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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Παρά τούς γερμανικούς θρήνους, φθάνομεν 

όσονοΰπω είς τήν υπογραφήν τής ειρήνης. Και 
ή νέα περίοδος, μολονότι ελάχιστα διοςέρουσα 
τ’ις παλαιας, αρχίζει ύπό οιωνούς οπωσδήποτε 
παρηγόρους δια τήν τύχην τής ανθρωπότητας 
είς τό μέλλον. Δέν εΐδομεν, βεβαίως, τό Συνέ
δρων τής Ειρήνης νά γίνεται ή Συντακτική Συ- 
νέλευσις τών Εθνών καί νά συντάσση τό Σύν
ταγμα της Γής. Ούτε εΐδομεν τάς μυστικάς 
συνθήκας καταργουμένας, ούτε ήκούσαμεν προ- 
κηρυσσόμε^α άνεπιφυλάκτως τ.ά Δικαιοιματα 
τών Λαών. Εΐδομεν δμως πάντως τήν αρχήν 
τών εθνοτήτων ίκανοποιουμένην είς ικανόν βαθ
μόν καί βλέπομεν κάποιον ήλιον δικαιοσύνης ά- 
νατέλλοντα, δειλώς έ'στω, είς τόν πολιτικόν ο

ρίζοντα τοΰ Κόσμου. Τάχ’ αύριον εσετ’ άμει- 
νον.

Ή  κομμουνιστική απόπειρα τών αιματηρών 
όνειροπόλων τής Πετρουπόλεως άπέτυχεν άφ’ * 
έτέρου. Τό κοινωνικόν καί οικονομικόν σύστη
μα τοΰ Κόσμου δέν μεταβάλλεται. ’Επέρχονται 
δμως πάντως είς αυτό τροποποιήσεις τινές ούχί 
μικρας σημασίας, έπιτρέπουσαι έλπίδας δικαι- 
οτέρας ειρηνικής διευθετήσεως είς τό μέλλον.

Κατά τήν εναρξιν τής νέας τ,αύτης περιόδου 
ή Ελλάς εύρίσκεται μέ τούς εθνικούς πόθους 
της έκπληρουμένους κατά τό πλεϊστον, μέ Ισχυ
ρούς συμμάχους καί φίλους είς τό εξωτερικόν, 
μέ εσωτερικήν κατάστασιν δμως ούχί άρίστην 
ουδέ άποκλείουσαν άπογοητεύσεις. Οί πλείονες 
τών ύπουργών τοΰ κ. Βενιζέλου, άποδειχθέντες 
ανάξιοι της έμπιστοσύνης καί τών έλπίδων 
τοΰ αρχηγού, είνε οί κύριοι συντελεσταί της 
καταστάσεως ταύτης. Τί θά κάμη τάχα μέ αυ
τούς αύριον ό κ. Βενιζέλος ; Θά δυνηθή με την 
αποπομπήν των νά προλάβη τήν γένεσιν μιάς 
νέας άντιπολιτεύσεως, έκ τών σπλάγχνων αυ
τού τοΰ Βενιζελικοΰ κόμματος μελλούσης νά 
προέλθη ; Καί θά δυνηθη νά κατασιγάση τό 
μίσος τής παλαιας άντιπολιτεύσεως, τό όποιον 
οί ύπουργοί του έφρόντισαν πώς νά έξάψουν 
περισσότερον άντί νά τό ελαττώσουν ; ΕΓνε και
ρός οπωσδήποτε νά γίνη χρήσις ήρωϊκων φαρ
μάκων, άκόμη καί έγχειρίσεων. Ά π ό  τδν έθνι-. 
κόν Ηρακλή περιμένει δλος ό λαός της Ε λλά
δος νά ϊδη καί τόν νέον άθλόν του, τόν εσωτε
ρικόν, τοΰ οποίου υπάρχει τόση άνάγκη διά νά 
δυνηθή νά σταδιοδρομήση έφεξής ή Ελλάς ώς 
πραγματικός παράγων πολιτισμού και προόδου 
έν τή ’Ανατολή.
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Αναντίρρητον είνε ότι ό "Ελλην έχει ιδιοφυίαν εμ
πορικήν καί είχε τοιαύτην ανέκαθεν. Ή  γεωγραφική 
ύέσις της Ελλάδος, τό εύλίμενον καί πολυσχιδές τών 
θαλασσών της, αί έδαφικαί της συνθήκαι, αί πολιτι- 
και τοιαΰται, καθώρισαν τήν έπίδοσιν ταύτην τοΰ "!Ελ- 
ληνος πρός τό έμπόριον και τήν ναυσιπλοΐαν και τήν 
άρχαίαν αποικιακήν τάσιν.

Άναμφισβήτητον εινε επίσης δτι. εάν είς τά φυσικά 
ταΰτα χαρίσματα τοΰ 'Ελληνος, τής έπιχειρηματικό- 
τητος καί τής εύτολμίας μέχρι ριψοκίνδυνου είς τάς 
επιχειρήσεις, προσετιθετο καί ό κατά τάς νΰν έν Ευ
ρώπη αντιλήψεις βαθμός οικονομικής μορφώσεως, τό 
ελληνικόν εμπόριον εν τή στενή συνεργασία τής ελλη
νικής ναυτιλίας, τής ελληνικής τραπεζιτικής όργανώ- 
σεως, θά έμεγαλοΰργει αυτόχρημα καί νΰν, δτε τό 
χρήμα άφθονεΐ, έντός βραχέος δέ θά εβλεπέ τις τούς λι- 
μενας^ τοΰ Πειραιώς, τής Θεσσαλονίκης καί τής Σμύρ- 
νης μεγάλα κέντρα και στόμια έμπορίου διαμετακομι- 
στικοϋ τών προϊόντων τής ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
και της πέραν τών Ωκεανών τοιαύτης καί τών αποι
κιακών προϊόντων. Ως θά έβλεπε τις παρά την γεωρ
γικήν παραγωγήν άνδρουμένην τήν βιομηχανικήν πα
ραγωγήν τής χώρας, ώστε υπό δυσμενείς δρους νά 
έξασφαλίζηται ποιά τις αύτάρκεια αύτής.

Ουδε είνε ο'νειρον νυκτός θερινής τό ώράϊον έθνι- 
κόν ο'νειρον νά ίδη τις έντός ολίγου τήν χώραν ήμών 
συναλλασσομένην διεθνώς μέ "Ελληνας έμπορους, "Ελ
ληνας τραπεζίτας, έλληνικάς ασφαλείας καί πλοία ελ
ληνικά.

Ο παγκόσμιος πόλεμος έφρόντισεν δπως συγκομι- 
σθή άφθονον ελληνικόν κεφάλαιον, έν μέρει τυφλόν ή 
μυωπαζον, εν μέρει καί κατά μικράν αναλογίαν οξυ
δερκές, καθήκον δέ τοΰ Κράτους έπεϊγον είνε νά πε- 
ριμαζευση το κεφάλαιον τοΰτο, νά τό διαφυλάξη καί 
να δωση είς αύτό τήν σκοπιμωτέραν κατεύθυνσιν πρός 
τας σπουδαιοτέρας άνάγκας τής εθνικής οικονομίας, 
νά μή άφήστ) τοΰτο παραπαϊον είς έπιχειρήσεις άσκο
πους καί' πληθωρικάς. 

k Ή  διαφύλαξις το'ΰ ύπάρχοντος κεφαλαίου καί ή 
σκόπιμος αύτοΰ κατεύθυνσις ισοδυναμεϊ πρός δημιουρ
γίαν νέου κεφαλαίοΐ' καί ή δημιουργία τοΰ εθνικού 
κεφαλαίου εινε μία ύποχρέωσις τοΰ συνειδότος τάς υ
ποχρεώσεις τοϋ Κράτους.

Χρειάζεται δθεν διδασκαλία.
Χρειάζεται νά διδαχθούν οί έμποροι νά βλέπουν τό 

επάγγελμά των άπό επιπέδου ύψηλοτέρου.
Τό έμπόριον έξεταζόμενον κατ’ ουσίαν δέν εχει ώς 

σκοπόν ήν ιδιοτέλειαν, είνε μία λειτουργία οι
κονομική τής Κοινωνίας καί τού Κράτους.

Οί έμποροι, ώς μέλη χρήσιμα τού κοινωνικού σώ
ματος έχουν τήν ύποχρέωσιν νά διενεργούν τάς συν- 
αλλαγάς κατά τόν νόμον τής οικονομίας τοΰ παράγειν 
μέ τήν μικροτέραν δυνατήν χρησιμοποίησιν δυνάμεως, 
μέσων καί χρόνου τό ανώτατο ν "δυνατόν δριον ώφελι- 
μότητος.

Μή συναλλασσόμενοι ουτω οί έμποροι είσίν ου μό
νον άχρηστα μέλη τού κοινωνικού σώματος, αλλά καί 
έπιβλαβή.

Τώρα δτε ευρύνεται ό όρίζων τής Ελλάδος καί τό 
έμπόριον αύτής άπό τοπικού καί έλάχιστα διεθνούς 
προσλαμβάνει μορφήν έπί μάλλον καί μάλλον διεθνή, 
αί απηρχαιωμένοι αντιλήψεις, αί λαβούσαι τήν γένε- 
σίν των έντός περιβάλλοντος δουλείας καί έν συνοικι
σμού μετά λαών αμαθών, αί παλαιαί δοξασίαι περί εμ
πορίου οφείλουν νά κατεδαφισθούν, νά άποβληθούν 
ώς σάρκες σεσηπυίαι οργανισμού άναγεννωμένου.

Παντός έπαγγέλματός συνέπεια έμμεσος, ούχί σκο
πός μοναδικός, είνε τό κέρδος. Ο ίερεύς άκόμη αμεί
βεται διά τάς υπηρεσίας του. Και ό έμπορος έάν κερ- 
δίζη τού δέοντος περισσότερα, άφαιρεϊ ταΰτα άπό 
τούς άλλους, παύει νά είνε μέλος χρήσιμον τού κοι
νωνικού σώματος, κεΐται έκτός τής κοινωνικής οικονο
μίας, είνε ού μόνον άχρηστος, αλλά καί επιβλαβής, 
παράσιτον τοΰ κοινωινκοΰ οργανισμού, σάρξ αποβλη
τέα. Τούτο συνέβη μετά τόσα παραδείγματα αίσχρο- 
κερδείας κατά τήν πολεμικήν περίοδον, καί άκόμη σή
μερον ληξάσης τής πολεμικής περιόδου ή περίοδος 
τής αίσχροκερδείας δέν έληξεν.

Ή  παλαιά καί έρριζωμένη δόξα παρά τοΐς έμπό- 
ροις τής 'Ελλάδος, κατά τήν μεγαλειτέραν αύτών άνα- 
λογίαν, δτι σκοπός τού έμπορίου είνε τό άθροίζειν έν
τός όλιγίστου χρόνου κέρδη ύπέρογκα διά παντός μέ
σου θεμιτού καί αθεμίτου, συγκρούεται μέ τάς σημερι
νός αντιλήψεις τής ευρωπαϊκής οίκογενείας καί εις 
διαζύγιον πλήρες εύρίσκεται τό έμπόριον πρός τήν 
οικονομικήν επιστήμην δταν πιστεύεται δτι τοΰτο ση
μαίνει άθροισμα διαφόρων μηχανευτικών τεχνασμά- 
των καί προσφυών συνδυασμών πρός ραγδαΐον ατομι
κόν πλουτισμόν είς βάρος τών άλλων.

Δέον νά κατανοήση ή πλειονότης τών έν Έλλάδι 
εμπόρων δτι τότε μόνον τό επάγγελμά των έχει δι
καίωμα ύπάρξεως καί έπιτυχίας, δταν ή ένάσκησίς του 
αποτελεί λειτουργίαν χρήσιμον καί απαραίτητον είς 
τόν δλον οργανισμόν τής χώρας, ούχί μόνον είς τό 
άτομόν του.

Δυστυχώς διά μεγάλον αριθμόν τών παρ’ ήμϊν εμ
πόρων τό έμπόριον είνε ή τέχνη τού δημιουργεΐν κατά 
παντα τρόπον καί έντός τοΰ βραχυτέρου δυνατού χρό
νου τά περισσότερα δυνατά κέρδη, μέθοδος δέ εμπο
ρική δι’ αυτούς είνε ή επιπόλαια καί άμελέτητος αν
τιγραφή πάσης νέας διά τήν χώραν εργασίας, παρου- 
σιαζοΰσης τά έξωτερικά γνωρίσματα έπικερδοϋς έπι- 
χειρήσεως, δημιουργουμένου ουτω συναγωνισμού πλη
θωρικού καί επιζήμιου και εις αύτήν ταύτην τήν έπι- 
χείρησιν, τής οποίας ή ζωή καθίσταται έντός ολίγου 
προβληματική.

Διά νά έπικαλεσθώ πρόσφατα παραδείγματα ανα
φέρω τήν σύγχρονον ΐδρυσιν πολυαρίθμων ασφαλιστι
κών εταιρειών μέ παραμερισμόν κεφαλαίου τριών δε
κάδων -εκατομμυρίων δραχμών, παρ’ ανθρώπων στε-

ρουμένων καί τών στοιχειωδών γνώσεων τοΰ πολυ- 
πλοκωτάτου τούτου κλάδου τής οικονομικής επιστή
μης. Ή  τοιαύτη σύγχρονος καί πληθωρική έμφάνισις 
ασφαλιστικών εταιρειών είνε ράπισμα κατά πρόσωπον 
παντός οικονομικού νόμου,ούτε τούς ίδρυτάς δέ θά ώφε- 
λήση, ούτε τήν χώραν, ούτε τόν θεσμόν θά προαγάγη, 
άπ’ έναντίας θά καταρρίψη τούτον είς τήν συνείδησιν 
τής ελληνικής κοινωνίας διά τής κακής αύτο'ΰ ένασκή- 
σεως. Ά λλο παράδειγμα ή σύγχρονος έμφάνισις τε
λευταίως δέκα περίπου μικρών έργοστασίων οινο
ποιίας έν Πειραιεϊ, αί έγκαταστάσεις τών όποιων έ- 
στοίχισαν τούλάχιστον τρία έκατομμύρια δραχμών. Ή  
τοιαύτη άπό τής μιάς νυκτός είς τήν άλλην έμφάνισις 
τόσων οίνοποιητικών έργοστασίων αποτελεί λάκτισμα 
κατά νώτα τής οικονομικής έπιστήμης, διότι δέν χρει
άζεται βαθύς νοΰς νά πρόβλεψη τις δτι τής βιομηχα
νίας τών οίνων οϋσης τελείως προωργανωμένης διά 
τών δύο προϋπαρχουσών μεγάλων εταιρειών, έφωδια- 
σμένων μέ κεφάλαια ύπε ραρκοϋντα καί μηχανικά καί 
τεχνικά μέσα ύπεραφθονούντα, θέσις διά νέας τής 
αύτής φύσεως έπιχειρήσεις δέν ύπήρχεν έν 'Ελλάδι.

Ή  έπέμβασις τοΰ Κράτους πρός διδασκαλίαν έπι- 
βάλλεται. Ή  καταπολέμησις τών δοξασιών τοϋ πάλαι 
ποτέ τοΰ άντιγράφειν, μιμείσθαι, πιθηκίζειν, κατα- 
στρατηγεΐν, έκμεταλλεύεσθαι τήν άγνοιαν, τήν απει
ρίαν, τού συσσωρεύειν κέρδη άθέμιτα, νΰν έπιβάλ- 

λεται.’Εφόσον έ/.υλιόμεθαεις τον στενόνχώρον τής.ίρο 
πολεμικής εποχής, κατά τήν όποιαν οί έ'μποροι τής 
Ελλάδος ήσαν πτωχοί Λάζαροι, αί μέθοδοι αύται ή- 
δύναντο νά ώσιν άνεκταί πως, τό κακόν δέν είχε τό
σην έκτασιν. Τότε τά κεφάλαια ήσαν μικρά καί τά 
κεφάλια μωρά, τώρα δτε έμεγάλωσαν τά κεφάλαια 
δέον καί τά κεφάλια νά γείνουν μεστά γνώσεων. Έάν 
έξακολουθήση καί νΰν, δτε συνεποσώθη άρκοϋν τό ελ
ληνικόν κεφάλαιον, ή έφαρμογή τών ιδίων μεθόδων 
τοΰ παρελθόντος, ή ζημία τοΰ έθνικοϋ πλούτου έσεται 
άνεπανόρθωτος. Ή  διδασκαλία ιδίως επιβάλλεται τώ
ρα όπότε ύπό τής κερδομανίας κατελήφθησαν σχεδόν 
πάντες.

