει ύποβληϋή είς τάς ΰου/,ας τής 1'α7- 
λικής Δημοκρατίας πρός εγκρισιν, καί θέλει ύποβλη- 
θή είς τήν Γερουσίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
'Αμερικής κατά τόν αύτόν χρόνον κατά τον όποιον 
θελει ύποβληθή πρός έπικύρωσιν καί ή συνθήκη τής 
Ειρήνης. ’Επικυρώσεις θέλουσιν άνταλλαχθί) κατά τόν 
χρόνον τής έν Παρισίοι; καταθέσεως τής έπικυρώ
σεως τής Συνθήκης τών Βερσαλλιών ή δσον τό δυνα
τόν ταχύτερον κατόπιν».

Έπονται αί ύπογραφαί τών κ.κ. Κλεμανσώ, Πι- 
σών. Ονϋ.σωνο; καί Λάνσιγκ.

Ή  συνθήκη μεταξύ Βεγ. Βρεττανίας καί Γαλλίας, 
τό κείμενον τής όποιας επίσης έδημοσιευθη, άνταπο- 
χοίνεται πρός τό κείμενον τής σιη-θήκης μεταξύ τών 
Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Γαλλίας, μέ τήν πρόσ
θετον διάταξιν δτι ή συνθήκη δέν επιβάλλει ύποχρέ-

μένων κτήσεων. Η συνθήκη αυτη είνε ύπογεγραμ- 
μένη ύπό τών κ. κ. Κλεμανσώ, Πισσών^ Δαυίδ Λόυδ 
Τζώρτζ, πρωθυπουργού τής ’Αγγλίας^ καί A. I.
/•Ιπά?.φουρ, ύποτ'ργοΰ τών ’Εξωτερικών τής Α γ

γλίας.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η
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Μ ΕΤΑ Φ Ο Ρ Ω Ν  

Πρόσκλησις Γενικής Σννελεύσεως .
Ινα/.οίνται οί κ·κ. Μέτοχοι τής «Ανατολικής» Α

νωνύμου Εταιρείας Θαλασσίων Μεταφορών είς Τα
κτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έν τώ Ιναταστήματι τής 
'Εταιρεία.ς) οδός Τοκίννου ΙΙεσμαζόγλου, άριθ. 14, 
τή 19ΐ] Αϋγούστου ένεστώτος έτους 1919 ημέρα Δεύ
τερα καί ιορρι δ.30' δπο>ς συζητήσωσι καί άποφασί- 
σωσιν έπί τών εξής θεμάτων.

1} Ύποβο/νή τοΰ Α ' ’Ετησίου Ισολογισμού τής 
Εταιρείας.

2 ) Άκρόασις τής έκθέσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου περί τών ύπ’ αύτοΰ πεπραγμένων κατά τήν 
,ηξασαν χρήσιν.

3 ) Ακροασίς τής έκθέσεως περί τοΰ έλέγ/ου τών 
βιβλίων καί λογαριασιιών τής Εταιρείας.

4) Απαλλαγή τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου καί τών ελεγκτών άπό πάσης ευθύνης διά τήν 
ύπόλογον χρήσιν.

δ ) ’Εκλογή ελεγκτών πρός ελεγχον τών βιβλίων καί 
λογαριασμών τής Εταιρείας διά τήν έπομένην χρή
σιν.

6) Πρότασις περί τροποποιήσεως τών άρθρων 30 
καί 31 τοΰ Καταστατικού-

7) ’Επικύρωσις τής έκλ.ογής ώς συμβού/.ου τοϋ κ. 
Θ. Κουμαντάρου.

Οί θέλοντες νά μετάσχωσι τής Συνελεύσεως κ.κ. 
Μέτοχοι δέον, κατά τό αρθρον 33 τοΰ Καταστατικού, 
νά καταθέσωσι τούς τίτλους αύτών παρά τή εδρφ τής 
Εταιρείας ή παρά τινι τών έν 'Ελλάδι άνεγνωρισμέ- 
νων Τραπεζών.

Αί αποδείξεις καταθέσεως τών τίτλων^ ώς καί τά 
πληρεξούσια, επίσημα ειτε ιδιωτικά, τών έκπροσω- 
πού'/των άπόντας δέον νά κατατεθώσιν είς τά Γ ρα
φεία τής Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ήμέρας 
πρό τής ώρισμένης διά την συνεδρίασιν.

