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Ό  «Π Υ Ρ Σ Ο Σ » εΐνε ένα καινούργιο περιοδικό: επαναστατικό στη 

καλλιτεχνική καί τυπογραφική έμφάνισι, εκπολιτιστικό με το απέραντο 

καί θεμελιωμένο περιεχόμενό του. ’ Α δίστακτα λοιπον, μπορεί να λεχθή . 

ό « Π Υ Ρ Σ Ο Σ »  εΐνε τό Π Ρ Ω Τ Ο  ελληνικό περιοδικό, πού εμφανίζεται 

μέ άξιώσεις ευρωπαϊκής άναγνωρίσεως.

Ό  « Π Υ Ρ Σ Ο Σ »  έρχεται μέ τήν άπόφασι ν’ άνοιξη μέ ευγένεια τήν 

πόρτα του σπιτιού σου καί να ζητήση τή  φιλοξενία τής αςιοτιμου 

οίκογενείας σου. Ν ομ ίζουμ ε δτι περιττεύει καθε συστασις. Τ ο  πρώτο 

σύντομο ξεφ ύλλισμα άρκεϊ γιά  να απόσπαση την συμπαθεια σου. Κ α ι 

τότε: Ο ί περιεκτικές σελίδες θ’ άναλάβουν να σφυρηλατήσουν δεσμούς 

φιλίας καί άλληλοεκτιμήσεως. Γ ια τί είμεθα βέβαιοι, ότι θα ικανοποιήσουν 

ολοκληρωτικά δλες τις άξιώσεις πού θέτει σήμερα τό άνήσυχο καί φιλο

μαθές πνεύμα σου καί ή δοκιμασμένη ψυχη σου. Α λ λ α  και ο αισθητικός 

σου κόσμος, πού εχει καλλιεργηθή άπό τις άφθαστες άξίες ένός δικοϋ 

σου ενδόξου παρελθόντος, θά βρή έκεϊ μέσα, γνώριμες καί καινούργιες 

μορφές μιας νέας καλλιτεχνικής προσπαθείας. ’Έ τ σ ι λοιπον, ο «Π 1 Ρ -.Ο Σ »  

εΐνε ένα συνθετικό καί ωφέλιμο πνευματικό εντρύφημα, που αποβλεπει 

στή διαφώτισι, στή μόρφωσι και την αναψυχή τοϋ αναγνώστου.

Σκοπός του δέν εΐνε μόνον ή πνευματική καί ήθική άνύψωσις του 

μο/θοϋντος 'Έ λλη ν ο ς, άλλα κυρίως το ψυχικό ξεκούρασμα η 

ωφέλιμη άναψυχή. — . Γ ι ’ αύτο, παρουσιαζεται χωρίς φοβο και χωρίς 

άμφιβολία γ ιά  τήν δικαία σου κρίσι, αγαπητέ αναγνωστα. Μια κρισι, 

δηλαδή, σαν καί α υ τή : ό « Π Υ Ρ Σ Ο Σ »  εΐνε ένας πολυμαθής καί πολύ

πειρος έπισκέπτης —  ένας εύχάριστος συνομιλητής και αγαπητός σύν

τροφος —  όλων άνεξαιρέτως των μελών τής οικογενειας σου.

Τ Ο Υ  Β Ι Ε Ν Ν  Ε Ζ Ο Υ  Κ  Α  Θ Η  Γ Η  Τ Ο Υ  Δ Ρ Ο Σ  Φ . Ν Τ Ε Λ Γ Ε Ρ

Ή  σημερινή ' Ελλάς, καταλαμβάνει, μέ τις 130.000 
τετρ. χιλ. επιφάνειας γης, τήν νοτίαν περιοχήν τής 
Βαλκανικής χερσονήσου. Ή  γεωλογική διαμόρφωσίς 
τ η ς  χαρακτηρίζεται άπό τήν ορεινή σύστασι τοϋ έδά- 
φονς, τήν πλονσία και παιχνιδιάρικη σνγκρότησι τών 
ακτών και τον νησιωτικόν βασιλείου της.

Ή  πρωτότυπος αύτή σννθεσις τοϋ εδάφους σννετέ- 
λεσε πράγματι αποφασιστικά εις τήν έξέλιξι τοϋ 
έλληνικοΰ λαϊκού πο?.ιτισμοϋ, δπως εκδηλοϋται άπό 
δύο και πλέον χιλιετηρίδων. Μολονότι τό έδαφος 
εΐνε σχετικά άραιά κατωκημένο (jO περίπον κάτοικοι 
σέ κάθε τετρ. χ ιλ .) , εν τοντοις δέν έξαρκεΐ διά τήν 
διατροφή τον πληθυσμόν. Ε ις  τήν αρχαιότητα άκόμη, 
ή γεωλογική αύτή πραγματικότης, εξώθησε τούς 
"Ελληνας ν’ αναζητήσουν τήν λνσιν τής διαβιώσεώς 
των εις τήν ναυσιπλ.οιαν καί τον άποικισμόν. Κατά 
τους νεωτέρονς χρόνους η αποδημία εις τις υπερ
πόντιες κυρίως χώρες και εις τις άλαλες Ηπείρους, 
υπήρξε τό καταφύγιο τών πτωχών μαζών. Σήμερα 
ζονν έξω τών ελληνικών συνόρων 2 Χ/2 εκατομμύρια, 
άπό ένα σννο/.ικό πληθνσμό 9 %  έκατομμνρίων ’ Ε λ 
λήνων. Αυτό εξηγεί καί τό φαινόμενο τής αστυφι
λίας, πού παρατηρεϊται εις τις παραλιακές πόλεις, οπως 
άκόμη και τον κατ’ εξοχήν ναυτιλ-ιακο χαρακτήρα 
τοϋ έλληνικοΰ λαον.

Ό  τύπος τον σημερινού ”Ελληνος εΐνε τό προίον 
τών διαφνλΜχθέντων φυλετικών χαρισματων αυτόν, 
τοϋ σκλ.ηροϋ άγώνος μετά τής ηλιόλουστης γυμνής 
έλ/.ηνικής φύσεως καί τον πολνταράχον ιστορικού 
πεπραγμένου τον. Ό  "Ελλην είναι ζωηρός, ευφυής, 
προοδευτικός, είλ,ικρινής, ένθονσιώδης, πράγμα που 
καθιστά δυσχερή τήν έκπλήρωσιν τοϋ σκλ.ηροϋ και 
άπεράντου καθήκοντος. Ή  φαντασία του εΐνε γόνι
μός, ή έξυπνάδα τόυ πολυσχιδής και άκολονθεϊ πίστα 
τό ρητόν τών προγόνων τον: τό ώραϊο μετά τοϋ ωφέλι
μου. Ε ις  τά ευρύτατα στρώματα τοϋ λ̂ αον κυριαρχεί 
ό πόθος διά τήν περιπέτειαν καί τήν γνωριμίαν ξένων 
χωρών. Αυτός εΐνε ό λ.όγος —  παράλληλα πρός την 
στενότητα τού χώρον —  τής αποδημίας τον. Μακραν 
τής χώρας του ελπίζει πάντοτε ό "Ελλην νά έφοδιασθή 
μέ ολ.α έκεΐνα τά πνευματικά καί Ολικά μεσα, που 
χρειάζεται γιά νά έκπλ.ηρώση καλ.ύτερα τα καθή

κοντα πρός τήν αγαπητήν του πατρίδα. Κ α ί μολονότι 
ή πνευματική ζω ή τής 'Ελλάδος έπηρεάσθη δυσμε- 
νώς άπό τον θαυμασμόν μιας ξένης πολιτιστικής άπο- 
δόσεως, έν τούτοις πρέπει νά όμολογηθή δτι ό ελλη
νισμός τοϋ εξωτερικού προσέφερε άξιόλ.ογα δείγματα 
τής δράσεώς του. Ό  πόθος αυτός τοϋ ”Έλληνος νά 
γνωρίση πλ.ονσίας μακρννάς χώρας, εύρι'σκεται εις 
ίδιάζονσαν άντίθεσιν πρός τήν άπέραντον φιλοπατρίαν 
πού καθιστά πράγματι τήν ξενητιά άναγκαίο κακό, 
μέχρι τής στιγμής, πού θά έπιστρέφη ευτυχισμένος 
εις τήν γενέτειρά τον.

Παρομοία επίσης άντίθεσις επικρατεί μεταξύ τοϋ 
απεριορίστου άτομικισμοϋ τών ' Ελλήνω ν και τής 
έχθρότητος αύτοϋ εναντίον παντός περιορισμού τής 
προσωπικής έλευθερίας κινήσεως ή τής ατομικής του 
σκέφεως καί τής ολοκληρωτικής επιταγής στις 
δυνάμεις τής στενής οικογενειακής ζωής τον. ’ Ιδίως 
εις τις αγροτικές περιοχές, επικρατεί μιά πατροπαρά
δοτος, αύστηρά καί υπό τής ορθοδόξου εκκλησίας 
σφνρηλιατηθείσα πατριαρχική οικογενειακή άντίληψις 
καί Ιδιάζων τρόπος ζωής. Τό ερώτημα: « Τ ί θά πή 
ό κόσμος»; επιδρά ούσιωδώς επί τών πράξεων καί 
αποφάσεων τοϋ "Ελ.λ.ηνος. Παρόμοιαι άποφάσεις 
λαμβάνονται άστραπιαίως, όταν μάλιστα προσφέρεται 
ή προοπτική μιας ευνοϊκής έξελίξεως τής ατομικής 
του έπιχειρήσεως. Ό  "Ελλην δέν γνωρίζει κανεν 
έμπόδιον, άλλα ρίπτεται μέ δλο τό πάθος καί εις τις 
πλιέον επικίνδυνες επιχειρήσεις, διότι πιστεύει δτι 
τελικώς άνώτεραι δυνάμεις θά βοηθήσουν τό έργον τον,

'Ω ς  πρός τον χαρακτήρα τον, ό "Ελλην εΐνε καλ.ο- 
κάγαθος, πονετικός, αλτρουιστής καί φιλ.όξενος, ακρι
βώς δπως οι πρόγονοί τον. Ά π ό  τήν άρχαιότητα 
έπίσης εχει κληρονομήσει τήν εύφνολ-ογίαν καί τον 
σαρκασμόν καί δέν διστάζει συχνά νά στρέψη και 
έναντίον τών ιδίων του πράξεων καί αδυναμιών.

Διά τήν έν γένει σνγκρότησιν τής πνευματικής ζω ής 
τοϋ ”Εθνους τον, ό σύγχρονος "Ελλ.ην προσφερει ένα 
έπιτνχή συνδυασμόν πηγαίας χαράς διά τήν ζωήν και 
πνευματικής ευστροφίας, δηλαδή ιδιότητες ένδεδειγμενες 
νά θεμελ,ιώσονν έναν καθαρώς έθνικόν πολ.ιτισμόν, 
Ικανόν νά καταλ.άβη έξέχουσαν θέσιν εις τήν ”Ηπειρόν 
μας.
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Δημόκριτον, το ύ ςΣ τω ϊκ ο ύ ς ά λ λ ά κ α ίτό ν ’ Επίκου-

'Η  μάχη περί τήν Ευρώπην αποτελεί την 

απαρχήν τη ς ευρωπαϊκής νίκης. Τ ό  ετος 1943 
ιδιαιτέραν θά καταλάβη θέσιν εις τήν ιστορίαν 

του παρόντος πολέμου.

Ή  Γερμανία περιέγραψε σαφώς τάς πρα- 

γματικάς α υτής προθέσεις, άποτελούσας τήν 

μόνην έγγύησιν μιας άληθούς ειρήνης έν Εύρώπη 

καί τον θεμέλιον λίθον τής ευημερίας τή ς ηπείρου 

μας. Ή  βασική αυτη σκέψις χαράσσει τήν 
μοναδικήν οδόν διά τήν συμμετοχήν τή ς ευρω

παϊκής Σ υμπολιτείας εις τήν άμιλλαν των άλλων 

ήπείρων. ’Ά ν ε υ  του σημερινού πολέμου τά 

κράτη τή ς Ευρώπης θά μετεβάλλοντο εις άποι- 
κίας καί οί λαοί των θά έγίνοντο σκλάβοι ξένων 

χωρικώς οικονομικών δυνάμεων.

ΆντιΟ έτω ς οί εχθροί τής Εύρώπης, πιστεύον- 

τες 6τι κρατούν είς τάς χεϊρας των τήν νίκην, 

άφήνουν νά καταπέση τό προσωπεΐον καί άπροκα- 

λύπτω ς φανερώνουν τούς πραγματικούς πολε
μικούς αύτών σκοπούς: κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  τ ή ς

Ε ύ ρ ώ π η ς . Ε ΐνα ι ή μόνη λέξις πού έκφεύγει 

τών χειλέων τή ς  τριανδρίας Σ τά λιν, Ροϋσβελτ, 
Τσώρτσιλ.

'Ο  κίνδυνος τον όποιον διέτρεξε κατά τό ετος

τοϋτο ή ήπειρός μας υπήρξε τεράστιος. ’ Εντεύ

θεν μέν αί έπιστρατευθεΐσαι με άντιεθνικο- 
σοσιαλιστικά συνθήματα δυνάμεις τού άπεοάντου 

άνατολικοευρωπαϊκοσιβηρικοϋ χώρου, κακεΐθεν δέ 
η αμερικανική επιθεσις. Μ ε σκοπον άποσκοποϋνα 

τήν πλήρη οικονομικήν, πολιτικήν καί πολιτιστι

κήν διάλυσιν τή ς Εύρώπης, άποτελούσης πρόσ- 
κομα και εμποδιον εις τήν συνένωσιν τών 

εβραιομπολσεβικων Μοσχοβιτών μετά τών ίου- 

δαιοκεφαλαιοκρατών τή ς  Δύσεως, προς επιβολήν 
τής παγκοσμίου δικτατορίας των.

Παραλληλίζοντες τά γεγονότα βλέπομεν δτι 

όλα τά κράτη άπό τή ς άρχαιότητος βασίζονται 
ειτε επι της στρατιωτικής αύτών δυνάμεως εϊτε 

επι τής οικονομικής. ’Αναζητήσατε ένα άπ’ αύτά 

εις τον χάρτην; Ο ύ δα μ ου θά τά  άνεύρητε. Ά π ω -  

λέσθησαν όμοϋ μέ τήν άπαβλύνουσαν τήν διά

νοιαν μονομέρειαν. Μόνον έ'να έπέζησεν: Ή  Ε λ 
λάς, στραφεϊσα προς νέας άρχάς.

Ποιος ανθρώπινος νους δύναται νά συλλάβη 

είς ποίαν κατάστασιν θά εύρίσκετο ό κόσμος 

ολόκληρος έάν δεν εύρίσκετο ή χώρα αυτη, ή 

όποία μας χαρίζει επί του πολιτικού πεδίου 

τον ίδεολόγον Πλάτωνα άλλά καί τον υλιστήν

ρον, τούς Δελφούς καί τάς ’Αθήνας, τάς μεγί- 

στας αύτάς ήθικάς δυνάμεις πού άναλαμβάνουν 

τήν τεραστίαν άποστολήν νά διαπαιδαγωγήσουν 

πολιτιστικώς κατά τό πνεύμα τή ς θρησκείας καί 

τή ς ηθικής τού ’Απόλλωνος; Κ α ί επί τού 
στρατιωτικού πεδίου;

Ή  συνηνωμένη δύναμις τών ’Αθηνών καί τής 

Σπάρτης είς τον Μαραθώνα καί είς τάς Θερμο- 

πυλας ανακόπτει τήν όρμήν τοϋ Βασιλέως τών 

Περσών Ξέρξου. Ό  Θ εμιστοκλής είς τήν έν 

Σ αλα μ ΐνι ναυμαχία —  4^0 π. χ . —  θέτει τά 

θεμέλια καί παρέχει τήν δυνατότητα έξελίξεως 
τή ς  έλευθέρας Ευρώπης.

Ή  ιστορία τής ηπείρου μας αποτελεί μίαν 
άλυσιν αγώνων εναντίον έχθρικών δυνάμεων 

έπιζητούντοτν νά διεισδύσουν καί νά καθυποτά

ξουν την Ευρώπην. Ή  νίκη τών 'Ε λλήνω ν 

παρέχει, τήν άφετηρίαν τής δημιουργίας της.

Μ ετά τήν κατάρρευσιν τή ς ρωμαϊκής αυτο

κρατορίας κατά τον 5°ν μ· χ · αιώνα νέοι καί 
πάλιν αναφαίνονται εχθροί προ τών πυλών τής 

Ευρώπης. Πρώτοι έπιδράμουν εναντίον αύτής οί 

θύννοι, έξορμήσαντες έκ τών άνατολικών στεπ- 

πών τή ς ηπείρου μας. Ε ίς τά  καταλωνικά πεδία 
συντρίβονται ύπό των Βεστγόθων καί αναγ

κάζονται νά έπανακάμψουν είς τά  πάτρια. Τρια

κόσια χρόνια άργότερον επιπίπτουν εναντίον αύτής 

οι Μαύροι, επιζητούντες νά διεισδύσουν έκ δυ- 

σμών, διά τής 'Ισπανίας. Τ ό  τέλος των έπε- 

σφαγίσθη κατά τάς μάχας μεταξύ Τούρ καί 

Ποατιε. Τούτους επακολουθούν οί Μογγόλοι. 

Γιγαντιαϊαι όρδαί κατακλίζουν τήν Εύρώπην 

μέχρι καί τού Α ίεγκνιτς. Τ ί  θά ήτο ή Εύρώπη

έάν τότε μία δράξ Γερμανών ιπποτών, δεν έπιπτε 

μέχρι καί τοϋ τελευταίου, ώς άλλοι « τ ρ ια 

κ ό σ ι ο ι  ε π ί  Θ ε ρ μ ο π ύ λ α ι ς »  διά τήν σωτηρίαν 
τής ηπείρου μας:

Α λ λ ά  μήπως καί κατά τό εγγύς παρελθόν 
δέν διέτρεξεν ή Εύρώπη τον έσχατον τών κιν

δύνων; Ο ί Τούρκοι δέν ένεφανίσθησαν, τό 1683, 
προ τών Π υλών τή ς Βιέννης;

'Ό λ α  αύτά τά  γεγονότα και οί κίνδυνοι πού 

κατα καιρούς διέτρεξεν ή ήπειρός μας, ένα εμ

φανίζουν κοινόν: τούς σκληρούς καί τραχείς

περί τή ς ύπάρξεώς της αγώνας. Ο ί άναλαβόντες 
την υπερασπισίν της ουδέποτε έδειλίασαν άπό 

τά πολυάριθμα στίφη ή τάς απειραρίθμους 

αγέλας τών επιδρομέων. 'Η  άποφασιστικότης καί 

η ανδρεία των —  παρά τό όλιγάριθμον τών δυνά

μεων των —  έστεφε τελικώ ς τάς κεφαλάς των 

με τον άμάραντον κότινον τή ς νίκης.

Δέν έχομεν παρά νά ένθυμηθώμεν: Ό  Ξέρξης 

βαρείας φερων την πανωλεϋρ ίαν των στρατευ

μάτων του παρά τον Μαραθώνα, τό 480 π. χ. 

αποφασίζει νά τεθή ό ϊδιος έπί κεφαλής τών 

κατά ξηράν καί θάλασσαν πολεμικών δυναμεών 

του διά νά άποπλύνη τήν ήτταν καί διά νά τιμ ω - 

ρηση τους "Ε λλη να ς διά τήν προσβολήν τήν 

οποίαν τού έκαμαν. Έ π ί  ολόκληρον σχεδόν- 

δεκαετίαν προετοιμάζεται καί τό 4 9 °  π· χ· εμφα
νίζεται προ των Θερμοπυλών άγων ενα έκατομ- 

μύριον περίπου στρατιωτών. Τ ό  στενόν τών 
Θερμοπυλών έφύλαττεν ό Λ ε ω ν ί δ α ς  κ α ί  οί  

Τ ρ ι α κ ο σ ι ο ι  Σπαρτιαται. 'Ο  Ξ έρξης απαιτεί 

παρ’ αύτών τήν παράδοσίν των ώς καί τήν παρά- 

δοσιν τού στενού τών Θερμοπυλών. Ο ί αγγελιο

φόροι του διά νά πτοήσουν τήν δρακα τών α ηττή -

ο
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"Αρμα Κυπρίων συμμετέχον εις τον πολ.εμον εναν
τίον των Περσών

των αύτών άνδρών λέγουν: «ό στρατός μας είναι 

τόσον ισχυρός καί τόσον μεγάλος, ώστε τά  βέλη 

των θά σκεπάζουν τον ήλιον. » Ή  άπάντησις ή 

οποία έδόθη έκ μέρους των Σπαρτιατών υπήρξε 

πράγματι καθαρώς ελληνική: « Τ ό σ ο ν  τ ό  κ α λ ύ 

τ ε ρ ο ν  θά π ο λ ε μ ο ϋ μ ε ν  υ π ό σ κι ά ν .  »

Μήπως καί ή άπάντησις τής άμυνομένης 

σήμερον Ευρώπης, προς τούς υπεροπτικούς καί 

προσβλητικούς λόγους τοϋ Ροϋσβελτ, κατά 1943 
δεν αας υπενθυμίζει την λακωνικήν τοϋ Λεωνί- 

δου άπάντησιν: « Μ ο λ ώ ν  λ α β έ .  »
Περαίνοντες τούς ιστορικούς παραλληλισμούς 

μας, βλέπομεν δτι καί κατά τά  παρόντα έτη, 

δπως καί κατά τάς κρίσιμους παλαιάς έποχάς, 

ή κατάστασις ήτο δραματική. Κ α ί έν τούτοις 

ή νίκη ουδέποτε διέφυγεν έκ τών χειρών τών 

Ευρωπαίων. Ή  σημασία τοϋ έτους 1943 έγκειται 

ϊσως εις τοϋτο: ό καιρός τής αυταπάτης παρήλ- 

θεν. Ο ί πρεσβεύοντες δτι κάποιο φυσικό θαϋμα 
θά άπεμάκρυνε τον κίνδυνον τοϋ έκσλαυϊσμοΰ 

τής ηπείρου μας άνένυψαν έκ τή ς όνειροπολή- 

σεώς των. Τ ό  θαϋμα αύτό μόνον αί συνησπι- 

σμέναι δυνάμεις τής εύρωπϊακής Συμπολιτείας 

δύνανται νά τό έπιτελέσουν. Ο ί λαοί διαισθάνον

ται καί διαβλέπουν τον κίνδυνον έκ τοϋ ΐουδαϊκο- 
αγγλο-αμερικανικοϋ κεφαλαιοκρατισμού καί έκ 

τοϋ τελευταίως έθνικίζοντος σλαυϊκομπολσεβικι- 

σμοϋ. Ή  ομίχλη πού άπετύφλωνε τούς Εύρω- 

παίους διαλύεται καί άναζω- 

πυροϋται ή δάδα τής ελευθερίας.

' Η μάχη διά την Ευρώπην 

εΰρίσκεται άκόμη εις τό στάδιον 

τή ς έξελίξεως. ’ Α λ λ ά  καί την 

φοράν αυτήν, δπως καί πάντα, ό 
άμάραντος στέφανος δάφνης δεν

Μετά την υπηρεσία ή τη μάχη 
στην άκρη κάποιον γιαλοϋ ακούει 
κανείς παληά αγαπημένα τραγούδια

Θ Ε Μ Ι Σ Τ Ο Κ Λ Η Σ

θά στεφανώση τάς κεφαλάς τών στρατιωτών ένός 

μόνον έθνους, άγωνιζομένου διά τή ν  σωτηρίαν τή ς  

Εύρώπης —  δπως κατά τήν παλαιάν έποχήν —  

άλλά τούς στρατιώτας τή ς ευρωπαϊκής Σ υ μ 

πολιτείας. Ο ί πρωτοπόροι τή ς  ιδέας αύτής, οί 

Γερμανοί στρατιώται, ’ίσως νά κληθοϋν —  ώς 

άλλοι Σ Π Α Ρ Τ Ι Α Τ Α Ι  —  νά πολεμήσουν ύπό 

σκιάν, διά μίαν άκόμη φοράν, χάριν τής Εύρώπης. 

Τοϋτο δεν τούς πτοεί. Γνωρίζουν δτι είναι 

άναγκάϊον διά τήν νίκην των τήν όποιαν θά 

άποσπάσουν ο ΰτως ή άλλως.

Διακριτικόν τοϋ 1 9 4 3  είναι δτι “Α γγλοι, ’ Α μερι
κανοί και μπολσεβίκοι μη κατορθώσαντες νά άποσπά- 
σονν μίαν άποφασιστικήν νίκην επί τον στρατιωτικόν 
πεδίου, επιζητούν διά άλληλοδ ιαδοχικών συνδια
σκέψεων νά πείσουν τον κόσμον περί τής άσφαλονς 
νίκης των.

Α ί  συνδιασκέψεις αρχίζουν άπό τήν Καζαμπλάν- 
καν, δπου ασχολούνται με αριθμούς διά νά καταδεί
ξουν τήν υπεροχήν των. ’ Επακολουθούν αί δύο CV- 
νομιλίαι τής Ουάσιγκτων και έπεται ή σύσκεψις τοϋ 
Κβέμπεκ. ’ Εδώ  διασαλπίζουν, ώς γεγονός τετελεσμέ
νο ν τήν ήτταν τής Γερμανίας και τής ’ Ιαπωνίας καί 
θεωρούν ώς άνόητον καί ασκοπον τήν περαιτέρω Αντί
στασιν αυτών.

Ε ις  τήν πραγματικότητα δ/.αι αύτα'ι αί συνδιασκέ
ψεις, συσκέψεις καί συνομιλίαι δεν άποτελοϋν παρά 
μίαν προσπάθειαν σνγκαλύψεως τής στρατιωτικής 
αδυναμίας των, παρά τάς ίαχάς των περί στρατιωτικής 
των υπεροχής. Τό 1 9 4 3  βαδίζει προς τό τέλος του 
καί οί 'Ά γγλο ι, Βορειοαμερικανοί καί Μπολσεβίκοι, 
ελλείψει άποφασιστικής νίκης, άποτολμοϋν νά συγ
κεντρωθούν εις μίαν άκόμη σννδιάσκεψιν, εις τήν 
Τεχεράνην. Οι “Αγγ/.οι καί οί ’ Αμερικανοί είχον δύο 
προς τοϋτο λόγους: πρώτον νά άποκρνψουν τήν αδυνα
μίαν των καί δεύτερον διότι βλέπουν δτι όσημέραι καθί
στανται καί περισσότερον υποχείριοι τής Σ . Έ νώσεως, 
εφ’ δσον ή Γερμανία παραμένει άκόμη ό επικίνδυνος 
άντίπαλ ος.

Ε ις  τήν Τεχεράνην ένεφανίσθη εις δλην αύτής τήν 
εκτασιν ή υπεροχή τού Στάλιν έναντι τών δυτικών 
συμμάχων του. ' Η  ’ Α γγλία  καί ή Β . ’ Αμερική υπο- 
χρεούνται νά άποδεχθοϋν τάς άξιώσεις του καί ιδιαιτέ
ρως τάς επί τής Εύρώπης. Χ ω ρίς τήν κατάκτησιν 
τής Εύρώπης, έδήλχοσεν ό Στάλιν, ό πόλεμος ούδεμίαν 
ενέχει έννοιαν διά τήν Σ . "Ενωσιν. Κ αί τοϋτο τό 
άνεγνώρισαν πλήρως οι Ροϋσβελτ— Τσώρτσιλ, θνσιά- 
σαντες έκθύμως δχι μόνον τήν Ευρώπην προς τήν 
Σ . "Ενωσιν, άλλά καί άναλαβόντες νά διενεργήσουν τό 
ταχύτερον επιθέσεις εναντίον αύτής, εκ. Δυσμών καί 
Νότου, ίνα π ι ριέλθη άκοπώτερον εις τάς μπολσεβικικάς 
χεΐρας.

Τ  ώρα ό κόσμος έπαυσε πλέον νά κραυγάζω δτι ή 
π/.άστιγξ τής νίκης έκλινε προς τό μέρος τών ’ Αγγλο- 
αμερικανών. Ή  στροφή υπήρξε ι 8 ο μοίρες προς τά 
δεξιά. Λέγουν δτι κατά τάς νέας επιθέσεις θά παραστή 
ανάγκη νά θυσιασθοϋν 500·° 00 ’ Αμερικανών καί 
I.οοο.οοο “Α γγλω ν καί διερωτώνται; ©ά επιτύχουν 
αραγε κάτι ή θά εξέ/.θονν καί πάλ.ιν κερδισμένοι οί 
έβραϊοι καί άγγλοαμερικανοί κεφαλαιούχοι;

Κατά τό 1941, ό Ροϋσβελτ εις τό μήνυμά του προς 
τό Κογγρέσον, διεκήρυττε τούς 4  όρους τοϋ άγώνος 
τον όποιον άνελ.άμβανε: ελευθερία τοϋ λόγου, ελευ
θερία θρησκείας, άπελευθέρωσις έκ τής δυστυχίας 
και έκ τοϋ φόβου τών έξωπλ,ισμένων γειτονικών

εθνών. Τον Αύγουστον τοϋ αυτού έτους συνηντάτο 
μετά τού Τσώρτσιλ εις τον ’ Ατλαντικόν καί διά τού 
πολυθρυλήτου χάρτου τοϋ ’ Ατλαντικού έξήγγειλον 
πρός τόν κόσμον τά αύτά περίπου πράγματα: «αγών 
διά μίαν ειρήνην, ή όποια θά προσδώστ) εις δλα τά 
μικρά κράτη τήν δυνατότητα νά ζοϋν έν άσφαλεία 
εντός τών συνόρων των, καί διά τήν έξασφάλισιν καί 
δημιουργίαν ένός βίου ανευ αναγκών καί στερήσεων.»

Τ ι έπετε/.έσθη έκτοτε; Ο ί μικροί λαοί παραδίδονται 
εις τόν αίμοβορώτερον τών τυράννων, τόν μπολ.σεβικι- 
σμόν. Ό  Τσέχος φυγάς Μ πένες ύποχρεοϋται νά 
ταξιδενστ] εις τήν Μόσχαν καί νά έκ/.ιπαρίση τό έλεος 
τού Στάλαν διά τό μέλλον τής Τσεχοσλ.οβακίας. Είναι 
γνωστόν τό πάθημα τοϋ Πέτρου τής Σερβίας, ό όποιος 
ήρνήθη νά δέχεται οδηγίας καί διαταγάς άπό τόν άρχι- 
συμμορίτην επίτροπον τής Μόσχας, Τίτον. Ή  Πολωνία 
διαγράφεται έκ τοϋ καταλ.όγου τών εθνών, δπως καί 
τό Βέλ.γιον καί ή ' Ολλανδία. Α ί  ’ Ινδίαι μαστίζονται 
άπό λιμόν καί χιλιάδες ά ποθνήσκουν ήμερησίως 
έκ τής πείνης. Ποιος ήδύνατο ποτέ νά φαντασθή 
μίαν τοιαύτην πραγματοποίησιν τών άγγλοαμερικανικών 
υποσχέσεων;

Έ ζήτουν νά παρακινήσουν ξένους λ.αούς νά συμ- 
πολ,εμήσουν μετ’  αυτών. ’ Α λλά  διά ποιον λόγον; 
Μήπως διά νά θησαυρίσουν μερικοί ' Εβραίοι καί 
Βορειοαμερικανοί κεφαλ,αιοκράτες; Διότι μόνον διά 
τής θυσίας έκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων θά κατα- 
στή ϊσως δυνατόν νά αποκτήσουν άμύθητα πλοντη 
οι διάφοροι έμποροι τού πολέμου. Κ αί διά ποιον 
λ.όγον 3τολ.εμοϋν αί δυτικαί Δημοκρατίαι, άφοϋ αύταί 
αί ϊδιαι αί άγγλ.οαμερικανικαί εφημερίδες όμολ,ογοϋν 
δτι μεταπολεμικώς οί άνεργοι τών δύο αύτών χωρών 
θά ύπερβοϋν τά 20.οοο.οοο.

Κ α ί κυρίως εναντίον τίνος; Μ ήπως εναντίον τής 
Γερμανίας, ή όποια επέτυχε προ τοϋ πολέμου νά 
λύστ} τό ζήτημα τής ανεργίας καί νά έξασφαλ.ίση τόν 
άρτον είς τούς έργάτας της; Ε ις  ποιον άλλ,ο μέρος τοϋ 
κόσμου άνεγνωρίσθη τό «δικαίωμα τής εργασίας» καί 
ποιον άλλο κράτος έξησφάλισε τούς έργάτας τον άπό 
τήν ένδειαν καί τήν δυστυχίαν; ’ Εναντίον ένός τοιούτου 
σοσιαλιστικού κράτους πολεμούν σήμερον οί “Α γγλοι 
καί Βορειοαμερικανοί καί θυσιάζονται διά νά προκα/.έ- 
σουν εις τάς χώρας των μίαν μεγα/,υτέραν άπό τήν 
προπολεμικήν κοινωνικήν άθλ.ιότ>μα.

’ Α λλά  τό 1943 παρήλθε καί όμοΰ μετ’ αυτού καί 
αί φρούδες ελπίδες τών “Α γγλω ν καί τών ’ Αμερικανών 
διά τήν νίκην. Α ί  πολ.ιτικαί των άτυχίαι, εις τόν αγώνα 
των, εναντίον τής Γερμανίας καί τής ’ Ιαπωνίας θά 
έχουν ώς συνέπειαν τήν άναμενομένην έπίθεσιν τών 
“Α γγλω ν καί τών ’ Αμερικανών. Τό 1 9 4 4  κατα- 
δείξχι αν οί ’ Αγγλ.οαμερικανοί είναι ικανοί νά άποσπά
σουν επί τοϋ πολ.εμικοϋ πεδίου μεγαλυτέρας επιτυχίας 
εκείνων τάς οποίας άπέσπασαν επί τοϋ πολιτικού.
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Ή  Γερμανία καί ή ’ Ιαπωνία από τής έκρήξεως 
τοϋ παρόντος πολέμου προέβλεπον ότι ό πόλεμος θά 
έξελίσσετο εις διάφορα στάδια και φάσεις κεχωρι- 
σμένας άλλήλων. Ή  Γερμανία, ή ’ Ιταλία και ή 
’ Ιαπωνία έστεροϋντο πρώτων ύλών. 'Ησαν κράτη 
τοπικώς περιωρισμένα και περικυκλωμένα εξ όλων 
τών πλευρών, ύπό δυνάμεων νλ.ικώς καί άριθμητικώς 
νπερτέρων. Ή  κατάστασις αυτη έπέβαλ.λ.ε μίαν Ιδιά- 
ζονσαν στρατηγικήν: έπρεπε μέ πάντα τρόπον νά 
άποφευχθή ό λιμός καί ή ελλειψις πρώτων νλών εκ 
τοϋ αποκλεισμού. Δ ι εκτεταμένων επιχειρήσεων 
εδει νά θραυσθή ο κλ.οιός καί νά έλ.ευθερωθή ή όδός 
προς τά κέντρα ανεφοδιασμού.

Οί'δέποτε μέχρι, σήμερον, εύρέθησαν λαοί εις 
τοιοντον σκληρόν διά τήν ϋπαρξίν των αγώνα καί 
ουδέποτε ή στρατιωτική ιστορία όλων τών λ.αών άνα- 
φέρει τοιαύτην παράτολμοι’ στρατηγικήν μέ τοιαύτας 
κολοσσιαίας επιτυχίας. Ό  κλοιός διεσπάσθη, αί 
πηγαί πρώτων ύλΜν κατελήφθησαν καί λιαοί, τούς 
οποίους ή αύτή αναμένει τύχη εν περιπτώσει ήττης τής 
Γερμανίας, είτε συνεμάχησαν πρός τήν Γερμανίαν είτε 
ώς έργατικαί έφεδρείαι προσφέρουν τήν συνδρομήν των 
διά τήν ευρωπαϊκήν νίκην. Α ί  άπέρανται καταλη- 
φθείσαι εκτάσεις μετετράπησαν εις προκεχωρημένας 
αμυντικός γραμμάς διά τήν νέαν τοϋ πολέμου 
φάσιν.

Ή  αδιάσπαστος άλυσις τών γερμανικών νικών, 
κατά τά πρώτα τοϋ πολέμου ετη, ή συντριβή τών εχθρι
κών στρατιών τής Πολωνίας, Νορβηγίας, ' Ολλανδίας 
Βελ.γίου, Γαλλίας καί Γιονκοσλ.αυίας, ή προέλ.ασις 
εις τήν ' Ελλάδα, ή κατάληψις τής ’ Αφρικής καί ή 
συντριβή τών πρώτοιν μπολσεβικικών στρατιών, 
έκαμαν ώρισμένονς κύκλους νά πιστεύουν ότι ή Γ ερ
μανία έκρατοϋσεν είς τάς χείρας της τήν τελικήν νίκην. 
Κατά τό ετος 1 9 3 9  οί 'κύκλοι οϋτοι έχαρακτήριζον τήν 
κάθοδον τής Γερμανίας είς τον πόλ,εμον ώς άλ.ηθή 
παραφροσύνην καί τό Ι 9 4 2  »7crttl' έτοιμοι νά όμο/.ογή 
σουν τήν γερμανικήν νίκην. Τήν ανοιξιν καί τό θέρος 
τοϋ 1943 έβλεπον ώς τελείως χαμένην τήν γερμανικήν 
νπόθεσιν κατόπιν τών εχθρικών επιτυχιών είς τήν 
Μεσόγειον καί εις τό Στάλινγκραντ. Ό  Στάλιν έπροφή- 
τευεν ότι τό 1943 σημάντ] τήν οριστικήν συντριβήν 
τής Γερμανίας. Ό  Μοντγκομέρν, διεκήρυττεν ότι 
δι αστραπιαίας προελ.άσεως θά έφθανε μέχρι τών 
“Α λπεω ν καί ότι θά έώρταζε τά Χριστούγεννα εις 
τήν Ρώμην. Τέλος οί ° Αμερικανοί έστοιχημάτιζον 
ότι κατά τό 1943 αί προελαύνονσαι εκ τών Βαλκανίοη· 
στρατιαί των θά συνηντώντο μετά τών μπολσεβικικών 
τοιούτων. "Ολαι αύταί αί άνακοινώσεις έκαμον τον 
κόσμον νά πιστεύω ότι αί ήμέραι τής Γερμανίας ήριθ- 
μοϋντο είς τά δάκτυλα τής μιας χειρός.

Ο ί έν Γερμανία όμως έγνώριζον ότι αί έχθρικαί 
δυνάμεις διά νά καταγάγουν μίαν άποφασιστικήν νίκην 
επρεπε νά διενεργήσουν κατά μέπυιπον έπίθεσιν

έφ’ όλης τής υδρογείου. Πράγμα τελείως άπίθανον. 
*Αφηνον τούς εχθρούς των νά πιστεύουν εκείνα πού 
διετυμπάνιζον καί ήσχολοϋντο είς τήν ενίσχυσιν τών 
προκεχωρημένων γραμμών των έπί τών Οποίων σήμε
ρον αίματοκν λύονται ’Ά γ γ λ ο ι, ’ Αμερικανοί καί Μπολ
σεβίκοι, χωρίς καί νά επιτυγχάνουν νά άποσπάσουν 
άποφασιστικήν νίκην.

Ε ίς  τήν Ευρώπην, προκεχωρημέναι γερμανικοί 
γραμμαί υπήρξαν αί άχανείς στέππαι τής Σ . Έ νώ σεω ς  
καί ή νότιος ’ Ιταλία, πού περιή/.Οεν είς τάς Ά γ γ λ ο -  
αμερικανικάς χείρας κατόπιν τής προδοσίας τοϋ 
Μπαντό/.ιο. Ε ίς  τάς προκεχωρημένας αύτάς γραμμάς 
'Άγγλ,οι, ’ Αμερικανοί καί Μπολσεβίκοι προσφέρουν 
εκατόμβας θυσιών· Ε ίς  τήν ’ Ανατολικήν ’ Ασίαν  
προκεχωρημέναι άμυντικαί γραμμαί είναι αί διεσπαρμέ
νοι εγγύς τής Αύστραλ,ίας νήσοι καί αί αγριαι ζοϋγκλ.αι 
τής Βιρμανίας. Ε ίς  τήν προκεχωρημένην άμνντικήν 
αυτήν ιαπωνικήν γραμμήν ή άγγλοαμερικανική προέλ,α- 
σις γίνεται τόσον βραδέως, ώστε ή άγγλ,ική έφημερίς 
<< Σπεκτάτορ» νά νπολιογίζη ότι κατά τό 1 9 5 8 
είναι δυνατόν νά είσέ/.θονν είς τό Τόκιο τά αμερικανικά 
στρατεύματα.

Α ί  μάχαι τοϋ 1 9 4 3  διεξήχθησαν όπως προεβλ.έποντο 
υπό τής Γερμανίας καί τής ’ Ιαπωνίας. Κατά τό 
1 9 4 4  01 ’Ά γ γ λ ο ι καί οί ’ Αμερικανοί θά πρέπει νά 
εγκαταλείψουν τούς αισιόδοξους υπολογισμούς των. 
Ε ις τήν Εύρώπην ό Στάλ.ιν βλ.έπων ότι είναι άδύνατον 
νά άποσπάση τήν τελικήν νίκην —  ύστερα άπό τάς 
κο/.οσσιαίας άπωλείας τάς όποιας νπέστη καί ύφίσταται 
—  απαιτεί τήν άμεσον δημιουργίαν τοϋ δευτέρου μετώ
που. Ό  Ροϋσβελτ καί ό Τσώρτσιλ. αναγκάζονται εις τήν 
Τεχεράνην νά ΰπόκύψουν είς τήν άπαίτησιν αυτήν τοϋ 
’ Ερυθρού συμμάχου των. Ή  έπανεμφάνισις τών γερ
μανικών υποβρυχίων, έξωπλισμένων διά νέων πολε
μικών όπλων, τούς εμβά/Λει είς τρομεράς ανησυχίας 
διά τόν άνεφοδιασμόν των.

Ο ί ’Ά γ γ λ ο ι καί ’ Αμερικανοί ύπελόγιζον ότι διά τών 
άεροπορικών τρομοκρατικών επιθέσεων θά, παρελθόν 
τό ηθικόν τον γερμανικού λ.αοϋ. ’ Εκείνος πού εζησε 
τάς τελευταίας εβδομάδας τού 1 9 4 3  εις τήν Γ ερ
μανίαν γνωρίζει καί έβεβαιώθη ότι είναι άδύνατον νά 
καμφθή ό γερμανικός λ,αός διά τών τρομοκρατικών 
αεροπορικών επιθέσεων. Ό  πόνος διά τά θύματα καί 
τάς καταστροφάς είναι μ ε γ ά λ ιΟ ς , άλ.λ’  ετι μεγαλύτερα 
είναι ή ζητούμενη έκδίκησις. Μέ πλ.ήρη εμπιστοσύνην 
άποβλέπουν είς τά αντίμετρα τής Ά νω τά της Π ολε
μικής Η γεσίας των. Α ϋτη ύπεσχέθη ότι θά διακανο
νίσω άπαξ διά παντός τούς λογαριαμούς αυτούς καί 
περί αύτον είναι απολύτως πεπεισμένοι.

Κατά τήν δευτέραν τοϋ πολέμου φάσιν ή ηγεσία 
των, όχι μόνον έφείσθη τών δυναμεών της, άλλ.ά καί 
προετοίμασε τήν κατά τό 1944 άρχομένην τρίτην τον 
πολίέμου φάσιν κατά τοιοντον τρόπον, ώστε εις τό 
τέρμα της νά άναμένη ή γερμανική νίκη.
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Ο ί σειρήνες δίδουν καί πάλι τό σύνθημα τοϋ συνα
γερμού. Ο ί ”Α γγλοι καί οί ’ Αμερικανοί άεροπόροι 
μάς έπεσκέφθησαν. "Ολοι μαζευόμαστε είς τά άν- 
τιαεροπορικά καταφύγια τον ξενοδοχείου μας. Ξαφνικά 
δίπλα μου ακούω μιά γνωστή μου φωνή. Είναι ενας 
τονρκος δημοσιογράφος, φίλος μου άπό παλ-ΐ/ά. Α ρ 
χίζουμε τή συζήτησι καί άπό όμιλ.ίασέ ομιλία φθάνουμε 
καί εις τά φλιέγοντα πολιτικά καί στρατιωτικά ζητήματα 
τής ημέρας. Μοϋ διηγείται τάς εντυπώσεις του απ’ τό 
τελευταίο του ταξίδι είς τή Τεχεράνη, όπου συνήντησε τήν 
Σάμυ, όπως άποκαλοϋσε τήν γνωστή τον, άπ’ τό 
Παρίσι θυγατέρα του Τσώρτσι)ί, Σάρα Ό/.ίβερ.

Ό  συναγερμός έλ.ηξε. ’ Αφήνουμε τό καταφύγιο 
καί πάμε μέσα τή πόλ.ι γιά νά ίδοϋμε τά άποτελ.έσματα 
τής έπιθέσεως. ’ Εδώ  συντρίμματα κατοικιών, πιο 
πέρα μιά εκκλησία καίγεται, ενώ ένα νοσοκομείο έχει 
τελείως έξαφανισθή. Γυναίκες, ανδρες καί παιδιά 
μέσα εις τούς δρόμους τριγυρίζουν σαν χαμένοι. "Ολ.ο 
τους τό βιό έχει καταστραφή.

Σαν γυρίζουμε εις τό ξενοδοχείο δ φίλος μοϋ λέγει:
«Α υτός ό πόλεμος εναντίον παιδιών καί γυναικών είναι 
απάνθρωπος. Αέν μπορώ νά καταλάβω γιατί τό κάνουν

αυτό οί "Αγγλοι καί οί Αμερικανοί. ”Ετσι θέλουν 
νά κερδίσουν τόν πόλεμο; ’ Α λλά  καί αν τόν κερδίσουν, 
γιά ποιόν θά τον κερδίσουν;»

Τήν ώρα πού τόν άποχαιρετώ, βάζει τό χέρι του 
είς τήν τσέπη τοϋ σακκακιοϋ του καί μοϋ δίνει κάτι. 
Είναι τό ημερολόγιό μου', μοϋ λέγει, άπ’ τό ταξίδι 
μου είς τήν Τεχεράνη. Μπορείς καί νά τό δημοσιεύ
σεις άμα θέλίεις. Ο ντως ή Άλλως μιά μέρα, καί πολύ 
γρήγορα νομίζω, θά έπαληθεύσονν τά γραφόμενά 
μου.

*

Τ ε χ ε ρ ά ν η  25 Ν ο ε μ β ρ ίο υ  1 9 4 3

’ Επέτυχα νά περάσω τά ιρανικά σύνορα μέ τή 
τελευταία άμαξοστοιχία. ° Υστερα έκλείστηκαν τά 
ιρανικά σύνορα. Ή  πόλ,ις είναι γεμάτη άπό μπο/.σεβί- 
κονς στρατιώτες. Κύριολεκτικώς στρατοκρατειται άπό 
τούς μπολ.σεβίκους. Κάπου-κάπου διακρίνει κανείς καί 
κανένα ’Ά γγλ.ο  ή ’ Αμερικανό στρατιώτη. Μόνον τά 
ξενοδοχεία είναι γεμάτα άπό ’Ά γ γ λο υ ς καί ’ Αμερικα
νούς δημοσιογράφους, ενώ οί Μπολ.σεβίκοι είναι ελά
χιστοι.
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I

Ή  κόρη τον Τσώρτσιλ, Σάρα, έτοιμη νά λάβει μέρος 
σε κάποιοι κωμωδία

Σ ε ποιο αυτοκίνητο έπέβαινεν δ ερυθρός Δικτάικτωρ 
είναι άγνωστον.

Β ρ α δ ά κ ι

’ Αποφασίζω νά κάμω ενα περίπατο εις τήν πάλιν. 
Παρεμποδίζομαι, γιατί απαγορεύεται ή κυκλοφορία. 
Ξαναγνρίζω εις τό δωμάτιό μον. Σ έ  λίγο κάποιος 
χτυπά τη πόρτα. Είναι ή Ιρανική αστυνομία με δυο 
πράκτορας τής Γκεπερύ. ’ Εξετάζουν τα χαρτια μον. 
Τά βρίσκουν έν τάξει και απέρχονται ευχαριστημένοι. 
Τ ή πέμπτη πρωινή μέ ξυπνάν καί πάλιν. Νέος 
έλεγχος τών διαβατηρίων μου και έπισταμένη έρευνα 
εις τό δωμάτιό μον μήπως κρύβω κανέναν.