Άλλά πώς αυτη θά γείνη ;
Τολμώμεν νά τό ύποδείξωμεν.
Ή  διαφώτισις τών εμπόρων καί τών άνθρώπων τών 

έπιχειρήσεων έπί τών γενικών γραμμών τής πορείας 
των δύναται νά γείνη ταχέως καί προσφυώς διά σει
ράς διαλέξεων εις πάντα τά γεωργικά, βιομηχανικά 
καί έμπορικά κέντρα τής Ελλάδος, έπι στ ρ ατευο μένω ν 
πρός τοΰτο τών ειδικοτήτων έκ τοϋ Πανεπιστημίου, 
τών ’Εμπορικών Σχολών, τών οικονομολόγων καί δη
μοσιογράφων.

Ή  μέριμνα αυτη τοΰ Κράτους έπιβάλλεται ταχεία, 
διότι τό άφθονοΰν χρήμα δέν άφίνει ήσύχους τούς 
κατέχοντας αύτό, τό άνήρεμον καί τολμηρόν πνεύμα 
τοΰ έπιχειρηματίου ούτε ήμέραν ούτε νύκτα ησυχάζει, 
καταρτίζει σχέδια νέων έπιχειρήσεων καί είς ταύτας 
συμφέρον έθνικόν είνε νά δοθη υγιής κατεύθυνσις.

Δέον νά καθοδηγηθούν οί άνθρωποι τού χρήματος 
διά νά μή έκτραποϋν τής οδού των τής εθνικής, νά 
διαςκοτισθοϋν οί έιιποροι είς τάς γενικάς γραμιιάς! τής 
νέας των σταδιοδρομίας, νά ήθικοποιηθοΰν οί παρα- 
νωγοί καί αί έιιποροι ύπό τά : ιδιότητάς των ταύτας.

TFOPFTOT ΗΛΤΛΛΗΣ

ΑΙ ΘΕΟΡΙΑΙ ΤΟΤ ΤΡΑΤΤΣΚΕ
Ουτω είς ήλικίαν δεκαεπτά έτών, περατώσας τάς 

γυμνασιακάς του σπουδάς εις Δρέσδην ό Τράϊτσκε 
προσήλθεν είς τό κόμμα τών έθνικοφρόνων - φιλελευ
θέρων, περισσότερον έθνικοφρόνων παρά φιλελευθέ
ρων καί έμφορουμένων άπό πνεύμα Πρωσσικόν. Ά - 
ναφερόμενος είς τήν αποτυχίαν τού Κοινοβουλίου τής 
Φραγκφούρτης ό νεαρός μαθητής των έγραφεν: «Μέ 
τήν φρασεολογίαν δέν επιτυγχάνεται τίποτε. Έλει»θε- 
ρία άνευ ισχύος είναι αδιανόητος.» Ταϋτα συμδαίνουν 
καθ’ ήν εποχήν ικ ^ ο ύ τα ι ή Πρωασικών τάσεων ιστο
ρική σχολή, ήτις θ ’ άποβή ό κήρυξ τής προμνημονευ- 
θείσης Ιδέας τοϋ Τράϊτσκε. Κατά τό βραχύ διάστημα 
τριών έτών (άπό τού 1853 μέχρι τού 1855 έκδίδον- 
ται άλληλοδιαδόχως πέντε κεφαλαιώδη έργα : Ή
'Ιστορία τής Επαναστατικής ’Εποχής τοΰ Σύμπελ, ή 
Ρωμαϊκή 'Ιστορία τοϋ Μόμσεν, ή 'Ιστορία τής Γερ
μανίας άπό τής εποχής Φρειδερίκου τού Μεγάλου μέ
χρι τής ίδρύσεως τής Γερμανικής 'Ομοσπονδίας τοϋ 
Χαίουσερ, ή 'Ιστορία τής Πρωσσικής Πολιτικής τού 
Δρόϋσεν καί ή Λύτοκρατορική 'Ιστορία τού Γκίζεμ- 
πρεχτ. Πάντα τά έργα ταϋτα, καίτοι πραγματευόμενα 
περί διαφορωτάτων ζητημάτων, άποδλέπουσιν εις τόν 
αύτόν σκοπόν : Είς τό νά δημιουργήσουν παρά τφ 
Γερμανικώ λαώ εύνοϊκάς απέναντι τής Πρωσσικής πο
λιτικής διαθέσεις— άπέναντι τής πολιτικής, ήτις μόνη 
είς τά δμματά των ήδύνατο νά πραγματοποιήσω τήν 
Γερμανικήν ένότητα. Κηρύσσονται όπαδοί τής Μι- 
κράς Γερμανίας, τής άποκλειούσης τήν Αυστρίαν, καί 
προσανατολίζουν τάς εργασίας των πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν αύτήν, ή καθώς λέγει εϊς έξ αύιτών, ό Γκίζ- 
μπρεχτ, θέτουν τήν έπιστήμην των είς τήν υπηρεσίαν 
τής πατρίδος. «Είνε παράλογον νά πιστεύη τις, βέ
βαιοί ούτος, δτι ή έπιστήμη δέν έχει πατρίδα καί δτι 
υπερπηδά τά μεθόρια. Ή  έπιστήμη μας δέν πρέπει 
νά είναι κοσμοπολιτική, άλλά Γερμανική.»

Ούδείς ιστορικός έπραγματοποίησεν δσον ό Τρά- 
ϊτσκε τό ιδεώδες αύτό. Έπί μακρόν ή Γερμανική έχι- 
στήμη τής ιστορίας έστάθη ύπεράνω τών κομμάτων 
καί τών πατρίδίον. Ό  νέος ιστορικός κρίνει δτι πρέ
πει αυτη νά τεθή είς έπαφήν μετά τής ζωής καί νά 
κατασταθή προσιτή εις τό πολύ κοινόν. Δίδει ενωρίς 
μεγάλην σημασίαν είς τήν μορφήν. Μελετών τους αρ
χαίοι r συγγραφείς δίδει μικροτέραν προσοχήν ίΐς 
τό γραμματικόν καί συντακτικόν μέρος καί περισσό
τερόν είς τάς λογοτεχνικάς καλλονάς. «Τό ούσιώδες, 
γράφει, είνκι νά μανθάνη κανείς καλά τήν Γερμανι
κήν γλώσσαν.» Μολονότι άναγνωρίζει δτι τοΰ λείπει 
ή δημιουργική δύναμις, πιστεύει μολαταύτα δτι κατέ
χει μίαν τών ουσιωδών ιδιοτήτων τού καλλιτέχνου, 
τήν χαράν έν τή άπολαύσει τής ζωής, τήν περιέργειαν 
διά πάν τό άναφερόμενον είς τήν ζωήν καί τήν δύ- 
ναμιν τής κατανοήσεως αύτής δχι δι’ άφηρημένων 
εννοιών, άλλα διά τής άμέσου αίσθήσεως.» Καί ιδού 
διατί θαυμάζει τούς ιστορικούς, οί όποιοι άντιλαμβά- 
νονται τήν ιστορίαν ώς ν.αλλιτέχναι., δπως ό Μαίσλεϋ, 
τοϋ όποιου ή ιστορία είναι διά τόν Τράϊτσκε θαυμά- 
σιον βιβλίον, ή δπως ό Μόμσεν, τοϋ όποιου ή Ρωμαϊ
κή 'ιστορία είναι, κατά τ£ν συγγραφέα μας, τό ώραι-



ότερον Ιστορικόν εργον τής Γερμανικής γλώσσης.»
"Οτε ήλθεν ή στιγμή εκλογής σταδίου ό Τράιτσκε 

δέν διστάζει νά έκλέξη τό τοΰ ιστορικού. Τό μόνον ζή
τημα, τό όποιον τίθεται πρό αύτοΰ, είναι : «ΙΙώς θά 
υπηρετήσω καλλίτερα τήν χώραν μου ;» Ό  πατήρ ή
θελε νά σπουδάση νομικά καί νά γίνη υπάλληλος τοΰ 
Σαξωνικού κράτους. Άλλ’ ό νεαρός Τεύτων δέν έν- 
διαφέρεται διά τήν Σαξωνίαν. 'Υπεράνω τής μικράς 
πατρίδος του βλέπει τήν μεγάλην Γερμανικήν πατρί
δα. Αυτήν θέλει νά ύπηρετήση διά τής ιστορίας καί 
τών πολιτικών επιστημών.

Ύπήρχον τότε είς τήν Γερμανίαν δύο ΙΙανεπιστή- 
μια παρέχοντα ιστορικήν καί πολιτικήν μόρορωσιν 
σύμφωνον πρός τάς ιδέας τοΰ Τράιτσκε: Της Βόννη; 
καί τής Χαίδελβέργης. Άμφότερα παρουσιάζοντο ώς 
φιλελεύθερα, άλλά κατά διάφορον τρόπον. Τό πρώτον 
ήτο κατά τό Πρωσσικόν σύστημα, τό δεύτερον ήτο 
ώργανωμένον κατά τρόπον περισσότερον Ευρωπαϊκόν. 
Αί παραδόσεις τοΰ πρώτου, άντιπροσωπευθεΐσαι κατ’ 
άρχάς ύπό τοΰ Δάμαν, έπειτα παρά τοΰ Ααΐμπελ 
καί τοΰ Σύμπελ, συνήπτοντο μάλλον πρός τήν ιστορι
κήν Σχολήν τοΰ Δικαίου, ενώ αί τοΰ δευτέρου, κατ’ 
άρχάς διά τοΰ Σλάσσερ, έπειτα διά τοΰ Γερβίνου καί 
κατόπιν διά τοΰ Χαίουσσερ ένεπνέοντο μάλλον άπό 
τάς ιδέας τής A u fk la ru n g  τοΰ 18ου αϊώνος.

Τό πνεΰμα τοΰ Τράϊτσκε εΐλκύετο μάλλον άπό τήν

Βόννην καί πράγματι έκεϊ ήρνισε τάς πανεπιστημια- 
κάς του σπουδάς. Ό  Δάλμαν το'ΰ εκαμεν Ισχυράν έν- 
τύπωσιν ευθύς έξ  αρχής. Ό  ιστορικός ούτος. δστις 
άφήκεν είς τήν χώραν εν όνομα μάλλον παρά έργα, 
τήν άνάμνησιν μιάς διδασκαλίας μάλλον παρά εν όνο
μα, ύπήρξεν εις τών αποστόλων τής μικρας Γερμα
νίας, δη?ιαδί| μιάς Γερμανίας ΓΙρωσσικής μή περιλαμ- 
βανούσής τήν Αυστρίαν. Γεννηθείς κατά τό 1785 είς 
Βισμάρ, έν Πομερανία, διωρίσθη κατ’ άρχάς έν Δα
νία καί κατά τό 1812 έγινε καθηγητής είς τό Πανε- 
πιστήμιον τοΰ Κίελου, τό όποιον «πεκάλει «προχωρη- 
μένην σκοπιάν τοϋ Γερμανικού πολιτισμού εις τόν Βορ- 
ράν». Έκεϊ έδοκίμασε νά έξυπνήση τό εθνικόν Γερ
μανικό·' αίσθημα παρά τώ πληθυσμφ. Δέν έπέτυχεν 
έν τούτοις δ,τι προσεδόκα, διότι τά δουκάτα ταΰτα 
δέν ήθελαν οΰτε ν’ ακούσουν περί Γερμανίας. Έσύρι- 
ξαν τόν καθηγητήν, δστις ήξίου νά τοϊς άποδείξη 
ΐστορικώς δτι τό Σλέβιγκ καί Χολστάϊν ήσαν Γερ
μανικοί έπαρχίαι.

ΙΕίς τήν Βόννην, Πανεπιστήμιον Πρωσσικόν, ό Δάλ- 
μαν ήδυνήθη νά ίκδηλώση έλευθέρως τά πατριωτικά 
του αισθήματα, τά συνδεδεμένα μέ βαθύτατον πρός 
τήν Πρωσσίαν θαυμασμόν.

(Συνέχεια)

Τ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Θεωροΰμεν συμβάλλον διά τήν καί παρ’ ήμιν μελέ
την τών Γερμανικών Οικονομικών νά έπισκοπήσωμελ', 
ώς τοΰτο ήρξατο νά γίνεται καί εις τά λοιπά συμμ'α- 
χικά Κράτη, τήν δημοσιονομικήν καί πλουτολογικήν 
κατάστασιν τής Γερμανίας, ήτις εχουσα πρό τοΰ 
πολέμου πλήρη οικονομικήν εύρωστίαν κ'αί τάξιν δι
έρχεται ήδη, λόγω τής άφρονος καί Ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής της τά; πλέον κρίσιμους καί άγοη'ΐώδεις η
μέρας τής ζωής της.

Τό ζήτημα, παρά τήν φιλολογικήν αύτοΰ άποψιν, 
είνε τοσοΰτον μάλλον ένδι'αφέρον, καθόσον διά τής 
συνθήκης τών Βερσαλλιών θέλει καταστή ή Γερμανία 
ό'φειλέτις τών λαών τής Άντάντ, μεταξύ τών οποίον 
συγκαταλέγεται καί ή ήμετέρα Πατρίς καί όφείλομεν 
κατ’ ακολουθίαν ένεκα τούτου νά γνωρίζωμεν έν εύρεία 
κλίμακι τό ένεργητικόν καί παθητικόν τής μεγάλης 
ταύτης όφειλέτιδός μας.

Τήν μικράν ΐαύτην εισαγωγήν έθεωρήσαμεν καλόν 
νά παραθέσωμεν πριν ή είσαγάγωμεν τόν άναγνώ- 
στην τών γραμμών τούτο)ν είς τόν τρελλόν χορόν τών 
κάτωθι παρατιθεμένων έκατομμυρίων καί δισεκατομ
μυρίων.

• * * *
Καί έν πρώτοις, ας άπαριθμήσωμεν τό Δη

μόσιον Χρέος τής Γερμανίας. Τοΰτο πρό μεν
τοΰ πολέμου άνήρχετο είς 26.000.000 φράγκα,
μέχρι „δέ τής 31ης Δεκεμβρίου 1917 προσετέ-

θησαν ετερα 107.000.000 καί τέλος κατά τήν 
πρό τινων ήμερών ύποβληθεΐσαν επίσημον είς τήν Ε- 
θνοσυνέλευσιν τής Βαϊμάρης εκθεσιν, άνήλθε τοΰτο 
εις 175. 700.000.000 μάρκα. Ε ν συνόλω δέ επίσης 
ό πόλεμος έστοίχισεν είς αύτήν 190.000.000.000, 
χωρίς, έννοεϊΐαι, νά συμπεριλαμβάνωνται είς τό πο- 
σόν τοΰτο αί πληρωθησόμεναι είς τούς συμμάχους α
ποζημιώσεις καί αί άνυπολόγιστοι καταστροφαί, αί 
έπελθοΰσαι λόγω τοΰ αποκλεισμού και του πολέμου 
είς τάς είρηνικάς αύτής βιομηχανίας, είς άνθρωπίνας 
υπάρξεις, είς διαφυγόν κέρδος καί έν γένει είς τήν 
Εθνικήν αύτής Οικονομίαν.

’Ιδού ποιον είναι τό τελικόν κέρδος τοΰ ζωτικού 
τούτου πρό τοΰ πολέμου λαού έκ τής ώργανωμένης 
αύτοΰ παραφροσύνης, ήν ύπερηφάνως έκάλει «Πρωσ- 
σικήν στρατοκρατίαν».

- Μετά τοΰτο, άς έ'λθωμεν νά έξετάσωμεν τήν νΰν κα- 
τάστασιν τών διαφόρων αύτής Τραπεζιτικών οργανι
σμών, έν ελλείψει ετέρων λεπτομερών καί άκριβών 
άριθμών, ‘ώς πρός τούς άλλους συντελε'στάς τής Ε 
θνικής αύτής Οικονομικής ζωής.

Καί έν πρώτοις, άς έξετάσωμεν τήν κατάστασιν 
τοΰ μεγαλειτέρου -αύτής Οικονομικού οργανισμού τής 
B e ich sb an k .

Ή  έτησία εκθεσις τής ώς άνω Τραπέζης δεικνύει 
δτι ό κύκλος τών συναλλαγών της διά τό ε’τος 1918 
άνήλθεν εις 3.343.000.000.000 μάρκα, ύπερβάντα

κατά 1.313.000.OpO.000 τήν ολικήν ποσότητα τής 
χρήσεως 1917! Αριθμοί άπαντώντες μέχρι σήμερον 
μόνον είς τήν καταμέτρησιν τών διαφόρων άστρονο- 
μικών αποστάσεων. Τά αποθέματα δμως τοΰ χρυσού 
της ήλαττώθησβν κατά μέν τό 1917 κατά 114.000. 
000 μ., κατά δέ τό 1918 κατά 144.000.000.000. Αί 
καταπληκτικοί δέ άνάγκαι τής Χώρας έπέβαλον μίβν 
μεγάλην αΰξησιν τής κυκλοφορίας τών τραπεζογράμ- 
ματίων. Ταΰτα ήριθμοϋντο κατά τό έ'τος 1918 είς
22.187.000.000, ύπερβάντα κατά 10.270^.000.000 
την ολικήν ποσότητά τούτων κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1917. \

’Επίσης άξιον σημειώσεως είναι δτι ή έν λόγω 
Τράπεζα, διέθετε κατά τό 1918, 13.218.000.0Ό0 μάρ
κα είς ξένας αξίας, έπιτυχοΰσα οΰτω μίαν αΰξησιν
5.230.000.000 άπέναντι τοϋ ολικού άποθέματος τού
των κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου τοϋ 1917.

