


' Υψώνω τή σημαία μον καί σκέπτομαι: ΤΙ είναι 
πατρίδα; Είναι ή δόξα των περασμένων; 'Α λ λ α  νπάρ- 
χονν και πατρίδες χωρίς ένδοξο παρελθόν. Δεν τις 
αγαπούν λιγώτερο οί πολίτες τονς. Είναι μια ιδέα 
άφηρημένη ; 'Α λ λ ά  οί ιδέες μέ τό κύλισμα των αιώνων 
κνλοϋν κι’  αυτές. Ή  αγάπη στην πατρίδα μένει. 
Είναι κάποιο δνειρο; Τό ζήσαμε τό δνειρο. Μαζί 
μ ’ αυτό ήταν σνννφασμένη ή ζω ή μας. Τό δνειρο 
διαλύθηκε. Κ α ι πάλι ή πατρίδα μένει. Τ ί είναι αντό 
πού ζή  επάνω άπό την ιστορία, επάνω από τή ρευ
στότητα των ιδεών, επάνω άπό την άπατηλότητα των 
ονείρων; Ρωτήστε τον ξενητεμένο νά σάς τό πει: 'Ο ρα
ματίζεται ένα κομμάτι γαλανόν, τις βελόνες τον πεύ
κον, μια σνκιά στο φράχτη, μιά καλώβα, ένα στανρό, 
ένα πανάκι καραβιού, τον άναθρώσκοντα καπνό. . . 
Τα ζωντανεύει στη φαντασία τον και νοσταλγεί πατρίδα. 
Γ ιατί ή πατρίδα δεν είναι μιά λέξη, γιά νά μπορεί 
οποίος θέλ.ει νά σβήνει, δεν είναι είδος φιλολογικό, 
πον τό προσκυνούμε σήμερα καί τό άπαρνούμαστε 
αϋριο. Είναι ή πραγματικότητα. Ό  κάμπος, ή θά- 
λασσα, τό βουνό, τό χώμα, ό βράχος, δ,τι άγκαλιάζει 
τό μάτι. Π ώ ς Οά τό άγνοήσετε; 'Η  αγάπη πρός τό 
σύνολο αντό των εμψύχων και άψύχων είναι άγάπη 
στην πατρίδα.

’Έ χ ε ι πάρει πολύ στενή έννοια δ πατριωτισμός. 
Τον είδαμε σά μιά θυσία. ’ Α φ ού δμως την πατρίδα

την άποτελ,οϋμε εμείς οί ίδιοι 
καί ό κόσμος πού μάς περι
βάλλει, γιατί νά μην είναι έκ- 
δήλωση πατριωτισμού ή προσ
πάθεια γιά την τελειοποίηση 
τού εαυτού μας, γιά τή βελ
τίωση τών συνθηκών τον βίου 
μας, γιά την ομορφιά τού 
περιβάλ/.οντός μας; Τήν ιδανι
κή πολιτεία θά τήν άποτελέσει 
τό άθροισμά τών τελειοποιη
μένων ανθρώπων. Ό  μόχθος 
τών πολ.ιτών πον τείνει νά 
γλυκάνει τούς δρονς τής ζωής 
καί νά εξασφαλίσει μεγαλ.ύτερο 
τό μερίδιο τοϋ τόπου ατά αγαθά 
τής νπάρξεως, είναι κι’  αντό 
μιά ζωηρή έκρηξη πατριω
τικού αισθήματος. Κ α ί τό δεν- 
τράκι τής πλατείας δταν προ
στατεύετε άπό τήν καταστροφή 
τοϋ εχθρού, πράξη πατριω
τική κάμνετε. "Οπως επιβουλή 
κατά τής χώρας είναι κάθε 
ενέργεια πού θάτήν άσχημίσει.
' Ο εμπρηστής τον δάσους καί 
ό έμπορος πού στέλ.νει τά σάπια 
σύκα του στο εξωτερικό 
είναι εχθροί τής πατρίδος, 
δσο κι’  αυτός πού παρέ

δωσε τα μυστικά της στον ξένο.

Καλός πατριώτης δεν είναι μόνο εκείνος πού έχει νά 
δείξει πιστοποιητικά ηρωικής δράσεως. Θά τον κρί
νετε και στά ειρηνικά νον έργα, πού είναι τά μονιμώ- 
τερα καί τά σταθερώτέρα. Ή  άγάπη τοϋ εργάτου στή 
δουλιΐά, ή εντιμότητα τοϋ έμπορον, ή ευσυνειδησία τοϋ 
επιστήμονας είναι πράξεις πατριωτικές, άφοϋ είναι 
πράξεις πού ανεβάζουν τό έπίπεδο τών ν/.ικών καί 
τών ηθικών αξιών τον τόπου. Πατριώτης λαμπρός 
είναι κι ό άΟόρνβος αυτός άνθρωπος, ό μέσος "Ε/.λ.ην, 
ό νοικοκνράκος, πον δεν έχει εύκολες τις εξάρσεις, 
οντε φθηνούς τούς ενθουσιασμούς, a/J.a έκλ,εισε τήν 
πατρίδα στο μαγαζάκι καί δουλεύει τίμια γιά τήν άνεση 
τοϋ σπιτιού, γιά τή χαρά τών παιδιών τον. ’ Ασήμαντη 
είναι ή ιστορία τών σχέσεων του μέ τήν πατρίδα. Τήν  
υπηρέτησε δταν τον έκάλχσε νά τήν υπηρετήσει. Δ ε  
μπορώ) νά σας βεβαιώσω αν είναι άξιος τής δάφνης 
τοϋ ήρωος. θ ά  σάς βεβαιώσω δμως δτι κράτησε τή 
θέσι του άντρίκια μέ τήν άντίληψη τής ύποχρεώσεως 
τοϋ πολίτου πρός τήν αξιοπρέπεια τής σημαίας του, 
πού είναι καί δική του άξιοπρέπεια, μέ τήν έλ.πίδα 
μιάς καλ.ύτερης αϋριον γ ι’  αυτόν καί γιά τον τόπο.
' Α ν  οί ενθουσιασμοί είναι απαραίτητοι σε μιά μεγάλη 
εξόρμηση, επίσης απαραίτητη είναι καί ή άθόρυβη 
αυτή ύπηρεσία τοϋ πλ.ήθους. Ο ί ενθουσιασμοί θά 
σβήσουν. Ή  συναίσθηση τον καθήκοντος, έκεϊ δπου 
υπάρχει, έχει άκλ.όνητα τά θεμέλια της. Στη συναί
σθηση αύτή στηρίζονται οί πολιτείες γιά τά σταθερά 
καί μακρόπνοα έργα τους.
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Σέ μιά τέτοια έννοια προσηλώσεως στό καθήκον 
ό πατριωτισμός δεν εξάπτει τονς φανατισμούς, δεν 
είναι πηγή μίσους. ’ Α ντί νά χωρίζει, συμφιλιώνει 
τονς λαούς. Ό  πολίτης πον έκδηλώνει μέ τόν Ιδρώτα 
τον τήν αγάπη πρός τήν πατρίδα, ξέρει νά τιμήσει καί 
τόν ιδρώτα τον γείτονύς τον. Ά π ό  τή δική του προ
σπάθεια θά κρίνει τήν άξια τής προσπαθείας τών αλ.λων 
καί θά τή σεβασθή. Καλός πολίτης τής χώρας του 
είναι καί καλός πολίτης τον κόσμον, καί κομίζει, 
ανύποπτος, τό λ.ιθάρι του γιά τήν προκοπή τοϋ συνόλου.