2J Ν ο ε μ β ρ ίο ν

Σήμερα τό απόγευμα κατέφθασεν ό Ροϋσβελτ καί 
δ Τσώρτσιλ. ’’ Εγιναν άμέσως δεκτοί εις τή σοβιετική 
ποεσβεία ως φιλοξενούμενοι τού Σταλιν. Τελευταία 
πήγαν εις τήν άγγλικη πρεσβεία. Ε ις  το ξενοδοχείον 
μου Ισχυρίζονται δτι ό Ροϋσβελτ έφερε μ α ζί του και 
τό μάγειρόν του.

28 Ν ο ε μ β ρ ίο υ

’ Α π ό γ ε υ μ α

Ό  ’'Α ρχω ν τής Σ . ' Ενώσεως κατε- 
φθασε εις τό αεροδρόμιο τής Καλε- 
μόργκε. ' Ο λ ό κ λ η ρ ο ς  κουστωδίακλειστών 
αυτοκινήτων άνεχώρησεν έκ τού αερο
δρομίου κατευθυνομένη πρός τήν πόλιν, 
ενώ ύπεράνω ιπτατο πληθώρα σοβιε
τικών καταδιωκτικών άεροπλανων.

Τ ό  ίίηννγητό: ' Ο Ροϋσβελτ και ο
Τσώρτσιλ εις άγραν τοϋ Στάλιν

26 Ν ο ε μ β ρ ίο ν
Σήμερα περιμένουν τον Σταλιν. Η  σοβιετική 

πρεσβεία εϋρίσκεται εις πνρετώδη κίνησιν. Δεξιά και 
άριστερά, πρός Βορράν και Νοτον στρατιώται, συρ
ματοπλέγματα και άρματα μάχης. Σήμερα εφθασαν 
επίσης και τά στρατιωτικά καί διπλωματικά επιτελεία 
τών ’Ά .γγλων, τών ’ Αμερικανών και τών Μπολσεβί
κων. Α ί  δίοδοι πρός τήν πόλιν έχουν άποκλεισθή. 
Τήν θαυμασία πύλη τής Τεχεράνης δέν μπορείς παρά 
μόνον άπό μακρυά να την θαυμάσεις. Ενα από
σπασμα μπολσεβίκων μάς άπαγορευει να πλησιά
σουμε πρός τά έκεϊ.

Ξαναβρίσκω τήν Σάμυ. Τήν άνεγνώρισα άπό 
μακρυά- Φώναξα τό όνομά της. Γύρισε τό κεφάλι της. 
Μόλις μέ είδε μέ γνώρισεν άμέσως καί μοϋ έκανε 
νόημα νά πλησιάσω. Π  ρώτα μιλήσαμε γιά τήν άδελφή 
μου καί ύστερα γιά μένα. Θέλησα νά τήν αποχαιρετίσω, 
άλλα μέ κράτησε. Σ ν , ξεύρεις καλύτερα τή Τεχεράνη, 
άπό μένα. Πάμε σέ παρακαλώ σέ κανένα κατάστημα 
γιά νά άγοράσω ένα ωραίο δώρο για το Βιννι, οπως 
άποκαλεϊ τό πατέρα της. "Υστερα άπό λίρες μερες 
έχει τά γενέθλιά του καί θέλω νά τοϋ χαρίσω ένα 
ωραίο δώρο. Σ ’ ένα γνωστό μον κατάστημα βρήκαμε

Ή  περίφημη ανατολι
κή Π ύλη τής Τεχερά
νης, κοσμημένη μέ κερα
μικά άποτελεΐ δείγμα 
τοϋ άρχαίον περσικού 
πολιτισμού

ένα άρχαϊο άργυροϋν νόμισμα μέ τήν προτομή τοϋ 
Μ. ’ Αλεξάνδρου. ”Εμεινε κατενθουσιασμένη μέ τό 
εύρημα αυτό. Ή  εικόνα τοϋ μεγαλυτέρον στρατηγού 
καί πο?ιΐτικοϋ τού κόσμου. "Ενα πραγματικό άρι- 
στούργημα γιά δώρο. Ό  Καταστηματάρχης δέν 
έδέχβηκε λεπτά: ενα μικρό ενθύμιο άτι τή Τεχεράνη, 
τής είπε. Στο γυρισμό τήν σννώδευσα μέχρι τήν πρε
σβεία. Μέ παρεκάλεσε νά άνέβω εις τό δωμάτιό της. 
Ό  πατέρας της μόλις είχε πάει μέ τον Ροϋσβελτ εις 
τούς Ρώσσους γιά τήν πρώτη μεγάλη σύσκεψι. ’ Α νη
συχούσε τρομερά, γιατί ό πατέρας της, ήταν πολύ 
άρρωστος καί αυτός ήταν ό λόγος που τήν άνάγκασε νά 
τον άκλουθήσει εις τήν Τεχεράνη. Ό  γιατρός νομίζει 
οτι είναι γρίπη, άλ)Α έγώ φοβάμαι δτι είναι κάτι 
χειρότερο. Δέν έπρεπε νά κάμει τό ταξίδι αυτό. ’ Α λλά  
αν δέν ερχότανε εις τήν συνδιάσκεψι αυτή, ποτέ δέν 
θά μπορούσαμε αλλού νά συναντήσουμε τον Στάλιν. 
"Οταν τήν άπεχαιρέτησα, γιά νά φύγω, μοϋ εδωσε 
μιά άδεια έλευθέρας είσοδον εις τήν πρεσβεία, θεωρη
μένη καί άπό τό μπολσεβίκο κομμισάριο.

29 Ν ο ε μ β ρ ίο υ

Σννήντησα τή Σάρα μετά τό πρόγευμα. Ό  πατέρας 
της είχε πέσει νά άναπανθή λιγάκι. Τήν έρώτησα αν 
παρευρέθη τό π ρω ί είς τήν τελετή τής παραδόσεως 
τοϋ « ξίφους-Στάλινγκοαντ» εις τον Στάλιν. Μοϋ 
άπήντησεν δχι, γιατί μόνον άνδρες παρευρέθησαν καί 
μοϋ διηγήθη τά τής τελετής: Προ τής σοβιετικής πρε
σβείας ενρίσκετο παρατεταγμένη άγγλική καί σοβιετική 
τιμητική φρουρά, &νώ ή μουσική έπαιζε τούς εθνικούς 
νμνους άμφοτέρων τών κρατών. Ε ίς  τήν αίθουσα 
υποδοχής τής πρεσβείας, τμήμα 20 άνδρών τής ρωσ-

’ Η  Σάρα μέ ένδνμα μπαλαρίνας καί ό σύζυγός της 
Ό λίβερ, έτοιμοι γιά χορευτική έπίδειξι

σικής σωματοφυλακής καί τοϋ βρεττανικοϋ συντάγμα
τος «The Buffs» απέδωσε τάς τιμάς. Ό  Στάλιν ήτο 
μέ στολήν αρχιστρατήγου. ’ Ε πίσης καί ό Βίννι μέ 
στολήν συνταγματάρχου του 4 °υ συντάγματος Ουσάρων. 
"Οταν δ πατέρας μου γύρισε άπό τή τε)^ετή καί τον 
έρώτησα πώς ήταν μοϋ είπε: «εξαιρετικά κυνική.» 
"Οταν φιλούσε τό ξίφος, τό σκυλί αυτό τών στεππών, 
μοϋ γύρισε τό στομάχι ανάποδα. Ποτέ δέν μπορούσα 
νά φαντασθώ δτι θά ενρισκόμοννα είς τήν ανάγκη 
νά άποδώσω τιμάς σ’  ένα τέτοιο άτομο καί νά δωρίσω 
άκόμη ξίφος, προερχόμενο άπό τήν Α .Μ .τ ό ν  Βρετ-



τανό Βασιλέα». Δέν είχα ποτέ ίδή τό Βίννι τόσο 
θυμωμένο. Διαρκώς, βέβαια, είναι εξοργισμένος γιατί 
αί διαπραγματεύσεις δεν παν δπως τις θελ.ει, α/.λ. δχι 
καί μέχρι αυτού τον σημείου. Α ί  διαπραγματεύσεις 
άρχισαν χθες. Ο ί πρώτες συνομιλίες διεξήχΟησαν 
μεταξύ Στάλιν καί Ροϋσβελτ. Στο τέλ,ος έκλήθη ό 
Βίννι. Ό  πρωθυπουργός τής Α . Μ. τοϋ "Αγγλον  
Βασι/.έως νά εύρίσκεται υποχρεωμένος νά περιμένει 
μέχοις δτον τόν καλέσονν ! — Ε ις το άκουσμα τών 
λ-όγων αύτών ή περιέργειά μου εγινεν άκόμη μεγαλ.υ- 
τέρα χωρίς δμως καί νά τό δείχνω. —  Ό  Στάλαν 
έψεξε δριμντατα τόν Ροϋσβελτ διά τάς συζητήσεις τον 
Κάιρου. Κ α ί ολο τό βάρος καί δλαι αί κατηγορίαι 
Μπέσαν είς τούς ωμούς τοϋ πατέρα μου. 'Ο  Στάλ.ιν 
έδήλωσεν άπεριφράστως δτι πρέπει νά παυσουμε 
άσχολ.ονμενοι με τόν άνεφοδιασμόν τον Τσαγκάϊσεκ 
καί τάς επιχειρήσεις τον άνατολ.ικοασιατικοϋ μετώπου 
καί νά στραφούμε άποκλειστικώς ένατίον τής Γερμα
νίας■ Έδήλ.ωσε κατηγορηματικώς: «πρέπει νά δια
θέσουμε δλας μας τάς δυνάμεις εναντίον τής Γ ερ
μανίας, άλλ.ως θά χάσουμε τόν πόλεμον.» Έφανέρωσε 
τάς κολοσσιαίας θυσίας πού ύπέστη ό στρατός τον καί 
τήν δυσχερή κατάστασιν είς τήν όποιαν ενρίσκεται. 
Ό  Ροϋσβελτ δεν είχε τήν δύναμι νά ζητήσει άπό 
τόν Στάλ.ιν νά κηρύξει τόν πόλεμον εναντίον τής Ι α π ω 
νίας, διά νά διευκολυνθούν αί άμερικανικαί επιθέσεις 
εναντίον τής ’ Ιαπωνίας. Ό  Στάλαν επίσης ήξίωσεν 
δπως αί δύο πρώται συσκέψεις άφιερωθοϋν προς έξεν- 
ρενσι τοϋ τρόπον διά τοϋ οποίου θά επιτύχουμε νά 
νικήσουμε καί ή τρίτη διά τήν έξέλιξι τών πραγμάτων 
μετά τήν νίκη. Ό  Ρονσβελτ καί ό πατέρας μου άναγ- 
κάσθησαν νά συμφωνήσουν, εις τήν επιταγήν του 
Στάλ.ιν περί δημιουργίας τοϋ δευτέρου μετώπου, διότι 
ο Στάλ.ιν είναι πεπεισμένος δτι διά τών αεροπορικών 
επιθέσεων δεν είναι δυνατόν νά καμφθή ή Γερμανία. 
Α ί  άντιρήσεις τον πατέρα μου, δτι δυνατόν μία άτνχία 
νά συνεπιφέρει τήν καταστροφήν τής ’ Α γγλίας, άφησαν 
άσυγκίνητον τόν Στάλαν. Έ γίναμε είλωτες τών Ρώσσων  
άνέκραξεν ό πατέρας μου, μόλις έγύρισεν άπό τήν 
σύσκεψιν. Θέλ.αμε νά ξεπαστρενθοϋνε οί Ρώσσοι 
καί τώρα ειμεθα υποχρεωμένοι νά έξολ.οθρευθοϋμε 
εμείς, μοϋ είπε. Τήν στιγμή εκείνη άνοιξεν ή διπλ.ανή 
θνρα καί έφάνη ή ωχρά μορφή τοϋ πατέρα της. Η  
Σάρα με άπεχαιρέτησε.

JO Ν ο ε μ β ρ ίο ν

Σννήντησα καί πάλαν τήν Σάρα. Ενρίσκετο μέ τόν 
~Ιίντεν. Ε ις  τήν συζήτησι επάνω μοϋ είπε: σήμερα (χ ά 
ρισα είς τόν πατέρα μου τό δώρον. Τ  ώρα είναι είς τον 
Σάχη. Τό άπόγευμα θά έπισκεφθή τόν Ροϋσβελτ. 
Θά συζητήσουν γιά τά μεταπολεμικά προβλ.ήματα. Χθες 
τά γενικά επιτελεία συνεζήτησαν επί τών πολεμικών 
ζητημάτων. Γενική έπίθεσις, εξ δλ.ων τών πλευρών, 
εναντίον τής Γερμανίας διά νά τήν εξαναγκάσουμε νά 
κατανείμει τάς δυνάμεις της. Τό άπόγενμα ό πατέρας 
μου καί ό Ρονσβελ τ θά δουν τι μπορούν νά διασώσονν 
μεταπολεμικώς. Ό  Ροϋσβελτ σκέπτεται νά προτείνη 
είς τά Στάλιν νά συνάψουν εμπορική συμφωνία.

Ε ίς αύτήν προβλέπεται δτι ή σοβ. "Ενωσις θά αγοράζει 
έτησίυις άπό τήν ’ Αμερικήν εμπορεύματα άξίας δέκα 
δισεκατομμυρίων δολ.λ.αρίων. Καταλαβαίνω είπα: για 
νά άποφενχθή μεταπολεμικώς ή άνεργία εις την 
Α μερικήν. Ή  Σάρα έκοννησε τό κεφάλα της. Κ αί 
έσννέχισε: ό Ρονσβελ.τ θέλει νά εξασφαλίσει τά πετρέ
λαια τού ’ Ιράν καί τον Ίοά κ . ’ Εάν τό επιτύχει κάτι 
θά έχει νά δείξει είς τόν γυρισμό τον. Ά λ λ ά  ό Βίννι; 
Φοβάται δτι ή ’ Α γγλία  θά φέρει μόνη τώρα τό βάρος 
τοϋ πόλεμόν καί επί τών ώ μον της θά πέσουν ό/.αι αι 
καταστροφαί καί αί θνσίαι. Τώρα πρέπει νά θυσια- 
σθοϋμε εμείς γιά τήν σοβιετική νίκη είς τήν Ε υρώ 
πην, ενώ μεταπολεμικώς ή άνεργία καί τά άλ,ντα 
προβλ.ήματα θά καταστήσουν προσφοράν τό έδαφος 
γιά τήν έπέκτασι τοϋ κομμουνισμού καί είς την χώραν 
μας. Ό  Βίννι τά βλέπει δλ.α αύτά. Δυστυχώς δεν 
δύναται πλέον νά άντιδράσει. Περιεπλέχβη εις τα 
δίκτυα πού έπλεκε διά τούς άλ.λ.ους. Α ί  αξιώσεις τών 
μπολ,σεβίκων δεν έχονν όρια, καλ.ντερα είναι να μη  
μιλάμε γι αντές. "Οταν βλέπεις τόν πατέρα μου καί 
δεν τραβάει ή δρεξίς του νά καπνίσει, τότε σημαίνει, 
λέγει ή Σάρα, δτι δλ.α είναι κακά καί μαύρα.

I  Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ

Σήμερα έζήτησα νά ίδω καί πάλ.ι τή Σάρα. Κατέστη 
αδύνατο. Ε ίς τό ξενοδοχεϊόν μου ώμιλ.οϋσαν για τήν 
χθεσινήν εορτήν προς τιμήν τοϋ Τσώρτσιλ. Σννε- 
πλ.ήρωαε τά 6g χρόνια. Ό  Ρονσβελτ τοϋ έχάρισεν ένα 
περσικό τάπητα τοϋ J3ου αίώνος. Ε ίς  την εορτή 
συμμετέσχε μειδιών καί εύχαριστ η μένος καί ό Στάλ.ιν. 
Λέγεται δτι σήμερον θά σννταχθή τό άνακοινωθέν καί 
θά υπογραφή αύριον. Τό π ρω ΐ εγινεν ή παρελ.ασις. 
Ό  Τσώρτσιλ ενεφανίσθη μέ τήν στρατιωτική στολ.ή 
τον. Μοϋ έφάνη περισσότερον κάτωχρος, άπ τήν 
ημέρα πού τόν είδα.

5 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ

Τό άνακοινωθέν άργησε πολ.ύ νά δημοσιενθή. Πολ.ύ 
ξηρό καί χωρίς ούοία. Τώρα καταλαβαίνω τήν 
άπαισιοδοξία καί τήν άποθάρρυνσι τής Σάρας. Π λ ή 
ρης ύποχώρησις καί υποταγή τών ”Α γγλω ν καί τών 
’ Αμερικανών εις τάς έπιθυμίας καί τας~ ορέξεις τοϋ 
μπολ,σεβίκον συμμάχου των. Μόνον τά πετρέλ.αια 
τοϋ ’ Ιράν κατώρθωσε νά διασώσει ό Ροϋοβελα, άλλα 
καί αύτά είς βάρος τών Βρεττανών. Τό έμπορικό 
σύμφωνο τοϋ Ροϋσβελ.τ άπερρίφθη. Περί περιορι
σμού τών μπολ.σεβικικών αξιώσεων επί τής Ε υρώ 
πης ούτε λόγος νά γίνεται. Ό  άρρωστος Τσώρτσιλ 
έθεσε τήν υπογραφήν του κάτω άπό τήν άπόφασι 
πού καταδικάζει σε θάνατον τήν Βρεττανικήν Α υτο
κρατορία.

*

Α υτό είναι τό περιεχόμενο τοϋ ημερολογίου του 
Τούρκον δημοσιογράφον.

Γ . Τρικκαλίτης.
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θάνατος τής Μαρσελίν Μινιάρ έκαμε τήν 
Μ αντελ.έν Λαβέν νά γίνη ένας ελεύθερος 
άνθρωπος. Δεν είχε άλλους συγγενείς
καί κανείς δεν μπορούσε νά καθορίση τό 
είδος τής ζω ής της, άφον μάλαστα

λίγες εβδομάδες προ τοϋ θανάτου χής θείας της, ή
Μαντελ.έν είχε γίνει 21 έτονς. Διέλυσε γρήγορα τό 
άπλ.ό νοικοκυριό, άπέσυρε τήν μικρή χρηματική
περιονσία άπό τήν τράπεζα καί έγκατέλειψε τήν γενέ
τειρά της, Περτονΐ. Τώρα πειά θά πραγματοποιείτο 
τό όνειρό της: θά πήγαινε στο Παρίσι. Ή  ιδέα αύτή 
τήν έκαμε νά χαμογελ.άση, δπως χαμογελ.οϋν συνήθως 
οί νέες, πού τις ευνοεί ή τύχη.

Ώ ς  τώρα, ή ζω ή τής Μαντελέν δεν ήταν ευχάριστη.
*Ο πατέρας της ήταν γυμνασιάρχης καί έφονεύθη ώς 
έφεδρος λοχαγός στά γυμνάσια. // Μαντελέν δέν 
τόν γνώρισε, γιατί γεννήθηκε λίγους μήνες μετά τόν 
θάνατό τον. Κ α ί αυτή τήν μητέρα της άκόμη, μόλας 
καί τήν θυμότανε, γιατί πέθανε όταν ή Μαντελέν ήταν 
6 έτών. Τότε ή Μαρσελίν Μινιάρ πήρε τήν μικρούλα 
στο σπίτι της. 'Ήταν μια σκληρή γυναίκα, πού έχασε 
στο Μαρόκκο τόν άσωτο καί έκφνλ.0 α,νδρα της, ένα 
νέο άξιωματικό. Γ ι ’ αύτό, ή Μαρσελίν δέν άγαποϋσε 
τούς ανδρες καί προσπαθούσε νά ποοφυλ.άξη τήν 
ανεψιά της άπό κάθε πειρασμό. Ζονσαν καί οί δνό 
μιά μονότονη ζω ή. II Μαντελέν κληρονόμησε άπό 
τόν πατέρα της τόν πόθο τής μακρννής περιπέτειας. 
Π ριν γίνη δάσκαλ.ος, ό πατέρας της ταξίδευσε στην 
’ Α σία καί ’ Αφρική καί έγραψε μελέτες περί βοτανι
κής. Διέκοψε δμως τά ταξίδια τον, γιατί έχασε τήν 
μικρή τον περιουσία.

Ό  πόθος τής Μαντελέν ήταν νά σπονδάση στο 
Παρίσι. ’ Αλλίά ή θεία της έλεγε, δτι τό Παρίσι σημαί
νει γιά μιά νέα τήν αρχή τοϋ τέλους. Τό μόνο πού 
έπέτρεψε στήν άνεψιά της, ήταν νά μπή εσωτερική σέ 
μιά σχολ.ή τής Ά βινιόν. ’ Εκεί, ή Μαντελέν ήταν 
ευχαριστημένη. Πρώτη στά μαθηματικά καί στις ξένες 
γλώσσες, ήλπιζε πάντα νά πάρη τήν άδεια νά πάη 
στο Παρίσι. Ζω γράφ ιζε καλά καί ήθελε νά τελειο- 
ποιηθή. Ε ίχε  καί μιά καλ.ή φωνοϋλ.α, πού επαινούσε 
ό κόσμος καί φανταζότανε, δτι ατό Παρίσι θά γινό
ταν καί αύτή κ ά τι. . .

Ή  άρνησις δμως τής θείας χαλ.οϋσε όλα τά σχέδιά 
της.

Ή  πόλας τού Σικονάνα ήταν γ ι’ αυτή σαν μιά πα
τρίδα. Ή  μικρή πόλις Περτονΐ σήμαινε γιά τήν 
Μαντελέν αιχμαλ.ωσία . . . Κ α ί δμως, ήξερε νά μη  
παρασύρεται άπό τις επιθυμίες. Ο ί οικιακές εργασίες 
δέν τήν άπασχολ.οΰσαν καί πολύ. Εϋριοκε πάντα 
καιρό γιά νά διαβάση, νά παίξη πιάνο καί νά τραγον- 
δήση — προ πάντων δταν ή θεία της έβγαινε έξω  
γιατί δέν τής άρεσε και πολύ ή καλλατεχνική κλίσις 
τής άνεψιάς της.

Ή  Μαντελέν δέν πήγε αμέσως στο Παρίσι, δπως 
έπιθνμοϋσε, άλ.λά στήν Μασαλία, γιά τήν όποια είχε 
άκούσει τόσα. Ή  Μασαλία ήταν γι’  αύτήν μιά προετοι
μασία γιά  τό μεγάλο θαϋμα . . .

Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α  τ ο ϋ  Ρ.  Κ .  Μ  ό υ σ λ  ε ρ

Μιά νέα ζω ή άρχιζε γιά τήν Μαντελέν. "Ολ.α τά 
παληά λησμονήθηκαν καί δέν είχε καιρό νά φέρη στη 
μνήμη της, τά περασμένα. Ό  κρότος τής μεγαλ.ον- 
πόλεως δέν τήν ένοχλούσε καθόλον. ’ Απεναντίας, 
άφηνε νά τήν παρασνρη. Τά λαμπερά κοσμήματα 
τών καταστημάτων δέν τής έκαμαν καμμία έντνπωσι. 
Τής άρεσαν τά άπλ.ά κοσμήματα, σαν έκεϊνα πού 
κληρονόμησε άπό τήν μητέρα της. Ο ί προθήκες τών 
καταστημάτων μόδας μιλ,οϋσαν μόνο στο καλλιτεχνικό 
της γούστο, χωρίς νά άνάψονν μέσα της έπιθνμιες, 
Ό . τι φορούσε, τό είχε ράψει μόνη της καί χαιρόταν 
πού τό γούστο της σνμφωνοϋσε μέ τις εμφανίσεις τής 
μεγαλ.ονπόλεως.

—  « Τ ι ώραίο πράγμα» σκεπτότανε, «νά διευθύνχ] 
κανείς ένα κατάστημα μόδας.»

'Αργότερα ήρθε σέ έπαφή μέ κομψό γυναικόκοσμο, 
πού εϋριοκε τόσο ώραϊο . . . Παρατήρησε καί τις 
ματιές πού τής έρριχναν οί ανδρες, χωρίς νά κατα- 
λαβαίνη τις έπιθνμιες των. Κανείς δμως, δέν τής 
άπέτεινε τόν λόγο. 'Ηταν τόσο άγνή, που δέν τολ
μούσαν νά τήν ενοχλήσουν.

”Εκανε περιπάτους, ώς κάτω στο λαμάνι, καί ή 
εικόνα αυτή τήν μεθούσε καί ξύπναγε μέσα της περιέρ
γεια. ’ Ε κεί είδε γιά πρώτη φορά τήν Μεσόγειο, αλλά  
δέν τής άρεσε. Τήν καθησύχαζε δμως τό συναίσθημα, 
δτι αυτό δέν είνε παρά ένα τμήμα μόνο τοϋ ωκεανού 
καί άπεφάσισε νά ταξιδεύση καί αύτή κάποτε γιά νά 
δή πιο πολλ.ά. Ή  ζωηρή εικόνα τοϋ λαμανιού τήν 
γοήτευε. Ά π ό  δώ, λ.οιπόν, ξεκινούσε ό κόσμος γιά 
τά μάκρυνα ταξίδια, πού τής περιέγραφε συχνά ή 
μητέρα της καί πού ήταν ό τρόμος τής θείας της. Μέ 
αύτά τά τεράστια πλ,οία ταξίδευε ό κόσμος μακρνά 
και μέρες ολόκληρες δέν έβλεπε παρά ούρανό και 
θάλασσα, έως δτου κάποια μέρα φανερόνότανε μιά 
άκτή, πού τήν λέγανε Ά λ γ έρ ιο , Μαρόκκο ή Κανα-
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ρίονς νήσους. "O'/ ’ αυτά τά μέρη, τά γνώριζε άπό τά 
βιβλία. Ή  επιθυμία της δμχος νά τά έπισκεφθή 
έσβυνε, εμπρός σέ μια άλλη: νά δη τό Παρίσι . . .  Το 
Παρίσι σήμαινε γιά τήν Μαντελέν τήν καρδιά τον 
κόσμον και τήν έννοια τής ζω ής καί τής ύπάρςεως 
εν γένει. Π α ρίσ ι. . . "Οταν πρόψερνε αύτή τή λέξι, 
τό πρόσωπο τής λεπτής νέας, μέ τά καστανά μαλλια 
καί τά μεγάλα μάτια φωτιζότανε άπό ενα ώραίο χαμό

γελο. Τό θαύμα ένός νέον κόσμον κατενθννόταν πρός 
αυτήν κα'ι τίποτε δέν τής ήταν ξένο. ’Έ τσι, δέν ένοιωθε 
πιά τήν μοναξιά της.

Ά π ό  τό γεφνρι Τρανμπορντέρ, παρακολουθούσε 
τήν ζω ή τον λιμανιού. "Οσο τήν άπεγοήτενε τό ακά
θαρτο νερό, τόσο τήν συγκλόνιζε ή θέα τών μικρών 
πλοίων καί Ιστιοφόρων. Γ ιά  νά άπο/.αύση δέ άκόμη 
περισσότερο τήν εικόνα αυτή, πιγγαινε ώς τήν άκρη τοϋ 
γεφνριοΰ. Έ κ εΐ, ό κρότος δέν ήταν παρά μια άπαλή 
μελ.ωδία, πού τραγουδούσε και ή ίδια. Στον καθε
δρικό ναό, σταύρωσε τά χέρια της και εκεί κατάλαβε 
τι θά πή προσευχή, χωρίς τήν έπέμβασι τής θείας. Τό 
συναίσθημα αύτό τής άπολυτρώσεως τήν έκαμε ευ
τυχισμένη. Μια ολόκληρη ωρα έμεινε στο Μουσείο 
Καλών Τεχνών, άλ/.ά γρήγορα αίσθάνθηκε τήν ανάγκη 
νά βγή στο φώς και στον ήλιο. ”Ήθελε τή ζω ή ! Πόσες 
ώρες δέν περίμενε στή μικρή κατοικία τοϋ Περτονι νά 
περάση κανένα αυτοκίνητο, γιά νά ζωηρέψη ό ήσυχος 
αυτός δρομάκος. Τ  ώρα, ήταν τόση ζω ή γύρω της, 
πού ή καρδιά της πλ.ημμνριζε άπό χαρά. Α κ ρ ι
βώς έτσι φανταζότανε τήν μεγαλούπολι. Ό  ώραίος 
κόσμος τής Ά βιν ιόν, δέν ήταν τώρα παρά μιά μακρυνή 
άνάμνησι. Ά :τό  τό Ξενοδοχείο τής Γενεύης, όπου 
έμενε, ακουγε ώς άργά τήν νύχτα τις φωνές τον λιμα
νιού. Δέν έχανε ούτε λ.έπτό γιά νά άπολανση τήν 
ζω ή αυτή, πού τόσο αγαπούσε, και τό γλυκό της χαμό
γελο τήν έκαμε νά κερδίση τήν συμπάθεια όλου τοϋ 
προσωπικού τοϋ ξενοδοχείον. Πολιλές φορές σηκο- 
νόταν τήν νύχτα καί πήγαινε στο παράθυρο γιά νά 
βεβαιωθή, οτι ό).' αυτά δέν ήσαν μόνον όνειρο. Κύτταζε 
τά άστρα καί ήταν ευτυχισμένη.

Μιά μέρα, στεκότανε ή Μαντελέν ατό γεφύρι τής 
Λά Ζο/.ιέτ, όπου θά έφευγε ένα αιγυπτιακό πλοίο. 
Τό μεγάλο αύτό βαπόρι τής έκαμε εξαιρετική έντύπωσι.

Παρηκολούθησε μέ τήν φαντασία της τήν διαδρομή 
πού θά έκαμε, είδε μπροστά της φοίνικες και Πυρα
μίδες και ή λεπτή αύτή εικόνα τήν έκαμε νά ξεχάση 
τό παρόν. Τό πέρασμα ένός αύτοκινήτον τήν έπανέ- 
φερε στην πραγματικότητα. Ά π ό  τό αυτοκίνητο αύτό 
βγήκε ένας ψηλός ανδρας, πού έτεινε τό χέρι σέ μιά  
ξανθιά γυναίκα. Ή  Μαντελ,έν ένθουσιάαθηκε άπό 
τήν έμφάνισι αύτή. 'Ηταν ένας άπό ’ κείνους τούς 
τύπους, πού συνδυάζουν τήν αύτοπεποίθηαι, τήν 
φιλαρέσκεια, τήν φιλοδοξία καί τήν νεότητα. Τά ξανθά 
της μαλλιά ελ.αμπαν στον ηλιο. Τό βλέμμα της είχε 
κάτι τό τρυφερό, πού δέν ταίριαζε μέ τό σύνολό της. 
Τό χέρι της ήταν ακουμπισμένο στο βραχίονα τοϋ 
κυρίου και τό β/ιέμμα της πλανιότανε επάνω ατά 
χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του. Ή  Μαντελέν 
παρετήρησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα τούς δύο αυτούς 
ανθρώπους και όμως τούς εντυπώθηκε καλά. Σιγά- 
σιγά, τό ζεύγος προχώρησε πρός τό βαπόρι. Π ίσω  
τον ήταν και αλ/ιοι ταξιδιώτες. "Ενας ανδρας, σπρώ- 
χθηκε πίσω άπό τήν ξανθιά γυναίκα. Στο χέρι του 
κρατούσε κάτι τό γυαλιστερό. Ή  Μαντελέν είδε πού 
άφήρεσε άπό τήν κυρία τήν τσάντα της, τήν έβαλ.ε 
ατό έπανοφόρι του κα'ι γύρισε έπειτα πίσω, σαν 
νά είχε ξεχάση κάτι. Ή  Μαντε/,έν άνατρίχιασε . . . 
Πρώτη φορά άντιμετώπιζε μιά άδικία. 'Ο  ανδρας 
αύτός, πέρασε κοντά της καί ή Μαντελέν συγκέντρωσε 
όλη της τήν δύναμι γιά νά τοϋ πή:

—  « Δόστε τής κυρίας τήν τσάντα της.»
Ό  λωποδύτης τρόμαξε, άλ/.ά συγκρατήθηκε καί 

κύτταξε τήν Μαντελ.έν μέ κακία, πράγμα όμως πού 
δέν έτάραξε τήν νέα. Χ ω ρίς νά άπαντήση, προσπά
θησε νά ξεφύγη, «/./.’ ή Μαντελέν τον εμπόδισε.

—  « Τ  ήν τσάντα», τοϋ είπε.
Ό  κόσμος παρετήρησε τήν σκηνή και πλησίασε.
— «Ά φαιρέσατε τήν τσάντα τής κυρίας, έκεί επάνω 

ατήν γέφυρα τον βαποριού.»
—  «Τρελλαθήκατε»; άπήντησε ό άγνωστος, προ- 

σπαθόντας νά ξεφύγη. Παρεμποδίσθηκε όμως άπό

τό πλήθος. Ά μ έσ ω ς τότε, ή Μαντελέν έβαλε τό χέρι 
της ατήν τσέπι τον καί βρήκε τήν τσάντα. Τήν ίδια 
άκριβώς στιγμή, ή ξανθιά κυρία παρετήρησε στο 
βαπόρι, οτι έχασε τήν τσάντα της, άρχισε νά τήν γνρεύη 
καί τό είπε στον συνοδό της. (έπεται συνέχεια)
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Τ ο ϋ  Γά λλου δημοσιολόγου Ε Λ Ε  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  I

«Μετά τήν άποκάλ.νψιν όλ.ων αυτών τών κοινο
βουλευτικών σκανδάλων καί ασχημιών, έάν δέν έπα- 
κολ.ουθήση έπανάστασις, αύτό άποδεικνύει ότι ή Γαλλία  
εΐνε έθνος χωρίς ζωήν καί παλμόν έτοιμον διά τον θά
νατον ή τήν ξένην κατάκτησιν.»

Είνε σκληρόν νά ύπενθυμίζη κανείς σήμερον, ότε τά 
γερμανικά στρατεύματα εΐνε κύρια τοϋ έδάφους μας, 
τήν προφητείαν αυτήν τών Γκογκούρ. Νομίζομεν ότι 
μία καθυστερημένη καί υποκριτική μετριοφροσύνη δέν 
άποτε/,εϊ σωτήριον καταφύγιον διά τήν χώραν μας. 
’’Επρεπε νά άποτρέψωμεν όλα αυτά τά αίσχη, κυρίως 
τά προ τοϋ πολέμου, έάν πράγματι έφοβουμεθα τήν 
χειριστήν τών άλ.ηθειών, τήν σκλ.ηράν αυτήν πραγμα
τικότητα. Τό νά έπιζητή κανείς νά παίζη μέ τήν ιδίαν 
αυτού άτίμωσιν ούδένα εξαπατά. Ή  Γαλλία σήμερον 
δέν έχει οντε καν τήν δυνατότητα νά παραστήση τήν 
στρουθοκάμη/.ον, διότι δέν έχει πλέον πτερά. Πρέπει 
νά γνωρίζωμεν ποιοι εΐνε οί περισσότερον ένοχοι: 
οί έπιδρομεΐς τούς όποιους προκαλέσαμεν ή οί προ- 
ξενηταί οι οποίοι παρέδωσαν είς αυτούς άνυπεράσπι- 
στον τήν ιδίαν των πατρίδα.

« Τ ό  αίσχος αποτελεί έγκλημά καί όχι ή λ.αιμητό
μος.» Τήν φράσιν αυτήν έπανελ.άμβανον οί ενθου
σιώδεις εκείνοι επαναστάτες τών οποίων έκλ.ηρονο- 
μήσαμεν τάς θανατηφόρους αυτών ουτοπίας, ούχ'ι όμως 
και τήν πρός τήν νίκην τόλ,μην αυτών.

Εύρισκόμεθα έν πλήρει έπαναστάσει. Άντιπαρα- 
βάλλοντες τάς δύο έπαναστάσεις, παρατηροϋμεν ότι 
ή σημερινή δέν έλαβεν άκόμη τήν οριστικήν αύτής 
μορφήν, όπως δέν είχε λ.άβει καί ή προψ/ουμένη κατό
πιν τής καταλήψεως τής Βαστίλλης.

Εΐνε άπαραίτητον επομένως νά άντιλ.ηφθώμεν τήν 
ωμήν πραγματικότητα, έφ’  όσον τούτο είναι δυνατόν, 
διά νά ίδωμεν πού βαδίζομεν. ’ Επίσης πρέπει νά 
άσχο/.ηθώμεν μέ τό παρόν και μέ Άτομα, τά όποια 
ίσως άναγκασθώμεν νά έπικρίνωμεν δι ολίγων, 
άλλά δριμύτατα. Ή  πλειοψηφία τών Γάλ.λων δέν 
αισθάνεται καί δέν ζή  τήν ήτταν των. Δέν τήν άπο- 
σιωποϋν καί δέν τήν κρύπτουν, άτι έναντίας τήν 
στολίζουν καί τήν διασαλπίζουν. Προτιμούν νά 
πιστεύουν ότι εΐνε λ.εία ένός κακού ονείρου καί ότι ό 
εφιάλτης αυτός θά παρέ/.θη ταχύτατα.

Έ ν  άντιθέαει πρός έκείνους οί όποιοι αντοκεντρί- 
ζονται διά νά πεισθοϋν ότι όντως γριγγοροϋν, οί Γάλλοι 
επικαλούνται τήν πραγματικότητα τού παρελθόντος 
των όραματιζόμενοι ότι εΐνε άρκετή μία τυχαία σύμ- 
πτωσις διά νά συντρίψη τό κακόν αυτό ονειρον.

Διά νά καταστήσουν γοητευτικόν τόν κόσμον εντός 
τοϋ όποιον σήμερον ζοϋν επικαλ.ούνται ένα θαύμα. 
Φαίνεται πράγματι, ότι τό θαύμα έχει κατακτήσει 
ολόκληρον τήν Γαλ/.ίαν άφ’ ής στιγμής αί Ά θ ή να ι, 
ή άλιλ.η αύτή προνομιούχος πόλιΐς, μάς τό έκλ.ηροδό- 
τησε προτού άκόμη άποκοιμηθή όριστικώς είς τάς 
άρρενωπάς άγκάλας τού μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ά π ό  τάς αυθορμήτους αίματηράς θυσίας καί τήν 
άπερίγραπτον απελπισίαν έγεννήθησαν ή ’ Ιωάννα 
Ν τ’ "Αρκ καί οί στρατηγοί τής έπαναστάσεως. "Η 
Αυτοκρατορία μέ τήν χλιδήν καί τήν πο/.υτέ/.ειάν της 
εξαφανίζεται χωρίς νά παρασύρη είς τήν καταστροφήν 
τήν Γαλλίαν, χάρις είς τό θαύμα αυτό τής έπαναστά
σεως. Κα'ι προ ό/.ίγων άκόμη ετών ένα α/.λο ευτυχές 
γεγονός, πον άπεκ/.ήθη τό «θαύμα τοϋ Μάρνη», σώζει 
καί πάλαν τήν Γαλλίαν. Πόσες φλ.όγες, πόσες φωτει
νές αψίδες, πόσοι θύσανοι, πόσοι ρητορικοί λόγοι καί 
τνχερά παιγνίδια, διά τά όποια ό Γάλ/.ος ϋπερηφα- 
νεύεται περισσότερον παρά αν τά κατείχε λόγω τής 
άξίας του, τής έπιμονής καί τής θε/.ήσεώς του δέν 
έξεπέμφθησαν, δίκην Σύλ.λ.α, διαρκώς κυριαρχοϋντος, 
θριαμβεύοντας και άποδίδοντος τά πάντα είς τήν τύχην.

Ό  Γάλ/.ος εΐνε πεπεισμένος ότι έχει τό δικαίωμα 
νά εΐνε έπιπ,όλαιος και ώς εκ τούτου δοξάζει τόν "Υψι- 
στον, διότι κατά τήν ώραν κατά τήν όποιαν κρίνεται 
ή τύχη του, έπανενρίσκει τό λ.άβαρον τό όποιον θά 
άντιτάξει είς τάς έπιθετικάς κραυγάς τοϋ εχθρού: τήν 
Ικεσίαν τον ήττημένου. Κ ι’ αν άκόμη έκείνοι έκ 
τών όποιων αναμένει τήν σωτηρίαν του φέρονν ώς 
γνώρισμα τόν σταυρόν τοϋ Κυρίου ή τήν κόκκινη 
σκούφια ολίγον τόν ένδιαφέρει. Α ί  συμβολικαί παρα
στάσεις δέν τόν σκοτίζουν, γνωρίζει μόνον ότι δυνατόν 
διά μέσου αυτών νά νικήση.

Διατ'ι λ.οιπόν, όταν εχει άκλ.όνητον πεποίθησιν εις 
τήν Θείαν άγάπην, προετοιμάζεται σοβαρώς διά πόλε
μον: Πόλεμος έκδικήσεως ή πόλεμος όστις μάς έπε- 
βλήθη, διατείνεται πανομοιότυπα ή μάζα τών άνθρώ~ 
πων τοϋ λ.αοϋ;
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Ό  άλλοτε πρωθυπουρ
γός Νταλαντιέ καί ό 
υπουργός τής ’ Εργασίας 

Πομαρέ 

( Φωτ. Βίνμπιλντ)

Λίά τοντο, αννολονατό
μων, που επιθυμεί νά 
έπιζήση ώς πατρίς, όφεί- 
).ει και πρέπει νά έκλέξη 
τούς οδηγούς και αρχη
γούς του, οχι είς τόν 
τόπον τών δημοπρασιών 
εις τόν όποιον κυριαρχεί 
μία αποσυνθετική πλη
θώρα φιλοδόξων εξημ
μένων κεφαλών, άλ/.ά 
μέσα είς τήν άψρόκρεμά 
του, είς την άριστοκρα- 
τίαν του πνεύματος.

Ποιό έξυπνοι άπό μάς, οί γείτονές μας δέν παρέ- 
λειψαν, άψοΰ έδοκίμασαν άνεπιτυχώς την άναρχίαν 
τής Δημοκρατίας, νά άκολουθήσουν τήν άρχήν αυτήν 
άπαρνούμενοι σεσαθρωμένας δοξασίας. Ή μεΐς δέν 
έχομεν είμή πολιτικούς έξ έπαγγέλματος. Ο ί άλλοι 
είχαν άρχηγούς κράτους, μέ πλ.ήρη συναίσθησιν τών 
ευθυνών των, έξασκονντες τήν αυστηρόν και σοβαράν 
άποστολήν τών αρχηγών τών μαζών, ούχ'ι έκ βουλιμίας 
κέρδους, ώς ημείς.

'Η ήττα. άνατρέψασα τάς συνήθειάς μας, μάς επι
τρέπει σήμερον, διά πρώτην φοράν καί υστέρα άπό 
άρκετόν χρονικόν διάστημα, νά συσπειρωθώμεν περί 
εαυτούς. Α ί  παραδόσεις μας παρομοιάζουν σαν μυρ- 
μηγκοφωληά πού κάποιος κλώτσησε μέ τό πόδι τον. 
Καθ' ενας μας στριφογυρίζει φορτωμένος μέ διάφορα 
άχρηστα καί έν άποσννθέσει υλικά καί εύχεται ή αναδη
μιουργική εργασία, τήν όποιαν δέν επέτυχε νά πρα
γματοποίηση, νά άρχίση είς ένα άπώτερον μέλλον.

"Α ς  σκεφθώμεν πριν άκόμη εντελώς τνχαίως καί 
βιαστικά άρχίσωμεν τό άνοικοδομητικόν έργον μας. 
Τ  ώρα πού έχομε τόν καιρό, κατά τό χρονικό αυτό διά
στημα που παρά τήν θέλ.ησί μας μάς αφήνει άκόμη 
ή καταστροφή, ας άποτινάξωμεν τό καταθλ.ιπτικόν αυτό 
βάρος, τό όποιον είνε ή τυραννία τοϋ αμέσους κέρδους.

"Α ς  μή  μάς τρομάζη ή θέα ενός προσεχούς λιμοΰ 
οντε ό φόβος ένός δυσχερούς μέλλοντος, θά παραστή 
ίσως ανάγκη νά πληρώσωμεν έπί μακρόν ολα τά 
έπισνσσωρευθέντα λάθη, μέχρι τής στιγμής εκείνης 
κατά τήν όποιαν ήμεΐς οί Ιδιοι θά δώσωμεν είς τούς 
εαυτούς μας τήν χαριστικήν βολιγν.

Ή  χθες άνήκει είς τό παρελθόν. "Α ς  μή αίθερο- 
βατοϋμεν καί ας προσγειωθώμεν προς τήν πραγματι
κότητα διά νά μή γίνωμεν οί νεκροθάπτες τοϋ εαυτόν 
μας.

"Α ς  άνυψωθώμεν υπεράνω πραγμάτων διά νά 
δννηθώμεν νά σννέ/.θωμεν. (επεται συνέχεια)

Διατί νά μήν έγκαταλ.είψωμεν τήν χώραν μας είς 
τάς χείρας τών χειροτέρων κακοποιών, έφ ’ όσον 
κατ’ άρχήν έχομεν άκλύνητον εμπιστοσύνην είς τήν 
μεγαλοφνΐαν πού προστατεύει τήν φυλήν μας; Καί 
διατί ΐ’ά άπολ.έσωμεν τήν πεποίθησιν, παρ’ δλην 
τήν σαπίλα και τήν προδοσίαν, ότι ή ’  Αθηνά 
πάλλουσά τό Δόρν, θά σνμπο/.εμήση μεθ’ ημών είς 
τήν πρώτην γραμμήν άθέατος μέν, άλλ.ά ή παρουσία 
τής όποιας θά εΐνε παντού αισθητή καί άρκετή διά νά 
άποσννθέση καί διαλύση καί τόν πλέον αποφασιστι
κόν Αντίπαλον;

Ο ί λαοί λύουν τά ζητήματα τοϋ πεπρωμένον των 
διά τής επιμονής καί τών στερήσεών των, πειθαρχοΰν- 
τες. Ο ί Γάλλοι, παίζοντες . . .

Γάλλε, διότι κι εγώ είμαι Γάλλ.ος, τήν φορά αυτή 
άδελφέ μον, τό Θαύμα σε έπανενρίσκει πάρα πολύ 
έπιπόλαιον καί άβέβαιον είς τούς έπιδιωκομένονς σκο
πούς είς τούς όποιους επιζητείς νά μάς παρασύρης.

Γάλλε, κάτοικε πατρίδος μέ χιλιετή ιστορία οχι, 
δέν κοιμάσαι. Ή ττήθης, χρειάζεται τώρα νά ξυπνή-

σΐΐς·
’ Ασταθή Γάλλ.ε, διά νά σωθής με τό ζόρι χρειάσθηκε 

κάποτε μιά γαλ/.οβρεττανική καί άπνρπόλητος "Ιωάννα 
Ν τ "Αρκ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν  I I  

Τ ό  π α ρ όν ά π ο τ ε λ ε ί έ ν ω τικ ό ν  σ τ ο ιχ ε ίο ν .

Ο ί άλλοι λαοί, στερούμενοι τοϋ χαρίσματος πού 
έχομεν ημείς νά πιατεύωμεν είς τά Θαύματα, άδννα- 
τοΰν νά προίόουν τό μέλλον των.

’ Α λλά  μήπω ς είνε δννατόν νά γ it'll διαφορετικά;
Ο ί λαοί βεβαρνμένοι μέ τάς καθημερινός αύτών 

εργασίας δέν ζοΰν είς τά σύννεφα καί ώς έκ τούτον 
δέν προσδιορίζουν μέσα είς τόν συνεχή στρόβιλον τών 
άστέρων, τό ίδιον αυτών αστρον.
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Τ ο ϋ  υ φ υ π ο υ ρ γ ο ύ  Μ π ά κ κ ε

Ή  μέχρι, τοϋδε πορεία τοϋ πολέμου κατέδειξεν, 

δτι έξωστρακίσθη όριστικώς ή διεθνής οικονομία, 

ύπό τήν μορφήν καί τόν τύπον τόν υφιστάμενον 

προ τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. 'Ό λ α ι αί 

έμφανισθεΐσαι μεταβατικαί μορφαί, κατά τάς δύο 

τελευταίας μεταξύ τοϋ πρώτου καί τοϋ δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου δεκαετηρίδας, δέν έπέτυχον 

—  παρά τάς πολυαρίθμους οίκονομικάς κρίσεις, 

ούτε τήν έπανακατάστασιν τής φιλελευθέρας οικο

νομικής οργανώσεως ούτε καί τήν δημιουργίαν 

έτέρας βιώσιμου ένιαίας οικονομικής διαμορφώ- 

σεως, διά τό σύνολον τή ς διεθνούς οικονομίας. 