Καί ταΰτα μέν ώς πρός τήν έν γένει κίνησιν τής 
έν λόγω Τραπέζης. ’Ερχόμενοι δέ ήδη είς τά κέρδη 
'αύτής παραθέτομεν τούς εξής αριθμούς, λίαν χαρα
κτηριστικούς.

Καί έν πρά>τοις τά άκαθάριστά της κέρδη άνήλθον 
είς τόν άγνωστον μέχρι τοΰδε άριθμόν τών 814.000, 
000 μάρκων απέναντι τών 314 κατά τό 1917, ήτοι 
εντός τοϋ παρελθόντος έτους έπέτυχεν ύπερδιπλασια- 
σιιόν αυτών, δυνηθεΐσα οΰτω νά φέρη είς άποθεμάτι- 
κόν πρός κάλυψιν πολεμικών ζημιών της, τόν άρκετά 
επίσης σημαντικόν άριθμόν τών 330.000.000.

"Οσον δέ άφορα είς τά καθαρά της κέρδη σημει- 
οΰμεν τά εξής:

Κατά τό 1918 έπραγματοποίησε τοιαϋΐα 111, 000. 
000 μάρκα, έκ τών οποίων 15.000.000 μάρκα διένει- 
μεν είς τούς μετόχους της καθαρίσασα οΰτω μέρισμα 
8,68 ο)ο άπέναντι 8,72 ο)ο κατά τό 1917.

Ό  άριθμός ούτος άνεξήγητος μέν κατ’ άρχάς λό
γω τής μικρότητός του άπέναντι τοϋ διανεμηθέντος 
κατά τό 1917 αερίσματος, ευκόλως δμως εννοείται 
δταν ληφθή ύπ’ οψιν τό μέγα ποσόν τής άποσβέσεως 
ήν έκαμε κατά τό 1918 καί δτι τό αύτοκρατορικόν^ 
Ταμεΐον ελαβεν κατά τό 1918 μέχρι τής 31Δεκεμ- 
βρίου 1918, 390. 500.000 μάρκα, απέναντι 207.000. 
000 τοιούτων κατά τό 1917.

Ό  απολογισμός τής B nnque Im p e r ia le  d 
A llcm ag n e  κατά δημοσιευθεϊσαν στατιστικήν έν τώ 
E co n o m istc  E u ro p e e n  τοϋ κ. E d m o n d  T h e ry  
ές ού καί παρελάβομεν τούς άνωτέρω άριθμούς, 
ήτο πριν το’ϋ πολέμου, ήτοι κατά τήν 31ην Ιουλίου 
1914, ό έςης: 1.253.000.000 μάρκα είς χρυσόν, 275. 
ιιΟΟ. Μ'Ο είς άργυρον, 33.000.000 είς γραμμάτια τοΰ 
Κράτους, 2.909.000.000 είς κυκλοφορίαν, 1.258.000. 
000 είς τρέχοντας λογαριασμούς καί καταθέσεις, 2.
081.000.000 εις γραμμάτ:·χ Μππρακτέσ καί είς πρ>- 
καταβολάς 202.000.000, ό δέ τόκος προεξοφ/ήσεως 
άνήρχετο εις 5 ο)ο.

Κατά δέ τήν 15ην Μαρτίου 1919, εχομεν τούς 
έξης άριθιιούς:

2.240.000.000 είς χρυσόν, 21.000.000 εις άργυ
ρον, 5.944.000.000 είς τραπεζογραμμάτια, 13.062. 
000.000 είς τρέχοντας λογαριασμούς καί καταθέσεις,

28.526.000.000 είς γραμμάτια Εισπρακτέα, 13.000. 
000 είς προκαταβολάς καί τέλος ό τόκος τής προε- 
ξοφλήσεως κατήλθεν είς 5 ο Ιο, άπό 6 δπου ήτο καθ’ 
ολον τό διάστημα άπό 3 Αύγουστου 1914 μέχρι 22ας 
Ίανουαρίου 1919.

Τέλος αι είς 8 έτέρας καί κυριωτέρας Τράπεζας, 
ήτοι τήν D eu tsche B a n k t D iseon to  - G esells- 
ch a ft, D re sd n e r  B an k , C o m m eiz  u n d  D iseon to  
B ank , M ittel D eu tsch e  C re d itb a n k  κλπ. μερίδες 
«ΙΙιστωται καί καταθέσεις» ήκολούθησαν τήν εξής ά- 
νιοϋσαν κλίμακα κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου : 

Κατά τήν 31)12)1913 συνεποσοΰντο εις 5.148. 
000.000 μάρκα. Τήν 31 Δεκεμβρίου 1914 άνήλθον 
είς 5.321.403.000 μάρκα. Κατά τό τέλος τοΰ 1915 
συνεποσώθησαν είς 6.856.045.000. Κατά τό 1916 είς
9.395.000.000 καί κατά τό τέλος τοΰ 1917 είς 15.
210.268.000. ·· Αριθμοί πρωτοφανείς καί άνεξήγητοι 
— παρ’ δλον τό έκ τοΰ άποκλεισμοΰ επιχείρημα— διά 
τήν έν μέσο.) καταστρεπτικού τών πάντων πολέμου κα
ταπληκτικήν αΰξησιν τών άποταμιευμάτοίν ενός λαο3.

? :j:
• Μετά τ’ άνωτέρω *άς ελθωμεν νά ρίψωμεν βλέμ

ματά τινα έπι τοϋ προϋπολογισμοί' τοΰ Κράτους, δσ- 
τις κατά τόν διάσημον ’Ιταλόν οικονομολόγον N itti 
είναι τό κάτοπτρον τής δημοσιονομικής άλλά καί πο
λιτικής καταστάσεως ενός λαοΰ.

Καί ώς τοιοΰτον άς λάβωμεν τόν μάλλον πρόσφα
τον τών προϋπολογισμών ήτοι τόν προϋπολογισμόν 
τή? χρήσεως 1919.

Ούτος είσήχθη πρός ψήφισιν είς bt' άνάγνωσιν κα
τά τήν συνεδρίαση' τής 16ης Απριλίου έ. έτους.

Ό  Υπουργός τών Οικονομικών κ. S ceffe r είση- 
γούμενος αύτόν έδήλωσε κατ’ άρχάς δτι, έάν δέν 
είνε προϋπολογισμός Ειρήνης, άποτελεΐ δμως τό πρώ
τον βήμα πρός τούς προϋπολογισμούς τών ειρηνικών 
καιρών.

Αί δαπάναι διά τήν χρήσιν 1919 υπολογίζονται εις
14.000.000.000 άπέναντι 5.000.000.000 περίπου πρό 
τοΰ πολέμου. Αυτη ή κατάσΐασις, προσέθεσεν ό έν 
λόγω υπουργός είναι αληθής οικονομική καταστροφή.

Διά νά έξισώσωμεν δέ καί τούς μέλλοντας προϋ
πολογισμούς, καί θέλει έξηγηθή κατωτέρω, είναι ά- 
ναγκαΐον νά εισπράττωμεν 19.000.000.000 μάρκα 
έτησίως.

Αί δαπάναι τοΰ στρατού τής ξηράς καί τής 
θαλάσσης, ώς καί τών Γερμανικών προτεκτοράτων, ό- 
φείλονσιν, είπε, νά είναι άκόμη έγγεγραμμέν'αι είς 
τόν προειρηνικόν προϋπολογισμόν.

Αί δέ δαπάναι διά τόν στρατόν καί ναυτικόν, αί 
όποΐαι μέχρι σήμερον έπραγματοποιήθησαν άπό τής 
άνακωχής ανέρχονται είς 3.500.000.000 μάρκα.

Τό ολικόν ποσόν τών ταμιακών γραμματίων άνήλ
θεν άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1919, άπό 53.300.000. 
000 εις 65.700.000.000 μάρκα.

Τό ελλειμμα τοΰ προϋπολογισμού θά είναι τουλάχι
στον 4.000.000.000, άλλά δέν είνε μόνον τοΰτο.

Ό  προϋπολογισμός ούτος, λέγει ό ώς άνω Υπουρ
γός. είναι ένας μεταβατικός σταθμός πρός χρόνους ετι 
σκληρούς καί στείρους καθόσον εις τούς άνω άριθ
μούς δέν συμπεριλαμβάνονται αί άποζημιώσεις καί οί



τόκοι οΰς όφείλομεν νά πληρώσωμεν εις τήν’Αντάντ.
Αί συντάξεις μόνον, αΐτινες έν τφ ΙΙροϋπολογισμώ 

άναγράφονται δι’ έν (1.000.000.000) δισεκατομμύ- 
ριον πρέπει νά ύπολογισθώσι έπί μιάς ποσότηττος 4.
100.000.000. Όφείλομεν επίσης νά πληρώσωμεν δι’ 
αυξησιν τών μισθών τών υπαλλήλων τοΰ Κράτους 
μίαν έτέραν ποσότητα 1.600.000.000 μάρκα καί ιδού 
διατί δρίζω τούς μέλλοντας προϋπολογισμούς είς 19. 
000.000 περίπου μάρκα έτησίως.

Τέλος δέ ή άπόδοσις τών φόρων υπολογίζεται διά 
τό ετος 1919, είς 7.000.000.000. Τά δέ /.οιπά πρός 
έξίσωσιν τοϋ προϋπολογισμοϋ τοϋ Κράτους θέλουσιν 
προέλθη έκ τών λοιπών κρατικών εσόδων αύτοϋ, έκ 
δανείων καί έξ έκδόσεως τραπεζογραμματίων, τών 
δυο τελευταίων μελλόντων νά άνέλθωσιν είς τό ποσόν 
τών 2.000.000.000 μάρκων περίπου.

$ $ >3
Ας ίδωμεν ήδη άν ό τόσον έκ τοϋ πολέμου έξην- 

τλημένος λαός είναι είς θέσιν νά ϋποφέρη τό μέγι- 
στον τοΰτο βάρος.

Ό  κ. S ch e ffe r είνε λίαν αισιόδοξος ώς πρός 
τοΰτο.

Λέγει δτι είναι πεπεισμένος δτι ό Γερμανικός λαός 
είναι πλέον ή Ικανός ν’ άντεπεξέλθη καί είς τήν δοκι
μασίαν ταύτην, άλλ’ ύπό ένα μόνον δρον, δπως πρω
τίστους πάντων έπέλθη ή έλάττωος τής τιμής τών τρο
φίμων.

Μέ την πάροδον τών χρόνων θά είναι δυνατόν', λέ
γει, νά έπανακαταστήσωμεν τήν οικονομικήν βάσιν 
τής πρώην αυτοκρατορίας, άλλ’ Wa αί τιμαί έλαττω- 
θώσιν πρέπει ή Γερμανία νά έπιδοθή μέ δλας τάς 
αναρίθμητους δυνάμεις της είς τήν παραγωγήν χίαί 
τήν έργασίαν. Διά τούτο πρέπει νά διδάξωμεν, λέγει, 
άμεσως καί δνευ αναβολής είς τόν πολυβασανισμένον 
τούτον λαόν τήν αγάπην πρός τήν έργασίαν άφ’ ένός 
καί τήν δύναμιν της εργασίας άφ’ ετέρου. Καί πράγ
ματι καλλιτέρα συμβουλή καί σύσΐασις δέν ήδύνατο 
νά γίνη πρός τόν Γερμανικόν λαόν καί δή πρός τούς 
άέργους Γερμανούς έργάτας, άνερχομένους, κ’ατά τι- 
να δημοσιευθεΐσαν στατιστικήν είς τήν J o u rn a l  de 
Jen ev e , άρυομένην τάς πληροφορίας τι^ς έκ τής 
B a s te r  N a c lir ich ten t, είς 2.000.000 περίπου έργά- 
τας. Διότι διά ταύτης θά έπέλθη άφ’ ένός μέν ή αυ- 
ξησις της προαγωγής τών έλλιπόντων τροφίμων καί 
κατ’ ακολουθίαν ή πτώσις τής ύπερτιμήσεως 
αύτών καί άφ’ ετέρου ή εντατική παραγωγή 
τών λοιπών άλλων προΐόντο>ν, ατινα θά ζητήσωσι, κατ’ 
άνάγκτιν. τό παγκόσμιον έμπόριον καί έξ ής ζητή- 
σεως θέλει ποοέλθει ό πλουτισμός τών κατεχόντων 
καί παοανόντων έν γένει ταΰτα.

Τούτο άλλως τε ποό πολλοϋ συνεβούλευσε μέ τήν 
ναοαν/πηοίΓουσαν αύτόν πολιτικήν είλικοίνειαν ό 
Ποο>θυπουογόί τής 'Αγγλίας κ. Λόϋδ Τζώρτζ είς ιιί- 
αν έκ τών τελευταίοι του όιιιλιών πρός τόν 'Αγγλι
κόν λαόν, συστήσα; εις αύτόν. ώς τό ιιόνον φάομακον 
ποός Λιε^ον έπούλωσιν τών έκ τοϋ πολέμου πληγών 
rnv «Λτεηιόοιστον δυιιιο\ιονίαν αξιών».

Ά λλά. παοά τ nr ?νη>ώίτι·ις ταΰτα:. ό ώς δίνω Ύπουρ- 
Yoc -ηνανκασθτι νά ύποβάλη κατά τάς έποιιένοκ συνε-

ήτις έγένετο αποδεκτή.
Τό τί βεβαίως έμεσολάβησε διά νά έπέλθη τό γε

γονός τοντο ούδείς ακριβώς δύναται νά γνωρίζη, το- 
σοΰτον δέ μάλλον είναι περίεργος ή παραίτησίς του, 
δσον πρόκειται περί ένός αίσιοδόξου ύπουργοΰ διά 
τούς νϋν δυσκόλονς χρόνους, ους διέρχεται ή Γερμα
νική Δημοκρατία.

Έ ν τούτοις έκ τών συζητήσεων τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως θά ήδύνατό τις νά δ ι ακρινή δτι ή θέσις τούτου 
έν τή Γερμανική Κυβερνήσει θά ήτο προσωρινή, έφ' 
δσον οί έξέχοντες τοΰ Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
ήρχισαν νά καταφέρωνται κατ’ αύτοΰ.

Κατηγοροΰσι πρό παντός τόν παραιτηθέντα 'Υ
πουργόν διά τό συνταχθέν παρ’ αύτοΰ Νομοσχέδιον τό 
έπιβάλλον νέον πολεμικόν φόρον, πλήττοντα σκληρώς 
τάς άτομικάς καί μικράς βιομηχανίας, ένώ έφείδετο 
τών μεγάλων ανωνύμων έταιρειών.

Επίσης τό νομοσχέδιον του, τό καθορίζον ένα νέον 
φόρον έπί τής περιουσίας καί τών εισοδημάτων εύρε 
πολλούς έπικριτάς λόγω τής αδίκως καθοριζομένης 
φοοολογικής κλίμακος.

Κατηγοροϋσιν ωσαύτως αύτόν δτι δέν έδειξε τήν 
δέουσαν έπιμέλειαν, ϊνα είσαγάγη ευθύς αμέσως είς 
τήν Έθνοσυνέλευσιν νέον νομοσχέδιον έπί τών κλη- 
ρονοιιιών.

Ή  καταπολέμησις τέλος τούτου έν τώ κόμιιαη τών 
σοσιαλδηιιοκρατών προέρχεται προσέτι διότι δέν έφο- 
ρολόγησεν άποτελεσιιατικώς τά έκτακτα τού πολέμου 
κέοδη άφ’ ένόί. καί άφ’ ετέρου διότι ήτο αντίθετος 
ποός τήν σοσιαλιστι^οποίησιν τών Βιοιιηχανιών ποός 
δέ καί διότι δέν mi πόδι σε. έπαοκώς τήν έκ τής Χώρας 
υετπΛ'άστετ’σιν τών Κεφαλαίων.