Αύτές τίς σκέψεις κάμνω τώρα πον ύψώνω τή 
σημαία τής γιορτής. Λάμπει στον ήλιο ό Παρθενών, 
ένα τσαρούχι περνά κάτω άπό τό παράθυρο, ή φον- 
στανέλλά λευκαίνει τό δρόμο, ένα σπονργιτάκι κτνπά 
τό τακουνάκι τον καί περνά γελαστά άπό τήν άσφαλ.το, 
ενα άλ.λο κάθισε στά σύρματα καί φλυαρεί, ό πλανό
βιος διαλ.αλεϊ, ό σωφέρ κορνάρει, ό χαρταετός καμαρώνει 
στον ουρανό, γαλ,ανή είναι ή θά/.ασσα, μϋρα φέρνει ή 
πνοή τής Ανοίξεως. Βλέπω  τήν πατρίδα μον καί τήν 
χαιρετώ. Π . Παλ.αιολ.ογου.

( Ά π ό :  «Στό περιθώριο τής ζωής»)

Ε Π Ι Φ Ο Β Ο Σ  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ι Σ

Ε ις  τελ,ενταίον τον αρθρον, ό υπουργός τοϋ Ρ ά ϊχ  
Α ρ Γκαϊμπελ.ς έγραφε:

« Ή  σννδιάσκεψις τής Τεχεράνης αποτελεί τρόπον 
τινά καμπήν είς τήν πολ.ιτικήν έξέλιξιν τον πολέμου 
τούτου. Ο ί ’Ά γ γ λ ο ι καί οί Αμερικανοί, έπί μήνας 
ολοκλήρους, έπιέζοντο διά τήν έν λόγω σννάντησιν, 
διότι ήλ,πιζον ότι κατά τήν σννδιάσκεψιν αυτήν θά 
ήδύναντο νά προκαλ.έσουν τό Κρεμλ.ϊνον είς διατύπωσιν 
κνριαρχικών προθέσεων καί αξιώσεων. Ή  ελπίς  
δμως αυτή δέν έξεπλ.ηρώθη. Άντιθέτω ς: ενώπιον 
τής γενικής καταστάσεως τον πολ.έμου, ήναγκάσθησαν 
οί πλ,οντοκράται νά υποχωρήσουν μέχρις έσχάτων καί 
νά εγκρίνουν τάς αξιώσεις τών μπολσεβίκων, είς τοιοϋ- 
τον μά/Λατα βαθμόν, χαρακτηρισθέντα ύπό Αμερι
κανικής έφημερίδος ώς «πρωτοφανή». Ό  άντίκτν- 
πος έκ τών αποφάσεων νπήρξεν σνγκλ,ονιστικός. 
'Ο χ ι μόνον άπ’  ολα τά ουδέτερα κράτη, άλλά επίσης 
καί προ παντός από τά κατεχόμενα ύπό τών γερ
μανικών στρατευμάτων έδάφη, καταφθάνουν πληρο- 
φορίαι, κατά τάς όποιας ή μέχρι τοϋδε χαιρεκακία έκ 
τών στρατιωτικών μας άπαγκιστρώσεων είς τό άνα- 
τολ,ικόν μέτωπον, μετεβλ.ήθη είς μίαν φοβεράν άνησν- 
χίαν. Ε ις  τήν Πολ.ωνίαν, λαϊκαί μάζαι άναμένονν πρό 
τών μεγαφώνων τών οδών τήν μετάδοσιν τον γερ
μανικού στρατιωτικού ανακοινωθέντος. Τά πρόσωπα 
συνοφρνοϋνται δταν Αναφέρωνται σοβιετικάί έπιτυχίαι, 
ΟίΠολ.ωνοί γνωρίζουν πολύ καλ.άτί θά συνέβαινεν είς τήν 
χώραν των, έάν δέν ύψοϋτο πρό τής μπολ.σεβικικής επι
δρομής ό γερμανικός στρατός. Κ α ί γνωρίζουν άκόμη 
καλύτερον εις τήν περίπτωσιν αυτήν, δτι κανέν άγγλικόν 
τηλεγράφημα διαμαρτυρίας, δέν θά έπαιζε ρόλ.ον.»

Πρός τήν αιχμαλωσίαν. Ο ί εξαθλιωμένες έφεδρεΐες τοϋ 
σοβιετικού στρατού (Φ ω τ. Βελτμπίλντ)

« Ε ίς τό Λονδίνον καί τήν Ονάσιγκτων ούτε καν 
τολμούν νά προσαγάγονν Αποδείξεις τοϋ ισχυρισμού, 
δτι ή Γερμανία παρουσιάζη συνεχώς μέ ζωηρά χρώ
ματα τό μπολ.σεβικικόν φάσμα, μέ σκοπόν νά προση- 
λ.ντίση τόν κόσμο. ’ Ε π ί τοϋ σημείου αύτοϋ, ή κα- 
τάστασις καί δι αύτάς τάς έχθρικάς δυνάμεις τής 
Λύσεως, κατέστη σοβαρωτάτη. Δέν υποστηρίζεται 
πλέον ή άποψις δτι έάν ό γερμανικός στρατός δέν 
καταβάλη τόν μπολοεβικισμόν, θά άναλάβονν τοϋτο 
αί άγγλοαμε ρίκαν ικαί μεραρχίαι. Α ί  τελενταίαι, δέν 
επέτυχαν νά εξουδετερώσουν ενα μικρό τμήμα 
γερμανικών βοηθητικών δυνάμεων είς τήν Νότιον 
’ Ιταλ.ίαν. . .  Π ώ ς λοιπόν, θά έγίνετο τό θαϋμα να 
σνγκρατήσονν τάς σοβιετικός μάζας, δταν ό γερμανι
κός στρατός είς τήν ’ Ανατολήν τής Ή πειρον μας, 
μέ δλην τήν υπεροχήν τον είς ποιότητα, δέν θά 
ήδύνατο νά άντεπεξέλ.θη έπιτνχώς εναντίον τοϋ μπολ- 
σεβικισμοϋ; Ή  έρώτησις αύτή, είνε τόσον σαφής, 
ώστε νά μή χρειάζεται καμμίαν άπάντησιν. "Οταν 
τά στρατεύματά μας προήλ.αυνον είς τό άνατολακον 
μέτωπον, δέν ήθελ,εν ή Εύρώπη νά πιστενση ότι οι 
στρατιώτες ήγωνίζοντο διά τήν νπαρξιν τής Ή πειρον 
μας. Ά φ ’ δτον δμως, ό ίδιος στρατός ήναγκάσθη νά 
προβή είς συμπτύξεις, ή πίστις αϋτη είς τονς ευρωπαϊ
κούς λ.αους κατέστη βαθμηδόν σαφής.»

« Τ ό  συμπέρασμα, τό ότιοίον εξάγεται έκ τών άνω- 
τέρω εϊνε διαφωτιστικόν. Ή  ”Ηπειρός μας δέν έχει 
νά περιμένη απολύτως τίποτε άπό τήν ’ Αγγλίαν και 
τάς Η νωμένας Πολ.ιτείας. Κ α ί έάν άκόμη έπεθύμουν 
νά τήν βοηθήσουν, δέν είνε είς θέσιν νά τό πράξονν. 
Χ ω ρίς τήν Γερμανίαν, ή Εύρώπη αδυνατούσε να 
διαθέση έκεΐνο τό όποιον θά έξησφάλ,ιζε τήν ύπόστασίν 
της έναντι τής έξ ’ Ανατολών επιδρομής. Λεν Απομένει 
λοιπόν τίποτε άλλο διά νά τίρ> προστατενση, παρά

Ή  δψις τοϋ 
πολέμου 

( Φωτ. B e/.τ
μπίλντ )