Έν 'Αθήναις τί} 26 Ιουλίου 1919.
Κατ’ εντολήν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Ό  Προεδ(*εύων 
ΔΗΜ- ΜΑΡΟΥΛΗΣ

‘Εκ τών Τυπογραφείων

Δ. X. ΤΡΞΜ ΠΕΛ
οδΰ! ΙΙ^αξιτέλονς ίιρ»ο. 4
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r a r a i f j i u l i i ! ”
Α.'.

Μερικοί Έπτανήοιοι κριτικοί ήρνονντο η παρε- 
οιώπων. άπ/.rli; τον Βαλαωρίτην: Ευρίσκετο οΰτος 
έξω τής Σολωμικής παραόόσεως, αισθητικής και 
γλωσσική; και αντό δεν ήτο δυνατόν νά τον τό συγ
χωρήσουν, Οί σημερινοί ’Αθηναίοι κριτικοί δεν άρ- 
νοϋνται πλέον, άλλά επαγγέλλονται περιφρόνηση· 
ποός τήν μνήμην τοΰ Βαλαωρίτη. Ύ π ή ρ ςεν  Ούγκο- 
τρης οπως ό κ, ΙΙαλαμάς και αντό δέν δύναται > <ι 
ιο άνεχθοϋν αί λεπταί συνειδήσεις τών νέων ευαί
σθητων. '}  πήρξε. «λυρικός ρτμωρ» ποιητής πλ.η- 
θωρικός^ άνευ /.ιτότητος και άνευ γαλινοΰ τοΰ >>- 
..οίου τήν πείναν δέν ήδύνατο νά χόρταση ή μία εί- 
κών, το ένα έπίθετον..,

Δ έν υπήρξε ποιητής μέ ροπάς ,κ/.ασικάς, δέν είχε 
π >τε του τό αίσθημα τοΰ περιττού, και τό άόιάπτω- 
ιον δεν σνγκατηριθμείτο εις τάς άρετάς τον. Αλλά  
- ‘.ναι τοΰτο λόγος διά νά τόν καταδικάσωμεν έξ  ό- 
λ.οκλ.ήρον, νά νβρίοοηιεν τήν μνήμην του; Δεν νο- 
μίζο).

ΡΟί πρόγονοι τοΰ Βαλαωρίτη κατήγοντο έκ Βα- 
λαώρας, μικρού χωρίου παρά τήν άριστεράν όχθην 
ι ιν  Ά ρά χθο ι\ Οί παλαιότεροι Χρίστος Βα/.αωρί- 
ιης f] Βαλαώρας κα'ι ό υιός αν τού· Μόσχος διεκρί- 
ί)ησαν κατά τόν Τονρκοβενετ ικόν πόλεμον τοϋ 1ϋ84  
Γ'νε δέ οί πρώτοι ύψώοαντες τήν σημαίαν τής 
Επαναοτάοεως είς τήν Ακαρνανίαν και τήν 'Ή 

πειρον (1 6 8 7 ) . Άμείβουσα τάς υπηρεσίας τών δύο 
ϋαλαωριτών, πατρός /καί υιού ή Κυβέρνησις τής 
Α δριατικής Δημοκρατίαςf έδωκεν εις αντοψς τό 

•ίρματω/.ίκι τής Η πείρου καί μέρος τοΰ Βάλτου. 
Οι δύο αυτοί άρματωλοί έλαβον ακολούθως τήν αρ
χηγίαν τον πολέμου έναντίον τών άποοτατησάντων 
άπό τής Βενετίας άλλων άρματω/.ών, ΊΙττήθησαν 
< ιιως- Μετά τήν ήτταν των ή Βενετική κυβέρνησις 
ιούς παρεχώρηοε γαίας είς τήν Αενκάδα οπού κ' 
έγκατέστάθηοαν όριστικώς συγκαιαριθμηθέντες εις 
ιυνς εύγενείς τής νήσου.

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρί της δ ι ήλθε τά εγκύ
κλια μαϋήματα είς τήν Κέρκυραν, ’Ακολούθως με- 
ιέ&η είς ΙΙίζα ν  όπου καθώς άλλοι Έπτανήοιοι ποι- 
ηιαί έλαβε τό δίπ/χομα του διδάκτορος τής νομικής. 
Εις τά 1852 έννμφεύθη, πέντε δέ χρόνια, μετά τόν 
γάμον ιου έξελέγη βουλευτής τής Ίο ν  ίου Βουλής. 
Κατά τό 1862 συνέταξε τό διάγγελμα τών Ιονίων 

ρός τόν Αόρδον 'Αρμοστήν, διά τοΰ όποιου έζη- 
τεϊτο ή ένοιοις τής ‘Επτάνησου μέ τήν 'Ελλάδα. Α 
κολούθους, πραγματοποιηθείσης τής ένώσεως έξε/.έ- 
γη βουλευτής τοϋ Ελληνικού κοινοβουλίου.