Καί ταϋτα ιιέν ώζ ποόε τά έσωτεοικά τής ύπσυο- 
νικ’ΰ’" ν.ηίσεωτ. τεοιιστι-θείσηΓ διά t i~ c  ποό τινων ή -  

ιιεοών δνηλήψβώς τοϋ χαρτοφυλακίου υπό τού "Ερρ 
Ντέραπουργ.

* Sf
Ά ς  ελθωιιεν τίδη νά εξετάσωμεν τό καί μάλλον 

ένδιαφέοον θέιια, ήτοι τό διά ποίων μέσων ζητοϋσι νά 
άντεπεξέλθωσιν έν Γερμανία πρό τοϋ μεγάλου μετα- 
πολειιικοϋ οικονομικού τούτου προβλήματος.

Τά ιιέσα ταΰτα κυρίως καί έν γενικαΐς γραμμαΐς 
συνοψίζονται εις τά έξης :

1 1 ΙΙροτίθενται νά έπιβάλλουν γενικόν φόρον έπί 
τοϋ Κεφαλαίου. Ή  κλίμαξ τοΰ φόρου τούτου μέχρι 
μέν 20.000 μάρκων θά είνε αναλογική πρόςό 1 1)2 
τοΐς ο ίο, πέραν δέ τοΰ ποσοΰ τούτου θά καθίσταται 
προοδευτική, άναβιβαζομένη μέχρι 100 τοΐς ο)ο έπί 
τών περιουσιών άνω τών 100.000.000 μάρκων. Ή  
άπόδοσις δέ τοΰ φόρου τούτου ύπολογίζεται έν συνό- 
λω είς 40.000.000.000 μάρκα.

Έ κ τοΰ ποσοΰ τούτου προφανώς θέλουσι κατά μέγα 
μέρο: καλυφθη αί αμέσως καταβληθησόμεν'αι παρά 
τής Γ εοιιανία: εις τούς Συμμάχους άποζηιιιώσεις.

2) Νέαν ειδικήν έπίτασιν τής φορολογίας τών έκ 
τοϋ πολέμου άποκομισάντων έκτακτα κέρδη.

Τό ιιέτρον τοΰτο, όν καί έπιστημονικώς δρθόν, ατε 
έοειδόιιενον έπί τή : άογής της c a p ac ite  do  p a v e r , 
τής τόσον έν Γαλλία ύποστηοιζοιιέντκ ύπό τοΰ μυ

δριάσεις τής Έθνοσυνελεύσεως τήν παραίτησίν του,··* γάλου οικονομολόγου αυτής G aston  Je je , καί σύμ·

φωνον πρός τάς περί οικονομικής καί κοινωνικής 
αλληλεγγύης άρχάς, ευρίσκει τήν δημοτικότητά του 
είς τήν παρηγορίαν τοΰ Γερμανικού λαοΰ, δτι έκεΐ- 
νοι, οϊτινες έξεμεταλλεύθησαν παντοειδώς καί ποικι- 
λοτρόπως αύτόν καί άπεκόμισαν αφάνταστα δι’ αύτούς 
κέρδη, καί δή αί πολεμικαί καί αί συμπαρομαρτοϋσαι 
τώ πολεμώ βιομηχανίαι καί έπιχειρήσεις, θέλουσι ά- 
ποτίσει ήδη ταΰτα μεταπολεμικώς διά τής φορολογι
κής σοσιαλιστικής οδού.

3) Εις τήν έπιβολήν ένός νέου φόρου έπί τοΰ ει
σοδήματος. Διά τοΰ νόμου τής 29ης Μαρτίου έθεσπί- 
σθη δ'πως πάσα έπιχείρησις, ής τό κεφάλαιον υπερ
βαίνει τάς 300,000 μάρκα, ύπόκειται είς ενα φόρον 
10 ο Ίο επί τών μερισμάτων καί τών τόκων εισοδη
μάτων πάσης φύσεως.

Ούτος δέ ό φόρος διά νέου προσαχθέντος πρός 
ψήφισιν νομοσχεδίου έπεκτεΐνεται έπί τών τόκων τής 
ράντας, έπί τών τραπεζικών καταθέσεων, έπί τών 
προεξοφλήσεων τών συναλλαγματικών, έπί διαφόρων 
χρεών, έπί υποθηκών κλπ.

Τό νομοσχέδιον τοΰτο εισάγει μίαν νέαν και
νοτομίαν εις τάς δημοσιονομικός μεθόδους τής βε- 
βαιώσεως καί εισπράξεως τών φόρων. Ιναθιεροΐ δη
λαδή άντί τοΰ συστήματος τών δηλώσεων έκ μέρους 
τών είσοδηματιών τό σύστημα τής παρακρατήσεως 
έκ μέρους τοΰ έν γένει οφειλέτου καί τής παρ’ αύ
τοΰ καταβολής τοΰ φόρου είς τά δημόσια ταμεία.

Άποτελεσματικωτέρα καί πρακτικωτέρα μέθοδος 
πρός αποφυγήν τών καταδολιεύσεων τοΰ νόμου έκ 
μέρους τών είσοδηματιών διά τής μή ή άνακριβοϋς 
τυχόν δηλώσεως τών διαφόρων φορολογητέων εισο
δημάτων των, δέν ήδύνατο νά γίνη διά τό παμφά- 
γον νΰν Γερμανικόν Δημόσιον Ταμεΐον, λαμβανομέ- 
νου ύπ’ ό'ψιν δτι, τοΰ οφειλέτου ούδέν συμφέρον έ- 
χοντος νά απόκρυψη καί άποφύγη τόν φόρον καί ά- 
πειλουμένου διά τής έπιβολής διαφόρων ποινών έν 
περιπτώσει μή συμμορφώσεοκ του πρός τάς διατά
ξεις τοΰ νόιιου, θά δηλοΰνται πάντοτε τά άληθή καί 
ακριβή εισοδήματα.

4 ) Είς τήν παντί σθένει προσέλκυσιν καί τοποθέ- 
τησιν τών ξένων κεφαλαίων έν Γερμανία δπως ταΰ
τα βοηθήσοοσι κατά τό δυνατόν τήν άναδιοργάνωσιν 
τής Γερμανικής λαϊκής οικονομίας, δπου τό Γερμα
νικόν κεφάλαιον δέν θά εινε δυνατόν νά έλθη άρο> 
γόν.

Ουτω κατέληξαν εις τήν άπόφασιν δπως οί ξέ
νοι εξαιρούνται έν γένει τής φορολογίας τών εισο
δημάτων τών κεφαλαίων των καί τών κατατεθειμέ
νων καί έκμεταλλευομένων έν Γερμανία.

5) ΙΙροτίθενται δπως πάντας τούς com m is 
v o y ag eu rs  τών Γερμανικών Οίκων, τούς εύρισκο- 
μένων είτε έν Γερμανία, είτε έν ούδετέραις χώραις, 
χαρακτηρίσωσιν ώς βοηθητικούς δημοσίους ύπαλλή- 
λους, δπως ούτοι μετά μεγαλειτέρου ζήλου καί προ
θυμίας έπιδοθώσιν είς τήν μεταπολεμικήν εμπορικήν 
τοποθέτησιν τών Γερμανικών έμπορευμάτων τών πα- 
ραχθέντων καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμοί’. 
Τούτους, κατά τήν ληφθεΐσαν άπόφασιν, θέλει τούς 
εφοδιάσει τό 'Ομοσπονδιακόν Ύπουργεΐον τοϋ ’Εμ
πορίου μέ τά άναγκαΐα χρήματα καί τάς άναγκαιού-

σας λεπτομερείς πληροφορίας πρός έπιτυχίαν τοΰ 
σκοπο'ΰ των.

Μεταξύ δέ τών άλλων καθηκόντων των περί καλ- 
λιτέρας έμπορικής διεισδύσεως είνε, κατά τάς σχετι- 
κάς οδηγίας, δπως, έάν δέν έπιτύχωσιν έν τή χρήσει 
τών συνήθων μέσων, καταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν 
καί πληροφορώνται περί τής ιδιαιτέρας ζωής έκά- 
στου πελάτου καί καταναλωτοΰ, περί τής κλίσεώς 
των, περί τής άδυναμίας των καί νά προσφέρωσι τήν 
φιλίαν καί φιλοξενίαν των, ώς καί πάσαν δυνατήν ύ- 
ποστήριξιν είς παν πρόσωπον δυνάμενον νά βοηθή- 
ση τό Γερμανικόν έμπόριον ή παν πρόσωπον έπιδε- 
κτικόν πρός τήν ιδέαν ταύτην.

Έάν δέ τέλος ό co m m is v o y ag eu r έξοδεύση, πά
σας τάς χρηματικάς καί είς είδος παρακαταθήκας 
του, δέν έχει ή νά άποταθή είς τό πλησιέστερον Γερ
μανικόν ΙΙρακτορεΐον, ϊνα άνεφοδιασθή παρ’ αύτοΰ.

6) Μελετώσι τήν άμεσον μετά τήν ειρήνην ΐδρυοιν 
έλύς ειδικού Υπουργείου Έξαγωγικού ’Εμπορίου, δ
πως τοΰτο κανονίση καί διευθύνη τήν κατάλληλον καί 
μάλλον προσοδοφόρον τοποθέτησιν τών άναριθμήτων 
άποταμιευμάτων τοΰ Γερμανικού έμπορίου.

7 I Διά νά άποφύγωσι τήν παρά ιδιωτών επιχειρη
ματιών καί ούχί παρ’ άρχικών εμπείρων έμπορων συσ- 
σώρευσιν τροφίμων καί διαφόρων πρώτων υλών έκ 
τών χωρών ·;ής ’Αντάντ, ήτις συσσώρευσις θά προε- 
κάλει μετά τήν πρώτην κερδοφόρον τοποθέτησιν ά
γριον άνταγωνισμόν, είς τόν όποιον θά ύπέκυπτον κα
τά φυσικόν λόγον οί οίκονόμικώς ασθενέστεροι εις 
τούς ίσχυροτέρους, μελετώσι τήν ΐδρυσιν ειδικών Κυ
βερνητικών Γ ραφείων, «B eichstellen» καλουμένων, 
εις ά θέλει άνατεθή δ έλεγχος έπί τοΰ εισαγωγικού 
τούτου έμπορίου πρός άποφυγήν τής άνωτέρω συσ- 
σωρεύσεως καί πρός διανομήν τών ανωτέρω υλών 
κατά προτίμησιν εις τούς πράγματι έμπορους* καί

8) Έπί τή προβλέψει τής έπαναλήψεως τών μετά 
τών λαών τής ’Αντάντ εμπορικών σχέσεων μελετώσι 
τήν λύσιν τοΰ μεγάλου προβλήματος τών έκ μέρους 
τής Γερμανίας πληρωμών είς τό Εξωτερικόν.

Πρός τοΰτο δέ προτείνουσι τήν ΐδρυσιν ειδικών 
γραφείων ύπό τόν τίτλον «Γραφεία Συμτ|ιηφισμών», 
άτινα θέλουσι κανονίζει τάς πληρωμάς καί τούς λογα
ριασμούς μεταξύ τών Γερμανών εμπόρων καί τών Ο
μόρων Κρατών.

Ουτω έπί παραδείγματι μελετώσι νά συσταθη διά 
τάς μετά τής Ιταλίας συναλλαγάς έν τοιοΰτον Γρα- 
φεΐον συμψηφισμών έν μεσημβρινή τινι πόλει τής 
Γερμανίας καί έτερον έν Μιλάνω. Διά τοΰ τρόπου δέ 
τούτου οι μέν Γερμανοί έξαγωγεΐς θά λαμβάνωσι 
μάρκα είς πληρωμήν τών ύπ’ αύτών εξαγομένων έμ
πορευμάτων, οί δέ εισαγωγείς θά πληρώλ’ουν έπίσης 
είς μάρκα, δπως ουτω περιορισθοϋν κατά τό δυνατόν 
έλάνιστον δριον αί διακυμάνσεις τοΰ συναλλάγματος

Τοιαύτη έν γενικαΐς γραιιμάΐς είνε ή ενδιαφέρουσα 
σήμερον δλου: τούς λαούς τής ’Αντάντ οικονομική) κα
τάστασή της Γερμανικής Δημοκρατίας καί τά λαμβα- 
νόμενα παρά ταύτης μέτρα πρό; αντιμετώπιση’ τοΰ 
μεγάλου οικονομικού μεταπολεμικού προβλήματος της.

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Κ. ΙνΟΤΡΟΖΟΣ



ΣΟΛΩΜΟΣ
(Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Α Ι ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ)

Γ'·
Καί τώρα άς άφήοωμεν τόν ποιητήν νά όμιλήον, 

τήν ντιέροχον γλώοοαν τον:

" Ε ο τη σ ' ό "Εροοτας χορό /.ιε τον ξαν&ο 9Α π ρ ίλ η ,
*  ^  Ψνσί ί  ijvoe τη ν  κα λη  κα ί τη γλ ν κ ε ιά  τη ς  ώρα  
και μ ες  τη  οκια  π ο ν  φ ο ύ ντω σ ε κ α ί κ λ ε ΐ  δοοοβς κα ι μόοχο ς 
ανακονοτης κε \α ϊδ ιο μ ο ς  και λνπο& νμιο/ιένος.
Νβοα κα&αοια και γ λ ν κ ά , νερά  γαοιτοιμένα  
χύνοντα ι μ ες  τη ν  άβνοο τη  μοοχόβολισμένη. 
και ηερνουνε τ'» μ ό ο χ ο  το νς , κ 3 άφ ίνονν τη  δ ι^ο ιά  το νς , 
κ ι , o la  στον ηλ:ο δείχνοντας τά  π λο ντια  τής π η γή ς  τονς  
τρεχονν εδ ώ , τρεχονν εκ ε ϊ κα ι κάνονν οάν αηδόνια  ..

Α λλ οί πολιορκημένοι δέν πίπτουν εις τήν πα~* 
γί&α, τήν όποιαν τούς στήνει ή φύοις. Ό  νποφλεγό- 
μενος ποθος της ζωής δεν τούς πείθει νά παύοονν 
την αντισταοιν. Άδιάφορον άν τό «μέγα τιέλαγο 6α- 
ρεΐ τό ψαροκαλνβο», α,ν ο πολεμικός νοΐς τον Ευρω
παίου, τό άτι τής ’Αραπιάς, τό δόλι τον Τούρκον 
μαζι μέ τήν οαγηνεντικήν άνοιξιν συνώμοσαν έναν- 
τίον των. Οί πολιορκημένοι παραμένουν ακλόνητοι:

Δ εν τους βαοαίν* 6 π ό Ιεμ ο ς  
α ί 3.* εγινε πνοήτονς  
. . .  κ  εμπόδιο  μα  δεν είναι 
οτες κοραοιες νά τρ 'ίγο · δονν  
κα ι οτάπαιδ ιά  νά πα ίζονν .

Έ ν  τούτοις ή ανθρώπινη άντίσταοις είναι πεπε
ρασμένη. Τό κάστοο θά πέοη έλλείψει πνρ··μα πκών. 
Αποφαοιζεται ή έξοδος. Φεύγοντες ϋ’ άφήοονν μόνο 

σποδόν είς τόν βάρβαρον έχϋρόν:
Κ αι β'επ<ο "*ερα τά πα ιδ ιά  κα ι τις 'ντοηγνναϊ-τες 
γν  ·οΐ' σ τη  φλόγα  π * αναψαν , κα ί ΰ λ ιβ ε  >ά Ύη ΰρέιμαν  
μ * αγαπημένα πράματα  κα ι μ ε  οεμνά κ ^ β ά η α ,  
ακ ίνη τες , άοτέναχτες δ ίχω ς νά ρ ίξονν δάκ<·ν 
Κ α ι γ γ ί ζ * η οπί&α τά μαλλιά  και τά  λνοαιένα ρονχα' 
γρήγορα, οτάχχη, νά φανής, οί φ ού χτες  ν* γεμ ίοονν.

Α Ι προετοιμασίαι έγιναν. Τώρα:
Ε ιν  έτο ιμα  στην αοπον^η π λη μ μ ύ ρ α  τώι> αρμάτω ν  
δρόμο νά ογίοονν τα  οπα&ιά, χ '  ε \ε ΐ'ϋεο α  νά μείνουν , 
έχεΐ& ε μ» τονς αδελφ ού;, εόώ ΰε μ έ  το χάοο.

Τ ' αποσπάσματα τον τρίτον σχεδίου σταιιατοΰν 
1#ω.