’ Α ντί τούτων, αναφαίνονται σήμερον μείζονες 

οικονομικοί χώροι, προσδιοριζόμενοι ύπό φυσικών 
δεδομένων καί λαϊκών βάσεων, πολιτικώς δια

χωριζόμενοι, έσωτερικώς δμως άπαρτιζόμενοι 
έκ συνταυτιζομένων ή συγγενών κρατικών περιο

χών. Κ ατά τάς προβλέψεις, ή ανταλλαγή άγα- 
θών μεταξύ τών μειζόνων αύτών χώρων, δέν

δύναται νά προσλάβη τήν προτέραν ■ έ'κτασιν, 

τής περιόδου τή ς φιλελευθέρας διεθνούς οικο

νομίας. ΓΙολλαπλώς εμφανίζεται, είς τούς 

χώρους τούτους έσωτερικώς, ή άνάπτυξις δλων 

τών ύφισταμένων φυσικών καί οργανωτικών δυνά- 

μεων, τείνουσα προς μίαν κατά τό δυνατόν 

μεγαλυτέραν αύτάρκειαν. Ή  σχέσις μεταξύ τών 

μειζόνων αύτών χώρων θέλει περιορισθή μελλοντι- 
κώς άποκλειστικώς είς τήν έξίσωσιν τών κυριω- 

τέρων ύλών. Τ ό  γεγονός τοΰτο δέν μεταβάλλει 

ή προσπάθεια τής εχθρικής προπανάνδας, νά θέση 

ώς δήθεν πολεμικόν σκοπόν τήν άποκατάστασιν 

μιας έλευθέρας διεθνούς οικονομίας. Ή  οικονο

μική διαμόρφωσις έξαρταται άπό μίαν τελείως 
διαφορετικήν έξέλιξιν. Πανταχοΰ, καί κυρίως 

είς τήν γεωργίαν εξετελέσθησαν καί έκτελοΰνται 

τοιαύτης έκτάσεως παραγωγικά έ'ργα άπο- 
κλείοντα πάσαν άνασύστασιν τοϋ παλαιού διεθνούς 

εμπορικού συστήματος.
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Έ κ  τή ς νέας αύτής διαμορφώσεως τής γεωρ

γίας προκύπτει διά τήν επισιτιστικήν οικονομίαν 

τή ς Εύρώπης ή σαφής άξίωσις, συνεχίσεως τής 

διαγραφείσης άπό τοΰ 194° όδοΰ. Έ ξετά ζω ν 

τ ις  τήν ύφισταμένην κατάστασιν επισιτισμού καί 

άνεφοδιασμοΰ δύναται νά άνευρη λύσεις και διά 

τάς μικροτέρας άκόμη λεπτομερείας. Ε ίνε δυνα

τόν βεβαίως, άκόμη καί σήμερον, νά συνάντηση 

αντιλήψεις κατά τάς όποιας αί προσπάθειαι γενικής 

κινητόποιήσεως τών γεωργικών εύρωπαϊκών δυνά

μεων υπήρξαν α τυχείς καί άποτετυχημέναι, 

διότι εντός μικρού ή μεγαλυτέρου χρονικού 

διαστήματος, τά πλεονάσματα τών υπερατλαντι

κών χωρών θά τεθούν καί πάλιν εις τήν διάθεσιν

τή ς Εύρώπης, κατακλύζοντα τάς 

αγοράς αύτής. Μάταιοι υπήρξαν 

οί κόποι καί τά άναληφθέντα 
έξοδα, διά τά  γεωργικά παρα

γω γικά έργα. Τοιαϋται κρίσεις 
καί γνώμαι, άνήκουσαι εις μίαν 

παρωχημένην ιδεολογίαν, στηρί

ζονται έπί τή ς άγνοιας τή ς  πραγ

ματικής καταστάσεως. 'Η  συνεχι- 

ζομένη βιομηχανοποίησις τών 

υπερατλαντικών χωρών έδη- 

μιούργησε καί εκεί νέας άνάγκας 

είς τρόφιμα, ενώ ταυτοχρόνως 

έμείωσε τάς εΐσαγωγικάς άνάγκας 

είς βιομηχανικά είδη. Ε π ι 
προσθέτους, εις τάς χώρας αύτάς 

καθημερινώς λαμβάνει καί με- 
γαλυτέραν έκτασιν ή άπό δε

καετηρίδων αύξανομένη έγκα- 

τάλειψις τοΰ γεωργικού εδάφους, 

άποτέλεσμα μιας παραλόγου 

άναπτύξεως τών μεγάλων γεωρ

γικών κτημάτων, μή στηριζομένη 

έπί τών φυσικών γεωργικών 

βάσεων. Οί κίνδυνοι έκ τή ς έγ- 

καταλείψεως τοϋ εδάφους, είς τάς 

μεγάλας άμερικανικάς γεωργικάς 

περιοερείας, δέν δύνανται νά προ- 

βλεφθοΰν είς δλην αύτών τήν 
έκτασιν.

Ο ί στρατιώται μας καί οί 

στρατιώται τής άγωνιζομένηςείς 

τό άνατολικόν μέτωπον Εύρώ- 

πης, έπείσθησαν άκραδάντως καί 

δίοις δμμασι περί τών καταστροφών έκ τής έγκα- 

ταλείψεως τοϋ εδάφους ή τής πλημμελούς αύτοΰ 

καλλιεργείας. Ε ίς τάς ύπερατλαντικάς χώρας, μέ 

τάς έκτεταμένας καί άκατοικήτους εκτάσεις αί συνέ- 

πειαι αύταί είναι άκόμη μεγαλύτεραι καί έλάχι- 

σται υπάρχουν πιθανότητες καταπολεμήσεως τής 

καταστάσεως αύτής. Τ ό  γεγονός αύτό θά έπι- 

θέση μελλοντικώς τήν ιδίαν αύτοΰ σφραγίδα έπί 

τή ς έξελίξεως. Ά λ λ ά  καί αν άκόμη τεθοΰν είς 

τήν διάθεσιν τή ς ηπείρου μας τά  ξένα πλεονά

σματα τροφίμων, ή κατανάλωσις θά είναι περι

ορισμένη καί ούδέποτε θά λάβη τήν προπολεμικήν 

έκτασιν. Κάθε άλλη οδός άγει είς τήν πολιτικήν δου

λείαν καί κοινωνικώς είς εσωτερικός διαταραχάς.
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Ή  Εύρώπη έκ πολιτικών, κοινωνικών καί 

οικονομικών λόγων, πρέπει νά αναγνώριση τήν 

ανάγκην καί τό γεγονός, δτι ό αύξανόμενος 

πληθυσμός της δέον νά διατραφή έκ τών 

ιδίων αύτής δυνάμεων καί πόρων. Μ ία κα

τανομή τής εργασίας μεταξύ τών διαφόρων 
εύρωπαϊκών γεωργικών χωρών συνταυτίζεται μέ 

τούς φυσικούς αύτών δρους καί άνταποκρίνεται, 

ώς άναγκαία προϋπόθεσις, είς τήν ίδιάζουσαν 

ικανότητα τοΰ γεωργικοΰ πληθυσμοΰ των.

Ούδέποτε τά μεμονωμένα οικονομικά μέτρα 

ώδήγησαν είς μίαν ύγια επισιτιστικήν οικονο

μίαν. Πάντοτε πρέπει νά έχωμεν προ τών οφθαλ

μών μας δτι ταΰτα δέον νά συμβαδίζουν μετά 

μιας ύγιοΰς άγροτικής πολιτικής, έξαρτωμένης 

έκ τή ς  θέσεως τοΰ γεωργοΰ έντός τοΰ συνόλου 

τοΰ λαοϋ. Μ εγάλαι ώς έκ τούτου προκύπτουν 

παραλλαγαί είς τάς διαφόρους χώρας. "Ε να  

μόνον είναι είς τάς εύρωπαϊκάς χώρας κοινόν: 

Ή  θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  γ ε ω ρ γ ο ΰ  κ α τ ά  τ ή ν  τ ε λ ε υ -  

τ α ί α ν  ε κ α τ ο ν τ α ε τ ί α ν ,  ύπό τ ή ν  έ π ί δ ρ α σ ι ν  

τ ή ς  φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ α ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς ,  π α ρ ε μ ε -  

λ η θ η  ο ύ σ ι ω δ ώ ς  έ ν α ν τ ι  δ λ ω ν  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  

κ λ ά δ ω ν .  Προς άρσιν τών έμποδίων τών παρεμ- 

ποδιζόντων τήν έξυγίανσιν, δέον τό ταχύτερον, 

δχ ι μόνον έν Γερμανία, άλλά καί είς ολόκληρον 
τήν Εύρώπην, νά έφαρμόσωμεν μίαν συνηδειτώς 

ύπεύθυνον άγροτικήν πολιτικήν. Τ ό  επιτακτι

κόν αύτό πρόβλημα είναι ύψίστης κοινωνικής 

σημασίας διότι έπ’  αύτοΰ σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι  αί  

ρ ί ζ α ι  τ ή ς  δ υ ν α μ ι κ ή ς  ά ν τ ι σ τ ά σ ε ω ς  έ ν α ν -  
τ ί ο ν  τ ο ΰ  μ π ο λ σ ε β ι κ ι σ μ ο υ ,  ά π ο τ ε λ ο υ σ η ς  

τ ό ν  α γ ώ ν α  ύ π ά ρ ξ ε ω ς  τ ή ς  γ ε ν ε ά ς  μας.  
Τ ότε μόνον θά ύπερισχύσωμεν, δ τ α ν  θ̂ ά έ π ι -  

τ ύ χ ω μ ε ν  νά ά π ο τ ε λ έ σ η  ό γ ε ω ρ γ ι κ ό ς  κ ό 

σ μ ο ς  μ α ς  τ ή ν  β ά σ ι ν  μ ι α ς  ύ γ ι ο ΰ ς  λ α ϊ κ ή ς  

έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς .  Βραδύτερον θά άναγνωρισθή τό 

μέγεθος τή ς συνεισφοράς τής έθνικοσοσιαλιστικής 

άγροτικής πολιτικής διά τό μέλλον τή ς  Εύρώ
πης. Τ ά  τρία τελευταία έτη κατέδειξαν πόσον 

έχαροποίησεν ή διάγνωσις αύτή τάς ευρειας 

λαϊκάς μάζας.

Μ ία έπαύξησις τ ή ς  γεωργικής παραγωγής τή ς 
Εύρώπης θά έχη ώς άμεσον συνέπειαν, τήν 

καλυτέραν διατροφήν δλων τών εύρωπαϊκών λαών, 

άπ’  δλα τά προηγούμενα έτη. Κ α ί τονίζομεν 

διά μίαν άκόμη φοράν, δτι τά μέτρα προς έπαύ- 

ξησιν τής γεωργικής παραγωγής τής Εύρώπης, 

δέν άποτελοΰν βοηθητικά τοΰ πολέμου μέσα,

άλλά μίαν ριζικώς νέαν έξέλιξιν άπεριορίστου 

χρονικής διαρκείας, ό δ η γ ο ϋ σ α ν  τ ό ν  π α ρ α -  

μ ε λ η θ έ ν τ α  κ α τ ά  τ ή ν  τ ε λ ε υ τ α ί α ν  ε κ α τ ο ν τ α 

ε τ η ρ ί δ α  γ ε ω ρ γ ό ν ,  ε ί ς  τ ή ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν  

μ ι α ς  ν έ α ς  έ π ο χ ή ς  κ α ί  δι ’ α ύ τ ή ς  ε ί ς  τ ή ν  

ά ν α σ ύ σ τ α σ ι ν  μ ι α ς  ύ γ ι ο ΰ ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  

κ α ί  β ι ο λ ο γ ι κ ή ς  έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς ,  επ’  ά γ α θ ώ  τ ή ς  

ό λ ό τ η τ ο ς .
Σπουδαιοτέρα προϋπόθεσις έξασφαλίσεως τή ς 

Εύρώπης δι’ δλα τά έπερχόμενα ετη εΐναι 
ό συντονισμός τής γεωργικής δράσεως δλων 

τών εύρωπαϊκών χωρών, μέ πρωτοπόρον καί 

υπόδειγμα τόν Γερμανόν άγρότην. Δ ι’  αύτής 

θέλει έπιτευχθή ή δημιουργία άγαθών σχέσεων, 

άπαραίτητος προϋπόθεσις, διά τήν έπιτυχή έξί- 
σωσιν τής άγοράς, τών διαφόρων χωρών, 

μιας ενιαίας καί έντόνως έργαζομένης εύρωπαϊ- 

κής γεωργίας, καί ή έξασφάλισις τοΰ άνεφοδια- 

σμοϋ διά τών άναγκαιούντων παραγωγικών μέσων. 

Α ί  γεωργικαί έρευναι πρέπει νά τεθοΰν είς τήν 

διάθεσιν τή ς  γειοργίας ύποβοηθοΰσαι τήν έξέλιξιν 

καί άνάπτυξιν αύτής. Ε π ίσ η ς  άπαραίτητος 

τυγχάνει ή στενή συνεργασία άγροτικής καί 

πολιτικής ήγεσίας. Ή  άγροτική πολιτική τής 

Γερμανίας πρέπει νά χρησιμεύση καί νά άπο

τελέση τό μελλοντικόν υπόδειγμα. 'Ο  πόλεμος 

κατέδειξε τοϋτο πλήρως. Έ κ  τή ς τοπικής έπε- 

κτάσεως καί χρονικής διαρκείας τοΰ πολέμου 
έπεβλήθησαν άναγκαστικώς, ώς αί μάλλον πρό- 

σφοραι, αί γερμανικαί έπισιτιστικαί άρχαί καί 
έκτος τών στενών γερμανικών ορίων. Κ α ί έάν 

άκόμη επισκιάζονται δλα τά άλλα, γεγονός παρα

μένει, δτι ή σημερινή άσφάλεια τή ς  Εύρώπης 
άποτελεΐ τό μοναδικόν έργον καί τήν μοναδικήν 

σκέψιν τοΰ γερμανοΰ καί τών συμμάχων προς 

αύτόν στρατιωτών, καί δτι ή γερμανική έπι- 

σιτιστική πολιτική συντελεί άπό τετραετίας είς 

τήν επισιτιστικήν έξασφάλισιν τή ς Εύρώπης. 
'Ο  Γερμανός χωρικός καί ή γερμανική γεωργία άπό 

πολλοΰ μοχθοΰν καί κοπιάζουν διά τήν Εύρώπην. 

Ε ίς  τήν εύγενή αύτοΰ προσπάθειαν πρέπει νά έλθουν 

άρωγοί δλαι αί γεωργικαί χώραι τή ς Εύρώπης.

Κατά τάζ επισήμους άγγλικάς ανακοινώσεις τα 
8ο% εκ τών εις τάς χεΐρας τών Βρεττανών ευρ ι
σκομένων καλλιτεχνικών θησαυρών προέρχονται άπό 
επιτυχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέ αλλα 
λόγια πρόκειται περ'ι τής εύφήμως καλούμενης 

«αγγλικής πολεμικής λείας»

17



Ή  Ν ιχωσία τής Κύπρου 

(Φ ω τ. Βίνμπιλν τ)

Νέες τής Κύπρον μέ τήν εθνικήν των στολήν 

(Φ ω τ. Βίνμπιλντ)

Μιά Άλλη άποψις τοϋ γρα

φικού νησιού τής Κύπρου 

( Φωτ. Βίνμπιλντ)

Τ ά  Δωδεκάνησα που πάλ,αιψαν 3 ° νλύκληοα χρόνια 
εναντίον τον Ιταλικού Ιμπεριαλισμόν διά νά διατηρή
σουν τήν εθνικήν νπόστασιν καί τήν ελληνικήν των 
ψνχήν, έλευθερώθησαν. Χάρις είς τόν επιτυχή άγω να 
καί εις τήν γενναιότητα τών γερμανών στρατιωτών, 
μέ τήν αυθόρμητη βοήθεια τών έλλ.ήνων κατοίκων, 
άπετινάχθη <5 άγγλ,ο-ιτάλικος ζυγός, πού κινδύνευε 
νά έξαφανίση άπό τά γραφικά αύτά ελληνικά νησιά 
ένα δια χιλιετή έλληνικόν πολιτισμόν.

’ Ε κεί κοντά, ένα άλ/.ο νησί, κι αυτό ελληνικό πού 
τό τραγούδησε ό αθάνατος ”Ομηρος ατά ποιήματά 
τον, στενάζει άκόμη κάτω άπό τό βρεττανικό πέγμα.' Α πό  
τήν στιγμή πού πάτησαν οί "Αγγλοι είς τήν Κύπρο κα
τέστρεψαν καί ξερίζωσαν τά πάντα άπό πνεύμα έκμε- 
ταλλενσεως, καταπιέσεως καί δεσποτείας. ’ Εν τούτοις 
όμως, οι κατακτηταί δέν κατώρθωσαν νά καταπνίξουν 
ούτε τήν ψυχή τών Κυπρίων, οϋτε τό αίσθημα τής 
ελευθερίας των. Ο ί Κνπριώ τες έπολέμησαν διά τήν 
ελευθερίαν των άπό τής πρώτης ημέρας τής σκλαβιάς 
των. Έ π ί8 ο  ό/.όκ/.ηυα έτη δέν έπαυσαν νάδιαμαρτύρων- 
ται, νά έπαναστατοϋν καί νά προσφεύγουν εις τά όπλα 
διά νά καταπολεμήσου ν τόν καταχτητήν. Καί ολ.α αύτά 
μόνον καί μόνον διά νά έπανακτήσουν τήν τόσον ποθητήν 
ελευθερίαν καί νά ενωθούν μετά τής μητρός Ε λλά δος.

Τό μαγευτικό νησί τών 

μύλων: ή Μύκονος

Φούρνος σ’ ένα χωριό τής 

Ρόδου

Ή Λέρος άπό άεροπλ.άνου 

(Φ ω τ. Βίνμπιλντ)

Κατά τόν τελενταϊον λ.όγον τοϋ Θρόνου εις τήν 
Βουλήν τών Κοινοτήτων, ό Βασιλεύς τής ’ Α γγλίας  
έπήνεσεν τους ’ Ιταλούς, οί όποιοι μάχονται παρά τό 
πλευρόν τών Ά γ γ λ ω ν . Ώ ς  ήτο' επόμενον, τό σημεΐον 
τούτο τοϋ λόγον τοϋ Βασιλ.έως έξένισε τούς ελληνικούς 
κύκλους τοϋ Κάιρου. Μετ’ όλάγας όμως ωρας, ήναγ- 
κάσθη ό ίδιος ό αγγλ.ος Μονάρχης, διά τοϋ βρεττανοϋ 
νπονργοϋ ’Ά τλ.υ , νά διάψευση τάς δηλώσεις του, 
ίσχνρισθείς ότι αί στηριχθεϊσαι έπί τών ’ Ιταλών άγγλ,ο- 
αμερικανικαί ελπίδες δέν έξεπληρώθησαν.

Ε ίς τήν πραγματικότητα, ή Άποψις αϋτη τον “Α τλυ  
περι τών στρατευμάτων τού Μπαντόλιο άντατιοκρίνεται 
εις τ?)ν γενικήν άντίληψιν τοϋ άγγλ,ικοϋ λαού, διότι 
πράγματι οί "Αγγλοι άντικρύζονν σήμερα τήν γενι
κήν κατάρρενσιν όλων τών σχεδίων των εις τό Αίγαϊον, 
διά τών όποιων έπεδίωκαν νά κατανικήσουν τήν Γ ερ
μανίαν είς τά Βαλκάνια. Πολ.λάκις ήκονσθη, άπό τής

εποχής τής παραδόσεως τοϋ ιταλικού στόλου είς τούς 
Άγγλοαμερικανονς, δτι ή κυριαρχία τής Μεσογείου άνή- 
κεν πλέον είς αυτούς καί ήτο πλέον ένδεδειγμένη καί 
έξησφαλ.ισμένη ή έλενθερία διά τάς στρατιωτικός επι
χειρήσεις εναντίον τής Νοτιοανατολχκής Ευρώπης.

' Η  έκδίωξις τών Βρεττανών καί τών στρατευμάτων 
τοϋ Μπαντόλιο άπό τάς νήσους τής Δ ωδεκανήσου, 
τών οποίων ή στρατηγική σημασία είνε είς πάντα 
άδαή προφανής, άποδεικνύει τους βρεττανικούς αύτονς 
ισχυρισμούς ώς φενάκην.

Έ ξ  αλ.λον, Αποφασιστικόν εΐνε τό γεγονός, δτι οί 
ελληνικοί πληθυσμοί τών νήσων ύπεδέχθησαν τήν 
στρατιωτικήν επιτυχίαν τών Γερμανών, ώς πραγ
ματικήν « πολιτικήν άπελευθέρωσιν» έκ τών υπόπτων 
προθέσεων τών "Αγγλ.ων καί ’ Ιταλών νά παρατείνουν 
καί νά νομιμοποιήσουν τήν ιταλικήν κατοχήν έπ ί τών 
ελληνικών νήσων.
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ

Ούδείς δύναται νά μειώση τήν σημασίαν του 

γεγονότος, οτι ή Γερμανία είς το ’Ανατολικόν 

μέτωπον εγκαταλείπει ώς έπαλθα άξιολόγους 

εκτάσεις. Κ α ι ούδείς δύναται νά υποστήριξή δτι 
αί εκτάσεις αύταί άνεκατελήφθησαν κατόπιν 

εφόδου τών σοβιετορωσσικών δυνάμεων, δπως 

εΐχον προηγουμένως κατακτηθή ύπό τών γερ

μανικών καί ευρωπαϊκών στρατευμάτων. Κ ατά  

τά έτη Ι9 4 1 κα'ι Ι942 κάθε άπώλεια χώρου, 
έσήμαινε διά τά Σοβιέτ καί μίαν άπωλεσΟεϊσαν 

μάχην. Τ ά  διαρκώς προωθούμενα είς τάς άπε- 

ράντους σοβιετικάς εκτάσεις γερμανικά άρματα 

μάχης περιεκύκλωνον Συνεχώ ς καί μεγαλυτέρας 

μάζας εχθρικών στρατευμάτων. Κ α τά  δεκάδας 

χιλιάδων ήριθμοϋντο οί αιχμάλωτοι. Κ α τά  στοί- 

βους συνεσιορεύετο τό κυριευόμενον πολεμικόν 

υλικόν καί τά παντός είδους δπλα καί πυροβόλα. 

Κ άθε καταλαμβανόμενον χιλιόμετρον άπετέλει 

καί ενα μέτρον κρίσεως της εχθρικής ήτης. 

Ή  γερμανική δμως ύποχώρησις τοϋ Ι943> δέν 
εχει τίποτε τό κοινόν μέ τήν φυγήν εκείνην τών 

μπολσεβίκων. Φ έρει τήν σφραγίδα τή ς έθελου- 

σίας έγκαταλείψεως τών έδαφών.

Τ ά  σοβιέτ δέν έπανεκατέλαβον έξ  εφόδου οΰτε 

μίαν άπό τάς έγκαταλειφθείσας πόλεις. Ε ις  
ούδεμίαν περίπτωσιν έπέτυχον νά περικυκλώ

σουν μικροτέρας ή μεγαλυτέρας γερμανικάς 

στρατιωτικάς μονάδας. Ε ίς  τάς έγκαταλειπομέ- 

νας έκτάσεις δέν άνεϋρον παρά ερήμους πόλεις, 

άνατιναχθείσας εγκαταστάσεις καί κενάς άπο- 

θήκας. Ούδέποτε ένεφανίσθησαν δείγματα φυγής 

καί ούδέποτε έπέτυχον οί μπολσεβίκοι νά άπο- 

κόψουν τήν όπισθοχώρησιν καί τών παραμικρο- 
τέρο^ν γερμανικών στρατιωτικών τμημάτων. "Οπου 

έπετίθεντο οί Σοβιετορώσσοι προσέκρουον έπί 

τή ς συμπαγούς άμύνης ένός σταθερού μετώπου. 

Ε λ ιγ μ ο ί,  μετακινήσεις καί άπαγγιστρώσεις γενό- 

μεναι άπαρατήρηται άπό τόν έχθρόν μαρτυρούν 

τήν ανωτερότητα τή ς γερμανικής πολεμικής 

ηγεσίας.

Τ ά  αΐτια τή ς  ύποχωρήσεως καί τή ς έγκαταλει- 

ψεως τών έδαφών δέν υπήρξαν μία εχθρική 

νίκη, ά λλ’ ύπηγορεύθησαν έκ τή ς στρατηγικής

τή ς γερμ α νικής πολεμικής ηγεσίας, ή δποία 
διαβλέπει είς τόν πόλεμον τών ελιγμών καί τής 

όπισθοχωρήσεως τά πλεονεκτήματα τή ς περαι

τέρω διεξαγωγής τού πολέμου. Ή  άπολεσθεΐσα 

αξία, λόγω  τή ς έγκαταλείψεως εκτεταμένων 

εκτάσεων, δέν δύναται νά άντιπαραβληθή πρός 
τήν αύξανομένην άξίαν τή ς γερμανικής μαχη

τικής δυνάμεως. Ή  Γερμανία είς τάς έγκατα- 

λειφθείσας αύτάς έκτάσεις άπώλεσε μόνον ενα 

τμ ή μ α  πολεμικού άνεφοδιασμοΰ καί μέρος τού 

πολιτικού αυτής γοήτρου. Δ ιά  τής σμικρύνσεως 

δμως τοϋ μετώπου, τής μειώσεως τών στρα
τιωτικών έφεδρειών πρός έξασφάλ ισιν τών 

καταληφθέντων έδαφών καί διά τής συντο- 
μεύσεως τών οδών ανεφοδιασμού έκέρδισεν 

είς έργατικάς δυνάμεις, έμψυχον υλικόν καί 

μαχητικήν δύναμιν. Κέρδη καί ζημίαι δέν 

δύνανται νά παραβληθούν πρός άλληλα, 

διότι εύρίσκονται έπί δύο τελείως διαφορε
τικών πεδίων.

Ό  έχθρός δύναται νά έκβάλη άλλαλαγμούς 
χαρας καί νά ύπολογίζη τήν μείωσιν τής γερ

μανικής μαχητικής δυνάμεως άπαριθμών τά 

έγκαταλειφθέντα χιλιόμετρα. Ή  στρατηγική μιας 

χώρας ηγεσία δέν έπιτρέπεται νά έπηρεάζεται 

άπό τάς έχθρικάς ίαχάς νίκης, άπό τά  άναμενό- 

μενα μελλοντικά οικονομικά ώφέλη ή καί έκ 

τή ς μειώσεως τού πολιτικού γοήτρου: προβλή

ματα άνήκοντα άποκλειστικώς καί μόνον είς τήν 

σφαίραν τής προπαγάνδας.

Ά π ό  τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου εΐνε 

γνωστοί οί φόβοι καί οί κίνδυνοι ένός πολέμου 
χαρακωμάτων. Ε κα το μ μ ύ ρ ια  στρατιωτών εύρί- 

σκοντο τότε συσσωρευμένα είς πολύ μικρόν χώρον, 

καί μάλιστα πολλάκις είς έλαχίστων μέτρων, 

έναντι άλλήλω ν, άπόστασιν. Τ ό  κέρδος έπιτυχών 

έπιθέσεων ύπελογίζετο κατά χωρία ευρισκόμενα 

μόνον έπί τών έπιτελικών χαρτών, διότι προ 
πολλού εΐχον άνασκαφή, συνεπεία τών σκληρών 

βομβαρδισμών. ’Αντιθέτους ή έπιτυχία τής άμύ

νης συνίστατο είς τούτο: «Δέν έγκατελείψαμεν 

ουτε σπιθαμήν έδάφους.» Ε πιτιθέμενοι καί άμυνό- 

μενοι ύφίσταντο τάς ιδίας κολοσσιαίας άπωλείας.
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Στρατιωτικαί πιθανότητες καί άναφυόμεναι 
άνάγκαι ήσαν στενώς συνυφασμέναι μέ τό γόητρον 

τών κυβερνώντων καί ό λαός είχε τόσον πολύ 

προσηλωθή είς αύτάς, ώστε τίποτε δέν ήτο δυ

νατόν νά τού μεταβάλη τήν γνώμην. Ποιος Γερ

μανός στρατηγός θά έτόλμα νά προτείνη τότε 

μίαν έκτεταμένην όπισθοχώρησιν είς τό δυτικόν 

μέτωπον, διά νά έπαλαφρύνη άφ’ ένός τούτο 

, καί άφ’ ετέρου έξοικονομών δυνάμεις, νά κατα- 

φέρη τό τελειωτικόν πλήγμα εις ’Ανατολάς ή 
Νότον;

Α έγετα ι δτι τά  άρματα μάχης έθεσαν τέρμα 

είς τόν πόλεμον τών χαρακωμάτων. Τοΰτο είναι 

ορθόν μόνον ύπό τήν έννοιαν τοϋ χώρου. Α ί 
μεραρχιαι άρμάτων μάχης δέν ήτο δυνατόν νά 

καθηλωθούν έπί τόπου καί νά ύφίστανται τό 

συνεχές πΰρ τών όλμοβόλων. Α ί  σχέσεις καί 

αί συνθήκαι τοϋ χώρου διεξαγωγής τών συρ

ράξεων μετατρέπονται, δπως έπίσης ή έννοια 

καί ή διάταξις τοϋ μετώπου. Κ α ί τούτο ισχύει 
ίδιατέρως διά τά άχανεΐς έκτάσεις τής ’Ανατολής, 

και δή είς τά κύρια σημεία διεξαγωγής τών μαχών, 

είς τούς άγώνας διά τήν κατάκτησιν τών μεμονω

μένων βάσεων ή καί διά τήν κατοχήν τών έλα

χίστων βατών συγκοινωνιακών όδών. ’ Α λ λ ά  καί 

ένταϋθα εΐναι δυνατός καί νοητός ένας άγών 

χαρακωμάτο^ν. Δέν πρόκειται πλέον περί μεμο

νωμένων λοφοσειρών, κατεστραμμένων χωρίων ή καί 
χαρακωμάτων άλλά περί έκτεταμένων εκτάσεων, 

πόλεων, ποταμών καί συγκοινωνιακών κόμβων.

Ή  Γερμανία καί τά σύμμαχα πρός αύτήν 

στρατεύματα διετήρησαν έπί ολοκλήρους έβδο- 

μάδας τάς πόλεις Χάρκοβ καί Ό ρ έλ , παρά τάς 

κατά μάζας έπιθέσεις τών εχθρικών στρατευ

μάτων. Ε ΐνα ι εύνόητον δτι ήτο δυνατόν νά 

διατηρήσουν τάς πόλεις ταύτας μέχρι καί τής 

σήμερον άκόμη, άλλά μόνον ώς γέρας, τό όποιον

άπαιτεϊ είς τοιαύτας περιπτώσεις ό πόλεμος 

χαρακωμάτων. Ή  Γερμανία δέν διετήρησεν 

ταύτα εί μή μόνον έπί τοσοϋτον χρονικόν διά

στημα, δσον ήτο άναγκάΐον είς τήν στρατηγικήν 

αύτής ήγεσίαν διά τήν έξασφάλισιν τή ς έκκενώ- 

σεως καί πρός έκδήλωσιν τών έχθρικών έπιθετι- 

κών διαθέσεων. Κ α μμ ία  πόλις καί καμμία θέσις 

δέν διετηρήθη οΰτε μίαν ώραν περισσότερον, 

άπ’  δτι άναγκαιοϋσεν είς τήν γερμανικήν πολε

μικήν ήγεσίαν. Κανείς Γερμανός στρατιώτης 

δέν έθυσιάσθη άπλώς καί μόνον διά τό γόητρον.

Ή  σημερινή πολεμική ηγεσία τή ς Γερμανίας 

διαχωρίζει πλήρως τά  ζητήματα γοήτρου άπό 

εκείνα τή ς καθαρώς στρατηγικής. Δύναται νά 
ύπομένη καί νά παρέχη είς τόν έχθρόν, έπί 

ώρισμένον χρονικόν διάστημα, προπαγανδιστικόν 

υλικόν καί νά έπιτρέπη είς τούς καφενοβίους 
στρατηγούς τών διαφόρων χωρών, νά έξαγάγουν 

κλίσεις καί συμπεράσματα κύπτοντες έπί τών τρα

πεζών τών διαφόρων καφενείων. Κ α ί τούτο διότι είς 

τήν Γερμανίαν, οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί σκο

ποί εύρίσκονται συνηνωμένοι είς τήν αύτήν χεΐρα.

Ό  αρχιστράτηγος τοϋ πολέμου δέν χρειάζεται 

τόν πολιτικόν ηγέτην ώς φόβητρον, τρέμοντα διά 

τήν διατήρησιν τοϋ γοήτρου του έπί τού οποίου 
καί βασίζει τήν παραμονήν του είς τήν άρχήν. 

'Ο  πολιτικός άρχηγός δέν χρησιμοποιεί τόν 

αρχιστράτηγον ώς έρεισμα, δυνάμενον μέ τήν 

προσωπικήν στρατηγικήν του νά καταστρέψη 

τούς πολιτικούς διαλογισμούς του. 'Ο  μοναδι

κός άρχηγός, ’Αδόλφος Χ ίτλερ, κρατεί είς τάς 

χεΐρας του τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν 

ήγεσίαν μέ άποκλειστικόν σκοπόν τήν τελικήν 

νίκην. Διευθύνει καί διοικεί έπ’  άμφοτέρων τών 

πεδίων, τού στρατιωτικού καί τού πολιτικού, καί 

γνωρίζει κάλλιστα τάς απαιτήσεις τοϋ λαού καί 
τών στρατιωτών του.



Ό  »Γίγας« τό νέο γερμανικό έξακινητήριο αεροπλάνο

Δ ιά  τον στρατιώτην κάθε όπισθοχώρησις αποτε

λεί ψυχικήν οδύνην. Δ ιά  τοϋτο κανείς στρατηγός 

δέν θέ είχε τό θάρρος νά διατάξη γενικήν 

όπισθοχώρησιν, άναλογιζόμενος τήν κατάπτωσιν 

τοΰ ήθικοΰ τών στρατιωτών του. "Ο τι ύφί- 

σταται καί υπερνίκα ό Γερμανός στρατιώτης, 

τό ϊδιο υποφέρει καί κατανικά καί ό γερ

μανικός λαός, ιδίως κατά τάς τρομοκρατικάς 

άεροπορικάς επιθέσεις. 'Ο  ενας διατηρεί άμείω- 

τον τό μαχητικόν ήθικόν του, ό άλλος χαλυβ- 
δώνει τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν άντιστάσεως. 

'Ο  Φύρερ γνωρίζει τούς στρατιώτας · καί 

τόν λαόν του. Φειδόμενος σήμερον τών δυ

νάμεων του, έστω καί διά τήν άνάκτησιν τοΰ 

προσωρινώς άπολεσθέντος γοήτρου, κάνει τό 

ΐδιο πού θά έκανε καί μιά μητέρα: Δέν θά

έθυσίαζε ποτέ άσκοπα τό παιδί της άπλώς καί 

μόνον χάριν γοήτρου.

Ή  τύ χη  κατά τήν πάροδον τών αιώνων έπε- 

σώρευσεν έπί τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ μεγάλας καί 

βαρείας απώλειας, χωρίς δμως καί νά χάση ούτος 

τό ήθικόν του. Σήμερον επανειλημμένος καί 

κυνικώς δηλώνουν οί εχθροί του τούς πραγματι
κούς σκοπούς τοΰ παρόντος πολέμου. Ό  Γερ

μανικός λαός άγωνίζεται ένσυνειδήτο^ς διά τήν 
ζωήν του καί τό μέλλον τής Εύρώπης. Τίποτε 

δέν δύναται νά τόν συγκινήση ή νά τόν δια- 
ταράξη ψυχικώς. Τ ό  ήθικόν του παραμένει 

άκλόνητον. ’Έ γ ιν ε  σκληρός, ψυχρός καί απαθής. 
Τρέφει άκλόνητον πίστιν εις τήν ανωτερότητα τής

πολεμικής ηγεσίας του, ή οποία είς άντιστάθμισμα 

άπωλείας έκτάσεων καί γοήτρου θά άποκομίση τά 

άναγκαιοΰντα ώφέλη διά τήν τελικήν νίκην.

Ή  στρατιωτική έπιχείρησις τής Σ . Έ νώσεως 

δέν είναι παρομοία εκείνης τή ς Γαλλίας, δυνα- 

μένη νά λυθή διά τή ς  κατακτήσεως. Κ α ί άν κατα- 

ληφθή ή Σ . Ρωσσία μέχρι τοΰ Δνειπέρου, τοΰ 
Ντόν, τοΰ Β όλγα  ή καί μέχρι τών Ο ύραλιων 

άκόμη, είς τά ενδότερα θά παραμένει ή Σ .Έ ν ω -  

σις μή δυναμένη νά καμφθή διά τή ς άπωλείας 

έκτάσεων, δπως καί δέν δύναται νά ένισχυθή 

διά τής άνακτήσεως αύτών. 'Ο  Λεβιάθαν αύτός, 
ή νέα σύγχρονος Λερναία " Ύδρα, πρέπει νά άνα- 

σκαφή έκ βάθρων είς ώρισμένα σημεία διά νά 

καταστή μελλοντικώς άνίσχυρος. Πότε καί ποΰ 
θά λάβη τοϋτο χώραν δέν είναι ζήτημ α πολιτι

κόν ή γοήτρου άλλά ζήτημα άποκλειστικής 

στρατιωτικής σκοπιμότητος.

Π οια ώφέλη θά έξασφαλισισθοϋν έκ τής 

τοιαύτης ύποχωρήσεως είς τήν γερμανικήν πολε

μικήν ήγεσίαν καί ποια τά μελλοντικά αύτής 

σχέδια αύτονοήτως δέν δύνανται νά προδοθοΰν. t
Τ ο  μέλλον θά καταδείξη έάν ή άπώλεια γοήτρου, 

θλίβουσα σήμερον τόν μέν ή τόν δέ, δέν θά λησμο- 

νηθή συντόμως. Κ α τά  τοϋτο κυρίως διακρίνεται 
ή απώλεια γοήτρου κατά τόν πόλεμον: Τ ό

γ ό η τ ρ ο ν  δ ύ ν α τ α ί  τ ι ς  νά τ ό  ά ν α κ τ ή σ η ,  

ά λ λ ά  δέν δ ύ ν α τ α ι  νά ά ν α π λ η ρ ώ σ η  τ ά ς  
ά π ο λ ε σ θ ε ί σ α ς  δ υ ν ά μ ε ι ς .

Βάλτερ Χ ά ρ τβ ιχ
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Τ ό  πολύκροτο μυθιστόρημα 

τοϋ

Κνίττελ Τζών

Ε ίχε  σουρονπώσει πειά, όταν κοντά στά κτήματα 
τοϋ Γκάμ εμφανίστηκε μιά νέα γυναίκα. Κοντοστάθηκε 
και άρχισε νά κυττάζη μέ περιέργεια ένα ανώμαλο 
δρομάκο ποϋ κατέληγε στούς μεγάλους σιτοβολώνες. 
Τής είχαν πή δτι σ ’ αυτό τό μέρος κατοικούσαν πάμ- 
πλουτοι άνθρωποι, μέ πολλά στρέμματα γής και 
εκατοντάδες ολόκληρες γελάδια. *Ανθρωποι ποϋ δέν 
ήξενραν τι θά πή πείνα καί δίψα. Ή  νέα έμεινε γιά  
λίγο σκεπτική. Κύτταξε προς τά πίσω, κάτω κεϊ 
στήν κοιλάδα, τό δρόμο πού είχε διανύσει. Τής είχαν 
πή ότι δύσκολα βάβρισκε δουλειά. ’’Ισ ω ς ό ” Αντον 
Μ νλλερ νά ήταν ό μόνος πού θά μπορούσε νά τήν 
προσλάβη στήν υπηρεσία τον.

Ή  νέα (συνέχισε τό δρόμο της. Πήρε μιά άτραπό 
μέσα τά στάρια. "Ενα μεγάλο κοπάδι άπό γελ.άδια 
στριμογνόταν νά πιή νερό άπό μεγάλες πήλ,ινες σκά- 
φες, ενώ πειό κάτω μιά χωριατοποϋλα αποβουτύρωνε 
τό γάλα, πού άσπροκίτρινο ξεπεταγόταν μέσα απ’ τά 
δοχεία. Πειό κάτω, πίσω άπ’ τούς αχυρώνες άντη- 
χοϋσαν οί φωνές τών χωρικών πού φορτώνανε τ’  άχυρα. 
Ό  κρότος μιας ηλεκτρικής μηχανής συνώδενε τις 
φωνές αυτές. Πλ.ήθος άπό εργάτες πηγαινοερχότανε. 
—  Γιόγκι, φώναξε κάποιος. ’Ά μ ε  νά ίδής τι θέλει 
αυτή. —  Γιά ποιάν λές; — Α πάντησε μιά άλλη λεπτή 
γέρικη φωνή μεσ’ άπό ενα στανλο. —  Δέν έχεις πόδια 
τεμπελχανά; Πού είνε ό Κοσίμο καί ό Λεονάρδος πού 
νά τούς πάρ’ ό διάβολος ! ’ Ε γώ  πρέπει νά τά κάμω  
ολα-,'Έχω νά τρίψω κι αύτή τήγρουσούζα τή Καρολίνα.

—  Πρέπει νά μιλ.ήσω μέ τόν Κρίστιαν γιά τήν 
άφεντιά σου, απαντάει ή πρώτη φωνή. Κ α ι ξαφνικά 
ή λιΐνάτσα πού έφραζε τή πόρτα τοϋ σταύλιου παραμέρισε 
καί ένας αντρας βγήκε εξ οι στήν αυλή. ’ Ηταν σφικτο- 
δεμένος μέ δυνατά χέρια καί γυμνός ώς τή μέση. Ό  
ιδρώτας έτρεχε άπό πάνω τον σαν ποτάμι. Στά χέρια 
του κρατούσε ενα σκαμνί ειδικό γιά τ’ άρμεγμά. Μέ 
μάτια πού αστραφταν άπ’ τό θυμό στράφηκε σ’ έκεϊνον 
πού τον είχε μιλήσει λίγο πριν.

—  ’Έ χ ε ι καί πυρετό καί πρέπει νά τις τρίψω τό 
μαστάρι μέ κοπριά. Θά μ ’ άφήσετε νά τή γλυτώσω  
ή όχι; Ε ίπ ε θυμωμένα.

— Δέν βαρυέσαι καν μένε! Ή  Καρολίνα εϊνε σχε
δόν πεθαμένη, άπήντησε ό νεώτερος — .

— Πεθαμένη; ’Ά ς  τής περάσει τό πρήξιμο και θά 
ίδίίς γιά πότε γίνεται καλ.ά.

—  Στήν αγκαλιά σου θά ιροφήστ) δπως σέ βλέπω  
καί μέ βλέπεις.

Ό  γέρος έκαμε νόημα μέ τό κεφάλα του, στη νέα 
νά πλ.ησιάση.

—  Ποιά είσαι τοϋ λόγον σου; Τήν ρώτησε.

—  Μέ λένε Τερέζα. Τερέζα ’ Ετιέν, άπήντησε ή 
νέα.

—  Κ α ί τι γυρεύεις εδώ;
— Δουλειά, άν έχετε;
—  ο Γιόγκι τέντωσε τό γέρικο αδύνατο λαιμό τον.
—  Αύτή δέν φαίνεται νά είνε άπ’  τά δικά μας τά 

μέρη εΐπε στούς άλλους.
Ούτε κι άπ’ τήν άπάνω χώρα.
—  “Ο χι. Ε ίμαι άπό τό Βάλλις, εΐπε ή κόρη.

—  Ά !  Φώναξε ό Γιόγκι. Είναι άπ” τή πέρα χώρα. 
Χριστός καί Παναγιά, μιά Φραντσέζα στά μέρη μας!

—  Βέβαια Φραντσέζα, πρόσθεσε ό νεώτερος . . „ 
Μ ’ άπ’  τόν τρόπο πού μιλάει δέν τής φαίνεται . . .

—  Δέν είμαι δμως καθολική εΐπε ή Τερέζα.
—  Τότε τι είσαι;
’ Εκείνη δέν άπήντησε.

Ο ί δνό άντρες προχώρησαν πειό κοντά της καί ό 
Γιόγκι συνέχισε μέ κάποια άμηχανία.

—  Χ μ !  Τό Βάλλις είνε μακρυά άπ’ εδώ. Εϊνε πειό 
κοντά στήν ’ Iταλία παρά στή Βέρνη.

Ό  νεώτερος τήν πληοιάσε εντελώς.
—  Κ α ί σαν τί δουλειά μπορείς νά κάνης εσύ; Δέν 

φαίνεσαι ν’ άντέχης στή πολ.ύ δουλειά!
—  Περπατάω άπ’ τήν αυγή!
■— ΛΤά έρχεται κατά δώ ό Ρέτλις, φώναξε ό Γιόγκι, 

και ξαναγύρισε στο σταϋ/,ο. Έ ν  τώ μεταξύ ενας 
ψηλός αντρας μέ μαύρα μαλλιά πλησιάσε τή Τερέζα.

— Τ ί τρέχει εδώ; ρώτησε. Τ ί χασομεράτε; Ποιο 
εΐνε αύτό τό κορίτσι;

—  Γυρεύει δουλειά τοϋ έξήγησε ό πειό νέος.
— Δέν έχω δου/.ειά εΐπε αύτός, πού πριν άπό λ.ίγο 

ώνόμασαν Ρέτλ.ις.

Παρ’ όλο πον άρχιζε νά σκοτινιάζη ή θλιμένη 
εκφρασις που είχε πάρει τό πρόσωπο τής Τερέζας 
μετά τήν άπάντησί του, δέν τον διέφυγε.

—  Τ ί θέλ,εις, τήν ρώτησε άλλάζοντας ύφος σάν νά 
ζητούσε συγνώμη.

—  Είνε εδώ τό κτήμα τοϋ Γκάμ; Ρώτησε εκείνη.

—  Ναι. Τά κτήματα τοϋ διοικητικού συμβούλου 
*Αντον Μύλλερ.

— Ολοι λ.ένε, δτι έχει πάντα δουλειά γιά όλους.
■— Τ ί ξέρεις νά κάνης;
—  ’Έ χ ω  εργασθή ατό Σίττεν.
— Γιατί έφυγες άπό κεϊ;
—  Πέθανε ό πατέρας μον.
—  Ή ταν χωρικός;

—  Ή  κοπέλ.λα φάνηκε σαν νά διστάζη λίγο. Ν α ι 
εΐπε, χωρικός.

—  Ε ϊχ ε  δικό τον κτήμα,

—  Ο χι. ’Ά ν  εΐχε δικό του κτήμα δέν θά γύρευα 
δουλειά.

— Ή  σκέψι σου εϊνε πολ.ύ έπιπόλαιη κοπέλλ.α μου.

Ν ά  καί τά χέρια μον. Α ρ μ έ γ ω  τήν γελάδα
χίλιες φορές πειό γρήγορα άπ’ τό καθένα σας.
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Ό  Ρέτλ.ις καί ό νεώτερος άπ’ τούς αλλονς έσκασαν 
τά γέλια. Γ ιά  μιά στιγμή έμειναν σιωπηλοί καί κύτ- 
ταζαν τή Τερέζα. Κατόπιν ό Ρέτλις φώναξε: Φρίντα, 
Φρίντα! Ά π ό  ενα γειτονικό σπίτι βγήκε μιά γυναίκα. 
'Ήταν παχειά, ξανθιά κα'ι ή μπλ.οϋζα της ανοιχτή.

—  Ν ά  μιά κοπέλλ.α γιά σένα, τής είπε ό Ρέτλις. 
Πάρ’ την και κύττα νά ίδής τί μπορεί νά κάνη.

Ή  Φρίντα στάθηκε μέ σταυρωμένα τά χέρια.
— Α ύτήν εδώ; Ε ΐπ ε  υστέρα από μιά γρήγορη 

ερευνητική ματιά. Α υτή . . . φοράει γκρίζο σάλι κα'ι 
κομψά παπούτσια μέ κόπιτσες. Δέν χρειαζόμαστε κυ
ρίες στο σπίτι.

—  Καλά δέν μοϋ είχες πή ότι χρειάζεσαι μιά κο
πέλλ.α;

—  Κοπέλλες πού σ’ αυτή τήν ήλ.ικία άλητεύουν δέν 
τις χρειάζονμε.

—  Πόσον χρόνων είσαι, ρώτησε ό Ρέτλις, άποτεινό- 
μενος στή Τερέζα.

—  Είκοσιενός, είπε εκείνη, τόσο σιγά πού σχεδόν 
δέν ακούστηκε.