Ε ίς  μίαν εποχήν, κατά τήν οποίαν ή ζωντανή 
γλώοοα έξιορισμένη άπό τον πεζόν λόγον ήρχιζε νά 

έξορίζειαι καί άπο ιόν ποιητικόν καί τό παράδειγ
μα τών Σούισων καί τών Ραγκαβήδων έπνιγε τό 
; αοάδειγμα ιού Σολωμον και τον Τυπάλδον} i  Βα-

λαωρίτης έρχεται ν' αποθέωση διά τών έργων του 
τήν γλώσσαν αύτήν^ όπως τήν ήκουσεν εις τά βου
νά τής πατρίδος τον— μιάς νήσου ποΰ είναι ύπό πά
σαν έποψιν συνέχεια τής Στερεάς και τής Ή πειρον.

Δικαιολογών τήν γλωσσικήν του πρωτοβουλίαν 
είπε κάποτε: «Γράφω είς τήν γλώοοαν εις τήν ό
ποιαν έ μοιρολόγησε τό ’’Εθνος τό 'Ελληνικόν άπό 
Μωάιιεϋ τον δευτέοον μέχρι Ρ ήγα  τού λντοωτοϋ».

' ®
Πρό παντός είς τήν γλώοοαν αύτήν έιραγοΰδηοεν Ζ 

κλέφτης «έπάνω είς τόν Κίσοαβον, τόν Π  ίν-δον και 
τόν "Ολυμπον» . τΠ ιο  δυνατόν νά τραγονδήση είς  
άλλην .κορυφήν τό κλέφτικο τραγούδι καί ύμνολογών 
καί έξαίρων τό άρματωλικόν ιδανικόν ;

Ο Βαλαωρίτης δέν ουνεχίζει άπλώς τήν γλωσ
σικήν παράδοσιν τοϋ Έρωτοκρίτου^ τοϋ Κρητικού 
θεάτρου, ιού Ρ ήγα} τοΰ Βηλλαρά καί τού Σολωμού. 
Βαπτίζει τό γλωσσικόν του όργανον είς νέας πηγάς, 
κάμν&ι ώστε ν’ άποπνέη τοντο τ’ άγρια βαρύπνοα 
μύρα ιών βουνών τής Η πείρου καί τής Άριιατωλι- 
κής Ακαρνανίας. Γόνος αύτός Ακαρνάνω ν άρμα- 
τωλών, γεννηθείς καί άνδρωθείς έπί νήσου, εις 
τήν όποιαν έζοΰαεν ή άρματολική παράδοοις, κατώρ- 
θωσε νά δώση πανελληνικωτέραν μορφήν είς τό όρ
γανον αντό. Ό  Βαλαοιρίτης δέν έδοκίμασε ιάς δυ
σκολίας, τάς όποιας είχε δοκιμάσει ό Σολοιμός. Έ ξ  
άρχής είχεν εις τήν διάθεσίν τον διάλεκτον άρρε- 
νωπήν καί ήχηράν, συγγενεστάτην πρός τήν γλοκ>- 
οαν τών ήπειροπικων άσμάτων— τήν όποιαν έπρεπε 
νά πλουτίοη. Καί τό έκαμε: Ή  γλώοοα τήν όποιαν 
γράφει ενρίσκεται είς εσωτερικήν αρμονίαν με τήν 
ύλην τών άσμάτων τον.

Ί Ι  έκδοσις τών «Μνημοσυνών», ή όποια συνέ
πεσε μέ τόν θάνατον τον Διονυσίου Σολωμού, υπήρ
ξε  <(κεραυνός έν αίθρια». Ουδέποτε βιβλίον είς  
τήν Ε λλάδα— καί μάλιστα βιβλίον μέ στίχους — £- 
προκάλεσε τόν θόρυβον ποΰ έπροκάλεσαν τά (.Μνη
μόσυνα. Ί δ  ον τί έγραφε ν ό Βαλαωρίτης πρός 
τήν σύζυγόν του σχετικώς με τήν έντύτιωοιν ποΰ έ- 
καμεν ή άνάγνωσις ιών «Μνημοσυνών» :

