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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΙΙΣ
Ή  άναχώρησις τών κ. ,κ. Όρλάνδο και Σο- 

νϊνο έκ Παρισίων δέν διέκοψε τάς έργασίας τής 
Συνδιασκέψεως, ώς προεβλέπομεν είς jo  προ- 
ηγούμενον φΰλλον της «Ελληνικής Ανεξαρτη
σίας», ούτε έπεβράδυνε τήν υπογραφήν τής ει
ρήνης. Πολλά ζητήματα έλύθησαν κατά τήν δι- 
αρρεΰσασαν εβδομάδα υπό τοΰ Συμβουλίου 
τών Τριών, ούχι δέ τό μικροτέρας σημασίας με
ταξύ ,τούτων είνε τό τών ’Ιαπωνικών αξιώσε
ων. Ή  Συνδιάσκεψις, έξ άλλου, δέν έδίστασε. 
και έν άπουσίςι τών πληρεξουσίων τής Ιταλίας 
νά καλέση τούς Γερμανούς αντιπροσώπους διά 
την αύρισν Δευτέραν είς Βερσαλλίας δπως α
νακοίνωση είς αυτούς τό κείμενον τής συνθήκης 
ειρήνης., Ά λ λ ’ οί κ. κ. Ορλάνδο καί Σονίνο εΐ- 

νε βέβαιον, ότι ήδη έπανέρχονται ττ /ε  ος είς 
Παρισιους. Και έπανέρχονται ασφαλώς μέ έλ«- 
φροτέραν τήν πήραν τών αξιώσεων των.“Ισως 
γείνη τό Φιοϋμε ελεύθερα πόλις, αλλά τούτο δέν

θά συμβή οπως μείνη άπαραμείωτον τό κΰρος 
τής συνθήκης τού Λονδίνου, ώς κολακεύονται 
νά πιστεύουν οί ιταλικοί , κύκλοι. Ή  συνθήκη 
τοΰ Λονδίνου ανήκει πλέον όριστικώς είς την 
ιστορίαν, τήν ιστορίαν τών .θλιβερών στιγμών 
τοΰ λήξαντος .πολέμου. Ούΐλσων έφα. Συμφω
νούν δ’ απολύτως είς τοΰτο καί;ό Λόϋδ Τζώρτζ 
καί ό Κλεμανσώ, διά τούς οποίους δέν υπήρξε 
ποτέ ευχάριστος,ή περίφημος αυτη συνθήκη, ού- 
δόλως έξυπηρετοΰσα την προαγωγήν τής πολι
τικής ηθικής, αλλά καί ούδαμώς εύοδοΰσα τά 
άγγλογαλλικά συμφέροντα είς την Μεσόγει
ον.

Ή  πλέον κρίσιμος στιγμή τής άρχομένης έ- 
βδομάδος θά είνε έκείνη, καθ' ήν οί Γερμανοί 
πληρεξούσιοι θά πρόκηται νά απαντιόσουν είς 
τούς Συμμάχους διά τήν υπογραφήν τής ειρή
νης. Θεωρείται βέβαιον, ,υτι ό Μπρόκντ,ορφ 
'Ραντσάου θά έκδηλώση δυστροπίας πολλάς. 
Οί Γερμανοί πληρεξούσιοι θά ύποκύψουν ό
μως ασφαλώς είς τό τέλος. Ό  Σάϊντεμαν καί ό 
Έμπερτ δέν θά πραγματοποιήσουν τάς άπει- 
λάς των καί δέν θά αποφασίσουν ποτέ νά,παρα
δώσουν τήν Φάτερλανδ είς τούς σπαρτακικούς, 
άπό τούς οποίους τούς χωρίζει όχι μόνον άβυσ
σος πεποιθήσειον καί αρχών, άλλά καί ποταμοί 
αίματος χυθέντος προσφάτους άκόμη είς τάς ο
δούς τών γερμανικών πόλεων.

ΤΟ ΦΙΟΥΜΕ
Είνε τήν στιγμή^ αύτήν ή πέτρα το'ΰ μεγάλου σκαν

δάλου. Χάριν αύτοΰ έζητήθη νά διακυδευί)ή ή ύπο- 
γραφή μιας γενικής, πλήρους κ<αί εδραίας ειρήνης. 
’Αλλά ποιον είνε τό Φιοϋμε; Καί ποΐα, τάχα, τά έπ’ 
αύτοΰ ιταλικά δίκαια;

Γνωρίζομεν πολύ ολίγα πράγματα εδώ κάτω ε’ις 
τήν Ελλάδα περί τών άδριατικών διεκδικήσεων τής 
’Ιταλίας. ’Εζήσαμεν πάντοτε μέ τήν ιδέαν, δτι



τον Ίζόντζο υπάρχουν εκπαλίαι αλύτρωτοι ιταλικοί 
χώρια καί πυκνοί ιταλικοί πληθυσμοί, στενάζοντες 
ύπό τόν ζυγόν. Έζήσαμεν δμως είς μίαν πλάνην.. .  
ΙΙολύ όλιγα άπό όσα εδιδάχθημεν νά πιστεύωμεν πε
ρί τοΰ ιταλικού 'ίρρεντεντισμοΰ είνε άληθή.

Ιό  Φιοΰμε— η ή Ριέκα, δπως είνε τό πραγματικόν 
όνομα τής πόλεως— , διά τό όποιον σήμερον κόπτεται 
η Ιταλική Κυβέρνησις καί ή Ιταλική Βουλή, ύπήρ- 
ξεν ανέκαθεν άντικείμενον άγώνων μεταξύ Μαγυά- 
ρων καί Γιουγκοσλαύων. Δέν έγνώρισεν ή πόλις αυτη 
ποτέ Ιταλικήν κατοχήν. Έ πΐ μικρόν τι μόνον διάστη
μα, κατά τάς άρχας τοΰ Η ’ αϊώνος, διετέλεσεν ύπό 
ένετικήν κυριαρχίαν. Τ#ν Γ  αιώνα άνήκεν είς τήν 
Κροατίαν, τόν 1Δ' αιώνα δέ περιήλθεν είς τήν εύγε- 
νή Κροατικήν οικογένειαν τών Φραγκοπάνων, τών ο
ποίων ό πύργος έδέοποζε τής πόλεως. Ιίερί τά μέσα 
τοΰ ΙΕ ' α[ώνος έξηρτήθη έκ τοΰ στέμματος τοΰ Ά 
γιου Στεφάνου, τώ 1775 δέ ή Μαρία Θηρεσία άπέ- 
δωκε τήν πάλιν *είς τήν Κροατίαν. Το> ίδιον έτος έκη- 
ρύχθη αυτόνομος, άποτελέσασα «se p a r a  turn  regn i 
H u n g a rie  a d n e x u m  corpus». ’Έζησεν οΰτω, ώς 
«σώμία αυτόνομον», ή πόλις τοΰ Φιοΰμε έπΐ μακράν 
σειράν ετών. ’Αλλά τώ 1848 έγένετο πάλιν θέατρον 
αιματηρών συγκρούσεων Μαγυάρων καί Κροατών. 
Οί Κροάται κατέλαβον τήν πόλιν τώ 1849 καί διετή- 
ρησαν τήν κατοχήν των μέχρι τοΰ 1867. Τήν εποχήν 
εκείνην ήρχισαν μεταξύ Μαγυάρων καί Κροατών νέ- 
αι μακραί διαπραγματεύσεις, αΐτινες δμως δέν κατέ
ληξαν είς καμμίαν οριστικήν συμφωνίαν vim ή διοίκη- 
σις τής πόλεως περιήλθε προσωρινώς είς τήν Κυβέρ- 
νησιν τής Βουδαπέστης. ’Ολίγα ετη πρότερον έπΐ συν
ολικού πληθυσμού τοΰ Φιοΰμε 12598 κατοίκων, 11581 
ήσαν Κροάΐαι καί 691 μόνον Ιταλοί. Άλλ’ άπό' τής 
ένάρξεως τής μαγυαρικής κατοχής οί άριθμοί ηρχι- 
σαν νά άλλάσσουν.

Ό  κ. Ζέμπιτς, άπό σοβαράν μελέτην τού όποιου 
άρυόμεθα τάς παρούσας πληροφορίας, γράφει δτι οί 
Μαγυάροι ήρχισαν ευθύς άπό τής πρώτης στιγμής

τής έγκαθιδρύσεώς των είς τό Φιοΰμε προσπαθούντες 
νά μεταβάλουν τήν εθνολογικήν μορφήν τής πόλεως. 
Καί πρός έπίτευξιν τούτου μετεχειρίσθησαν, ώς ήτο 
ενδεδειγμένον, πρωτίστως τούς Ιταλούς κατοίκους, 
τήν άνάπτυξιν καί αύξησιν τοΰ αριθμού τών όποιων 
ήρχισαν εύνοοΰντες διά παντός τρόπου. Καί τό άπο- 
τέλεσμα έπήλθεν ολίγον άργά μέν, άλλ’ άσφαλές. Ά- 
πογραφή τών κατοικούν τοΰ Φιοΰμε, γενομένη τώ 
1910, άπέδωκε τούς εξής αριθμούς: Ιταλοί 24212,
Μαγυάροι 6493, Γερμανοί 2315 καί 1 ’ιουγκοσλαΰοι 
15618. Έπΐ τής στατιστικής αυτής ήδη ή Ιταλική 
Κυβέρνησις στηρίζει τά εθνολογικά της δίκαια επί 
τού Φιοΰμε. Αλλ’ έπΐ τής νομιμότητος καί τής ειλικρί
νειας τής στατιστικής ταύτης ώμίλησεν ήδη τό ύπο- 
βληθέν είς τό Συνέδρων τής Ειρήνης υπόμνημα τών 
πληρεξουσίων τής Γιουγκοσλαυΐας. Ή  Ιταλία  δέν έ
χει έθνολογικά, οΰτε ιστορικά δικαιώματα έπΐ τού 
Φιοΰμε. Ά ν  δέ κατορθώνη \·ά παρουσιάζη τοιαΰτά 
τινα, είνε πλαστά άναμφισβητήτως. Όμιλοΰμεν περί 
τοΰ Φιοΰμε. Αλλά τΐ λέγει, τάχα, δι1 αύτήν τήν Τερ
γέστην ό κ. Σοννίνο, δταν ό κ. Ζέμπιτς τοΰ ύπενθυ- 
μίζη φράσιν ιστορικήν αύτοΰ τοΰ ίδιου γραφεΐσαν τώ 
1881 είς τό φύλλον τών Ιτάλικών «Εβδομαδιαίων 
I Ιληροφοριών»; Ό  κ. Σοννίνο έγραφε τότε επί λέξει: 
«Ό  πληθυσμός τής Τεργέστης είνε ανάμικτος, δπως 
ανάμικτος είνε ό πληθυσμός καί έφ’ δλων τών ανατο
λικών μας συνόρων. Τό νά διεκδ\κήσωμεν τήν Τερ
γέστην έν όνόματι τοΰ Δικαίου θά ήτο ύ π έ ρ 6 α- 
σ ι ς ουσιώδης τής αρχής τών έθνοτήτων»!! Αύτά 
έγ^αφεν ό κ. Σοννίνο τώ 1881. Τώρα διεκδικεΐ δχι 
μόνον τήν Τεργέστην, αλλά καί τό Φιοΰμε καί πολλά 
αλλα εδάφη, τών οποίων τήν άτμοσφαίραν δέν άρωμά- 
τισε ποτέ πνοή Ίτα λο ΐϊ!.. .  Καί αυτό λέγεται πολιτι
κή ηθική! Καί ό τοιοΰτος κ. Σοννίνο άξιοι νά ήνε δ 
κριτής τών λαών σήμερον, ενας από τούς θεμελιωτάς 
τής νέας ήθικής περιόδου!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟ -0 1 ΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ε Π I Κ Ε Ι Τ Α Ι  Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΙΤΗΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αί θεσσαλικαΐ έφημερίδες έγραψαν, δτι οί σιτέμπο

ροι Ιίειραιώς έλαβον τηλεγραφικάς έξ Αμερικής ει
δήσεις, δτι ό σίτος προσφέρεται έκ τής κολοσσιαίας 
άμερί’Λανικής σιταποθήκης παραδοτέος είς Πειραιά 
επί τιμή λεπτών 59 κατ’ όκάν, έπιβαρυνομένης δέ έ- 
κάστης όκάς σίτου διά δασμού εισαγωγικού περίπου 
λεπτών 10, ή τιμή τοΰ έξωτερικοΰ σίτου έν ΙΕΡιλάδι 
θά άνέλθη είς λεπτά 69— 70 κατ’ όκάν.

Ή  τιμή τοΰ έν 'Ελλάδι παραγομένου σίτου, είναι 
τοΰτο γνωστόν, κανονίζεται καθ’ έκαστον έτος έκ τής 
διεθνούς αγοράς. Καί τού μέν μαλακού σίτου ή τιμή 
είναι συνήθως ίση πρός εκείνην τού έκ τοΰ εξωτερι
κού είσαγομένου μαλακού επίσης σίτου, όποιος έν προ- 
κειμένφ είναι ό έξ Αμερικής είσαγόμενος, τοΰ 
Ρέ «'κλήροι· ελληνικού σίτοι’, γνωστού ύπό τό δνομα

«ντεβές», ή τιμή είναι κατά 2— 3 λεπτά ύπερτίέρα τής 
τού είσαγομένου μαλακού, διά τήν καλλιτέραν αυτού 
ποιότητα.

Κατά τά δεδομένα ταΰτα, ή έφετεινή έσοδεία δέον 
νά διατιμηθή πρός λεπτά 69— 73 κατ’ όκάν, έάν δέν 
πρόκηται νά έπιβαρυνθη τό σύνολον τής Ελληνικής 
Κοινωνίας κατά τούτον ή εκείνον τόν τρόπον.

’Αλλά τίθεται αμέσως τό έρώτημα :
Ή  τιμή αυτη είναι ικανοποιητική διά τόν "Ελληνα 

σιτοπαραγωγόν ;
Οί παράγοντες οί διαδραματίζοντες πρόσωπον είς 

τό γεωργικο-οίκονομικόν τούτο ζήτημα εΐναι οί έξης :
Α ') ’ΊΕκτασις καλλιέργειας καί άπόδοσις κατά 

στρέμμα.
Β ') Δαπάνη καλλιεργείας. . ^

Ιδού  έν συνάψει οί δυσμενείς όροι οί συντελεσαν- 
τες είς τόν περιορισμόν τής καλλιεργηθείσης έκτά- 
σεως καί τήν μικροτέραν προβλεπομένην άπόδοσιν.

Πρώτον, ή έλλειψις τών γεωργικών ζώων κατά τήν 
εποχήν τής σποράς (φθινόποορον). Είν’ άληθές, δτι 
μέγας αριθμός ζώων ήλθε σήμερον νά ένισχύση τήν 
γεωργικήν παραγωγήν διά τής έκποιήσεως τών 
πρώην πολεμικών ζώων τοΰ αγγλικού καί τού γαλλι
κού στρατεύματος τού μακεδονικού μετώπου. Άλλά 
τά άριστα ταΐττα ζώα δέν έπρόφθασαν νά άρόσουν τό 
έδαφος κατά τήν περίοδον τής φθινοπωρινής σποράς.

Δεύτερον, αί δυσμενείς καιρικαΐ συνθήκαι, τούτέστιν 
αί συνεχείς βροχαί, αί όποΐαι ή μπόδισαν, τούς καλλι- 
εργητάς νά σπείρουν καί τούς ήνάγκασαν νά περιορί
σουν τήν έχτασιν τής καλλιεργηθείσης γής.

Τρίτον, αί έπελθούσαι ζημίίαι εις τα σπαρτά ενεκα 
τών πλημμυρών, ιδία εν Θεσσαλία, Φθιωτιδι και Βοι- 
ωτίςι, κατά Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον, παρελθόντος. 
Αί ζημίαι αύται άνήλθον καί ίσως μέχρι 15 ο) ο, διότι 
τά σπαρτά μέχρι τής αναλογίας ταύτης <ώ'κ,οψαν>>, 
κατά τήν κοινήν φράσιν, δηλαδή εσάπησαν ως^ έκ 
τής παραμονής έπΐ πολλάς ήμέρας τών όμβριων ύδά-
των έπΐ τών άγρών. _

Δέον ένταΰίία να σημειωθώ, ότι διά τάς τρεις ανω
τέρω αίτιος αι γεωργικοί εργασιαι δεν οιεςηχΰηοαν 
ώς αΛΛοτε υπο ομοΛος περιστάσεις διεςηγονιο, μεια 
τής δεουσης επιμελείς, κυρίως δε ή κατεργασία^ του 
έδαφους εγενετο πλημμεΛης. ιναι γνωρίζω ποΛΛους γε- 
ωογο»ς, οι οποίοι, προ της αουναμιας να διενεργη- 
οουν δευτεραν και τριτην αροσιν του άγρου των, t- 
σπείραν «εις το προσωπον», Οη/.αδή είς γαιας, αι ο
ποίοι δέν ετυχον ουΟεμιάς προηγούμενης Χ^Α ίργη- 
τικής έργασίας.

’Έρχομαι νυν είς τήν σημερινήν, νΰν δτε γράφω, 
κατασιασιν τών σπάρτων, ΰια να προβώ εις πρου/.ε- 
ψιν περι της όυναιης αποοοσεως κατα Ιούνιον, οποτε 
γίνεται συνηιίως έν Ελ/.άόι ο θερισμός.