ή στρατιωτική δνναμικότης τον Ρ ά ϊχ . Ε ίς  περιπτω- 
σιν κατά τήν όποιαν θά διεσπάτο τά τείχος αύτό, 
ή Εύρώπη θά ήτο χαμένη. Πόσες φορές πρέπει νά 
τό έπαναλ.άβωμεν, δτι σήμερον ό γερμανικός στρατός 
εις τό άνατολ.ικόν μέτωπον, είνε ή τελευταία Αμυντική 
γραμμή, έν όνόματι δλ.ων τών ευρωπαϊκών λ.αών καί 
δτι θά πρέπη κυρίως κάθε Γάλλος, κάθε Σουη
δός καί κάθε 'Ελβετός νά ενγνωμονή τονς γερ- 
μανούς στοατιώτας, διότι αύτοί διεφύλαξαν τάς χώρας 
τής Η π είρ ου  μας —  διά τοϋ άγώνος καί τής 
ζω ής των —  άπό μίαν φοβεράν Ανατροπήν. Ό  
Αγών ούτος είνε ένας ιστορικός Αγών, κατά τόν όποιον 
ριψοκιδυνεύονται περισσότερα άπό εκείνα, τά όποια 
θέλ,ομεν σήμερον νά πιστενωμεν. ’ Εάν ή Γερμανία 
δέν άνθίστατο ώς προστάτης, ο ί λ,αοί τής Εύρώ πης  
θα ειχον τήν τύχην τών 11ο/.ωνών έκείνων αξιωμα
τικών τον στρατοπέδου τοϋ Κατίν, οί όποιοι ισταντο 
όπισθεν τών άλλων καί μέχρι τής τελευταίας στιγμής 
έμεναν άφωνοι, μέ τήν Απατηλ.ήν έλ.πίδα, δτι θά έστα-

μάτα τό ολοκαύτωμα είς τόν καθένα χωριστά. ” Ισ ω ς  
δέν άντε/ιήφθησαν διατί ύπεχρεώθησαν νά Αποθάνουν 
έναν φρικτόν θάνατον. Κ α ί δμως, έπεσαν θύματα τής 
Ανόητου καί μυωπικής πολιτικής τοϋ κράτονς εκείνου, 
τό όποιον είχε πιστεύσει δτι τό σβύσιμον μιάς παγκο
σμίου πυρκαϊάς, έξαρτάται Από τήν έλευθέραν θέλησιν 
τών ανθρώπων έκείνων πού τήν άναψαν.»

« Ό  Αγών περί τόν Δνείστερον είνε ό αυτός Αγών 
περί τήν Εύρώπην, δπως ό Αγών περί. τόν Βόλ.γαν. 
Πρό ένός έτους, ήδύναντο νά τόν παρακολουθήσουν 
οί λαοί τής Ή πειρον μας, χωρίς ζωηρόν ενδιαφέρον. 
Σήμερον δμως, αύτό δέν τούς επιτρέπεται. Ο ί γέρ
μα νοί στρατιώται, οί οποίοι Αποκρούουν καθημερινώς 
τήν Αγρίαν έπιδρομήν τοϋ μπολσεβικισμοϋ καί αγωνί
ζονται είς τούς διαφόρο υς τομείς, άξίζονν τουλάχιστον τής 
συμπαθείας δλ.ων τών λαών καί μιάς βοήθειας δλ.ων έκεί
νων, οί όποιοι χωρίς αυτούς τούς στρατιώτας, ήθελ.ον 
Απροστάτευτοι παραδοθή είς τά ορμητικά κύματα τών 
μαζών, πού ξεχύνονται άπό τάςστέππαςτής’ Ανατολής.»

Τ Α  Ζ Ω Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Π Α Ρ Ο Ϊ Σ Η Σ  

Ο Ι  Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ρ Ρ Α Ξ Ε Ω Σ

Τρία  προβλήματα απασχολούν σοβαρώς τούς 

καταγινομένους μέ τά οικονομικά ζητήμα τα: 
I ) Ή  καταστροφή δλων έκείνων πού καλύπτουν 

τάς άνάγκας τοϋ ανθρώπου και ή δυνατότης 

τή ς  αναδημιουργίας των 2 ) Ή  σημασία τής 
οικονομικής πολεμικής ηγεσίας είς τήν έκβασιν 

τοΰ παρόντος πολέμου καί 3 ) 'Η  οικονομική 
τάξις τοΰ μέλλοντος.

Τ οϋ  καθηγητοϋ Δρος Χ οΰνκε

Άναμφ ιβόλω ς ολόκληρον το παρόν εΰρίσκεται 

ύπό τά  γνωρίσματα τή ς  καταστροφής δλων τών 
ειδών που συντελοΰν είς τήν ευημερίαν τοΰ 

άνθρώπου. Κ α ί -ρότερον καθήκον τής οικο

νομίας έθεαιρεΐτο ό σχηματισμός περιουσιών καί 

ή δημιουργία ένός άνετωτέρου βίου, διά νά 

θριαμβεύση μεταγενεστέρους ό Δαίμων τή ς κατα

στροφής. Τοϋτο τό καταμαρτυροΰν τά συντρίμ-
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ματα πολυαρίθμων σκαφών, ύπερβαίνοντα τούς 

30.000.000 τόννους, καταβυθισθέντα ύπό τή ς 

Γερμανίας καί τών συμμάχων της τέλος, τά 

καπνίζοντα ερείπια τών πόλεων, ύπεράνω τών 

οποίων ώς λαΐλαψ διήλθεν ό πόλεμος ή αί άερο- 

πορικαί έπιδρομαί. Ο ί άστεγοι άνέρχονται π. χ. 

είς 100.000. Τ οΰτο σημαίνει δτι ή εθνική 

περιουσία τοΰ πληγέντος κράτους έμειώθη κατά 

ήμισυ δισεκατομμύριον μάρκων.
’ Επίσης, μέγα τμ ή μ α  τοϋ πληθυσμοϋ, πού 

ζή  έκ τή ς εργασίας, άπό πολλών ετών δέν χρη

σιμοποιείται είς δλας τάς έμπολέμους χώρας διά 

τήν ειρηνικήν παραγωγήν. Πρακτικώς έργάζεται 

τοϋτο άποκλειστικώς καί μόνον διά την κατα

στροφήν τοΰ έχθροΰ. 'Ω ς  έκ τούτου τά 

κρατικά χρέη άνέρχονται άλματωδώς είς δλας 

τάς έμπολέμους χώρας. Κ α τά  τά μέσα τοΰ 

1943 πολεμικά χρέη τής Γερμανίας άνήρ- 
χοντο είς 200 δισεκατομμύρια μάρκων, τή ς Μ. 
Βρεττανίας είς ι 8θ δισεκατομμύρια καί τών 

Ή ν . Πολιτειών είς 3 5 ° δισεκατομμύρια μάρκων. 

’ Αναμφιβόλους τά κρατικά αύτά χρέη δέν δύναν- 

ται νά παραβληθούν μέ τά ιδιωτικά τοιαϋτα. 

Ά λ λ ά  μας παρέχουν άμυδράν εικόνα εις ποιαν 

έκτασιν ό κόσμος έστερήθη τών εργατικών δυνα- 

μεων καί τών έκ τούτων ειρηνικών προϊόντων τα 

όποια θα πρέπει κάποτε νά αναπληρωθούν.

Τ έλος, μέρος τοϋ πληθυσμού χάνει τήν 

υγείαν καί τήν ζωήν του. Τοϋτο δέν είναι 

μόνον έπιζήμιον διά τήν παραγωγήν άλλά συγ

χρόνους γενναται ή άξίωσις τής περιθάλψεως εκ 

μέρους τών διασωθέντων συναδέλφων των.

Παρομοία τρομακτική άφαίμαξις δέν αποτελεί 

τίποτε ά λ λ ο , διά κάθε έθνος, παρά μίαν 

κατάστασιν όμοίαν εκείνης πού θα προηρχετο 

άπό μίαν πολυετή ανεργίαν έκατομμυρίων αν

θρώπων. 'Ο  γερμανικός λαός άπό τοΰ 1918 
μέχρι τοΰ 1931 άπώλεσε περίπου 5 ° δισεκατομ
μύρια εργασίμων ημερών. Προς περίθαλψιν τών 

ανέργων έχρειάσθησαν 50 δισεκατομμύρια μάρκων 

καί άλλα τόσα διά τήν καταπολέμησιν τής ανεργίας. 