» * $
«Εις τονς «Ελευθέρους Πολιορκημένους», γρά

φ ει ό Πολνλάς, έπρεπε νά φανή ακέραιος δ άνθρω
πος' τό ύψος τής ψυχής και έν ταντώ τά φυσικά αι
σθήματα είς δλην των τήν σφοδρότητα. Αντό τό σε. 
6ιις πρός δλα τά Ιδιώματα τοΰ ϋείου πλάσματος ά- 
γάγκαζε τόν ποιητήν νά μή θυσιάζη κανένα άπό 
αυτά, άλλά νά τά ϋέτη δλα είς  μίαν άρμονίκην ισο
ζυγίαν' νά παραστήση πλαοτικώς τά παντοειδή αν
θρώπινα όρμήματ α, αισθήματα, φρονήματα και 
πάθη’ τόν έρωτα, τήν μητρική άγάπη, τόν ένθονσια- 
σμό τής δόξας, τήν φιλοζωίαν, τόν έρωτα πρός τά 
κάλλη τής φύσεως, τήν ώρα δπου θανάτου σκιά τά 
σκεπάζει τών άγωνιζομένων’ και σύγχρονα νά δεί- 
ξη τήν υπεροχή τοΰ πνεύμαπος μπροστά είς δλ.ας τάς 
έξωτερικάς έναντιότητας. Αυτή ή αυτονομία έπρεπε 
νά φανή δμοια, άλλά μέ διαφορετική μορφή, είς τόν

ανδρικόν και τόν γνναικεϊον χαρακτήρα’ κα'ι ώς κο
ρυφή τονί ηθικόν αύτοΰ μεγαλείου έφαίνετο είς τό 
ποίημα μία τών γυναικών, είς τήν όποιαν ό ποιητής 
έδινε ενα πνεύμα φιλέρεννο, διη’ασμένο νά έννοήση 
τι άπο τά μυστήρια τοϋ παντός. ’Από αΰτή τή μυστική 
διάί/εσι τής γνναικός πιάνεται ό Πειρασμός, δπως 
την καμη νά παρεκκλίνη άπό τήν ϋέοιν, είς τήν ό
ποιαν αν η) υψώθηκε κα'ι βαστιέται μέ τούς άλλους 
άγωνιστάς.»

Λντιλκιμβάνετ ευκόλως ό αναγνώστης ποιον υ
ψηλόν αριστούργημα έπρόκειτο νά χαρίοη είς τήν 
νεαράν φιλολογίαν μας ό Διονύσιος Σολωμός: Τά 
πραγματοποιη&έντα τμήματα μαρτυρούν περί τοΰ ά- 
περπτο>ς μεγαλοπρεπούς συνόλου. Ποια ψυχικότης, 
ποιος εσωτερισμός, ποια μουσική διάθεσις, ποια μέ
θοδος εντελώς άντιρρητορική. Ό  κάθε στίχος άπο- 
τελ.εί ένα ζωντανόν κύτταρον, μίαν μουσικήν φράσιν. 
Μόνον μεγάλοι ποιηται μεταξύ τών συγχρόνων του 
εδωκαν συγκινήσεις άναλ.όγους πρός έκείνας πον 
μάς δίδουν τά φωτεινά αυτά συντρίμματα.

Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι υπήρξαν τό κύριον 
εργον τής ζο)ής τοϋ Σολωμοϋ. Τούς αρχίζει νέος. 
Ε ίς τά 44 αποφασίζει νά τούς μετασκευάση άπορρί- 
πτων τήν ρίμαν κα'ι τάς συνιζήσεις. Ε ίς τά 1849 
άσχολειται άκόμη μέ τονς «Ελευθέρους Πολιορκη- 
μένους.ΐ)

Ε ίς  τί νάποδόσωμεν τήν αδυναμίαν τον? Σολωμοϋ 
δπως πραγματοποίηση δ,τι είχεν άρτίως συλλάβει; 
Ε ίς τήν οικογενειακήν δίκην, ή όποια τοϋ έφαρμά- 
κωσε τήν ζωήν; Ε ίς τήν κατάγρησιν τών οινοπνευ
ματωδών ποτών πού τοϊ παρέλυοε τό νευρικόν σύ- 

' στημα; Ε ίς  τήν έλλειψιν θερμοίI περιβάλλοντος γεν
νώντας τήν αισιοδοξίαν πού είναι ιόσον άπαραίτη- 
τος είς τόν δημιουργόν; 'Ίσω ς εις δλ.α αυτά και 
πολ.ύ περισσότερον είς τό γεγονός δτι «τόν έδνσκό- 
λενεν ή λεκτική νλη, τήν οποίαν δέν είχε πρόχειρη»' 
’Ή θελε  τό εργον τον γλωσσικώς άρτιον. Τόσον άρ
τιον, δσον τάπομείναντ αποσπάσματα. Τά όποια ά
κόμη και σήμερον άποτίλοϊΗ' τήν νπερτάτην νκαλλί- 
στενσιν» τοΰ ώραίου ιδιώματος, είς τό όποιον έγρά- 
φησαν τά δημοτικά τραγούδια.

’*4.ίο τοΰΐ 1847 μέχρι τού 1851 ό Σολωμός επα
νέρχεται είς τήν χρήσιν τής Ιταλικής. Γράφει τήν 
u A vvelena ta i>, τόν Ορφέα», τήν «Σαπφώ », τό 

Ελληνικό Καράόι». ’Αλλά περ'ι .'or ξενογ λ.ώοοων 
αυτών συvθέσεoJ,’1 ώς και n  il τ '.ν Ί·.'. .jv ιϊίοοί·χ- 
αματων πού έγράφησαν κατά τ') τέρμα τής ζωής τοΰ 
Σολωμοϋ άξίζει ν άβχοληθώμεν άλλοτε ιδιαιτέρως.

* * *
Ο Σολωμός είναι άκόμη κα'ι σήμερον ή κ.αϋαρο- 

τέρ ι αισθητική οννείδησις τής λογοτεχνίας μας, υ 
μόνος άκίνδυνος διδάσκαλος. Γλωσσικώς, όχι μόνον 
κατά ϋεωρίαν, άλλά και έν τή πράξει είναι ό καλλί
τερος οδηγός: ΓΟσάκις άμφιβάλ/.ομεν περί τών νέων 
μας κατευθύνσεων πρός αύτόν έπανερχόμεθα. Καί 
είναι δίκαιον. Διότι αυτός νπήρξεν άνώτερος τι>- 
χνοτροπιών, άπτμλαγμένος βαρβαροτήτων, δέν έκν- 
ριενϋη ποτέ του άπό τήν μανίαν τοϋ νέου και τοΰ 
πρωτοτύπου πιστεύοας είς τήν αιωνιότητα τον «dr- 
ϋοωπίνως» ώραίου.

Α Ρ 1 Σ Τ Ο Σ  Κ Α Μ Π Α Ν Η Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΧ 

Π Ο ΛΙΤΙΚ Η , Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η , Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ

Ι4Ι0ΚΤΗΤΜΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ Η Μ .  Π .  Σ Φ Η Κ Α Χ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Γ υ ιν ϊα  Π ε ιρ α ιώ ς  - Μ εν ά ν δ ρ ο υ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΝΟΝ ΕΤΗΣΙΑ

’Εσωτερικού Δρ. 40. — ’Εξωτερικού Φρ. δ.).—

Τά άποστελλόμενα χει?όγ?αφα δεν άκοδίδο 't a t

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΘΣ

Η ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΕΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ή  μελετωμένη σύστασις Παραδουναβείου Ομο
σπονδίας είνε ζήτημα, τό όποιον ένδιαφέρει^ μεγί-t 
στως την ’E/J-άδα, νομίζομεν, και ό κ. Βενιζέλος έν 
Παρισίοις βεβαίως δέν θά άπέχη άπό τοΰ νά παρα- 
/οΛοΐ'θΓ] τάς έπ’ αύ-τοΰ διαπραγματεύσεις άγρύπ:νως. 
Tfva σϊ)μασί·αΛ' δμως ακριβώς θά είχε διά την Ελ
λάδα ή σύστασις μιάς τοιαύτης 'Ομοσπονδίας ; Ι 
δού ζήτημα, έπΐ τοΰ όποιου καί οι καθηγηται τοΰ 
Πανεπιστημίου μας καί οί άλλοι έκ τής θέσεώς των 
ένδεδειγμένοι κρίνουν περιττόν νά διαφωτίσουν τόν 
λαόν, αλλά νά φωτισθοΰν καί οί ίδιοι άπό μ[αν σχε
τικήν δημοσίαν συζήτησιν.

ΕΤνε αληθώς θλιβερόν τό θέαμα τής διανοητικής 
άποτελματώσεως τής Ελλάδος, μενσί’σης διαρκώς 
εξω πάσης διανοητικής κινήσεως ! Καί έπειτα γίνε
ται λόγος περί συστάσεως καί... 'Ακαδημίας !

ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ό  τμηματάρχης τοΰ υπουργείου τής Εθνικής Οι
κονομίας κ. Αύτιάς αναχωρεί κατ’ αύτάς είς Θεσσα
λονίκην καί Βόλον δπως όργάνώση τά ’Εμπορικά 
Επιμελητήρια καί τών πόλεων τούτων. Δέν νομίζο
μεν δμως, δτι διά τών ίδρυομένων Επιμελητηρίων θέ- 
λουσιν έπιτευχθή σκοποί εύρύεροι καί σημαντικώτε- 
ροι ώς εκείνοι, τούς όποιους τονίζει είς τό σημερινόν  ̂
αρθρον του ό συνεργάτης μας κ. Γ. Ήλιάδης. Α ξ ί
ζει νά σημειώσωμεν έπΐ τοΰ προκειμένου, δτι καί ή 
αρτισύστατος Έ νωσις τών Σωματείων καί Συντε
χνιών Εργοδοτών τής Ελλάδος πρόκειται νά διατυ- 
πώση κατ’ αύτάς μορφήν κατά τοΰ θεσμού τών Ε μ 
πορικών Επιμελητηρίων, ώς έψηφίσθη καί τίθεται 
εις έφαρμογήν, φρονούσα δτι δι’ αύτοΰ δέν εξυπη
ρετούνται τά γενικώτερα κοινωνικά συμφέροντα, τά 
όποια αντιπροσωπεύουν καί αλλαι έπαγγελματικαί 
τάξεις, έκτος τών εμπόρων.

01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Εΐμεθα περίεργοι νά ίδωμεν τά πρόσωπα, τά ό
ποια πρόκειται νά εκλέξη ή Κυβέρνησις διά νά στεί- 
λη μετ’ ολίγον ώς ανώτερους πολιτικούς υπαλλήλους 
εις τήν Σμύρνην. Διά τόν ύπέροχον Στεργιάδην βε
βαίως δέν εχομεν ούτε λέξιν νά είπωμεν. Τόν Στερ
γιάδην δμως τόν έξέλεξεν ό κ. Βενιζέλος, ενώ τούς 
άλλους πρόκειται νά τούς έκλέξουν οί ύπουργοί του. 
Καί δι’ αυτό ακριβώς είμεθα περίεργοι.....



ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ
Η Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α

Χωρίς ν ι σ μρων.όμεν ύπολντως πρό·; τΰ 
εν τώ κ'ΐτα) έρφ (Ιο Ιρίο τοΰ <ι ίλο κ. Κ. 
2φν<·ή προ εινόμενα. όημοσιεύομεν ο ν / ή τον 
τό άρθρον αντό κατά καθήκον, τό όποιον. 
νομίΖομεν, δτι e/ομεν. Ό  κ. Σφνρής υπήρξε, 
πράγματι. Ιδεολόγο; π ά ντοε προηγήΟείς τον 
καιρού του. Έ ξ  Ιδιοσυγκρασία; μάλλον ύλή;- 
ξε πεοιφJOVI] ής πάσης έγγυ_έ,>ας πραγματι
κό ;η 'ο;. Ά λ λ ’ ούδείς ϋ ά  ήδόν ι ό  νά ύρνη- 
θή εί; αύτόν αξίαν επιστημονικήν σπανίξου- 
σαν έν Έλλάδι καί ούδείς άκόμη. θά ήδννα- 
το νά μ ή όμολργήση. δτι διά τό νπό κρίσιν 
θέμα τής Βαλκανικής ομοσπονδία; είνε λόγω 
τών ειδικών μακροχρονίων σπονδών τού ο αρ
μόδιό") ιερός δλων νά εΐπτ) γνώμην. Τό κατω
τέρω αρΟρον έδημοσιενθη ελευταίω: γερμανι- 
στί -;ό πρώτον είς τό έν Βέρν.) έκδιδόμενον 

.νπ ό  τόν τί'λον « Ά νϊρ ω π ί'η  » δργα ον τής 
«Ένώσεως πρό; άμυναν τών δικαιωμάτων τον 
Ά νθρωπον».

Τά ζητήματα τής διαμορφώοεως τών μελλονσών 
σχέσεων τών ,Κρατών και τών Λαώ ν τής Βαλκανι
κής κα':. τής έγγύς  ’Ανατολής είναι ομολογούμεiw? 
άπό τα δνοκολώτερα προβλήματα, τά όποια προβάλ
λουν είς πάσαν σνζήτησιν περί άποκαταοτάσεως δι
αρκούς ειρήνης και όργανώσεως τών διεθνών σχέ
σεων. "Οτι τά ζητήματα ταϋτα δέον νά λνϋώαιν νπό 
τό πιεϋμα στενωτέρας προσεγγίσεώς τών έν λόγω 
Ααών, ύπ’ ονδενός σήμερον αμφισβητείται. Μόνον 
διερωτάταί τις ποϊαι πιθανότητες έξελίξεω ς παρου
σιάζονται μετά τήν ήτταν τής Τουρκίας και Βουλ
γαρίας και τήν διάλναιν τής Αύστρο-Ούγγαρίας. Νο- 
μίζομεν, οτι δννάμεϋα νά καϋορίαω'μεν τρεΊς τοιαύ- 
τας πιθανότητας: 1) Τήν 'ΐδρυσιν μιας σ τ ρ α τ ι ό ) -  
τ ι κ ή ς καί π ο λ ι τ ι κ ή ς  Β α λ κ α ν ι κ ή ς  
Ο μ ο  ο n o  ν δ ί α ς  ύπό τόν τίυιον ενός Ό  μ α

σ π ό ν δ ο υ  ( Κ ρ ά τ ο υ ς ,  αποκλεισμένης τής 
Τουρκίας. 2) Τήν ΐδρυσιν μιας Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι 
κ ή ς  Β α λ κ α ν ι κ ή ς  ' Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς .
3) Tijv ίδρνσιν μιας στενωτέρας ’Ομοσπονδίας Κρα
τών έντός τής Κοινωνίας τανν Ε θνώ ν, τήν όποιαν 
ημείς ϋά ώνομάζωμεν Ν  ο τ ι-α ν α τ ο λ -ε ν ρ οι- 
π α σ ί α τ ι κ ή ν  Ό  μ ο σ π  ο ν δ ί α ν.

Ά λ λ ’ εν Βαλκανικόν ’Ομόσπονδοι· Κράτος ώς 
πτενωτέσα ενωσις με ώσισμένας στρατ ιοηικάς και 
πολιτικάς τάσεις θεωρείται σήμερον ώς τι άκατόρ- 
■θωτον. Θά άπετελε* αναχρονισμόν, διότι προϋποθέ
τει τήν διατήρησιν τής μυστικής διπλωματίας καί τής 
πολιτικής τών μυστικών συνθηκών, διότι θά επινο
είτο ώς στρατιωτικόν, πολιτικόν καί οικονομικόν 
ποοπύργιον έναιΗιον τής μιας ή τής άλλης ένωσεχός 
καί ουδόλως θά άνταπεκρίνετο πρός τάς μετά τήν 
διάλναιν τής Α ύοτοο-0νγγαρίας καί τοΰ Ρωααικον 
Κοάτονς δημιονργηϋείσας σχέσεις. Α φ ’ έτερον θα 
ευρίσκετο είς ζωηράν άντίφασιν πρός τάς άρχάς τον 
καθιδρυομένου νέον Διεθνούς Δικαίου, αίτινες απο- 
κλείουαι πάσαν στενωτέραν στρατιωτικήν και πολι

τικήν ενωσιν. θ ά  ήτο δε πρός τούτοις απραγματο
ποίητοι’, διότι εν Όμόσπσνδον Κράτος αντό καθ’ ε
αυτό, ώς πολιτειακόν μόρφωμα, προϋποθέτει, κατά 
τό πλεϊοτον, έλλειψιν εδάφους προστριβών και έν
τονον αίσθημα σννοχής, καλλιεργηθεν διά ονμ6ιώ
βειος, γεωγραφικής ένότητος, ιδιαιτέρων πολιτικών 
πχέοεο>ν κτλ., τούθ’ δπερ ώρισμένως δεν συμβαίνει 
είς τά Βαλκανικά Κράτη, τά όποια χωρίζονται δι 
εθνικόν μίσους, φανατισμού, απηνούς προπαγάνδας, 
δυναστικών ερίδων καί άλλων αντιζηλιών. Διά  
τοϋτο προ τοϋ πολέμου διετυπώσαμεν σφοδράς αμφι
βολίας διά τήν σνναψιν τοιαντης ’Ομοσπονδίας καί 
νπεδείξαμεν τάς μεγάλας πολιτικο-γεωγραφικάς 
διαφοράς, τάς ύφισταμένας μεταξύ ,Κρατών, -ώς ή 
αμφίβιος βαλκανική καί μεσογειακή ’Ελλάς, ή 
κεντ ρο-ενρωπαϊκή καί βαλκανική παραδοννάβειος 
Ρ  ον μανία καί τά ένδοβάλκανικά Κράτη Σερβία και 
Βουλγαρία. Θά ήτο τέλος μία τοιαύτη 'Ομοσπονδία 
καί ατελής, διότι θ ’ απέκλειε τήν Τουρκίαν νπό 
οΐανδήποτε μορτ[ήν.