Από τά μεγαλα γεωργικά κέντρα, ίοίως τά Θεσσα- 
λικά καί ιδιαιτέρως άπό την πεδιάδά της Ααρισσης, 
αί πληροφορίαι είσΐν πάν άλλο ή ένθαρρυντικαι. Η  
έπικρατήοασα ξηρασία άπειλεί νά μειώδρ τα υπάρ
χοντά σπαρτά, έάν δέ έντός τού πρό ημών δεκαπεν
θημέρου <5έν ρίψη ό ουρανός μίαν άν ούχι δύο καλάς 
ποτιστικάς βροχάς, ζήτημα είνε έάν ή άπόδοσις θα 
ΰπερβή τό 1 : 3, ένω αί ευεργετικοί αύται βροχαι θα 
έξησφάλιζον άπόδοσιν οπωσδήποτε Ικανοποιητικήν, 
τούτέστιν 1 : 6 καί άνω.

Δέν θά ήτο περιττόν νά σημειωθή καί πάλιν ενταύ
θα δτι ή πορατεινομένη ξηρασία έπΐ τοσούτον καθί
σταται μάλλον έπιζημία, έφ’ δσον ή κατεργασία τού 
έδάφους υπήρξε πλημμελής.

'Ώς πρός τόν δεύτερον παράγοντα τής έξετάσεως. 
τού ζητήματος μου, τόν παράγοντα τής δαπάνης τής 
καλλιέργειας, θά ήτο χρονοτριβή νά ενδιατριψω εις 
τήν άνάπτυξιν τούτου, διότι είναι παντί Ελληνι γνω
στόν δτι, έκτός της μεγάλης ύπερτιμήσεως ήν άπό^τού 
παρελθόντος έτους είχον τά γεωργικά ζώα (ζεύγος 
άροτήρων βοών, αξίας προπολεμικής 400 δραχμών, 
Γπωλήθη αντί 2— 2.500 δραχμών, καί τοΰτο δέν ήτο 
έξαίρεσις, άλλα κανών)» δ σπόρος, τά γεωργικά έρ- 
γαλεΐα, (άροτρον τών 25 δραχμών τιμάται σήμερον

150 δραχμάς, ύννίον άξίας δρχ. 3 τιμάται σήμερον 
δρχ. 18), τά έργατικά είσΐν επίσης είς ύψη δυσθεώ 
ρητα, αφού έπληρώθη πέρυσιν μέχρι Ορχ. 20 ήμερο 
μίσθιον θεριστοΰ έν Θεσσαλία, άλλά καί ή διατρο^.'ι 
τού άγρότσυ, αί βιωτικαί αύτοΰ άνάγκαι έν γένει, ή 
.ένδυσις, ή ύπόδησις, πάντα ταΰτα στοιχίζάυν πολύ 
άκριβά ώστε νά επιβαρύνεται τό κόστος τής παραγω
γής τού σίτου.

Συνεπώς, μέ μίαν προβλεπομένην μικράν άπόδοσιν 
καί μικράν έπίσης συνολικήν παραγωγήν, λόγω τή 
μικράς, ώς έρρήθη, καλλιεργηθείσης έκτάσεως, ή τι
μή τών 70 λεπτών κατ’ όκάν θά είναι ικανή νά κ·- 
λύψη τάς δαπάνας τοΰ καλλιεργητοΰ καί έπΐ πλέον 
νά έξοικονομήση είς αύτόν τά χρηματικά μέ 
σα διά τάς προχείρους βιωτικάς άνάγκας του ;

’Ιδού ζήτημα σοβαρόν, τό όποιον τίθεται σήμερο ,· 
πρό τού Κράτους, έκ τής εύ'νοϊκής λύσεως τοΰ οποίο,; 
θά έξαρτηθή μεγάλως ή μέλλουσα σπορά δημητρια
κών έν 'Ελλάδι.

Ή  τιμή αυτη, κατά τήν γνώμην μου, πόρρω άπό- 
χει τοΰ νά άμείψη τόν γεωργόν, δστις εύρέθη, είν’ 
άληθές, ύπό εξαιρετικός οίκονομικάς συνθήκας.

Είς περίπτωσιν <3έ κατά τήν οποίαν ούτος θά' C. 
πεϋαρρυνετο είς τήν έξακολούθησιν τής καλλιεργείας 
δημητριακών, ουδόλως είνε άπίθανον νά έτρέπετο 
μοιραίως είς άλλας γεωργικάς έπιχειρήσεις καί κ :· 
ρίως είς τήν κτηνοτροφίαν, άφίνων τούς άγρούς τ ι ·.' 
άσπάρτους.

Ή  ελληνική γή δμως είς τήν φυσικήν της κατά στά
σιν ε ν τ α τ ι κ ή ν  μόνον κτηνοτροφίαν δύναται νά 
διαθρέψη, έπΐ τή υποθέσει δέ μιάς τοιαύτης ά/ιλαγή-· 
γεωργικής κατευθύνσεως ή γεωργική παραγωγή τΓ, 
χώρας θά ύφίσιατο καίριον πί.ήγμα κιαί μεγάλην μ; ί ■ 
ωσιν.

ΐΐ/,επομεν δθεν δτι είς τήν πρώτην μή ευνοϊκήν π ,- 
ρίστασιν, μιάς υπερπαραγωγής τής Αμερικής, καί 
μέ τον προστατευτικόν άκόμη δασμόν τών 10 λεπτ'.ν 
κατ’ όκάν, ή ελληνική σιτοπαραγωγή κλονίζεται κ:Ί 
ύφίσταται κρίσιν.

Συμφέρει λοιπόν ή όχι;
Δύναμαι νά άντικατασταθή διά κτηνοτροφικών έ:ΐ!- 

χειρήσεων καί ποιαν αύται μορφήν δέον νά έχ€ν 
διά νά άνταποκριθονν είς τάς άνάγκας τοΰ άγρότ;υ 
καί τάς αξιώσεις τής έθνικής παραγωγής ;

Ζητήματα, ερωτηματικά, είς τά όποία άς άπαντ;;- 
σουν οί αρμόδιοι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΗΡΩΣΙΣ 
TOT ΑΑΧΕΙΟΤ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΟΝ. ΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενήσεται τήν 28 ’Απριλίου (11 Μαΐου) 191C*

Σΰνολον κερδών Δραχμαι 200,000  

Μέγα κέρδος » 80,000



ΕΝΑ ΦΤΛΛΑΔΙΟΝ ΤΟΤ ΠΛΕΧΑΝΩΦ
I Η Σ Ο Σ ΙΑ Λ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΙΟΣ I

Είναι γνωστός και είς. τήν Ελλάδα ό πρό τίνος ά- 
ποίΚχνών Γεώργιος Πλεχάνωφ, έκ τών αρχηγών τής 
Ρωσσΐκής σοσιαλδημοκρατίας καί έκ τών μεγαλειτέ- 
ρων θεωρητικών τοΰ σοσιαλισμοί. Επίσης είναι γνω
στή ή κατά τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον στάσις του, δτε 
ούτος, άντιθέιως πρός τόν Λενίν, ύπεστήριξεν δτι τό 
Ρωσσικόν ποολεταριάτον έ'πρεπε νά βοηθήση τήν Τσα
ρικήν Κυβέρνησιν είς τήν διεξαγωγήν τοΰ έναντίον 
τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών πολέμου. Τά κατωτέ
ρω αποσπάσματα, ληφθέντ^ έξ ένός φυλλαδίου του, 
έκδοθέντος έν Παρισίοις, έπεξηγοϋν τούς λόγους δι’ 
ους αυτός δέν συνεμερίσθη τάς απόψεις τοΰ Λενίν :
Τό φυλλάδιον έπιγράφεται : «Ή. σοσιαλδημοκρατία 
και ό πόλεμος», αποτείνει δέ άπάντησιν πρός ένα Βούλ
γαρον σοσιαλιστήν, ζητήσαντα νά μάθη τήν γνώμην 
τον Πλεχάνωφ δσον αφορά τό καθήκον τών Ρώσσων 
σοσιαλιστών κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου: «Σλαύ- 
ας τήν καταγο^γήν, λέγει ό Πλεχάνωφ, συνεπάθησα 
τούς Σλαύους πάντοτε και συνεμερίσθην τάς όδύνας 
των. ’Αλλά δέν είμαι μόνον Σλαύος. Είμαι έπίσης σοσι
αλδημοκράτης τής σχολής Μάρξ-Έγκελς. Είνε δέ γνω 
στόνδτι ή σχολή αυτη έξετάζει τά κοινωνικάφαινόμενα 
άπό τής άπόψεως τών τάξεων καί δχι άπό άπό τής 
άπόψεως τών φυλών ή τών έθνικοτήτων. Καί( όσον καί 
αν νπήρξε βαθεΐα έν εμοί ή έντύπωσις έκ τοΰ παρόν
τος πολέμου, δέν έγνατέλειψα τήν άποψίν μου : Τήν 
άποψιν τών κοινωνικών τάξεων.

»Μέχρι τοΰ 1914 ή στάσις τοΰ διεθνοΰς προλετα
ριάτου απέναντι ένδεχομένου πολέμου ήτο καθωρισμέ- 
νη. 01 προλετάριοι άπέβλεπον πρός τόν πόλεμον ώς 
πρός τόν πλέον θανάσιμον αντίπαλον καί οσάκις ό πο
λιτικός όρίζων τής ΕύΙρώπης έσυννέφιαζε, παρεσκευά- 
ζοντο εις έπαναστατικήν δράσιν. Είναι δέ γνωστόν 
δτι ή Γερμανική σοσιαλδημοκρατία άπετέλει τήν πρω- 
τοπορείαν τοΰ διεθνούς προλεταριάτου. 01 σοσιαλδη- 
μοκράται τών άλλων χωρών ύπερηφανευόμεθα διά 
τάς έπιτυχίας της, έόασίζομεν έπ’ αύτής τάς κ’αλλιτέ- 
ρας έλπίδας. Τήν έθεωροΰμεν ώς τήν έπαναστατικω- 
τέραν δύναμιν τής ιστορικής αύτής περιόδου καί εί- 
με/θα βαθέως πεπεισμένοι, δτι ή ύπαρξις αύτής άπετέ- 
λει τήν άσφαλεστέραν έγγύησιν διά τήν όιεθνή ‘ει
ρήνην.

«Μέχρι τέλους ’Ιουλίου 1914 είχα κάί έγώ τήν άδι- 
άσειστον αύτήν πεποίθησιν. Άνεγίνωσκα μετά χαράς 
τά κύρια άρθρα τοΰ κεντρικού οργάνου τής ^Γερμανι
κής σοσιαλδημοκρατίας, τά επιτιθέμενα κατά τής πο
λιτικής τοΰ καγκελλαρίου τής Αυτοκρατορίας. Έκ 
τών άρθρων αύτών άπεδεικνύετο, δτι ή πολιτική τοΰ 
καγκελλαρίου ’ήπείλει νά προκαλέσ^ τόν πόλεμον, δε
δομένου δτι τό Βερολΐνον είχεν υπαγορεύσει εις τήν 
Κυόέρνησιν τής 'Βιέννης τό τελεσίγραφον, τό όποιον 
ή Σερβία ήτο αδύνατον ν’ άποδεχθή δίχως νά παραί
τησή τής ανεξαρτησίας της. Άπεδεικνύετο έπίσης έκ 
τών άρθρων αύτών, δτ ή Ρωσσία δέν ήδύνατο ν’ άρ- 
νηθή βοήθειαν είς τήν Σερβίαν, διότι θά εχανε πά
σαν έπιρροήν έν τή Βαλκανική. Καί ^τά πράγματα εί-

χον ουτω τώ δντι. Άλλ’ ο! δημοσιογράφοι τής Γερ
μανικής Αυτοκρατορίας έσκέπτοντο άλλως. Είχον ή
δη τυφλωθή υπό τού σωβινισμού, δστις είχεν αφήσει 
απρόσβλητον τήν σοσιαλδημοκρατίαν. Μετά πολλού 
θάρρους οί «σύντροφοί» μας έξε^έλουν τό καθήκον 
των ώς εύσυνειδήτων προλεταρίων πιστών εις τάς 
απόψεις τής Διεθνούς.. .

»Περί τά τέλη ’Ιουλίου έλαβε χώραν συνεόρίασις 
τού Διεθνούς Σοσιαλιστικού Γραφείου, τήν όποιαν 
έπηκολούθησεν αντιπολεμικόν συλλαλητήριον. Εις 
τόν λόγον, τόν όποιον έξεφώνησε κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ συλλαλητηρίου τούτου ό άντιπρόσωπος τής 
Γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, ό σύντροφος Χάαζε, 
ύπηνίχθη δτι ό πόλεμος θά προεκάλει επανάστασήν 
είς τήν Γερμανίαν...

»Είς τούς άγώνάς των έναντίον τοΰ μιλιταρισμού 
οί Γερμανοί οοσιαλδημοκράται είχαν ώς κανόνα τό 
«K einen m a u n  ! K einen  groschein». Οΰτ’ έναν 
άνδρα, ούτε μίαν πεντάραν. Ή το  λοιπόν φυσικόν ν' 
άναμένη τις δπως τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν, χά
ρις είς τας προσπαθείας τών Γερμανών ιμπεριαλι
στών, ό πόλεμος δέν ήτο πλέον απειλητική πιθανότης. 
άλλ' είχε μεταβληθή εις τρομακτικήν πιθανότητα,— 
ήτο φυσικόν, λέγω, δτι ο! Γερμανοί σοσιαλδημοκράται 
όχι μόνον θά ήρνοΰντο νά θυσιάσουν δι’ αύτόν έναν 
άνθρωπον ή μίαν πεντάραν, άλλ’ δτι θά συνήγειραν 
έναντίον τού κόμματος τών ιμπεριαλιστών δλας τάς 
ύλικάς καί ήθιχάς των δυνάμεις. Τά πράγματα δμο^ 
δέν ακολούθησαν δυστυχώς αύτόν τόν δρόμον. Εις 
τήν ιστορικήν συνεδρίασιν τοΰ Ράϊ'χσταγ, ήτις έλαβε 
χώραν τήν 4ην Αύγούστου, ό αύτός σύντροφος Χάα- 
"ε έδήλωσεν, δτι τό σοσιαλδημοκρατικόν κόμμα θά 
έψήφιζε τάς πολεμικάς πιστώσεις καί θά έλάμβανε 
ζωηρόν μέρος εις τόν πόλεμον.. .  Αύτό τό «Φόρ- 
Θαιρτς» μετέβαλε τόσον καί ήρχισε νά γράφη σπου
δαία πατριωτικά άρθρα.

»Άντιθέτως δμως είχον προσενεχθή κατά τό 1870 
οί Μπέμπελ καί Αίμπκνεχτ, ο'ίτινες άπέσχον άπό τής 
ψηφίσεως τών πολεμικών πιστώσεων, μολονότι έθεώ- 
ρουν τήν Γαλλίαν ώς έπιτιθεμένην. Θά έψήφιζον μά
λιστα καί έναντίον τών πιστώσεων τούτων, άν ό Μπισ- 
μαρκ δέν έπλαστογράφει τό τηλεγράφημα τοΰ Έ μ ς. 
Καταφαίνεται έκ τούτου, δτι ή σημερινή σοσιαλδημο
κρατία δέν ομοιάζει τήν παλαιάν τοιαύτην. Πώς νά 
έξηγήσωμεν τήν διαφοράν ; Οί Γερμανοί σύντροφοι 
διετείνοντό, δτι δέν ήόύναντο νά μήν υποστηρίξουν 
τόν άγώνα έναντίον τοΰ Τσαρισμού. Άλλ’ είναι τούτο 
δικαιολογία ; Ή  Ρωσσογαλλική συμμαχία ήτο άπό 
μακρού γνωστή. Ά ν  δέ οί Γερμανοί σοσιαλδημοκρά- 
ται έθεώρουν άναγκαϊον νά υποστηρίξουν πόλεμον 
κατά τής δεσποτικής Ρωσσίας, δέν ήγνόουν δτι κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον θά έπολέμουν καί κατά τής δημο
κρατικής Γαλλίας. Διατί άλλως τε ό Χάαζε τό άπέ- 
κρυψε κατά τό άντιμιλιταριστικόν συλλαλητήριον τών 
Βρυξελλών ; Καί διατί ήπείλησε τήν Γερμανικήν Κυ- 
βέρνησιν δι’ έπαναστάσεως ;

»Κατά τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου ό πληθυσμός τής 
Γερμανικής Αυτοκρατορίας διήλθε κρίσιν σωβινισμοΰ 
καί οί Γερμανοί σύντροφοι εύρον άναγκαϊον νά μετα
βάλουν ριζικώς τήν τακτικήν των. ’Εσκέφθησαν ώς 
εξής : «Κηρυσσόμενοι κατά τήν στιγμήν ταύτην έ
ναντίον τοΰ πολέμου, έλαττώνομεν τήν έν τή χ|ύρα 
έπΓδρασίν μας. Ελαττώνοντες δέ ταύτην είναι κίνδυ
νος νά έχωμεν κατά τάς προσεχείς έκλογάς υπέρ η
μών όχι τέσσαρα, αλλά δύο εκατομμύρια εκλογέων. 
Καλλίτερον είναι δθεν νά ψηφίσωμεν τάς πολεμικάς 
πιστώσεις.»