Α ί  π α ρ α γ ω γ ικ α ί  δ υ ν ά μ ε ι ς  τ ώ ν  έ μ π ο λ έ μ ω ν

Ή  Γερμανία δέν παραγνοιρίζει δτι ή βρεττα- 

νική αύτοκρατορία, ή βορειοαμερικανική ήπειρος 

καί ό άπέραντος σοβιετικός χώρος έμπερικλείουν 

κολοσσιαίας οίκονομικάς δυνάμεις, αί όποΐαι 

συνασπισθεΐσαι έπέδραμον έναντίον τής Εύρώπης. 

Ά λ λ ά  ή πολεμική αύτών δυναμικότης δέν δύ- 

ναται νά παραλληλισθή προς τήν γερμανο-ευρο

παϊκήν παραγωγήν. Ή  Ευρώπη σήμερον δέν 

δύναται νά άντιπαραβληθή μέ τήν Εύρώπην 

τών παρωχημένων έποχών. Ή  ένοποιησις τής 
Η π είρου μας ήλευθέρωσε μεγάλας παραγωγι- 

κάς δυνάμεις. Ή  παραγωγή αύξάνει καθημερι

νώς, χωρίς δμως καί νά φθάση τό άνώτατον δριον 

άποδόσεως. Ό  έχθρός άπώλεσε τήν μάχην τοΰ 

αποκλεισμού καί δι’ αύτοΰ τόν διά τή ς  πείνης 

εξαναγκασμόν τής Εύρώπης είς υποταγήν. Κ ατα  

τήν έναρξιν τοΰ πέμπτου πολεμικού έτους ή 

Εύρώπη ύπερπηδά καί τάς τελευταίας δυσχε- 

ρείας. Δ ιά  τή ς μεθοδικής χρησιμοποιήσεως πρώ

των ύλών, έργατικών δυνάμεων καί ειδών πρώτης 

άνάγκης κατέστη άτρωτος.

Γ ε ρ μ α ν ι κ ό ν  κ α ί  ά ν τ ι γ ε ρ μ α ν ι κ ό ν  πρό -  

γ ρ α μ μ α

Ή  Γερμανία διά τή ς θεσπίσεως τοϋ δικαιώ

ματος έπί τή ς έργασίας καί τή ς παροχής έργα- 
σίας είς ολόκληρον τόν πληθυσμόν τής χώρας 

της -—  είς τήν Γερμανίαν δέν ύπάρχουν άτομα 

έκλιπαροΰντα μίαν θέσιν —  έχάραξε μίαν νεαν 

οδόν ή οποία δέν είναι μόνον κοινωνικής μορφής, 

άλλά καί εύρίσκεται είς άμεσον σχέσιν μέ τήν 
γιγαντιαίαν σύρραξιν, πού συγκλονίζει σήμερον 

έκ θεμελίων ολόκληρον τόν κόσμον. Ή  νομο

θεσία καί ή προπαγάνδα τών έχθρικών προς τήν 

Γερμανίαν χοορών έπιζητεΐ κατά τούς τελευ

ταίους μήνας νά οίκειοποιηθή τήν γερμανικήν αύτήν 

ιδέαν, μέ τόν άποκλειστικόν σκοπόν νά έξαπατήση 

διά μίαν άκόμη φοράν τάς έργατικάς μάζας.
Ο ύτω  τό άγγλικόν έργατικόν κόμμα ζη τεί 

«γενικήν βελτίωσιν τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου διά 

τών ιδιωτικών έπιχειρήσεων ». Ο ί "Α γ γ λο ι συν

τηρητικοί θέλουν «έκτεταμένον κρατικόν έλεγχον 

έπί τή ς βιομηχανίας ». Ό  βρεττανός ύπουργός 

έπί τών ’ Εσωτερικών, εύχεται νά ϊδη πραγματο- 

ποιούμενον τόν κοινωνικόν έλεγχον έπί τή ς  αγ

γλ ικ ή ς οικονομίας. Ε ίς  τήν Α μ ερ ικ ή ν  συζη- 

τεΐτα ι ή δυνατότης διενεργείας εύρυτάτου κρατι

κού έλέγχου έπί τής οικονομικής ζω ής τής 

χώρας. Διερωτώνται, διατί είς τήν| Γερμανίαν 

αύξάνει ή πίστις προς τάς καταθέσεις ένώ είς 
τάς άλλας χώρας μειοΰται συνεχώς. Τοΰτο 

άποδίδεται είς τήν παροχήν έργασίας είς δλους 

γενικώς τούς δυναμένους νά έργασθοΰν. Α λ λ ά  

ή έφαρμογή τοϋ θεσμοϋ είς τήν Α μ ερ ικ ή ν  είναι 

ανεπιθύμητος διότι, ώς δηλούν μετα παρρησίας 

οί έπιχηρηματίαι δέν έχουν κανένα μέσον προς 

εξαναγκασμόν τοΰ έργάτου.

4

Α ί συζητήσεις καί οί διαπληκτισμοί αύξάνονται 

καί τοΰτο διότι είς τήν πραγματικότητα δέν 

σκέπτονται νά έφαρμόσουν εμπράκτους τό  γερ

μανικόν οίκονομικο-κοινωνικόν πρόγραμμα, αί 

βασικαί άπόψεις τοΰ όποιου έχουν ώς εξής: 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν  π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ή ς  Ν έ α ς  Ε ύ 

ρ ώ π η ς

ι.  Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

Ή  Γερμανία άντιπροσωπεύςι τήν άρχήν τής 

πολιτικής «ήγεσίας » ή τ ή ς  «καθοοηγουμένης » 

οικονομίας. Δ ι’ αύτοΰ επ ιζητεί νά διαδήλωσή 

δτι δύναται, έντός τοϋ πλαισίου τών ύπό τής 

φύσεως διαγραφομένων ορίων τής λα ϊκής οικονο

μίας, νά διαμορφώση τήν οικονομίας της συμ- 

φώνως προς τά ιδεώδη καί τάς έμφανιζομένας 

άνάγκας καί συνάμα δτι είναι έτοιμος νά άναγνω- 

ρίση τήν ήγεσίαν τή ς  εύρωπαϊκής Συμπολιτείας 

είς τήν θέσιν τή ς αύτομάτου έξελίξεως.
«Καθοδηγοϋμένη » οικονομία σημαίνει δι’ ήμάς 

δτι ή οικονομία δέν αποτελεί αύτοτελή καί 

ανεξάρτητον δημιούργημα συμβαδίζον μέ τάς 

άλλας άφ’ εαυτών ύφισταμένας βιοτικάς έννοιας: 

Κράτος, Δίκαιον, Πολιτισμός, άλλ’ άπλώς λει

τουργίαν τοϋ λαοΰ. 'Η  «καθοδηγοϋμένη» 

οικονομία εΐναι οικονομία διεξαγομένη βάσει 

προκαθορισμένου σχεδίου, έξαρτωμένη και διοι- 

κουμένη μέχρι καί τών τελευταίων λεπτο

μερειών άπό τήν θέλησιν τοΰ κέντρου.

2. Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α Σ

Ή  γερμανική αύτή άρχή τή ς  «καθοδηγή- 
σεο ς̂ » έπεκτείνεται καί διευρύνεται πολλαπλώς: 

Ιναθοδηγεΐν καί δχι διοικεΐν. Συμφώνως προς 

τήν αρχήν τή ς καθοδηγούμενης οικονομίας ή 

πολιτική άπαίτησις έναντι αύτής εΐναι έλαχίστη: 

πλήρης άναγνώρισις τοΰ δικαιώματος έπί τής 
έργασίας, έκ τής οποίας άπορρέει ή άρχή τής 

παροχής έργασίας είς πάντας. Τ ό  αξίωμα τοϋτο 

άποτελεΐ βασικήν ύποχρεωτικήν αρχήν τής 

γερμανικής οικονομίας κατά τήν πολεμικήν καί 

ειρηνικήν περίοδον.