« Ο τόμος τών ποιημάτων μου κυκλοφορεί άπό 
τινων ημερών, αγαπητή μου ΈλοϊσίϋΛ δέν είναι δέ 
δυνατόν νά φανταοθής ποιον φανατισμόν έγέννησε 
τό β ιβλιάριόν μου τοΰτο. Ό  γέρων Μουοτοξύδης 
λησμονήσας τήν δίκην του μετά τών Γ καστάλδη γρά
φει περί αύτών: Ό  Βραΐλας (ό φιλόσοφος) μετά  
τού όποιον ουδέποτε είχεν ομιλήσει, έτρεξε καί μέ  
ήσπάσθη έν μέση πλατεία. Ό  γέρων Φιλήτας μ' έ- 
χαιρέτισεν £ν τή λέσχη ώς τόν πρώτον ποιητήν τής 
Ελλάδος. Ή  «νεολαία» ήτοι ή σχολή τοϋ Σολωμον 
καίπερ ζηλ.οτυ?ιούσα; μοϋ άπηύθυνεν έπαίνους υπερ
βολικούς» .

Καί δέν έκαμαν έντυπον)ιν μόνον είς τήν Ε π τά 
νησον—  τήν διανοητικήν κ’ αισθητικήν τότε άκρόπο- 
λιν τοΰ Ελληνισμού—  τά «Μνημόσυνα». Ό  αντί
κτυπος των έφθασε μέχρι τοϋ Λονδίνου, όπου άντι- 
προ·?ο>πενε τνν Ε λλάδα  ό Σπ. Τρικούπης. Καί είς  
ιάς 'Αθήνας ή έντύπωσις δέν ήτο μικροτέρα. 'Α ρ 
κεί νά ένίΗμηύώμεν, ότι ό Βαοιλεϋς *Οθων έβρά- 
βενσε τήν εμπ.νενριν και τόν πατριωτισμόν τον ποι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ητον μέ τόν «χρισοΰν σταυρόν τοΰ Σω τήρος».
Ά λλά  καί ξένοι συγγραφείς καθώς ό θωμ-αζέος 

καί ή Δόρα Δίστρια (ε ίς  τήν «Έπιθεώρησιν τών 
Δύο Κόσμων») εύρηκαν εγκωμιαστικούς λόγους 
διά τά νΜνημόσυνα» .

©
Τό εύχάριοτον έξάφνισμχϋ, ό ενθουσιασμός πού 

ήγειραν τά «Μνημόσυνα» δέν είναι ακατανόητος. 
Καί άν σήμερον ό λυρισμός τοΰ «Ρόδου» καί ΐή ς  
«Σκλάβας» ιιας φαίνεται άν επαρκή ς, αν άκόμη κα- 
ιαδικάζωμεν μερικάς χασμωδίας καί στιχουργικάς 
χαλαρότητας, ά>’ ή αμελημένη αρχιτεκτονική ήθελε 
μας πληγώσει τό αίσθημα τής συμμετρίας, ώρισμέ- 
νως όιιως κάποιοι στίχοι τοΰ Θανάση Βάγια δπως 
τότε καί τώρα θά μάς έφερναν είς τήν μνήμην κά
ποια τρίστιχα τής «Κολάοεως». Σπανίως ποιητής 
κατισρθωσε νά δώοη τό αίσθημα τής φρίκης ίκαί 
τού τρόμου. Μόνον κάποιοι στίχοι είς τόν «Λάμ
προν» τοϋ Σολωμον θά ή μπορούσαν νά συγκριθοϋν 
ιιέ τονς στίχους τοΰ Θανάση Β ά \'ιoj.

« Ό ιε  τό πρώτον άνέγνωσα τάς αιμοσταγείς σε
λίδας — οημειώνει είς τά ιστορικά προλεγόμενα 
τής φοβέρας αυτής και τόσο ιιεγα/.οπρεποΰς δραμα
τική!: διηγήοεώς του ό ποιητής— έν αίς εξιστορεί
ται ή άνήκουστος έκδίκησις Ά λ ή  τοϋ Τεπελενλν  
κατά τών Γαρδικιωτοη·, ομολογώ όιι μάλλον με 
ποοοέβα/.εν ό χαρακτήρ τοΰ τριακαταοάτου Αθανα
σίου Β ά για , παρά τό κακούργημα αντό καθ' εαυτό».