—  Είκοσιενός κ α ί. . . Φραντσέζα, φώναξε ή Φρίν
τα. Αύτό δά μάς έλειπε τώρα!

—  "Α ν δέν τί θέλεις εσύ γυναίκα, θά τήν πάρω 
εγώ νά μον άντικαταστήση τόν Ά δριανό, τώρα πού 
θά πάη στρατιώτης.

—  Καλά λέω γώ  πώς οί Φραντσέζες ξεμυαλίζουν 
τούς άντρες, μουρμούρισε ή Φρίντα, ρίχνοντας μιά 
λοξή ματιά στή Τερέζα. Ν ά μοϋ κόψης τό κεφάλ,ι αν 
σέ δυο μέρες δέν αρχίσει νά τά ψήνη στις γωνιές μέ 
τό Λεονάρδο καί μέ τό Κοσίμο.

—  Δέν πρόκειται νά τά ψήσω μέ κανένα, άπήντησε 
ή Τερέζα. Θέλω άπλώς νά δουλέψω. Κ α ί θά κάμω  
οτι μέ διατάχτε.

—  Μπράβο κοπέλλα μον, εΐπε ό Ρέτλις. ”Ελ.α 
μαζί μον στο σπίτι. Λέγοντας αύτά, παράτησε τή 
γυναίκα τον στην αυλή μέ τις γελάδες καί έκανε νόημα 
στή Τερέζα νά τόν άκολουθήση.

Ό  "Αντον Μνλλερ ήταν άνθρωπος πού σννεκέν- 
τρωνε δλες τις πατριαρχικές άρετές τών προγόνων 
του. Π αρ’ δλο πού εΐχε αρκετά■ μεγάλη περιουσία, 
τής όποιας οί τόκοι μόνον θά τον έπέτρεπαν νά ζή  
πλουσιοπάροχα στή πολιτεία, έν τούτοις ή μόνη του 
φιλ.οδοξία ήταν νά άφοσιώνετε οσο μπορούσε περισ
σότερο στά κτήματά τον, δπως κάθε καλώς χωρικός, 
νά φοράη ένα μαύρο πάνινο κοστούμι καί νά καλλ.ιεργή 
τά χωράφια τών προγόνων του, ανάμεσα στά γελ,άδια 
καί τά πουλερικά τον. ~ΙΙταν ό γεννημένος χωρικός 
πού εννοούσε νά μείνη τέτοιος ώς τό τέλος τής ζωής 
του. ’ Ε π ί πολλά χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο τής 
Βέρνης ύπήρξεν αντιπρόσωπος τών χωρικών. Ό  
τρόπος καί τό πείσμα μέ τό όποιο νπεστήριζε τις 
γνώμες του, τόν εΐχαν κάνει διάσημο. Ε ΐχε  γίνει ό 
προστάτης καί ό σύμβονλ.ος τών συγχωριανών του 
καί έπί αρκετά χρόνια ήταν πρόεδρος τής Κοινότητας 
τού Γκάμ. Παρ’ δ λες αντές τις τιμές καί τά αξιώματα 
παρέμεινε πάντα ό άνθρωπος μέ τούς άπλ.ούς τρόπους 
καί τήν άγαθή καρδιά. Φιλ.όξενος, κατά τή παλ.ηά 
συνήθεια δέν, άρνιώταν σέ κανένα τή βοήθειά τον. 
Στους φτωχούς ήταν ανοιχτοχέρης καί δεχόταν ευχά

ριστα τούς πεινασμένους πού ξέπεφταν κατά τό Γκάμ 
καί παριικαλοϋσαν γιά δουλ.ειά ή προστασία, χωρίς 
ποτέ νά τούς ρωτήση ποιοι ήσαν καί άπό πον έρχόσαν. 
Ο ί αναρίθμητες πόρτες τού σπιτιού του ήσαν πάντα 
ξεκλ.είδωτες. "Εκλειναν μόνον άπό μέσα μέ μιά ξύλ.ινη 
άμπάρα. Κ ι’ αυτό, δπως έ?.εγε, γιά νά μήν εχει ξαφνι
κές έπισκέψεις σέ ακατάλληλες ώρες.

Ό  "Αντον Μ νλλερ είχε τις δικές τον άπόψεις γιά 
τή ζω ή. Ό  θάνατος, ίσως γ ι’ αύτόν, νά ήταν τό μόνον 
αίνιγμα πού τόν άπασχολ,οϋσε. Μολ.ονότι εΐχε περάσει 
τά πενήντα, ώστόσο δέν πίστενε κείνα πού διηγούνται! 
οί άνθρωποι καί παραδεχόταν ή ’ Εκκλ.ησία γιά τό θάνατο.

Ό  Μνλλερ περνούσε γιά πολ.ύ πλ.ούσιος. Παρ’ δλα 
αυτά ήταν πολ.ύ νοικοκύρης. Δέν ήμπορονσε νά ύπο- 
φέρΐ) τή παραμικρή σπατάλη. Ε ΐχε  δμως δικές του 
άντιλ.ήψεις στο ζήτημα τής ατομικής Ιδιοκτησίας. ' Η  
κλ.οπή γ ι’ αύτόν ήταν κάτι τρομερό. Ποτέ δμως δει) 
παρέδιδε τό κλέπτη στή δικαιοσύνη. ’ Εννοούσε νά 
τόν τιμωρήση μόνος τον. Δέν τόν έδιωχνε, άλλ.ά μέ 
τό καλ.ό τον τρόπο τόν έκανε νά συνηθείση στή δουλ.ειά. 
Γιά τούς τρόπους του αυτούς δλ.οι στο Γκάμ σεβόσανε 
τόν αλ.λ.οτε δημοτικό σύμβονλ.ο. Τόν σεβόσαν καί τόν 
φοβόσανε μαζί.

Τό δτι ήταν πλ.ούσιος και γενναιόδωρος τό εΐχε 
ήδη μάθει καί ή Τερέζα, τό ϊδιο εκείνο π ρ ω ί πριν 
ακόμα φθάσει στά κτήματα τοϋ Γκάμ. ’ Αλλ.ά τό δτι 
τό Ιδιο έκείνο βράδυ θά έβλεπε τά δείγματα τής γεν
ναιοδωρίας του δέν τό φανταζότανε ποτέ. Άκο/,ού- 
θησεν - ώς τόσο τό Ρέτλ.ις πού πήγαινε πρός ενα πλα
γινό κτίριο, πού ήταν τό μισό σπίτι καί τό άλλο μισό 
άποθήκη σταριού. ’ Ε κεί μιά κοπέλ.λ.α ήρθε καί προϋ
πάντησε τό Ρέτλ,ις.

—  Χέντυ, τής εΐπεν, ή κοπελ.ιά άπό δώ έρχεται 
άπό τό Ζίτεν καί γυρεύει δουλειά. Θά κνττάξουμε 
αύριο κάπου νά τήν άπασχολ.ήσονμε. Στεϊλ’ την κάτω 
νά περάση τή νύχτα. Ή  Χέντυ ήταν μιά ψυλό/.ιγνη 
κοπέλλ.α μέ άρκετά ωραίο κεφάλ,ι καί πιο ώράία 
κορμοστασιά. Τά μάτια της ήσαν γαλ,ανά καί τά μαλλιά  
της πυκνά, σγουρά ξανθά. Γύρισε καί κύτταξε τή 
Τερέζα μέ βλέμμα διαπεραστικό.

—  Καλ.ό κι αύτό εΐπε. Κάθε βδομάδα δλ.ο καί 
κάποιο καινούργιο θαχονμε. Τώρα μάς έρχεται μιά 
Φραντσέζα. Θεέ μον σνγχώρησέ με. Κ α ί τί λεπτο
καμωμένη! Τ ί δουλ.ειά θά κάνη αν έπιτρέπετε;

—  Θά πλένη τά δοχεία άπό τό γάλ.α γιατί ό Ά ν -  
δριανός φεύγει τήν έρχομένη βδομάδα γιά στρατιώτης.

—  Κ α ί τί θά πή ό κύρ —  Μύλλερ;
—  Α ύτό εΐνε δική μου δουλειά. "Οταν λ.είπει έγφ  

διατάζω. ’ Εμπρός παρ’ την καί βάλ.’ την κάπον νά 
περάση τή νύχτα. Λέγοντας τά λόγια αύ τά ό Ρέτλ.ις 
έσπρωξε πρός τά πίσω τό καπέλλ,ο τον έτσι πού 
σκεπάστηκε ό δυνατός καί κόκκινος σβέρκος του. 
Κατόπιν απομακρύνθηκε βαρύς.

Ή  Χέντυ πλ.ησιάσε. Ά π ό  τό τρόπο πού έπεφτε 
τό φουστάνι της πάνω στούς γοφούς της, ή Τερέζα 
κατάλαβε δτι ή γυναίκα αύτή ήταν έγκυος.

—  Τέλος πάντων, πού εΐνε τά πραγματά σου; 
Ρώτησε ή Χέντυ.

—  Δέν έχω  ψιΟνρισεν ή Τερέζα.

—  Π ώ ς σέ λένε;
—  Τερέζα Έ τιέν.
—  Αυτά πού φοράς μονάχα;
—  Ν αι, άπήντησεν ή Τερέζα.
Ή  Χέντυ βρήκε στή Τερέζα ενα κατάλυμα. 'Ήταν 

ένα μικρό δωμάτιο άπό σανίδες, δίπλ.α σέ μιά άποθήκη 
σταριού. Πρός τόν έξω τοίχο καί σέ άρκετό νψος 
νπήρχεν ένα παράθυρο. Δνό κρεββάτια, δυο σανι
δένιες καρέκλες, ένα ντουλ.άπι καί ένα τραπέζι άπό 
έλ.ατο, ήταν ή δλ.η έπίπλ.ωσις τοϋ δωματίου. Ή  Τερέζα  
έπεσε άποκαμωμένη πάνω σέ μιά καρέκλ.α. ’’Εμεινε 
έκεί ακίνητη γιά ένα χρονικό διάστημα. Κατόπιν 
σηκώθηκε καί σιγά σιγά τράβηξε πρός τό παράθυρο. 
Ά π ό  κάτου φαινόταν ή αύλ.ή ένός χωριατόσπιτιου, 
τριγνρισμένη άπό διάφορα κτίρια. Πιο πέρα ανάμεσα 
σ’ ένα κήπο υψωνόταν ένα παλαιικό σπίτι μέ θεώρατη 
ξύλινη σκεπή καί άναρίθμητα παραθυράκια, μέ πρά
οι να βαμμένα τά κουφώματα. Μιά πέτρινη σκάλ.α 
ώδηγοϋσε σέ μιά πόρτα σκαλισμένη μέ γαρνιτούρες. 
Δεξιώτερα μιά φιλ.λνρα. Αύτό πού έβλ.επεν ή Τερέζα 
ήταν τό σπίτι τοϋ πλ.ουσίου. Π ιο πέρα, κεί μέσα στο 
σκοτάδι διέκρινεν ή Τερέζα τά φώτα τού χωριού πού 
τρεμόσβνναν μέσα άπ τά σκορπισμένα σπίτια. Αύτό  
ήταν τό Γκάμ. Ξαφνικά ένοιωσε κάποιο πόνο στο 
στομάχι. Δέν εΐχε φάει τίποτα δλη τή μέρα καί τώρα 
πεινούσε. Τά χρήματά της εΐχαν τελειώσει καί δέν 
μπορούσε ν’ άγοράση τίποτε. Ν ά ζητιανέψη, δέν 
ήθελε. Μόνο δουλειά γύρευε . . .  Κ α ί τής εΐχαν νπο- 
σχεθή δουλειά- Αυτός δ άνθρωπος πού ακουγε στο 
δνομα Ρέτλ,ις τις τό εΐχεν ύποσχεθή.

*

Ε κείνο  τό βράδυ ό Ρέτλις, δπως συνήθως, καθόν- 
ταν στή θέσι τον, στο πάνω μέρος τοϋ τραπεζιού. 
Ό  Γιόγκι πιο πέρα μαζεμμένος καί σκνμένος πάνω 
στο τραπέζι κύτταζεν ακίνητος μέ τά γέρικα καί αυ
στηρά μάτια του άφηρημένα τό κενό, ένώ μέ τό αρι
στερό τον χέρι κρατούσε τή κανάτα τοϋ κρασιού.

Στά κτήματα τοϋ Γκάμ πάντοτε οί άνδρες συνήθιζαν 
νά κάθωνται στο πάνω μέρος τοϋ τραπεζιού καί οί 
γυναίκες στο κάτω, χωρίς νά λ.αμβάνουν νπ ’ δψιν τις 
σχέσεις τονς. Ό  Κόζιμος, τό παλ.ηκάρι έκείνο που 
πρώτο είχε μιλ.ήσει μέ τή Τερέζα, κουβέντιαζε γιά 
κείνην ένώ ένας κοκκινομάγονλ.ος νέος, ό Άνδριανός, 
καθισμένος δίπλ.α του μέ τό κεφάλι στηριγμένο στο 
χέρι του τόν άκουγε.

—  Τ ί συμβαίνει δέν θάρθη αύτή; Ρώτησεν ό Ρέτλ.ις. 
Δέν θέλ.ει νά φάη;

—  ’Ίσ ω ς νά μή πεινά, εΐπεν ή γυναίκα τον.
— ~Ω! Είμαι βέβαιη δτι πεινάει καί πολ.ύ μάλ.ιστα, 

παρετήρησεν ή Χέντυ. "Οπον εΐνε φαντάζομαι θάρθη.
Δυο κοπέλ,λες ή- "Εμμα καί ή Χόνενελν πού κα- 

θόνταν στο τέ/.ος τοϋ τραπεζιού άρχισαν νά κουτσομπο
λεύουν τή νεόφερτη.

—  Καλ,έ είδες εκεί; Μένα σάλ.ι μονάχα μάς ήρθε!
— Κ α ί παπούτσια μέ κουμπιά πολ,ντελείας.
— Κ ι ’ άπ τό Ζίττεν κι δλ,ας! Χριστός καί Πανα

γιά ! Ποιος θά τό πίστενε!
Ά π ό  τή κάτω χώρα! Τόσο μακρυά/
” Ισ ω ς νάήρθε μέ τό σιδηρόδρομο, πρόσθεσεν ή ” Ε  μμα.

— Ν αι, χαρά στά μούτρα!
— Λεονάρδε, φώναξεν ό Ρέτλ,ις, έπίσημα κόβον

τας ένα κομμάτι ψωμί. Πήγαινε νά τή φέρης.

Ή  Τερέζα έξακολ,ουθοϋσε νά βρίσκεται μέσα στο 
δωμάτιό της. Καθόταν μέσ’ στο σκοτάδι πάνω στο * 
κρεβάτι. Ξαφνικά ακούσε βήματα βαρειά καί μιά 
άντρική φωνή. ”Ε !  Ποϋσαι Τερέζα, έλ.α νά φας.

"Εβγαλε τό σάλ.ι της, τ’ άκούμπησε σέ μιά γωνιά, 
έβγαλ.ε τις κάλτσες της καί τά παπούτσια της καί 
άνοιξε τή πόρτα.

— "Ελ.α Τερέζα.
—  ’’Ερχομαι εΐπεν εκείνη. Ξυπόλ.υτη άκολ.ούθησε 

τό Λεονάρδο.

—  ”Ελ,α, κάθησε τις εΐπεν ό Ρέτλις καθώς φάνηκε 
στή πόρτα ή Τερέζα. Κάθησε νά φάς. "Ε μμα, ”Ιντα, 
κάνετε θέσι. Ή  Τερέζα κάθησε. Μιά ξαφνική ησυχία 
άπλ.ώθηκε γύρω. "Ολ.οι κάρφωσαν τά μάτια τους 
πάνω στή κοπέλλ,α. Ο ί άντρες παρατηρούσαν τή λεπτή 
μορφή της καί τό συμμετρικό στήθος, πού άνεβοκατέ- 
βαινε κάτω άπ τή τριμμένη μπλ,οϋζα της. Ο ί γυναίκες 
κντταζαν τή σκισμένη ταντέλ.α πού στόλ,ιζε τή μπλ,οϋζα 
της καί τά σκούρα καστανά μαλλ,ιά της χτενισμένα 
ίσια πρός τά πάνω, πού ξεκινούσαν μέ πλ,ατιές σκάλ,ες 
πάνω άπ’ τό ώχρό λεπτό της μέτωπο. *

—  Ό  πατέρας σου ήταν χωρικός είπες·; Ρώτησεν 
ό Ρέτλ.ις. Ή  Τερέζα εΐπε ναι, κοκκινίζοντας.

— Ε ΐχ ε  δικά του χτήματα;
—  'Ναι.
— Τ  ώρα δέν έχει πειά;
— “Ο χι τά πούλ:ησε.
— "Ωστε ξενοδούλευε;
— Ν αι σέ άμπέ/.ια.
— Τ  ώρα τί κάνει;
— Πέθανε.
"Υστερα άπό μικρή παϋσι, ό Ρέτλ,ις ξαναρώτησε: 

Πότε πέθανε;
— Τ ή περασμένη βδομάδα.
— Α ύτό εΐνε πολύ δυσάρεστο.

Ή  Τερέζα δέν άπάντησε πειά. ’ Α μίλητη έσυνέ- 
χισε τό φαγητό της προσπαθώντας νά μή φαίνεται καί 
πολ.ύ . πεινασμένη. Ο ί άλλ.οι έπαυσαν τώρα νά τήν 
προσέχουν. Ή  Τερέζα προσπαθούσε ν’ άκούση τί έλε
γαν. ”Ενοιωθεν δτι μερικοί άπ’ αύτονς τήν άνεχόνταν 
ευχαρίστως, ένώ Άλλοι τό αντίθετο. ”Εμαθεν άκόμα 
δτι ό ’’Αντον Μύλλερ εΐχε πάει σέ μιά έκθεσι ζώων στο 
Τονν γιά νά έκθεση τά μονσχάρια του καί δτι θά γύριζε 
σέ λίγες μέρες. ’ Επίσης ακονσε νά λένε καί γιά τό 
νέο Γκότφριδ Σίξτονς Μνλλερ, τό γιο τοϋ ’’Αντον 
Μύλλερ, πού σπούδαζε ατό Πανεπιστήμιο τής Βασι
λείας.

— Σαν ήταν εδώ γελ.άσαμε πολ.ύ μέ δαϋτον τόν 
Γκότφριδ. Εΐπεν ό Ά δριανός. ”Ηθελε νά μάς κάνη 
νά πιστεύψουμε δτι θά γινόταν δικηγόρος καί δέν 
μποροϋσεν ούτε ένα δεμάτι άχνρο νά σηκώση.

—  Τ ή  δύναμι που τον λείπει άπ’ τά μπράτσα θά 
τήν έχει σίγουρα στο μυαλ.ό, εΐπεν ό Κόσιμος.

(άκο λουθεί)
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'Υ π ό  Έ μ ί λ  Σαρλέ

πλων, διότι 'γνωρίζουν δτι μία τοιαύτη νίκη θά 
σημάνη τήν οριστικήν δουλείαν τοαν.

Βεβαίως, ύπήρχον καί οί δυσαρεστημένοι είς 

τάς τρεις αΰτάς χώρας. Κ α ί διά νά εΐμεθα 

ακριβέστεροι, μέχρι καί προ ενός περίπου έτους, οί 

κάτοικοι τών Βαλτικώ ν χωρών δέν παρέμενον καί 

τόσον πολύ ευχαριστημένοι έκ τών Γερμανών, 
καιτοι είς τό πρόσωπόν των δέν έβλεπον μόνον 

τούς έλευθερωτάς, αλλά κάτι περισσότερον: τούς 

τερματιστάς τοΰ πολέμου. Ά λ λ ά  ή ελπίς των 
αυτή δέν έξεπληροϋτο καί τόσον γρήγορα, δσον 

αύτοί ένόμιζον καί ήλπιζον. Κ α ί ναι μέν συνέ- 

βαλλον δι’ δλων τών δυνάμεών των διά τήν έξόν- 

τωσιν τών μπολσεβικικών ληστρικών καί άνταρ- 
τικών συμμοριών, άλλά κ α τ ά . βάθος διατηρούσαν 

πάντοτε τήν δυσπιστίαν των προς τήν Γερμανίαν. 

Ό  χάρτης τοϋ ’Ατλαντικού δέν ήτο αμέτοχος 

είς τοΰτο. Ε ίχ ε  θαυμάσια επενεργήσει έπί τής 

διαμορφώσεως τή ς κοινής γνώμης τοϋ πληθυσμοί» 
τών τριών αύτών κρατών.

Π αλαιαί ίδεολογίαι αναφαίνονται καί πάλιν. 

’Αναμνήσεις άπό τήν έποχήν τή ς ανεξαρτησίας 

των ζωντανεύουν. Νοσταλγούν τόν παλαιόν 

καλόν έκεΐνο καιρόν, δπου ό άγγλοαμερικανικός 
χρυσός πλουσιοπάροχα έτροφοδοτοΰσε τέχνας 

καί έπιστήμας, έμπόριον καί βιομηχανίαν, έπαγ-

Τήν Ι7ην ’ Ιουνίου 194°  °  ερυθρός στρατός 
κατέκλυζε τά Β αλτικά  κράτη. Τ ά  Σοβιέτ 
είχον είς τήν διάθεσίν των ένα ολόκληρον έτος 

διά νά διαλαλήσουν τάς θεωρίας των «,,ερί 

ελευθερίας τών λαών », καί νά εφαρμόσουν αύτάς 

έμπράκτως. Τ ό  έργον των αυτό διεκόπη χάρις 

είς τά νικηφόρα γερμανικά στρατεύματα, πού 

έξηνάγκασαν τούς μπολσεβίκους νά άποσυρθοϋν 
έκ  τών περιοχών αύτών.

Φθινόπωρον τοΰ 1943· 'Ο  περίφημος τοΰ ατλαν
τικού χάρτης κατατεμαχίζεται. Τ ά  διάφορα κράτη 
τή ς  Ε  ύρώπης έγκαταλείπονται είς τό έ'λεος 

τών μπολσεβίκων καί φυσικά μεταξύ αύτών καί 

τά  Β α λτικά  κράτη. ’ Από τής στιγής έκείνης 

ολόκληρος ό πληθυσμός τή ς Β α λτική ς έξεγείρεται. 
Α ί  διαμαρτυρίαι διαδέχονται ή μία τήν άλλην 

καί οί κάτοικοι τών περιοχών αύτών εύρίσ- 

κονται είς διαρκή άναστάτωσιν, άπό τό νέον αύτό 

τερατούργημα τών "Α γγλω ν καί τών Ά μ ε ρ ι-  

. κανών. ’ Ο ί νέοι τή ς χώρας καταρτίζουν ιερούς 

λόχους, οί δημοσιογράφοι καί ό τύπος γίνονται 

οί διαπρύσιοι κήρυκές τοΰ υπέρ δλων άγώνος.

"Ε να  καί μόνον έτος μπολσεβίκικης κυριαρ
χίας ύπήρξεν αρκετό διά νά σχηματίσουν οί 

κάτοικοι τής Β α λτική ς σαφή ιδέαν περί τοΰ 

μπολσεβικισμοΰ καί διά νά άντιληφθοϋν τώρα 
τόν κίνδυνον πού τούς άπειλεΐ.

Α ί  διαμαρτυρίαι των, ιδίως 
κατά τήν στιγμήν αυτήν, 

αποτελούν άπόδειξιν τής πί- 

στεώς των είς τήν γερμανικήν 

νίκην. Πίστιν τήν οποίαν 

τίποτε δέν επέτυχε νά κλο- 

νίση. Σήμερον δέν υπάρχει 

κανείς, είς τά  κράτη αύτά, 
πού νά εύχεται τήν νίκην 

τών άγγλοαμερικανικών δ-

' ΕσΟονίδες είς τήν άκρογια?α,ά 
τοϋ Περνάον 

( Φ . Ά τλά ντικ)

γελματίας καί άγρότας. Α ί  νέαι γερμανικαί 

κοσμοθεωρίαι περί ατόμου καί κράτους τούς 

αφήνουν τελείως άσυγκινήτους. Ά π ό  τήν έπο

χήν τής άνεξαρτησίας των ή έχθρική προπα
γάνδα ειχεν έπιτύχει ο χ ι μόνον νά δυσπιστοΰν 

προς τήν Γερμανίαν, άλλά καί νά τήν μισοΰν. 
Έ ν  τώ  μέσω τών ειδυλλιακών αύτων σκεψεων 

ώς βόμβα ξεσποΰν αί ειδήσεις τών ξένων ραδιο- 
φώνων καί τών ούδετέρων έφημερίδων έπι τής 

άποφάσεως τών ” Α γγλω ν καί τών Α μερικανώ ν 

νά παραδώσουν καί πάλιν, τά τρία αύτά κράτη, είς 

τούς μπολσεβίκους καί νά έγκαταλείψουν τούς 

πληθυσμούς είς τό έλεος τής Γκεπεοΰ και τών 

οργάνων της. Τ ά  νέφη τή ς  δυσπιστίας, τής 

καχυποψίας καί αύτοΰ άκόμη τοϋ μίσους εναν- 

τίον τής Γερμανίας άρχίζουν νά διαλύωνται.

Τ ά  συνετά 

μανών έπί δλων τών 

τών περιοχών έχουν προπαρα

σκευάσει καί προ καλλιεργήσει 

τήν οδόν αύτήν τής μετατροπής 

τών πνευμάτων υπέρ τής Γερ

μανίας. Παρά τό μίσος των θαυ
μάζουν τούς Γερμανούς διά το 

ενδιαφέρον καί τήν συνδρομήν 

των προς τάς τέχνας καί τάς 
έπιστήμας. Ο ί άριθμοί όμιλοϋν 

εύγλωττότερον. Ε ίς τήν μικράν 

Εσθονίαν τήν άριθμοϋσαν μόλις 

ένα έκατομμύριον κατοίκων

Ό  καθεδρικός ναός τοϋ 
(Φ . νΟρμπις)

“Αποψις τής Ρίγας 

(Φ . “Ορμπις)

λειτουργούν 11 θέατρα μέ έπαγ- 
γελματίας καλλιτέχνας. Ε ίς  τήν 

πρωτεύουσάν των, τό Ρεβάλ, 

συνεστήθησαν τρία έκ τών 

οποίων τό έν μελόδραμα. Ε ίς 

τήν Λεττονίαν, μέ πληθυσμόν 

i.8 c o .o o o , λειτουργούν 22 
τών όποιων το 

τής Ρ ίγα ς είναι 
' άοιδούς

Ά λ λ ά

τύπος καί 

αί έπιστήμαι τή  γερμανική 

υλική  καί ήθική συνδρομή εύρί- 

πλήρει άνθήσει.
Ε ίς  τό ζήτημ α  τοΰ θεσμοΰ τής ιδιοκτησίας 

ή Γερμανία άποσπά τήν ευγνωμοσύνην ολοκ

λήρου τοΰ πληθυσμοϋ. Ο ί Έ σθονοί καί οί 

Αεττονοί έτρεμον καί είς τήν ιδέαν άκόμη τής 

άρσεως, ύπό τοΰ γερμανικού Ρ ά ιχ , τών άπαλ- 

λοτριώσεων, αί όποΐαι έγένοντο μετά τήν γερ
μανικήν ήτταν τοΰ 1918. Τ ά  άπαλλοτριωθέντα 

κτήματα τών δύο τούτων κρατών άνήκον προ- 

τερον είς τούς βαρώνους τών περιοχών αύτών, 

οί όποιοι καί ήσαν οί άπόλυτοι κύριοι ολοκλήρου 

σχεδόν τοΰ έδάφους. Α ί κυβερνήσεις τής 

Εσθονίας καί Λεττονίας εΐχον έκποιήσει τά 

κτήματα αύτά προς τούς άγρότας καί χωρικούς 

αντί έλαχίστου τιμήματος. Ε ίς  τήν έπάνοδον 

τών βαρώνων, οί άγρότες καί οί χωρικοί

θέατρα, εκ 

μελόδραμα
περίφημον διά τους 

καί τά  μπαλλέτα του. 

καί ή γλυ π τική , ό

σκονται εν
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διέβλεπαν μίαν διαρκή δι’ αυτούς απειλήν. Ή  

γερμανική διά τοϋ ραδιοφώνου διακοίνωσις 

περί επαναφοράς τοΰ θεσμοΰ τή ς ιδιοκτησίας 

επέτεινε τούς φόβους τών Έσθονών καί Λεττονων.

Ή  κατηγορηματική δήλωσις τή ς γερμανικής 

χυβερνήσεως, δτι ή άνακοίνωσις αυτη άφορά τήν 

ίδιοτικοποίησιν τής έθνικοποιη- 

είσης ύπό τών μπολσεβίκων 

ιδιοκτησίας καί ο χ ι τήν άρσιν τών 

απαλλοτριώσεων, προκαλεΐ τόν 

γενικόν καί άμέριστον ένθουσια- 

σμόν τών κατοίκων. Πάνδημα 

συλλαλητήρια, συγκεντρώ

σεις καί ψηφίσματα ευχαρι

στιών καί ευγνωμοσύνης κα

λύπτουν τάς δηλώσεις τής 

γερμανικής κυβερνήσεως.
Παρά τήν συσκότισιν τών

άεροπορία εμφανίζεται σπανιώτατα. Τ ά  τρόφιμα 

εις χαμηλάς τιμάς καί άφθονα, παρά τήν ύπο- 

χρέωσιν τών κατοίκων δπως παραδώσουν σημαντι

κά: ποσότητας. Ή  ανησυχία καί ό τρόμος έκ 

τοΰ μπολσεβικισμοΰ είναι αρκετά μεγάλος, άλλά 

άκόμη μεγαλυτέρα είναι ή πεποίθησις καί η

Τά εγκλήματα τών μπολσε

βίκων ήσαν συνήθη φαινόμενα 

κατά τήν μπολσεβικκήν κατοχήν

φωτων και τας εκ του 
πολέμου δυσχερείας, 

ό ταξιδεύων σήμερον 

διά μέσου τών Β α λ
τικών χωρών νομίζει 

δτι ό πόλεμος δέν 

ένέσκηψεν είς τάς 

περιοχάς αύτάς καί 

δτι οί κάτοικοι 
άπολαμβάνουν άκό

μη τών άγαθών τή ς 

ειρηνικής περιόδου.
Ή  μπολσεβικική

εμπιστοσύνη, δτι τά γερμανικά στρατεύματα είναι 

άκόμη είς θέσιν δχι μόνον νά καταγάγουν νέας 

νίκας άλλά καί νά άποσπάσουν τήν τελικήν νίκην. 

'Ω ς  έκ τούτου αί συζητήσεις περιστρέφονται 

έπί τών μεταπολεμικών προβλημάτων καί έπί τή ς 

διαμορφώσεως τή ς νέας Εύρώπης — καί φυσικά καί 

τών Βαλτικώ ν κρατών —  ύπό τήν γερμανικήν 

προστασίαν. «Οί Ρώσσοι δέν ήσχολήθησαν μέ 

τήν λύσιν κανενος προβλήματος, παρά τάς αφει

δείς ύποσχέσεις των.» Ο ί Γερμανοί «λίγα λέ

γουν άλλά πολλά έκτελοϋν». Ή  συρροή είς τά 

τάγματα έφόδου άποδεικνύει τοΰτο πλήρως. Ο ί 

Λιθουανοι τών οποίων τό αίμα είναι άναμε- 

•μιγμένον μετά ρωσσικοΰ καί πολωνικοΰ παρέ- 

μειναν είς τό έσωτερικόν, άσχολούμενοι μέ τήν 

άσφάλειαν τής χώρας, άλλά οί Έσθονοί καί οί 

Λεττονοί έζήτησαν μόνοι των νά σταλοΰν είς τήν 
πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός. Ε ίς  τό Στάλιγκραντ 

τά έσθονικά καί λεττονικά στρατεύματα έπέδειξαν 
τοιαύτην γενναιότητα καί αύτοθυσίαν, ώστε ό 

Φύρερ νά προαγάγη είς τά άνώτατα άξιώματα 

τούς διοικητάς τών στρατευμάτων των.

Ο ί κάτοικοι τών Βαλτικών χωρών δύνανται 

νά ίσχυρισθοΰν δτι εύρίσκονται έν τώ  μέσω 

ειρήνης, έάν είς κάθε των βήμα δέν άναπηδοΰ- 

σαν αί άναμνήσεις τοΰ τρομεροΰ εκείνου έτους 

τή ς φρίκης ύπό τόν μπολσεβικικόν ζυγόν. » Έ ά ν  

οί Μπολσεβίκοι ξαναγυρίσουν θά μάς διαλύ- 

σουν ώς έθνη », εΐναι ή έπωδός δλων τών 

συζητήσεων, μεταξύ τών υπαλλήλων, τών 

άστών καί τών εργατών. Μ άλιστα οί έργάτες 

είναι περισσότερον δλων δυσηρεστημένοι, διότι 

διεψεύσθησαν οί έλπίδες καί τά  όνειρα πού 

ετρεφον διά τόν μπολσεβικισμόν. Κ α ί δχι μόνον 

διεψεύσθησαν άλλά καί ύπέστησαν τά πάνδεινα. 

Έ κ  τών εργατών, ώς ήτο φυσικόν, οί μπολσεβίκοι 

ήθέλησαν νά σχηματίσουν τά τάγματα άσφαλείας, 

διά τήν έπιβολήν τής τρομοκρατία^ 

των. Δ ιά  τοϋτο άμέσως σχεδόν μετά 

τήν κατάληψιν τών περιοχών αύτών 

ηυξησαν τά  εργατικά ήμερομίσθια 

κατά 6θ % . Ά λ λ ά  συγχρόνους 

άρχεται ή κρατικοποίησις τών πάν

των. Ο ί έργάτες χαίρουν κατ’

άρχάς, διότι νομίζουν δτι ήλθεν 

ή στιγμή νά άπολαύσουν τά  αγαθά

'Υ π ό  τήν γερμανικήν προστασίαν. Ε ίς  
τήν γεω ργικήν’ Ακαδημίαν τής Τοτόβης

τοΰ μπολσεβικικοΰ παραδείσου. Ά λ λ ά  ή 

χαρά των δέν διήρκεσε παρά όλίγας καί μόνον 

ημέρας.
Συστηματική λεηλασία κατοικιών, εμπορικών, 

β ιομη χανιών καί έργοστασίων εϊναι τά συνοδεύοντα 

τούς μπολσεβίκους άγαθά. Καθημερινώς δεκά
δες αμαξοστοιχιών έγκατέλειπον τούς σταθμούς 

τών Βαλτικών, κρατών κατάφορτοι έξ δλων τών 

ειδών, κατευθυνόμεναι προς τό έσωτερικόν τής 

Σ . Έ νώσεως. Α ί κατοικίαι έρημάχθησαν άπό 

έπιπλα, τά άγροκτήματα άπό άγελάδες, βόϊδια, 

γουρούνια, καί άλλογα, τά καταστήματα άπό 

υφάσματα καί άπ’  δτι άλλο περιεΐχον. Έ ν ό μ ιζέ  

κανείς δτι σύννεφα μεγάλα άπό ακρίδες έπέπεσαν 

έφ’ ολοκλήρου τής Β αλτική ς καί τήν ήρήμωσαν 

έντός 24 καί μόνον ώρών. 'Υπέρ τό δισεκατομ- 

μύριον Λ ά τ  άνέρχονται αί διαρπαγαί τών μπολσε

βίκων είς χρυσόν, άργυρον, νίκελ, χρεώγραφα 

καί μετοχές. Ή  παραγωγή είς γεωργικά είδη 

κατέρχεται είς τό ήμισυ. Τ ά  έργοστάσια καί αί 

βιομηχανίαι κλείνουν ή μία μετά τήν άλλην καί οί 

έργάτες άνεργοι περιφέρονται άνά τάς οδούς έπαι- 

τοΰντες. 'Υ π ολογίζετα ι δτι συνολικώς έληστεύθη- 

σαν ύπό τών μπολσεβίκων διά τών άρπαγών καί 

τής καθιερώσεως ώς νομισματικής μονάδος τοϋ 

ρουβλίου τά 8ο %  τών περιουσιών τών κατοίκων 

τής Β αλτικής.
'Ω ς  έκ τούτου δέν εΐναι διόλου παράδοξον δτι 

πρώτοι αύτοί οί δυσυρεστημένοι έκ τών γερ

μανικών κοσμοθεωρικών καί οί έργάτες, είς τήν άνά- 

μνησιν τής έρυθράς τρομοκρατίας, άφησαν κατά 

μέρος δυσαρεσκείας καί παράπονα κάι άπατέλεσαν 

τούς πρωτοπόρους τοϋ άγώνος έναντίον τοϋ μπολ- 

σεβικισμοΰ. Ή  άνάμνησις τής έρυθράς τρομοκ

ρατίας είναι άρκετή διά νά τεθοΰν τά πάντα 

έκποδών μέχρι τής οριστικής νίκης καί τής 

άποσοβήσεως τοΰ μπολσεβίκικου κινδύνου.



Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Κ  Ο  I Ν  Ο  Τ  Η  Σ

Έ κ  τού βιβλ,ίον τον Otto Schuimeister «Δημιουρ- 
γουμένη οικονομία μείζονος χώρου» παραλαμβάνομεν 
τ' άκόλονΟα, σχετικά); μέ τήν Νοτιοανατολικήν Ε ύ 

ρώπην:

Τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ ή ς  Ε ύ ρ ώ π η ς

’ Ε κ τον παρόντος πολέμον αναπηδά μία ενιαία Ε υ 
ρώπη, άβεβαίας άκόμη διεθνούς πολιτικής μορφής — 
πλήν όμως γεγονός τετελεσμένον. Ή  ενιαία αυτή ευ
ρωπαϊκή συμπολιτεία δέν αποτελεί σημερινήν έφεύ- 
ρεσιν.

Ά π ό  μακροϋ, άφ- ής εποχής άεροπλ,άνα, αυτοκι
νητόδρομοι,, ταχεϊαι άμαξοστοιχίαι, ραδιοσταθμοί και 
ραδιοπομποί σμικρύνουν τάς άποστάσεις καί αγκαλιά
ζουν τό σύμπαν, είς ολόκληρον τήν Ευρώπην διάχυτος 
εϋρίσκεται ή ιδέα αυτή. Τό Βερολΐνον, άπ όλ,ας τάς 
ευρωπαϊκός μεγαλ.ουπόλεις, τάς εύρισκομένας είς 
άκτίνα J.ooo χιλ.ιομ. δέν άπέχει παρά μίαν μόνον 
-ημέραν.

Α ν ά γ κ η  ε ύ ρ ο ιπ α ϊκ ή ς  ά γ ο ρ ά ς

Ή  δημιουργία μιας άγοράς, παρομοίας εκείνης τήν 
όποιαν κατέχουν αί Ή ν. Πολ,ιτεϊαι συνήντα τήνάντίδρα- 

σιν τοϋ εύροιπαϊκον παλαιοκομματισμοϋ. Κάθε Α μ ε ρ ι
κανός επιχειρηματίας έχει είς τήν διάθεσίν του μίαν 
καταναλ.ωτικήν άγοράν 130 περίπου εκατομμυρίων 
άτόμων. Ποια τά προτερήματα καί τά ώφέλ.η μιας 
τοιαντης άγοράς διεξοδικώς ήσχολ,ήθη ή φιλελεύθερα 
οικονομία. Δέν είναι μόνον ή κατανομή τής ευρωπαϊκής 

βιομηχανικής παραγωγής ή άξιοϋσα τήν έπέκτασιν 
τής άγοράς, άλ.λ.’ έπί τής αυτής κατευθύνσεως στρέ
φεται καί ή γενική άπαίτησις, έξισώσεως τών τοπικών 
πλεονεκτημάτων τών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, 
γεγονός παρατηρηθέν άπό τάς άρχάς τοϋ παρόντος 
αίώνος. Ό  αποευρωπαϊσμός τοϋ διεθνούς εμπορίου 
έχει ώς έπακόλονθυν την μείωσιν τής ευρωπαϊκής 

έξαγωγής. 65,9% κατά τό igoo, κατά τό 1913 μειοϋται 
εις 61,2%  διά νά κατέλθη είς $2,2 κατα τό Ι 9 3 2· 
Ή  Εύρώπη βλέπει διαρπαζομένην καί δηονμένην τήν 
βιομηχανίαν της καί τό μονοπώλ.ιον τον εμπορίου της. 
Ή  πολίτική παραλυσία παρεμποδίζει άπό τοϋ νά 

γίνουν αισθητά τά ώφέλ.η έκ τής συγχρόνου τεχνικής 
προόδου. Ή  οικονομική ανεξαρτησία τής Εύρώπης 
άπετέλ.εσε πολ.ιτικόν πρύβλ.ημα, αλ.ντον κατ’ , άρχήν 

φαινομενικώς. Ποιος ήδύνατο νά φαντασθή δτι θά

έπετυγχάνετο μία τοιαύτη ένότης, άφον άκόμη προ ολί
γον τά σύμφωνα τών Προ αστείων τοϋ Παρισιού γε- 

μονν ερίδων καί ή διάδοχος Κοινωνία τών Εθνών 

ώδήγει προς τήν απελπισίαν;

Α δ υ ν α μ ία  κ α τ α ν ικ ή σ ε ω ς  το ϋ  χ ώ ρ ο υ

Ά φ ’ ότου τό κέντρον βαρύτητος τής Εύρώπης 
μεχεχοπίσθη προς τήν άτλαντικήν πλευράν καί όμοϋ 
μετά τής Γερμανίας περι ήλ,θεν είς τήν άφάνειαν καί 
ό μεσογειακός χώρος, διέρρευσαν προς την Α π ω  
Δύσιν δλ.αι αί δυνάμεις τοϋ εύρωπαϊκοασιατικοϋ χώ 
ρου, διά τών οποίων ό σύγχρονος κεφαλαιοκρατισμός 

επέτυχε νά φθάση εις τό νψιστον σημεϊον τής άπο- 
δόσεώς του, δημιουργήσας τό εξαφανιζόμενοι’ σήμερον 
κοσμοπο λατικόν πνεύμα. Παραλλ.ήλ.ως τών κατευ
θυντηρίων αυτών τάσεων, ή αγγλική αυτοκρατορία γι- 

γαντιοϋται έντός τοϋ πολιτικού πλαισίου τής φιλελεϋ- 

θέρας διεθνούς οικονομίας. Ή  διαρροή τών ευρω- 
παϊκοασιατικών δυνάμεων συνεχίζεται μέχρι τών 

έσχατιών τής υδρογείου. ’ Εντεύθεν καί έκείθεν τον 
άτ/.αντικού νέαι άναφαίνονται δυνάμεις καί νέα σχηματί
ζονται κράτη. Ή  άδνναμία κατανικήσεως τοϋ χοίρον 

καί ή έκ τούτου άντίδρασις οδηγούν είς τήν έξαφάνισιν 

ολοκλήρου τοϋ συστήματος. 'Ο  «Νέος Κόσμος» 
συναγωνίζεται τόν παλαιόν, άπό τοϋ πρώτον δέ παγ
κοσμίου πολέμου καί ή Εύρώπη παραχωρεί προς 
αυτόν τό προβάδισμα. Ό  οικονομικός άνταγωνισμός 
καί ό αυξανόμενος άμερικανισμός τοϋ δημοσίου έν Ε υ 
ρώπη βίου συντελούν προς τούτο. Συγχρόνως όμως 
ή συγκέντρωσις τών οικονομικών καί τεχνικών μέσων 
ώδήγησεν εις τόν σχηματισμόν τών συγχρόνων μεγα- 

λ,ουπόλεων τής ’ Ηπείρου μας, πού άπετέλεσαν τό 
σπέρμα καί τήν άφετηρίαν τής δημιουργίας μιάς νέας 

Εύρώπης.

Μ ε τ α τ ό π ισ ις  το ϋ  κ έντρ ο υ  β α ρ ύ τη το ς  ε ίς  

τή ν  Κ ε ν τ ρ ικ ή ν  Ε ύ ρ ώ π η ν

Διά τοϋ τερματισμού τής διαρροής προς τήν Δύσιν 
μετατοπίζεται καί πάλ.ιν τό κέντρον βαρύτητος πρός 

τήν Κεντρικήν Ευρώπην, ένδνναμουμέ νης ταύτης 

καθημερινώς.

Ά γ γ λ . ικ ή  π λά ν η

' Η  ’ Α γγλία  έξαπολύσασα τόν παρόντα πόλεμον δέν 

ύπετίμησε μόνον τόν έχθρον, άλλά καί επιζήτησε —

τόσον μεγάλ.η νπήρξεν ή πλ,άνη της —  νά παρεμποδίση 
διά τής βίας μίαν έξέλιξιν, τήν όποιαν ήδη άπό πολ,λον, 
ό καιρός καί ή κατάστασις τών πραγμάτων έπέβαλ.λον. 

’Ή δη, τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον έκέρδισεν 
ή ’ Α γγλία. Κατά τόν δεύτερον, μετατοπίζεται όρι- 

στικώς τό κέντρον βαρύτητος. . Ή  Α γ γ λ ία  καί τά 
διάφορα τμήματα τής αύτοκρατορίας της διατελ.οϋν 

ύπό τήν πλήρη έξάρτησιν τών 'Η ν. Πολιτειών. ’ Εάν 
σήμερον ή ’ Αμερική άσχολείται μέ τήν δημιουργίαν 
βιομηχανίας συνθετικού ελαστικού ποια διεθνής άγορά 

θά ύπαρξη, είς έκτασιν τής παλ.αιάς, διά τό φυσικόν 
έλ.αστικόν; *Η πολιτικώς: σημαντικώτεραι τοϋ « Χ ά ρ 
του τοϋ ’ Ατλαντικού» είναι αί έπίσημαι διά τών εφη
μερίδων δηλ.ώσεις, όμιλόνσαι περί καταργήσεως τών 
ελευθεριών τών μικρών κρατών, χάριν μιάς ειρηνικής 

μελλοντικής συνεργασίας. Ε ίς  Αντιστάθμισμα προτείνουν, 
?) Βάσιγκτων Πόστ καί αί Τάϊμς, τελ.ωνειακάς ενώσεις 
καί παρεμφερή προνόμια, όπως άπαιτοϋν ώρισμέναι 
προσφυγικαί κυβερνήσεις, πού ώδήγησαν είς παντοει
δείς ασυναρτησίας διά τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην. 
Ο ί μείζονες χώροι, άποτελοϋν σήμερον γεγονός τετελε- 

σμένον, μή  δννάμενον νά παρεμποδισθή ύπό τών ’ Αγγλ.ο- 
αμερικανών, δεδομένου μάλιστα ότι αί Ή ν. Πολ,ιτεϊαι 
υπό τόν τίτ/.ον «προστασία τής αμερικανικής ηπείρου» 

προσπαθούν νά έπιβάλ.ονν διά τής βίας τάς Απόψεις 
των, χρησιμοποιήσεως τής εύρωπαϊκής άγοράς άπό- 
κλειστικώς διά τά άμε ρίκαν ικά προϊόντα, πράγμα πού 
συναντά τήν άντίδρασιν τών Μπολσεβίκων. Ή  τύχη 
τοϋ Ρ ά ϊχ  θά έπιδράση έπί τοϋ μέλλοντος όλ.οκλ.ήρου 

τοϋ κόσμου.

Π ο λ .ιτ ικ ή  ά ν α δ ιο ρ γ ά ν ω σ ις , π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ις  τοϋ  

εύρ  ω π α  ϊκ ο ϋ  ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ  σ υ ν α σ π ισ μ ο ύ

Ό  εύρωπαϊκός οικονομικός συνασπισμός προϋποθέ

τει πολ.ιτικήν άναδιοργάνωσιν ύπό Ισχνράν ηγεσίαν. 
Ή  Α γ γ λ ία , λόγω τής θέσεώς της ώς νήσον καί διότι 
έπιζητεϊ πάντοτε νά έχη ελεύθερα τά νώτα της, άπέσχεν 
έκ τούτον. Ή  Γαλλία ήτο αδύνατος, άλ.λ’ άμφότεραι 
άπεκόμιζον κέρδη έκ τής διατηρήσεως τοϋ παλ.αιομι- 

κροκομματισμοϋ. Ό  ίδικός των ιδανικός πολιτικός 
κόσμος, τό γαλλ,ικόν άξίωμα «sieuvite» ή τό άγγλ,ικύν 

«balance of power» άπεδείχθησαν κατά τό τέλος 

τής άτλ.αντικής έποχής τελείως αγονα καί ανεδαφικά. 
Ή  άνύψωσις καί ή μετατροπή τής Γερμανίας 
είς προπύργιον τής Εύροιπης χαρακτηρίζει τά 

στάδια τής δημιονργονμένΐ)ς οικονομίας τοϋ μείζονος 
χώρον.