Πάσα άπαίτησις καί έπέμβασις ύπερβαίνουσα 
τά  ύπό τών άνωτέρω άρχών διαγραφόμενα δρια 

δέν αποτελούν συνέπειαν τή ς έφαρμογής τοΰ 

οικονομικού συστήματος, άλλά περιπτώσεις ύπο- 

κειμένας άνά πάσαν στιγμήν είς τήν κρίσιν μιας 

πρακτικής λογικής οικονομίας. Α ί  μέθοδοι τής 

υποχρεωτικής έργασίας, διαχειρίσεο)ς πρώτων

ύλών, κατανομής καί κατευθύνσεως τών κεφαλαίων 

ένέχουν άναμφιβόλως ίδιάζουσαν σημασίαν άλλά 

συνάμα τούς κινδύνους των. 'Ω ς  έκ τούτου 

πρέπει νά κρίνωνται ώς τό άποτέλεσμα τών 

εμφανιζόμενων άναγκών τής ήμέρας καί δχι ώς 

άρχαί οίκονομικο-πολιτικών άξιώματων καί θεω

ριών.

3- Η Α Τ Ο Μ ΙΚ Η  Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α

’ Ε κ  τών άνωτέρω συνάγεται δτι δέν άποτελεΐ 

καθήκον τοϋ κράτους νά έξασκή κατ’ άρχήν τήν 

οικονομίαν. Ή  έκτέλεσις οικονομικών καθήκον

τ ο ς  καί έπιχειρήσεων άποτελεΐ ύπόθεσιν άφορώ- 

σαν κατά κανόνα τόν επιχειρηματίαν. Ή  Γερ
μανία άναγνωρίζει τήν συμβολήν, τήν έργασίαν, 

τό θάρρος καί τούς κινδύνους τοΰ έπιχειρηματίου 

καί διαβλέπει είς αύτόν τόν μεγαλύτερον συντελε

στήν τή ς  οικονομικής ζωής.
Ή  τέχνη τή ς οικονομικής ήγεσίας έγκειται 

είς τήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τή ς  προσωπι- 

κότητος τοΰ έπιχειρηματίου, είς τήν κατάλληλον 
αύτοΰ χρησιμοποίησιν, έγγυουμένη τήν άναγ- 

καιοΰσαν ελευθερίαν δράσεως καί τήν άποκατά- 

στασιν τή ς ορθής έννοιας είς τόν συναγωνισμόν 

περί τήν άπόδοσιν.

4· Η Α Σ Τ Ι Κ Η  Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α

Ε ίς  ένα τοιοΰτον κράτος ή άστική ιδιοκτησία 

άποτελεΐ συνέπειαν άναλόγου άποδόσεο^ς καί τήν 

προϋπόθεσιν προς ιδίαν έργασίαν, άνευρίσκουσα 

ούτω τήν ηθικήν καί οικονομικήν αύτής δικαίωσιν.

5- Η Γ Ε Σ Ι Α

Ή  ά ξ ί ω σ ι ς  τ ή ς  Γ ε ρ μ α ν ί α ς  π ρ ο ς  ρ ύ θ μ ι -  

σι ν  τ ώ ν  ε ύ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  ε ΐ ν α ι  ή 

έ κ φ ρ α σ ι ς  τ ο ύ  μ ε γ α λ ε ί ο υ  τ ο ΰ  γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ  

λ α ο ΰ  κ α ί  ή σ υ μ β ο λ ή  τ ο υ  ε ί ς  τ ή ν  άσφά-  

λ ε ι α ν  τ ή ς  Ε ύ ρ ώ π η ς .  Τ ο ΰ τ ο  δέ ν  ά π ο τ ε λ ε ΐ  

ά ξ ί ω σ ι ν  ε π ι κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς ,  ο ύ τ ε  κ α ί  π ρ ο 

σ π ά θ ε ι α ν  έ κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς .  ’ Ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί  
κ υ ρ ί ω ς ,  τ ό ν  ά π ο κ λ ε ι σ μ ό ν  έ κ  τ ή ς  Ε ύ 

ρ ώ π η ς  ξ έ ν ω ν  χ ω ρ ι κ ώ ς  δ υ ν ά μ ε ω ν  κ α ί  τ ή ν  

ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  ε ύ ρ ω π α ϊ κ ώ ν  

κ ρ α τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  κ α λ ή ς  γ ε ι τ ο ν ί α ς  κ α ί  

σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς .

6. Η Κ Α Τ ’ Ι Δ Ι Α Ν  Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

Συμφώνως προς τάς άρχάς τοΰ κοινοΰ ζω τι

κού χώρου τή ς  εύρωπαϊκής συμπολιτείας αί 

έγειρόμεναι πολιτικαί άπαιτήσεις έναντι τών



ευρωπαϊκών κρατών είναι μηδαμιναί: οικονομική 

καί στρατιωτική ασφάλεια, τουτέστιν έξασφάλι- 

σις τών άναγκαιούντων εις τον βίον αγαθών και 

δικαία κατανομή τών παραγωγικών τής Εύρώ- 

πης δυνάμεων διά τήν άπό κοινού ύπεράσπισιν 

αύτής. Κ α τά  τά υπόλοιπα, τά ευρωπαϊκά κράτη 

έχουν τό δικαίωμα νά κατευθύνουν τάς οικονο

μίας το.>ν κατά τάς ιδίας των αύτονόμους άρχάς.

η, Ε Σ Ω Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  

Ε Τ Ρ . Σ Υ Μ Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Σ

Ή  οικονομία τής ευρωπαϊκής Συμπολιτείας 

στηριζέται έπί τής άναγνωρίοεως τής αρχής 
τή ς άμοιβαιότητος καί τής σταθερότητος τών 

ααταξύ τών κρατών οικονομικών σχέσεων. Ή  

επικρατούσα εις διαφόρους κύκλους τής Ε υ 
ρώπης, διά τάς μεταξύ τών κρατών οίκονομικάς 

σ/έσεις, εκδοχή δτι ή Γερμανία επιζητεί νά 
ληστεύση τήν Εύρώπην είναι τελείω ς έσφαλ- 

μίνη. Τ ά  εμπορικά ισοζύγια τών διαφόρων 

χωρών καί τό ΐσοζύγιον τών γερμανικών έξα- 

γωγών καταμαρτυρούν δτι ή Γερμανία εξάγει 

σήμερον τ.{ος τά  διάφορα κράτη τή ς Ευρώπης 

περισσότερα έμπορεύματα άπ’ οτι προπολεμι- 

κώς καί δτι τό παθητικόν τοϋ Ινλήριγκ 
εΐναι κυρίως πολιτικόν φαινόμενον, έχον ώς 

άφορμήν τό γεγονός δτι ή Γερμανία διεξάγει 
πόλεμον εναντίον ξένων χωρικώς δυνάμεων. 

Ή  Γερμανία δεν άπομυζα τήν Εύρώτϊην άλλ’ έπι- 

ζη τε ϊ καί κατά τήν διάρκειαν ακόμη τοϋ πολέμου 

νά καταστήση δυνατήν τήν λειτουργίαν τής 

εθνικής αυτών οικονομίας.

8. Α Ν Α Π Τ Τ Ξ Ι Σ  Τ Η Σ  Π Α Γ Α Γ Ω Γ Η Σ  καί 

Α Λ Λ Η Λ Ο Β Ο Η Θ Ε Ι Α

Ή  Γερμανική πείρα καί ή δυναμικότης παρέ

χουν ασφαλή τεκμήρια διά τήν άνάπτυξιν τών 

παραγωγικών τής Ευρώπης δυνάμεων. Έ κ δ ή - 

λο,σιν τοϋ γεγονότος αύτοΰ άποτελεΐ ή παρα- 
δοσις έκ μέρους τή ς Γερμανίας γεωργικών μη

χανημάτων, βιομηχανικών προϊόντων, ή παροχή 
πιστώσεων, ή πληρωμή συμφερουσών τιμών, ή 

έκπαίδευσις ειδικών έν Γερμανία, καί ή αμοιβαία 

ανταλλαγή τών διδαγμάτων τή ς πείρας.