» Αλλ είς τούς φόβους περί τοΰ αποτελέσματος τών 
προσεχών εκλογών προσετέθη πιθανώ? καί ό φόβος 
μήπως τό ώργανωμένον προλεταριάτον καταληφθή 
ύτό πολεμικού πυρετοί?. Πρός άποφυγήν τής δι̂ χο- 
νοίας καί ίσως τής διαλΰσεως τών οργανώσεων οί σο- 
σιαλδημοκ,ράται Γερμανοί άπεφάσισαν νά θυσιάσουν 
τήν άοχαίαν τακτικήν των καί νά βαδίσουν μετά τοΰ 
Αύτοκράτοοος έν τώ «άμυντικώ» έναντίον τής Γαλ
λίας και τής Ρωσσίας πολέμω, δπως τόν ελεγον, άλλ’ 
ό όποιος ήτο επιθετικός, ώς είχε προηγουμένως άπο
να λύψει τό «Φόοβαιρτς». . . ’Επρόκειτο δθεν περί ά- 
ποφάσεως καιροσϊίοπικής.

Άκρλοΰθως ό Πλεχάνωφ φέρει τόν λόγον είς τήν 
έν Ρωσσία έκ τοΰ πολέμου δημιουργηθεΐσαν κατά- 
στασιν:

« Οσον αφορά τήν Ρωσσίαν ό καθείς θέλει άναγνω- 
ρίσει τό όικαίωμα τοΰ Ρωσσικού λαού δπως διαρρυθ- 
μίση έλευθέρως τά καθ’ εαυτόν. Ό  Τσαρισμός είναι 
φο5ερόν έμπόδιον διά τήν άνάπτυξιν τού Ρο>σσικοϋ 
λαού. Καί μερικοί έπιθυμούνες τήν ευημερίαν του θά 
ήθελον τήν νίκην τής Γερμανίας έν τφ άγώνι της 
κατά τής Ρωσσίας. Θά ηύχοντο δπως τό βαρύ Γερ- 
ιιανινόν πυροβολικόν κατακρήμνισή τό άποτρόπίαιον 
οικοδόμημα τοΰ Τσαρισμού, ό όποιος παρακωλύει τήν 
κοινωνικήν μας πρόοδον. Άλλ’ έγώ έθεώρουν τήν πι
θανότητα 1 ερμανικής νίκης ώς μεγάλην δυστυχίαν 
δι,’ ολην τήν Ευρώπην. . .  Είμαι πάντοτε άδιάλλακτος 
έγθρός τοΰ Τσαρισμού. Ό  πανσλαυϊσμός ούδέποτε μέ 
εϊλκυσε. Καί μολαταύτα τρομάζω τάς συνεπείας Γερ
μανικής νίκης έναντίον τής Ρωσσίας. Μερικοί σοσι- 
αλδηιιοκοάται καί έπαναστάται σοσιαλισταί σκέπτον
ται ώς εξής : « Ή ττα  τής έπισήμου Ρωσσίας θά ίσο- 
δυνάμει πρός αύξησιν τών πιθανοτήτων άπελενθεοώ- 
rpior τοϋ Ρ(ι)σσικοΰ λαού. ’Επιθυμοΰμεν τήν νίκην.»
’ ΑλΤΓ ή συλλογισμός αύτός είναι σφαλερός. "Οπως αί 

τιτται ένός κράτους δώσουν παρόρμησιν εις έσωτεοι- 
κήν προαγωγήν χρειάζεται νά μήν έχουν αύται Ιως 
αποτέλεσμα τήν άποξήρανσιν τής πηγής, άπό·’ >τήν 
όποιον πηγάζει ή ζωντανή δύναμις τού άπελευθερω- 
πκού κινήματος. Ποια δέ ή πηγή αυτη ; Ή  οίκονο- 
ιιική ανάπτυξις τής Ρωσσίας τι άκριβέστερον ή κεφα
λαιοκρατική της άνάπτυξις. Μία ήττα Ιτής Ρθ)σσίας 
έπιβοαδύνουσα τήν οικονομικήν της άνάπτυξιν θά έ- 
ζηιιίώνε τήν ύπόθεσιν τής έλευθερίας τού Ρωσσικού 
λαού καί θά ένϊσχί’ε τόν Τσαρισμόν.»

Αλλ’ η τελευταία αυτη πρόβλεψις τοΰ Πλεχάνωφ 
διει|*εύσθη έκ τών πραγμάτων. Ή  ήττα δέν έστήριξεν, 
ώς ύπέθετεν εκείνος, τό ν  Τσαρισμόν. "Ολως τό έναν
τίον συνέβη.

ΠΕΡΙΕΡΓΑΙΣΤΟΡΙΚΑ
(Μάς άνακοινοϋν αι άπό τόν Διευθυν- 
τήν τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κρά
τους κ. Ίω . Βλαχογιάνην).

Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝ ΟΔΗΣΣΟ ΤΟ 1816

«Είς ιόν Ά ρ ιΰ . 11 τον Λ . Ε. σελ. 204, έκηρνξα- 
μεν εις τό Κοινόν τcTrv 'Ελλήνων την σνστασιν τον1 
— νοτήματος τών Γραικών Άοψα/.ιστών^ καί την 
γενναίαν άτκκραοιν τών Διοικητών τον ονοτήματος 
τούτον, τώρα κηρνττομεν έξ άλλ.ου γράμματος τοΰ 
φιλογενονς και φιλοκάλον Ίωάννον Μτιοκχονρίδσν 
και τά έξίίς:

». . . Κατά όε τόν ,ιαοελΰόντα χρόνον 1815 εδοτκε 
τό Σύστημα τών Γραικών ’Ασφαλιστών επί τής διοι- 
κήαεως τών Ιδίων κυρίων Ή λ ία  Μ άνεση και Ίω~ 
άνναν Αμβρόσιόν τών Πελοσιοννησίων^ και τοΰ κυ 
ρίον Στέφανον Ξειδά τον Ήτιειρώτον ( έπειδή κατ' 
Ρτος έκδαίνει είς τών παλαιών Διοικητών και άντ 
αύτοΰ εκλέγεται διά ψήφων άλλος νέος, έκ τών με- 
λών τής ’Ε ταιρείας) είς μεν τήν ένταΰ&α 'Ελληνι
κήν Σχολήν ρούβλια άσνγ. Μπάνκαν 31501 εις δέ 
τό Λ οσοκομεϊον ρούβλια 1350. Ταΰτα είναι όλιγώ- 
τερα άπό τά τοΰ παρε&όλντος χρόνου 1814, $ϊα τάς 
■κακοκαιρίας, αΊτινες ήλ.άττκοοαν τό κέρδος, αί καλ.ο- 
καιρίαι ϋέλ.ονοι τό α νξή ο ει.. .»

Καλά καί μεγάλα, καί γενναία, καί φιλάνϊλρωπα 
είναι τά οσα κάμνετε^ φίλοι καί αδελφοί Όδνσσινοί 
Γραικοί, είς βοήϋειαν τών αύτοΰ άα&ενών κοιτά τήν 
ψνχί]ν καί κατά τό σώμα δμογενών. άλλα δεν ήΰέ- 
λ.ατε βοι^ήσει καί ωφελήσει ολίγον τό Γένος δλον, 
άν ήΰέλατε νά μιμηϋήτε καί τονς έν Λ ιβόρνφ α
δελφούς σας Γραικούς Έμά&ατε βέβαια τάς γεν
ναίας καί σωτηριώδεις άποφάοεις τών χρηστών έ- 
κείντην τέκνων τής κοινής ημών μητρός καί πατρί
δας' έιιά&ατε καί δτι έκ τοΰ υστερήματος άπεφάσι- 
σαν νά oxf-ελήσωσι τό Κοινόν' άλλά .τόσων ελέγχων 
άξιοι είναι δσοι μήτε έκ τοϋ περισσεύματος δεν ΰέ- 
λονσι νά κάμωσί τι καλόν είς τό Γένος, τοΰ δτιοίον 
ή φύαις τονς έκαμε μέλη, εις τήν πατρίδα, ή ό
ποια τονς έγέννηοε καί τονς άνέϋρεψε. άλλα σείς, 
φιλογενεϊς καί φΰητ.^.-^ ιδες Ό<3vorivai! δεν ϋέλετε 
μιμηϋη τούτους διά τήν αμέλειαν τ'· · είς '':<τιλήρω- 
οιν τών πρός τήν π α γ ίδ α  χρεών 'λογχών άξίονς, 
νλ/.ΰ τονς Αιβορνού:, διά νά μακαρίζεστε ι οζν μ ΐ 
αί τονς έν δσφ σώζεται αίμα Ελληνικόν < ■

( ’Α  π.6 τό εν Β ιέννη  η ε ρ ίφ η μ ο ν  πεη ιοόικον  « ' Ρ ο π ή ϊ ο Λ σ -
ιο ς». ετο ; 1816 ο ε ΐ .  310).

ΐ  * '

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠίΤΑΤΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟΝ 
ΠΡΟ ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΛΟΥΣ

Γ  ε ώ μ η λ ο ν 
<(Τό περίφημον τοΰτο φντόν, εις τό όποιον ή Σζ/ΐω- 

τία, καί ή Ιρλανδία  χρεωοτονν τόν ώραϊον πληδν- 
σμόν τον λαοΰ των, καϋώς καί μέρος τής Γέρμα-



νιας τής 'Ελβετίας, και μερικοί τόποι βοννήσιοι 
τής Γαλλίας. Τό φντον τούτο, τον όποιον ή καλλι
έργεια είναι εύκολος, τό προϊόν βέβαιον, και ή προ
ετοιμασία τον διά τό φαγψ όν απλή και πρόχειρος, 
τό έφεραν καί τό εκαλ/.ιέρνηοαν, πρώτην φοράν εις 
τάς Ίονικάς Νήσους, οί Γάλλοι.

Α ί  δοκιμαί των, ύπερέβηοαν τήν κοινήν ελπίδα, 
επειδή %να και τό αντό χωράφι, έκαρποφόρηοε τρεις 
φοσαΐς είς τόν αντον χρόνον.

Έκαλν.ιεργήϋη λοιπόν άπό τότε τό φντόν τοντο 
εις τάς νήοονς χωρίς δμως τήν επιμονήν, τήν ό
ποιαν ή χρεία άπαιτονσεν..

"Οϋεν^ acpoi1 ή χρήσις τών γεωμήλων, άπεκατε- 
στά&η άναγκαία είς τήν 'Επτάνησον, οί πραγματεν- 
τ αί άρχισαν νά τά φέρουν άπό ξένους τόπον ς. Καί 
ουτω, τό χάρισμα ενός προϊόντος δ ιωρισμένον, νά 
άτιοκαταστήση δλιγώτερον χρειαζόμενον, άπό τάς 
εμπορικός προβλέψεις, τόν ’Ίονα πολίτηνt έσνντεινε 
μάλιστα νά τόν ντίοτάξη περσοότερον, εις αν τάς.

Περιττόν είναι νά περιγράψωμεν είς έκτασιν τά 
καλά, όποϋ πηγάζονν άπό τόν πολλαπλαοιαπμόν τής 
καλλιργείας τοΰ φντοΒ τούτον.

"Ας ενγαριστήόο>μεν τήν ϋείαν Πρόνοιαν, ή ό
ποια ευδόκησε νά χρησιμεύσουν περίοοότερον είς 
καλλιέργειαν τοϋ φντον τούτον τά δλίγον καρπερά 
χωράφια είς σιτάρι■ Ε ις  τρόπον οτι, μία έκτασις 
χωραφίων (όπου ημείς δνομάζομεν άκαρπα) καρ- 
πίζει περισσότερα γεώμηλα , άφ’ δτον καρπίζει σι
τάρι, μία όμοια έκτασις χωραφίων ενκάρπων».

( Από την «Ίόνιον *Ανθολογίαν» τόμος τοϋ έτους qs).&'. σελ. 1).

* *

ΑΙ ΠΥΡΚ8Ί II ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑ'ΘΡΠΝ ΑΤΤΙΚΗΝ 
ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ AilFAEYOEPQIEQZ

παρρηοιασϋήτε εδώ οί προεστοί τών χωρίων αμέ
σως όπου λάβετε τό παρόν μας.

’Εν Ά ϋή να ις  τή 28 Αύγουστον 1830 
Ή  κατά τήν Ενβοιον και ’Αττικήν Έπιτοοπί)

Σ. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. ΜΑΝΟΣ 
I. Μ ΙΣΙΟ Σ

Ο Γ οαΐίΐιατενς
Π. ΣΠΑΝΟΠΟΥΑΟΣ»

*  *

ΣΠΑΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΙΜΟΑΒΓΙΟΝ

ΤΙ ΕΣΤΟΙΧΙΖΕΝ Η ZQH EHI 0Θ0Ν0Σ

(’Ανέκδοτον Εγγραφον τις αποσταλεί- 
ση·; άπό τόν Καποδίστριαν Ε πιτρο
πή; δπ(ος «αραλάβΐ] τήν ’Αττικήν).

«Ποός τους κατοίκους τών y<j)olo)r τής ’Αττικής
Ή  επιτροπή όποΰ τώρα έστάΐϋη είς τονς τόπους 

αύτον~ άιτο τόν ’Εξοχώτατον Κνβεονήτην τής 'Ελ
λάδος. μόλις έφϋασεν εδώ και βλέπει με μεγάλην 
της σποοίαν νά άκολονϋούν έξω  ά&ιάκοπαις πυρ- 
καϊαϊς, ή όποίαις φέονονν μεγάλον άφανισμόν είς 
τά δένδοα κα'ι προξενούν ζημίαν σημαντικήν είς τόν 
τόπον. Αντό τό ποάνμα ή Κνβέονησις δεν ήιιπορεϊ 
νά τό ίδν ιιέ άδιαφοοίαν■ κ>αι διά τοντο σάς άιατάο- 
σοιιεν έξ δνόιιατος τον Έξογω τάτον Κυβερνήτου νά 
βάλετε είς τό εξής δλην τήν ποοσοχήν σας διά νά 
μή γίνοντα ι τά παοόιιοια^ καί οποίος είναι αίτιος 
τής πνοκαϊάς.νά πιάνεται και νά παραδίδεται είς 
τήν έξονσίαν.

Στοχαοϋήτε δτι αΰταΤς ή άταξίαις ϋά π,αιδενΰονν 
με δλην τήν αύστηοότητα, ϋέ νά γίνη έξέταοις, κα'ι 
οί αίτιοι τοϋ κακοί} ϋά ΐρανερωϋονν .καί τότε όχι 
μόνον αυτοί ϋά τιμωρηθούν, άμιιή ϋά πέσν τό βάρος 
καί είς τά νο>οία με τά όποια έχουν νά κάιιονν. Διά  
νά σάς όμιλήσωμεν επάνω είς τοντο καί στοιιατικώς 
πλέον έκτεταμμένα, σάς προσκαλονμεν νά ελϋητε νά

(’Από τήν«Έφημβρίδα τών ’Αγγελιών» ετος 1836. άριί>.43)
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

ή οκά Α. Λ. ή όκΰ Δρ. Α.
Σίτος α ' ποιότ. » .14 Κουκιά » .15
’Ά λευρα  αυτοΰ » .16 Τυρός » .56
Σΐτος β ’ ποιότ. » .13 ’Έλαιον » 1.60
’Ά λευρα  αυτού » .15 Βοντυρον » 2.60
Αραβόσιτος » .10 Οίνος c ’ ποιότ. » .26
’Ά λευρα  αντον » .11 Σαπώνιον » 1.65
Κριϋή  » .9 Βαμβάκιον » .55
Φασόλια » .25 Μαλλίον » .95
Ρεβύνϋια  » .20

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ή όκά Δρ, Λ. ή οκά Δρ. Λ.

Σίτος α' ποιότ. » .17 Τυρός » .70
Αραβόοιτος » .11 Βούτνρον » 2.20

Κ ριϋή  » .13 Οίνος α ' ποιότ. η 32
Σ μιγάδι » .14 » β ' ποιότ. » .22
Καλαμβόκιον » .12 Μαλλίον » 1.10

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ή όκά Δρ. Λ. ή όκά Δο. λ

Σίτος α ' ποιότ. » 14 Φακαι η .24 ■
’Ά λευρα  αντον » .16 Φασόλια » .24
Αραβόσιτος » .12 Ρεβύνϋια  » .32
Κριϋή η .10 Τυρός » .40
Σ μιγάδι » .12 *Έλαιον « 1.40
Καλαμβόκι » .8 Βούτνρον » 1.7C

ΡΙΊΑΡΧΙΑ ΘΗΒΩΝ - 
c-_  ̂ ^  ^  ή όχά Δρ. Λ.