Ο ικ ο ν ο μ ία  μ ε ίζ ο ν ο ς  χ ώ ρ ο υ  σ η μ α ίν ε ι σ υ ν ε ρ 

γ α σ ία ν  ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  λα ώ ν

Α ύτή  αϋτη ή οικονομία τοϋ μείζονος χώρου δέν 
δύναται νά στηριχβή καί άννψωθή είς δύναμιν διά 
συμφώνων παραγωγής ή μετατροπής τών διαφόρων

κρατών είς δηουμένας έκ τών πρώτων νλ,ών έπαρχίας, 
άλλά δέον νά θεμελειωθή έπί τής Αρμονικής συνεργα
σίας έλευθέρων λ.αών. Ή  « ωμή βία» διακριτικόν 

γνώρισμα τών έπιζόντων έπιγόνων τής φιλελευθέρας 
οικονομίας, άνήκει πλέον είς τό παρελθόν. Ό  πόλεμος 
νπήρξεν ένα σκλ.ηρόν διδακτικόν σχολεϊον άλ.λ’ οχι 
καί διαρκής κατάστασις. Ή  οικονομία τοϋ μείζονος 

χώρου δέν είναι οικονομική άγνρτεία. ’Ί σ ω ς διά μίαν 
τοιαύτην παρανόησιν νά ενθννεται ό πόλεμος έπιβαλ.ών 
ώρισμένα μέτρα καί σταθμάς χοιρίς όμως καί νά έπι- 

τύχη νά διασαφήνισή ώρισμένας προϋποθέσεις. Ή  
ταχεία αναγκαστική μεταβολή θά γίνη σοβαρώς 
αισθητή, δεδομένον μάλιστα ότι ή οικονομία τοϋ μεί
ζονος χώρου θά έξασφαλ.ίση είς τάς σχέσεις μεταξύ τών 
υπολοίπου κόσμου μεγάλ.ην έλενθερίαν, χωρίς νά έπι- 

δροϋν έπ’ αύτής αί οίκονομικαί κρίσεις καί διαταραχαί 
τής διεθνούς άγοράς. Ί'έλ.ος δηλ,οϋται ότι ή παρα- 

νόησις αυτί) προήλ.θεν έκ τοϋ διαφορετικού ρυθμού 
έξελ,ίξεως τής οικονομίας δυτικώς καί άνατολ,ικώς τον 

Ρ ά ϊχ . Ή  Δυτική Ευρώπη, κεκορεσμένη πλέον, μετά 
τρεις εύτυχεϊς έθνικιστικάς εκατονταετηρίδας, δέν έπε- 

ζήτησε νά άπομακρύνη τάς οικονομικός κρίσεις δι οι
κονομικών μέτρων, διότι οί ιθύνοντες ήσαν άρκετά πλ.ού- 
σιόι καί δέν έπηρεάζοντο έξ αυτών. Ε ίς  τήν άστικήν 

Γερμανίαν Ανυψωθεϊσαν τό πρώτον είς Μεγάλ.ην 
Δύναμιν ~Λίτά τήν τελ.ευταίαν εκατονταετηρίδα, ό 
φιλελευθερισμός ήτο έσωτερικώς τόσον ορατός, όσον 

καί <5 άστικισμός της. Διά τούτο έλ.υε τάς οικονομικός 

κρίσεις, πλ.ηττούσας αυτήν ταύτην τήν ύπαρξίν της, 
έπαναστατικώς, όπως έπεζ-ήτουν νά πράξουν καί είς 

τήν Δύσιν.

’ Ε π α ν α σ τ ρ ο φ ή  π ρ ό ς  Ά ν α τ ο λ ά ς

Έ ά ν επομένως ό πόλεμος, μάς παρέχη μόνον άτεο- 
λ.ύτως μονομερή θεωρίαν περί τής μελλοντικής οικονο
μίας τοϋ μείζονος χώρον, συνάμα μάς έπιβάλλει κάθε 

μετατροπήν καθιστώσαν δυνατήν τήν δημιουργίαν σχε
δίου τής έπερχομένης ειρήνης. Α ί  δυνάμεις τάς όποιας 
κατηνάλ,ωσεν ή Εύρώπη πρός κατάκτησιν τής γής, 
πρέπει έλεύθεραι τώρα νά συνεργασθοϋν διά τήν κρα
ταίωση’ αύτής ταύτης τής Ή πειρον μας. Τό τέλ.ος τής 
έπεκτάσεως έκεϊθεν τού άτλ.αντικον λ.ύεται διά τής 

έπαναστροφής πρός Άνατολ.άς. Οΰτω μάς άποδίδεται όχι 
μόνον τό μέρος έκεΐνο τής γής, τό ένισχυμένον δι’ όλ.ων 

τών πόρων τον, άλλ,ά καί διανοίγονται αί άπέραντοι 
έκτάσεις τού ’ Ανατολικού χώρον πρός τήν δημιονρ- 
γονμένην Εύρώπην. Ή  πραγματοποίησις τούτου 

αποτελεί ένα τών μεγαλ.υτέρων προβλ.ημάτων. Πρός 
λύσιν του δέν λείπει τίποτε, ούτε εις τήν Νοτιοα
νατολικήν Εύρώπην, τήν άφετηρίαν τής ευρωπαϊ
κής άλλ.ηλεγγύης, ούτε καί άπό τάς αλλας χώρας 

τής Ε ύρώ πης, αί όποίαι θά άνασυρΟοϋν έκ τής 

άφανείας.
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Ο *  εχθροί τής Γερμανίας και τής Ευρώπης διε- 

τύπωσαν τελευταίως ενα ενδιαφέρον ερώτημα: Δύνα- 

ται νά συντριβή ή Γερμανία με τάς άεροπορικάς τρομο

κρατικός επιθέσεις; ’Ά λ λ ο ι πάλιν ειδικοί διετνπωσαν 

διαφορετικά τό ερώτημα: Δύναται ο Χίτλερ χωρίς 

τό Βερολίνον νά κερδίση τόν πόλ,εμον; Φυσικά οί εχ

θροί τής Γερμανίας προεξοφλούν τήν ολοσχερή έξαφάνισιν τοϋ Βερο

λίνου, άπό τάς εμπρηστικός καί εκρηκτικός βόμβας, κατά τάς τρο- 

μοκρατικάς των επιθέσεις — καί δι’ αντοϋ τόν εξαναγκασμόν τής 

Γερμανίας νά καταθέση τά όπλα.

’ Επειδή δμως τό ερώτημα θά ήδύνατο νά διατυπωθή καί άντι- 

στρόφως: Δύναται ή Α γ γ λ ία  νά κερδίση τόν πόλεμον χωρίς τό Λον- 

δϊνον, έξαφανιζόμενον τελείως έκ τών γερμανικών αντιποίνων, φρονον- 

μεν δτι ή καλντέρα μέθοδος προς εξαγωγήν συμπερασμάτων επί του 

άμφισβιρουμένον αύτοϋ θέματος θά ήτο ή αντικειμενική καί εμπερι

στατωμένη σύγκρισις καί παραλληλισμό# τών επιχειρημάτων καί δυνα

τοτήτων άμφοτέρων τών πλευρών. Καί πρώτον δέον νά έξετασθή ή 

διαμφισβητουμένη αεροπορική νπεροχ^ή. Οι Άγγλ,οαμερικανοί διατεί

νονται δτι κατέχουν τήν άεροπορικήν υπεροχήν ενώ γνωρίζουν ότι οί 

Γερμανοί εΐναι υποχρεωμένοι νά διαθέτουν μεγάλας άεροπορικάς δυνάμεις 

είς τό Ανατολικόν μέτωπον καί επομένως ή υπεροχή των εΐναι φαινο

μενική. Κ α ί λιέγομεν φαινομενική, διότι είς τήν πραγματικότητα ώς 

έδήλ.ωσαν έπανειλ.ημμέως οί ειδικοί έπί τών άεροπορικών ζητημάτων εξ 

άμφοτέρων τών παρατάξεων, ή ισχύς τών άεροπορικών δυνάμεων δέν 

έξαρτάται έκ τοϋ άριθμοϋ τών άεροπ/.άνων είς ώρισμένην χρονικήν 

περίοδον, άλλ’ έκ τής ποιότητος τοϋ εμψύχου καί άψύχον υλικόν, 

έκ τής όργανώσεως καί κυρίως έκ τής ίκανότητος τής αναπροσαρμογής 

τής παραγατ/ής τής βιομηχανίας εξοπλισμών. Έ κ  τής γερμανικής 

πλενρας τονίζεται δτι ή φαινομενική αϋτη υπεροχή τών Ά γ γ λ ο -



αμερικανών π ροή/.θ εν διότι ι) γερμανική πολεμική 
βιομηχανία ειχεν άφοσιωθή άποκλειστικώς είς τήν 
παραγωγήν αρμάτων μάχής, τής · όποιας ή άπό- 
λντος υπεροχή άπεσπάσθη προ πολ.λ.οϋ ύπό τής γερ
μανικής πολεμικής ηγεσίας. Τοϋτο τό χω ρίζο υ ν  
κάλλιοτα οί άγγλ.οι καί διά τοντο, οί ειδικοί t o j v  

έπί τών αεροπορικών προβλημάτων, δηλονν άπερι- 
φράστως οτι ή Γερμανία δύναται εις δεδομένην στιγμήν 
νά άποσπάση τήν άεροπορικήν υπεροχήν, λόγω τής 
άπαραμίλλον συγκροτήσεως καί λειρουργίας τοϋ 
γερμανικόν έξοπλ.ιστικοϋ οργανισμόν.

Περαιτέρω: Ή  γερμανική πολεμική ηγεσία ^χρησι
μοποίησε τάς άεροπορικάς αυτής δυνάμεις άποκλει- 
στικώς καί μόνον διά τήν καταστροφήν εχθρικών 
στρατιών, βάσεων, συγκοινωνιακών κόμβων καί κέν
τρων καθαρώς πολεμικής βιομηχανίας. Κατά τας 
άεροπορικάς αύτάς έπιδρομάς δυνατόν νά έπεσαν θύ
ματα καί πολ.ίται, άλλά κατοικίαι, πολιτιστικά μνημεία 
καί παντός είδους κοινωφελή ιδρύματα ούδέποτε 
υπήρξαν ό στόχος τών πληγμάτων τής γερμανικής 
αεροπορίας. Τοϋτο τό παρεδέχθησαν καί τό ομολογούν 
καί αύτοί άκόμη οί αντίπαλοί τής Γερμανίας καί τό 
καταμαρτυρούν άκόμη όχι μόνον αί γαλ.λχκαλ κλπ πό
λεις ύπεράνω τών όποιων διήλθεν ή λ.αϊλ.αψ τοϋ πολέ
μου, άλ.λ.ά καί αύτό τοϋτο τό Λονδΐνον, μετά άερο
πορικάς έπιδρομάς τοϋ 1 9./0. ’ Αντιθέτως απο τής 
άνοίξεως τοϋ παρελΜόντος έτους οί "Αγγλ,οι καί οί 
’ Αμερικανοί διεξαγάγονν ένα νέον είδος άεροπορικών 
επιθέσεων καί εϋλόγως γεννάται τό έρώτημα: τί επι
ζητούν διά τών τρομοκρατικών αυτών αεροπορικών 
επιθέσεων των. Έ κ  τών μέχρι τοϋδε δημοσιευθέντων 
άγγ/^αμερικανικών δηλώσεων ή άπάντησις έπί τοϋ 
ούσιώδους αύτοϋ ζψήματος δύναται νά διατνπωθή 
ώς έξης: Δυο κυρίως ούσιαστικοί λόγοι εξώθησαν 
τούς "Αγγλ,ους είς τήν έξαπόλ.υσιν τοϋ άπανθρώπου 
αύτοϋ είδους τοϋ πολέμου.

Πρώτον. ' Υπό τής βρεττανικής πολεμικής ηγεσίας 
έκαλλιεργήθη τεχνηέντως ή αποψις ότι είναι δυνατή ή 
καταστροφή τής γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας 
διά τών εμπρηστικών καί έκρητικών βομβών, καί γενι
κώς διά τοϋ άεροπορικοϋ πολέμου καί Δεύτερον: οί 
"Α γγλοι έπιζητοϋν νά εξωθήσουν τήν Γερμανίαν είς 
μίαν πρόωρον χρήσιν τών άντιποίνων μέ τόν άποκλει- 
στικόν σκοπόν τής διαταράξεως τής σχετικής προετοι 
μασιάς των.

Έ π ί  τών δύο τούτων αγγλικών ισχυρισμών οί Γ ερ
μανοί άντι παρατάσσουν: Γενικώς άναγνωρίζεται-καί έπί 
τοϋ σημείου τούτον συμφωνούν καί οί "Α γγλοι καί οί 
’ Αμερικανοί εμπειρογνώμονες —  οτι ή Γερμανία προ- 
πολεμικώς καί κατά τήν εμπόλεμον κατάσταση’ τόσον 
είς τήν σνγκρότησιν τής βιομηχανίας της, πολεμικής 
καί ειρηνικής, όσον καί είς τήν διοργάνωσιν αυτής 
ήκολούθησε τό Αποκεντρωτικόν σύστημα, πράγμα τό 
όποιον τήν καθιστά ατρωτον έκ τών αεροπορικών 
επιθέσεων. Τά σποραδικά πλήγματα εναντίον μεμο
νωμένων γερμανικών εργοστασίων δέν παίζουν εί μή  
περιωρισμένον καί άσήμαντον ρόλον είς τήν δλ.ην παρα

γωγήν. Τό μάταιον τής καταστροφής τής γερμανι
κής πολεμικής βιομηχανίας κατεϊδον οί "Αγγλ,οι καί 
’ Αμερικανοί καί διά τούτο έγκατέλειψαν αυτήν καί 
ήρχισαν τάς άνάνδρους έπιδρομάς των ενάντιον τον 
άμάχου πληθυσμόν έλ,πίζοντες οτι διά· τού μέτρου τού
τον θά δυνηθοϋν νά παρεμποδίσουν και παραλ.υσουν 
τήν γερμανικήν πολεμικήν βιομηχανίαν. Αλ.λ.ά και επι 
τοϋ σημείου αύτοϋ δποχς καί έπί τοϋ έξαναγκασμον τής 
Γερμανίας είς ποόοιρον εφαρμογήν τών αντίποινων 
αί άγγλ.οαμερικανικαί ελπίδες διεψενσθησαν πλ.ηρως. 
Ή  Γερμανία κατέχει καί διαθέτει οχι μόνον υπεραρκε
τόν χρόνον άλ.λ.ά καί έμψυχον καί άψυχον ν/.ικον δπως 
καί άπαράμι/.λ.ον μηχανικόν οργανισμόν προς έκτέ/εσιν 
τοϋ τεραστίου προγράμματος διά τά αεροπορικά π/.η- 
γματα άντιποίνων.

" Ετεοον σημέιον άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι 
ή εδαφική σύγκρισις έκτάσεως Γερμανίας καί ’ Αγγλίας, 
καί Ιδιαιτέρως τού πλ.ηθυσμοϋ Βερολίνου καί Λονδίνου. 
’ Ε π ’  αύτοϋ ένα άπλοϋν βλέμμα έπι τοϋ χάρτου 
άρκεϊ διά νά πείση καί τόν πλέον έθελοτυφλ.οϋντα 
περί τής πραγματικής καταστάσεως. Τό Λονδινον 
έμπεοικλείει τό έν πέμπτον τοϋ ολοι> πληθυσμού τών 
β ο ε τ τ clv cx o jv  v tfo o jv , ά τ ιο τ ε λ ο ν ν τ α  τ ο  l,c o t ix c o tc ito v  α ,ν τ ώ ν  

κ έ ν ζ ο ο ν .  9 Α ν τ ι θ έ τ ω ς  τ ό  Β ε ο ο λ ι ν ο ν  μ ε  τ α  4 * 5 ο ο . ο ο ο  τ ώ ν  

κατοίκων τον αντιπροσωπεύει τό δέκατον όγδοον 
τοϋ δλ.ου γερμανικού πληθυσμού. Γενικώτερον 
παρατηρεϊται ότι ή έποικιστικη κατανομή τοϋ άγγλι- 
κοϋ πλ.ηθυσμοϋ έπί τής χώρας είναι κατά πολ.ύ δυ- 
■σμενεστέρα τής γερμανικής. Ωρισμεναι βρεττανικαι 
μ ε γ ά λ ο υ πόλεις-άιριΟμούμεναι εις τά δάκτυλ.α τής χει- 
οός — εΐναι πυκνοκατωκημέναι καί συγκεντρώνουν τά 
80% τού όλου πληθυσμού τής ’ Αγγλίας. Ε ντελώ ς  
διαφορετική εΐναι ή σύστασις τών γερμανικών μεγα- 
λουπόλεων, δεδομένου δτι είς τά εκτεταμένα όρια τρϋ 
Ρ ά ιχ  υπάρχουν πολυάριθμοι πόλεις άριθμοϋσαι πλη
θυσμόν 30·000—200.000 κατοίκων.

Σημαντικόν επίσης στοιχεϊον εις τήν σύγκρισιν 
αύτήν άποτελεϊ τό γεγονος ότι η Α γγλία  δεν παρεχει 
εί μή έλαχίστας δυνατότητας « όπισθοχωρήπεως» ή 
έκκενώσεως τών καταστρεφομένων πόλεων. Μετα τήν 
καταστροφήν τών έλ.αχίστων βρεττανικών μεγαλ,ου- 
πόλεο>ν ύπό τοϋ νέου είδους άεροπορικοϋ πολέμου, ως 
μόνη άξιόλογος περιοχή μεταφοράς τοϋ διασωθησομέ- 
νον πληθυσμού παραμένει ό άπέραντ ος Ωκεανός. 
'Η  Γερμανία άντιστρόφως κατεχει «εφεδρείας 
χωρών» καταλλ.ήλους καί ίκανας νά απορροφήσουν 
τόν βομβόπληκτον πληθυσμόν, καί συγκεκριμένος 
τάς άπεράντους έκτάσεις τής Νοτίου καί Δυτικής 

Ευρώπης.

’ Ε κ  τής άνωτέρω άντιπαραθέσεως τών έκατερωθεν 
επιχειρημάτων καί ισχυρισμών προκύπτει ότι η Γερ
μανία δύναται καί χωρίς τό Βερολ.ϊνον νά συνέχιση έπι- 
τυχώς τόν άγώνα έναντίον τών έχθρών της, ένώ ή 
’  Α γγλία  άνευ τοϋ Λονδίνου χάνει άποφασιστικον 
έρεισμα διά τήν περαιτέρω διεξαγωγήν τοϋ πολέμου. 
Ή  έκδηλόυμένη ήδη ζωηρά ανησυχία τόσον μεταξύ  
τών επισήμων άγγλ,ικών κύκ.λ.ων όσον καί μεταξύ τών 
εύρντέρων στρωμάτων τοϋ αγγλικού λαού, εκ τών
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διαφαινομένων ώς άναποφεύκτων γερμανικών άντι- 
ποίνων, φανερώνει δτι οί επίσημοι άγγλχκοί κύκλοι 
έχουν σαφή γνώσιν τής γερμανικής αεροπορικής 
δυνάμεως. Σημειώτέον δτι τά γερμανικά άντίποινα διά

3-000 φράγκα τόν μήνα νοίκι; Σαν πολλά δέν εΐνε 
γιά ένα δωμάτιο στό τέταρτο πάτωμα, μέ ένα παρά
θυρο πού βλέπει σ’ ένα στενό δρομάκι;

—  « Τ ί  λέτε, κύριε; ’ Εδώ  θά περάσετε βασιλικά. 
Τό δωμάτιο έχει άνέσεις, εΐνε ήσυχο καί καθαρό. 
"Οσο γιά τό δρομάκι, γιά κυττάχτε λιγάκι άπό τό παρά
θυρο, εΐπε ή νοικοκυρά. Ε χ ει καί ήλ.ιο<»

Ό  μελλοντικός ενοικιαστής πήγε στό παράθυρο 
καί άντίκρνσε μιά χαριτωμένη νέα, πού έδειχνε ένδια- 
φέρο γι’ αύτόν. Ό  Γιάννης δέν είδε τόν ήλ.ιο. Πρόσεξε 
μόνο τό χαμόγε/.ο ατά ώράία χείλη τής νέας. . .

Τήν χαιρέτησε καί δταν αυτή ανταπέδωσε τόν 
χαιρετισμό, τότε χωρίς άλλη συζήτησι, έβγαλε δ 
Γιάννης J.OOO φράγκα άπό τό πορτοφόλι του καί τά 
έδωσε στην σπιτονοικοκυρά, λέγοντας:

— « θ ά  τό πιάσω τό δωμάτιο.»
"Οταν σέ λίγες μέρες έγκατεστάθηκε στό δωμάτιο, 

ή πρώτη του έννοια ήταν νά άντικρύση πάλ.1 τήν ωμορφη 
νέα. Κ αί ήταν τυχερός . . .  Ή  νέα στεκότανε ατό 
παράθυρο. Π άλι χαιρετηθήκανε καί πάλ,ι χαμογέλ.α- 
σαν!

Τήν έπομένη συναντήθηκαν οί δύο νέοι στό δρόμο 
καί τό βράδυ γύρισαν μαζή στό σπίτι. Τήν τρίτη 
ήμέρα, τήν σννώδευσε στον κινηματογράφο καί τήν 
τετάρτη τόλμησε νά τήν φιλήση γιά πρώτη φορά . . . 
Τήν πέμπτη δμως μέρα, ή νέα πήγε αργά στό ραντεβού 
καί ήταν πολ.ύ άνήσυχη.

—  « ’ Αγάπη μον», εΐπε τοϋ νέου, συμβαίνει κάτι 
τό φοβερό.1 'Ο  πατέρας μάς είδε! Εΐνε έξω φρενών 
καί Θέλει νά μέ ξυ/.οκοπήση. "Εστριψα γιά νά τόν 
άποφύγω.»

—  «Μήν άνησνχής, θά μιλήσω μέ τόν πατέρα σου 
καί θά τοϋ πώ δτι . . . »

—  «"Ο χι, χρυσό μ ο ν! Μή, πρός θεού! Δέν 
ξέρεις τόν πατέρα μου . . . Εΐνε πολ.ύ αυστηρός.»

—  « Κ α ί τί θά γίνη τώρα; Μ ήπως πρέπει νά χωρί
σουμε;»

—  « ’ Αδύνατο, σ’ αγαπώ τόσο πολ.ύ! Δοκίμασα νά 
τ’  άρνηθώ δλχι, άλ.λ.ά δέν μέ πίστεψε. Γ ιά  κάθε ενδεχό
μενο, πρέπει ν’ άποφΰγονμε κάθε υπόνοια.»

—  «Π ώ ς δμως;»

—  « Ν ά  πώς: θ’ άλλάξης άμέσως κατοικία. "Αν  
μ ’ άγαπάς, θά τό κάνης καί έτσι θά μέ σώσης. θά  
βλεπόμασθε δμως κάθε μέρα. Θά συναντόμαστε στό 
ίδιο μέρος καί θά είμαστε ευτυχισμένοι. Άλ.λ.ά πρός 
Θεού, μή περάσης ποτέ άπό τό σπίτι.»

—  «’Έννοια σου, άγάπη μου, αύριο θά φύγω άπό 
τό δωμάτιο.»

τάς τρομοκρατικός1 άγγλικάς άεροπορικάς έπιθέσεις 
έναντίον τοϋ άμάχου πληθυσμού τής Γερμανίας δέν 
έξεδηλ.ώθησαν είσέτι ύπό τήν νέαν άναμενομένην μορ
φήν καί έκτασιν.

"Ετσι καί έγινε. Ό  Γιάννης έγκατέλειψε τήν άλλη 
μέρα τό δωμάτιο καί πήγε, δπως συνήθως, στό ραντε
βού. Π ερί με νε μιά όλ.όκλ.ηρη ωρα, άλλ.’ ή ώραία νέα 
δέν ήρθε. Ούτε τήν έπομένη, άλ.λ’  ούτε καί τήν μεθε
πόμενη φάνηκε . . .

" Υστερα άπό μιά βδομάδα, ό Γιάννης έπεχείρησε 
νά περάιση προσεκτικά άπό τόν δρόμο τον παλ.ηοϋ 
σπιτιού του. Κύτταξε τό παράθυρο τοϋ δωματίου του, 
έπειτα τό άντικρννό, καί τήν είδε νά χαμογελά τοϋ 
νέου νοικιάρη. Περίμενε άκόμη λίγη ωρα καί εΐδε τόν 
α/.λ.ον νά βγαίνη άπό τό σπίτι του. Ή  νέα τόν άκο- 
λ.ούθησε. Θέλησε νά τους παρακολ.ονθήση, άλ.λ.ά τούς 
έχασε . . .

Ό  Γιάννης πήγε καί τις αλ./ες μέρες πρός τά κεί. 
Περίμενε, περίμενε, ώς πού είδε τόν νέο νά έπιστρέφτ] 
στό σπίτι του. 'Ηταν πολ.ύ στενοχωρημένος.

—  «Συγνώ μη» τοϋ εΐπε ό Γιάννης. «Μ ήπως σάς 
εΐπε ή νέα, δτι πρέπει νά έγκαταλείψετε καί σεις τό 
δωμάτιο;»

—  « Π ον τό ξέρετε;»
— «Τ οεϊς ώρες περίμενα σήμερα εδώ καί ζήτησα 

μερικές πληροφορίες.
Ή  νέα εΐνε άνεψιά τής κυρίας πού υπενοικιάζει καί 

δ λ.η ή ιστορία τοϋ πατέρα της εΐνε φανταστική.»
"Ετσι, κέρδιζε ή θεία J.000 φράγκα τήν εβδο

μάδα . . .  Κόπ.

Α Γ Α Π Η  σ τ ο  Π Α Ρ Α Θ Υ Ρ Ο . . .
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v F ra v  λέμε γιά μιά γυναίκα τιώς είνε ωραία, δέν τό λέμε κατόπιν 
σκέψεως, άλλ’ έντελώς ανΟόομητα, μάλλον μέ την καρδιά μας παρά μέ 
τό νοϋ μας. Πράγματι, τήν γνώμη μας την σχηματίσαμε χωρίς ν’ 
άναλνσωμε τά χαρακτηριστικά τής γυναίκας αύτής, άλλ’  άπλώς 
αίσθανθήκαμε τήν έκφρασι πού τήν ζωντανεύει.

Ή  ώμορφιά μιλά στή ψυχή κατευθείαν, χωρίς τή μεσολάβησι 
τοϋ μυαλού μας. Γ ι’ αύτό συχνά άνακαλν:τττει κανείς περίεργες αντι
θέσεις, μεταξύ εξωτερικής εμφανίσεως καί ποαγματικότητος, μεταξύ 
μορφής, ϋφους καί ούσίας. Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει δτι 
αίσθανθήκαμε τήν ώμορφιά μιας γυναίκας πού δέν θά έπρεπε νά 
τήν κρίνουμε ώς ωραία, διότι ή εξωτερική έμφάνισις καί τά χαρακτη
ριστικά τοϋ προσώπου της δέν άνταποκρίνονται στούς κανόνας τής 
συμμετρίας καί τών διαστάσεων πού δλ.οι παραδεχόμαστε ώς ορθούς. 
Παρ’ δλα ταϋτα δμως, α ’ισθανόμεθα δτι ή δυσαρμονία αύτή άνταπο
κρίνεται σέ μιά άφηρημένη εσωτερική αρμονία, πού γιά μάς έχει μεγάλη 
άξια. Ή  εσωτερική αύτή αρμονία αντανακλάται στήν δλη έκφρασι τοϋ 
προσώπου.

Συνεπώς, ή ώμορφιά δέν είνε κάτι πού βρίσκεται κρυμμένο πίσω  
άπό τά φυσικά χαρακτηριστικά, άλλ’  εϊνε απλώς ή εξωτερική μορφή 
μ ι α ς  άρχικής ούσίας, πολύ πιο πλούσιας καί βαθειάς, ώστε νά είνε 
δυνατόν νά τήν συλλ,άβη κάνεις ολοκληρη. Η  (ομορφιά, λ.οιπον, εξωτερι- 
κώς είνε ένα δείγμα, πού αύτό καθ’ εαυτό, δέν έχει τόση αξία παρά μόνον 
ώς μία πιστή έκδ ήλωαι πού εκφράζεται ρυθμικά, τοπικά καί χρονικά. 
Είνε μιά αόρατος δύναμις, πού μπορεί κανείς νά τήν συλ.λάβη καί διά 
τοϋ βλέμματος.

"Οσο περισσότερο επηρεάζεται τό εξωτερικό αύτό δείγμα άπό τήν 
εσωτερική άξια και εϊνε Ικανό νά έκφράζ-η πλήρως κάθε παλμό άπό 
τις εσωτερικές υπερευαίσθητες χορδές πού τό διέπουν στο σχήμα καί 
στή μορφή, τόσο περισσότερο επιδρά αμεσα στή ψυχή μας, χωρίς τήν

μεσολ.άβησι τής κρίσεως καί πάνω άπό κάθε λ,ογική. Μπορούμε λοιπόν 
νά ποϋμε, δτι ή ώμορφιά διά μέσου τής ψυχής, εϋκολ,α εξηγείται γιατί 
ή άντανάκλασις τής εσωτερικής τελειότητος στά χαρακτηριστικά μιας 
γυναίκας μάς κάνει έντύπωσι καί ζητάμε νά τήν άνακαλύψωμε καί σ’ 
άλλες γυναίκες. Συχνά λέμε γιά μιά γυναίκα, πώς είνε ενδιαφέρουσα, 
χωρίς νά εξετάσουμε κατά πόσον είνε ωραία, άλλ.ά κατά πόσον έπαναλαμ- 
βάνονται σ’ αυτήν τά χαρακτηριστικά εκείνα πού έχουν χαραχθή μέσα 
στή ψυχή μας άπό προηγούμενη ψυχική πειρατής ώμορφιάς, αισθητική 
ή συναισθηματική. ’ Εάν παραδεχθούμε τό συλλογισμό αυτόν, τότε 
μπορούμε νά προσθέσουμε δτι μιάγυναικεία ώμορφιά προϋποθέτει κυρίύις 
άπό τήν γυναίκα νά είνε αληθινά γυναίκα, δεδομένου δτι τό θήλ.υ 
τό διακρίνει σ ’ ολόκληρη τή φύσι, ή χάρις, ή άγάπη, ή άφοσίωσις, 
ή πίστις κλπ. Κ α ί δπου δέν υπάρχουν αύτά, τό ψυχοφυσικό επίπεδο 
παύει νά εύρίοκεται σέ άρμονία, στήν αρμονία εκείνη, τήν ύπερα
τομική, άλλ.ά τήν παραμορφώνει καί έτσι γεννάται τό ψεύδος, πού 
έχει ώς αποτέλεσμα τήν άσχημία.

"Α ν  έξαιρέση κανείς έλ.αττώματα άπό διάφορες κλ.ηρονομικές α’ιτίες, 
μπορούμε νά ποϋμε δτι ή γυναίκα δέν γεννιέται ώραία ή άσχημη, άλλά 
γίνεται ώραία ή άσχημη. ’ Εναπόκειται στήν ίδια τή γυναίκα νά δή
μιου ργήση ή νά καταστρέψυ τήν ίδια της τήν ώμορφιά. Είνε ένα ζήτημα 
καθαρώς εσωτερικής φύσεως. "Ολοι έκείνοι, οί όποιοι έχουν γράψει 
συνταγές καί εγχειρίδια γιά τή γυναικεία καλλονή, έχουν άαχοληθή 
μόνον μέ τήν έξωτερική έμφάνισιτής γυναίκας, ξεχνόντας δτι τό εξωτερικό 
δέν είνε παρά ένα άποτέλεσμα μιάς αιτίας, πού βρίσκεται πολΛ πειό 
βαθειά στή γυναίκα. ’Έστρεψαν δλη τους τήν προσοχή στο δέρμα, στις 
ρυτίδες καί κάποτε στις κυκλοφοριακές ayeαμαλίες καί τις νευρώσεις. 
"Ολα αύτά δμως δέν είνε ή αιτία. Ή  αιτία είνε πολ.ύ πειό βαθειά καί 
άφηρημένη. ΟΙ πραγματικά ώράίες γυναίκες, εκείνες πού μπόρεσαν νά 
διατηρήσουν περισσότερο καιρό τή γοητεία πάνω στον ανδρα, είνε 
εκείνες πού μπήκαν στο νόημα τής «αιτίας».

Τό ν’ άσχολείται μέ τήν ώμορφιά, άποκλειστικ.ώς άπό έξωτερικής 
πλευράς, σημαίνει γιά τήν γυναίκα δτι κινδυνεύει νά τήν χάση. Σημαίνει, 
δτι άναζητά εξωτερικά τήν άρμονία πού έπαυσε νά ύπάρχη μέσα της καί 
πού μόνο μέσα της μπορεί νά ξαναβρή. Βεβαίως, δέν θέλγουμε νά ποϋμε 
δτι πρέπει ή γυναίκα νά πάψη νά περιποιείται τό εξωτερικό της, άλλ’ 
άπλώς νά εναρμονίζω τόν -ψυχικό της κόσμο μέ τήν έξωτερική 
της έμφάνισι.
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"Ενας άνθρωπος περπατούσε στή λεωφόρο και σφύ
ριζε χαρούμενα. Τό τραγούδι ήταν ενθνμο, εκείνος 
ό Ιδιος πεινούσε. Ο ί λοξές ακτίνες τοϋ ήλιον το 
καλοκαιρινό εκείνο βραδάκι — φώτιζαν τήν σκιά τον 
μπρος στά πόδια τον και φαινότανε δτι τήν άκολον- 
θονσε μέ ύπομονή-, δπως ό σκϋλος άκολονθει τον 
κύριό τον. °Ενα ελαφρό αεράκι επαΐί,ε στις κορνφες 
τών δένδρων μέ τά ξεθωριασμένα φύλλα και τό χορτα- 
ράκι, στήν άκρη τοϋ δρόμον, έτρεμε ελαφρά και εφερνε 
στον περιπατητή τό άρωμα τής ανθισμένης πεδιάδας και 
τήν μνρωδιά τών καλαμώνων.

σ Ενα κοπάδι διαβατικών πον/.ιών στάθμενσε στά 
δένδρα καί στά χαμόδενδρα γιά νά ξεκονοασθή άπό 
τό μακρννό ταξίδι καί γιά νά πάρη νέες δυνάμεις γιά τήν 
άλλη μέρα. 'Η  βοή καί τό κελάϊόισμα τών πτερωτών 
αυτών πεζοπόρων δέν άφηναν τόν άνθρωπο σε ήσνχία 
καί έτσι δέν σφύριζε πιά τόν χαρούμενο σκοπο τον. Ο 
λαμπερός βραδννός ήλιος δέν χρύσιζε μόνο την φνσι, 
άλλά καί τά μαλλιά τον οδοιπόρον. πον σήκωνε καί 
άνέμιζε ό άέρας. Τά μάτια τον άναζητοΰσαν την 
άπόστασι, σαν νά ήθελαν νά προσπεράσονν τήν πορεία 
τών πον/.ιών.

*τΗταν υψηλός καί λιγνός. Ο άέρας, ή ύπαιθρος, 
ή χαρά καί ή δυστυχία είχαν άφήσει τά Ιχνη τους στο 
πρόσωπό του. 'Η  σκόν?) τής λεωφόρον είχε σκεπάσει 
τά υποδήματα καί άνεβή ώς τά γόνατά του. Στο  
χέρι τον κρατούσε ένα μπαστούνι δλο κόμπονς και 
γεμάτο ενθύμια άπο τά μέρη δ πον είχε περάσει. Ε π ί 
τέλονς έφθασε στήν πεδιάδα! Τό κα/.οκαϊρι πλησίαζε 
προς τό τέλος τον. Τά δένδρα φαινόντονσαν σαν νά 
σμίγουν μεταξύ τους καί ή ανθισμένη πεδιάδα καιγότανε 
στή βραδννή κοκκινάδα τον ονρανοΰ.

Πεινούσε. Τ ί τό παράξενο, άφοϋ σηκο')θηκε τό 
π ρω ΐ άπό θημονιά, περπάτησε δλη τήν ήμέρα, χωρίς 
κανένα σπλαχνικό χέρι νά τοϋ δοχ7η κάτι να φα} η. 
'Ο  άνθρωπος πεινούσε. ν Εκοψε ενα βότανο καί άρχισε 
νά τό μασουλΛη. Τό βλέμμα τον προσπερασε και αντη 
τή σκιά του καί κατενθννθηκε προς τήν λεωφόρο. 
Μακρυά, πολύ μακρυά, διέκρινε ενα σπιτάκι. νΑ ρχισε  
πάλι νά σφνρίζη καί προχώρησε με άποφασιστικοτητα 
προς τόν σκοπό αντό.

*

Οι κόττες είχαν κιόλας άποσνρθή. Τά πρόβατα δμως 
καί οί άγελάδες τριγύριζαν άκόμη τό βραδάκι εκείνο. 
Κάπου-κάπου, μούγκριζε ενα γουρούνι. Μόνον ο 
φύλακας τον σπιτιού, ενας μεγάλος σκν/.ος, έστησε 
τ αυτιά τον καί γαύγισε δυνατά δταν είδε τόν ξένο νά 
πλησιάζη τό κτήμα. Ή  Κατερίνα άφηνε εκείνη τή 
στιγμή τόν κουβά νά πέση στο πηγάδι καί όπως ήταν 
σκνμένη, δέν είδε τόν ξένο παρά μόνον δταν στάθηκε 
μπροστά της. Τρόμαξε καί τόν κύτταξε μέσα στα 
φωτεινά τον μάτια. Τόν κύτταξε μόνο μιά στιγμή, 
άλλ’ αύτή ή στιγμή ήταν πιο πολύ άπό τήν αιωνιότητα. 
Ά κ ό μ η  καί ό φύλακας, ό σκν/.ος, σιώπησε καί πήγε 
νά μνρίση τόν ξένο.

Ή  Κατερίνα άκονμπησε τόν κονβά διπ/,α στο 
πηγάδι καί ρώτησε τόν ξένο: « Τ ί θέλεις;» Οντε κι c ντη 
ή ίδια δέν ήξερε δμως γιατί μεταχειρίστηκε τόν ενικό. 
"Οταν ό ξένος τήν κύτταξε στά μάτιζα και είπε: « Εσέ- 
να . . .» , άντί νά κατεβάση τά μάτια της, τόν κύτταξε 
καί αύτή.

Ό  λνκόσκνλος μύρισε τά χέρια τοϋ ξένου και 
έχωσε τήν μούρη τον άνάμεσα στά πόδια τοϋ οδοι
πόρον. Ή  Κατερίνα πήρε τόν κονβά της καί είπε: 
« Έ λ α , θά πεινάς, πάμε νά φάμε.» ”Οταν μπήκαν 
στό σπίτι είχε σονρονπώσει. 'Η  ζεστή άναπνοί] τών 
άγελάδων, τό μάσημα τών μηρνκαστικών καί γενικά 
ή ατμόσφαιρα τον σπιτιού προδιέθετε ευχάριστα. Στό 
βάθος τής είσοδον έκαιε μιά φωτιά. Έ κ εΙ δίπλα στε
κόταν ή μητέρα τής Κατερίνας καί ετοίμαζε τό φαγητό 
τής οικογένειας καί τοϋ προσωπικού. Χ ω ρίς δισταγμό, 
ή Κατερίνα καί· ό όδοιπόρος τήν επλησίαααν και η νεα 
τής εΐπε: « Σοϋ φέρνω, μητέρα, ενα πεινασμένο μον- 
σαφίρι. Πρέπει νά τόν περιποιηθονμε.» Τό βλ.εμμα 
τής γρηάς περιεργάστηκε μέ υποψία τόν ξένο, άπό πάνω 
ώς κάτω . . . Κ α ί εκείνος δμως, κύτταξε τό ήλιωκαμένο 
πρόσωπό της καί ή γρηά εΐπε: « Καλά, Κατερίνα, 
θ ά  Λ ε ρ ι π ο ι η θ ο ϋ μ ε  τόν ξενητεμένο αυτό οδοιπόρο.»

Εϊπαν τήν βραδννή προσευχή. °Έ να  κερί φώτιζε 
άνήσυχατούς άνθρώπους, πού καθόντουσαν χαμω, γνρω  
άπό ένα χαμηλό τραπέζι. "Οταν είπαν δλ.οι μαζή τό 
«αμήν» τοϋ «Πάτερ ημών», διεκόπη ή σιωπή καί τά 
βλέμματα στραφήκανε προς τόν ξένο. Ή  Κατερίνα 
καθότανε δίπλα τον, γιατί άπό τότε πον βρέθηκε κοντά 
της στό πηγάδι, δέν έπαυσε νά τόν κυττάζη.

'Ο  χωριάτης καί οί βοηθοί τον κάπνιζαν την πιπα 
τους και ή κάμαρα γέμισε πυκνό καπνό. Ό  ξένος 
άρχισε νά διηγείται. Τονς μίλησε γιά μεγά/.ες πο/.εις, 
γιά ψηλά βουνά, γιά ώραία ποτάμια καί μάκρυνες
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θάλ,ασσες. Τούς μίλ.ησε γιά τις γλαρές καί τις λύπες 
τον κόσμου, γιά  αγάπη καί γιά μίσος. Ή  φωνή περ
νούσε πάνω άπό τά κε<[ά·λια τών καθισμένων και οί 
ανδρες άφησαν τήν πίπα τους νά σβύση. Ο ί γυναίκες 
παράτησαν τό εργόχειρό τονς ή δέ Κατερίνα ακουγε 
προσεκτικά τόν ξένο. "Οταν πήγαν νά ξεκονρασθοϋν 
άπό τήν κοπιαστική εργασία τής ημέρας, ήταν πιά 
νύκτα.

*

Π ρω ΐ, πρωΐ, άρχισαν τά κοκόρια νά φωνάζουν γιά 
νά ξνπνήσονν τό κοτέτσι. Τά αχούρια ζωντάνεψαν καί 
δλ.οι άντίκρυσαν τό φως τής ημέρας. ’Έ ξ ω , τά σύννεφα 
χόρευαν έλ.αφράκαί έμοιαζαν σαν φαντάσματα. II Κατε
ρίνα στεκότανε στό κατώφλα του σπιτιού καί κύτταξε 
τόν ξένο. Τά μάτια της είχαν κάτι άπό τήν λάμψι τών 
άστρων καί άπό τήν φλ,όγα τοϋ πρωινού ήλ.ίου. Ό  
ξένος σφύριξε πάλι ένα ενθνμο σκοπό καί προχώρησε 
μέ μεγάλ.α βήματα. Κάπον κάπου χαιρετούσε τήν 
Κατερίνα, πού στεκότανε άκίνητη στό κατώφλ.ι τοΰ 
σπιτιού. Ή  λ.αχτάρα της γιά τήν ξενητειά γινότανε δλο 
καί πιο επίμονη!

' Ο βραδννός άνεμος έφερε τόν ξένο καί τό πρωινό 
τ’ αγιάζι τόν πήρε πάλ.ι πίσω. Δέν κάθησε πολ.ύ. 
Φεύγοντας δμως, πήρε μ α ζί του■ κάτι . . .  Ή  νέα 
στεκότανε άκόμη άκίνητη στό κατώφλ.ι τοϋ σπιτιού. 
Ηταν σαν νά παρίστανε τι)ν γυναικεία σταθερότητα. 

Ό  άνδρας ονειρευότανε άγνωστους σκοπούς καί τύχες. 
Ή  ξενητειά τόν τραβούσε. Στό κατώφλ.ι δμως τοϋ σπιτιού 
στεκότανε ή γυναίκα καί δταν γύρισε δέν άντίκρνσε τήν 
ξενητειά, άλλά τόν περιορισμένο κύκλ.ο του νοικοκυριού 
της. Τό καλ,οκαίρι πλ.ησίαζε προς τό τέλ.ος τον και 
τά φύλλα τών δένδρων έπεφταν. Μιά νέα έμεινε πίσω  
καί τόν λαχταρούσε. Κρνφά μέσα στήν καρδιά της 
προαισθανότανε μιά καινούργια άνοιξι.

’ Εκείνο τό π ρ ω ΐ έφενγαν καί τά διαβατικά πουλ.ιά 
γιά τόν Νότο.

Βάλ.τερ Μ πέζουχ

Τ Ο  Φ Ω Σ  Ω Σ  Δ Η Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

"Οσο παράξενο καί άν φαίνεται τό φαινόμενο δτι τό 
συνήθως τόσον ευεργετικό φώς τού ήλιον ήμπορεί 
—  ύπό εξαιρετικός φυσικά συνθήκας —  νά άποβή 
θανάσιμο, τόσον ή διαπίστωσις αύτή παραμένει γεγονός 
άναμφισβήτητον. Δέν πρόκειται, βέβαια, περί τής 
ήλ,ίάσεως έκείνης, τής οποίας θύμα εϊνε πάντοτε ό 
« λ.ευκός άνθρωπος» εις τάς τροπικάς χώρας, άλλ.ά 
περί άλλων περιπτώσεων πού ήμποροϋν νά άποβοϋν 
έπικίνδννοι καί δι’  αντούς τούς γεωργούς ακόμη. 
Έννονμεν τάς λεγομένας «άσθενείας τοϋ φωτός» πού 
προσβάλλ.ονν ώς έπί τό πλείστον τάς ουσίας έκείνας, 
αί οποίοι άλλ.άζονν χρωματισμόν δταν βρεθούν κάτω 
άπό εκθαμβωτικό φώς. Τό χαρακτηριατικώτερο παρά
δειγμα μάς προσφέρει ή ουσία έκείνη, έκ τής όποιας 
κατασκευάζεται ή ερυθρά μελ.άνη.

Έ ά ν  π. χ. ε ’ισαγάγη κανείς είς τόν οργανισμόν ενός 
λ.ευκοϋ μυός έλαχίστην ποσότιμα έκ τής άναφερθείσης 
ούσίας καί τοποθέτηση τό ζώον είς τόν ήλιον, θά άρρω- 
ατήση καί θά άποθάνη. Έ ά ν  ό μυς αύτός παραμείντ] 
στήν σκιά, τότε θά διατηριβή ύγιής. Τουναντίον ζώα, 
τών οποίων τό δέρμα εΐνε μελανόν, διατηρούν τήν 
υγεία, άκόμη καί έάν είσαχθή εις τόν οργανισμόν των 
ή άναφερθεϊσα ούσία.

Ε π ίσ η ς  φυτά, περιέχοντα παρόμοιες χρωστικές 
ούσίες καί χρησιμοποιούμενα ώς τροφή τών ζώων, 
δπως λ. χ. προβάτοιν κλ.π. ήμποροϋν νά προκαλέ- 
σονν άπο>λείας μεταξύ αύτών. Πρώτοι οί ”Αραβες 
έγνώριζαν τό φαινόμενον αύτό καί συνιστοϋσαν διά
φορα προφνλ.ακτικά μέσα. Παρομοία τροφή ζώων, 
δυναμένη νά προκαλ.έση τήν άποκαλ.ουμένην φιοτο- 
δνναμικήν άντίδρασιν, εϊνε τό μανροσίταρον.

Ή  έκ τοϋ φοπός ευαισθησία, πού προκαλείται άπό 
τό γνωστό είς τήν Έλλ.άδα σπαθόχορτο, άποκαλ.είται 
άσθένεια « χαρτόϊ». Ε π ίσ η ς ' τό έλ.βετικόν καί σουηδι
κόν τξ>ιφύλι είνε νποτττο χόρτο, διότι προκαλ,εϊ καί 
αύτό, δπως πολλ.ά άλλα φυτά, ίσχυράς αντιδράσεις είς 
τά ζώα, πού επιφέρουν συχνά τόν θάνατον.

Τό σπαθόχορτο έξετάσθη τελευταίως έπιστημονι- 
κώς ύπό τοϋ καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίον τοϋ Πόζεν, 
Χάνς Μπρόκμαν καί ή χημική άνάλ.νσις άπέδειξε τήν 
βλ.αβεράν επενέργειν έπί τού ζωϊκοϋ οργανισμοί’. Α ί  
χρωστικαί του ούσίαι άπορροφονν τό φώς, κατόπιν 
<5έ αυτού πρσκαλοϋνται χημικαί άλ.λ.οιώσεις καί βλ.αβε- 
ραί αντιδράσεις.