Μία σοσιαλιστική ομοσπονδιακή Βαλκανική Δημο
κρατία ϋά έαήμαινε ριζικήν λνσιν ύπό τής προ'ύπο- 
θέσεως μιας γενικωτέρας σοσιαλιστικής ’Ομοσπον
δίας Λαών καί πολιτισμών. Ά λ λ ’ αντη δεν είναι ά
κόμη ζήτημα τον παρόντος, διότι προϋποθέτει τήν 
οριστικήν νίκην τής σοσιαλιστικής περί κόσμον άντι- 
λ.ήψεως καί τήν επέκιασιν τής παγκοσμίου έπανα- 
στάσεως καί εις τά Βαλκάνια. ’Απομένει, λοιπόν, 
μία μόνη πιϋανότης έξελίξεω ς, καί αυτη δύναται 
πρός τό παρόν νά έξετασϋή. Είναι δε αυτη ή τής 
ίδρύσεως μιας ν ο τ ι-ά ν α τ ο λ-ε ν ρ ω π-ά σ ι- 
α τ  ι κ ή  ς ’Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς ,  ήτις θ' άπετέ- 
λει ? ν ω σ ι ν ά ν ε ξ ο ρ τ ή τ ω ν Κ ρ α τ ώ ν  
ιιε κοινότητα πολιτισμού, συμφερόντων καί Δικαίου, 
έπ) τή βάσει τής αρχής τής ίσότητος τών δικαιωμά
των. Ή  ενωσις αντη ϋά ώρίζετο νπό τοΰ συναισθή
ματος τοΰ Δικαίου, τού άπορρέοντος έκ τής κοινό
τητας τοϋ πολιτιοιιοϋ και τών συμφερόντων, θα α- 
πήτει εκούσιον, κατά τό δυνατόν, περιορισμόν τής 
έ ν ε ρ γ ε ί α ς τών Μελών Κρατών καί θα απεφευ- 
γεν ανστηρώς τήν έπί τή βάσει τής πλειοψηφιας ιρη- 
Γ/οφορίαν. Σκοπός τής Ομοσπονδίας ταντης θα ητο 
ή έν τή π ρ α κ τ ι κ ή ά ο κ η α ι ς και ε φ  α ρ- 
ιι ο γ ή τών ά ρ χ ώ ν τής Κ ο ι ν ω ν ί α ς  τών 
Έ  ϋ ν ώ ν καί μία σ τ ε ν ω τ έ ρ α σ' ι* ν- 
ε ρ ν α ο ί α τών Μ ελών-Κρατών έπί τών κοινών 
ιιοοφωτικών οικονομικών και κοινοτικών ζητημά
των τον μέλλοντος καί τής αληθούς δημιουργίας φι- 
λε/.ενθέρων θεσμών πρός όφελος τοϋ Συνόλου καί 
ένός έκάστον. Ώ ς  ύπερτάτη Α ρ χ ή  θά ίσχνεν: «7/ 
X  ο τ ι-ά ν α τ ο λ ι-ε ν  ο ω π-ά σ ί α ε ί ς  τ ο ύ ς  
ι θ α γ ε ν ε ί ς ». 77 έν τώ Συνεδρίο) τής Ειρήνης 
όοιζομένη σήμερον εδαφική κτήοις θά ευρίσκετο ύπό 
τήν εγγνησιν τής ’Ομοσπονδίας καί τής Κοινωνίας 
τών Ε θνώ ν. ΊΤ  διακανόνισις τών διαφορών μεταξύ 
τών Μ  ελών-Κρατών ή μεταξύ τής 'Ομοσπονδίας καί

τών ξένων Δυνάμεων, αίτινες ούτε υπό τον Συντάγ
ματος τής 'Ομοσπονδίας και’ ευθείαν, ούτε διά μιας 
ειλικρινούς ερμηνείας τών διατάξεων αύτοΰ θά έ- 
λνοντο, ϋά ύπέκειντο είς τήν κρίσιν τής Κοινωνίας 
τών "Εϋνών. Ή  Ό  μ ο σ π  ο ν δ ί α αυτη ϋά περιε- 
λάμβανεν δλ.α ιά ύπαρχον τα ή τά νεοϊδρνόμενα Κρά
τη, ήτοι τά ομόσπονδα Κράτη τ ώ ν  Σ  έ ρ β ω ν 
καί Γ ι ο υ γ κ ο σ λ ά β ω ν ,  τ ώ ν  Β  ο ν λ γ  ά- 
ρ ω ν, Ά  λ 6 α ν ώ ν, ' Ε λ λ ή ν ω ν  καί Ρ  ο ν- 
μ ά ν ω ν και τά κρατικά μορφώματα, τά όποια θά 
προέ/.ϋονν έκ τον διαλνομένου Όϋωμανικοϋ Κρά- 
τονς ώς άνεξάρτητα Κράτη ή ώς τμήματα Κρατών 
ή Ομοσπονδιών. Κατά τήν σύνταξιν τον1 Συντάγμα
τος τής ’Ομοσπονδίας θά επρεπε νά τεθώοιν ώς βιά
σεις ζητήματα ώς τά επόμενα: Εφαρμογή τών δια
τάξεων τής Κοινωνίας τών *Εθνών, άαφάλειαι έ
ναντίον πολιτικών ή οικονομικά»’ βλέψεων ξένων 
Δυνάμεων, δημοκρατικοί βάσεις διά τήν συνταγμα
τικήν όογάνωσιν τών Μελών-Κρατών, ϋρησκεντική 
έλευϋερία, διακανόνισις τών ζητημάτων τής ίϋαγε- 
νείας, αφομοίωσις τών άνηκόντων είς τά Μέλη- 
Κράτη ειτός τής ’Ομοσπονδίας ώς πρός ώρισμένα 
πολιτικά δικαιώματα, καθώς καί τά αστικά καί δη
μόσια τοιαϋτα. 'Ενιαίον νομισματικόν, βαρικόν και 
μετρικόν σύστημα, ίδρνσις μιας 'Ομοσπονδιακής Τρα- 
πέζης καί άποκατάστασις ένιαίον μέσου πληρωμής 
( Ομοσπονδιακά τραπεζογραμμάτια). Βάοεις μιας 
ε ν ι α ί α ς  Κοινωνικής άσφαλείας καί έργατικής 
προστασίας, θεμελιώδεις γραμμαί περί Χρηματιστη
ρίων, Εμπορικών ’Εταιριών, καί έν γένει τοΰ ’Ε μ
πορικού Δικαίου. Ποινικόν Δίκαιον, Οικογενειακόν 
δίκαιον, 'Υ γιε ινή , πολιτική τών διωρύγων, νδάτων 
καί σιδηροδρόμων πρός κανονισμόν κ<ιί προαγωγήν 
τής κατ’ ενθεΐαν συναλλαγής, στενιωτέρα ταχυδρο
μική, τηλεγραφική καί τηλεφωνική ενωσις, ζητή
ματα διεξόδου τών Μελών-Κρατών πρός τήν θάλασ
σαν, ζητήματα τής ϋαλασσίας συγκοινωνίας, τών ε
λευθέρων λιμένων καί τελωνειακαί συμβάσεις. Κοι
νόν έκπαιδεντικόν σύστημα πρός άφύπνισιν καί τό- 
νωσίΊ τοϋ αίσϋήματος τής άλληλεγγύης μεταξύ τών 
Λαών τών Μ ελών-Κρατών καί τοϋ συναισθήματος 
τής σννοχής έν τή ύπερδιεϋνεϊ Κοινωνία τής Ά  ν- 
θρωπότητος. Γενικαί διατάξεις τέλος πρός ττροστα- 
σίαν τών έί)νικών μειοφηφιών καί έφαρμογή τής 
αρχής τής' έϋνικής αυτονομίας.

4 ί διατάξεις τοϋ Συντάγματος τής 'Ομοσπονδίας, 
α'ίτινες οφείλουν νά λάβουν πρόνοιαν καί διά τήν 
εισαγωγήν τον δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν  π ο λ ι τ ε ύ- 
μ α τ ο ς εις δ/.α τά Μέλη-Κράτη, δΙέον νά είοα- 
χϋώοι καί είς τά έθνικά — νντάγματα. Ή  δ ι α ρ κ ή ς  
Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  ’Λ  ρ χ  ή ϋά έδει νά άποτελεσϋή 
έξ ένός 'Ομοσπονδιακοί Σνμβονλίου άπό αντιπρο
σώπους τών Μελών-Κραιών. Τήν διάρκειαν τής

εντολής καί τόν αριθμόν τάτν άντιπροσώπων θά όρί- 
,ωοιν ίδιαίτεραι διατάξεις τον Συντάγματος. Τό 
ζήτημα τής ψηφοφορίας ϋά έκανονίζετο έπί τή βά
σει τής αρχής τής ανστηράς άποφνγής τής διά 
πλεισψηφίας ψηφοφορίας. "Ολαι αί αποφάσεις τον 
'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, αϊτινες, άλλως τε, ϋά 
έλαμβάνοντο συμφώνους πρός τό Σύνταγμα τής ’Ο
μοσπονδίας, θά έπρεπε μόνον διά τής έθνικής νομο
θεσίας νά γίνουν νόμοι τών Μελών - Κ ρφ ώ ν. Ή  
εκτελεστική εξουσία, άφ’ ετέρου, θά άνετίϋετο είς 
μίαν Εκτελεστικήν  ’Επιτροπήν, τής όποιας τά μέλη 
(Γραμματείς τής 'Ομοσπονδίας) ϋά έξελέγοντο νπό 
τοϋ Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας καί ϋά έπεκνροντο 
ή εκλογή των υπό τών Έ ϋνικώ ν Κυβερνήσεων. Οί 
Γραμματείς τής 'Ομοσπονδίας θά ήσαν υπεύθυνοι 
πρό τον 'ΟμοσπονδιακοίI Συμβουλίου, ϋά προίσταντο 
τών υπηρεσιών τής ’Ομοσπονδίας καί θά ήδύναντο 
να εκδιδωσι μόνον διοικητικάς διατάξεις ( δχι καί 
νομικούς κανόνας), α’ίτινες δι’ έϋνικών νόμων εΐτα 
ϋά άπέκτων ισχύν διά τά καθέκαστα Μέλη-Κρά τη, 
ένόσω δέν σχετίζονται πρός ζητήματα, τά όποια ν- 
ποκεινζαι κατ’ ευθείαν εις τι/ν άρμοδισιητα τών 
Γραμματέων τής 'Ομοσπονδίας. "Εδρα τής ‘Ομο
σπονδίας, τέλος ϋά επρεπε νά όρισϋή ή Κ  ω ν ο τ α ν- 
τ ι ν ο ύ π  ο λ ι ς, 'ένεκα τής γεωγραφικής θέσεως 
κ.βί τής σημασίας της ώς άρχαίας Αντοκρατορικής 
πολεως και πρωτευούσης τής Άνατολ.ής, τοσοΰτο 
μάλλον, καθόσον θά ανατηθή καί Επιτροπή τής Κοι
νωνίας τον  ^Εθνών διά τήν έλευθέραν διάβασιν τών 
Στενών, ήτις ϋά έδρεύη είς τήν Κωνσταντινούπολη’.

Φρονοί\μεν, δτι μία τοιαύτη Ν  ο τ ι-ά ν α τ ο λ- 
ε ύ a ω π-α σ ι α τ  ι κ ή  Ό  μ ο σ π ο ν δ ία ,  δπως 
ημείς τήν προτείνομεν, παρουσιάζει μεγίοτας πιθα
νότητας επιτυχίας καί ϋ* άνταπεκρίνετο κάλ.λιστα 
πρός τά συμφέροντα τής Όλότητος καί τάς άπαιτή- 
σεις τοΰ νέον Διεθνούς Δίκαιον. Ά  λλά πάντως προ
ϋποθέτει αντη μίαν ενσυνείδητον, ριζικήν καί ορι
στικήν λύσιν τών έδαη ικών ζητημάτων τής Βαλκα
νικής καί τής Ε γ γ ύ ς  ’Ανατολής και τήν έπικράτη- 
αιν τών Ούϊλαωνίων αρχών.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Φ Υ Ρ Η Σ
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Α Ι Ν Ε Α Ϊ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
II  άναντίρρητος ενρωστία τής λαϊκής μας οικο

νομίας κα'ι ό νέος εδαφικός διπλασιασμός τοϋ Κρά
τους μαζ'ύά ήδύναντο νά δικαιολογήσουν τάς τολμη- 
ροτέρας ελπίδας διά ιό οικονομικόν μέλλον τής χώ
ρας ταύτης. Δυστυχώς δμως τοιανηαι ελπίδες δεν 
δύνανται νά σνναχ&ώσιν ώς εντελώς βάσιμοι άπό 
την σημερινήν έξέλιξιν τών πραγμάτων. Το ελληνι
κόν Κεφάλαιον καθίσταται όσημέραι περισσότερον 
δειλόν κα'ι αποτελεί γεγονός αυτόχρημα άπογοητευ- 
τικόν ή οικονομική αδράνεια κατά τόν τελευταΐον 
τούτον καιρόν έν Έ λλάδι. ’Ό χ ι  μόνον νέαι επιχει
ρήσεις δεν μελετιόνται πρός έκμετάλλενοιν τών τό
σων πλοντοτταοαγωγικών πόρων τής χώρας, άλλο 
καί αί λειτονργονοαι τοιαϋται περιορίζουν τόν κύ
κλον τής δράσεώς των συνεχώς. Κατά τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην περίοδον δεν ένεφανίσθησαν έν 'Ε λ
λάδι ειμή ελάχιστοι μόνον κα'ι ασήμαντοι δλως έπι- 
χειρήσεις υπό μορφήν ανωνύμων εταιρειών, εις τάς 
επαρχίας δε ιδίως ( Κοζάνην, Σάμον, Κέρκυραν 
κ.λ.π.) και με κεφάλαια έντελώς ασήμαντα, άπό 15 
έως 100 χιλιάδΐον δραχμών.

Ποια τάχα είναι ή αιτία τής θλιβερός ταύτης οΐ- 
κονομικής αδρανεί α ς; Είναι τάχα μόνον οι νέοι ερ
γατικοί δροι, τους όποιους ένεφανίοθη ίσχάτως νά 
ψέξη με τόσην ελλειψιν συστολής δημοσία ό κ. Λεων. 
'Εμπειρικός; Αύτοί οί επίσημοι κύκλοι αποδίδουν τό 
κακόν περισσότερον εις τήν τελευταίαν q. ορολογ ικ.ήν 
πολιτικήν τοϋ Κράτους κα'ι όλιγώτερον εις τήν ερ
γατικήν βουλιμίαν. Πράγματι δέ. Είναι τόσον δη
μευτικοί αί τελευταίοι φορολογίαι παντός έκ πάσης 
επιχείρησε ως κέρδους, είναι τόσον αμελέτητος καί 
σατραπικός <5 καθοριστείς τρόπος τής λειτουργίας 
των, είναι τόσον ενοχλητική και τυραννική ή αδιά
κοπος έπέμβααις τών ποικίλων υπαλληλίσκων εις 
τάς υποθέσεις τών εργαζομένων κεφαλαίων κα'ι επι
τείνει τόσον πολν τήν έίακ.ολουθοϋόαν γενικήν ελλη
νικήν ανωμαλίαν, ώστε δικαίως νά διστάζη πάς άν
θρωπος, δστις θά ήθελε νά άναλάβη οίανδήποτε επι
χείρηση· είς αύτόν τόν τόπον. Σκέψεις σοψώτεραι 
θά έπρεπε, λοιπόν, νά έπικρατήσουν εις τό Υπουρ
γείο)· τών Οικονομικών και αι ψιθνρι-ομεναι μεταρ
ρυθμίσεις τών τελευταίων φορολογικών νομών θα 
έπρεπε τό τανντερον νά οποφασισθονν, εαν η Κυβερ- 
νησις δεν θέλη νά Ιδη τελείως μαραινομενην πάσαν 
εμπορικήν, βιομηχανικήν καί ναυτιλιακήν κινήσιν 
έν Έ λλάδι.

ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
Ό  κ. Α&ων. Εμπειρικός, όμιλήσας τελευταίως 

άπό τών στηλών τοΰ «Ελευθέρου Τύπον», άπέδιοκε 
τήν άρξαμένην οικονομικήν νέκρωσιν έν Έ λλάδι εις 
τονς νέους εργατικούς δρους, οί όποιοι εμποδίζουν 
καί ϋά εμποδίσουν τήν άνάληψιν μεγάλων νέων έπΐ- 
χειρήσεων έν Έ λλάδ ι. Τοντο βεβαίως είναι αλη
θές, άλλά μέχρι σημείου τίνος μόνον. 'Υπάρχουν είς 
δλα σχεδόν τά άλλα Κράτη έργατικοί δροι πολν δνα- 
κολώτεροι καί χειρότεροι άττό τους έν Έλλάδι, καί 
δμως δεν υπάρχει έκει ακινησία οικονομική, όποια

ηρχισε παρ’ ήμϊν, οντε δείλια έκει τό Κεφάλαιον τό
σον δσον έδώ. Πρώτιστη αιτία τοϋ κακοϋ παρ’ ήμϊν, 
ώς είπομεν άνωτέρω, είναι ή κρατική απερισκεψία 
καί ή κρατική ανεπάρκεια.

'Αλλά κα'ι έάν ήόαν έντελώς ακριβή δσα είπεν ό 
κ. Εμπειρικός, δεν ήτο πάλιν αυτός ό άρμοδιώτερος 
διά νά ιρέξη τήν εργατικήν τάξιν καί νά έπικρίνι] 
τήν νέαν εργατικήν κατάστααιν. Ό  κ. Εμπειρικός  
άντιπροσωπεύει τό πολν χονδρόν κεφάλαιον, τό ο
ποίον καί έν Έ λλάδι μέχρι τ'ούίδε δέν νπήρξεν δσον 
έπρεπε ν ηθικόν. Α ί ύπερβολαί αυτού καί ό τρόπος 
τής δημοσίας έμφανίσεώς του είναι έκείνα, τά όποια 
έξήψαν τόν έργάτην. ϋέ)' θά έτιετελοΰμεν δέ εργον 
δικαιοσύνης, έάν καντηριάζοντες τόν έργάτην μπολ- 
σεβικίζοντα, παρηρχόμεθα έν σιγή πρό τοϋ κ. Ε μ 
πειρικόν, νομιμοποιημένου ά ρχ ιμπο/,ο εβ ίκου αντον'. 
Βεβαίως πρέπει νά αταματήση ό έργάτης, είς τόν 
κατήφορον, ποϋ έπήρε. ’Ανάγκη νά σταματήσ}] δμως 
καί ό κ. Εμπειρικός εις τόν άνί,γορον, ποΐ έχει 
πάρΐ]. Καί ό μέν καί ό δέ δέν δννανται να έξα.'ο- 
λουθι'ισουν επί πολύ άκόιιη τνραννοϋντες τήν μ ε .ά- 
λην μάζαν τοϋ Ααοΰ, τήν παμπληϋϋ μεσαία ν τάξιν 
τών έργαζομένων αστών.

Τ Α  Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α

Τό ζήτημα τής έγγυήσει τοϋ Κράτους παροχής 
ύπό τής Ε θν ικής Τραπέζης δανείων έπΐ ένεχύρφ  
ρουβλίων φαίνεται, δτι λύεται όριστικώς πλέον εν
τός τών ημερών τούτων. Ή  Ε θνική  Τράπεζα θά 
παράσχη τοιαΐτα δάνεια. Δέν θά δεχθή δμως παρά 
ρούβλια Ρωμανώφ καί /\ερένσκυ μόνον, έκ τών ό
ποιων τά πρώτα εις τιμήν ούχί άνοπέοαν τών 25 
λεπτών. Ί Ι  χαμηλή αυτη τιμη οφείλεται, κ.ατα τάς 
πληροφορίας μας, εις τό γεγονός, δτι ή Κυβέρνησις 
τών Μπολσεβίκων ήρχισε χρησιμοποιούσα εσχάτως 
τά παλαιά μηχανήματα κοπής ρωοσικού χαρτονομί
σματος καί έξέδωκε δισεκατομμύρια ολόκληρα τοι- 
ούτον εις τύπον ρουβλίων Ρωμανώφ, τα όποία έθε- 
σεν εις κυκλοφορίαν.

Εΐναι, αληθώς, τροιιακτική ή νομισματική άκα- 
ταοταοία, ήτις βασιλεύει σήμερον εις ολόκληρον τήν 
Ρωσσίαν. Ιδ ια ιτέρω ς δέ ελκύουν τήν προσοχήν αί 
νοιιισμαρικαί δυοχέρειαι τής Κυβερνήσεως τοΰ ναυ
άρχου Κολτσάκ, αΐτινες άπειλούν σταμάτημα τής δ- 
λης ζΐϋής τοϋ κράτονς τής Σιβηρίας. Η  Κυβέρνη- 
σις αυτη είχεν έπιζητήση τελευταίως νά εύρη λύσιν 
τοιί νομισματικού της προβλήματος δια γραμματίων 
νέων, τά όποία παρήγγειλε νά τυπωθούν εις Α με
ρικήν. Σννεπεία διατυπωθεισων άντιρρησεων τών 
Συιιμάχων δηοις τά γραμμάτια ταϋτα δέν έφθαβαν 
είς Σιβηρίαν. Ή  Κυβέρνησις τ off ”Ομσκ δθεν ήναγ- 
κάσθη νά έκδώοη πρό τίνος χαρτονόμισμα αυτή ή
ιδία, άλλά τά νέα ταΐγα σιβηριανά ρού
βλια, τά όποία έξέδωκε, δέν κατέκτησαν
τ)]ν έιιίιιστοσύνην τον Κοινοί είς την Απω
’Ανατολήν καί γενικώς σήμερον δέν γίνονται δεκτά 
εις τιμήν ιιεί-ονα τ(·>ν 15 ο)ο τής τιμής του ρον- 
βλίον Ρωμανώφ ή Κερένοκν. Ή  νομισματική κατά- 
στασις τής Σ ιβηρίας δέν παύει οντο) νά επιδεινον- 
7αι, δύνα,ταί τις δέ νά ε’ίπη, δτι στερείται ή χώρα 
αυτη σήμερον πιλέον παντός ανταλλακτικοί μέσου. 
,Κατά τήν κυκλοφορίαν ήρχισεν ήδη έκεϊ να χρησι-

μοποιεϊται ή πρωτόγονος μέθοδος τής ανταλλαγής. 
'Ό χ ι δέ μόνον είς τό εσωτερικόν, άλλά καί μέ τό ε
ξωτερικόν. Ή  νπαρξις μεγάλων λαϊκών συνεταιοΐ- 
σμών έν Σιβηρία έπέτρεψεν είς ξένους εμπορικούς 
οίκους νά προβώσιν είς άνταλλαγάς προϊόντων των 
με διάφορα σιβηριανά προϊόντα καί εμπορεύματα έ- 
ξαγωγής, τά όποία οί σιδηριανοί συνεταιρισμοί συνα
θροίζουν άπό τά μέλη των καί εξάγουν άκολούθως, 
πληρώνόμενοι είς είδός τι έκ τοϋ εξωτερικού συνή- 
θως εΐααγόμενον, διανέμουν δέ κατόπιν τό είδος 
τοΐ-ΐτο μεταξύ τών μελών τοΰ Συνεταιρισμού άναλό- 
γως. Ί1  χρησιμοποίησή; αυτη τών Συνεταιρισμών 
ώς οργάνου συλλεκτικού καί διανεμητικού συγχρό
νους βεβαιοΐται, δτι έχει άποσοβήσΐ] τά πολλά ελατ
τώματα τής μεθόδου τής άνταλλαγής. Ά λλ ' ή διά 
τοϋ πρωτογόνου τοντον μέσου κυκλοφορία δεν δι να- 
ται παρά νά είναι άοήμαντος πάντως καί ό εφοδια
σμός τής Σιβηρίας θά μέν}] άσφαλώς πρόβλημα α
λτ τον, £(/■’ δσον δέν έξευρίσκεται λύσις τις τοϋ νομι
σματικοί» της ζητήματος.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα έσημειώθη κάποια 

ζωηρότης είς τό Χρηματιστήριον, όφειλομένη είς

την αναγγελίαν τών νέων εθνικών γεγονότων άφ’ 
ενος καί εις τήν άρχομένην έπανάληψιν τοΰ rep o rt  
έξ άλλον. Α ί μετοχαί τής Ε θνικής Άτμοπλόΐας έ- 
φθασαν τάς 354, αί δέ τοϋ Σ Π Α Π  τάς 102 δραχ
μάς, νποχωρήσασαι όμως κατόπιν είς τάς 98. Σ χε
τικοί υψώσεις έσημειώθησαν καί είς δλ.ας σχεδίν  
τάς άλλας άξίας. J e r  προβλέπεται δμως, παρ’ δλον 
τούτο, σταθερά βελτίο)σις τής χρηματιστηριακής κα- 
ταστάοεως άνευ βελτιώσεως τής γενικωτέρας τοι- 
αύτης καί άνευ μέτρων ριζικιωτέρων, άποβλεπόντων 
είς τήν έμψύ'χωσιν τής δλης οικονομικής μας κινή- 
σεως.

I I  επανάληψης rod re p o r t , διά τήν οποίαν άπο- 
στέλλεται είς τό Χ@ηματισήριον ειδική εγκύκλιος 
τοϋ Υπουργείου τής Ε θν ικής Οικονομίας %ρίζουσα, 
ότι αί μεταφοραί θά ένεργώνται πάντως επί τή βά
σει τοΐΐ νόμου 1308, δέν άναμένεται δτι θά έχη α
ξιόλογα άποτελέσματα. Τήν γνώμην δέ ταύτην έχει 
ιδίως τό Ύπουργειον τής Ε θνικής Οικονομίας, τό 
όποιον άποδίδει τήν χρηματιστηριακήν καχεξίαν είς 
γενικωτέρους λόγους, ασχέτους πρός τάς διατάξεις 
τοϋ τελευταίου νόμου.

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΟΤΤΑΙ
Η  Α Σ Τ Ι Κ Η  Τ  Α  Ξ. I Σ .

Είνε παρήγορον και σημεΐον λίαν εύοίωνον 
5ιά τό κοινωνικόν και οικονομικόν μέλλον της 
Ελλάδος, δτι ή μέση, ή αστική τάξις αύτής ήρ- 

χισεν εσχάτως νά όργανοϋται. ΣυνεπήχΟη ήδη 
έν Αθήναις Πανελλαδική Αστική Έμ'ποροβιο- 
τεχνική Ένωσις, περιλαμβάνουσα πάντα άστό'ν 
καί μικροαστόν, πάντα μή έκατομμυριοϋχον, δη
λαδή, καί πάλ'τα μή έργάτην. Ή  "Ενωσις αυτη 
αρίθιιεϊ μέχρι της στιγμής υπέρ τάς είκοσι χι
λιάδας μελί], 9ά περιλάβη δέ δλα τά αστικά 
επαγγέλματα, και τά ελεύθερα άκόμη.

Είς ειδικήν επιτροπήν επιστημόνων - έμπορο- 
βιοτεχνών άνετέθη τελευταίως δπως έπικοινω- 
νήση μέ αντιπροσωπείας δλων έν γένει τών έ- 
παγγελμάτων—καί τών μή έμποροβιοτεχνικών 

καί δώση κατόπιν τήν τελικήν μορφήν είς τήν 
όργάνωσιν τής δλης μεσαίας κοινωνικής τά
ξεως. Τό πρόγραμμα, επί τοϋ οποίου διεξάγε
ται ή εργασία αυτη, εχει ώς εξής :

1) Ιδρυσις ’Αστικής Πανελλαδικής Ένώ- 
σεως τοΰ αύτοΰ επαγγέλματος.

2 ) Ιδρυσις Αστικών Κέντρων κατά τόπους 
έκ τών διάφορων αστικών σωματείων κάθε τό- 

-που.

3) Άνωτάτη ’Αστική Διοίκησις έν Α θ ή 
να ις.

4) 'Αγροτική όργάνωσις. Άγροτικαί επαρ
χιακοί ενώσεις επί τή βάσει τοΰ ιστορικού συ
στήματος, άντιπροσ(ΰπευόμεναι διά κοινής αν
τιπροσωπείας δλων τών άποτελούντων τήν αύ- 
τήν ένωσιν γεωργοϊδιοκτητών.

5) Συσχέτισις τών αγροτικών έπαρχιακών 
ενώσεων μέ τά κατά τόπους ’Αστικά Κέντρα 
καί μέ τήν Κεντρικήν έν ’Αθήναις ’Ανωτάτην 
’Αστικήν Διοίκησιν.

6) ’Ανάπτυξις τοΰ συνεταιριστικού πνεύμα
τος έν τή εξελίξει τής οικονομικής δράσεως καί 
βαθμιαία ύποκατάστασις ομάδων άντί ατόμων 
έν τΓ| παραγοογνί πρός έπίτευξιν μεγάλης βιο
μηχανίας έπι νέων ύγειών βάσεων καί αρχών.

Αυτό είνε τό πρόγραμμα τής όργανουμένης 
αύτήν τήν στιγμήν αστικής τάξεως. Ή  τάξις 
αυτη έννοεϊ, ώς βλέπει πάς τις, νά χειραφετη- 
θή καί νά ζήση. ’Εννοεί νά έπιβάλη αύτή' τάς 
δικαίας θελήσεις της. Καί θά τό κατορθώση 
άσφαλώς, ύπερπηδώσα οίαδήποτε εμπόδια, τά 
όποία ι']θελον τι^όν προβληθή είς τόν δρόμον
της· -



. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α π ’ τήν αρχή που πρωτανοιχτήκανε τά μάτια μου 
οτό δημοτικιστικό φως, μά πιο σν&τηματ ικά από τά 
1906 που ανοίχτηκε οτό «Νουμά» ή πλατειά σοσιαλι
στική ουζητηση, έξαιτίας τοΰ φωτεινού βιβλίου τον 
Γ . 2 κλήρουI «7 ο κοινωνικό μας ζήτημα», άρχισα νάν 
τό συζητώ με τόν εαυτό μου και σιγά σιγά ή τέτοια 
συζήτηση έδραιώϋηκε σε ακλόνητη πεποίϋηοη ιιέσα 
μου, πώς τότε μοναχά ϋά προκόψει ό όημοτικιστικός 
αγώνας και ϋά ωριμάσει και ϋά φέρει άγλαονς καρ
πούς, δταν οί προοπάϋειές μας όλες στραφούν πρός 
τό λαό, πρός τις μεγάλες λαϊκές κ εργατικές μάζες 
καί ζητήσουμε νάν τις μεταβάλονμε από αδιάφορες 
και πολέμιες, σέ σύμ μάχες, ακόμα και ok πρωτεργά- 
τ «σες.

"Ενα στρίψιμο τοϋ τιμονιοΰ, κι δλα μιά χαρά ϋά 
πηγαίνανε, πρίμα. Ά  ντ ι νά ζητούμε νά πάρουμε με 
τό μέρος μας τους μορφωμένους, που άποτελοΰν τή 
μειονοψηφία μα καϊ,πον μοιραία ϋάρχόντονσαν μονά
χοι τονς μα ,ι μας ( γιατί ά/.ηϋινά μορφωμένος είναι 
έκεϊνος που δε σφαλνάει τά μάτια του ποός τό φως 
κα'ι πρός τήν άλήϋεια), νά στρίψουμε τό τιμόνι προς 
τή μεγάλη λαϊκή πλειονοψηφία, αυτή νά κατηχή
σουμε κι αύτή σιγά σιγά νά φανατίσουμε. Κ* ετσι, 
έχοντες τόν εργαζόμενο λαό μαζί μας, ϋ ' άφαιρονσα- 
με άπό τους λογής δημοκόπους κ' εκμεταλλευτές, 
σχολαστικούς ή κομματικούς ή δ,τι άλλο, τή μόνη και 
μεγάλη δύναμη, που τή φανατίζανε με αδιάντροπες 
ψευτιές και άτιμες συκοφαντίες καί τήν έκινοϋσαν, 
δπως κι δσες φορές ήϋελαν, ενάντιο μας ( Ε υαγγε
λικά, Όρεστειακά, Συνταγματικά κτλ.) γιά νά έξν- 
πηρετήσουν τά κομματικά τονς συμφέροντα καί νά 
τελιώσουν τις ατομικές τσυς δονλιές.