Σίτος α ' ποιότ. » .18 'ί'υρός » .80
’Ά λευοα  αντοΐ· η .20 Έλαιον » 1.80
Άοαβόσιτος
Κριϋή
Ρεβύνϋια
$ίονκιά
’Ά  07 ος

>ν ..9
») .19
■>ι .18
,. .15
» .16

Βούτνρον ?.40
Οίνος β ' ποιότ. » .24
Σαπώνιον « 1.80
Βαμβάκιον » .45
Μαλλίον » .90

Κρέας άονίσιον « .72 Ορυ.ιον » .56
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 

ή οκά Δρ. Α. ή οκά Δρ. Α.
Σίτος α ’ ποιότ. » .16 Φακαι >» .12
Αραβόσιτος » .12 Οίνος α ' ποιότ. 1 .36
Κριϋή  » .12 ’Έλαιον >» 1.90
Καλαμβόκι » .10 Βαμβάκιον λ. 50-55

Αντή ήτο ή ζωή επί ’Ό&Ιωνος. "Οποιος ϋέλει 
τώρα δ.ς τήν σνγκρίνΐ] μέ τήν σημερινήν

ΣΟΛΩΜΟΣ
< ΑΝΑΔΡΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ )

Β
Αλλά πολύ περισσότερον .ον "Υμνου και τής ’Ω

δής είς τόν Βύρωνα αναπτύσσονται τά δώρα τής με
γάλης λυρικής του ιδιοσυγκρασίας είς τόν «Λάμ
προν», ποίημα, τό όποιον κατά τά φαινόμενα δεν έ- 
τελείωσε ποτε ό τιοιητής, άλλά τοϋ όποιου τά σωζό- 
μενα άποοπάοματα είναι άρκετά νά δώσουν ιδέαν 
τοϋ μεγάλον λυρικοίI διηγήματος, πον έσχεδίαζεν ό 
Σολωμός. Ή  νπόΟεοις, Βνρωνίζονσα, δπως ϋέλει 
ό κ. Παλαμας  ̂ ύπερρωμαντική, άπίϋανος. νπερτρα- 
γική, ’έχει ώς εξής:

Ό  Λάμπρος ήπάτησε τήν Μαρίαν, κόρην δεκα- 
πενταετή, κατόπιν νποοχέσεως γάμου. Άπέκτησεν  
έκ τής ενόχου αυτής σχέσειως 4 τέκνα, μίαν ϋυγα- 
τέρα καί τρία άοσενικά, τά όποια έγκατέλειψεν είς 
τό βρεφοκομεϊον.

Είχαν ήδη παρέλϋει 15 έτη και ό Λάμπρος δεν 
άπεφάσιζε νά στεφανωτή τήν Μαρίαν.

Τήν εποχήν εκείνην οί Σονλιώται έπολεμονσαν 
κατά τοϋ Ά λ ή  Πασά και ό Λάμπρος συνηγωνίζετο 
μετ’ αυτών άπό τήν έπιϋυιιίαν νά έκδικήση τόν ϋά- 
νατον ενός ίερομονάχον. Ε ίς  τό στραιόπεδον ό Λ άμ
προς συναντά ένα νέον Τούρκον, ό ότιοίος τόν ειδο
ποιεί δτι οί Τούρκοι ετοιμάζονται νά στήσουν έν έ
δραν είς τους "Ελληνας. Ό  νεαρός Τοϋρκος τον ά- 
τωκαλύπτει, δτι είναι κόρη, ζητεί δε από τόν Λ άμ
προν, ιόν οποίον ήγάπησε νά τήν βαζιτίση. Ή  ώ- 
ραιότης τής κόρης εμπνέει εις τόν Λάμπρον έρωτα 
σφοδρόν. Τήν αποπλανά. Παραδόξως δμως ή συ- 
νείδηοίς του τόν τύπτει δλως ιδιαιτέρως. Και μίαν 
ημέραν, ένω ήτένιζε τήν ερωμένην τον, άνακαλύ- 
πτει είς τήν δεξιάν της παλάμην αιματώδη σταυρόν 
και είς τόν λαιμόν της ενα οηιιάδι— τά σημάδια πον 
είχε βάλει είς τήν ϋνγατέρα της ή Μαρία, δταν έ- 
πρόκειτο νά τήν άπογωριο&ή. Ό  Αάιιπρος βιάΐλει 
φωνήν φρίκης και ή ατυχής νέα μανθάνει άπό τό 
στόιια τοϋ πατοός της τήν πεπρωμένην συμφοράν.

Ύ πόΰεσις κατιωτέρα ενός αριστοκρατικόν ταλάν
του, ολίγον τι επιφυλλίδανραφική. Ά λ λ ’ ό ποιητής 
εξαφανίζουν τήν νλην διά τής μορφής ιιάς κάμνει 
νά λησιιονήοοαιεν τάς άπιϋανότητας αύτάς καί νά 
προοέξωιιεν εις τό παραπονετικόν ανλημα τον Αιο
λικού του οργάνου. Καί ώς δείγμα τοϋ παϋητικοΰ 
ποιήματος ϋά ή μπορούσε νά παραϋέση κανείς τό δ- 
νειρον τό οποίον ή Μαρία διηγείται εις τόν Λ άμ
προν καί τό όποιον έμελλε, νά χρησιμεύοη ώς ή κα
ταστροφική λύσις τούτον. Ή  Μαρία καί ή κόρη της 
έποεπε νά εϋοουν τόν ϋάνατον είς τόν πόντον, ό ό
ποιος κατά τήν υποβλητικήν έκφραση> τοϋ άρχαίου 
«κλύ’ζει πάντα τ’ άνΰρώπον κακά» .

”Λ ξια επίσης ιδιαιτέρας μνείας είναι, μολονότι 
άνάγονται είς προγενεστέραν περίοδον τής τέχνης 
τοϋ Σολωμον καί γαλαρώς συνδέονται πρός τό δλον 
εργον τά δύο αδέλφια και ή τοελλή μάννα, δύο τρα
γούδια ποΰI ν Μαρία λέγει καϋό)ς ατενίζει έν άνα- 
iiovfj τοϋ Λάμπρον τήν ϋάλασοαν. Μελωδία, ,ωηρά  
εικονικό της καί καποια ψυχολογία τής παραφροσύ
νης άποδεικνύονν δτι ό Σαίξπηο ήτον έκ τών ποιη

τών τής τιροτιμήο&ως τοΰ Σολωμοΰ. Ά λλά  τό τραγι
κόν μεγαλείον τοϋ τιοιήματος κορυφώνεται εις τήν 
δέησιν τής Μαρίας καί τό δρor.ua τον Λά/ίίπρον τήν 
εσπέραν τοϋ Πάσχα. Σπανίως ποιητής κατώρϋωοε 
νά δώση τό α'ίσϋημα τής φρίκης τόσο δυνατά.

Θά ήϋελα νά μνημονεύσω εδώ τους ϋανμαοίους 
διά τήν μελωδικήν των δύναμιν στίχονς τον Κρη
τικού, τους κάπως αινιγματικούς είς τήν άποστια- 
σματικήν των μορφήν στίχους τοΰ Πόρφυρα, οπον 
έξυμνείται τό ήϋικόν και φναικόν κάλ.λος ενός ’Ά γ 
γλον έφήβίου, ό όποιος κολυμβών εις τήν ϋάλασοαν 
τής Κέρκυρας ενρε τόν ϋάνατον εις τήν πάλην τον 
πρός ϋαλάσσιον τέρας.

Α λλ’ όντε τά αωζόμενα αποσπάσματα βοηϋονν, 
οντε ό χώρος έπιτρέπει. Προτιμώ δε νά τερματίεω  
τήν μακράν αντήν πραγματείαν, δίδων μίαν συνοπτι
κήν εικόνα τής κνοίωτέρας προσπαϋείας τοΰ ποιη- 
τοϋ Τών Έλευϋέρων Πολιορκημένων.

Τρία, ανεξάρτητα άπ οΙλήλοΥν σχεδιάσυατα τών 
Έ/.ευϋέρων Πολιορκημένων εύρηκαν οί Πολυλάς„ 
Μά' εσις και Κοναρτάνος είς τά χειρόγραφα τον Σο- 
λωιιοϋ.

Ά  ς έξετάοωμεν έν αρχή τό πρώτο σγεδίασυα: 
Ό  ποιητής οραματίζεται τό Μεσολόγγι. ’Ε κεί ποϋ 
μεταιτέοεται πιοτώς ό ποιητής, μία πολεμική ϋεό- 
της. ή Ε λλάς, είτε ή Έ λενϋερία, ή Μονσα έπι τον 
ποοκειιιένον— μία ιιεγάλη μαυροηορειιένη γυναίκα 
μέ φωνήν ποΰ νικά τήν όχλοβοήν καί τόν πάταγον 
τοϋ πολέμου, τραγουδεί'

Ίο  γά 'κιμα  επήοα  
τον ήλιον τό δρόμο 
κοεμώντας τ}) λνοα 
τη δίχαιν οτόν ώμο 
κι* απ’ οπον χαράζει 
wc δπον βν&ά 
τα μάτια μον δεν είδαν 

* τόπον πλέον δ?£ασμξνον
άπό τό Μεσολόγγι

Κ αί είς τά κατόπιν άποοπάοματα εις γοργούς, 
βραχείς, ευκινήτους, τραχείς, δθ)ρικοίις στίχονς 
περίγοάφεται ή πείνα καί τό μαρτύριον τών ηρώων.

Ά λλά  τό σχεδίασιια τοντο δέν φαίνεται δτι ικανο
ποιούσε τήν όλοέν ποοανοιιένην κα'ι όλοεν καϋαιρο- 
μένην αισθητικήν σννείδησιν τ oil Σολωιιον. Τον έ- 
γοειάζετο ένας στίχος βαρύτερος, έπικώτεοος, πλέον 
ανετoc. ικανός νά πεοικλείη ολόκληρον νόημα.

Καί καταστρώνει δεύτερον σγέδιον τω ν ελενϋέ- 
ακ'ΐν Πολιορκημένων είς λαμπρούς ομοιοκατάληκτους 
δεκαπεντασνλλάβονς. Πόσους κόπους κατέβαλε διά 
τήν περισυλλογήν τον ποιητικού υλικού τοϋ δευτέρου 
τούτον σχεδίου, μαοτυροϋν αί άναοίϋιιητοι τιαραλλα- 
γαι τών στίχων. Παοα/λαγαι αί όποΐαι δείχνουν 
πόσον ήτο βαϋυς ό σεβασιιός πρός τήν τέχνην, πόσον 
V Όοατιανή ars m in im i, ή τέχνη τον ελάχιστου, 
ή τέγνη τοϋ διαιιορφώνειν τόν στίχον, είς τόν όποιον 
αί λέξεις ϋά ένονν τόν τάπαν ψηφίδων μωσαϊκού· 
Ά λλά  ϋά έπιιιείνο) μάλλον είς τάς λεπτομεοείας τοϋ 
τρίτου ονεδιάοματος, τό όποιον δέν είναι ή ηοεμω- 
τέοα και κατά τό δυνατόν ι/άλλον άντικειιιενική δια- 
τίτπο)σις τοϋ δευτέρου. 'Η  ομοιοκαταληξία άκόμη, 
αντό τό γνώρισμα τής νεωτέρας στιχουργίας, απορ
ρίπτεται ώς περιττή. 'Ο ττοιητήε προσφεύνει είς τόν 
ανομοιοκατάληκτο>’ δεκαπεντασύλλαβον_ άποφενγων



τήν διαίρεοιν ενός νοήματος εις δύο στίχους τον 
συνειρμόν, τάς τμήσεις, τός συνιζήσεις. Πόσον 'δμως 
δ δεκαπεντασύλλαβος αυτός είναι αρρενωπός, πόσον 
καλ.ά οίκοδομημένος, πόσον σννεσφιγμένος και ταν- 
τοχρόνως άνετος! Τέχνη είναι τό κρύπτειν τήν τέ
χνην. Λ  rs es t ce lare a rtem .

Ό  ποιητής κατορθώνει νάποκρύπττ] τήν προστιά- 
θειάν τον. Τήν προσπάθειαν' δπως χωρίς τολμηρός 
μεταθέσεις τής τομής, τάς όποιας έπεχείρησαν ό 
Πολυλας και ό Παλαμάς, άποφνγτ] τήν μονοτονίαν...

Ό  ποιητής ζητεί άπό τήν θεάν— τήν Μοϋοαν Έλ~ 
λαδα^ την ΕνσαρΆον Έλενθερίαν νάκ.ούοτ] τήν φω
νήν του:

ΑΝΟΙΚΤΑ I ΕΠΙ3ΕΤΟΛΑΙ
Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ κ»ν

'Αθήνα ι, 17 ’Απριλίου 1919 
Ενδοξότατε Κύριε,

Όσον καί άν είσθε άπησχολημένος είς τό 
Άεοοδρόμιόν σας, ώστε ν’ άρνηθήτε άκόμη και 
τήν συμμετοχήν σας είς τον συναγερμόν τοΰ 
Καπιτωλίου, δπου άνεμένετο ν’ άκουσθή ή φω- 
νή σας, υπέρ τών καταπατουμένων δικαίων τής 
φυλής σας, δσον καί αν ή θελήσατε ν’ ανταλλά
ξετε τάς πικράς ποιητικάς δάφνας τοϋ ωραίου 
σας εμβλήματος, ποΰ πλαισιώνουν τάς τρεις υ
ποβλητικός λέξεις: «P er N on  D o rm ire»  μέ τάς 
άΰλους δάοονας τοΰ ’ Ιταλικού άέοος δονουμέ- 
νου είς τδ πέρασμά σας, δσον καί αν έχχι καιρόν 
ν’ άκουσθή ή μολπή σας επάνω άπό τά κύματα 
τοϋ πικοοΰ Ά δοία και σύμπασαν χήν «ήμετέραν 
θάλασσαν» (n o s tro  m a r e ) ( υποθέτοΊ δτι δέν θά 
μείνετε άσυγκίνητος προ τοΰ υπέροχου ποοφυ- 
ροΰ θέαατος, τό όποιον προσφέρει είς την Μοΰ- 
σάν σας, ό Ελληνικός ’Απόλλων, άπό τήν ώ- 

,  οαίαν τ ου . . .  ’Ιταλικήν πατρίδα, τήν χρυσήν 
Ρόδον.

Το θέμα είναι πράγματι σαγηνευτικόν* καί 
περικλείει ενα υψηλόν σ α δ ι σ μ ό ν, τόσον 
προσφιλή είς την Μοΰσάν σας. Έ ν πρώτοις ύ- 
πάρνει έκεϊ μέσα αίμα. Αίμα πολύ καί θερμόν. 
Αίμα κυρτών γερόντων, αίμα αθώων βρεφών, 
αίμα cbpaicov παρθένων, αίμα Ελληνικόν, αρ
κετόν διά νά βάψίΐ καταπόρφυρα ολα τα ροδα 
τών Χριστιανικών Παραδείσων. 'Υπάρχουν 
στεναγμοί, γόοι, κοπετοί. 'Υπάρχουν σπασμοί 
καί σπαραγμοί, οί όποιοι άνασταίνουν είς μίαν 
νέαν ζωήν τό παλαιόν σύμπλεγμα τοΰ τραγικού 
«Λαοκόοντ.ος», εργον, δπως γνωρίζετε, Ροδίου 
τεχνίτου καί Ροδίου προφήτου. Ιδου! Ο πα
λαιός καί ό νέος συμβολικός όφις συσφίγγει, 
ενώπιον σας, μέ τους γλοιώδεις και φρικιαστι- 
κώς σαλεύοντας πλοκάμους του, τά μοιραία σώ
ματα τοΰ συμπλέγματος, δπου ή πτωχή γερον-

Η  #εά τον άπανιή., προστάζονσα δπως ψάλΐ] τήν 
πολιορκίαν τοϋ Μεσολογγίου:

Η  άνοιξις στήνει παγίδα είς τονς ττολιορκημέ- 
νονς. Εξαναπτει είς αντονς τόν πόθον τής ζωής—  
τονς ϋετει εις πειρασμόν. Είναι κίνδυνος νά όλιγο- 
(/ νχηοονν. Οι πολιορκηταί, ή πείνα και ή άνοιξις. 
Ιδού οι τρεις έχθροι των πολιορ·ίηιι> ι·ι»ν, οι όποιοι 

κλονίζονται, κινδυνεύουν νά πέσουν άπό τό ηθικόν 
βάθρον τής άδνσωπήτον άντιστάσεως κατά τών 
βαρβάρων είς τό όποιον ενρίοκονται.
(ΆκολονΌεΐ τό τέλος)

τική σάρξ, αδελφωμένη μέ τήν ώοαίαν εφηβι
κήν σάρκα, άναδίδει είς τούς σπασμούς της, όλό 
κληρον τό θαΰμα τής πλαστικότητος, τό όποιον 
άπεκάλυψεν ό Λέσσιγκ.

Δέν νομίζετε, ενδοξότατε κύριε καί προφήτα 
τής Λατινικής ’Αναγεννήσεως, δτι τό θέαμα 
είναι πράγματι ύπέροχον; Ό  Ρόδιος ’Απόλλων 
προσκαλεΐ τήν Μοΰσάν σας, άπό τήν μακρυνήν, 
ώοαίαν νήσον, διά μέσου όρέων καί θαλασσών, 
διά μέσου τής «ύμετέρας θαλάσσης», ( v o s t r o  

m a r e )  είς τήν υψηλήν μυσταγωγίαν. Έπιβι- 
βάσατέ την έπί τής «Νηός» σας, ,άναπετάσ- 
σατε τό μέγα Λατινικόν ίστίον καί άποστείλατέ 
την επειγόντως έπί τόπου. “Αν προτιμάτε τό ά- 
εροπλάνον, έμπιστευθήτέ την είς τάς πτέρυγάς 
του, τάς οποίας έδοξάσατε. ’Ίσως θά φθάση 
ταχύτερον «κόμη καί Γσ(ος θά προφθάση νά βά- 
ιΙ·υ τό λευκόν της πτεοόν είς τό ζεστόν άκόμη. 
Ελληνικόν αίμα, τό όποιον δέν χύνουν οί πιστοί 
τοΰ Μοιάμεθ, την φοράν αυτήν.