9· Υ Π Ε Ρ Π Ο Ν Τ Ι Ο Σ  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η

'Η  Γερμανία καί μεταπολεμικώς δεν θά διενερ

γ ή  τάς άγοράς της σύμφωνα μέ τάς άρχάς τής 

φίλελευθέρας εμπορικής πολιτικής, αλλά κατά

τάς απαιτήσεις καί τάς έμφανιζομένας άνάγκας 

τή ς  οικονομίας τής Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας.

Ή  οικονομία τής Ευρω παϊκής Συμπολιτείας 

δεν άποσκοπεϊ τήν διακοπήν τών οικονομι

κών σχέσεων μετά τών έξωευροιπαϊκών κρατών. 

Ά π ’ εναντίας λόγω  τής πλήρους άπασχολήσεως 

τών άνθρώπων εις τήν Εύρώπην, καί κατά συνέ

πειαν τής αύξήσεως τών καταναλωτικών αναγ

κών, φαίνεται πιθανόν δτι θά αύξηθή τό υπερ

ατλαντικόν έμπόριον, μέ τήν διαφοράν δτι τα 

ζοοτικής σημασίας προϊόντα θά άντλοΰνται κυρίους 

έξ’ αυτής ταύτης τής Ευρώπης.

ίο . Σ Κ Ο Π Ο Σ : Η Α Ν Υ Τ Ω Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Β ΙΟ 

Τ Ι Κ Ο Υ  Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ

Ή  οικονομική πολιτική τής Γερμανίας καί 
τή ς Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας εις ενα καί μόνον 

αποβλέπουν σκοπόν: τήν έξασφάλισιν καί άνύψω- 

σιν τοϋ βιοτικού έπιπέδου έκ τών ΐδί<υν τή ς 

Ευρώπης δυνάμεων καί τής κοινής έργασίας.

Α ί  σκέψεις αύται εύρίσκονται σήμερον εις τό 

λίκνον τή ς πρώτης έξελίξεώς των. Εί ναι  έκεϊναι 
πού κατέστησαν δυνατήν τήν άνόρθωσιν τή ς 

γερμανικής οικονομίας καί διεμόρφωσαν τήν 

συναργασίαν μεταξύ τών ευρωπαϊκών λαών. 

Βεβαίως οί άνθρωποι καθηλοϋνται εις τά  παλαιά 

καί δυσπιστοϋν πρός παν τό νέον, δσον ώραϊον 

καί μεγαλειώδες καί αν φαίνεται. Δεν δύναταί 

τις νά ίσχυρισθή δτι δύνανται νά πραγματοποιη

θούν δλαι αί νέαι ίδέαι. Ά λ λ ’ έάν δεν άσχολη- 

θώμεν μέ αύτάς τότε δεν θά δυνηθώμεν ποτέ νά 

δημιουργήσωμεν έναν νέον κόσμον. Ή  Γερμανία 

γνωρίζει δτι τά προβλήματα αύτά άπασχολοΰν 

σήμερον ολόκληρον τον κόσμον. Προκαλοϋν τό 

παγκόσμιον ενδιαφέρον: καί δεν δύνανται νά

παοοραθοΰν έφ’ δσον υπάρχει ανθρώπινος λογική.

Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ω Μ Α  Ν Ε Ρ Α  

’ Ε π ί τής μικράς νήσου τής Σούδας, Φλώρος, 
εύρίσκονται δνό μικρές Μμνόνλες πάνω στα βράχια. 
Ή  μιά έχει κόκκινο χρώμα και τής άλλης τά νερά 
εΐναι μπλε. Μεταξύ των χωρίζονται άπό ένα λεπτό 
βράχο, άλλά άπό μακρνά φαίνονται σαν μιά λίμνη 
πον τά νερά της έχουν χίλιες-διιό άποχρώσεις. Ο ί 
λίμνες έγιναν άπό κρατήρες το δέ χρώμα των π ι
στεύεται οτι προέρχεται άπό διάφορα Ιαματικα άλατα 
πού έχονν άποκρνσταλλωθή στον πυθμένα των 
χωρίς νά επιδρούν σ’ αυτά οί καιρικές μεταβολες.
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Ά π ό  τής συνδιασκέψει 

θροί τής 

εις μίαν

Μόσχας, οί έχ- άπέβλεπε μόνον εις τό νά έκπληξη τον κόσμον,

Γερμανίας έρρίφθησαν έξ ολοκλήρου 

κολοσσιαίαν προπαγανδιστικήν έκστρα-

δι’ αύτό ύπήρξεν άνάγκη, τό συνταχθέν άνακοι- 

νωθέν νά άναθεοιρηθή καί έπανεξετασθή. ’Έ τ σ ι 

καί συνέβη. Έ ξεδόθη ενα άνακοινωθεν, το 

όποιον σύμφωνα μέ τάς πομπώδεις φράσεις και 
μεγαλεπηβόλους υποσχέσεις καί διακηρυςεις τών 

έβραίων προπαγανδιστών, ήτο πράγματι έντυ- 

πωσιακώτατον. Ε ις  τό άνακοινωθέν αύτό, δέν 

άνεφέρετο, φυσικά, τίποτε τό νεωτερον.

'Ό τ ι  ό Ρ οΰζβελτ καί ό Τσώρτσιλ έχόρεψαν 

καί πάλιν, σύμφωνα μέ τον «σκοπόν » τοϋ Σ τά- 

λιν, αύτό δέν εινε νέον. Νέον δέν εινε επίσης, 

δτι οί τρεις αύτοί πολιτικοί θέλουν νά έξολοθρεύ- 

σουν καί καταστρέψουν τήν Γερμανίαν καί τήν 

Εύρώπην, καί οτι ό μπολσεβισκιμός εις τά στρατό

πεδα τοϋ οποίου έξοντώθησαν ι δ.οοο.οοο άν

θρωποι, θεωρεί έαυτον ώς τον φρουρόν τή ς έλευ- 

θεοίας. Τ έλος, δτι αί πλουτοκρατίαι άναγνωρί- 

ζουν έαυτάς ώς προωδευμένα σοσιαλιστικά κράτη. 

"Ο λα  δμως αυτά, δέν εινε νέα, ά λλ’ άπετέλεσαν

το περιεχομενον του ανακοινωθέντος Τ ε χ ε 

ράνης. Α σφ α λώ ς θά αΐσχύνωνται οί ανόητοι 

προπαγανδισταί, σκεπτόμενοι τούς άγγλοαμερι- 

κανούς ά*αγνώστας των, οί όποϊαι άνέμενον 

μεγάλας έκπλήξεις άπό τό ανακοινωθέν τ ή ς  Τ ε 

χεράνης. Α ύτός ήτο ό λόγος, ο όποιος ήνάγκασε 

τούς διοργανωτάς έβραίους νά δο>σουν εις τήν 

δημοσιότητα ώρισμένας λεπτόμερείας άπό τήν 

συνδιάσκεψιν αύτήν. 'Ο  Σ τάλιν λ. χ. ένεφανίσθη 

τήν κυριωτέραν στιγμήν τή ς  συνδιασκέψεως,

Μετά τήν συνδιάσκεψιν

I

τείαν. ’ Ε λπίζουν δτι θά δυνηθοΰν νά πτοήσουν 

τούς έχθρούς τή ς Ευρώπης διά παρακλήσεων, 
άπειλών καί υποσχέσεων, δπως τό έπέτυχον μέ 

τήν ’ Ιουδαϊκήν αύλικήν έλευθεροτεκτονικήν 

κλίκα τοϋ Βασιλέως τή ς ’ Ιταλίας, έξαναγ- 

κάσαντες αύτόν εις προδοσίαν άναίσχυν- 

τον, εις βάρος τοϋ έθνους του.