Ή  γερμανική δμως έπιστήμη δέν παρέμεινεν άδρα- 
νής καί άνεζήτησε άμέσως πρακτικές λ.ύσεις, προς 
άντιμετώπισιν τον κίνδυνον. Προς τοϋτο επέτυχε 
τήν καλλιέργειαν μαυροσιτάρον καί σπαθοχόρτον, μέ 
μηδαμινάς ποσότητας β/.αβερών χρωστικών ονσιών, 
δπως εϊνε ή « φαγκοπνρίνη». Έ ξ  άλλ.ον, έφήρμοσε 
καί άλλας «κλινικός» μεθόδους καί συγκεκριμένος 
ηλεκτρικός άκτίνας.
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Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Β Ι Ε Ν Ν Η Σ

Είναι γνωστόν δτι ή πρώτη αποστολή Έ λλήνοιν  
εργατών, πού ήλθαν με δλ.ην τονς τή καλή θέλησι γιά 
νά έργασθοϋν στη Γερμανία, έφθασε στη Βιέννη τον 
Μάρτιον τοϋ 1942.

Ό  άπροσδόκητος ερχομός των, έχαιρετίσθη τότε, 
μέ μεγάλη χαρά άπό τά μέλη τής εδώ παροικίας, δταν 
τή πρώτη Κυριακή μετά τήν άφιξίν των, οί "Ελληνες 
έργάται είχαν παρασταθεϊ όμαδικώς εις τήν Θείαν 
λειτουργίαν. Τό μέχρι τής ημέρας εκείνης άραιόν 
εκκλησίασμα τών δύο εκκλησιών μας τής Βιέννης, 
είδε μέ μεγάλ^ην έκπληξιν νά νπερπλ.ηρωθοϋν και οί 
δύο ναοί άπό πιστούς, σαν νά είχε γίνει κάποιο θαύμα.

Ά π ό  τότε έχει περάσει μιά ολόκληρη σχεδόν διετία. 
, . . καί στο διάστημα αύτό κατέφΟασαν και νέαι πολυ
πληθέστεροι άποστολ.αί. Κ α ί μπορεί κανείς σήμερα 
νά είπή δτι όλοι αυτοί οί νεοαφιχβέντες "Ελληνες καί 
rE λλ.ηνίδες είναι πλέον μέλ.η τής παροικίας μας, έγ- 
κατασταθέντες στη Βιέννη οπου βρήκαν τακτική ερ
γασία καί παντός είδους βοήθεια καί χαίρουν τά αύτά 
δικαιώματα μέ τούς γερμανούς συναδέλφους των.

Μεταξύ αύτών πού μάς ήλθαν νά έργασθονν υπάρ
χουν καί πολλοί ειδικευμένοι εργάτες. Ά λλ.ά  καί 
ούκ ολίγοι φοιτηταί, σπουδασταί, υπάλληλοι καί 
παντός εϊδονς παιδιά μορφωμένα πού ήρθαν εδώ γιά 
νά σπουδάσουν ή καί γιά νά τελειοποιηθούν στη εργασία 
τους. Κ α ί τώρα θά σάς εξιστορήσω εν όλ,ίγοις πότε

ϋ ϋ
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καί πώς ίδρύθη ή έλλ.ηνική παροικία τής Βιέννης και 
ποιοι υπήρξαν οι πρωτοπόροι της.

Ο ί πρώτοι "Ελλ.ηνες έψθασαν στή Βιέννη στά i 6yo. 
Δηλ.αδή πριν άπό 274 XQovia, διέσχισαν μέ τά ιστιο
φόρα τονς, κατάφορτα άπό εμπορεύματα, τόν Δούναβιν 
καί έφθασαν εις τήν Βιέννην. ΤΗσαν εμπορευόμενοι 
καί μετέφερον προϊόντα τής Α νατολής. Προήρχοντο 
κατά τό πλεϊστον άπό τάς παραδουναβείονς πόλεις 
τής Ρουμανίας καί τής Βουλγαρίας. Κ α ί οί καπε- 
τανέοι αύτοί τοϋ «γλ.νκοϋ νεροϋ» ας τούς είποϋμε 
έτσι, πού ώόηγονσαν τά Ιστιοφόρα φθάνοντας στή 
Βιέννη πρωτάραξαν σ’ ένα μέρος τοϋ παραποτάμου 
πού είχαν κρίνει κατάλληλο γιά ξεφορτώσουν τά 
εμπορεύματά τονς. Στό Ιδιο σημείο τό 5°  Ji· V.· είχαν 
άράξει καί οί Ρωμαίοι μέ τά καραβάκια τονς. Τό 
μέρος αύτό σώζεται άκόμη καίτοι έχει γίνει αγνώριστο. 
Είναι ακριβώς ή πλατεία. «Σβέντενπλ.ατς» έπί τής 
διώρνγος. Ά π ό  μερικές εικόνες τής παλ.ηάς Βιέννης 
πού βρίσκονται στά διάφορα μουσεία, φαίνεται δτι 
τήν εποχή εκείνη τό σημερινό Σβέντενπλ.ατς ήταν μιά  
άμμοχωμένη δχθη καί στό σημεϊον άκριβώς πού βρί
σκεται σήμερα ή γέφυρα υπήρχε τότε ένα μικρό λεμο
νάκι. Ά π ό  τό λ,ιμανάκι αύτό άρχιζε μιά άνυφοριά πού

Ό  περίφημος ναός τοϋ Ά γ ιο ν  Στέφανον 
(Φ ω τ. Βίνμπιλντ)

"Ελληνες εργάτες μπροστά στήν Έλλ.ηνική Ε κκλησία  
τής Βιέννης

Το Δημαρχείο φωταγωγημένο (Φ ω τ. Βίνμπιλντ)

έφθανε στό σημερινό Φλ,άϊσμαρκ. Τήν άμμόχοστη 
οχθη διεδέχθη ή μεγαλοπρεπής πλακοστρωμένη προ
κυμαία Φράντς-Γιόζεφ-Καί.

Ώ ς  ήταν επόμενο οί πρώτοι "Ελληνες άφοϋ άπεβι- 
βάσθησαν έφρόντισαν καί νά κατοικήσουν κοντά είς 
τό μέρος πού είχαν άράξει τά ιστιοφόρα των. Τά 
στενά μεσαιωνικά δρομάκια πού βρίσκονται ολόγυρα 
εκεί έσχημάτισαν τό πυρήνα γύρω άπ’ τόν όποιο ξεδι- 
πλ.ώθηκε, μέ τή πάροδο τοϋ χρόνον, ή άλ.λοτε πρώτη 
ελληνική παροικία τής Βιέννης. Μέσα στά στενά αύτά 
δρομάκια έζησαν, έργάσθηκαν, άγάπησαν, ύπέφεραν 
άλλ.ά καί έκέρδισαν πολ.λ,ά χρήματα. Σ έ λίγο διά
στημα τά μεγάλα κέρδη των έγιναν γνωστά σ’ δλ.ες 
τις χώρες τής ελληνικής χερσονήσου. Αύτό ήταν ή 
αιτία γιά νά προσέλ.θονν άμέσως καί αλ.λ.οι ομογενείς 
Κνρίως άπό τή Θράκη καί τή Μακεδονία. Πολλ.οί άπ’ αυ
τούς ήλ.θαν μέ τήν έλ.πίδα δτι γρήγορα θά πλ.οντίσουν 
καί άλλοι γιά  ί>α άποφύγουν τό τουρκικό ζυγό. "Οσο 
δέ επλ.ηθύνοντο οί ” Ελ.ληνες, τόσο περισσότερο καί 
άπλώνοντο τά στενά δρομάκια πού ήσαν εκεί ολόγυρα 
καί ιδίως τό στενό εκείνο· πού δέν άργησε νά όνομ&σθή 
«Γκρίχεν Γκάσσε» (οδός Ε λ λ ή ν ω ν ) . Τό στενό 
αύτό δρομάκι σώζεται καί σήμερα άκόμη. Είναι έκεΐνο 
στό μέσον τον όποιου νψοϋται ή έλλ.ηνική εκκλησία 
"Α γ. Γεώργιος καί είναι άκόμη τόσο στενό ώστε ό 
οδοκαθαριστής νά τό σαρώνει μέ μιά μόνη χειρο- 
βολιά τής σκούπας του. Σ τή  Γκρίχενγκάσσε βρί
σκεται ακόμα τό άρχαιότερο σπίτι τής Βιέννης πού 
έχει κτισΟή στά 1447 και ψέοει τόν άριθμό 7·

Δίπλ.α στό σπίτι αύτό βρίσκεται καί ένα αλ.λ.0 μικρο- 
σπιτο πού τήν έπογ_ή εκείνη έχρησιμοποιείτο γιά ξενο
δοχείο φαγητού καί ύπνου. Ο ί πρωτοπόροι τής πα
ροικίας μας τό είχαν κάμει κέντρο τους. ’ Ακριβώ ς δπως 
ύστερα άπό τόσα έτη μερικοί άπό τούς νεοαφιχθέντας 
"Ελληνας εργάτες διάλεξαν γιά στρατηγείοτονςτήν Ο Κ  !

Στό μικρό λοιπόν αύτό ξενοδοχείο κατοικούσαν οί 
πρωτοπόροι. Ε κ ε ί  έτρωγαν, έπιναν, χαρτόπαιζαν 
καί ίσως κάποτε-κάποτε νά σιγοτραγουδοϋσαν, άφοϋ 
βεβαίως τελείωναν πρώτα τις εμπορικές δονλιές των. 
Ά π ό  τότε τό ξενοδοχείον αύτό ώνομάσθηκε «έλλ.ηνική 
ταβέρνα» καί σώζεται καί σήμερα άπαράλ.ακτο δπως 
καί τότε στό Φλ.άισμαρκ παραπλεύρως τής έλληνικήςέκ- 
κλησίας « Ά γ .Τ ρ ιά ς » .  Ό  τίτλος τον παραμένει πάντα 
έλληνικός, άλλ’  οχι καί ή πελατεία καί ή μαγειρική τον.

Τό μέρος πού πρωτάραξαν τά έλλ.ηνικά καράβια

Στά 18 14  ή άνθονσα και ενημερονσα έλλ.ηνική πα
ροικία τής Βιέννης άριθμοϋσε περί τά 4 ·00°  μέλη, 
μεταξύ τών όποιων διεκρίνοντο πολλ.οί μεγαλέμποροι, 
έπιστήμονες, χρηματισταί καί άνθρωποι τών γραμ
μάτων καί τών τεχνών. Είναι γνωστόν δτι ή πρώτη 
έλλ.ηνική έφημερίς έξεδόθη στή Βιέννη. Δυστυχώς  
μετά τό παγκόσμιο πόλεμο οί "Ελλ.ηνες τής Βιέννης 
άρχισαν νά τήν εγκαταλείπουν καί τελενταία δέν είχαν 
άπομένει άπό τήν άλλοτε παροικία μας παρά μόνον 
ιο ο  οικογένειες μονίμως έγκατεστημένες.

Ε υτυχώ ς δτι ήρχισαν νά καταφθάνουν άπό τήν 
Έλλ.άδα αί έργατικαί άποστ ολ.αί. Αυτές θά ένισ χύ
σουν τώρα τή ολοένα έλ.αττονμένη παροικία μας. Ο ί 

φοιτηταί, πού μας ήρθαν μέ τις απο
στολές θά αντικαταστήσουν τούς άπο- 
φοιτήσαντας "Ελλ.ηνες ’ Λσκλ.ηπιάδας, 
πού έχονν προσλ.ηφθή τώρα είς τά διά
φορα νοσοκομεία τής Βιέννης ώς εσω
τερικοί βοηθοί.

"Α ς έλπίσονμεδτιτό φιλοπρόοδοκαί 
μεγαλεπήβουλ.ο πνεύμα τής φνλιής μας 
καθώς καί ή χαρακτηρίζονσα αυτήν 
έργατικότης θέλ.ουν άναδείξη προσεχώς 
προσωπικότητας είς δ λα τά στάδια 
τής εργασίας, δπως άλλοτε οί πρώτοι 
πρωτοπόροι τής 'Ελληνικής παροι
κίας τής Βιέννης.

Τοϋ άνταποκριτοϋ μας Ν . Β .



Πρότινος σ ν νε π ?.ηρ ώθησαν ι$ ο  χρόνια άπό τότε 
πού ή Γαλλία άπεκεφάλ,ισε τήν Βασίλ,ισσά της, Μαρία 
Άντουανέττα έπ'ι τής πλατείας τής Ό  μονοία- τών Παρι- 
σίων. Τά προηγούμενα έτη ήταν χρόνια αγροίκων 
τυραννιών και βαρβάρων έξευτελισμών. Ό  Βασιλεύς 
κα'ι Ιθύνοντες ανδρες άπεκεφαλίζοντο δημοσίως καί 
ή απάνθρωπος εκείνη εποχή άπαιτοϋσε ό?.ονέν καί 
νέες αιματηρές πράξεις. Αιά τής μεθόδου αυτής έπε- 
χείρουν οί ανδρες τής έξονσίας νά στερεώσουν τό τρομο
κρατικό εκείνο καθεστώς.

"Οταν τό άμάξι τών σφαγείων μετέφερε τήν Μαρία 
Άντουανέττα στον τόπο τής έκτελ,έσεως, ή Βασίλισσα 
ήταν μόλις 3 % ετών. Τό πλήθος πού ακολουθούσε 
έφώναζε καί ό Αμαξηλάτης είχε ρητή εντολή νά κάμη 
όσο τό δυνατόν περισσότερες περιστροφές πριν φθάση 
στον τόπο τής θανατικής έκ- 
τελέσεως. Τήν ημέρα εκείνη, 
ή άλλοτε ώραία κόρη τής 
Μαρίας Θηρεσίας, ήταν μιά 
γρηά μέ άσπρα μαλ.λιά.

«Είμαι ή χήρα τοϋ Λονί 
Καπέ, τοϋ άλλ.οτε Βασιλέως 
τών Γ άλλω ν» είπε, όταν ό 
δήμιος έρώτησε ποια εΐνε.

“Εκτοτε, οί ιστορικοί έκο- 
πίασαν πράγματι πολ.ύ διά νά 
άποκαλύψουν τά παρασκήνια 
των ομαδικών φόνων τής 
γαλλικής έπαναατάσεως, διότι 
ή άλλαγή τοϋ καθεστώτος 
καί ή μεταβολή τοϋ Βασίλειον 
είς Δημοκρατίαν, δέν δι
καιολογούν τά τερατουργή
ματα αυτά. Μία ερευνά άπέ- 
δειξε τελευταίως, δτι υπεύ
θυνοι τής γαλλικής επανα- 
ατάσεως ήταν οί 'Άγγλ.οι.
”Ηδη τότε ή Α γ γ λ ία  ήταν η 
χώρα τών πλ.ουτοκρατών καί 
τό καθεστώς της —  όμοιο μέ 
τό σημερινό —  άπεκαλείτο 
εσφαλμένως Δ ημοκρατία.

στερεά ήπειρο. "Οταν άργότερα κατώρθωσε νά άνα- 
τρέψη τό καθεστώς, έπαυσαν οί μεγάλοι πόλεμοι 
μεταξύ τών δύο κρατών.

Βοηθοί τής Α γ γ λ ία ς  διά τήν γαλλικήν έπανάστασιν 
υπήρξαν οί ’ Ιουδαίοι■ Ά π ό  τότε οί έβραιοι τοϋ Λονδί
νου συνειργάζοντο μέ τούς ομοθρήσκους των τών 
Παρισίων. Τό γεγονός δέ, ότι μιά Βασίλισσα, αυστρια
κής καταγωγής καί μακράν κάθε πολιτικής δράσεως, 
άπεκεφαλίσθη κατά τόν γνωστόν έκείνο τρόπο, άπο- 
δεικνύει τήν κτηνωδία, τήν όποιαν άνευρίσκομεν και 
είς τόν σημερινόν Ιουδαϊσμόν.

Ή  γαλλική έπανάστασις ομοιάζει καταπληκτικά μέ 
τόν μπολσεβαααμόν. Τά πράγματα, καί τά επιχειρή
ματα ήταν, βέβαια, διαφορετικά άπό σήμερα, τό άν- 
θρωποκτόνον δμως πνεϋμα ήταν τό ίδιο.

Ή  Α γ γ λ ία  έπεδίωκε νά 
μεταβάλ.λ.η τήν Γαλλίαν είς 
Δημοκρατίαν διά νά τήν 
καταπιέζω- Α ιώ νες ολοκλή
ρους προσεπάθει ή Α γ γ λ ία  
— διά στρατιωτικών μέσων —  
νά νποδονλώσ·η τήν Γαλλίαν, 
άλλ? αυτή άμύνετο σέ τέτοιο 
βαθμό, ώστε ήναγκάσθη ή 
Α γ γ λ ία  νά έγκαταλείψτ] τήν

ΚΤΕΝΙΣΜΑ ΤΑ



Πανοραματική Άποψις του ’Αλγεριού

Τοϋ άνταποκριτον μας Χέρμαν Γιονγκ

« Τ ό  Πάλμ-Μπήτς και τό Μαϊάμι δέν είνε πλέον 
τής μόδας. ”Α ν  διαθέσετε μερικές χιλιάδες δολλάρια, 
μπορείτε νά κάνετε ενα ταξιδάκι μέχρι, τό άλλοτε 
γαλλικό και τώρα αμερικανικό ’ Α λγέρι. ’ Ε κεί θά 
βρήτε ολα δσα ποθεί ή καρδιά σας. ’ Αμερικανικά 
γενικά στρατηγεία μέ όλα των τά επιτελεία, πολεμικές 
εκδρομές μέχρι τό Π όρτ-Σάϊδ καί επισκέψεις σέ πολε
μικά λιμάνια, άπ’ δπον επιβιβάζεται καί Αποβιβάζεται 
στρατός. ’ Εκτός αύτών θά βρήτε γήπεδα γιά τέννις 
καί γκόλ.φ, σινεμά καί καμπαρέ άλλά μανιέρ παριζιέν. 
’ Εμπρός λοιπόν ό πόλεμος χαμογελάει ατό Ά λ,γέρι. 
Είνε τό κέντρον τών τελευταίων γεγονότων. Συνδέει 
τή μόδα καί τόν πόλεμο κατά τρόπον έντελώς πρωτοφα
νή . .  . πραγματικά άμερικανικό . . . ’ Εξασφαλίστε άπό 
τώρα τά εισιτήριά σας. . .  ή ζήτησιςεϊνε πολ.ύ μεγάλ.η. . .»  
Αύτά διαφημίζουν τά άμερικανικά γραφεία ταξιδίων. 
”Α ν  έχετε δρεξι νά ταξιδεύσετε, άφοϋ προηγουμένως 
καταβάλλετε τά άναγκαϊα έξοδα, σάς δίνουν νά υπογρά
ψετε ·ενα χαρτί. Αυτό τό χαρτί λέγει δτι ή εταιρία 
ταξιδίων « Σάλαιρ καί Πλιύς» δέν άναλΜμβάνει ούδε- 
μίαν νποχρέωσι καί καμμιά εύθύνη αν πάθετε τίποτα 
καθ’ όδόν άπό τά γερμανικά υποβρύχια ή στούκας ή αν 
ακόμα χάσετε τις άποσκενές σας. Α ύτό βέβαια είνε 
λίγο σκληρό γιά σάς, άλλ.ά καί τί δέν κάνει κανείς γιά 
νά ξεφύγη γιά λίγο άπ’  τή μονοτονία τών άμερικανικών 
λοντροπόλεων.

’ Ε νώ  λ.οιπόν στην ’ Αμερική οι εργάτες παζαρεύουν 
μέ τούς εργοδότες των γιά δνό δολλάρια, ενώ στό 
Ντιτρόϊτ καί στό Μίτσιγκαμ οί οικογένειες τών εργα
τών είνε υποχρεωμένες νά κατοικούν σέ τρώγλες, ό κ. 
Μπλ.όχ μετά τής κυρίας του κάνουν ενα ταξιδάκι άνα- 
■ψνχής μέχρι τό ’ Α λγέρι γιά νά έπισκεφθοΰν εκεί τήν 
αμερικανική όπερέττα « Πόλεμος καί μόδα».

Γ ιά  τά γαλλ,ικά γραφεία ταξιδίων τής Βορείου 
’ Αφρικής πον είχαν άναγκασθή νά διακόψονν τις 
εργασίες των, λόγφ τον πολέμου, άρχισαν καί πάλαν οί 
χρυσές όουλιές. Κ α ί γιά τόν κ. Σέλιγκμαν, τής εται
ρίας «Κ ονκ καί Σ ία», ό όποιος έν τω μεταξύ είχε επι- 
δοθή στή μαύρη αγορά μέ τά υφάσματα καί τά βούτυρα, 
Άνοιξαν καί πάλιν νέοι ορίζοντες. Τ  ώρα τοϋ δίνεται 
ή ευκαιρία νά δείξη τήν ίκανόττμά του. ’ Αμέσω ς προ
σλαμβάνει ενα σωρό άνέργονς εργάτες γιά νά τοΰ 
έτοιμάσονν τά γήπεδα γιά τό τέννις καί τά γκόλφ. 
’ Επειδή τά ξενοδοχεία καί τά εστιατόρια δέν επαρκούν 
γιά τούς περιηγητάς, πού πρόκειται νά καταφθάσουν άπό 
τήν ’ Α μερική, δημιουργεί καινούργιες Πανσιόν. Κάνει 
ανακαινίσεις είς δ λα τά καμπαρέ καί τά μπάρ. Θά μείνη 
ομως όλος αυτός ο κόσμος χωρίς καμμιά ψυχαγωγία;

'Ο  κ. Σέλιγκμαν δέν χάνει τόν καιρό του. Στέλ.νει 
τόν μανατζέρ τον στην επαρχία γιά νά βρή νέες καί 
ώραίες χορεύτριες. Αυτές οί « Κυρίες» πρέπει

S T O  Α ΛΛ ΟΤ Ε  ΓΑΛΛΙΚΟ:

πρώτ’ άπ’  ολα νά ξεύρονν νά χορεύουν τονς εξωτικούς 
χορσύς τον τόπον, δυστυχισμένες υπάρξεις θύματα τον 
πλοντοκρατιμσοΰ. ’ Εκτός αντών φέρνει βεβαίως καί 
μερικούς καλ.λ.ιτέχνες άπ’ τή Νέα Ύ όρκη καί τό Λον
δίνο. "Ολα τά κέντρα πού κατά τήν διάρκεια τοϋ πολέ
μου είχαν κλείσει τάς πύλ.ας των, τώρα χάρις είς τόν 
πολυμήχανο, μίστερ Σέλιγκμαν, άνοίγονν καί πάλαν 
γιά νά δεχθούν τονς θαμώνες των. Τό τράστ κέντρων 
δρασκεδάσεων, πού ίδρυα εν ό κ. Σέλιγκμαν, κάνει 
χρυσές δουλιές. Ε ίς  τά κέντρα ρέει Άφθονος καμ
πανίτης καί είνε μέχρι πρωίας άσφνκτικώς γεμάτα. 
Ε ύτνχώ ς πον ό μίστερ Σέλ.ιγκμαν βρίσκεται σέ πολ.ύ 
καλές σχέσεις μέ τις άτμοπλ.οϊκές και άεροπορικές συγ
κοινωνιακές υπηρεσίες καί έτσι τά καταφέρνει νά έχη 
πάντα καινούργιο εμπόρευμα. Μά βέβαια, οι ιθαγενείς 
πρέπει νά ίδονν τή διαφορά μεταξύ τής φτωχής γαλ.λ.ι- 
κής διοικήσεως καί τής άμερικανικής πλοντοκρατίας.

Στονς δρόμους τής πόλεως καί τά διάφορα κέντρα 
σωστή Βαβυλ.ωνία. ’ Εκτός άπό τούς ’ Αμερικανούς, 
Γάλλ.ονς, ’Ά γ γλο υ ς, Πολωνούς, ’ Ινδούς καί Νοτιο- 
αφρικανούς στρατιώτες καί άξιωματικούς καί τονς 
φνγάδες καί πρόσφυγες άπ δλες τις χώρες βλέπει κανείς 
καί ενα σωρό Ε βραίους. Ε βρα ίους άπ’ τήν ’ Αμερική, 
τή Πολ.ωνία, τή Νοτιοανατολική Εύρώπη καί προ παν
τός τούς ' Εβραίους τοϋ Γκέττο πού είχαν τεθή υπό πε
ριορισμόν άπό τή γαλλ,ική διοίκησι.

Ο ί δρόμοι άντηχοϋν άπ’ τό θόρνβο καί τις φωνές 
τών πλ.ανοδίων ταχυδακτυλουργών, τών μάγων καί 
τών φακιρών πού έχουν καταφθάσει άπ’ δλ.α τά σημεία 
τοΰ όρίζοντος. Ή  αστυνομία βρίσκεται σ’ έξαιρετικη 
δύσκολη θέσι. Ποτέ δέν συνέβησαν στό Ά λ,γέρι τόσα 
εγκλήματα, τόσοι φόνοι καί λ.ηστειες δσες σήμερα, μέ 
τή συρροή δλ.ων τών τυχοδιωκτών πού κατέφθασαν 
εκεί μαζί μέ τά άμερικανικά στρατεύματα κατοχής. 
Ά λ λ ά  καί οί πολεμικές εκδρομές στό Πόρτ-Σάϊδ καί 
τό Ό ράν σημειώνουν μεγάλ.η επιτυχία. Βέβαια, συμ
βαίνει πολλές φορές μερικές άπ’ τις παρέες αύτές νά 
μή ξαναγνρίσονν ποτέ άπ’ τήν έκδρομή, άλλ.ά αύτό 
βεβαίως δέν πρόκειται νά κ/.ονίση τήν έπιχείρησι. 
«Καλλιτεχνική άτυχία» σοΰ λέγει ό μίστερ Σέλιγκμαν 
οταν τό μανθάνει καί μέ μιά μεγαλ.οπρεπή μολυβιά σβύνει 
τό χαμένο αυτοκίνητο άπ’ τό κατάλ.ογο, καί τό σημειώνει 
είς τόν πίνακα «κέρδη καί ζημίαι» τής έπιχειρήσεως.

Πρέπει νά σημειώσω δτι ό μίστερ Σέλιγκμαν έχει 
μόνος του έπεξεργασθή δλ.α τά προγράμματα τών 
διασκεδάσεων, καί εννοείται επίσης καί τά τιμολόγια 
αντών. Στά νυκτερινά αύτά κέντρα λειτονργοϋν καί 
ειδικά γραφεία στοιχημάτων. Κ α ί τά στοιχήματα 
πού βάζουν οί θαμώνες είνε ποιος θά έπικρατήση: 
ό Ντεγκώλ. *ή ό Ζ ιρώ . Βέβαια καμμιά φορά κατα- 
λήγονν σέ ξύλο ή καί πολλές φορές σέ μαχαιριές καί 
μπιστολιές άλλ.ά αύτό δέν έχει καμμιά σημασία, ή 
άστυνομία επαναφέρει τή τάξι. Κ α ί ή άντίθεσις μεταξύ 
τής άπερίγραπτης φτώχειας, πείνας καί κακομοιριάς 
πού δέρνει τόν Ιθαγενή πλ.ηθυσμό καί τών κέντρων 
αύτών, πού είνε γεμάτα άπ’ τούς Έβραιο-αμερικανούς 
πλουτοκράτες είνε άκόμα πιο χτυπητή. Ά λ λ .ά  αύτό 
θά πή άμερικανισμός, σοϋ έπενα/.αμβάνουν κατά κόρον 
οί πλουτοκράτες ' Ε  β ραιομπολ.σεβΐκοι.



απελευθερώσουν γιά νά τρέξουν κι αύτά κοντά στους 
τρυφερούς ήχους τής δημιουργικής αυτής συναυλίας 
τής φύσεως και νά φθάσουν ώς τήν ψυχή τής 
νεάνιδος.

Ή  σημύδα ήταν λεπτή και στεκότανε ίσια έπάνα  
από τούς δύο νέους. Μόνο ή σκιά της έφθανε ώς κάτω  
και τούς σκέπαζε σαν ένα ομιχλώδες πέπλο. Μέσα 
στά όρθάνοικτα μάτια τής νέας είχε χνθή  δλο τό γαλά
ζιο χρώμα τ’  ούρανοϋ. Ή  γής άνέπνεε βαρειά κάτω 
άπό τήν φλόγα τοΰ ήλιου.

Κυριαρχούσε ησυχία και δμως προμηνύετο μιά  
θύελλα, κάτω άπό τήν όποια θά λύγιζαν ολα δσα είχαν 
ζω ή.

Η  Έ 7χασάβετ εκλεισε τά μάτια καί δλο Τής το 
είνε έκανε μιά κίνησι, σαν ναθελε νά ένωθή μέ τούς 
συμφωνικούς ήχους τής αιώνιας δημιουργίας. Σημύ
δες στον δρόμο μας, ευλύγιστες στήν θύελλα . . .

Ό  ήλιος φόρεσε τήν πορφύρα του καί κατέβηκε στό 
σκότος. Κουρασμένα άπό τήν εργασία τής ήμέρας, 
ζωντανά καί φυτά βυθίστηκαν σέ δυναμογόνο ϋπνο 
Μέσα στό λυκόφως τής βραδείας εκείνης χαθήκανε 
τά σχήματα τοϋ κόσμον γιά νά ένωθοΰν στον ορίζοντα 
μέ τήν αιωνιότητα τοϋ ούρανοϋ.

Τά δένδρα καί τά χαμόδενδρα ιιοιάζανε σαν πνεύ
μ α τα , πού χόρευαν αινιγματικά στό σκοτάδι. Τά ζώα, 
που φοβούνται τό φώς καί τήν ζέστη, άρχισαν νά 
κουνιώνται. 'Ο  κατάμαυρος ουρανός Άναψε τ άστρα 
του καί τό στρογγυλό καί δροσερό φεγγάρι παρουσιά
στηκε στό στερέωμα γιά ν’ άντικαταστήση τόν ήλιο* 
Μέσα στό φώς τής σελήνης στεκότανε λεπτή καί άγνή 
ή σημύδα. Ό  κορμός της είχε ένα στέμμα. Στά πόδια 
της καί κάτω άπό τό φεγγάρι ήταν πλαγιασμένοι ό νέος 
καί τό κορίτσι, καταγοητευμένοι άπό τήν σκοτεινή 
εκείνη σιγή. Μεταξύ ήμέρας καί νύχτας βρισκότανε 
ή έκπλήρωσις . , ,

"Ενα ελαφρό καί χαϊδευτικό αεράκι δρόσιζε εκείνο 
το βράδυ την πεδιάδά. Ή  νέα καί ή σημύδα έτρεμαν 
στό φύσημά του. Ό  νέος εΐπε: « Ο ί σημύδες εΐναι σαν 
τις νέες πού άγαποϋμε: λεπτές καί χαριτωμένες, άπά
λαφρες στόν άέρα καί ευλύγιστες στήν θύελλα r . .»

Μπεζ

Μ Ι Α  Σ Η Μ Υ Δ Α  Σ Τ Ο Ν  Α Ν Ε Μ Ο . .

ΟΙ σημύδες εϊνε σαν τις νέες πού άγαποϋμε: λεπτές 
καί χαριτωμένες. Είναι άπάλαφρες στον άέρα καί 
ευλύγιστες στήν θύελλα. Λαμπερές στό φώς τοϋ 
ήλιον ■ ■ ■ Τά κλαριά καί τά φύλλ.α τους κυλ.ούν 
χάμω σαν τά σγουρά μαλλιά. Κ α ί δμως, είναι σεμνό
τυφες καί υπερήφανες σαν τις νέες, πού έχουν τόσα 
νά χαρίσουν . . .

Αύτά σκεπτόταν ένας νέος, πού είχε ξαπλώσει κάτω 
άπό μιά σημύδα καί ονειρευότανε κυττάζοντας τόν 
γαλάζιο ουρανό . . . Γ ύρω  του, ή πεδιάδα ήταν τόσο 
ήσυχη, δσο καί ή θάλασσα πού κυλούσε εκεί πέρα. 
'Η  σκιά τής σημύδας είχε άγκα/,ιάσει τόν νέο καί άπό 
πάνω τον περνοϋσε ή ζεστή άνάσα τής καλοκαιρινής 
άτμόσφαιρας. Χαμένος, μακρυά στόν ουρανό, ένας 
κορυδαλ.ός τραγουδούσε καί μέσα στό χορτάρι τής 
πεδιάδας οι καβρομαμμοϋνες άναζητοΰσαν τροφή καί 
διέξοδο. 'Ο  νέος δμως ονειρευότανε επάνω στό χορτάρι 
καί έλεγε: Οι νέες εΐναι σαν τις σημύδες: άπάλαφρες 
στόν άέρα καί εύλύγιστες στήν θύελλα. Σεμνότυφες 
στήν αναμονή καί γεμάτες λάμψι στήν άγάπη , . ,

"Ενα ελαφρύ άεράκι χάϊδενε τήν πεδιάδα καί τήν 
σημύδα. Τό χορτάρι έτρεμε καί τό έλ,αφρό αύτό 
φύσημα ξύπνησε καί τόν νέο άπό τά όνειρά του.

Ά π ό  τήν πεδιάδα ερχότανε ή ΈλΧσσάβετ, σειστή 
καί λυγιστή μέσα στόν άέρα. Ό  νέος πήρε τό βλ.έμμα 
του άπό τό δένδρο καί κύτταξε τό κορίτσι. ’ Εκείνος, 
πού ονειρευότανε όλομόναχος δλη τήν ημέρα κάτω 
αϊτό τήν σημύδα, αισθάνθηκε έξαφνα ενα ρίγος — τό 
ρίγος τής αναμονής.

Ό  κορυδαλ.ός σώπασε καί δ άέρας δέν φυσούσε 
πειά. Μόνον ή ’ Ελισσάβετ τραβούσε άπό τήν πεδιάδα 
προς τήν σημύδα καί τόν νέο. Τά σπαρτά γέρνανε τό 
ένα επάνω στό Άλλο. Ο ι στάφνες, μέσα σέ ερωτικά 

παιχνίδια, Άλλαζαν χρώματα στόν ήλ,ιο καί 
οί μέλισσες βούιζαν. 'Η  αίωνία άναγέννησις 
γέμιζε τήν ημέρα μέ τρυφερούς ήχους. 
Ό  νέος πρόφερε αυθόρμητα λόγια τής 
αγάπης, σαν ναθελαν τά χείλη του νά τ’

Πόσο βαθειά είνε ή έπίδρασις τοϋ ελληνικού πνεύ
ματος καί τής τέχνης έπί τοϋ πολιτισμού καί τής ζω ή ς  
τής Δνσεως φαίνεται άπό πολλές εκδηλώσεις. Δεν  
θ’ άναφέρουμε φυσικά τις πνευματικές άξιες πού μάς 
κληροδότησαν οί αρχαίοι " /ίλληνες καί πού άποτελοϋν 
τήν βάσιν τοϋ πολιτισμού μας, άλλά τά δευτερεύοντα 
στοιχεία.

Τ  ό Ιδιο συμβαίνει καί μέ τήν μόδα. Σ ’ αύτή φανερώ
νεται ή Άμεση έπίδρασις τής κλασσικής ελληνικής 
γραμμής. Πολλές φορές ή μόδα μάς έδακίε εξωφρε
νικά καί άκατανόητα δείγματα τής φθηνής έμπνεύσεώς 
της. Ή  άνθρωπίνη φύσις καί πρό παντός ή γυναικεία 
έχει καπρίτσια άνεξήγητα. Ζητά πάντοτε κάτι τό νέο 
καί τό πρωτότυπο, θέλει νά προκαλή έκπλ.ηξι καί 
αυγκίνησι. Τ  ό καινούργιο είνε τό στοιχείο της. ’ Ονει
ρεύεται καί επιδιώκει νά κατακτήση καί δμως στό 
τέλος διαπιστώνει μέ Ικανοποίησι δτι δέν υπάρχει 
τίποτε τό νέο. "Ετσι μπορεί νά πή κανείς, δτι ή κλασ
σική γραμμή επηρεάζει κάθε νεωτεριστική έμπνενσι 
τής μόδας. Παρατηρείστε τήν μόδα άνάμεσα στούς 
αιώνας καί θά πεισθήτε, δτι ή άπλή καί ή συμμετρική 
γραμμή, δηλαδή αύτή πού άποκαλ,οϋν «κλασσική 
γραμμή», παραμένει πάντα σ’  δλους τούς ρυθμούς καί 
σ’ όλους τούς αιώνας ή θεά τής μόδας.

( Σκίτσα X . Κ/Λζεν)



παθημάτων αυτών τοϋ Διόνυσόν εχανεν ώστε να 
ξεπηδήοη τό θέατρο είς τήν 'Αθήνα. Δεν αρκεστηκε 
δμως νά μιμήται μόνον τά παθήματα τοϋ Διονύσου 
άλλ’ έχοντας ώς βάσι ολόκληρη τή θρησκεία μέ τούς 
Θεούς, τονς ημιθέους και τονς ήρωάς της, άρχισε νά 
παρουσιάζω εις τούς θεατάς τά παθήματα τονς. Τήν  
οριστική δμως μορφή τήν πήρε ή τραγωδία δταν 
άνέτειλαν οί φωτεινοί εκείνοι πατέρες τοϋ θεάτρου: 
Αίσχύλ.ος, Σοφοκλής, Ευριπίδης.

Γ ιά  τόν αρχαίο ’ Αθηναίο δλα τά πρόσωπα τής τρα
γωδίας ήσαν οί προαιώνιοι γνώριμοι τής φνλ.ής του. 
Ε ΐχε  άπό μικρό παιδί τόσο ζυμωθχj μέ τις τραγικές 
περιπέτειες τής ζω ής των, ώστε ολες αυτές οι παρα- 
ξενες ιστορίες νά έχουν βαθειά έπίδρασι στή ζω ή του 
καί νά τοϋ αγγίζουν τή ψυχή, εως δτου τέλος δέν 
ξεχώριζε τή ζω ή τον άπό τή δική τους. 'ΙΙταν πλ.ευρέςτοϋ 
έαντοϋ τον. Τά μυστικά τους ήσαν καί δικά τον μυστικά.

Ή  τέχνη εΐνε ή άπόδρασις άπό τή σκοτεινή φυλακή 
τής πραγματικότητάς, τής στενοχώριας και τής πληςεως 
πρός ενα φανταστικό τόπο γεμάτον φως καί ελευθερία. 
Ε ίς  τήν τέχνην καταφεύγει ή ψνχή δταν ή πραγματικό- 
Τΐ]ζ τ ην πληγώνει με τ?]ν οχληοοτητο. ττ}ζ·

Ή  τέχνη εΐνε δημιουργία. Δημιουργεί ενα κόσμο 
δικό της, μέ ειδικούς της νόμους, μέσα είς τόν όποιον 
ζή  κανείς μέ τέτοιο ρνθμό, πον σου χαρίζει τήν έντύ- 
πωσι τοϋ θαύματος. Κ α ί αύτό γιατί ή τέχνη εΐνε δχι 
μόνον ομοίωμα τής πραγμαχνκόττμοςψ άλλά τήν ξεπερ

νάει κι' δ/.ας.
Ή  καλλιτεχνική συγκίνησις που δίνει ή τέχνη εΐνε 

κοινωνικής φύσεως. “ Ε χει ώς αποτέλεσμα νά μεγα 

λώνη τήν άτομική ζωη  
κάνοντάς την νά συγ- 
χέεται μέ μιά ζω η  
π/.ατειά, ομαδική, κα
θολική. Κ α ί αυτός
εΐνε ό πειό ψηλό;

■JA v οί αρχαίοι "Ελληνες δικαιούνται νά καταλάβουν 
ξεχωριστή τιμητική θέσι μέσα εις τήν ιστορίαν τής 
τέχνης εΐνε δχι γιατί ετελειοποίησαν τή γλυπτική ή 
τή ζωγραφική, ούτε γιατί λάμπρυναν τή ποίησι καί 
τή μουσική, άλλά γιατί δημιούργησαν τό θέατρο. Πριν 
άπ’ αυτούς δέν υπήρχε το θέατρο. Αντος ο λ.αος πον 
άγαποϋσε μέ πάθος τήν ώμορφιά, δπως κανένας άλλος, 
έτρεφεν άλ.ηθινό πάθος δια το θέατρο. Η  μια μετα 
τήν αλλη οί συμφορές ραγδαίες πέφταν άπάνω είς 
τις πόλεις των, άλ.λ.ά δέν εγκατέλειπαν τό θέατρο. Τό  
κατεπλημμύρίζαν καί παραδιδόντονσαν στις συγκινή
σεις του. Μόνον οί ”Ελληνες, μέ τό πάθος γιά κάθε 
τι τό ώραίο, πού εφθασαν άκόμα νά βραβεύσουν σέ 
δημοσίους άγώνας τόν έφηβο πού ήξερε νά δώση τό 
πειό σοφό φιλί, μπορούσαν νά υψώσουν τή δραματική 
τέχνη σέ Άφθαστη τελειότητα.

Τό θέατρο γεννήθηκε είς τήν ’ Αθήνα. ’ Αναπτύχθηκε 
καί τελειοποιήθηκε μέσα σέ καταπληκτικό μικρό χρο
νικό διάστημα. Τό διάστημα αύτό εΐνε ανάμεσα είς

τά 'έτη S36 κα'< 442 π · Χ· Τ °  ετος 536 ε1νε V αρχή 
τοϋ θεάτρου, διότι τότε πρωτοφάνηκαν τά σπέρματατοϋ 
δράματος καί ό πρώτος ηθοποιός. Τό 442 ε?νε V κο~ 
ρνφή της άναπτνξεώς τον, γιατί κατά τό έτος αντο 
έδιδάχθηκε γιά πρώτη φορά ή «Α ντιγόνη» τοϋ Σο- 
φοκλέονς, τό τελειότατο ύφ’ δλας τάς επόψεις δραμα
τικό ποίημα.

Τό θέατρο εΐνε γέννημα τής θρησκείας. Α ιτία  ήσαν 
οί Δνονυσιακές τελετές. Ό  Δυόννσος ήταν γιά τούς 
αρχαίους “Ελληγας, δ Θεός πού συμβόλιζε τά παθή
ματα καί τις μεταλλαγές τής φύσεως. Τό σύμβολο 
αυτό πήρε στό τέλος άνθρώπινη μορφή καί άνθρώπινο 
χαρακτήρα καί επομένως καί τά παθήματά του έγιναν 
εντελώς άνθρώπινα. Ή  ανάγκη τής μιμήσεως τών

”Α ς  εΐνε λοιπόν ευγνώμων 
είς τή τέχνη ή άποκαμω- 
μένη καί Αποκαρδιωμένη 
ψνχή μας άπό τήν άτελείωτη 
μάχη γύρω άπό τό χρήμα καί 
τό ψωμί, άπό τόν λυσσώδη 
αύτόν άγώνα διά τήν ϋπαρξι 
και τήν έπικράτησι.

Δ. Μοσχ.

σκοπός τής τέχνης: Ν ά γεννά μιά αισθητική σνγκίνησι 
μέ χαρακτήρα κοινωνικό. Ή  τέχνη κοινωνιολογικές 
εΐνε ενας μεγάλος παράγοντας. Εΐνε ό καθρεπτης τοϋ 
ήθικοϋ, πνευματικόν καί διανοητικού επιπέδου ενος λοοϋ.

Ή  έπίδρασις τής τέχνης έπί τών λαών εΐνε τερα- 
στία. Ο ί σημαντικώτερες κοινωνικές έκδηλώσεις ένός 
λαού, άκόμα κι αύτό τό θρησκευτικό του συναίσθημα, 
εκφράζονται διά μέσον τής τέχνης. "Ολες οι τάσεις, 
όλες οί νέες ιδέες καί οί κατευθύνσεις πολιτικής, κοινω
νικής, ηθικής ή πνευματικής φύσεως βρήκαν είς τήν 
τέχνην καί προ παντός είς τό θέατρο τό μεγαλύτερο 
μέσο γιά τήν εξάπλωσί τους. Ή  ύψίστη έκδή/.ωσις 
τοϋ πόλ.ιτισμον γίνεται προ παντός διά μέσου τής 
τέχνης. Άλ.λ.ά καί εμείς οί ίδιοι, ό καθένας ξεχωριστά 
καί είς τις πειό μικρές λεπτομέρειες τής καθημερινής 
μας ζω ής κάνουμε ασυναίσθητα τέχνη. "Οταν τοπο
θετούμε ενα βιβλίο ίσια μέ τή γωνιά τον γραφείον 
μας ή διπλώνονμε μιά εφημερίδα, φροντίζοντας νά 
διπ/.ωθή ίσια, κάνονμε τέχνη.

'Ο  καλ.ύτερος δρόμος πού οδηγεί κατ’  ευθείαν εις 
τήν τέχνην εΐνε τό θέατρο. Κ ι’ αύτό γιατί τό θέατρο 
εΐνε ή σννισταμένη δλων τών τεχνών. Τ ις άγκαλιάζει 
ο λες. Δεδομένου δτι ή τέχνη εΐνε έκφρασις, τό θέατρο 
εΐνε ή όλοκλ.ηρωτική έκφρασις τής τέχνης.

Ή  έπίδρασις τοϋ θεάτρου καί γενικά τής τέχνης 
ήταν τόσο ισχυρά πάνω είς τό λαό ώστε νά εΐνε ενας 
άπό τονς μεγαλ.υτέρους παράγοντας τοϋ πολιτισμού 
καί τής προόδου πού δημιούργησε τήν εποχή τοϋ 
Περικλεούς, τήν έπωνομαζομένη «Χρυσούς Α ιώ ν».

"Οπως μάς διδάσκει ή ιστορία, ή τέχνη εΐνε μιά 
ανάγκη πού πηγάζει μέσα άπό τό ψυχικό κόσμο τοϋ 
Ανθρώπου. Φέρνει σέ πνευματική επικοινωνία τούς 
λαούς, τούς φωτίζει, τούς οδηγεί πρός τή ζω ή. Εΐνε 
ή τροφή τοϋ διψασμένου γιά λίγη χαρά τών αισθήσεων. 
Ή  τέχνη βοηθάει καί παρηγορεί τόν Άνθρωπο άπό τά βά
σανα τής ζω ής. Τόν αποσπά άπό τις εφήμερες ηδονές 
τών αισθήσεων καί τοϋ δίνει τή σταθερή ίκανοποίησι 
τοϋ συναισθήματος. Τον καταπραννει τά πάθη καί 
άπαλ.ύνει τόν χαρακτήρα του. Εΐνε ή φωτεινή 
αχτίδα μέσα είς τό σκοτάδι τής ανθρώπινης άθλαότητος 
καί δυστυχίας. ’Ά λ λο τε  ό 
Άνθρωπος ήταν πειό θρή
σκος, ήλ.πίζε μετά θάνατο σ’ 
έναν υπέργειο παράδεισο. Σ ή 
μερα ή τέχνη μπορεί νά μάς 
χαρίση κάτι τι τό παρόμοιο 
εδώ κάτω είς τή γή. ’Ίσ ω ς  
πειό ώραίο, γιατί εΐνε περισ
σότερο άνθρώπινο.



Ύ π ο  X . Σέλλερ.

Ό  νόμος τον Ρ ά ιχ , τής 26ης Αύγούστονν 1938 περί 
προνοίας διά τονς στρατιώτας, λαμβάνει θέσι επί τον θέ
ματος τής ενθννης τον Κράτονς έναντι εκείνων, τών 
όποιων ι) νγεία έκλ.ονίσθη κατά τήν νπεράσπιαι τής 
πατρίδας των και άναφέρει έπί λέξει τά εξής: « ’Ό λοι οί 
στρατιώτες πρέπει νά άποκτήσονν τήν βεβαιότητα, ότι τό 
Κράτος φροντίζει τόσον όιά τήν νγεία των, όσον και 
διά τήν νγεία τών συζύγων και τέκνων των.»

Μέ τήν διαπίστωσι αύτή άναγνωρίζεται ή νπο- 
χρέωσις τού Κράτους νά αποκαταστήση τούς τραυ
ματίας πολέμου. Ά λλ.ά  μόνον ή άναγνώριαις τής 
ύποχρεώσεως αύτής δέν άρκεϊ διά νά Ικανοποιηθούν 
και νά άποκατασταθοϋν οι τραυματίαι πολ.έμου. Δ ιά  
νά έπιτενχθή τούτο, πρέπει προ παντός νά λ.ηφΟοϋν 
νπ  όψιν αί έπιθνμίαι κάθε τραυματίαν καί αί άπόψεις 
τών ειδικών, ιατρών, -ψυχολ.όγων και οικονομολόγων. 
Μόνον κατ’ αυτόν τόν τρόπον ήμπορεί νά λυθή —  ικανο
ποιητικά διά τά δύο μέρη —  τό δυσχερές αύτό πρό
βλημα.