Καί κατωτέρω εξηγεί τό πράγμα:
«Είναι άνανιίρρηιον όιι άν ιήν στιγμήν εκείνην, 

καθ, ήν ό Α λ ή ς  διέταξε τό πυρ ,» ό άλιτήριος εκεί
νος δέν έπρόοφερε τήν μιαιφόνον χειρά τον, ό τ ι-  
οαννος βλέπουν πάντας τους περί avrov οίπτονιας 
κατά "ής τά όπλα καί άπ οποίου ιιέ νους νά νπκαοϊσω- 
σιν, ήθελε μεταμε/.ηθή κα) δώση χάρη·· -'Αλλά τό 
αίμα έρρευσε ποταμηδόν. Ώ ς  πρόβατα κλεισμένα 
εντός τοιχοκλείστου τετραγώνου, έοφάγηοαν ανηλε
ώς άπό του πρώτου μέχρι τοϋ τελευταίου επτακόσιοι 
Γορδικιώ ιαι».

Και ό ποιητής πού αισθάνεται και πονεί \<αI 
φρικιά καί οργίζεται' μέ τήν καρδίαν του— οννιοια- 
μένην τών καρδιών ολοκλήρου ένός έθνους — ό ποι
ητής δστις θεμε/.ιωνει τήν έμπνευοίν τον επάνω είς 
τά κρυστάλλινα τής ιστορικής του σι νειδήσεο^ς βά- 
θοα, ό ποιητής ποΰ προσβάλλεται δ ι’ έν άντεθνικόν 
κακούργημα τοΰ παρελθόντος, ώς θά προσεβάλλειο 
άν έτόλμα κανείς νά τόν νβρίση και τόν ραπίσή 
ό ποιητής ποΰ εκδικείται έν όνόματι τής ηθικής καί 
τής ιπποσύνης tovy καθώς ό Δάντης, ηθέλησεν «είς 
τό γενικόν ανάθεμα ένός λαού νά καιαοψενδονήοη 
τόν λίθον του κατά τοΰ κακουργήματος εκείνου».

Έ νώ  έν ιιιά ιών ημερών συνδιε/.αγόμην μετά τοΰ 
άξιοτίμου φίλον μου I. Γ · καί διετρέχομεν τό περί 
τοΰ ’Αλτϊ-Πασά, έπεσε ν ό λόγος κ' έπί τής σφαγής 
τών Ι'αρδικιωτών} γράφει άκόμη είς τόν ενδιαφέ
ροντα πρόλογόν τον ό ποιητής. Τότε τόν ήρώτησα αν

έγνό>ριζέ τι περί τοΰ Αθανασίου Βάγια, εκείνος δί 
μ ’ άπεκρίθη αυτολεξεί τά ακόλουθα-

« Ε  ψόφησε φίλε μου σάν σκύλος. Ά κόμη τόν ξερ· 
νά τό χώμα■ Ή  γυναίκα τον ξυπόλυτη καί γυμνή, 
έπήρε άπάνω της τήν κατάραν του καί άπό θύραν 
εις θνραν έζητοΰσε τήν έλεημοοννην, έως ότου 'έζη ■ 
σε καί αύτή, κύριος οΐδε ποΰ, τής ημέρες τής ζωής 
της. Είναι δίκαιαι αί κοίσεις τοϋ ιιεγάλου λ.αοϋι .

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Κ Α Μ Π Α Ν Ε Σ

ΑΙ ΝΤΛΙΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ήμιβπίσημος ρουμανική βιρημεοίί «Vitinul» (Μέλλον 
έδημοοίβυσεν έσχάτως τό κάτωθι ' άί.θρον, δπερ κρίνεται 
χαρακτηριστικόν Tfov νέων τάαείον χ-η- Qovj-iavixfjc rto?, ι · 
Ttx'rjc ι?.ετά τήν ν3χογ(>αφΐ]ν τύ\ζ εΐοήνης.

» Επι της βορείου άκτης τον Εύςείνου 1 Ιόντου, 
περι την πολιν ητι- φέρει Ε/ληνικόν δνομα_ δπου 
προ 25 αιωνων τολμηροί θαλασσοπόροι της i;
συνήπταν τους πρώτους εμπορικούς δεσμούς μετάτοη’ 
jxioftaocov κατοίκων τοΰ βορρά, αί τελικαι περιπέ- 
τειαι τοΰ παγκοσμίου πολέμου συνετέλεσαν όίστρ κατά 
τό σωτήριον ?;τος 1919 ν’ άντηνήση ή φήμη τών πο
λεμικών κατορθωμάτων τών Ε/λη νικώ ν στρατευμ ί- 
των.