Δέν γνωρίζομεν τον έμπνευστήν τής 

ιδέας τή ς συνδιασκέψεως τών τριών 

μεγάλων ηγητόρων εις Τεχεράνην. "Ε να  

μόνον εινε βέβαιον: δσον άργοποροϋσε 

ή έ'κδοσις τοϋ ανακοινωθέντος τή ς 

συνδιασκέψεως τή ς Τεχεράνης, ετρεφον 

πολλοί τήν έλπίδα, δτι πράγματι ή 

ιδέα τή ς συνδιασκέψεως ήτο μεγαλο

φυής. ’ Επειδή δμως ό διοργανωτής 

τή ς συνδιασκέψεως τή ς  Τεχεράνης



φέρο« τήν στολήν τοϋ στρατάρχου τής Σ οβιετι

κής Έ νώσεως, παρασημοφορημένος μέ τό παρά- 

σημον τοΰ ήρωος τή ς Σ οβιετικής Ρωσσίας. 

'Ο  Τσώρτσιλ, ό όποιος χάριν τοΰ φίλου του 

Σ τά λιν, ήναγκάσθη διά δευτέραν φοράν νά ταξι- 

δεύσγ] αεροπορικώς προς συνάντησίν του, εφερεν 

στολήν αεροπόρου, ένώ ό Ρ οΰζβελτ εφερεν 
άπλήν πολιτικήν ενδυμασίαν.

'Έ να ς άγγλος άνθυπολοχαγος ένεχείρισεν εις 

τόν Σ τάλιν ξίφος, κοσμούμενον μέ πολυτίμους 

λίθους, ένώ ό Τσώρτσιλ έ'διδεν αναφοράν εις τόν 

δικτάτορα τοΰ Κ ρεμλίνου έπί τών στρατιωτικών 

ζητημάτων. 'Ο  Σ τάλιν, παραβαίνων τάς καθαρώς 

φαινομενικάς πατροπαραδότους προλεταριακάς συ

νήθειας του, ήσπάσθη τό ξίφος, δπως κατά τόν 

Μεσαίωνα οί μή εύγενεΐς ήσπάζοντο τό ξίφος, μέ τό 

όποιον άποκτοΰσαν τόν τίτλον τοΰ 'ιππότου.

( Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

έσα στό κόσμο ό κλέπτης Αναζητούσε 
μέ τά μάτια του μιά διέξοδο. Σπρώχνει 
τήν Μαντελέν —  σέ σημείο μάλιστα 
πον την έκαμε νά τρικλίστ] —  και 
προσπαθεί νά ξεφύγη. Μερικοί δμως, 

πού είδαν τήν σκηνή, πλησίασαν. Ή  Μαντελ,έν ζαλίστηκε 
και έπεσε. ”Οταν συνήλθε, άκονσε μιά ήσυχη φωνή 
νά τήν ρωτά άν κτύπησε. ”Ανοιξε τά μάτια της και 
είδε μπροστά της τόν κύριο καί τήν κυρία πού βγήκαν 
προ Ολίγον άπό τό αυτοκίνητο.

—  « Ή  τσάντα», είπε σιγά, «πού πήρε ό άνθρωπος 
εκείνος άπό τό χέρι τής κυρίας εϊνε εδώ.»

—  «Μ ήπω ς δέν εΐσθε καλά»; ρώτησε ό κύριος. 
Ή  ανησυχία, πον διακρινόταν στόν τόνο τής φωνής 
του, Ανακούφιζε τήν Μαντελέν.

—  «Δέν ήταν παρά μιά μικρή τρομάρα», έϊπε μέ 
χαμόγελο. Ό  ξένος τήν κύτταξε. Ή  γοητεία τοΰ 
προσώπου της τόν είχε κατακτήσει.

—  « Π ώ ς  νά σάς ευχαριστήσω»;
■— «Μ  ή μ' ευχαριστείτε», εΐπε παρακλητικά. 

«'Ήταν τόσο φυσικό πράγμα.»
—  «Εϊνε συγκινητικό έκ μέρους σας, Αγαπητή μου 

Δεσποινίς», προσέθεσε ή ξανθιά κυρία καί τής έτεινε 
πρόσχαρα τό χέρι.

—  «Ζανέτ», είπε ό συνοδός της, «ό λωποδύτης 
κτνπησε τήν Δεσποινίδα.»

—  « Τ Ι φρίκη», εΐπε ή Ζανέτ Τζόνς.
Θά εϊνε Άγγλ.ίδα, σκέφθηκε ή Μαντελ,έν.
—  «Δέν ήταν τίποτε. Σ ά ς εύχομαι καλ.ό ταξίδι, 

κυρία μου.» Πήρε τό χέρι της άπό τό χέρι τής κυ
ρίας, χαιρέτησε μέ τό κεφάλα τόν κύριο καί έφυγε.

—  « Δεσποινίς», φώναξε κάποιος, πού παρηκολ.ού- 
θησε τήν σκηνή, μή φεύγετε. "Οταν θά πιάση ή άστυ- 
νομία εκείνον τόν παλ.ηάνθρωπο, πρέπει νά μαρτυρήσετε.»

Ά λ λ ά ,  τ ί έπί τέλους άπεφασίσθη είς τήν Τεχερά

νην; Ά π λο ύσ τα τα , ύπεγράφη ή υποταγή τής 

Α γ γ λ ία ς  καί τή ς Α μ ε ρ ικ ή ς  είς τόν μπολσε- 

βικισμόν.
'Ο  λόγος τοΰ Σ μ ά τς, κατά τόν όποιον οδτος 

διεκήρυξεν, δτι ή Ευρώπη μετά τήν λήξιν τοϋ 
πολέμου θά περιέλθη ύπό τήν κυριαρχίαν τής 

Σ οβιετικής Έ νώσεως, ή ίδρυσις τής κομμου

νιστικής νοτιοσλαυϊκής κυβερνήσεως ύπό τόν 

κ. Ρίμπα, καί τέλος, ή άποκήρυξις ύπό τή ς Α γ 

γλίας τή ς μέχρι τοΰδε γιουγκοσλαυικής κυ

βερνήσεως ύπό τόν Βασιλέα Πέτρον άποτελοΰν 

τήν πρώτην άπόδειξιν. Ε υτυ χώ ς δμως δτι τ ί  

ποτα άπ’ αύτά δέν έχουν σημασίαν διότι τάς απο

φάσεις τή ς Τεχεράνης καί τήν πραγματοποίησιν 

αύτών χωρίζει ή άδιάσπαστος καί άκατάβλητος 

ίσχύς τοΰ γερμανικού στρατοΰ.

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

Χ ω ρίς ν' Απάντηση, ή Μαντελέν προχώρησε καί 
χάθηκε μέσα στό πλήθος τής Λεωφόρου τών Κυριών. 
Μπροστά της έβλεπε άκόμη νά γυαλίζουν τά ώραία 
μάτια τής ξένης γυναίκας. Ποια νάταν, άραγε; Ή  
αδελφή του; Ή  φιλενάδα τον; Ή  γυναίκα του; ' Ε κεί
νος θά εϊνε ξένος. Τ ί σημεία εϊχε τό αυτοκίνητο; Δ , 
Σ . Διπλωματικό Σώμα. Ναι, ήταν σίγουρα διπλωμά
της. Τ ι ώραίος άνδρας! . . .

Ν α ι ώραίος άνδρας! Σιγά-σιγά ξέχασε τό πρό
σωπο τής γυναίκας καί δέν έβλεπε παρά τόν . . . πώς 
τόν φώναξε ή κυρία; Θωμά. Ποιος νάταν άραγε; 
’ Α πό τό λιμάνι έφθασε ενα μακρυνό σφύριγμα κά
ποιου πλοίου. Σ '  ένα τέταρτο τής ώρας θά φύγη τό 
βαπόρι. Θά ταξιδεύσουν καί οί δύο ή μόνον εκείνος; 
'Ή  μήπω ς εκείνη; Τό αυτοκίνητο δέν εϊχε σωφέρ καί 
ή Μαντελέν δέν είδε νά έχουν βαλίζες. ”Ισ ω ς νά 
ουνώδευσαν κανένα γνωστό. Προχώρησε σιγά-σιγά. 
Ο ί προθήκες τών καταστημάτων δέν τήν προσελκοϋσαν 
καί οί άνθρωποι γύρω της τήν ενοχλούσαν μέ τόν θόρυβό 
τους. Ό  ήλ.ιος θέρμαινε καί φώτιζε τήν ημέρα. Στήν 
’ Α σπίδα τοϋ Θριάμβου, ή Μαντελ.έν στάθηκε. Τώρα, 
Ανέπνεε πιο ήσυχα. 'Έ πιασε τό στήθος της. Δέν 
αισθανόταν πιά κανένα πόνο.