Αμα ό λαός έ(/ ωτιζοτανε, άμα κατεβαίναιιε c 
αυτόν καί τοΐΙ αποδείχναμε ολοφάνερα πώς ό δημο- 
τικιατικός αγώνας γίνεται γιά  τό ίδιο τό συφέρο 
του, πώς οί δημοτικιστές τίποτ άλλο δέ ζητοΰν παρά 
νάν τονέ φωτίσουν και νά τόν απαλλάξουν άπό τήν 
αισχρή εκμετάλλευση που έγινότανε σέ βάρος τον, 
πώς δημοτικισμός σημαίνει άπολντρωμός του λαού 
άπο τήν κεφαλαιοκρατική καί κομματική τυραννία, 
άμα έγινόν.ουσαν αυτά τό πράγματα, ό άγώνας μας 
ϋά είχε τελιώσει άπό χρόνια καί τό ’Έ ϋνος, άπολυ- 
τρωμένο άπο τό βραχνά τοΰ απαίσιου σχολ.ατικισμον, 
ϋά τραβοΰσε έλαφρότερο πρός τήν πρόοδο yen 
τόν τέλειο εκπολιτισμό τον.

’Έ τσ ι τάβλεπα τά πράγματα. ’Έβ/.επο  
ή ιδεο/.ογία τον δημοτικισμού, δπως μέ δλο τό πλά
τος της, καί μέ όλη τήν άρχοντιά της, μάς τ ή ν ’έδειξε  
καί μάς τή δίδαξε ό Ψυχάρης, είτανε συγγένισα, ά- 
όερφή, πές, τής Ιδεολογίας τοΰ σοσιαλισμού, κι δ- 
πχος ένας δημοτικιστής— δχι μόνο δημοτικιστής στή 
γλώσσα, μά και στην ψνχή δημοτικιστής— γιά νάχει 
πλ.έρια τή συνείδηση τον δημοτικισμοί}, έΐταν απα
ραίτητο νάναι καί σοσιαλιστής, έτσι κι ό γνήσιος, ό 
καϋαρός, ό βαθυστόχαστος σοσιαλιστής απαραίτητο, 
άπό άνάγκη ζωής κι άπό εσωτερική ανάγκη, νάναι 
καί δημοτικιστής. Δημοτικισμός χωρίς σοσιαλισμό,

εΐναι μιοή και μίζεω] ιδεολογία, τό Ιδιο είναι κα'ι 
σοσιαλισμός χωρίς δημοτικισμό... "Οσοι δημοτικιστές 
άρνοϋνται ή πολεμοΰν τό σοσιαλισμό, εΐναι δημοτι
κιστές μονάχα γιά λοΰοο ή άπό μόδα, δπως γιά λοΐσο 
κι άπό μόδα είμπορεί αδίσταχτα νά πει κανείς πώς 
είναι σοσιαλιστές, δσοι σοσιαλιστές αγνοοίν ή άρ- 
νοΰνται τό δημοτικισμό.

Δ ε δογματίζω. Ά ι ο ’χική γνώμη διαινπώνω καί 
δέν επιμένω νάν τή ϋϊλ.ω τη γνώμη μου γε: ικη κι 
όλότατη. Μπορεί νά πέφτω κ' έξω. Δέν τό ξέρω. 
Ξέρω μοναχά και τό διακηρύχνω πως τό ζήτημα 
αντό τόχω συλλογιστεί πολύ, παραπολύ, και μόνο δ
ταν έφτασα στο παραπάνω συμπέρασμα βρήκα, και 
περηφανεντηκα, πώς ό δημοτικισμός μον είναι γνή
σιος, άλλά και τίμιος μαζί. Μερικοί άλλοι φίλοι 
μον, που βρισκόντουσαν πολν σιμά οτό νΝονμά» κι α
ποτελούσαν τήν παωτοπορεία του, ό Ρήγας Γκόλφης 
λ. χ. κι άλλοι δυο τρεις άκόμα, παραδεχτήκανε, χω
ρίς τόν παραμικρότερο δισταγμό τή γνώμη μου, οί 
άλλοι δμως, δπως ϋάν τό ιδοΰμε στή συνέχεια τής 
μελέτης αντής, τηνέ πολεμήσανε δεινά, κι αποτελε
σματικά αλλοίμονο! κ’ έτσι ό όημοτικιστικός άγώνας 
έπερπατονσε αρκετόν καιρό ήρεμα κι άναπαντ ικα 
σάν τή χελώνα.

Δ. Π. Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Μετάφρασις Κ ΚΑΡΘ ΑΙΟΥ.

ΑΝ ΤΏ Ν ΙΟ Υ  ΤΣΕΧΠΦ:

Το σπήτι μέ τδ αέτωμα
χαΐ άλλα διηγήματα.

Μετάφρασις Α θ . Π . ΜΙΧΑ.

ΙΒΑΝ Τ Ο Υ ΡΓΚ Ε Ν ΙΕ Φ :

Φάουστ.
Μετάφρασις ΗΛ. Π . ΒΟ Υ ΤΙΕΡΙΔΗ . 

ΒΕΝ ΙΑΜ ΙΝ  ΚΩΝΣΤΑΝ :

Άδόλψος.
Μετάφρασις ΚΩΣΤΑ Ο Υ ΡΑ Ν ΙΙ. 

ΑΡΘΟΤΡ ΡΑΝΣΟΜ:

Ό  ’Όσκαρ Ούάϊλδ και τδ εργον του.
Μετάφρασις Κ. I. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΙ ΕΦΕΤΕΙΝΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΙΙοία έξέλιξις εί; τήν καλλιτεχνικήν μας κίνησιν, 

τήν περιοριζομένην μέχρι' πρό τινων άκόμη έτών εις 
αραιότατα; εκθέσεις δλων άπό κοινού τών ζωγράφων, 
ιιίαν κατά διετίαν και πολλάκι; κατά τριετίαν! ’Υπάρ
χουν ήδη δύο διαφημιστικαί έταιρεΐαι μέ κομψοτάτας 
αίθουσα; διά τά έργα τών ζωγράφων ποΰ θέλουν νά 
εκθέσουν, υπάρχουν ζωγράφοι πρόθυμοι νά γεμίζουν 
αύτάς τάς αίθουσας και υπάρχουν άκόμη άγορασταί 
πρόθυμοι ν' άγοράζουν έργα. Εφέτος εΐχομεν άνοι- 
κτάς άπό δύο εκθέσεις άνανεουμένα; σχεδόν κατά μή
να. Οί τεχνοκρίται εύρήκαν δουλειά καί τ’ αυτοκίνητα 
τών υπουργών δέν προφθαίνουν νά πηγαίνουν είς τά 
βερνισάζ. Παρεπιδημούν ξένος, πο'ΰ θά ήθελε νά κρί- 
νη τήν καλλιτεχνικήν ζωήν τοΰ τόπου άπό τό φαινό
μενο ν τοΰτο, θά έπρεπε μέ δλο του τό δί,κηο νά πιστεύ- 
στ) δτι εύρίσκεται είς τό Μονάχον.

Καί δμως εύρισκόμεθα είς τάς ’Αθήνας. Καί μάλι
στα είς ’Αθήνας διαφορετικός άπό έκείνας ποΰ έγνω- 
ρίζαμεν έως τώρα καί ποΰ μάς κάνουν νά νοσταλγοΰ- 
μεν τάς παλαιοτέρας. Τότε τά τάλαντα ήσαν ολίγα, 
οί ζωγράφοι δέν είχαν τάς σημερινάς ευκολίας vJ ά- 
νοίγουν έκθέσει; καί κυρίως δέν είχαν πολλά; ελπί
δας νά προσελκύσουν άγοραστάς. Ά λλά  τά έργα των, 
καλά ή κακά, ήσαν καλλιτεχνικοί προσπάθειαι, προήρ- 
χοντο άπό εσωτερικήν ανάγκην, ή ήθελαν* μέ αυτά νά 
δοκιμασθοϋν. Τά περισσότερα ήσαν μέτρια, πεζότητες 
ψύχρας άντιγραφής κομματιών τής φύσεως, πορτραΐ- 
τα τεχνικής έκτελέσεως, άλλ’ άψυχα. Οί ζωγράφοι δ- 
μως. εκείνοι έπίστευαν εί; τά έργα των. Διότι παρά- 
γονται δυστυχώ; καί έργα, είς τήν άξίαν τών όποίίον 
δέν πιστεύουν οϋτε εκείνοι πού τά κατασκευάζουν. Εϊ- 
νε τά έργα ποΰ γίνονται διά νά πωληθοΰν, σωρό; διά 
νά γεμίζουν αί άπαιτητικαί διά τήν έκμετάλλευσιν αΐ- 
θουσαι τών διαφημιστικών εταιρειών, κατάλληλα διά 
τά ακαλλιέργητα αισθητήρια τών όψιπλοΰτων, άπο- 
στρεβλώνοντα τό έμβρυώδες καλλιτεχνικόν αίσθημα 
τοΰ κοινού. Καί άπό αυτά τά εργα έχουν παραχθή 
καί έ/τεθή καί άκριβοπωληθή κατά τόν τελευταίο ν 
καιρόν πάρα πολλά, ώστε αί εκθέσεις νά είνε άλληλο- 
διάδοχοι καί τό δλον ποσόν τής καλλιτεχνικής παρα
γωγή; τοϋ πτωχού αύτοΰ τόπου ν’ άνέρχεται —  άν 
συμβουλευθώμεν τού;, άριθμού; τών καταλόγων τών 
έκθέσεων το'ΰ ετου; τούτου —  εί; τρεί; περίπου χιλι
άδας πινάκων. Τό Σαλόν, δπου κινείται ή καλλιτεχνι
κή ζωή μιας Γαλλίας, δέν πιστεύω νά ΰπερηφανεύε- 
ται διά μεγα?νείτερον ποσόν.

Πάρετε άναπνοήν, κύριοι, καί μετρήσατε εκθέσεις. 
Μποκατσιάμπη, Γιαλλινά, Κογεβίνα, Φύρστ, Χρηστο- 
φη, Μαγιάση, Μαλέα, Όθωναίου, Λασκαρίδη. Γαλο- 
γεροπούλου, Βικάτου, Ροδοκανάκη. Ό  ζωγράφος τοΰ 
όποιου τυχόν δέν άνέφερα τό όνομα ας μέ συγχωρή- 
ση. Δέν ένθυμείται κανείς άπό μνήμης τόν κατάλογον 
ένός λόχου. Δέν θέλω νά λυπήσω τοΰς άναφερομένους, 
οί περισσότεροι τών οποίων έχουν κερδίσει τόν τίτλον 
τοΰ καλλιτέχνου οχι άνευ λόγου. 0 ά  μπορούσε δμως 
νά έ’.'θΐ'ΐιηθΰ κανε5;  έκ τοΰ προχείρου άκόμη καί πε

ρισσοτέρους άν έξέθεταν έργα επιλογή; είς μίαν καί 
μόνην έκθεσιν ή τό πολύ εί; δύο. ’Αλλά τού; περισσο
τέρου; έκ τούτων τού; κατέπιε τό ποσόν. Πολύ φυσι
κά. Δέν έπεζήτησαν νά εκδηλώσουν τήν τέχνην των. 
’Έκαμαν πίνακας πρός πώλησιν. Καί άντί νά παρα- 
στώμεν είς τήν έξέλιξίν των, είδομεν μίαν χαλάρωσιν 
τού έργου των προερχομένην άπό έντελώς άντικαλλι- 
τεχνικά έλατήρια.

’Από δλας αύτάς τά; έκθέσεις μόλις κατορθώνει 
κανείς νά σημειώση τήν συνεχιζομένην μέ τήν ιδίαν 
πίσιιν είς τήν τέχνην εργασίαν τοΰ κ. Μαλέα, πέντε 
πίνακας τοΰ κ. Φύρσΐ ποΰ δείχνουν καλλιτεχνικήν ιδι
οσυγκρασίαν, ένα ενδιαφέρον σκίτσο καί δύο τοπεία 
τοΰ κ. Λύτρα— έλληνογαλλική έκθεσι;—ένα άριθμΰν 
έργων τή; δο; Σοφία; Αασκαρίδη ποΰ δείχνουν δτι 
τήν ψυχήν τη; δέν έπαυσε νά τήν φωτίζη ένα καλλι
τεχνικόν ίδεώδε;, τέσσαρα ίσω; κομμάτια τοΰ κ. Ό 
θωναίου καί τό λίαν ενδιαφέρον εργον τών 60 μικρών 
πινάκων ποΰ παρουσιάζει ό κ. Παύλος Ροδοκανάκης 
είς τήν συνεχιζομένην έκθεσιν τής αιθούσης τοΰ «’Ε
λευθέρου Τύπου». Πέραν τούτων υπάρχει βιομηχανία, 
παράδοσις τής τέχνης είς τό έμπόριον, πτώσις. Τό 
φαινόμενον εινε θλιβερόν. Καί θά μπορούσε κανείς 
νά τό έξηγήση μέ τήν άπλήν καί κοινήν φράσιν : Δι
αφθορά τής τέχνης διό τό χρήμα.

Πιθανόν τό άνοιγμα μιά; διαρκοΰ; έκθέσεω; δι' δ
λου; τού; ζωγράφου; νά έμετρίαζε τήν τάσιν αύτήν 
τή; βιομηχανοποιήσεω; τή; τέχνη;, τήν οποίαν ύπο- 
βοηθεΐ τό σύστημα τών μεμονωμένων έκθέσεων. Οί 
ζωγράφοι δικαιολογούνται δτι δέν έχουν ποΰ νά πα
ρουσιάσουν τά έργα των καί δτι άνευ ένό; μεγάλου 
άριθμού τοιούτων δέν τούς παρέχουν τάς αίθούσα; 
των αί διαφημιστικαί έταιρεΐαι. Ή  διαρκής έκθεσις, 
έκτό; τοΰ δτι δέν θά έπέτρεπε τόσον σωρόν χρωμα
τισμένων μουσαμάδων, θά έλειτούργει ύπό τόν έ'λεγ- 
χον τή ; επιλογή; περιοδική; έπιτροπή;. Καί τότε θά 
ήτο άδύνατον ν’ άνοιξη έκθεσι; δπω; ή τοΰ κ. Ν. 
Καλογεροπούλου, ή δχι άπλώς άσήμαντος καί άναξία 
πάσης μνείας, άλλά προσβάλλουσα διά τής άντικαλλι- 
τεχνικής ύπάρξεώ; της άθηναϊκά χρονικά είς καιρούς 
καθ’ οΰς ένας ΙΙαρθένη; έχει καταδικασθή είς άπου- 
σίαν έκ τής καλλιτεχνικής κινήσεως. Καί τότε ή έκ- 
θεσις τοΰ κ. Παύλου Ροδοκανάκη, ή φανερώνουσα ενα 
νέον μέ ζωηράν τήν φλόγα τοΰ ταλάντου καί μέ ίσχυ- 
ράν καλλιτεχνικήν Ιδιοσυγκρασίαν, δέν θά περνούσε 
άπαρατήρητος δπως κινδυνεύει νά περάση, μέ έπι- 
σκέπτας μόνον ολίγους παρεπιδημοΰντας ξένους ικα
νούς ν’ ανακαλύπτουν τά καλλιτεχνικά αντρα, καί α
γνοημένη έντελώς άπό τήν επισημότητα τών υπουργι
κών αυτοκινήτων, τών όποιων αί σειρήνες ήχησαν έν 
τούτοις άκόμη καί πρό τής έκθέσεως Καλογεροπούλου.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Άτμόπλοιον «ΩΡΙΩΝ» /  D .W . 5.300 Άτμόπλοιον «ΕΔΕΝΑ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ» D .W . 4.000
Άτμόπλοιον «ΠΔΑΤΑΙΑΙ» D .W . 5.300 Άτμόπλοιον «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» ν D.-W.' 1.200
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I. Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ, π ρ ό ε δ ρ ό ς .

ΕΜΜ. Τ ΣΙΡΟ Π ΙΝ Α Σ, Αντιπρόεδρος ~ Γ. ΨΙΑ ΚΗΣ, Σύμβουλος
Π Α Ρ ΙΣ  I. ΡΟ Υ ΣΣΟ Σ, Διευθΰνων Σύμβουλος Γ. ΓΡΕΓΟ Σ, »
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΝΟΣ, Σύμβουλος ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ »
ΓΕΩΡΓ. I. ΡΟΥ ΣΣΟ Σ, » ΘΕΟΔ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ »

Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
ΑΛΕΞ. Α. ΚΑΠΠΑΡΗΣ

Π Ι Ν Ε Τ Ε

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗΝ “1901- IOTA π
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Σ Φ Η Κ Α

m e . τ ι μ ι
Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Α  / Τ 1 Ε . β Π ΣΤΟΑ Μ ΕΛΑ  Α Ρ ΙΟ . 12