«Είς τήν Οδησσόν τά τέκνα τής ηνωμένης Έ  1· 
λάδος^ κυρίας δλων τών ακτών τού Αιγαίου Πελ ί- 
γους, νεαροί στρατιώτης π?.ήρεΐς ενθουσιασμοί καί 
σφρίγους, άντιτάσσοντες τά στήθη τοΓν έναντίον τοη 
Μπολσεβίκων, άνωτέρων τον' αριθμόν^ ελαβον τό βά- 
πτισιια τοϋ πυρός μέ τόσην γενναιότητα ώστε ό Γάλ
λος στρατηγός W  Άνσέλμ ένόμισεν δτι είνε καθήκον* 
του ν’ ανακήρυξή μεγ<χ/.οςρώνως τάς υπηρεσίας τάς 
παρασχεθείσας είς τόν κοινόν αγώνα. Ή γωνίσθησιτ 
ύπέρ συμφέροντος άνωτέοου. τής διασώσεο^ς τής ή- 
συχιας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, έναντίον τής μάλ
λον επικινδύνου μάστιγος, ήτις ήπείλει τήν αίματοβκ- 
φή Ευρώπην έκ τοϋ δεινοτέρου τών πολέμων. Ήγ.ιΐ/ 
νίσθησαν μέ την πεποίθησιν δτι βοηθοϋντες είς τήν 
συμπλήρώσιν τής νίκης τών Συμμάχων^ ένισχύοι 
συγχρόνως είς τήν ,Ανατολήν τήν θέσιν τής μεγε- 
θη-θείσης πατρίδος το>ν.

«.Διά τής προβλεπτικής αύτής πολιτικής ή μικρά 
Ελλάς άνηγέρθη ώς πολιτική Δύναμις είς τά υψη 

τοΰ Διεθνούς Δικαίου ώς ισχυρό; παράγων τάξε : ; 
καί προόδου έν τή .Ανατολή. Ή  'Ελλάς τοϋ κ. Βενι- 
ίέλου έννοεΤ νά διαδραματίση πολιτικόν πρόσωπον ά- 
νάλογον πρός τήν κτηθει<ταν θέσιν καί τήν έμπιστο- 
σϋνην ήν ήδυνήθιι νά κερδίση παρά τώ Μεγάλω Ά- 
ρείο) Πάγιο τής Γ αλλ ική ς πρωτευούσης. Κατέχουσα 
καί έν Μικρά Ασία εδάφη, ή 'Ελλάς εχει τήν απο
στολήν νά προσέλκυση δλους τούς 'Έλληνας τής Α 
νατολής. οϊτινες κατοικούν πέραν τών νέων ορίων, 
έχει τήν αποστολήν νά δημιουργήση δεσμούς μετά τών 
ομοεθνών τών ευρισκομένων έπί τών ακτών τοΰ Ε ί- 
ξείνου Πόντου, οϊτινες άριθμούμενοι εις εκατοντάδας 
χιλιάδων, θέλουν ν ’ άποτελέσουν αυτόνομον κράτος 
ύπό τήν προστασίαν τής Κοινωνίας τών ’Εθνών καί
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ύπό τήν έπωνυιιίαν «Δημοκοατία τοϋ Πόντου».
«Ώς κράτος τοΰ Αίμου, τό πολιτικόν ποόσωπον τή; 

'Ελλάδος τ ή ς  αύριον, άφιεμένη; κατά μέρος τή ; το 
πικής σπουδαιότητος. εισέρχεται εις τό εύού ρεύμα 
τής Ευρωπαϊκής ζωής. Ό  πρωθυπουργός Βενιζέλος. 
άνήο υετριοπαθής, κα! προβλεπτικός, κα'ι πρακτικός, 
μέ βλέψεις πολίτικου” τής Δύσεως. εννοεί νά καθοδη- 
γήση τήν πολιτικήν τής χώρας του πρός τό σηι.ιεΐον 
πρός δ οί Σύμμαχοι τείνουν έν τω Αΐμω διά νά άπο- 
κατασταθη διαοκής ειρήνη έν τή δυσφηι.ιισμένη ταΰτη 
γωνία τή ; Εύρώπης κα ινά ποοστατευ^θϋ α“τη άπό 
πάσης πιθανής μελλοντικής Γερμανικής έπιδράσεαις.