’Εάν ή φωνή σας δ έν  ήκούσθη υπό τάς αύ- 
στηράς σκιάς τοΰ Καπιτωλίου, αναμένει νά τήν 
άκούση ό Παρθενών, τοΰ όποιου, δπως θά έν- 
θυμεΐσθε, είσθε παλαιός οφειλέτης. Τοΰ είχατε 
ΰποσχεθή άλλοτε νά άναρτήσετε είς ενα τον 
κίονα τό μυθιστόρημα κάποιων παλαιών σας 
ε ρ ώ τ ω ν . 'Ο παοαπονούμενος κίων άναιιένει 
π ά ν τ ο τ ε  τό ανάθημά σας. Ελάτε να τοΰ άναρ
τή σ ε τ ε  τ η ν  Ώ δ υ ν  τοΰ Ροδίου Αίματος. Θά εί
ν α ι  τό  ευλαβές ανάθημα, τό όποιον θα προσφέ- 
ο η . δ ιά  τ ώ ν  ποιητικών σας χειρών. τό Καπιτω- 
λ ιο ν  πρός τόν Παρθενώνα.

Καί ήδη έπιτοέψατέ μου, ένδοξότατε κύριε, 
νά σάς προσφίο^ησω μέ τόν ώραΐον χαιρετι
σμόν, μέ τόν όποιον μοϋ έκάματε τήν τιμήν νά 
μέ προσφωνήσετε, μίαν μακρυνήν, κρυσταλλί- 
νην νύκτα, υπο την Ακροπολιν.

A v e  a t q u e  v a l e  πΑΥΛΟΣ ν ιρ β α ν α ς

__ Αρ|ΣΤ °Σ  ΚΑΜΠΛΝΗΣ

\
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Τ ά  ά π ο α ζελ λ ο μ εν α  χ ε ιρ ό γ ρ α φ α  ό έν  ά π ο δ ίό ο ν τ α ι

ΤΗΣΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δεν πιστευομεν, δτι τό δημοσιευθέν πρόγραμ 
μα τοΰ έλληνικοΰ έργατο σοσιαλιστικού κόμ
ματος αντιπροσωπεύει τάς αντιλήψεις τών Ε λ 
λήνων εργατών. Νομίζομεν μάλλον, δτι εκπρο
σωπεί τάς φαντασιοπληξίας μερικών φιλοδο- 
ξουντων.νά άποβώσιν ήγέται τοΰ έλληνικοΰ. . .
. . .μπολσεβικισμοΰ. Αλλ’ οί άνθρωποι αυτοί,, 
οι όποιοι με τοσον έλαφράν καρδίαν καί συνεί- 
δησιν αποπειρώνται νά διασαλεύσουν τήν ισορ
ροπίαν τής 'Ελληνικής Κοινωνίας διά τής κη- 
ρυσσομένης καταργήσεως παντός δεσμοΰ πρός 
τήν οικογένειαν καί πρός τήν θρησκείαν, δι’ ά- 
χαλινώτου πολεμικής έναντίον τής ατομικής 
ιδιοκτησίας, υποπίπτουν είς ψυχολογικάς πλά
νας, διό να μεταχειρισθώμεν την φράσιν τοΰ 
Fουσταυου Λεμπόν. Οί άνθρωποι αυτοί δέν έ- 
ψυχολόγησαν τούς "Ελληνας έργάτας, οί όποι
οι μέ τό νά είνε έργάται δέν παύουν νά είνε Έ λ  
ληνες, Χριστιανοί, οίκογενειάρχαι καί δέν παύ
ουν να αποβλέπουν πρός. . . τήν ιδιοκτησίαν. 
Καί έλησμόνησαν. δτι οί πλεΐστοι τών σημερι
νών ιδιοκτητών είνε χθεσινοί έργάται.

Θί φιλόδοξοι δημαγωγοί έδημοσίευσαν ενα 
έργατοσοσιαλιστικόν πρόγραμμα, δχι καί τόσον 
έπαναστατικόν, πράγματι. Αλλά τά διά τόν 
φόβον' τοΰ Στρατιωτικού Νόμου άποκοπέντα μέ. 
ρη τοΰ ά ν τ ι γ ρ α φ έ ν τ ο ς  προγράμματος 
δεν είνε δύσκολον νά γνωρίζη τις.Τά διαδηλοΰν 
καθημερινώς άνά τά κουρεία καί τά εστιατόρια 
οί νέοι Σωτΰοες. . . Καί κηρύσσονται αναφαν
δόν κατά τοΰ Κοινοβουλίου, ζητοΰντες άντικα- 
τάστασιν αύτοΰ διά τών Σοβιέτ, κατά τό ρωσ- 
σικόν υπόδειγμα. Οί κατ’ δνομα δημοκρατικοί 
δημαγωγοί ζητούν νά περιέλθη ή πολιτική ε
ξουσία τής Χώρας είς τό προλεταριάτον, ζη

τούν νά παραδίόσουν, έν άλλαις λέξεσι, τήν Έλ 
λάδα είς τήν διοίκησιν και την διάκρισιν μιάς 
άμορφώτου έργατικής ολιγαρχίας!

Αλλά διά τήν εύδοκίμησιν ένός τοιούτου σο
σιαλισμού άς πεισθούν, δτι τό ελληνικόν έδαφος 
είνε πάρα πολύ αυχμηρόν. ’Υπάρχει, , αναντίρ
ρητους, είς τήν Ελλάδα4 κοινωνική αδικία, άνη- 
θικότης κεφαλαίου καί άτέλεια πολιτικών μεθό
δων. Ούδείς άντιλέγει, δτι πλεϊστα κείνται κα
κώς. Καί ούδείς έξ ,ήμών, δσοι είργάσθημεν 
είς τήν ζωήν μας δσον δέν είργάσθησαν οί ση
μερινοί δημεγέρται, υπάρχει p άρνούμενος τήν 
έπείγουσαν ανάγκην βελτιώσεως τής θέσεως 
τοΰ έργάτου καί μεταρρυθμίσεων κοινωνικοοι
κονομικών λογικών, καί πραγματοποιήσιμων, δ
πως είνε ή καθιέρωσις τών εργατικών συντάξε
ων, φέο’ είπεΐν. ,Έ να πρόγραμμα λογικόν και 
σύμφωνον πρός τάς έλληνικάς συνθήκας ζητοΰ- 
μεν νά ίδωμεν. Καί επιδίωξιν τής ,έφαρμογής 
αύτοΰ διά τών νομίμων όδών. Ό χ ι  δι’ απεργι
ών άσκοπων καί συνταρακτικών. Ό χ ι  δι* απει
λών καί μέτρων έπαναστατικών καί βιαίων. 
’Αλλά διά τής συνεργασίας , καί τής πειθοΰς. 
Έξακολούθησις τών σημερινών μεθόδων δέν 
θά είγεν άποτέλεσμα άλλο. είμή μόνον τήν έν- 
τονωτέραν κρατικήν ένέργειαν καί την άμεσον 
όογάνωσιν άμΰνής τής άστικής ,τάξεως." Καί ά
πό ενα τοιοΰτον αποτέλεσμα ό διαβουκολούμε- 
νος εργατικός κόσμος τής Ελλάδος άσφαλώς 
δέν θά έξήοχετο κερδισμένος.

Διά τήν έκραγεΐσαν κρίοιν τής εγχωρίου βαμβα
κοπαραγωγής ονδέν άκόμη μέτρον έλήφθη. Μόλις 
πρό τινων ημερών ήρχισε νά μελετάται είς τό Ύ -  
πουργείον τΰς ’Εθνικής Οικονομίας ή έκδοσις Νο
μοθετικοί' Διατάγματος, άπαγορεύοντβς έπί τινα 
χρόνον τή) έκ τοίΐ εξωτερικόν εισαγωγήν βάμβακος. 
Τό Διάταγμα τοντο δμως δεν πρόκειται νά 
καθ' δλα τά φαινόμενα, τό φώς τής ημέρας, άν όέν 
παραοχεθονν προηγουμένως έκ μέρους τών παρα
γω γών Λεΰαδειας έγγντ,οεις, δτι δέν θά αυξήσουν 
ίπερμέτριυς τάς τιμάς των. Ε ίς  περίπτωσιν δέ μή 
έξε ιρ εσ ε^ς  τό ν έγ· (ο: ι,η· τούτων, δέν είναι απί
θανο ν τήν έκδοσιν τον ώς ονω Διατάγματος ν ι ου- 
νοδενογι και νπονργική διατίμηοις τον 5> χωρίου 
βάμβακος. θ ά  είναι όμως οπωσδήποτε τοντο μία λν- 
οις τοΰ ζητήματος τών παραγωγών Λεβαδείας. ’Έ 
στωι. Τ ί θά γίνη δμως διά τήν σοβούσαν σνναφή κρί
σιν τής έγχωρίον βαμβακονφαντουργίας; To ' Υπουρ- 
γεϊον τής Έ θνικ . Οικονομίας δέν άγνοει, δτι δλα τά 
υφαντουργεία Π ειραιώς και Σύρου είναι βεβαρν- 
μένα, ώς έκ τοΰ πολέμου, μέ μεγάλσς παρανκαταΰή- 
κας βαμβακερών νφασμάτων, τάς ότιοίας δέν ήδννή- 
θηοαν ουδέ μετά τήν άνακωχήν νά διαθέσουν, έφ ’ δ-



οον ή μεν κυβερνητ ικη άδεια εξαγω γής έδόϋη πολν 
αργά} οί δέ ’Ιταλοί ήδυνήϋι^αν είς τό μεταξύ νά 
αποκλείσου ν πάσαν ενέργειαν τών Ελλήνω ν εμπό
ρων είς την ’Ανατολήν. J έ»' &ά ήτο σκόπιμον και δί
καιον τό ώ ς ανω μελετώ μενον μέτρο ν άπαγορε νσεως 
τής εισαγωγής βάμβακος έκ τον εξωτερικοί· έπί 
τινα χρόνον νά έπεκταϋή καί είς τά έκ τοΰ εξωτερι
κού βαμβακερά υφάσματα; Τ ί κέρδος ϋά προκύ ψ>] 
διά τονς "Ελληνας βαμβακοπαραγωγούς έκ τον υπέρ 
αυτών μελετάψένου σήμερον μέτρου, άν αυρών τά 
υφαντουργεία Σύρου καί Πειραιώς, άδυναΐονντα 
νά ουναγωνισύουν μέ παρακαταϋήκας π ο λ ε μ ι κ ά ς  
το μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ό ν  ιταλικόν προϊόν, άναγκα-

σϋοΡν να σταματήσουν τάς έργαοίας των; Ποιος τότε 
ϋά άγοράση τόν εγχώριον βάμβακα;

Είναι καιρός πολύς τώρα άφ’ οτον αί Σύμμαχοι 
Κυβερνήσεις έπέτρειραν είς τους υπηκόους των τάς 
τραπεζιτικάς συναλλαγής μέ τήν Τουρκίαν καί τήν 
Βουλγαρίαν. Κάτι παρόμοιον δέν έγινε καί παρ' ή- 
μίν ομως. Π ότε τάχα τό Ύ πουργεΐον τής 'Εθνικής 
Οικονομίας &ά άποι/αοίοΐ) νά είσηγηϋή σχετικόν 
μέτρον είς τό ' Υπουργικόν Συμβούλων; Ί Ι  σημασία 
του διά τό Ελληνικόν εμπόρων είναι προιρανεστάτη.

KOINQHIKA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ν  ΚΙ ΝΗΜΑ
ΤΟΝ ΪΔ' Α ΙΩΝΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΥΟΝΙΚΗ,

Η βαθύτερα Ιξ^ταστ; τής αληθούς βυζαντινής 
ιστορίας πρέπει νά μάς φέρ{( εις τήν με/.έτην τής με
σαιωνικής έκέίντ(ς κοινωνίας, τήν όποιαν δέν γνωρί- 
ξόμέν κατ’ άλλον τρόπον, παρά μόνον ύπό δύο όψεις: 
ϊοξ τήν προσήλωσιν αύτής είς τήν θρησκείαν 
καί τήν άγώίην πρός τά θεάματα τοΰ Ιπποδρόμου. 
Μέγα δμως σφάλμα ϋά ήτο αν ένομίζομεν δτι ή βυ
ζαντινή κοινωνία περιωρίζετό μόνον είς τήν εκκλη
σίαν καί ItfV ιππόδρομον. Γνωρίζει Κ<ά άλλα προβλή
ματα σπουδαιότερα' γνωρίζει καί τά οίκο νομικά ζη
τήματα καί τά αγροτικά, ά/ίόκη καί τά ζητήματα τής 
δημοσίας αγαθοεργίας, άκόμη καί τά προβλήματα τά 
κοινωνικά είτε σοσιαλιστικά, τά όποια εκδηλώνονται 
είς τήν πάλην τών πλουσίων καί των πτωχών. 1ά σο
βαρά ταΰτα ζητήματα αποτελούν τήν αληθινήν δψιν 
τής βυζαντινής κοινωνίας, κοινωνίας, ή οποία div 
ρίνα! ή μονότονος καί θρησκόληπτος εκείνη, τήν ό
ποιαν μάς f γνώρισαν αί ίστορίαι, αλλά κοινωνίας γε
μάτης άπό* πρόοδον καί ζωήν. Από τά πολλά κοινωνι
κά προβλήματα, τά οποία έπεδίωξε νά λύση ή μεσαι
ωνική ημών κοινωνία, θά είπω σήμερον ολίγα τινά 
δί7̂ εν σημαντικώτατον κίνημα σοσιαλισμού, τό όποιον 
ήγέρθη είς τήν Θεσσαλονίκην τάς άρχάς ειος τά μέ
σα τού ίΔ ' αίώνος. , ,

Κατά τούς χρόνους, κατά τούς οποίους καταρρεει 
ή Βασιλεύουσα, ή Θεσσαλονίκη εξυψώνεται καί ̂  φαί
νεται ώς νά φωτίζεται άπό δλην τήν λάμψιν τού κα- 
ταρρέοντος 'Ελληνισμού. Ή  μεγάλη ελληνική α>τη 
πόλις προσπαθεί νά γείνη ή πρωτεύουσα ένός νέου 
ελληνικού κράτους, ή πρωτεύουσα ένός νέου άναγεν- 
νωμένου Ελληνισμού. Το δροσερόν πνεύμα τής άρ- 
χαίας Ελλάδος δίδει δυνάμεις νέας εις τόν πίπτοντα 
Ελληνισμόν ν.αί είς τήν κίνησιν εκείνην πρός νέαν 
ζωήν έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή μεγάλη Θεσσαλονίκη. 
Είς τήν πόλιν έκείνην, ή οποία γίνεται η εστία "ιών 
ελληνικών γραμμάτων, αί μεγάλαι αναμνήσεις τής 
αρχαίας Ελλάδος φέρουν αέρα ελευθερίας καί εύρω- 
στίας τή ' σκέψεως. Είς χρόνου;, κατά τους οποίους 
κρηιινίζεται ή Αυτοκρατορία, είς τήν Θεσσαλονίκην 
υψηλά! φιλοσοφικοί θεωρίαι διδάσκονται, οί λόγιοι 
ίξεγείρονται έναντίον του στενού μοναχικού πνεύμα

τος. Τό βάπτισμα εκείνο είς τόν άρχαίον 'Ελληνισμόν 
ανοίγει εύρυτάτους πνευματικούς ορίζοντας.

"Οτε ό περιεργότατος μέγας δομέστικος Ιωάννης 
ό Καντακουζηνός, τέλειος τύπος Βυζαντινού, ήθέλη- 
σε νά ίδιοποιηθή τόν θρόνον (1341), άγριος εμφύ
λιος πόλεμος έξερράγη είς δλον τό κράτος. Κατά τόν 
εμφύλιον τούτον πόλεμον συνέβη είς τήν Θεσσαλονί
κην τό απελευθερωτικόν κίνημα, περί τοΰ όποιου έκα
μα λόγον. 'Ο λαός τής Θεσσαλονίκης εστέναζεν υπό 
τήν πίεσιν τών πλουσίων ό Καντακουζηνός έθεωρείτο 
ό αντιπρόσωπος τής παλαιάς αριστοκρατικής τά- 
ξεως· είς τήν Θεσσαλονίκην είχεν ήδη σχηματιοθή 
ισχυρόν δημοκρατικόν κόμμα, τό όποιον μέ τόν και- 
οόν εϊχεν αποκτήσει μεγάλην δύναμιν. Οί μεσαιωνικοί 
ούτοι άγνωστοι δηόοκοάΐαι ώνομάζοντο Ζ η λ ω τ α ί. 
:>αι ήσαν άνδρες πλήρεις ζήλου πρός τά δίκαια τοΰ 
λαού.