’Άλλ.οτε καί συγκεκριμένος κατά τόν igov αιώνα, 
προσεπάθουν νά λ.νσονν τό πρόβλημα τής άποκατα- 
στάσεως τών τραυματιών πολέμου, διά τής ίδρύσεως 
ειδικών οικημάτων, όπως λ. χ. ό Οίκος τών αναπήρων 
έν Γαλλία κ.λ.π. Μετά τόν πόλεμον τοϋ i 8jo[j i  καθι
έρωσαν συντάξεις διά τους άναπήρους, άλλ.ά ήσαν 
τόσον μηδαμινοί, &στε όχι μόνον δέν άνταπεκρίνοντο εις 
τά έξοδα τών άναπήρων, άλλ.ά καθιστούσαν τήν ζωήν 
των ανυπόφορη. Μετά τόν παγκόσμιο πόλεμο ( ig i4 l i8 )  
οί άνάπηροι πολέμου δικαιούντο συντάξεως. Τότε 
έσκέφθησαν νά χρησιμοποιήσουν τούς τραυματίας 
δι’ ώρισμένας εργασίας. Ά λλ.ά  καί τό σύστημα αυτό 
τής προνοίας δέν άνταποκρίνεται είς τήν έθνικοσοσια- 
λχστικήν άντί/.ηψιν περί άποτελεσματικής μερίμνης διά 
τονς άναπήρους. Ή  έθνικοσοσιαλ.ιστική άποψις, ότι 
ή εργασία δέν είνε καθήκον, άλλά δικαίωμα κάθε άτό- 
μον, ευρίσκει έδώ τήν διαπίστωσί της καί τό δικαίωμα 
αύτό πρέπει νά ίχ β  κάθε άνάπηρος. Αύτό δέν.σημαίνει 
φυσικά ότι τό πάν είνε νά δοθή είς τόν άνάπηρον ή 
δυνατότης μιας εργασίας. II εργασία αΰτη πρέπει 
νά τόν ίκανοποιή έσωτερικώς καί νά τού δίδη τήν 
έντύπωσιν οτι είνε καί αυτός χρήσιμος άνθρωπος. Διά  
νά έπιτενχθή δέ αύτό, αννειργάσθησαν άρμόδιοι γερ
μανικοί ΰπηρεσίαι τοϋ στρατού καί τής οικονομίας 
καί έξητάσθησαν όλες ο ί δυσχέρειες. Ο ί δυσχέρειες 
αυτές έξαρτώνται, ώς έπί τό πλ.εΐστον, άπό αύτό τοϋτο 
τό άτομο τοϋ άναπήρον δηλ. άφ’ ένός μέν έκ τής σω 
ματικής άνικανότητος, άφ’ ετέρου δέ έκ τής ψυχικής 
καταπτώσεως. Έ δ ώ  λ.οιπόν επεμβαίνει ό νόμος περί 
προνοίας διά τούς άναπήρους, άλλά καί αύτός δέν 
ήμπορεί παρά νά συντελέση είς τό νά διατηρήση ό 
άνάπηρος τήν κοινωνική θέσι, τήν όποιαν είχε προ 
του τραυματισμού του. 'Η  έπάνοδος τοϋ άναπήρον 
εις τήν αστική ζωήν καί εις τήν οικονομίαν τοϋ ”Εθνους,

Α  Ν  Α  Π  I I  Ρ  Ο  Υ  Σ  Π  Ο  A  Ε  Μ  Ο  Υ

προϋποθέτει μία βασική εργασία, ή όποια θά προ
σφέρω εις τόν άλλοτε στρατιώτη τήν δυνατότητα νά 
ζήση άνευ ένισχύσεως. Πρέπει νά τοϋ άποδοθή τό 
δικαίωμα προς εργασίαν καί έτσι νά άποκτήσ-η τό συναί
σθημα, ότι παρά τόν τραυματισμόν τον, άποτελ,εί καί 
αύτός ενα πολ.ύτιμον μέλος τής λιαϊκής κοινότητος. Ή  
πείρα δέ άπέδειξε, ότι διά τής μεθόδου αύτής επι
τυγχάνεται ή θεραπεία τής κλονισθείσής -ψυχικής κατα- 
στάσεώς του καί απομακρύνεται ή έντύπωσις ότι είνε 
ένας άχρηστος άνθρωπος, δυνάμενος νά ζήση μόνον 
έκ τής κρατικής συντάξεως.

Τό πρόβλημα τής επανόδου τοϋ άναπήρον είς τήν 
επαγγελματική ζω ή  δέν ήμπορεί νά λυθή εύκόλως. 
'Η  δυσκολία του έγκειται είς τό εϊδος τοϋ τραύματος, 
εις τό ποσοστόν τής άπθ)λεσθείσης έργατικής ικανότη
τας, εις τήν έπιρροή πού άσκεί τό τραύμα είς τά άλλα 
μελ.η καί όργανα τοϋ σώματος, είς τόν χαρακτήρα τοϋ 
άναπήρου καί είς τήν -ψυχική του κατάστασι. Διά  
τοϋτο δέν ήμπορεί κανείς νά ειπη, ότι ώρισμένη μέθοδος 
ή συγκεκριμένο σύστημα είνε άποτελεσματικής σημα
σίας.

Ή  βασική όμως αύτή εργασία διά τήν μεταπολεμική 
ζω ή  τοϋ άναπήρον, άρχίζει ήδη εις τό στρατιωτικό 
νοσοκομείο, όπου έκτος τής γενικής θεραπείας, φροντί
ζουν όχι μόνον νά θεραπεύσουν τό άσθενές τμήμα τοϋ 
σώματος, άλλά. καί νά ένισ χύσουν τήν νπάρχουσα ικανό
τητα προς έργασίαν. Κ α ί διά νά εντείνουν τήν ικανό
τητα αντί), προσπαθούν Άστε νά παραμείνη ό άνάπηρος 
εις τόν κλιάδο τοϋ επαγγέλματος τον. Τό έγκαταλ.είπει 
δέ τότε μόνον, όταν δέν είνε πλέον είς θέσιν νά τό άσκηση. 
Α ύτή είνε ή προσπάθεια τής στρατιωτικής προνοίας 
καί τά αποτελέσματα άπέδειξαν ήδη ότι ή χαραχθεϊσα 
όδός τής νέας θεραπείας εϊνε ψυχολογημένη καί ορθή. 
Διά τής μεθόδου αυτής, οί περισσότεροι άνάπηροι 
ήμποροϋν νά έξασκήσουν και πάλ.ιν τό άρχικό των 
επάγγελμα καί είς τόν έργοστασιάρχη έγκειται νά 
διευκολ.ύνη τήν έργασίαν τών άναπήρων, μετατρέπων 
τάς μηχανάς, τούς όρονς, τούς χώρονς έργασίας κλπ. 
’Ή δη ό βιομηχανικός κλ.άδος τής γερμανικής οικονο
μίας εργάζεται εντατικά προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν, 
έπιτρέπων οντοj είς τούς άναπήρους νά έκτελέσονν τήν 
έργασίαν των άκόπως καί άποτελ.εσματικώς.

Αποφασιστικής σημασίας εϊνε, εκτός τών άναφερ- 
θέντων, καί ή -ψυχική διάθεσις τοϋ άναπήρου νά προ- 
σαρμοσθή είς τάς νέας συνθήκας. Έ π ί  τοϋ σημείου 
αύτοΰ, ό ιατρός καί ό οικονομολόγος έχουν μαζή μέ 
τόν ψυχολόγον, ώς καθήκον νά προσπαρασκευάσονν 
-ψνχικώς τόν άνάπηρον δηλ.. νά άναπτύξουν τό συναί
σθημα τής αύτοπεποιθήσεως καί έσωτερικής άξίας.

Ε ίς  τάς περιπτώσεις, κατά τάς όποιας ό άνάπηρος 
άδυνατεί νά άσκηση τό αρχικόν του επάγγελμα, συνιστά- 
ται ή άπασχόλησις είς παρόμοιο επάγγελμα, είς τρόπον 
ώστε ή μετεκπαίδευσις νά μήν άπαιτή μεγάλ^η άπώλ.εια 
χρόνου καί σωματική προσπάθεια. Ή  οικονομία προείδε 
τάς περιπτώσεις αύτάς καί ίδρυσε μετεκπαιδευτικά 
τμήματα, είς τά οποία δίδεται είς τούς άναπήρους ή 
ενκαιρία νά τελειοποιηθούν είς τό νέο των επάγγελμα 
καί νά άποβοϋν καί πάλιν αξιόλογοι έργατικαί δυνά
μεις.

Τά παιγνίδια, καί ή έξοχή δέν λ.είπουν άπό τούς τραυματίες

Μία άλλη προσπάθεια συνίσταται είς τό ΐ’ά ίκανο- 
ποιηθή άπολ.ντως ό άνάπηρος έκ τής νέας του εργα
σίας καί τοϋτο όχι μόνον οίκονομικώς. "Οταν λοιπόν 
πραγματοποιηθούν όλ.α αύτά, τότε αντιλαμβάνεται ό 
υπερασπιστής τον μετώπου καί τής πατρίδας, μέ πόση 
στοργή καί επιμέλεια έφρόντισε τό Κράτος καί όλ.ό- 
κληρος ό γερμανικός λαός διά τήν άποκατάστασίν του, 
διά τήν υγείαν του καί διά τήν οίκογένειάν του.

Ό  επισκέπτης έργοστασίων τής γερμανικής βιομη
χανίας παρατηρεί σήμερα παρά τάς μηχανάς άναπή
ρους πολέμου, μέ τήν διαφορά όμως, ότι οί άνθρωποι 
αύτοί εϊνε ικανοί νά άποδώσονν τόσον, όσον και άλλοτε.
Τό γεγονός αύτό τούς ικανοποιεί περισσότερον άπό 
τήν σύνταξιν τών συναδέλφου των τού πρώτου παγ
κοσμίου πολέμου.

Ό  σημερινός άνάπηρος, είς τόν οποίον έδόθη καί 
πάλ.ιν ή δυνατότης νά έργασθή καί νά κερδίση χρήματα, 
αντιλαμβάνεται άρκετά, τί συνετε/έσθη έκ μέρους τοϋ 
Κράτονς καί τοϋ γερμανικού λαοϋ διά τήν νοσηλείαν 
του, τήν αναψυχήν του, τήν μετεκπαίδευα!ν του καί 
γενικώς διά τήν επάνοδόν του είς τήν επαγγελματικήν 
καί κοινωνικήν ζωήν.

Γνω ρίζει επίσης, ότι όλόκλ.ηρος ο γερμανικός λαός 
διά τής άλ.ληλεγγνης του ίσταται παρά τό πλευράν τον, 
πρόθυμος νά σννεισφέρη καί πάλ.ιν τήν βοήθειάν τον, 
όταν παρουσιασθή άνάγκη. Γνωρίζει ότι ζή  είς τήν 
κοινότητα καί διά τήν κοινότητα, όπως καί αύτή ζή  
δι’ αυτόν καί άναγνωρίζει τάς μεγάλης του θυσίας.



Ε Π I Σ  Τ Η Μ Ο Ν I K  A I Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
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Τ ό  β ά ρ ο ς το ϋ  σ ώ μ α το ς.

’ Ακόμα και σ’  αυτη τή κρίσιμο περίοδο τής διατρο
φής υπάρχουν γυναίκες πού παραπονοϋνται δτι είνε 
πολύ σωματώδεις. Πρόκειται γιά περιπτώσεις κακής 
λειτουργίας τών άδίνων, είς τήν όποιαν ή ποιότης καί 
ή ποσό της τοϋ φαγητοϋ δεν έχουν καμμίαν απολύτως 
σχέσι. Διαφορετικά έάν έπρόκειτο μόνον περ'ι λίπους, 
■ή έλάττωσις τών λιπαρών φαγητών και τών ζυμαρικών 
θά ήσαν πλέον ή άρκετή γιά νά επαναφέρουν τό σώμα 
εις τό κανονικό του βάρος. Είνε περιττό νά ασχοληθούμε 
εδώ μέ τις ειδικές εκείνες περιπτώσεις, γιά τις όποιες 
καλό θά είνε νά καταφενγη κανείς είς τά φώτα τής 
Ιατρικής επιστήμης πού μπορεί νά μάς βοηθήση εις 
τήν εκλογή τών μέσων εκείνων πον θά καταπολεμή
σουν τό κακό καί συνάμα θά διορθώσουν τις αισθητικές 
ελλείψεις.

’ Ενδιαφέρον είνε, άπό μιά ώρισμένη αποψι, ή συχνά 
απαντημένη περίπτωσις γυναικών πού έτυχε νά μήν 
έχουν άρκετά αδύνατο σώμα καί νομίζουν πώς είνε 
περισσότερον σωματώδεις απ’ ο ,τι πράγματι είνε. 
Βασανίζονται λοιπόν φοβερά μ ’ αύτό τό φανταστικό 
καί υποθετικό μειονέκτημά τους. "Ολ.ες αύτές αί γυ
ναίκες θά έλεγε κανείς ότι υπνωτίζονται άπό τό δείχτη 
τής ζυγαριάς, χωρίς νά σκεφθοϋν ποτέ, δτι τό βάρος 
τον σώματός μας δέν έχει άπόλυτη άξια έν σχέσει μέ 
τήν αισθητική μας, άλ.λ' οτι πρέπει νά υπολογίζεται 
άνάλογα μέ τό άνάστημά μας. Κ α ί άκριβώς τό ανά
στημά μας είνε εκείνο πού θά μάς έπιτρέψη άναλ.όγως, 
νά σηκώνουμε μέ χάρι ενα-δυό κιλά πάρα πάνω. Καλ.όν 
θά ήταν επίσης νά μελετούμε τις διαστάσεις μας όχι 
μέ τή ζυγαριά άλλο μέ τό μέτρο στό χέρι. ’Έ τσι 
θδ’ιχουμε πειό θετικά συμπεράσματα. Τά σύστημα

αύτό μας έπιτρέπει 
νά εξακριβώσουμε 
άπόλ.υτα ποια εϊνε 
πραγματικά τά μέρη 
εκείνα τον σώματός 
μας, τά όποια έχουν 
τάσι νά σνγκεντρώ- 
σουν λίπος, δεδο- 
μένον οτι είνε σπά
νια τά σώματα εκεί
να είς τά όποια τό 
λίπος διαμοιράζεται 
ομοιόμορφα. Τό λ ί
πος έχει τή τάσι 
νά συσσωρεύεται σέ 
ώρισμένα σημεία τοϋ 
σώματος καί τό μέ
τρημα πού συνιστον- 
με σήμερα εις τις 
άναγνώστριές μας 
είνε πολύ εξυπηρε

τικό, για τήν έξακρίβωσι τών σημείων αντών τοϋ σώμα
τος, τά όποια μπορούμε έτσι, Ιδιατέρως νά τά νποβάλ.ονμε 
σέ μιά θεραπεία μέ μασάζ ή γυμναστική. Χάρις είς τό 
σύστημα αύτό μπορεί κανείς νά έπιτύχη ένα τέλειο συμ
μετρικό σώμα, οχι σύμφωνα μέ τούς εύμεταβλ.ήτονς κα
νόνα ς τής μόδας, άλλ.ά σύμφωνα μέ τούς σταθερούς νόμους 
τής υγείας καί μιάς αισθητικής βασιζόμενης είς τή λογική.

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  σ τή θ ο υ ς:  γιά μιά κανονική γυναίκα, 
ή περιφέρεια τοϋ στήθους πρέπει νά είνε κατ' ανώτατο 
όριο τά 5 6% τοϋ αναστήματος της, καί 52% ώς κατώ- 
τατο δριο. ’Ή τοι μιά γυναίκα ύψους π. χ. ι ,6 ο  μ. ή 
περιφέρεια πρέπει νά εϊνε 8y,6 ώς ανώτατο καί 83,2 
ώς κατώτατο δριο.

Π  ε ρ ιφ έ ρ ε ια  λ α γ  ών ων: Ή  περιφέρεια τών λ.αγώ- 
νων σ’ ενα συμμετρικό σώμα πρέπει νά εϊνε ϊση πρός 
τήν περιφέρειαν τοϋ στήθους ή τό πολ.ύ ενα δυο εκα
τοστά περισσότερο.

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  τ ή ς  μ έσ η ς: 38% τοϋ αναστήματος 
ώς κατώτατο καί 4 °%  ώς ανώτατο δριο.

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  λ.αιμοϋ: 20% τον άναστήματος ώς 
κατώτατο καί 2 1,5  ώς άνώτατο δριο.

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  β ρ α χ ίο ν ο ς :  κατώτατο δριο ι8 %  τοϋ 
άναστήματος καί ig %  άνώτατο.

Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  τ ο ν  π ή χ ε ω ς :  άπό 14 —15 % ·
Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  μ η ρ ο ϋ : παραμένει δσον τά δυνατόν 

υψηλότερα, άπό 33 έω? 3J % ■
Π ε ρ ιφ έ ρ ε ια  γ ά μ π α ς: πρέπει νά εϊνε ϊση μέ τή 

περιφέρεια τοϋ λ.αιμοϋ.
Αύτό τό πίνακα τών μέτρων πμορεί ή κάθε μιά 

γυναίκα, προσαρμόζοντάς τον εις τις δικές της άναλο- 
γίες, νά έχη μιά άκριβή εικόνα, οχι δπως έκείνη νομίζει, 
άλλΐ δπως εϊνε είς τήν πραγματικότητα, μέ περισσότερες 
ή λιγώτερες καμπυλότητες. ’Έ τσ ι άφοϋ γνοιρίσονμε 
τις ελλείψεις μας τότε μπορούμε νά τις διορθώσουμε, 
άλ.λ’  αύτό κατορθώνεται μόνον μέ τό μέτρο.

Κάθε γυναίκα πάντως είτε είς τή ζυγαριά κατα
φεύγει εϊτε ατό μέτρο πρέπει νά λ.αμβάνη ύπ οψι της 
τήν Ιδιαίτερη κατασκευή της, καί κάθε τι πού χαρακτηρί
ζει τή δική της φύσι, γιατί συχνά συμβαίνει δυο γυναί
κες έξ’ ίσου λεπτές, μέ τό ϊδιο άνάστημά καί τήν ϊδια 
κομψότητα νά βρίσκουν αισθητή διαφορά είς τά μέτρα 
ή είς τό βάρος των. ’ Α ρκεί κάποτε μιά γυναίκα νά 
εχη λιίγο μακρύτερο λοιμό ή μακρύτερα ποδάρια, γιά 
νά τις επιτρέπετε νά ζυγίζη  ένα δνό κιλά περισσότερα 
άπ’ τό κανονικό. "Οποια δμως έχει μέση κάπως μακρυά 
καί κοντό λαιμό πρέπει νά προσέχη πολ.ύ τά μέτρα καί τό 
βάρος της, γιατί καί ένα μόνο κοίλο έπί πλέον αρκεί γιά νά 
βαρόνη τό δλ.ον τοϋ σώματός της σέ μεγάλο βαθμό. Στις 
περιπτώσεις κοντού λ.αιμοϋ π. χ . τό έπί πλέον λ.ίπος 
έχει τή τάσι νά έπικάθηται είς τόν αυχένα καί νά σχημα
τίζω] διπλές κάτω άπ’ τό πηγούνι, οπότε οφείλει κανείς 
νά καταφυγή σέ έπίμονα ειδικά μασάζ. Τά δύο αύτά 
σημεία είνε τά πλέον ευαίσθητα καί τά πλέον έπικίνδυνα.
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Ε ίς  άλλες γυναίκες άντι- 
θέτως, άρχίζει νά βαραίνη 
τό σώμα απ' τή μέση καί 
κάτω, ενώ τό άνω μέρος 
παραμένει άρμονικώτατο καί 
διατηρεί δ/.η τον τή χάρι. 
Αύτές οί πολ.ύ συνειθισμένες 
περιπτώσεις οφείλονται σέ 
μιά ιδιαίτερη διείσδυσι λ ί
πους είς τούς ιστούς τών 
μηρών καί τών κνημών. 
Αύτός είνε ο πειό ύπουλος 
εχθρός τής κομψότητας πού 
πρέπει νά καταπολεμηθή μέ 
έντονα μασάζ άπό πεπει
ραμένο χέρι ή ακόμα σέ 
πειό σοβαρές περιπτώσεις, 
μέ υπεριώδεις ακτίνες, 
πού χρησιμοποιούνται τελευ
ταίως μέ πάρα πολύ καλά 
αποτελέσματα.

Ά π ό  τις πειό δύσκολες περιπτώσεις εϊνε ή υπερ
βολική άνάπτνξι τοϋ στήθους έν άναλογία μέ τ’ άλλα 
μέρη τοϋ σώματος, γιατί άκριβώς τό στήθος εϊνε τό 
πλέον λεπτόν μέρος τοϋ σώματος καί γι’  αύτό πολύ 
δύσκολο μπορεί νά σμικρννθή. Τό αδυνάτισμα μπορεί 
νά φέρη χαλ.άρωσι, πράγμα πολ.ύ χειρότερο. Σ έ τέτοιες 
περιπτώσεις άντί αισθητικών επεμβάσεων φρονιμώ- 
τερο εϊνε νά καταφεύγουμε σέ έξυπνες επινοήσεις, δσον 
αφορά το ντύσιμό μας. Μιά καλή καί πεπειραμένη 
ράπτρια έπιτνγχάνει, μέ βάσι μόνο τήν οπτική άπάτη, 
θαυμάσια άποτελέσματα.

Πάντως λιγώτερο κομψές άπ’ τις άλλες εϊνε δσες 
άπό τή μέση καί κάτω, έν άναλ.ογία μέ τό άνω μέρος 
τον σώματος των, εϊνε πειό παχές. Τό κυριώτερο δμως 
εϊνε νά μήν στεκόμαστε πολ.ύ μπρος είς τά ψεγάδια αύτά, 
σαν υπνωτισμένες, γιατί συχνότατα ενώ σέ μάς φαίνονται 
χτυπητά, είς τά μάτια τών αλ.λ.ων περνούν απαρατή
ρητα. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε επίσης δτι μιά έλ.αφρά 
ύπερβολιή ή μιά έλ.αφρά άτέλεια δίνουν είς τή κάθε μιά, 
ενα προσωπικό τόνο. Ή  φύσις συχνά έχει δίκη ο, —  ά
σχετα αν κάποτε κάνει καί μικρά λάθη. Π . Ν τίκ.

Κ α ί τά άναρρωτήρια γιά τά μωρά 
δέν λείπουν είς τήν Γερμανίαν

Έ πίσκεψ ις σέ ένα γερμανικό

Ο ί ώρες έπισκέψεως στό ίδρυμα διαφωτίσεως μητέ
ρων άρχίζονν στις δώδεκα. Καθώς μάς πλ.ηροφορεί 
ή πινακίδα στήν είσοδο, τό γραφείο είναι ανοικτό έως 
στην μια, δηλ.αδη μιά ώρα. Στήν πραγματικότητα 
δμως τό ίδρυμα αύτό είναι άνοικτό έως αργά τό άπό- 
γενμα. Ο ί μητέρες περιμένουν ήδη άπ’ εξω δταν άνοί- 
ξονν οί πόρτες. Μόλις τούς έπιτραπή ή είσοδος, ή βοηθός 
μοιράζει άριθμούς κατά σειράν προτεραιότητας. Ή  
άδελ.φή πέρνει άπό τήν πρώτη μητέρα τό μωρό της, τό 
ξεφασκιώνει καί πηγαίνει νά τό ζύγιση. « Α !  περί
φημα, τό μωρό μας πάχυνε κυρία Σ .»  Ή  άδελφή 
κρατάει στό χέρι της τό παλ.ηό δελ.τίο έπισκέψεως τοϋ 
μωροϋ καί έτσι μπορεί νά κάνη τή σύγκρισι. Τώρα  
πέρνει τό μωρό καί πηγαίνει μαζί μέ τή μψ έρα στό 
ιατρείο. Ή  βοηθός αναλαμβάνει τό ζυγισμα συμπληρώ
νοντας τά παλ.ηά δελτία έπισκέψεως ή γράφοντας 
καινούργια δταν οί μητέρες έρχονται 
γιά πρώτη φορά. Πάνω σ’ ένα τρα
πέζι τοποθετούνται τά μωρά. Μερικά 
κλωτσάνε, αλ.λ.α πάλε φωνάζουν ή 
γελ.άνέ. Ο ί μητέρες κάθωνται ή μιά  
κοντά στήν άλλη έως δτον έρθη ή 
σειρά τους. ’ Ανταλλάσσουν γνώμες 
γιά τή περιποίησι τών βρεφών. Ή  
μιά μετά τήν αλλ.η έξαφανίζονται 
στό διπλανό δωμάτιο, εκεί πού τις 
περιμένει δ γιατρός. "Οσες τελειώ
σουν καί ξαναβγονν άπό κεί εϊνε πολ.ύ

ίδρυμα διαφωτίσεως μητέρων

βιαστικές. Στό σπίτι περιμένει ενα σωρό δουλειά καί 
τό μωρό θέλει πάλ.ι τή περιποίησί τον. Ά λ λ ά  έως 
ότου έτοιμασθοϋν γιά τό δρόμο καί νά ξαναφασκιωθή 
τό μωρό δίνουν εύχαρίστως πληροφορίες στις άλλες 
μητέρες πού περιμένουνε τή σειρά τους. Τ ις τελευταίες 
βδομάδες, λέγει μιά άπ’ αύτές, μεγάλωσε πολ.ύ γρή
γορα καί γ ι’ αύτό δέν πρέπει νά τό άποκόψοj άκόμα. 
Ή  άνάπτυξι τον εϊνε κανονική. Τώρα μπορώ νά 
άρχίσω νά τοϋ δίνω λιίγο ζουμί άπό καρόττα. Αύτό  
μοϋ εΐπεν ό γιατρός. Ό  πυρετός πού έχει δέν πειράζει. 
Αύτό συμβαίνει συχνά στά μωρά. Τά λόγια αύτά τον 
γιατρού τά έπαναλ.αμβάνει ή μιά μητέρα στήν άλλ.η 
φεύγοντας. Γ ιά  δλ.ες έχει ό γιατρός ένα καλό καί κα- 
θησυχαστικό λόγο. Σχεδόν δλ.α αύτά τά μωρά δέν έχουν 
παρά έλ.άχιστα πράγματα πού γιατρεύονται αμέσως. Ο ί 
νέες μητέρες έχουν ήδη έμπιστοσύνη στό ίδρυμα.



Μαθήματα γιά κείνες πού θά γίνουν μιγύρες

Σ τή μιά παρά πέντε μπαίνει μιά έπισκέπτρια. Τ ις  
δινονν τον αριθμό ■:][]■ Φαίνεται οτι έρχεται γιά πρώτη 
φορά. Στό διάστημα πον περιμένει θά μπορούσε 
κάπως νά βννηΟίση τό περιβάλλον. Ά λ λ ’ εΐνε τόσο 
σαστισμένη κα'ι άποκαμωμένη πον δέν μπορεί νά 
σκεφθή τίποτα. Σφίγγει τό μωρό στην άγκαλιά της. 
Ο ί κινήσεις της έχουν κάτι τό σπασμωδικό. Ή  βοηθός 
το αντιλαμβάνεται, άμέσως πέρνει τό μωρό κα'ι τό 
ξεφασκιώνει γιά νά τό ζύγιση. Ά λ λ ά  τό θέαμα πον 
τις παρουσιάζεται είναι κάθε άλλο παρά ευχάριστο. 
Τό μωρό εΐναι τριών μηνών και δέν ζυγίζει ούτε τρία 
κιλά. "Οταν τό ξαπλώνει δίπλα στά αλλα μωρά ή 
άντίθεσις εΐναι φανερή. Ο ί άλλες μητέρες τό κνττάζονν 
περίεργες και κουνάν τά κεφάλ,ια τονς μέ συμπόνια. 
’Ό χ ι!  λένε δέν πειράζει, ας τό έξετάση ό γιατρός πριν 
άπ’ τά δικά μας. Τοϋ άφήνουν ευχαρίστως τή σειρά 
τους. Ή  βοηθός κάνει νόημα στή μητέρα, πον ακόμα 
δέν εχει συνελθεί εντελώς, και υστέρα άπό λίγο βρί
σκονται μέ τό μωρό στό Ιατρείο. Ό  γιατρός αρχίζει 
τήν έξέτασι. Σύντομες ερωτήσεις:

« Ά π ό  πότε άρχισε νά άδυνατίζη τό παιδί;»
«Δέν ξεύρω όσο πάει κα'ι χειρότερα.»
« Κάθε πότε τό θηλιάζετε;»
«"Οταν φωνάζει.»
« Κ α ι τήν νύκτα άκόμα;»

«Ν α ι, τή νύχτα φωνάζει πολ.ύ.»
« Μπορείτε και τό θηλάζετε τόσο συχνά;» 
« ’Ό χ ι τό ταΐζω  μέ τό μπιμπερό.»
«Μά τό θέλει τό μπιμπερό;»
« Οχι  μέ πολύ εύχαρίστησι.»
« Π ώ ς τοϋ δίνετε τό γάλα;» Σ έ τί δόσιες; 
« Δόσεις . . . τοϋ τό δίνω όπως τύχει.»  
« Τ ό  παιδί εΐναι συγκαμένο. Κάθε πότε 

τοϋ κάνετε μπάνιο;»
«Μπάνιο; Φοβάμαι.»
« Δηλ.αδή δέν τοϋ κάνετε καθόλιου μπάνιο;» 
« Ά π ό  τότε πού έφυγε ή μητέρα μου, δχι.»  
« Ή  μητέρα σας περιποιόταν πρώτα τό 

παιδί;»
«Μάλιστα, τις πρώτες τ έσσαρες βδο

μάδες. . . Τότε ήτανε πολύ καλά. Κ α ί ή 
μαμμή μοϋ τό εΐπε αυτό . . .»

«Κοιμότανε τότε δλ.η τή νύχτα μονο
ρούφι;»

«Μάλαστα πολύ καλιά. Μ έχρι τις έξη τό 
πρω ΐ, καί τότε μοϋ τδφερνε ή μιγτέρα μου.»  

« ’Έ τσ ι λιοιπόν. . .  Τ  ώρα καταλαβαίνω . . .»  
«Δέν μοϋ λέτε, δέν σκεφθήκατε ποτέ 

να παρακολουθήστε μαθήματα, πώς περι
ποιούνται τά βρέφη;» ”Α ν τό είχατε κάνει 
αύτό τό παιδί σας τώρα θά ήτανε πολ.ύ καλιά. 
Ά λ λ ά  κάλ.λ.ιο άργά παρά ποτέ. Ή  άδελ.φή 
Φρίντα θά τά σνζητήση δλα μα ζί σας. Τό  
παιδί εΐνε κατά βάθος γερό. Θέλ.ω νά είπώ  
εΐναι άκόμα γερό. Τοϋ λιείπει μόνον ή περι- 
ποίησις.» Ποιά μαμμή σάς εΐχε περι- 
ποιηθή . . . Θά φροντίσουμε νά έλιθη πάλ.ι νά 

σάς βοηθήση λιγάκι. Καλ.ό θά ήτανε άκόμα νάέρθη νάπε- 
ράση καί λίγες βδομάδεςκοντά σας καί ή μητέρα σας. Κ α ί 
αν αύτό δέν γίνεται τότε ας έλ,θη μόνον ή μαμμ ή. Θά ιδήτε, 
δλα θά παν καλιά. Στή σχολ.ή τών μητέρων θά σάς μά
θουν πολιλ.ά πράγματα. Ευτυχώ ς πού ήλθατε εγκαίρους 
να μάς βρήτε. Η  άδελ.φή Φρίντα, θά σάς σημείωση τί 
πρέπει νά τρώη τό μωρό σας. Τ ή  νύχτα αφήστε το νά 
φωνάζη δσο θέλ.ει καί προσέχτε νά τδχετε πάντα καθαρό. 
Σ έ 8 ημέρες νά ξανάλ.θετε. ”Ε ω ς δτον συνέ/.θη τό παιδί 
θέλ.ω νά σάς βλέπω μιά φορά τή βδομάδα.»

"Υστερα άπό δυο μέρες ή νεαρά μητέρα έμάθαινε 
ήδη στή σχολή πώς νά κάνη μπάνιο στό μωρό της.
’ Επειδή ή περίπτωσίς της δέν επερνε άναβολ.ή τή 
δέχτηκαν νά παρακ,ολουθήση μιά σειρά μαθημάτων, πού 
είχανε ήδη άρχίσει. Τά χαμένα μαθήματα θά τά συνε- 
πλήρωνε στή προσεχή σειρά μαθημάτων.

"} στερα άπό 6 βδομάδες δέν κουνούσανε πιά τά 
κεφάλ,ια τους μέ συμπόνια οί άλλες μητέρες στήν 
αίθουσα τής αναμονής. Τό παιδί τής άδέξιας μητέρας 
έμοιαζε πιά σαν δλ.α τά άλ.λ.ά παιδιά. Κ α ί ή ίδια δέν 
φαίνεται τώρα τόσο άποκαμωμένη καί σαστισμένη. 
Δέν κρατάει πιά τό παιδί της σαν νά ήτανε ένας μπόγος 
καί δίνει τώρα συμβουλές στις άλλες μητέρες.

Ά κ ό μ α  ένα παιδί τοϋ πολέμου πού θά γίνη ενας 
γερός καί χρήσιμος άνθρωπος.

Γνας πλ.ανόδιος, οδηγών πρωτογενές αυτοσχέδιον 
καρροτσάκι, συρόμενοι’ άπό μίαν γηραλέαν γαϊδάραν, 
έσταμάτησεν έξαφνα είς τήν μέσην τοϋ δρόμου. Κ α ί 
άναψεν ένα σιγαρέττο διά τον έαντόν τον καί ένα άλλο, 
τοϋ οποίον κάνεις απο τους διαβατας δέν έμάντευε τόν 

προορισμόν. Έ ν  τούτοις ό προορισμός τοϋ δευτέρου 
σιγαρέττου δέν άργησε νά καθορισθή.

Ο πλ.ανόδιος επροχώρησε πρός τήν κεφαλ.ήν τοϋ 
γηραλέου ζώου του καί τοϋ έτοποθέτησε εις τά πλ.ατέα 
τον χείλη τό άνέλπιατον φιλ,οδώρημα.

Ελια μωρη . . . Μ παλιώσου κ’ εσύ ενα εμφελλον. 
Σονφεξε παλ.ι. . . έμονρμούρισε χαϊδεντικά,

Τό ζώον δέν έφάνη δυσαρεστημένον άπό τήν περί
πο ίησιν. Ε ίτε  διότι είχε συνηθίσει εις τό άνθρώπινον 
έλιάττωμα — μήπω ς δέν υπάρχουν καί ζώα, τά όποια οί 
κύριοί των έχουν μυήσει είς τήν ήδονήν τοϋ Αλκοόλ; —  

ειτε κατα τύχην, έκαμε μίαν βιαίαν εισπνοήν καί έβγαλε 
μίαν τολιύπην καπνού άπό τό στόμα του.

Ο πλ.ανόδιος εξακολουθούσε νά κρατή είς τά χείλη 
τοϋ ζώου τό σιγαρέττο, καί τό ζώον εξακολουθούσε νά 
είσπνέτ) μηχανικώς, δχι καί χωρίς κάποιαν έκφρασιν 
ιδιαιτέρας ηδονής.

—  Τ ί κάνεις εκεί, χριστιανέ μου; τοϋ εΐπε, έπί 
τέλ.ους ένας διαβάτης. Τσιγάρο δίνεις στή γαϊδάρα σου;

Κ αι ό πλ.ανόδιος άπαθέστατα;

— ’ Εδώ  παιδί μου φουμάρουν καί τά κοριτσάκια 
τήν σήμερον. Κ αί νά μ  ή φονμάρη ή γρηά γαϊδάρα; 
Γιατί τάχα σοϋ παραξενοφαίνεται;

Ή  γρηά γαϊδάρα ήτο σνμφωνοτάτη.

*

Ε ις  τό άντικρννόν μον τραπεζάκι τών « Δ αρδα- 
νελλ.ιων» εχαραχθη αριστοτεχνικώς, είς μίαν ώρισμέ- 
νην στιγμήν, το γνωστόν συζυγικόν τρίγωνον: Ό  σύζυ
γος, η συςνγος καί ό οικογενειακός φίλ.ος.

Ο οικογενειακός φίλος έξετέλεσεν ενόρκως δλ.α τά 
καθήκοντα τον, έκτος ένός. Έπ/.ήρωσε τά παγωτά, 
προσεφερεν ανθη εις τήν κυρίαν, διηγήθη δλ.α τά εύ- 

χαριστα πραγματα πον έγνώριζε καί έσήκωσεν εύλ.α- 
βώς ακόμη και το καπελιο τον συζύγου, πού είχε πέσει, 
κατά τύχην, εις τό πλακόστρωτον.

Μιαν στιγμήν το γκαρσόνι μέ τούς δίσκους, είς τό 
βιαστικόν του πέρασμα, έσταξεν όλίγας σταγόνας 

παγωτού εις τό φόρεμα τής κυρίας. Ή  κυρία τοϋ

εκαμε δριμειας παρατηρήσεις. Τό γκαρσόνι αύθαδία- 

σεν. Ό  σύζυγος τότε έγύρισεν είς τόν οικογενειακόν 
φίλ.ον καί τοϋ είπε:

Δέν τοϋ κατεβάζεις τήν καρέκλ.α στο κεφάλι, 
τοϋ παλ.ιανθρώπου . . .

Ο μακάριος άνθρωπος δέν εΐχε κρατήσει οΰτε ένα 
καν συζυγικόν καθήκον διά τόν έαντόν του . . .

*

Ειχα προσκαλέσει κάποτε κάποιον φίλ.ον μου είς 
τό γεύμα.

Κ αι τι μον εχεις; μ ’ έρώτησε μέ δλον τό φιλ.ικόν 
θάρρος, οταν εκαθίσαμεν εις τό τραπέζι.

—  Ψάρι, τοϋ είπα. Μιά ωραία συναγρίδα . . .
Άνετινάχθη άπό τήν θέσιν τον.

—  Ψάρι; Αδύνατον, νά τό βάλω στό στόμα μου.

—  Έ σ ύ  ό μέγας ψαροφάγος; Ά λ λ ά  έσκοτώθηκα, 
φιλε μον, για να σοϋ προσφέρο) τήν περιποίησιν τον 
έκλ.εκτοϋ αύτοϋ πιάτου. Σοϋ το άπηγόρενσαν λ.οιπόν 
οί γιατροί;

Έκαμεν ένα μορφασμόν φρίκης.

Λησμονείς λοιπον, μον εΐπε, τό ναυάγιον τοϋ 
« Αλέξανδρου»; Ό  βυθός εΐνε άκόμη γεμάτος άπό 
πτώματα. Ά ν  δέν περάση ένα ετος τουλάχιστον, <5έ 
βαζω ψάρι στο στόμα μον. Αδύνατον  . . .

Δεν ήμποροϋσα νά φαντασθώ δτι υπήρχον άνθρω
ποι υπο/,ογιζοντες άκόμη, μετά τόσον καιρόν, τάς 

γαστρονομικάς συνεπείας τοϋ τραγικού ναυαγείου.
—  Θά μείνης λιοιπόν νηστικός; τόν έρώτησα.
Μέ καθησύχασε.

Μην ανήσυχης. Θά πάρω λίγες σαρδέλλες τοϋ 
κουτιού, τυρι και φρούτο. Είναι δ,τι μοϋ χρειάζεται.

Α λλά  —  τοϋ είπα, δταν τόν είδα νά γεύεται 
μ  εξαιρετικήν έμπιστοσύνην τήν σαρδέλιλιαν — εΐσαι 
τοσον βέβαιος δτι είς τήν Βόρειον Θάλ.ασσαν δέν γίνον
ται ναυάγια;

— Μπορεί νά γίνωνται, μοϋ εΐπε. Ά λ λ ά  εΐνε 

τοσον μακρνα. Κ α ί έπί τέλ.ονς, οί ναυαγοί, πού τοώνε 
τά ψάρια τής Βορείον Θαλ.άσσης μοϋ εΐνε έντελώς 
άγνωστοι.

Ό  παράδοξος καλεσμένος μον, μέ άλλα λόγια, 
ήτο ανθρωποφάγος ύπό αΐρεσιν . . .

( Α π ο  το βιβλιίαρακι: Λόγοι και άντίλογοι του 

Παύλιον Ν Ι Ρ Β Α Ν Α )
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' Υ π ό  Δηος Πφέφφερ, ύφηγητοϋ είς τήν σχολήν πολιτικών επιστημών τον Βερολίνου

'Ο  μεγαλ.ύτερος εχθρός τής άγγλ.ικής πολιτικής, 
κατά τόν igov αιώνα, μετά τήν κατάρρενσιν τοϋ Ναπο- 
λέοντος, ύπήρξεν ή Ρωσσία. Εναντίον τής Ρωσσίας 
έσχημάτισεν ή ’ Α γγλία  γιγαντιαίον τείχος άπό τής 
Νορβΐ]γίας διά τής Τουρκίας, ’ Ιράν καί ’ Αφγανιστάν 
μέχρι τοϋ Θιβέτ καί τής Μαντζουρίας. ’ Εναντίον 
αύτής έστρεψε τά δπλα κατά τό ι8 ι$  καί ig i8  είς 
τόν πόλ.εμον τής Κριμαίας. Κύριον μέ/.ημά της ήτο 
■η παντί σθένει συντριβή τής ρωσσικής υπεροχής είς 
τήν Εύρώπην. Τά κοσμοπολιτικά εθνικά τής ’ Α γγλίας  
συμφέροντα άπαιτοϋν άπαραιτήτως σήμερον, δπως 
καί κατά τόν igov αιώνα, τήν περιστολιήν τής ρωσσικής 
δυνάμεως. Ο ί τελευταίοι μήνες μάς κατέδειξαν πόσον 
διαφορετική είναι έν τή πράξει ή άγγλ.ική εξωτερική 
πολ.ιτική. Τά κύρια άρθρα τών Τάϊμς, είς τά όποια 
δηλ.ονται κατηγορηματικώς, δτι ή άσφάλεια τής Ε υ 
ρώπης δύναται νά θεμελαωθή μόνον έπί τής ρωσσικής 
στρατιωτικής δννάμεως, διότι μόνον ή Ρωσσία δύναται 
νά προσδιορίση τί είναι έπάναγκες διά τήν ίδιαν αυτής 
ασφάλειαν καί είς ποια έκ τών ευρωπαϊκών κρατών 
δέον νά σχηματισθοϋν φιλ.ομπολ.σεβικικαί κυβερνήσεις, 
καταδεικνύουν δτι ή ’ Α γγλία  μόνον κρίσεις δύναται νά 
έκφέρη καί τίποτε πλέον αύτών. Συγχρόνως έμφαίνεται 
δτι τά γραφόμενα τών Τάϊμς δέν άποτελ.οϋν άπλ.άς άνεν-

θύνονς δημοσιογραφικάς δηλ.ώσεις. Ή  στάσις τής αγγλι
κής κυβερνήσεως, είς τήν διένεξιν τών Σοβιέτ μετά τής 
πολ.ωνικής κυβερνήσεως τών φυγάδων, έι’ισχύουν τήν 
αποψιν δτι ή άγγλ.ικ ή κυβέρνησις βαδίζει έπί τής χαραχ
θείσης ύπό τών Τάϊμς εξωτερικής πολ.ιτικής γραμμής.

Βεβαίως νφίσταται έν ’ Αγγλ.ία ή δυνατό της έλιγμών 
έφ’  δσον ούδέν α/./.ο εναπομένει είς αυτήν. ’ Αλλ.ά τά 
γεγονός δτι έπικάθηται επί σαθροϋ βάθρου κατα
δεικνύει τήν έλλειψιν πλέον τής πατροπαραδότου δήθεν 
« κληρονομικής σωφροσύνης». "Ελλειψιν « κληρονομι
κής σωφροσύνης» αποτελεί επίσης τό γεγονός τής 
μή άναγνωρίσεως, κατά τό l8 y i ,  τής γερμανικής 
εσωτερικής ένότητος καί ή δημιουργία εχθρικού πρός 
αυτήν κράτους είς τό κέντρον τής Εύρώπης. Τοϋτο 
ύπήρξεν ή κυρία αφορμή τών μεταγενεστέρων διενέ
ξεων, τής άπορρίψεως τών ειρηνικών προτάσεων τής 
Γερμανίας κατά τό ig 33 και τ,Κ εισόδου τής Μ. Βρετ- 
τανίας είς τόν παρόντα πόλεμον, έκ τοϋ οποίου θά 
έξέλ.θη οπωσδήποτε μέ μεγάλ.ας καί βαρείας ζημίας. Κ α ι 
πάντα ταϋτα λόγω τής νπερτιμήσεως τών Ιδίων αύτής 
δυνάμεων. Ά λλ.ά  υπέρμετρος νπερτίμησις τών ιδίων 
δυνάμεων δέν Αποτελεί «κληρονομικήν σωφροσύνην».

'Η  λέξις «κληρονομική σωφροσύνη» εύχαρίστως 
χρησιμοποιούμενη είς τήν Αγγλικήν εξωτερικήν πολ.ι-
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τικήν, δέν ένέχει τήν έννοιαν δτι δέον νά εξυμνείται ή 
άγγλ.ική εξωτερική πολιτική ώς σώφρων καί νουνεχής, 
άλ.λ’  άπλώς δτι οί "Α γγλοι επιζητούν δι αύτής νά 
διακνβερνοϋν άλλους καί ξένους κόσμους. Ε ίς  την κλ.ηρο- 
νομικήν αυτήν Αγγλικήν σωφροσύνην άνήκονν τα συνθή
ματα: ή « Α γ γ λ ία  πρέπει νάέμφανίζεται ώς ή ίσχυροτέρα 
δύναμις τής εύρωπαϊκής ηπείρου», αί «άγγλικαί 
νήσοι πρέπει νά είναι ίσχνρότεραι τής Ενρωπής», 
ή «’ Α γγλία  χάνει τάς μάχας άλλ.ά κερδίζει τόν πόλε
μον», οί «άλλοι λαοί πρέπει νά τρέμουν καί νά πτοοϋν- 
ται άπό τήν άγγλ,ικήν Οργήν» κλπ.

Ή  σοφία των αύτή είναι βεβαίως κληρονομική καί 
κλ,ηρονομική κυρίως είς τήν γραφειοκρατίαν τοϋ 
υπουργείου τών ’ Εξωτερικών, μεταδοθείσα ύπό τοϋ 
Vansittart πρός τόν Eyre Crowe καί έκ τούτων διά 
τοϋ ενός ύφυπουργοϋ πρός τόν διάδοχόν του. Ί Ι  γρα
φειοκρατία τοϋ υπουργείου τών ’ Εξωτερικών άποτε- 
λ.οϋσα συστατικόν μέρος τής άγγλ.ικής άριστοκρατίας, 
διευθύνει τάς τύχας τής χώρας αύτής άπό τοϋ iyov  
αιών ος καί κυρίως άπό τοϋ ι688. Ή  ιθύνουσα αύτή 
τάξις διά τών σχέσεών της πρός τους εύγενεϊς μεγα- 
λοκτήμονας καί τούς πλ.οντίσαντας έκ τοΰ έμπορίου 
άπετέλεσε τήν πολιτικήν πλουτοκρατίαν, δημιουργήσασα 
τό γόητρον τοϋ «άλαθήτου», διότι επέτυχε νά διασώση 
τήν χώραν έκ τοϋ Ναπολέοντος καί νά άναγάγη τήν 
Ά γγλ.ίαν είς μίαν τών μεγαλυτέρων δυνάμεων. Ά π ό  
τής εποχής εκείνης ήρχισεν ό κόσμος να πιστευη εις 
τόν μϋθον τής άγγλακής « κληρονομικής σωφροσύνης».