τ ’Η  ήσυνία δέν δύχ-αται νά έξασφαλισθή εϊμή διά 
τής έγκαθιδρΰσεως περί τό Βουλγαοικόν κράτος συρ
ματοπλέγματος έκ δεσμών έξωτεοικών^ ωστε νά κατα- 
στήσωσι,ν αυτό βΐς τό μέλλον άκίνδυνον. Μόνον ούτως 
οί κνβερνήται τής Σόφιας, μέ δλην τήν ελλειψιν τής 
κρίσεως τήν έπιδειχθεΐσαν άπό τοΰ 1 9 1 3  μέχρι τοΰ 
1 9 1 9  ( θά πεισθονν διά τοΰ χρόνου περί τοϋ ματάίου 
πάσης άποπείρας πολιτικής έναντίον τών συμφερόν
των τών γειτόνων των. Καί ίνα κατορθωθή δπως ό 
δόλιος καί ταραχώδης λαός. ό πρός νότον τοϋ Δουνά- 
6εως ευρισκόμενος, μεταβολή έκ θειιελίων τήν διανο- 
ητικότητά του καί άποφασίση νά ζήση μετριοφρόνως

έντός τών εθνικών αύτοΰ όοίων, επιβάλλεται ουιιιια
γία μεταξύ Ρουιιανίας,' Σερβίας καί Ελλάδος, ήτις 
είνε τόσον εϋκολον νά ποανιιατοποιηθή, δσον αί χώ- 
ραι αύται, αιτινες συμπλήρωσαν τούς έθνικούς αυ
τών πόθους, έχουν ανάγκην τής διατηοήσεως τής ει
ρήνης. Παρομοία συιιιιανία. ύποστηριϊομένη ύπό τής 
αυθεντικής φωνής τοΰ 'Έλληνος πρωθυπουργού. έ ν -  
■'υωιιένη την ήσυνίαν έν τω Αΐμω. δπόθεν έΗήλθεν 
ό σπινθήο. δστις έπυρπόλησε τόν κόσιιον. θά άντετάσ 
σετο άποτελεσματικώς καί έναντίον τής έπαναλήψεως 
τή; άποπείρας τής έπεκτάσεως έκ ιιέοους τού Γερμα- 
νισμσΰ. δστις, έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον, θεωρεί
ται παραλελυμένος.

«Μία Ρουιια\άα_ άποκατεστηιιέντ έθνικώς παρά τό 
πλευρόν τής Γιουνκοσλαυ*κής Σερβίας, θ ’ άποτελέση 
τεΐγος άπό τοΰ ΕίΗείνου μέχρι τής Άδριατικής< ε- 
•/ουσα τά νώτα αύτής έ£ησφαλισιιένα διά τίίς ίσχυ- 
οάς καί πιστής συιιμαχίας τής Μεγάλης 'Ελλάδος. 
Τοιοϋτος έξωτεοικός δεσιιός θά εθετεν έν όαοφωνία 
τά διαρκή συιιφέροντα τής 'Ανατολής, μέ όλόκληρον 
την πανκόσιιιον πολιτικήν, καί δέν θά είνε μικρά ή 
άξια τών δημιουργών αύτής δταν τοιοΰτον σχέδιον 
τής άοιιονίας τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης θά έξι- 
χθή μέχρι τού σημείου ενός τετελεσμένου έργου»,

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Έ ν  ’Αθήναις όδός 'Ηφαίστου άριθ. 1 — 9
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ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΡΑΧ. 155,636,500

— Δίδουν τόκον ό ο)ο τά εξάμηνα καί 4 1)2 ο)ο τα τρίμηνα.
— Ό  τόκος των είναι άπηλλαγμένος παντός φόρου καί παντός τέλους.
— Εΐναι ήγγυημένα ύπό τοΰ Κράτους καί υπό τής Ε θν ικής Τραπέζης.
— Πληρώνονται αμέσως εις τήν λήξίν των άπό τήν Έ θ ν . Τράπεζαν καί προείοφλοΰνται ύπό τής Ιδίας
— Μεταβιβάζονται δι5 απλής παραδόσεως εις άλλον, δπως τά χαρτονομίσματα, ή δ ι’ όπισθογραφήσεως, 

δπως αί συναλλαγματικοί.
— ’Αποτελούν δηλ. ρευστόν χρήμα, πρόχειρον εις κάθε στιγμήν, μέ τήν διαφοράν μόνον δτι δίδουν και 

τόκον μεγαλύ-ερον άπό κάθε άλλην κατάθεσιν.
Έ κδίδονται είς ποσά 100, 500, 1,000, 10,000 καί 100,000 δραχμών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κ ΕΦ Α Α ΙΟ Ν  Κ Α Τ Α Β Λ Η Θ Ε Ν  ΔΡ. 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Ε Δ Ρ 7 *  Υ Π Ο ) μ Τ*Τ7*