Οί ζηλωταί, όιά νά πολεμήσουν τόν Καντακουζη- 
νόν, έπροκάλεσαν στάσιν, ή οποία είχεν ώς άποτέλε
σμα τήν έκδίωξιν τοΰ διοικητοΰ τής πόλεως καί τών 
οπαδών του. Είς τήν στιγμήν τού συνθήματος ήλθον 
είς τό μέσον τού λαού καί έκήρυξαν τόν πόλεμον έ
ναντίον τών πλουσίων καί τών εύγενών. Οί καταπιε- 
ζόμενοι πένητες τους ήκολούθησαν άιιέσως. Κατά τήν 
στάσιν ταύτην ό λαός κατεδίωξε τού; πλουσίους «αί 
παρεξετράπη εις αντεκδικήσεις. Οί Ζηλωταί έσΤαμά- 
τιισαν τήν μανίαν τοΰ λαού καί έγκατέστησ'αν εις την 
πόλιν δ η μ ο ν. ρ α τ ι κ ή ν δ ι ο ί κ η σ ι ν .  «Οί πτω- 
-/οϊ καί οί αφανείς, λέγει ό ίδιος Καντακουζηνός, δ ό
ποιος υπήρξε καί διακεκριμένος συγγραφεύς, έγιναν 
?>ιά μιάς πλούσιοι καί επιφανείς.»
Τοιαύτη ήτο ή πολιτική, ή έκ πολιτικών λόγων δηλα
δή. αφετηρία τοΰ μεσαιωνικού εκείνου σοσιαλιστικού 
κινήματος Παοατρέχω τάς περιπλοκάς τής ιστορικής 
εκείνη; το α γ ω δ ία ; τού εμφυλίου πολέμου καί έρχο
μαι νά εκθέσω τάς ίδέάς καί τάς άρχάς τή: έπανα- 
στάσεω; τών Ζηλωτών. Πρωτήτερα σημειώνω δσα 
7έ·'ει σύγγοονος Βυζαντινός συγγοαωεύς διά τά ; ώ- 
ιιότπτα;. τά; οποίο; διέποαΕαν οΐ ΖηλωΤαί. δταν ν- 
ττεοίσνυσαν. «1Εδώ ό ύπηοετη; εσποωχνε τόν αυθεν- 
την, εκεί ό δοΰλο; τόν κύριον, ό όποιος τόν είχεν άγο-

ράσεu Ό  άνθρωπος τής αγοράς έσυρε τόν στρατη
γόν.» Δέν νομίζει κανείς δτι μανθάνει σημερινάς φρι
καλεότητας άκούων αύτάς άπό μίαν μακρυσμένην ή- 
χώ πέντε καί ήμίσεως ’αιώνων ;

Αί πολιτικοί διαιρέσεις μετεβλήθησαν ταχέως είς 
άσπονδον πόλεμον μεταξύ τών τάξεων αί έπιδρομαί, 
οί εμφύλιοι πόλεμοι, αί καταπιέσεις τών πλουσίων fel- 
χον έξαγριώσει έναντίον των τούς πτωχούξ* καί εις 
τήν πρώτην αφορμήν ποΰ έδόθη έξέσπασεν άγρίως ή 
«ργή των. Τό κίνημα αύτό έναντίον τών πλουσίων 
ήτο καί κίνημα δημοκρατικόν υπέρ τών έλευθεριών 
τού λαού. Ιΐροήρχετο άπό τήν μελέτην τών άρχαίων 
’F·'1 συγγραφέων. Καθ’ δμοιον τρόπον καί κατά 
τούς ίδιους χρόνους έγεννήθησαν αί Ίΐάλικαί δημο
κρατία), τών όποιων ή έλευθερία άνέπτυξεν δλα τά 
πνευματικά χαρίσματα καί τάς πνευματικάς δυνάμει: 
:-;π3 έγέννησε τήν μεγάλην ̂  Ιταλικήν ’Αναγέννησιν.

ι*ιε υπερηφάνειαν καί ενθουσιασμόν διά τόν άγω 
να τών έλευθεριών καί τοΰ δικαίου θερμαίνονται το 
στήθη τών πατριωτών τής άναγεννωμένης έλευθέρας 
πολιτείας τής Θεσσαλονίκης. Αί ύψηλαί πολιην.αί άρ- 
ναί τή ; έλευθέρας αρχαίας 'Ελλ.άδος επανέρχονται 
ιιετά λήθαργον δέκα οκτώ αιώνων. Οί ελληνίζοντας 
λόγιοι τής Θεσσαλονίκης διαδίδουν μέ τάς σνγνρ'α- 
φάς, μέ τάς όμιλίας των τάς -'’ψηλάς ταύτας πολιτι- 
κάς άρχάς. «Πρέπει νά ένθυμούμεθα, ?χγει είς Εξ
αντών, δτι τήν πολιτείαν δέν τήν άποτελοΰσιν οί λίθοι 
-/αί τά ξύλα, ουτε τά θέατρα καί τό μέγεθος καί τό 
κάλλος τών οικοδομημάτων, άλλ’ οί ανδρες, οίτινες 
εχουσι κοινάς τάς ιδέας καί ουτω σώζουσι τήν πόλιν,» 
Ό  κα/.ός άρχων, ό φρόνιμος πολιτικός όέν κρίνονται 
άπό τά πλοία καί τόν στρατόν, άλλ’ άπό τήν εύνοιαν 
τών υπηκόων, άπό τήν ευνομίαν καί τόν σεβοοσμό 
πρός τούς νόμους καί τά ιερά».

Δέν θά ένόμιζε κανείς δυνατόν, δτι άπό τότε ήδύ- 
ναντο νά λεχθούν λόγοι υψηλοί καί τολμηροί άπό 6- 
σους είπον οί Ζηλωταί, δικαιολογσύντες βιαίαν ένέρ- 
γειάν των. Διά νά εΰρουν τά μέσα νά ΰπερασπισθοΰν 
τήν πόλιν έναντίον τών εχθρών έπέβαλον χεΐρα είς 
το ; ποοσόδοΐ'ς τών μοΜαστηρίων. Την άπο?ιθγίαν το>ν 
κηρύσσει μάλιστα ενώπιον τών δικαστών εις ιεράρ
χης τής πόλεως, ό Νικόλαος Καβάσιλας. Θά ένόμι
ζε ς δτι όμιλεί κανείς άπό τούς σημερινούς φιλελευθέ- 
οου; ρήτορας νεωτέρων πολιτισμένων κοινω%ηών.

-ϊΚαί τί τό κ)ακόν, λέγει ό Βυζαντινός ίεοάοχη-;, 
Λν άπό τά πολλά πλούτη τών μοναστηρίων λάβιομε.ν 
μερικά διά  νά θρέψωμεν τούς πένητας, διά νά ό: ' 
σωμεν τοί>ς στοατιώτας, οί όποιοι θά φονε\>θοΰν υ
περασπιζόμενοι τά ιερά Ταΰτα καί τούς νό}ΐους καί 
τά τείχη τ ί ;  πόλεως;» ’Ενώπιον τής αύλής τής Κων
σταντινουπόλεως κηρύττει ύπεοηφάνως ό Ιδιος βνζαν- 
τη·ός ίεοάρΥης τό έγκιόμιον τής έ^τθερας δημοκρα
τίας τής Θεσσαλονίκη;: «*Π πολιτεία , "/■’'■·,■ ■.
(ΓΠ)ρι^εται επι τής ίσοτητος καί τής δικαιοσύνης καί 
τή ; εύσεβείας πρός τόν Θεόν και ’ — '
πρός τού; νόιιου; καί τό δίκαιον νά σώζη δσα άπεκτη- 
σε, καλύτερον άκόμη καί άπό τήν  πολιτε/ -  *- ’
ας τούς νόμους εθι^κεν ό Πλάτων.»

Ή  λησιιο\ημένιι ηχώ παλαιών καί σκοτεινών αιώ
νιον τής Ελληνικής ιστορίας το ΐ Μεσαιώνο;. οά; φέ
ρει από μακράν, δταν προσεκτικά τήν έρωτα ό έοευ-

νητής Ιστορίας γενναίας άποπείρας πρός έπίλυσιν με
γάλων κοινωνικών προβλημάτων έλευθερίας καί ίσό- 
τητος, τά όποια καί σήμερον συνταράσσουν τήν αν
θρωπότητα.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ
Τ Ο Υ  Τ Ρ Α Ί  Τ Σ Κ Ε

Ό  ’Ερρίκος Τράϊτσκε έγεννήθη είς τήν Δρέσδην 
τήν 15 Σεπτεμβρίου 1884. Ή  οίκογένειά του, εγκα
τεστημένη έν Σαξωνίςι άπό τοΰ 17ου αίώνος, Ϋ(το 
Σλαυϊκής παταγωγής. 01 Τράϊτσκε, περί τών όπόίων 
γίνεσαι λόγος είς τόν Βαλλενίηάϊν toC ήσέιΐν
όιαμαρτυρόμίξνοί 61 έποίοι μετά τόν τριακονταετή rto- 

ίΐξϊηνάστευσαν έκ Βοημίας δπως διατηρήσονν 
ϊήν πίστιν των. Ό  Τράϊτσκί; κάτβ τό των γ ν φ
ρισάντων αύτόν, διατηρήσει πολλά τών χαραν.τη- 
ρισ^κ'ϊιν τής Σλαυϊκής φυλής. «Δέν ομοιάζει διόλοτ! 
με Γερμανόν, λέγει περί αύτοΰ ίίς  Γάλλος, δ «ι ί. 
Μπορντώ, άλλά Τθε^υν.» Είς έκ τών συμιροιτητών 
τοΰ ΤράϊτΟν.ε είς τό Πανεπιστήμιον τής Χαϊδελβέρ- 
Υης, ό Α. Χάουσρατ, τόν περιγράφει ώς εξής: «Ήτ<? 
καθαρός Σλαΰος, τέλειος τύπΗξ ίίΰπίίΐρίοόύ ί ίολιυ- 
νο'ο. Ή  τετρα^Λ κ’ή Του διάπλασις έθύμιζε τούς εύ- 
γεw?̂ · δυντρόφους τοΰ Ίωάννου Ουοσίου.» Ύπό ήθι- 
κήν εποι|'ΐν ή όμοιότης αύτή ήτο άκόμη μεγαλυτέρα. 
Ό  Τράϊτσκε δέν είχε τήν δύσπιστον καί βαρείαν Γερ
μανικήν Ιδιοσυγκρασίαν, λέγ6ΐ ό ίδιος Χάουσρατ. Θά 
ή μπορούσε νά είναι ’Ιταλός ή Γάλλος, μολονότι άπΙ* 
τροπιάζετο τήν Λατινικήν φυλήν; .;  ^σχυρίζε.το, Stt 
ήτο Γερμανός άπό άκροΟ έίς Sr.gov. Πράγματι ήτΟ 
Σλαύος, είχε τήν ψΐ^ήν Χλα>3ου άποστόλοΰ.»

'Θά ήδύνότή Τις νά σχετίση μέ τήν Σλαύϊκήν τθΐ) Μ  
ταγωγήν μερικά φυσϊκά χάρακτήριστικά τής ψυχής 
tot*— τήν ορμήν τόν, ΐό πάθος του, τήν ζωηρότητα 
τών ένστ&'Κυν του— κυρίως δμως ώφειλεν είς έπιδρά- 
σέΐξ κληρονομικός τήν άγάπην τής δράσεως. ΙΕίπεν 
ό ίδιος κάποτε: «ΤΗτο ευτυχία δι’ εμέ δτι δέν έγεν-
Λ’ύθη\' άπό οικογένειαν σοφών.» Τόσον ή οικογένεια 
τής μητρός του δσον καί ή τοΰ πατρός του ήσαν στρα- 
τιωτικαί. Ό  πατήρ του, δ Σάξων στρατηγός Έδου- 
άρδος Τράϊτσκε, ήτο αξιωματικός, περί της άνδρείας 
τού όποίοιι γίνεται λόγος είς τά απομνημονεύματα τοΰ 
Δοτικός τοΰ Σάξ— Κοβούργου—Γόθα, καί ή μήτηρ 
του ήτο κόρη ένός Γερμανού άξκοματικοΰ, ύπηρετή- 
οαντος ύπό τόν Βασιγκτώνα.

Υψηλός, καλοπλασμένος, μ’ Ι’κφρασιν άνδρός Ισχιί- 
ροΐ· και αρρενωπού θά έγίνετο στρατιωτικός. Δυστυ
χώς μικρά κώφωσις, ήτις τφ είχεν άπομείνη κατόπιν 
νεανικής άσθεν-είας, δέν έπέτρεψεν είς αυτόν τήν εί
σοδον είς τόν στρατόν. Ίούτο δέ ήτο τό παοάπονον 
δλης του τής ζωής. I ενόμενος έν τούτοις καθηγητής, 
έμεινε ταύτοχρόνως άνήρ δράσεως. Πρακτικός καί 
χαρακτήρα; μαχητικού, άπό τής πανεπιστημιακής κα- 
θέδρας έζήτησε ’ '-.*ράση έπί τών πνευ-
ιιάτοη· παρά νά δεσμεύση χαρακτήρας. Πρό παντός 
είργάσθί] πρός άφύπνισιν τού εθνικού αισθήματος



τών Γερμανών. Είναι δ’ ενδιαφέρον νά σημειώσωμεν,
• · " 'τότητά τ::ι·. είς ίποχήν, καθ’ ήν εν Γερ

μανία ήνθει to πνεύμα τοϋ τοπικισμοί, ό Τράϊτσκε 
διεκρίθη διά τόν Γερμανικόν του πατριωτισμόν. Τό αί
σθημά του τοΰτο είχεν εκθρέψει ή μήτηρ του, ήτις 
κατά τούς απελευθερωτικούς πολέμους είχεν άγαπή- 
σει μέχρι λατρείας τούς εθνικούς ήρωας, Βύλωβ, 
Βλύχερ, Γκράϊσενάου. Άπήγγελλεν είς τά παιδιά της 
στίχους πατριωτικών ποιητών τής εποχής εκείνης, κα
θώς οί ακόλουθοι, τούς οποίους ό Τράιτσκε δέν ήδύ- 
νατο ν’ άκούη βραδύτερον άσυγκίνητος:

V ate rlaud , icii m uss versin k en
H ier, in  deiner H errliec lik e it.

Ίο  πατριωτικόν τοΰτο αίσθημα ένισχύθη άκόμη πε
ρισσότερον είς τό οχολεΐον παρ' ενός έκ τών διδασκά
λων, τών όποιων την όράοιν έχαρακτήρισε κατά τον 
ακόλουθον τρόπον ό Βίσμαρκ: «Εις τήν Γερμανίαν
ζή καί αυξάνεται μία αστική τάξις τήν όποίάν φανα
τικοί διδάσκαλοι κρατούν εντός τοΰ κύκλου τών πατρι
ωτικών παραδόσεων.» Είς τήν Δρέσδην ό Τράϊτσκε δι- 
ήκουε τόν Μπέττιγκερ, τοΰ οποίου ό εθνικισμός είχεν 
ήδη χροιάν ΓΙρωσσικωτάτην. Τήν στιγμήν εκείνην ό 
νεαρός γυμνασιόπαις, ό όποιος, καθώς είπεν, είχε θη
λάσει τό γλυκύ γάλα τής Σαξο.)νι.κής πατρίδος, δέν ή
το διόλου ΙΙρώσσος τό πνεΰμα. «Δέν είμαι ΙΙρώσσος. 
έγραφε τώ 1859. Άνετράφην μέ τό μίσος κατά τής 
I Ιρωσσίας. Έ ν τούτοις έκληρονόμησα άπό τήν μητέ
ρα μου τόν θαυμασμόν διά τόν Μέγαν Φρειδερίκον.^ 
Πρό δεκαετίας (κατά τό 184&Ι είχεν ένθουσιασθή μέ 
τήν έπανάστάσιν τοΰ Φεβρουάριου. Κάποτε μάλιστα 
τόν ήκουσαν νά κάμνη ομολογίαν δημοκρατικής πίστε- 
ίος καί νά διατυπώνη εύχάς διά τήν εκλογήν τοΰ στρα
τηγού Καβανιάκ ώς Προέδρου της Δημιοκρατίας. 
Ά λλ’ αί ίδέαι του αύται μεταβάλλονται. Γ0  όόκτωρ 
Μπέττιγκερ τόν επαναφέρει εις τήν ευθείαν όδόν. 
Τοΰ άποδεικνύει, δτι ή Γαλλία, άντι νά εΐναι, ώς ύπο- 
τηρίζουν οί ριζοσπάσται, ή κ/βασική γή τής ελευθερί
α; είναι ή χώρα τοΰ δεσποτισμοΰ καί τοΰ κατακτητι
κού πνεύματος. Ακριβώς εκείνο, τό όποιον είχε κη
ρύξει δ Νιβούρ κατά τούς απελευθερωτικούς πολέμους, 
εκείνο τό όποιον έκήρυξεν ό Ράγκε είς τό aifco Πα- 
νεπιστήμιον : Ό  Ράγκε, ό όποιος οσάκις έβλεπε ^νά 
διαγράφεται κίνημά τι υπέρ ελευθερίας είς τάς δχθας 
τοΰ Σηκουάνα, ένόμιζεν δτι έβλεπε Γαλλικούς κατα
κτητικούς στρατούς νά βαδίζουν κατά τοΰ Ρήνου. ’Ε
κείνο τό όποιον εκήρυττεν ό Σύμπελ είς τό ΙΙανεπι- 
στήμιον τοΰ Μαρβούργου, προτοΰ τό κηρύξη εις ιό 
Πανεπιστήμιον τοΰ Μονάχου, ό Σύμπέλ δστις διά νά 
μεταδώση τάς ιδέας του είς τούς Γερμανούς διανοου
μένους. ήρχιζε τήν δημοσίευσιν μεγάλου συγγράμμα
τος «Ιστορία τής ’Επαναστατικής Εποχής», προωρι- 
σιιένου νά καταστρέψη τούς θρύλους περί Γαλλικής 
ελευθερίας καί νά διαλύση τόν φωτοστέφανον τοϋ ή- 
ρωϊσιιοΰ, μέ τόν όποιον περιβάλλον τήν Γαλλικήν 
έπανάστάσιν.