Τά Αποτελέσματα δμως, τής τότε άγγλ.ικής πολι
τικής άρχίζουν ήδη νά άποτελοϋν άντ ικείμενον 
κριτικής. Είναι άπολ.ύτως ορθόν, δταν οί "Αγγλοι 
επαναλαμβάνουν κατά κόρον, οτι ή εξωτερική των 
πολιτικήείνεδιορατική. ΜετάτήνκατάρρευσιντοϋΝαπο
λέοντος ή Α γ γ λ ία  έκτος τής Ρωσσίας, ούδένα άλλον 
εϊχεν άξιόλογον αντίπαλον. Ή  Γερμανία καί αί Ή ν. 
Πολετεϊαι ήσαν ά π ε ρ ρ ο φ, η μένα ι είς τά έσοηερικά των 
προβλήματα. Ή  ’ Ιαπωνία εύρίσκετο εκτός τοΰ κύκλου 
τών κρατών τών διενεργούντων ένεργόν διεθνή πολ.ι- 
τικήν. Ή  Γαλλ.ία άνελ.άμβανε βραδέως, θεωρούσα 
έαυτήν ευτυχή νά συμπαρίσταται μετά τής ’ Α γγλίας  
ώς «δευτέρα παγκόσμιος δύναμις». Τ  ά Νοτιοανατολ,ικα 
ευρωπαϊκά κράτη δέν εΐχον άκόμη περατοισει τους 
άγώνας των πρός τό κράτος τών ’ Οθωμανών καί ή 
Τουρκία, λ.όγφ τής έσωτερικής της καταρρεύσεως, 
ήτο άνίκανος νά δημιουργήσω κάτι, καί ή Ισπανία και 
ή Πορτογαλία κατετρύχοντο ύπό έμφυλίων πολέμων. 
Ό  άστικός πληθνομός τής Εύρώπης, ό όποιος όμιλεί 
περί τής παροιμιώδονς άγγλικής «κληρονομικής 
σωφροσύνης» εξακολουθεί άκόμη καί σήμερον να 
παρασύρεται άπό τήν παλ.αιάν αύτήν άντίληψιν τοϋ igov  
αίώνος περί Α γ γ λ ία ς , καί δέν κατανοεί δτι ή αγγλική 
δύναμις τής τότε εποχής ύπήρξεν άπλώς τό άποτελεσμα 
εύνοϊκών περιστάσεων.

Α ί  εύνοϊκαί δμως αύταί περιστάσεις παρήλ.θον προ 
πολλ.οϋ. Ή  εσωτερική συνένωσις τής Γερμανίας καίτής 
Α μ ερ ικ ή ς άπό τοΰ ΐ8 γ ο  έδημιούργησε μίαν νέαν 
κατάστασιν. ’ Εάν σήμερον ό ’Ά γ γ λ ο ς  υπουργός τών 
’ Εξωτερικών επιζητεί νά χαράξη νέας κατευθυντηρίους 
γραμμάς είςτό βρεττανικόν ύπουργείον τώ ν’ Εξωτερικών,

τοϋτο αποτελεί καί μίαν νέαν άπόδειξιν δτι καί αύτοι 
άκόμη οί "Α γγλοι έπαυσαν προ πολλοϋ νά πιστεύουν 
είς τήν άγγλ,ικήγ « κληρονομικήν σωφροσύνην».

Χ Ω Ρ Ι Α Τ Ι Κ Α  Γ Ρ  A M Μ A T  Α

Μ ’ αρέσει φοβερά, π ρω ί καί δειλ,ινά, νά χώνου- 
μαι είς τά μονοπάτια τών άμπελιών καί τοϋ δάσους 
ή νά πέρνω τόν δρόμο τόν πλατύ πού ξέρω πώς 
θ’ άνταμώσω Ανθρώπους, πού πάνε ή ποϋ γυρνάν 
άπ’ τή δουλειά τους. Τό «καλ.ημέρα» ή «καλησπέ
ρα» πού μοϋ λένε, δσοι μ’ άνταμώνονν είς τό δρόμο, 
μέ συγκινεί άφάνταστα. Προ παντός τήν ώρα τοϋ 
εσπερινού σαν βλέπω τονς χωριάτες να ξεσκου- 
φώνουνται καί νά σταυροκοπιοϋνται μόλ.ις Ακούσουν 
τήν καμπάνα. Ή  σκηνή αύτή μοϋ θυμίζει τήν 
εικόνα τοϋ Μυλ.λέτ καί αισθάνομαι τήν άνάγκη νά 
προσευχηθώ κι εγώ. Καμμιά φορά γονατίζω 
κι δλας κι οί χωριάτες μέ περνούν διά θεοφοβού
μενη. .Μ ’ άρέσει είς τούς περιπάτους μου αυτούς 
νά κουβεντιάζω μέ τούς χωριάτες καί νά μαθαίνω 
χίλ.ια-δυό πράγματα σχετικά μέ τή ζω ή καί τή 
δουλειά τους. Τό δειλινό μάλιστα, σαν γυρίζουν 
είς τά σπίτια τονς, έχουν περισσότερη δρεξη γιά  
κονβέντα καί τότε προσπαθώ νά μπλέξω  κανένα 
καί νά τόν καταφέρω νά μοϋ διηγηθή τίποτα ώς 
πού νά μποϋμε στό χωριό.

Προχτές τό δειλινό, σαν γύριζα άπ’  τ’  άμπέλια, 
είχα συντροφιά μον ένα ριτσινά, πού κατέβαινε 
φορτωμένος τά σύνεργά του άπ’ τό βουνό. Τ ί δου
λειά κάνεις; Μέ ρωτάει. —  Ν ά γράφω. —  Κ α ί τί 
γράφεις; —  Γράφω είς τις εφημερίδες. — Κ α ί τί 
γράφεις είς τίς εφημερίδες; —  ’ Ε δώ  ταμπλεξα. 
Τ ί νά τοϋ ’ πώ; Συλλογίστηκα λίγο καί φαντάστηκα 
πώς τό βρήκα. —  Λ7ά γράφω δτι γίνεται στό ντου
νιά. Μέ κύτταξε μέ θαυμασμό. "Επειτα χαμογέ
λασε, σαν νά μή πίστευε δτι τοϋ είπα, καί γιά νά 
μέ πιάσει αν τόν κοροϊδεύω ή δχι, μέ ρώτησε. —  
Ξέρεις λοιπόν τί γίνεται είς τόν κόσμο; —  Τό ξέρω 
βέβαια. —  Ά φ ο ϋ  τό ξέρεις μπορείς νά μοϋ ’ πής, 
ή γυναίκα μον άρμεξε τή κατσίκα, ή δχι; Κόκκαλ.ο 
εγώ. Γιά νά ξεφύγω τήν άπάντησι τόν ρωτώ. Π ή 
γες είς τό σχολειό; Πήγα. —  Ισαμε ποια ταξι; 
—  Τελείωσα τό Δ ημοτικό. — Κ α ί ό δάσκαλός σου 
δέν σέμαθε τι θά ’ πή έφημερίδα; —  "Ο χι. —  ’Ά μ  
τότε τί σ’  έμαθε; —  Τά ρήματα καί τόν Τροϊϊκό 
πόλεμο. " Ε  τότε μπορείς νά μοϋ διηγηθής τήν 
αιτία τοϋ Τρωϊκοΰ πολέμου; Με κντταξε μια 
στιγμή είς τά μάτια. "Επειτα τό βλέμμα του καρ
φώθηκε είς τίς μύτες τών παπουτσιών, του, σιγά- 
σιγά Ιφθασε είς τά νύχια τών χεριών του, τά 
περιεργάστηκε σαν νά τάβλεπε γιά πρώτη φορά καί 
τέλ.ος άνήσυχα κύτταξε τόν ούρανό καί μοϋ είπε; 
Δέν βρίσκεις πώς σκοτείνιασε κι άρχισε νά πέφτει 
δροσιά;

I. Α .
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I

Α ιγυ π τια κ ή  tfQovoa. (Φ ο η . Φι':ηαν)

'Υ π ό  Ζεάν Λαμπόν

Ά π ό  τό Κ άϊρο εφθασεν ή συγκλονιστική 

εϊδησις δτι ή βρεττανική κυβέρνησις ένέκρινε 

τήν διεθνοποίησιν τής διώρυγος τοΰ Σ ουέζ. Η 

συγκατάθεσις αΰτη άνεκοινώθη μετά μιαν συνο
μιλίαν Ή ντεν-Μ αΐσκυ είς τό Κάϊρον. ’Ή ό η  

συνε/ίζονται αί διαπραγματεύσεις, είς τό Κ ά ϊρο, 

διά τήν 'ίδρυσι σοβιετικών βάσεων είς τήν Α ίγυ π το , 
τήν Παλαιστίνην, τήν Συρίαν καί τά  Δαρδα- 

νέλλια, δπου άφίχθη προ ήμερων ό αρχηγός τή ς 

Κομιντέρν, Δημήτρωφ, κομιστής διαταγών και 

προγραμμάτων πλούσιας καί ενεργού δρασεως. 

Περί τής πραγματικής σημασίας τή ς  δήθεν 

διεθνοποιήσεως τή ς διώρυγος τοΰ Σ ο υ έζ δεν 

ύφίσταται πλέον καμμία άμφιβολία. Ό  ακρο

γωνιαίος αυτός λίθος τή ς  βρεττανικής αύτο- 
κρατορικής πολιτικής θά επρεπε ή μάλλον θά 

πρέπει νά παραδοθή τώρα είς τά  Σοβιέτ, δια να 

κορυφωθή καί όλοκληρωθή τό παλαιόν πρό

γραμμα των Τσάρων. Ποίαν σημασίαν ενέχει 

διά τήν Ε λ λ ά δ α  ή έγκατάστασις αΰτη τών Σ ο 

βιέτ είς τάς δχθας τοΰ Ν είλου εΐναι αυτονόητον.

Κ ατά  τό ι 859τ ήρχιζεν ό Λεσσέψ τό εργον 
του μέ τόλμην καί αποφασιστικότητα, εχων ώς 

συμβούλους καί βοηθούς του σωρείαν ολόκλη

ρον Ε λ λ ή ν ω ν , καί άνευ τής άγγλικής άδειας. 

Ή  Μ. Βρεττανία άντιτίθεται μέ δλας της τάς 

δυνάμεις είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ σχεδίου 

αύτοΰ τοΰ Λεσσέψ. 'Ο  Πάλμερστον, κατά τόν 

Αύγουστον τοΰ ι8 6ο, έδήλωνεν είς τήν Β ουλήν 

τών Κοινοτήτων:

«Ή  έταιρία τή ς διώρυγος τοΰ Σ ουέζ αποτε

λεί μίαν άπό τάς πλέον άξιολόγους άποπεί- 

ρας απάτης τής νέας έποχής.» Κ α τά  τόν Μάϊον 

τοΰ 186 1, ό λόρδος Κάρναβαλ, προέβαινε προ 

τής Β ουλή ς τών Κοινοτήτων, είς τήν κατω

τέρω δήλωσιν:

«"Ολοι οί ’Ά γ γ λ ο ι  μηχανικοί πιστοποιούν δτι 

ή διώρυξ τοΰ Σ ο υ έζ άπό τεχνικής άπόψεως εΐναι 

κάτι τό άπραγματοποίητον καί αποτελεί μιαν 

καθαρώς έπιζήμιον έπιχείρησιν.»

Έ ν  τώ  μεταξύ ό Λεσσέψ έσυνέχιζε δραστηρίως 

τό έ'ργον του. Μ όλις τόν ’ Οκτώβριον τοΰ 1865, 

όταν ή διώρυξ τοΰ Σ ο υ έζ έπλησίαζε πλέον νά

Απάνω στή διώρυγα. (Φ οη . Φέρσύ)

περατωθή τό Λονδίνον άλλάζει αίφνιδίως γνώ

μην. Ό  λόρδος Κλάρεντον, διάδοχος τοΰ Π άλ

μερστον, έδήλο«εν είς τήν Βουλήν τών Κ οινοτή

των:

«Δέν άμφιβάλλω δτι αί έργασίαι τής διώρυγος 

θά περατωθοΰν αίσίως. Κανέν άλλο έθνος δέν 

δύναται νά προφητεύση τοΰτο μετά τόσης βεβαιό

τητας, δσον τό ίδικόν μας. »

Κ α τά  τήν I jr p  Νοεμβρίου 1869 έγένοντο 

πανηγυρικώς τά εγκαίνια τοΰ διάπλου τή ς διώ

ρυγος. Ό γδοήκοντα σκάφη, μεταξύ τών οποίων 
τά πενήντα πολεμικά διήρχοντο τήν διώρυγα. 

Τρεις έβδομάδας αργότερα τό Λονδίνον ύπεδέ- 

χετο έπισήμως τόν Λεσσέψ, ώς ευεργέτην τή ς 

άνθρωπότητος. Ό  λόρδος Κλάρεντον έδήλωνε:

Ή  Μ. Βρεττανία δέν θά λησμονήση ποτέ δτι 

ή πραγματοποίησις τοΰ μεγαλειώδους αύτοΰ 

σχεδίου οφείλεται είς Σ άς, Λεσσέψ. Ή  Βασί
λισσα Βικτωρία τοΰ άπένειμεν ίδιοχείρως τόν 

Μεγαλόσταυρον τοΰ Ά σ τέρος τών ’ Ινδιών καί ό 

πρίγκηψ τή ς Ούαλίας έδιδε γεΰμα προς τιμ ήν του 
είς τά ανάκτορα τοΰ Ούΐνδσωρ. Τ ό  Λονδίνον 

τόν άνεκήρυττεν επίτιμον πολίτην του. Τ ί  ε ΐχ ε  

άραγε συμβή διά νά έπέλθη μία τοιαύτη ριζική 

μεταστροφή;

Ή  Α γ γ λ ία  εΐχεν αποφασίσει νά ίδιοποιηθή 

τήν διώρυγα άφοΰ δέν επέτυχε νά παρεμποδιση 

τήν κατασκευήν της. Κ α ί κατ’ άρχάς μέν οί- 

κονομικώς. Προς τόν σκοπόν αυτόν έπεστρα- 

τεύθησαν ό Ντισραέλυ καί ό Ρότσιλδ. Ο ί Γά λλοι 

μέτο/οι δέν ήσαν διατεθειμένοι νά αποχωρήσουν 

τής έπιχειρήσεως, άλλ’ οί ’Ά γ γ λ ο ι  συνεργαζόμε- 

νοι μετά τών Ε β ρ α ίω ν κατώρθωσαν νά είσέλθουν, 

δι’ άλλης όδοΰ, είς τήν μετοχικήν αύτήν εταιρίαν 

καί νά καταλάβουν είς τό διοικητικόν συμβου- 

λιον τάς δέκα έκ τών είκοσιεννέα θέσεων.

Μ ετ’  ολίγον ή Α ίγυπ τος κατελαμβάνετο ύπό 

τών Βρεττανών καί ή διώρυξ περιήρχετο εις 

άγγλικάς χείρας. Ή  Γα λλία  διαμαρτύρεται και 

ζητά  τήν «ούδετερότητα » τή ς διώρυγος. Ά λ λ ά  

ή φωνή της παραμένει φωνή βοώντος εν τή  

έρήμω. Τ ό  Λονδίνον απειλεί νά κατασκευάση 
νέαν διώρυγα, παρά τήν παλαιάν τοιαύτ ,ν καί 

ή Γαλλία  υποχωρεί, δπως καί είς τό ζή τη μ α  

τής Φασοΰντος. Ε ίς  άντάλλαγμα τής έπετράπη 
τό έμπόριον διά τοΰ Μαρόκου καί οΰτω έπεσφρα- 

γίσθη ή α γγλική κατοχή διά μιας «έγκαρδίου 

συνενοήσεως » μετά τή ς Γαλλίας^
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Ή  ’Α γ γ λία  πλέον κρατεί σταθερώς είς τάς 

χεΐρας τήν διώρυγα τοϋ Σ ουέζ καί είναι 

άποφασισμένη νά μή παραδώση ποτέ πλέον 

τήν ασφαλιστικήν αύτήν δικλείδα τή ς αυτο

κρατορίας της.

Έ ά ν  τώρα ή Μ. Βρεττανία είς τό πλαίσιον 

τή ς  σοβιετοποιήσεως τή ς Μεσογείου παραχωρεί 

είς τά  Σ οβιέτ ίσα δικαιώματα επιρροής έπί τής 

διώρυγος τοϋ Σ ουέζ, έγκαταλείπουσα τήν μέχρι 
τοΰδε κυριαρχική θέσιν της, τοϋτο καταδεικνύει 

τό σημεΐον καταπτώσεως τοϋ άγγλικοΰ γοήτρου 

καί τ ή ς  βρεττανικής ίσχύος: Τ ό  Σ ο υ έ ζ  ε ί ς  
μ ή  ά γ γ λ ι κ ά ς  χ ε ΐ ρ α ς .

Προ μιας έκατονταετηρίδος μία τοιαύτη παρα- 

χώρησις άπετέλει κάτι τό άκατανόητο καί τό 
άνυπόφορο διά τήν ’Α γγλία ν. Σήμερον, τό 

Σ ο υ έζ ύπό σοβιετικόν έλεγχον σημαίνει μίαν 

άπίστευτον διά τήν ’Α γγλία ν συνθηκολόγησιν.

Δ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α , τόν εμπορικόν της στόλον, 
τήν οικονομίαν της καί τήν έλευθερίαν της 

ή διώρυξ τοϋ Σ ουέζ άποτελεϊ ένα ζωτικώ- 

τατον πρόβλημα ή λύσις τοϋ οποίου ενέχει 
μεγίστην σημασίαν διά τήν άνάπτυξιν καί πρόο
δον αύτής.

Αιγύπτιος πωλ.ητής φυλακτών 

( Φωτ. Φέρσυ)

ΓΗ  πίεσις τών νποστηριζομένων νπο τής άεροπορίος 
άγγλ.οαμερικανικ,ών θαλ.ασσίων δυνάμεων εις τό θέατρον 
τών πολεμικών επιχειρήσεων τοϋ μεσογειακού χώρου, 
διά τής άποκλ.ηθείσης «αμφιβίου στρατηγικής», δέν 
άποτελεϊ εξαιρετικήν τινα επιτυχίαν τών Ά γγλ.ο- 
αμερικανών.

Α ί  γερμανικοί μεραρχίαι ύποχρεοϋνται άπό τον Τ9 4 1 ? 
τόσον εις τήν ’ Αφρικήν δσον καί εις τά Βαλκάνια 
νά εύρίσκωνται εις διαρκή έντονον δράσιν, πρός κάλν- 
ψιν τών ιταλικών χασμάτων. Γερμανικοί αεροπορικοί 
δυνάμεις, παρά τήν γιγαντιαίαν επιβάρυναίν των είς τό 
’ Ανατολικόν μέτωπον, φέρουν τό βάρος τών επιχειρή
σεων είς τήν μεσόγειον, ενώ ή ιταλική αεροπορία 
έγκατέλειψε άπό τοϋ 194° τό θέατρον τοϋ πολέμου, διά

Ύ π ό  Χάϊντς Μπονγκαρτς

νά έπιδοθή είς τάς είρηνικάς και άσφαλείς πτήσεις τοϋ 
εσωτερικού. Ό  ιταλικός στόλ.ος, ό ταχύτερος στό
λος τοϋ κόμου παρέπαιεν άπό συναισθήματα τρόμου, 
δειλίας, άνανδρείας καί άναποφασιστικότητος. Τελεία 
έλλειψις ηγεσίας καί προβλέψεων δι επιχειρήσεις. Τό  
βάρος τοϋ κατά θάλασσαν πολέμου είς τόν μεσογειακόν 
χώρον επιπίπτει καί τοϋτο επί τών ώμων τών ελάχιστων 
είς τήν περιοχήν αυτήν, γερμανικών θαλ.ασσίων πολε
μικών δυνάμεων.

Ή  άπότομος άποσαφήνισις τών συμμαχικών μετά 
τής ’ Ιταλίας δεσμών, άποσείει ένα μέγιστον βάρος 
άπό τούς ωμούς τοϋ Γερμανού στρατιώτου, δυνα- 
μένου τώρα νά άναπνεύση ελευθέριος. Έ κ  ψυχο- 
συνθέσεως Αγωνίζεται κανείς άνετώτερον μέ 5 γενναίους

60

συντρόφους, παρά μέ χιλίονς άβούλ,ους και άνάνδρονς 
συμμάχους. ’ Αλ.λ.ά σαφή συμπεράσματα δέν δύναται 
τις νά έξαγάγη μόνον έκ τής ψυχολογικής καταστάσεως, 
παραβλέπουν τήν πραγματικότητα. Διά νά σχηματίση 
κανείς άκριβή εικόνα τών διαδραματιζόμενων είς τόν 
Νότον, πρέπει νά έξετάση τήν καθαρώς στρατιωτικήν 
πλευράν. Ε ίς  τήν ’ Ιταλίαν, δπως καί είς όλ.όκλ.ηρον 
τό υπόλοιπον γερμανικόν άμυντικόν μέτωπον, δέον νά 
άνακαλέση είς τήν μνήμην του δλας τάς προηγούμενος 
γερμανικός επιτυχίας είςτήν’ Αφρικήν, αί όποιοι έφερον 
τά γερμανικά στρατεύματα προ τών πυλών τής ’ Αλεξάν
δρειάς. Α ί  επιθέσεις αύται διενεργοϋντο ούχί διά 
τήν Ασφάλειαν τής Γερμανίας αλλά κυρίως και διά 
πρώτιστον λ.όγον διά τήν τύχην τής ’ Ιταλίας. Κ αί 
πρέπει άκόμη, δπως είς τήν ’ Ανατολήν, τόν Βορράν 
καί τήν Δύσιν οϋτω καί είς τόν Νότον νά αναγνώριση 
είς τάς άπομεμακρνσμένας έκ τών βάσεών των 
προκεχωρημένας γερμανικός θέσεις, τό γερμανικόν 
δυναμικόν μέτωπον, έπί τοϋ οποίου ή Γερμανία 
καθήλ,ωσε, μακράν τών συνόρων της, τονς εχθρούς 
της εχουσα πλιήρη ελευθερίαν κινήσεων διά τήν 
εφαρμογήν ένός αμυντικόν πολέμου έλ,ιγμών συγ
χρόνου τακτικής.

Ε λ ά χ ισ τη  εΐναι ή ζημία έκ τών διαδραματισθέντων 
είς τήν ’ Ιταλίαν. "Οπως είς τά Βαλκάνια καί είς τήν 
Νότιον Γαλλίαν οντω καί εις τό Νότιον μέτωπον 
έν ’ Ιταλία, τό γερμανικόν άμυντικόν μέτωπον στηρί
ζεται έπί πολ.ιτικών και στρατιωτικών δεδομένων έξα- 
χθέντων έκ τών επιχειρήσεων άποβιβάσεως, επιδρο
μών, επιθέσεων, άφοπλ.ισμον καί Αντεπιθέσεων. Πάντα, 
όσα έλ.αβον ένταϋθα χώραν εΐναι τό προοίμιον μελλ,ον- 
τικών γεγονότων δνναμένων νά λ.άβονν τήν μορφήν και 
τόν χαρακτήρα είτε τοπικών είτε μεγαλντέρας έκτά- 
σεως συγκρούσεων. Τά έκτυλισσόμενα είς τό νόηον 
τής ’ Ιταλίας τμήμα άποτελοϋν διά τήν Γερμανίαν 
άπλώς τήν προσπάθειαν διαπιστώσεως τών έχθρικών 
σκέψεων καί διαθέσεων, διά τήν παγίωσιν τοϋ άγνω
στου είσέτι νοτίου μετώπου είς τήν εννοϊκιυτέραν 
δι’ αύτήν θέσιν.

’ Αναμφιβόλ.ως δικαίως έπιρρίπτονται μομφαί έπί 
τής άγγλιοαμερικανικής πλευράς, δτι έκ πολιτικών 
λαθών καί άργοπορίας είς τήν σύναψιν τής μετά τής 
’ Ιταλίας άνακωχής, δέν έπέτυχον νά παρεμποδίσουν 
τήν προέλασιν τών γερμανικών στρατευμάτων πρός 
τόν Νότον. Οντω αί άποβιβάσεις παρά τό Σαλέρνο 
καί τόν Τάραντα δέν υπήρξαν παρά τά «λείψανα» 
τών Αναμενομένων μεγάλων άγγλοαμερικανικών επι
τυχιών. Α ί  έπιχειρήσεις παρά τό Σαλέρνο, προ- 
σέκρονσαν έπί μεγίστων δνσχερειών, αί όποίαι εΐχον 
ώς αντίκτυπον, τήν καθ’ ολ.ου στάσιν τής ’ Ιταλίας. 
Έ νταϋθα, δπου οί αμυνόμενοι έχουν εις τάς χεΐρας 
των όλ.όκλιηρον τό ηπειρωτικόν συγκοινωνιακόν δίκτνον 
καί έξηφαλισμένον τόν ανεφοδιασμόν των, σκληρός 
διεξάγεται άγων έναντίον τών έλ.αχίστων, έν μέσω τής 
διαλυθείσης ’ Ιταλίας, άγωνιζομένων γερμανικών με
ραρχιών. Α ί  ελάχιστοι αϋταί γερμανικοί μεραρχίαι, 
έφερον τόν έχθρόν είς ένα άγώνα — έξελ.ιχθέντα εις 
άγώνα δρόμου πρός τάς έκ Καλ.αβρίας καί ’ Απουλ.ίας 
προσεγγιζούσας δυνάμεις τής 8ης στρατιάς —  έκ τοϋ

όποιου μόλ.ις καί μετά βίας διέφυγε τήν πανωλεθρίαν 
καί έξηνάγκασαν αυτόν είς έν νέον είδος σκλ,ηροϋ 
πολέμου, τελείως διαφορετικού έκείνου ό οποίος 
έθεωρήθη Αναγκαίος κατά τήν Αποβίβασίν των είς 
τήν Σικελίαν.

Κοίτοι είς τήνΝ . ’ Ιταλίαν αί μάχαι παρά τό Σαλέρνο 
καί ή προέλ.ασις τής 8ης στρατιάς Άφησαν νά διαφανή έκ 
τών μεγαλύτερων ή μικροτέρων άποβιβάσεων καί 
συγκρούσεων, ή δημιουργία ένός όριστικοϋ μετώ 
που, έν τούτοις ή γενική είκών τον πολεμικού θεάτρου 
εις τόν Νότον χαρακτηρίζεται έκ τών διαρκών έλ.ιγμών 
καί άμφιταλ.αντεύσεων. Ο ί ' Αγγλ,οαμερικανοί νπο- 
χρεοϋνται ήδη νά φανερώσουν τόν άντικειμενικόν 
αύτόν σκοπόν: σκοπεύουν διά τής Ιτα λ ία ς  να προελά- 
σουν πρός Βορράν ή άπλώς έκ τούτης επιζητούν νά 
θέσουν πόδα έπί τών Βαλκανίων.

Ε κ α τ ό  χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α  ε ί ς  π έ ν τ ε  μ ή ν α ς  

Ά π ό  τής άποβιβάσεως είς τό Σαλέρνο παρήλ.θεν 
πεντάμηνον καί πλέον. Ο ί Αγγλ,οαμερικανοί παρά τάς 
μέγιστος άπωλείας δέν έπέτυχον τίποτε ά/.λ.ο παρά νά 
προελ.άσονν είς τήν περιοχήν ταύτην έπί βάθους μόνον 
έκατοντάδος περίπου χιλιομέτρων. Τοϋτο μόνον ώς γερ
μανική έπιτνχίο δύναται νά θεωρηθή κατόπιν μάλιστα 
τής προδοτικής στάσεως τής ’ Ιταλάος. Ή  γερμανική 
πολεμική ηγεσία διενεργεί καί ένταϋθα πόλεμον 
έλιΐγμών, χρησιμοποιούσα τά κατάλληλα μέρη διά 
μίαν έπιτνχή άμυναν. Τό είδος αύτό τοϋ πολέμου 
έξασφαλ,ίζει εις τά γερμανικά στρατεύματα τήν έκ/.ο- 
γήν τών καταλληλ,οτέρων υψωμάτων τά οποία ένι- 
σχυόμενα διά τής διασποράς ναρκών, φραγμάτων καί 
παρεμφερών εμποδίων, καθίστανται άπρόσβλ.ητα έκ 
τών έπιθέσεων, τοϋ διά μέσου κατεστραμμένων οδών 
καί γεφυρών, προελ,αύνοντος Αντιπάλου. Ή  τακτική 
αντ?ι εξαναγκάζει τούς ’ Αγγλ,οαμερικανούς νά ρίπτουν 
έπί τον πεδίον τής μάχης, κνρίως έπί τών λ.οφο- 
σειρών τών Ά πεννίνω ν δρέων, μεγάλ,ας δυνάμεις 
Ανθρωπίνου καί πολεμικού ύλικοϋ, μέ έλ.άχιστα άπο- 
τελ.έσματα. Ά ντιθέτω ς ή γερμανική πολεμική ηγεσία 
εΐναι εις θέσιν δι έλ.αχίστων δυνάμεων νά άντιτάσση 
επιτυχή άμυναν καί νά κερδίζη καιρόν διά τήν περαι
τέρω διοργάνωσιν τής άμύνης.

θυσία 5° μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν  

Ύ π ό  τοιαύτας περιπτώσεις είναι καταφανές δτι οι 
Αγγλ,οαμερικανοί ούδόλως εΐνε ευχαριστημένοι έκ 
τής μέχρι τοϋδε πορείας τών έπιχειρήσεων είς τόν 
τομέα αυτόν. Οντω ό βρεττανός στρατηγός Μάρτιν, 
στρατιωτικός συνεργάτης τής «Ντέλ.υ Τέλεγγραφ»  
γράφει: « διά  τ ή ς  κ α τ α λ ή ψ ε ω ς  τ ή ς  Ρ ώ μ η ς  π ι θ α 
νόν νά έ κ π λ η ρ ω θ ή  ό Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό ς  σ κ ο π ό ς  
τ ή ς  ά γ γ  λ ο α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ς  π ο λ ε μ ι κ ή ς  η γ ε σ ία ς .  
Μ ία  π ε ρ α ι τ έ ρ ω  δ μ ω ς  προέλ. ασι ς  θά ε ί χ ε  μ ε γ ά 
λ ο ς  ά π ω λ ε ί α ς  ε ί ς  ά ν θ ρ ώ π ι ν ο ν  καί  π ο λ ε μ ι κ ό ν  
ν λ ι κόν  αν ε ν  ο ύδε νός  π ρ α κ τ ι κ ο ύ  ά πο τ ε  λ έ σ μ α τ ο ς .  
Διά να πλιήξωμεν τάς δρώσας είς τήν Βόρειον ’ Ιταλίαν 
είκοσι γερμανικός μεραρχίας θά πρέπει νά θνσιάσω- 
μεν πεντήκοντα τουλάχιστον μεραρχίας πράγμα δχι 
καί τόσον ενκολ.ον καί εύχάριστον.»
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Ά π ο β ί β α σ ι ς  ε ί ς  τά Β α λ κ ά ν ι α ;

Έ ά ν  άληθεντ) ή εκδοχή δτι οί Άγγλ.οαμερικανοί 
δέν θά περιορισθοϋν μόνον εις τάς επιχειρήσεις εν 
’ Ιταλία , άλλά σχεδιάζουν καί άλλα; αποβάσεις είς 
έτερα σημεία τοϋ νοτίου μετώπου, οί γερμανικοί 
κύκλοι άντικρύζονν τήν περίπτωσιν αύτήν μετά πλ.ή- 
ρους ψυχραιμίας. Δ ιά μίαν τοιαύτην επιθετικήν 
άπόβασιν οί γερμανοί στρατιωτικοί ειδικοί διαβλέπουν 
δύο πιθανότητάς: είτε οί Άγγλ.οαμερικανοί χρησι- 
μοποιοϋντες τήν Ν . ’ Ιτα/dav θά άποπειραθοϋν νά 
διεκπεραιωθοΰν διά τοΰ ’ Αδριατικοϋ πρύς τήν Ε λλά δ α  
καί τήν ’ Αλβανίαν ή προωθούμενοι εκ Νότου διά μέσου 
τών πολυαρίθμων ελληνικών νήσων νά επιτεθούν 
εναντίον τής παλοιας γνωρίμου πόλ.εώς των Θεσσαλο
νίκης. Ά λ λ ’ είς άμφοτέρας τά; έκδοχάς, αί επιχει
ρήσεις δέν εΐναι καί τόσον ενκολιαι. 'Η  όδό; προς 
τήν Θεσσαλονίκην, ενρισκομένην ώς γνωστόν στε- 
ρεώς είς τάς γερμανικά; χείρας, διήκει διά μέσον 
τών πολ.ναρίθμων έλλ.ψικών νήσων τον Αιγαίου. 
Πρέπει πρώτον νά καταλ.ηφθτ) ή Κρήτη καί αί

νήσοι αύταί καί κατόπιν νά άρχίσουν α ί επι
χειρήσεις εναντίον τής Θεσσαλονίκης. 'Η  ίτέρα  
οδός, διά τον πορθμού τοϋ Ότράντο προς τάς άπο- 
κρήμνονς Ε λλη νικός, Ά λβα νικά ς καί Κροατικός 
άκτάς ενέχει τοιαύτας δυσκολίας καί δνσχερείας, 
τάς οποίας δέν δύναται νά παρίδη ή εχθρική πολ,ε- 
μική ηγεσία.

Ο ί Γερμανοί στρατιωτικοί δέν έχουν ονδεμίαν άμφι- 
βολίαν οτι τό αγαπητό αύτό σχέδιον τού Ροϋσβελτ, νά 
προσβάλη τό φρούριον Ευρώπη, έκ τοϋ Νοτίου μετώ
που, άπασχολ,εϊ σοβαρώς τήν άγγλοαμερικανικήν πολ,ε- 
μικήν -ηγεσίαν. Υ π ολογίζουν συνεπεία τούτων οτι 
αί έλ/.ηνικαί νήσοι, άπό τών Δωδεκανήσων μέχρι τής 
Κρήτη; θά άποτελέσονν τό θέατρον ένισ χυμένη; εχ
θρικής πολ,εμικής δράσεως. ’ Α λ λ ’  ή άπροσδόκητος 
άντίστασις τών γερμανικών στρατευμάτων εις τήν 
Ν . Ιταλίαν έματαίωσε προς τό παρόν τά άγγλ.ο- 
αμερικανικά σχέδια, διότι άντελήφθησαν οτι είς τόν 
χώρον τής Α να τολικής Μεσογείου θά συναντήσουν 
ετι μεγαλ.υτέραν άντίστασιν.

"Ενα περίεργο φαινόμενο στόν αθλητισμό πού είνε 
πολ.ύ γνωστό σέ κάθε άθλ.ιγτή εϊνε τό λεγόμενο «νεκρό 
σημείο». Ά π ό  τότε πού άρχισεν δ κόσμος νά επιδίδεται 
στόν αθλητισμό έγινε τούτο πασίγνωστο. Α κ ό μ α  καί

ή ιατρική επιστήμη έχει άσχοληθή μέ τό πρόβλημα 
αντο, χωρίς όμως καί νά άποφανθή αν τό νεκρό αύτό 
σημείο εϊνε καθαρώς σωματικής φύσεως η πηγάζει άπό 
τή ψυχή.

Π ώ ς δμως δημιονργείται τό ((νεκρό σημείο»; Ό  
άΟ/.ητη; άφοϋ έπί ένα ώρισμένο χρονικό διάστημα 
καταβάλη μίαν ανάλογη προσπάθεια άρχίζει νά αισθάνε
ται κοπωσι καί μαζί μ ’ αύτήν καί μιά έντονη δυσφορία 
και δύσπνοια. "Ε χει φθάσει στό ((νεκρό σημείο», τό 
όποιο πο/.υ γρήγορα υπερνικά. Συχνά δέ όταν νπερνι- 
κηση το ((νεκρό σημείο» ό άθλητής, αισθάνεται μίαν 
φρεσκάδα καί μιά «καινούργια πνοή» πού τοϋ δίνει 
νέες δυνάμεις διά νά συνέχιση τόν άγώνα. Τ ί σημαίνουν 
τά δύο αυτά φαινόμενα; Τό ((νεκρό σημείο» εμφανί
ζεται όταν ή εσωτερική αναπνοή παύη νά λητουργή. 
Ή  ((καινούργια πνοή» εϊνε ή άποκατάστασις τής λει
τουργίας τής αναπνοής αυτής. Λόγο) τής εντατικής 
λ.ειτονργίας τών μυών παραφορτώνεται τό αίμα μέ 
άνθρακικό όςν. Α ύτή  ή «δη/.τμηρίασις» φέρνει τή 
σωματική καί ψυχική κόύρασι καί στό τέ/.ος τό ((νεκρό 
σημείο». Φυσικά ό οργανισμός άντιδρά αύτομάτως. 
Α π ό  τό κέντρον αναπνοής επιταχύνεται ή άναπνοή γιά 

νά άποβάλ.η πιο γρήγορα τό άνθρακικό οξύ. Έ κτος  
αυτού άνακόπτονται όλες οί άλλες οργανικές λειτουρ
γίες πού δέν είνε άπαραίτητες γιά τή σωματική αύτή 
προσπάθεια. Κατά συνέπειαν τό αίμα ζωογονεί πλ.έον 
μόνον τή καρδιά, τόν εγκέφαλον καί τούς μϋς. Τά 
υπόλοιπα όργανα, όπως ο στόμαχο;, οί άδένες καί τά 
έντερα διακόπτουν τήν λειτουργίαν του;. Τήν αύξά- 
νουσαν ανάγκην οξυγόνου, πού χρειάζονται δλ.α τά έν 
πλ.ήρει λειτουργία ευρισκόμενα όργανα, τήν σνμπληρώ- 
νονν άπό τό οξυγόνο τών άδρανούντων οργάνων. Αύτό  
γίνεται έντελ.ώς υποσυνείδητα καί διαρκεί μόνον μερικά

"Ενα άπό τά τελευταία παιγ
νίδια τών ποδοσφαιρικών ομάδων 
Βρανδεβούργον - Βερολίνου έναν- 
τίον τής όμάδος τής Ά ν .  Πρωσ- 

σίας. Α ποτέλεσμα ο : ο 

( Φ οη. Άτλ.άντικ)

δευτερόλ.επτα· Τό ((νεκρό σημείον» εϊνε δηλαδή ή ανώ
τατη έπίδρασις τοΰ άνθρακικοΰ όξέως στό αίμα, άντι- 
θετως δε η ((καινούργια πνοή» εϊνε ή επιτυχής άντί- 
δρασις.

Πάντως αί παρατηρήσεις αυτές άποδεικνύουν δτι 
πρόκειται περί φαινομένων εντελώς φυσιολογικών. 
Α π  τις παρατηρήσεις αυτές μπορούμε νά βγάλουμε 

συμπεράσματα γιά τήν καμπύλη άποδόσεως σέ κάθε 
άλλη σωματική έργασία. Ό  άθλ.ητισμός δηλαδή άνοιξε 
νέους ορίζοντας στήν επιστήμη.

Κ α ί λ ί γ η  Ξ ι φ ο μ α χ ί α .

Ξιφομαχία. Μά σ ’ αύτή μπορεί κανείς νά φάη 
καμμιά σπαθιά καί νά τοϋ μείνουν σημάδια. Μ πά! 
Α σ τε ία  ύπόθεσις. ’Έ τσ ι σκέπτονται εκείνοι πού δέ 
γνωρίζουν τί θά πη ξιφομαχία. Ά λ λ ά  τί μεγάλο 
λ.αθος που κάνουν. Η  ξιφομαχία όπως γίνεται σήμερα 
μοιάζει μέ τά α?.λα άθλ.ήματα, όπως ή πάλη καί τό 
μπόξ. Κ αί μέ τά σημερινά όπλο εϊνε άδύνατο νά 
μείνη κανενός σημάδι. Ξιφομαχία εϊνε ή τέχνη νά 
χτνπήσης τόν άντίπα/.ό σου χωρίς νά σέ χτυπήση 
εκείνο;. Κ α ί δέν είνε μόνον ένα άπλ.ό παιγνίδι άλ.λ,ά 
μιά ασκησις πού απασχολεί τό πνεύμα μαζί μέ τό 
σώμα.

Ο ί άναγκαστικές γρήγορε; κινήσεις καί ή στάσις 
τοϋ όλου σώματος κάνουν ώστε νά γυμνάζεται ολόκλη
ρος ό οργανισμός. ’ Επίσης ή προσπάθεια νά προ- 
β/έψη κανείς τις διαθέσεις τοϋ άντιπάλ.ου του καί νά 
τί; έξουδετερώση άποτε/.εί ένα καλ.ό γύμνασμα γιά τό 
πνεύμα. Ε π ίσ η ς  γυμνάζει τήν ψυχραιμία καί τήν 
άποφασιστικότητα. Υ π ά ρχουν διάφορα είδη όπλων 
πού ταιριάζουν σέ κάθε ιδιοσυγκρασία. Τ  ά ποιο συνει- 
θισμένα εϊνε: τό φλ.ορέττ, ή σπάθα καί τό ξίφος. Τά 
φλορέττ ταιριάζει σ' έκείνους πον τούς άρέσει νά 
παίζουν πολ.ύ μέ τό λ.επίδι. Αύτό είνε καί ένα περί
φημο παιγνίδι γιά τις γυναίκες πού άναδεικνύει καί τί 
φυσική κομψότητά τους. Ό  ψυχρός υπολογιστής θά 
προτίμηση τό ξίφος ένώ τό παλλ.ηκάρι θά διαλέξη 
τή σπάθα.

Ο Τ Α Ν  Ο Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Β Ρ Ι Σ Κ Ο Τ Α Ν  

Α Κ Ο Μ Η  Σ Τ Α  Σ Π Α Ρ Γ Α Ν Α  

Ή  σημερινή γενεά πού άπό τη κούνια κι όλ.ας 
αρχίζει να έπιδίδεται στόν άθλητισμό, δέν μπορεί 
βέβαια νά φαντασθή ποτέ σέ πιά κατάστασι βρισκόταν 
ο αθλητισμός στή παληά καλή εποχή. ’Ά ς  δούμε πώς 
ήταν ο άθλ.ητισμός τό καιρό έκείνο στή Γερμανία. ’ Ιδού 
μερικά παραδείγματα:

’ Λννελίζε Ο νλικ καί ’Έ ντιθ  
“Οσς είς τό Φλορέττ 

( Φωτ. Ο ΰφα)



"Ενα άπό τά πρώτα γερμανικά διδακτικά βιβλία γιά 
τό κολύμπι ήταν τότε ό « 'Οδηγός τής κολνμβητικής 
γιά τονς δασκάλους» τοϋ Χόντερλαΐν πού έξεδόθη τό 
1852 στή Στουτγκάρδη. Αύτό τό βιβλίο σήμερα σάς 
κάνει νά ξεκαρδίζεστε στά γέλοια. Είνε άδύνατο νά 
σοβαρενθήτε δταν διαβάζετε τά κάτωθι:

« Γιά νά σχηματίσει ή νεολ.αία μία Ιδέα τής κολνμβη
τικής τέχνης πρέπει ό διδάσκαλος νά άκολονθήση 
τις έξής οδηγίες: Πέρνει ένα βάτραχο, τόν φουσκώνει 
μέ ένα μικρό σωλήνα, άλ/.ά προσέχει δμως μή τόν 
σκάση, και μετά τόν τοποθετεί σέ μιά σκάφη μέ 
νερό. Ό  βάτραχος πού είνε φουσκωμένος μέ αέρα 
δέν μπορεί νά βυθισθή και αρχίζει νά κολ,υμπά. 'Έ τσι 
οι μαθηται, βλεποντες τό βάτραχο νά κολυμπά, μπορούν 
νά διδαχθούν πολλ,ά απ' αυτόν.»

Δυστυχώς δέν ξέρουμε τι επιτυχία έοημείωσεν ή 
πρακτική αύτή διδασκαλία τής κολ,υμβητικής.

Σ '  ένα κανονισμό γυμναστικής διά τούς στρατιώτες 
διαβάζουμε τά έξής, δσον άφορά τά τρέξιμο: Πόδια 
και γόνατα προς τα έξω, τα πόδια έγγίζουν τό έδαφος 
πρώτα μέ τά δάκτυλ.α, μετά μέ τό τακούνι, σέ λίγο 
δέ μέ ολόκληρο τό πέλμα. Ο ί βραχίονες πρέπει 
νά κινούνται λίγο μπρος καί λίγο πίσω. Ο ί γοφοί καί 
οί ώμοι άκίνητοι. Τό λ.άκτισμα τής κνήμης πρός τά 
εμπρός ή πρός τά πίσω άπαγορεύεται. Π ώ ς τά κατά- 
φερνε τό φτωχό πεζικό νά τρέξη μέ τούς κανονισμούς 
αυτούς παραμένει άκόμα μυστήριο.

Γιά νά σχηματίσουμε μιά μικρή έντνπωσι γιά  τήν 
οψι πον είχε στά πρώτα χρόνια τον αθλητισμού τό 
τρέξιμο μετ εμποδίων, ας ρίξουμε μιά ματιά στά 
γραφόμενα ένός σνγχρόνον αθλητικόν συντάκτου: 
Τό τρέξιμο μετ' εμποδίων διέφερε κατά πολ.ύ τοϋ 
σημερινού. II διαφορά φαινότανε ήδη εξωτερικά άπό 
τα ιδια τά εμπόδια. Αύτά ήσαν μακρνά πάτερα πού 
επερναν δ λ.ο τό φάρδος τής πίστας. ' Α  κουμποϋσαν 
απανω σέ πασσάλους πού ήταν μπηγμένοι βαθειά στή 
γή. Γ ια  νά διακρίνωνται δέ καλ.ύτερα είχαν στερεώσει 
πανω στά σανίδια λ,ουρίδες άπό τσόχα πού είχαν 
φάρδος μισό μέτρο. "Οταν ενας δρομεύς έριχνε ένα 
τέτοιο εμπόδιό τοτε μπορούσαν οί επόμενοι νά κερδίσουν 
τό αγώνισμα χωρίς μεγάλ.η δυσκολία.

Τά πρώτα αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον αθλη
τισμό έσημειωθησαν κατα τίς γερμανικές εορτές τής 
γυμναστικής τοϋ i 86j , στή Λειψία. Γ ιά πρώτη φορά 
έγιναν έκεϊ αγώνες λ.αϊκής γυμναστικής. Τόν αγώνα 
δρόμου στα j S j  μέτρα έκέρδισεν ο Μπέτμαν άπό τό 
Μέσερμπονργκ σέ 26 δευτερόλεπτα. Στό  - άλμα είς, 
ύψος νίκησε ό Ν τάλ  άπό τό 'Έ λσιγκεν μέ 1 , 7 5  μέτρα. 
Σ τή λ.ιθοβολ.ια (2J κιλά) έπεβλήθη ό Χανστάϊν μέ 
5,27 μέτρα. Ό  ίδιος έκέρδισε καί τό άλμα είς μήκος 
πηδήσας 5,68 μ.

Ο πρώτος γερμανός άθλητής πού επέτυχε μία  
παγκόσμια έπίδοσι ήταν ό Κούρτ Ντάρν άπό τό Βερο
λίνο. Σ τις 28 Σεπτεμβρίου l8g6 ετρεξε στή Δρέσδη 
τα 500 μ. σε i:o :g  λ.επτα. Μιά εβδομάδα αργότερα ό 
Νταρν επέτυχε στό Βερολ.ίνο μία νέα παγκόσμια έπί- 
δοσι. Ετρεξε $ο μ. σέ 5,6 δευτερόλεπτα. Ό  Κούρτ 
Ντάρν είνε άκόμη έν ένεργεία. Είνε ένας άπό τονς 
πιο καλούς παικτας χοκεν καί ένας άπό τά πιο παλ.αιά 
μελη τοϋ γερμανικού αθλητικού τύπου.

Α . Α ν.

Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ 1 Σ  Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο Υ  

Δ Ι Α  Τ Ο Ν  Κ Ο Υ Μ Π Ε Ρ Τ Ε Ν

Ε ις τόν κατά Σεπτέμβριον 1 9 3 7  &  Λωζάννη 
αποθανοντα αναθεμελ.ιω την τών Όλ.υμπιακών 
5Αγώνων, Πιέρ ντέ Κουμπερτέν, θά άνεγερθή 
μνημείον. Τά άποκαλ.υπτήρια θά λ,άβουν χώραν 
τήν 24ην 'Ιουνίου 1944 εις Λωζάννην, έπ' ευκαιρία 
τής 50ης επετείου τής ίδρύσεως τής Διεθνούς 

’ Ολυμπιακής Ε π ιτροπ ή ς.

Τύπος: August Pries GmbH, in Leipzig

Καϋηγητά μον λάΰοζ κάματε. «Είμαι το ςωντανο 
μοντέλο »

ΤΙ λες μαμάκα; *Λ:το κείνον κεΐ κάτω κατα
γόμαστε ;

—  «Είμαι λοιπόν τόοο άσχημα γιατρέ μον;» —  « Οχι, 
άλλα βλέπω δτι εϊνε εξη και είκοσι ή ώρα και στις πέντε 
κΑ  τέτραρτο εΐχα δώσει ραπεβου μέ τό κορίτσι μον.»

—  «Και τώρα παΐστε μου ποιο άπό σάς ήταν φρόνιμο 
τούτη τη βδομάδα και εκανε δτι τον ελεγε η μαμά 

τον;» —  <?Εσν μπαμπάκα.»

—  Γκαρσόν, «το ψάρι σου μυρίζει απαίσια.» —  «Μη συγ- 
χ'ζεσϋε κύριέ μον, ιΤανοίξω αμέσως τό παοάΰνρο . . .»