Ε Ν  7 \ © Η Ν 7 ^ 1 Χ  Η Ν  Π Ε Ι Ρ Τ ^ Ι Ε Ι  Τ η λ εφ . ά ρ ιθ . 4

Τηλεφ. άριθ. 13—37 Ε Ν

Ε ίό ιχ α Ι  ύ η η ρ εσ ία ι  δι ά π ά α α ς  έ ν  γ έ ν ε ι  τάς  τ ρ α π ε ζ ικ ά ς  έ ρ γ α ο ία ς  

Ι δ ρ υ σ ι ς  x x i  ό ρ γ ά ν ω σ ι ς  s i x t p s t w v  jead σ μ μ . μ . ε τ ο χ ή  s t?
Κ  α  u τ  ι  λ ι  χ  α  ί  Έ  ρ  y  *  e  i  *  c

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: ΛΕΩΝΙΔΑΤ Ε Μ Π Ε Ρ ΙΚ Ο Σ
Διευθυντής: ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΙΑΟΥΛΗΣ

— ----------  ~ ·-··■--—·  κ  - -  = =
Έχομεν την έκλεκτοτέραν πελα- ΟΙΝΟΠΟΓΓΑ

« ι , ώ π ί . ™ ¥  ύ π έ 6 ° χ ο ν  I ·  S O A E N  Κ Α Ι  A  £ ιαΜαΥι UUAτNuN Κβφαλληνέα? Οίνοι έπιτραπβζιοι
ΤΟΥΛ 1931 Μποφίλια

Κατάστημα Προαβΐβίου 3  Η δ υ Τ ΙΟ Τ ίΧ , Κθνΐ(ΧΧ5 BsQJAO'U'i)’
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Α ν α τ ο λ ι κ ή ,,

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ Ν  ΚΑΤΑΒΛΗ© ΕΝ  Δ Ρ  18. '87,700 

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ
Ό δ ό ς  Ι Ι ε σ μ χ τ ϊ ό γ λ ο υ  Τ η λ έ φ ω ν α  χ ,ο ιΟ .  Β SS — V 4  1 *;«>

Σ Τ Ο Λ Ο Σ  TTHs: Ε Τ Α ί Ρ Ε ί ^ Χ

Ά τμόπλ. «ΩΡΙΩΝ 1>. W . 5.300 Μ ηιόπλ. ΕΛΕΝΑ Μ Α ΡΓΑ ΡΙΤΑ * · D. W . 4.000
Ά τμόπλ. «ΠΑΑΤΑΙ A ] D. W . 5.300 Ά π  >πλ. Χ ΡΙΣΤ Ο Φ Ο ΡΟ Σ D. W . 1.200
Ά τ μ  ΜΑΡΟΥΑΙΩ ΙΓ Γ Λ Ε ΣΗ * D. W . 4.500 Ά τμόπλ. Λ ΕΡΟ Σ· P .  W . 500
Ά τμόπλ . «ΕΜΜ \N O Y H A » D. W . 4 .2 )0  Ά τιιόπλ . ΙΣΜ Η Ν Η  D. W . 500
A m . 2 Α Ν Ν 0 Σ  ΣΙΦ Ν Λ ΙΟ Σ» D. W . 4.000

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Ν  Σ Τ Μ Β 0 Τ Λ Ι 0 Ν  

I .  JK. H A I A S K O S  (Πρόεδρος)

ΕΜΜ. Τ ΣΙΡΟ Π ΙΝ Α Σ, Αντιπρόεδρος I. ΨΙΑ ΚΗΣ Σύμβουλος
ΓΙΛΡΙΣ I. ΡΟ Υ ΣΣΟ Σ Διευ&ύνων Σύμβουλος Γ. ΓΡΕΓΟ Σ '»
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΝ Ο Σ Σύμβουλος ΘΕΟΔ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ »
ΓΕΩΡΓ. I. ΡΟ Υ ΣΣΟ Σ, » ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ »

Γ ε ν ι κ ό ς  Α ι ε υ Ο υ ν τ ή ς

ΑΛΕΞ. Α ΚΑΠΠΑΡΗΣ

— Τόκος 4 1 )2  καί 5 ο ’ο.
— Έγγυησις τοΰ Κράτους κοι τή; Ε θνικής  

Τραπέζης.
Η ΤΡΙΤΗ ΚΛΜΡΩΣΙΣ —  Μεναμίβασις και προεξόψλησις άνευ δι<;~
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