(Συνέχεια)
A. GU ILLAND

Η ΡΕΚΛΑΜΑ
ΚΑί ΤΟ  ΕΜ ΠΟ ΡίΟ Ν

Ιο  1 πουργεϊον τών Οικονομικών μέ τήν επι
τυχή καί καλλιτεχνικωτάτην διαφήμιοιν τον Εθνικού  
Δανείου πον εκαμε έδωσε ο τό Ελληνικόν έιιπόοιον 
να έννοήση και να το χοη'έψη καλά τιόοη δύναμη και 
ποια σημαοία έχει ή ρεκλάμα κα'ι πώς τά χρήματα 
πον ξοδιάζει κάνεις γ ι’ αυτήν, τά κερδίζει δέκα, 
είκοσι κι’ εκατό φορές σνχνώτατα.

Η  επιτυχία τον ’Εθνικόν δάνειον ε'ιναι άπόδει- 
έις  εύγλωτιστάτη κ’ Ζνα μάθημα ώφελιμάπατο για  
τονς εμπόρονς μας. Τα πύρινα γράμματα τοΰ Λυκα
βηττοί^ οί καλλιτεχνικοί πίνακες πον στολίζουν τονς 
τοίχους τής όδοΰ Σταδίου, τά λευκά λάδαρα που έ- 
κρεμάσθηκαν ατά κεντρικότερα καταστήματα, τά σχε-

- / ['/λάδια, πον κατά χιλιάδες έκνκλοφόρησαν, 
ταοθοα και οί αγγελίες που έδημοσι εύθηκαν στις ε
φημερίδες, και τόό’ άλλα ακόμα, έδοισαν στο Κοηόν 
νά νοιώση πώς πρέπει με κάθε θνσία νά επιτυχή 
τό Εθνικό Δάνειο, πώς είναι έθνικι· ανάγκη ν επι
τυχία τον και πώς ή έπιτυχία του θαναι και ξεχω 
ριστή -επιτυχία τοΰ καθενός μας, γατ'ι οποίος εχει 
πεοισσευούμενα χρήματα και ί]μπορεί ν' άγοράαη ο
μολογίες του. και τά χρήματά τον θά τάχη ασφαλι
σμένα και τόκο γερό θά παίρνη.

Έ τσι έκρινε κ’ ετσι έδικαιολόγησε τήν τεραστία 
ρεκλάιια τοίίΙ Δανείου ό κόσμος ό πολύς. Ενρέθηκαν 
εν τούτοις και μερικοί έκ φνοεως μεμψίμοιροι, κι 
α λοι, ποτισμένοι έως τό μεδούλι άπό την κομμητ 
κήν ευπάθεια, έκριναν υπερβολικά τά έξοδα τής 
ρεκλάιιας τον Δανείου.

Αυτούς δμως δεν τονς λογαριάζει κανείς. Λυτοί, 
και την Πόλι νά πάρουμε αύριο, πάλιν θά γκρινιά- 
ζουν και θά ταχουν με τήν Κυβέρνηση, γιατ'ι δεν τά 
κατάφερε νά προσάρτηση στην Ε λλάδα  τό ’Ανατο
λικό ήμισφαίρίον κα'ι ιιέρος τον Δυτικόν! Λυτοί εί
ναι ο! δυστυχείς, που με τίποτε δέν ευχαριστούνται 
κα'ι αξίζει νά τονς λυπάται κανείς !

Παραπάνω έχαρακτήριοα «τεραστίαν» τήν ρε- 
κλάμη τοϋ Δανείου. Ό  χαρακτηρισμός αυτός α
νάγκη νά έννοηθή άηοι» προχια τηρήσουμε μερικές 
αναλογίες, μάλλον τοπικές. 'Η  ρεκλάμα τοΰ Δανείου 
εΐναι τεοαστία για τό τόπο μας καί γιά τή συνήθεια 
μας. Σ ’ ενα μεγάλ.ο Ευρωπαϊκό Κράτος, μιά τέτοια 
ρεκλάμα, γιά  παρόμοιον σκοπό, είναι άπλ.υύστατα 
συνηθισμένη ρεκλάμα αν όχι καί τιποτένια. ’Ακόμα 
καί σε μιά Ευρωπαϊκή ή Αμερικάνικη αγορά, που 
ή ρεκλάμα τοίΐ κάθε είδους ·θεωρείται απαραίτητη, 
πον οί εύποροι δεν τκολονν τά πράγματά τους ιχυπό 
εχεμύθειαν», δπως σννέβαινε μέχρι ς εσχάτων εδώ, 
καί πον ό έμπορος δεν διστάζει νά ξοδεύση γιά ρε
κλάμα διπλάσια καί δεκαπλάσια άπό τήν αξία τοϋ 
είδους που ρεκλαμάρειt με τήν πεποίθηση πως ή 
ρεκλάμα■ καί^ μόνον ή ρεκλάμα, θάν τοϋ εξασφάλιση 
τήν ειιποοικην έπιτυχία τοΒ είδους που ρεκλαμάρει, 
— σε ιιιά λοιπόν Ευρωπαϊκή ή ’Αμερικανική αγορά 
θά έθεωρειτο ή ρεκ/.άμα τοϋ Δάνειον συνηθισμένη 
καί θά έφερνε !ιο>ς καί σε μερικούς, Ευρωπαίους

καί 'Αμερικανούς μεγαλοεπιχειρηματίες, τό ειρω
νικό χαμόγελο. Λτ

—  Τόσα μόνο ξωδευθήκανε γιά ένα τέτοιο σκοπό; 
θά έ ρωτήσουνε απορώντας.

Ισως mo μέλλον καί ή ’Αθηναϊκή ’Αγορά, έξε- 
λισοομένη προοδεντικώς στο ζήτημα τής ρεκλάμας, 
υστερ άπό τό γόνιμο μάθημα που τής έδωσε σήμερα 
τό Υπουργείο τών Οικονομικών, έκ<ρράοη τήν ίδια 
απορία. 1 ότε θά λείψουν καί οι σημερινοί μεμψίμοι
ροι, καθώς καί οί περίφημοι ά λ λ ο ι ,  που ένόιαφέ- 
ρονται τάχα γιά τό Δημόσιο χρήμα, ένω είναι πιο 
πασίγνωστο πώς μόνο ενα πράμα τους ενδιαφέρει κι 
ένα τους σνγκινεί: Τό κόμμα τονς !

Δ· Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΣ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΤ ΣΛΕΒΙΓΚ
Ή  Διάσκεψις τής Ειρήνης θέλει αναγκαίους ά- 

οχοληθή κατ’ αύτάς μέ τό ζήτημα τοΰ Σλέσβιγκ.Δέν  
κρίνομεν δθεν άσκοπον νά δώσωμεν είς τους άνα- 
γνώστας τής «Ε λληνικής ’Ανεξαρτησίας» περίλη
ψη· σχετικού άρθρου δημοσιευθέντος είς τόν «Γα- 
λ.άτην Έ ρμ ήν  :

Τό Σλ.έσβιγκ άνήκεν ανέκαθεν είς τήν Δανίαν 
μιαν απο τας άρχαιοτέρας, άν όχι τ>/ν άρχαιοτέραν 
επικράτειαν τής Ευρώπης. Α ί φυλαί, οίίτινες κατά 
τήν λιθίνην περίοδον κατέλαβον τό έδαφος έγκατε- 
στάθηοαν είς τό διηνεκές έκει καί συνεκροτήθησαν 
εις έθνος. Α ί  κατακτήσεις Καρόλου τοΰ Μεγάλου 
δέν έξετάθησαν μέχρι τής Δανίας, τής οποίας τά 
σύνορα είχον παόαιιείνη απαραβίαστα μέχρι τού 
1S64.

Κατά τόν 13ον αιώνα τό Σλέσβιγκ άπεσπάσθη τοϋ 
Στέμματος χάριν ενός κλάδου τής Βασιλικής Οικο
γένειας. ’Ακολούθως οί οντω δημιουσγηθέντες δού
κες έζήτησαν νά γίνουν ανεξάρτητοι. Καί πρός έπι- 
τνχίαν τοϋ σκοπού των συνησπίοθησαν μετά τών Γ ερ 
μανών κομητών τοϋ Χολαιάϊν εναντίον τοϋ βασιλέως 
τής ΔοΓνίας. Ή ττηθετ ι;ς  δμως ήναγκάσθησαν νά γ ί 
νουν φόρου ΰποτελ.ε'ς είς αϊτόν. Κατά τόν Ιοον α'- 
ώ·’α, έκλ'Ίονσης τής ήγεμονευούοης οίκογενείας, τό 
Σλέσβιγκ έπανήλθεν εις τό Δανικόν στέμμα. \ ί / .λ ’ 
οί ενγενεϊς Γερμανοί τοϋ Ό λ ιτά ίν  διεμαρτυρήθησα · 
εναντίον χωρισμού προσβάλλοντος τά ουμφέρονιά 
των καί εξέλεξαν ώς κόμητα τόν βασιλέα τής Δα
νίας Κάρολον. Τό γεγονός τοΰτο έχρησίμενσεν είς 
τήν Πρωσσίαν μετά τρεις αιώνας διά νά δικαιολο- 
γήση τόν πόλεμον, διά τοΰ όποιον όχι μόνον ή Γ ερ
μανική κομητεία τον Όλστάϊν, άλλά καί τό Σλέσβιγκ  
περιήλθον είς τόν ΙΙρύϋοσον βασιλέα.

Πρέπει νά όμο/.ογηθή έν τούτοις, δτι άτώ τής Λου
θηρανής μεταρρνθμίσεως καί εντεύθεν ή Γερμανική 
γλώσσα είχεν αρχίσει νά διαδίδεται ευρέως είς τό 
Σλέσβιγκ, άφοΰ προηγουμένως άπέοη γλώσσα τής 
εκκλησίας.

;Κατά τό 1863, Ευρωπαϊκόν συνέδρων, τοΰ όποιου 
μετέσχεν ή Πρωσσία καί ή Αυστρία, άπεφάσιοεν δ- 
πωζ τό Σλέσβιγκ^ τό Λάονενμπουργκεν καί τό Ό λ-  
στάϊν δοθούν εις τόν πρίγκηπα Χριστιανόν τοϋ Γλυκ-^ 
σβούργου. Ουτος άνήλθεν επί τοΰ θρόνον κατά τό 
αυτό έτος, αλλά μετ’ ολίγον ή Πρωσσία καί ή Αί*- 
στρία, λησιιονοΰσαι τάς νπογραφάς των,, τοϋ έκήρυ-

Κατά τήν λήξαοαν εβδομάδα παρετηρήθη ποια 
τις ζωηρότης είς τό Χρηματιστήριον. Μεγάλοι κε
φαλαιούχοι ήγόρασαν σημαντικάς ττοσότητας ιιεπο
χών Ε θνικής Άτμοπλσιας καί Ή /.εκρικής Ε τα ι
ρείας ιδίως, τώ)’ όποιων αί τιμαι εφθασαν οντω είς 
358 δραχ. τής πρώτης καί εις 82 τής δειηέρας. 
Π αρ’ δ/.ον τοντο δμως τό χρηματιζόιιενον Κοινόν έ
μεινε ν άδιάφορον. Δέν παρηκολούθησε τονς σημαί- 
vot τας άγοραστάς, ώς θά έκαμνεν άλ/.οτε. Είναι δυ
στυχώς τόσον βαθέα τά τραύματα τά κατενεχθέντα 
είς τήν χρηματιστηριακήν κατάσταση· κατά τήν τε- 
λευταίαν περίοδον, ('όσιε τίποτε, καθ’ δλα τά φαινό- 
ιιενα, νά μή είναι δυνατόν πν.έον νά δώσΐ] ελπίδας 
σταθεράς βελτιώσεως.

Η  είδησις περί έπαναλήψεως τοϋ rep o r t άπό 
1ης Μαίου, καί αυτή ακόμη γίνεται δεκτή μέ κά
ποιαν αδιαφορίαν θεω ρείτα ι, δτι τό rep o r t έπα- 
νέσχεια·. πολν άογά. Α ί 1 ημίαι, λέγεται, έπραγμα- 
τι.πιιΐ ■ ί·, · uv ί’δη, ο, δε ζ « j α&ενϋένιες έκ τε'> \  ■ ι-  
ματιστηρίον δέν θα έπανέλθουν ήδη οπωσδήποτε.

Μ έ τό ζήτημα τον Χρηματιστηρίου ή «Ελληνική  
’Ανεξαρτησία» θά άοχοληθή ευρέως έν πάση περι- 
πτώσει είς τό προσεχές φύλλον.

ξαν τόν πόλεμον, καί τον άφήρεσαν τά δουκάτα.
Κατά τό 1866 ό Ναπολέων τρίτος είσήγαγεν είς 

τήν συνθήκην τής Π ράγας τήν παράγραφον 5, ή ό- 
ποία ώριζεν, δτι τό Βόρειον Σλέσβιγκ καί τά διαμε
ρίσματα, είς τά όποϊα ώμιλείτο ή Δανική γλώσσα 
θά έπεστρέφοιιο εις τήν Δανίαν, αν ό λαός έξέφρα- 
ζεν έν δημοψηφίοματι τήν επιθυμίαν ταύτην. Αλλ' 
ό δρος αυτός ούδίέποτε έξεπληρώθ)].

Σήμερον ή Δανία ζητεί 1) τήν άπόδοσιν τοϋ Βο
ρείου Σλέσβιγκ ανευ δημο^ι>ψρίαματος, 2) τήν άπό- 
δοοιν ιιερικών διαμερισμάτων, κατόπιν δημοη*ηφί- 
αματος; και 3) δημοψήφισμα διά τήν πόλιν Φλέν- 
σμποργκ, τής όποιας ή πλειοψηφία τών κατοίκων ό
μιλε! τήν Γερμανικήν.

Η ΗΤΤΑ TOT I 9 ! 4
Εις ιδιαίτερον τόμον, έκόοθέντα εσχάτως, ό βου

λευτής Έ γκεράν εξετάζει τούς λόγους^ διά τούς ό
ποιον ς ήττήθησαν οί Γάλλοι κατά τήν έναρξιν τον 
πολέμον.

«Ό  τρόπος, καθ’ δν έσκέπτετο ή Γαλλική Διοί- 
κησις τοϊΙ στρατού κατά τό 1914, ιδού τό μνστικόν 
τής ήιτης τοϋ Σαρλεροά. Μά/.λον θά ήδύνατο τις νά 
ϊοχυρισθή δτι ή Γενική Δ ιοίκησις δέν έσκέπτετο 
καθόλου καί κατείχετο άπό αβουλίαν5 πρό πάντων 
μετά τήν κατάρρευοιν τοϋ σχεάίου της. Τό Μ έγα  
Στρατηγείον έτύφλωττε μέχρι τής 15ης Αύγουστον. 
Απόδειξις τούτου τό γεγονός δτι ήρνήθη νά στείλη 
5 σώματα στρατόν πρός βοήθειαν τοϋ Βελγίου. Δ ι- 
ατί; Διότι ένόμιζεν δτι ή κυρία Γερμανική έπίθε- 
σις δέν θά έγίνετο μέσω Βελγίου .»

Νομίζομεν έν τούτοις, δτι συστήσεις αύτοΰ τον 
είδους άνήκονν είς τους ματαιοαχό/.ονς. Τό εργον 
τοϊΐ στρατηγού Ζόφφρ δέν έχει νά φοβ^θή άπό τοι- 
αντας επικρίσεις.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Ο Ι  Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Π ρ ό ο κ λ η ο ι ς

Πρός ύτιοβολήν αιτήσεων διά δωριομόν εις 
θέσεις Δοκίμων Οικονομικών υπαλλήλων 

A ',  Β ',  Γ ' ,  Δ ',  Ε ' και Σ τ ' τάξεως.

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  ΤΩ Ν  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

’Έ χοντες νπ δ γει τόν νόμον 1758 της 16 Μαρ
τίου έ. ε., καλονμεν τονς έχοντας τά κάτωθι προ
σόντα και έπιϋνμσΰντας νά διορισθώσιν είς θέσεις 
Δοκίμων Οικονομικών υπαλλήλων Α ' ,  Β ',  Γ ' ,  Δ ' ,  
Ε ',  καί Σ τ ' τάξεως οπως ντιοβάλωοιν ή άποστεί- 
λωσιν είς τό ’Υπουργεϊον ιών Οικονομικών (Τ μ ή 
μα Προσωπικού) σχετικήν αίτηοιν μετά τών ζητού
μενων αποδεικτικών δτι κέκτηνται τά προσόντα ταΰ- 
τα πρός τοντοις δέ

1) Π  ιστοποιητικόν επίσημον ότι κέκτηντ αι ηλικί
αν ούχί άνωτέραν τών 50 ετών, ούδέ κατωτέραν τών 
23.

2 ) Π  ιστοποιητικόν ότι έξεπλήρωσαν τήν ιγτρα- 
τιωτικήν αύτών ύποχρέωοιν καί δτι δεν έχουοι κρι- 
θή ανίκανοι διά τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

3) Πιστοποιητικά τών Εισαγγελέων τών Πρω
τοδικών καί ’Εφετώ ν τ ι  ςτελενταίας αύτών κατοι
κίας, έκδεδομένα πρό όιμήνον τό πολν, έξ ών νά έμ- 
φαίνηται δτι δέν κατεδικάσθησαν ουδέ παρεπέμφΰη- 
σαν έπί πράζει άποκλειονοη αχηονς τής δημοσίας 
υπηρεσίας.

4) Τήν φωτογραφίαν των έπικολλωμένην έν τή 
ΰποβληϋηοομένγι αΐτήαει των, έν ή οεπαραιτήτως νά 
άναγράφηται και ή διεύθννσίς vow, ό τόπος καταγω
γής των καί ή έν γένει οικογενειακή αύτών κατά- 
σταοις.

Of έπνθνμοϋντες δπως λάβωοι τιερισσοτέρας πλη- 
ροτ/ορίας δέον νά ζητήοοκ>ι τ οιαντας παρά τοΰ Γ  ρα
φείου τών Πληροφοριών τον Υ πουργείου  τών Οι
κονομικών.

Έ ν  ’Αΰήναις 18 Μαρτίου 1919.
Ό  Υ πουργός  

M l A T . Ν Ε Γ Ρ Ο Π Ο Ν Τ Η Σ

Δόκιμος οικονομικός υπάλληλος α ' τάξεως, έπί 
βαθμώ καί άποδοχαϊς τμηματάρχον α ' τάξεως, διο
ρίζεται ό κεκτημένος τετραετή δικηγορικήν υπηρε
σίαν παρά πολνμελεϊ δικαστηρίω ή ό διατελέσας έν 
τώ δικαστική) κλάδα) εις θέσιν πραηοδίκου έπί διε
τίαν τουλάχιστον ή διπλωματούχος τής Νομικής ή 
τών πολιτικών ή μαθηματικών ή φυσικών επιστη
μών, συγκεντρών προσόντα ειδικής μορφ>ώσβα>ς ή ό 
διατελέοας έπί τετραετίαν ώς τμηματάρχης Τραπέ- 
ζης ή άλλης άνωνύμον έταιρείας μετά διπλώματος 
δημοσίας ή ίδοωτικής άνεγνωριομένης ύπό τοΰ Κ ρά
τους έμπορικής σχολής ή αλλοδαπής τοιαύτης ή 
πρώην τραπεζιτικός υπάλληλος, κεκτημένος διετή 
υπηρεσίαν έν τώ στρατοί μέ τόν βαθμόν τον ταγμα
τάρχου διαχειρίσεως.

Δόκιμος οικονομικός υπάλληλος β ' τάξεως, έπί

βαθμώ και αποδοχαϊς ιμηματάρχου β ' τάξεως, διο
ρίζεται ό κεκτημένος τριετή δικηγορικήν υπηρεσίαν 
παρά πολνμελεϊ δικαστήρια) ή ό διατελέοας έν τφ  
δικαοτικώ κλάδα) εις θέσιν πρωτοδίκου τουλάχιστον 
ή διπλωματούχος τής Νομικής ή τών πολιτικών ή 
μαθηματικών ή φυσικών επιστημών^ συγκεντρών 
προσόντα ειδικής μορφώσεως ή ό διατελέοας έπί 
διετίαν ώς τμηματάρχης Τραπέζης ή άλλης άνωνύ- 
μου εταιρείας μετά διπλώματος δημοσίας ή ιδιωτι
κής άνεγνωριομένης νπό τοΰ Κράτους έιιπορικής 
σχολής ή αλλοδαπής τοιαύτης ή πρώην τραπεζιτικός 
υπάλληλος, κεκτημένος διετή υπηρεσίαν έν τώ στρα
τέ’ μέ τόν βαθμόν τον λοχαγοί διαχειρίσεως.

Δόκιμος οικονομικός υπάλληλος γ '  τάξεως, έπί 
βαθμό> καί άποδοχαϊς υπουργικού γραμματέως α 
τάξεως ή δόκιμος οικονομικός υπάλληλος δ ' τάξε
ως, έπί βαθμώ καί άποδοχαϊς ύπουργικοΟ γραμμα- 
τέως β ' τάξεως, διορίζεται διπλωματούχος τής Νο
μικής ή τών πολιτικών ή μαθηματικών ή φυσικών έ- 
πιστημών ή ό κεκτημένος τριετή υπηρεσίαν παρ ά- 
νωνύμω εταιρεία μετά διπλώματος έμπορικής σχο
λής δημοσίας ή άνεγνα>ριομένης υπό τοΰ Κράτους 
ίδιαηικής ή αλλοδαπής τοιαύτης ή πρώην τραπεζιτι
κός υπάλληλος κεκτημένος ένός έτους υπηρεσίαν έν 
τώ στρατώ μέ τόν βαθμόν τονΙ ύπολοχαγον ή άνθν- 
πολοχαγοΰ διαχειρίσεως μονίμου ή έφέδ,ρον.

Δόκιμος οικονομικός υπάλληλος ε ' τάξεως, έπί 
βαθμώ καί άποδοχαϊς υπουργικού γραφέως α τά
ξεως, διορίζεται ό κεκτημένος άπολυτήριον γυμνα
σίου ή δίπλωμα δημοσίας έμπορικής σχολής η άνε- 
γνωριομένης ύπό τού Κράτους ιδιωτικής ή αλλοδα
πής τοιαύτης.

Δόκιμος οικονομικός υπάλληλος στ' τάξεως, έπί 
βαθμώ καί άποδοχαϊς υπουργικού γραφέως β ' τά
ξεως, διορίζεται ό κεκτημένος ενδεικτικόν γυμνα
σιακής τάξεως ή ενδεικτικόν τάξεως τίνος έμπορι
κής σχολής δημοσίας ή άνεγνωριομένης υπό τοΰ 
Κράτους ιδιωτικής ή άλλοδαπής τοιαύτης ή τάξεώς 
τίνος διδασκαλείου ή άπολυτήριον σχολαρχείου.

Δόκιμοι οικονομικοί υπάλληλοι πάοης τάξεως δν- 
νανται νά διορισθοΜΐ καί οί διατελέσαντες ύτιάλλη- 
λοι παρά ταϊς υπηρεαίαις τοΰ Δημοσίου ’Οθωμανι
κού Χρέους καί τής Ε τα ιρεία ς τον Μονοπωλειον 
τών καπνών έν Τουρκία, είς τάξεις δε α \  β και 
γ '  άναλόγως τών έτών τής υπηρεσίας των καί τής 
θέσεως ήν κατεϊχον παρά ταϊς άνω υπηρεαίαις, έξο- 
μοιουμένων ( τό>ν έτών καί τής ·θέοεως) πρός τρα
πέζης η άλλης ανωνύμου έταιρείας.
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ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ εις τήν Ελλάδα, 
'θά δηλώσουν τό καθαρόν εισόδημα ποΰ είχαν απ' 
αύτάς άπό 1 ’Απριλίου 1918 μέχρι 1 ’Απριλίου 1919 
καί θά πληρώσουν μαζύ μέ - τήν δήλωσιν μόνον τό εν 
τρίτον τοΰ φόρου.

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΑΙΑ Σ (δηλ. κτήματα) είς τήν 
Ελλάδα καί τάς ενοίκιασαν, θά δηλώσουν τό καθα
ρόν εισόδημα ποΰ έπήραν άπό τήν ένοικίασιν άπό 1 
Απριλίου 1918 μέχρι 1 ’Απριλίου μ919 καί θά πλη

ρώσουν μαζϋ μέ τήν δήλωσιν μόνον τό έν τρίτον τοΰ 
φόρου.

ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΕΙΙΑ1 ΠΈΛ
ΜΑ είς τήν 'Ελλάδα (Ιατροί, άρχιτέκτονες, συμβο
λαιογράφοι, καλλιτέχναι κλπ.) θά δηλώσουν τήν κα- 
θαράν πρόσοδον (άμοιβάς) τήν όποιαν έπραγματο- 
ποίησαν άπό 1 Απριλίου 1918 μέχρι 1 ’Απριλίου» 
1919 καί θά πληρώσουν συγχρόνως μέ τήν δήλωσιν 
μόνον τό ήμισυ τοΰ φόρου.

ΟΣΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΟΝΤΑΙ, έχουν κέρδη άπό έμ- 
πορικάς καί βιομηχανικάς έπιχειρήσεις (έμποροι, βιο- 
μήχανοι, εκμεταλλευόμενοι μεταλλεία ή λατομεία ή 
δάση, παραγγελιοδόχοι, μεσ^ται* άργυραμοιβοί, ερ
γολάβοι, ίδιοκτήται ‘πλοίων, (προεςοφληΐαί, ζαχαρο- 
πλάσται, γαλακτοπώλαι, καφφεπώλαι., ζυθόπώλαι, ξε
νοδόχοι, οίνοπώλ|αι, παντοπώλαι, ΐχθυοπώλαι, λαχα- 
νοπώλαι, μικροπωληταί, βιοτέχναι, κουρεϊς, βιβλιοδέ- 
ται, άμαξηλάταί, πεταλωταί, γανωταί, κρεοπώλαι» 
άρτοποιοί κλπ.) θά δώσουν τήν δήλωσίν των έντός 
τοΰ ’Απριλίου 1919, μόνον έάν έκλεισαν τόν ισολο
γισμόν των μετά τήν 31ην Αύγουστου 1918 καί ένω- 
ρίτερον τής 1 Μαρτίου 1919.

Είς τήν δήλωσίν των αυτήν θά γράψουν τά καθαρά 
κέρδη, τά όποια είχαν σύμφωνα μέ τόν ισολογισμόν 
των. ’Εάν δέν κλείουν ισολογισμόν θά γράψουν είς 
τήν δήλωσιν τί έκέρδισαν άπό τό επάγγελμά των κα
τά τό ημερολογιακόν έτος 1918 (δηλαδή άπό 1 Ι α 
νουάριου 1918 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1918).

ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΙΣ.— "Αν ό ισολογισμός τού φορολο
γούμενου κλείση μετά τήν 28ην Φεβρουάριου 1919, 
καί ένωρίτερον τής 1ης Σεπτεμβρίου 1919, ή δήλο> 
σις θά δοθη έντός δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας 
ποΰ κλείει ό ισολογισμός. Α'ι .αλλοδαποί έταιρεΐαι καί 
οί αλλοδαποί συνεταιρισμοί θά δώσουν τήν δήλωσίν 
των, άντί τοΰ ’Απριλίου, jcov ’Ιούλιον καί άντί τοΰ

<_ευτερου μηνος απο του ! σολογισμον, τόν πέμπτον 
μήνα.

"Οσοι έργοδόται χρησιμοποιούν έμμισθον ή ημε
ρομίσθιον προσωπικόν, δηλαδή υπαλλήλου;, έργάτας 
κλπ. πρέπει νά παρακρατούν άπό αυτούς τόν φόρον 
διά τάς άμοιβάς-(δηλ. τούς μισθούς καί τά ημερομί
σθια^ πού θά πληρώνουν άπό 1ης ’Απριλίου 1919 
κι’ εμπρός, τόν φόρον δέ αύτόν θά καταβάλλουν είς 
τό Δημόσιον κατά Σεπτέμβριον καί Μάρτιον.

Φόρον έπί τών ήμερομισθίων θά παρακρατοΰν μό
νον δσοι έργοδόται χρησιμοποιούν τακτικά καί συ
στηματικά ημερομίσθιον προσωπικόν.

’Ά ν κανείς πάρη έργάτην ή έργάτας εκτάκτους 
διά εργασίαν όχι τοΰ έπαγγέλματός του, π.χ. διά έπι- 
σκευάς τοΰ σπιτιού του κλπ. δέν θά παρακρατήοίη 
([ όρον, άλλά οί έρ,γάται αύτοί θά δηλώσουν μόνοι των 
κάθε Σεπτέμβριον καί Μάρτιον δλον τό εισόδημα, 
τού είχαν άπό τήν τοιαύτην έργασίαν των κατά τό 
ξάμηνον peal θά πληρώνουν τότε τόν φόρον.

Είς τάς Ο ικονομίας ’Εφορίας δίδονται δωρε<Ιν 
■ελτία τυπωμένα επίτηδες διά έκκαθαρίσεις τοΰ φό- 
)ου έπί τών Ημερομισθίων.

"Οσοι τόκοι καθίστανται άπαιτητοί, δηλ. άρχίζουν 
•ά χρεωστοΰνται μετά τήν Ιην ’Απριλίου 1919 «αί 
ΐινα άπό καταθέσεις μέ προθεσμίαν ή άπό έγγυήσεις 
• 1 άπό δάνεια μέ υποθήκην ή άπό δάνεια μέ ένέχι^ 
>ον ή άπό άπλά δάνεια, θά φορολογηθοΰν μέ 8 τοΐς 
;κατόν (8 ο)ο) φόρον, δταν θά εξοφληθούν.

Ό  φόρος πηγαίνει είς βάρος εκείνου πού είσπράτ- 
:ει τούς τόκους, δηλ. τοΰ δανειστοΰ, ό όποιος πρέπει 
ά άγοράση φορόσημον τόσης άξίας δσος είναι ό φό- 
}·; καί νά τό κολ?ιήση έπάνω είς τήν άπόδειξιν ή είς 
ήν επιστολήν κλπ. δπου θά δώση διά έξόφλησιν. Ά ν  
ιέν κολλήση τό φορόσημον καί άνακαλυφθη, θά τιμω- 
ιηθη μέ πρόστιμον και μέ φυλάκισιν ένός μηνός. Καί 
ό οφειλέτης δμως, ποΰ πληρώνει τούς τόκους, πρέπει 
£ιά προσέςτ] ώστε νά κολληθή τό φορόσημον, διότι 
διαφορετικά Μ  τιμωρηθή καί ,αύτός μέ πρόστιμον.

ΙΕπιεικώς εφέτος ή υπηρεσία τής φορολογίας δέν 
)ά τιμωρήση μέ προσθέτους φόρους ,(προσαυξήσεις) 

ίκείνους ποΰ δέν θά μπορέσουν νά δώσουν τάς δηλώ- 
τεις των τόν Απρίλιον καί θά τάς δώσουν τόν Μά- 

jiov. Πληροφορίαι καί έντυπα τώνδηλώσεων, διά τάς 
έμπορι,κάς έπιχειρήοεις, δίδονται είς τό παράρτημα 
τής ’Εφορίας Αττικής (εμπορικόν τμήμα) είς τήν 
έδόν Μητροπόλεως άριθ. 47 είς τάς Αθήνας, είς δέ 
τόν Πειραιά είς τό ’Εμπορικόν Έπιμελητήριον έπί 
τής όδοΰ Έμμ. Ρέπουλη.

Διά τάς αλλας κατηγορίας τής φορολογίας, δηλ. 
τάς οικοδομάς, τάς γαίας, τά έλευθέρια επαγγέλματα 
κλπ. πληροφορίαι καί έντυπα τών δηλώσεων δίδον
ται εις τό Κατάστημα τής Εφορίας.



ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΑΝΟΤ & ΣΙΑ
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Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η ΜΑ Τ Α :  Ε \τ Π ΕΙΡΑ ΙΕΙ (Nixijta 8 , τηλεφ.1-87) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (‘Αγίου Μηνΐ 7.8:9)‘
ΠΑΤΡΑΙΣ ('Αγίου Άνδρέον .">8) καί ΜΑΣΣΑΛΙΑ, (rue B reteuil 7 6 ·) 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ : ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τράπεζα Καλαμών), ΛΛΜΙΑ. (Υιοί Λ. Νούταου καί Κ«:συφός),
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, (Saran tis freresa. R ector S treet) ΚΛΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ- 
ΛΕΙ (’Αδελφοί Σαηατ'η. Ά μπήτ Χάν).

ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑΙ: ΕΙΣ ΠΑΣΑ2 .ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗ Σ ΚΛΛΑΛΟΣ Κ λ ί ΕΝ ΙΙΑΡΙΣΙΟΙΣ. ΛΟΝ
ΛΙΝΩ. ΝΕΛΙΙΟΛΕΙ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΕΩΣ. ’Αποστολή, παραλα- ΕΠ ΙΣΙΤΙΣΜ Ο Υ  ΕΠΑΡΧΙΩΝ. Παραλαβή και άπο- 
6ή καί άποθήκευσις έμπορευμάτων, φορτώσεις, έκ- στολή μετά καταβολής τοΰ αντιτίμου αυτών παντός 
φορτώσεις καί έκτελωνισμοί. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΤΈ- Είδους τροφίμων διά λ)σμόν τών κοινοτικών έπιτρο- 
VIUN. Α γορά καί πώλησις έμπορευμάτων <3ιά λο- κών.
'/αριασμόν τρίτων εν Έλλάδι καί τφ έξωτερικώ. Ή  Εταιρία χορηγεί δάνεια επί έμπορευμάτων καί
ΓΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΝ. Ναΰλωσις καί διαχείρι- φορτωτικήν, καί έκτελεϊ πάσαν τραπεεζικήν έργασίαν 
σις ιστιοφόρων, ναυλώσεις άτμοπλοίων καί πρακτορι- σχετιζομένην μέ τάς άνωτέρω εργασίας, 
ακή εργασία αυτών. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ. Ή  Εταιρία δέν εμπορεύεται δι’ ίδιον λ)σμόν, οΰ-
Άσφάλειαι θαλάσσης καί πυρός, Γεν. Πράκτορες τής τε δέχεται τήν αποκλειστικήν άντιπροσωπείαν έμπο- 
«Προνοίας», Πράκτορες τοΰ «Μπαλουάζ». ΤΜΗΜΑ ρικών καί βιομηχανικών οίκων.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΝΕΙΟΝ
Η Μ Ε Ρ Α  Π Ε Μ Π Τ Η

ΕΚΑΛΤΥΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ Π ΡΩ ΊΑ Σ  ΤΗΣ ΧΘΕΣ :

ΑΙ ΤΡ&ΠΕΖΑΙ ΑΡ. 25,000,000
ΑΘΗΝΑΙ ΑΡ. 32,791,000

ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΔΡ. 14,289,900
ΖΥΝΟΛΟΝ ι 7 2 ,0 5 0 ,9 0 0