Κάποιο βαπόρι, στό λιμάνι, σφύριξε δύο φορές. 
Τό ακούσε καί προχώρησε προς τήν όδό Σαίντ Μπάρμπ. 
"Οταν έφθασε στήν Μητρύπολ,ι, ενα μακρυνό σφύριγμα 
τής έδωσε νά καταλ.άβη, οτι τό πλοίο έφευγε. Ά φ η ρ η 
μένη, Ανέβηκε τις σκάλες, μπήκε στήν εκκλησία,
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θέλ.ηοε νά προσευχηθή, άλλά δέν μπόρεσε. Αισθανό
ταν ένα κενό μέσα της καί δέν άνεγνώριζε τόν εαυτό της. 
Γ ιά  πρώτη φορά στή ζω ή της ένοιωσε τήν μοναξιά 
της. ”Οταν βγήκε άπό τήν εκκλησία, ή ζεστή ήμέρα 
καί ό ήλχος τήν ενθουσίασαν.

— « Δεσποινίς.»
Σήκωσε τό βλέμμα τρομαγμένη. "Ενα αυτοκίνητο 

στάθηκε, άνοιξε ή πόρτα του καί ή Μαντελέν γνώρισε 
τόν συνοδό τής ξανθιάς κνρίας. Ό  Θωμάς, σκέφθηκε.

—  « Ή  χαρά μου εϊνε μεγάλη, πού σάς ξαναβλ.έίπω, 
γιατί θά μπορέσω νά σάς ευχαριστήσω καί πά·λι, 
Αξιότιμος Δεσποινίς.» Πρέπει νά τήν βοής, μοϋ εϊπε ή 
μνηστή μου. Κ α ι δπως βλέπετε, ή τύχη μέ εύνόησε.»

—  « Τ ί εννοείτε»; άπήντησε μέ παιδικό χαμόγε/.ο ή νέα.
—  «'Εννοώ, δτι θά μοΰ ήταν πολ.ύ δνσάτρεστο, αν 

δέν μπορούσα νά σάς ευχαριστήσω καί πάλ,ι, άν δέν 
μάθαινα ποιά εΐσθε.»

— «Άλ.ήθεια;»
Τό τόσο γυναικείο βλέμμα της τόν ευχαρίστησε.
—  «Θωμάς Βερνόν Μπέντικ», είπε καί τής έτεινε τό 

χέρι.
—  « Ό  γυιός τοϋ Λόρδου Ντάφ Μπέντικ;»
—  «Μάλιστα.»
—  « 'Ε γ ώ  εϊμαι ή Μαντελέν Λαβέν.»
Ή  άπλ.ότης τής ομιλίας της, τόν κατέκτησε.
—  «Μ ήπω ς σάς εμποδίζω;»
—  « Καθόλου. 'Ήθελα μόνον νά δώ Ακόμη μερικά 

Αξιοθέατα τής Μασαλίας.»
—  «Θά θέλγατε νά φάτε μαζή μου;»
Τόν κύτταξε στά μάτια καί άπήντησε: «Ε υχα ρί

στως.» Χ ω ρ ίς δισταγμό κάθησε κοντά του στό αυτο
κίνητο, πού πήγαινε πρός τήν Π  ρομενάντ ντε Πράντο. 
Ο ί ώραίοι φοίνικες τήν ενθουσίασαν. ’ Εμπρός τονς  
άπλ.ωνόταν ή γαλάζια θάλ.ασσα. "Οταν έφθασαν στό 
Ξενοδοχείο Παλ.άς, σταμάτησε.

Ά π ό  τό τραπέζι τοϋ έστιατορίον είχαν μιά ώραία 
θέα πρός τήν θάλ.ασσα. Ο ί πελάτες τοϋ ξενοδοχείου 
ήταν ελάχιστοι καί δ Λόρδος Μπέντικ παρατηρούσε 
μέ εύχαρίστησι τήν χαρά τής Μαντελ,έν.

—  «Ή ταν καλή ή εκλογή μου;»
—  «Δ έν θά μπορούσε νά γίν-η καλ.ύτερη.»

’ Ε ξ ω  πετοΰσαν γλ.άροι. Ο ί κραυγές των, δεν τονς 
ενοχλούσαν, γιατί ήταν χαρούμενες.

—  « 'Ε κ ε ί πέρα», εΐπε ή Μαντελέν, «ταξιδεύει ή 
μνηστή σας.»

— «Ν αι», άπήντησε ό Θωμάς. «Πηγαίνει στήν 
Αίγυπτο νά συνάντηση τούς γονείς της. Θά κυττάξη 
νά βρή καί κανένα σπίτι γιά μάς.»

—  «Κανένα σπίτι», έττανέλ.αβε ή Μαντελ.εν, τρί- 
βουσα μέ τό χέρι της ενα κομμάτι άσπρο ψωμί.

Μετά τό φαγητό τήν πήγε μέ τό αυτοκί
νητο κατά μήκος τής άκτής. "Οταν έφθασαν 
στό ξενοδοχείο της, τήν παρεκάλεσε νά ξανα- 
γνρίση νά τήν πάρη γιά νά περάσονν μαζή  
τήν βραδυά. Δέχθηκε καί τόσο ό τόνος τής 
φωνής της, δσο και τό βλέμμα της τόν σννε- 
κίνησαν.

Στό δωμάτιό της σκεπτότανε δσα έζησε τήν ήμέρα 
αυτή. Τ ί γρήγορα πον γέμιζε τώρα ή ζω ή τ η ς . . . 
Τ ί ήσυχη πού ήταν άλλοτε καί πώς πλημμύρισε 
ξαφνικά Από γεγονότα. . . ” Εβγαλε τό φόρεμά της 
καί κάθησε στό παράθυρο γιά νά ξαναζήση δλ’ αύτά. 
Μπροστά της έβλεπε πάντα τήν ξανθιά γυναίκα. Δέν  
ήταν (όμορφη, γιανί τής έλειπε ή έκφρασις τοΰ εσω
τερικόν βιώματος, Αλλ’ ή ευγένεια τών χαρακτηριστι
κών τοϋ προσώπου της, τ-ήν έκανε χαριτωμένη. Ή  
Τζάνετ Τζόνς πήγαινε στήν Α ίγυπ το  . . .  Ό  Θωμάς 
Μ,πέντικ θαρχότανε νά παραλ.άβη τήν μικρή Μαντελέν 
γιά νά φάνε μαζή τό βράδυ. Ποτέ δέν εϊχε μείνη μόνη 
μ’ έναν άνδρα . . . Πάντα τό φοβότανε αύτό τό πράγμα. 
Τής φάνηκε δμως πολύ διασ<κβδαστικό, γιατί μίλησαν 
γενικώς γιά πολλά καί διάφορα πράγματα. Μόνο 
γιά τόν εαυτό του καί γιά τήν ζω ή της δέν είχαν μιλ.ήση. 
'Ο  πρώτος άνδρας πού σ υνήντησε ήταν ένας Λόρδος . . . 
Χαμογέλασε γιατί σκέφθηκε τί θά έλεγε ή θεία της 
έάν ζονσε . . .

■ Πλάγιασε λιγάκι γιατί δέν ήταν συνηθισμένη νά 
πίνη κρασί. 'Ή δη τό αυτοκίνητο τήν έκούρασε. Τό  
λευκό αύτό Ρ&νώ γλ.νστρονσε μέ μεγαλοπρέπεια μέσα 
στήν ώμορφιά τής φύσεως. Τ ί ωραίο πράγμα, σκεπτό
τανε, νά μπορή κανένας νά τά έχτη δλ’ αύτά . . . ’Ί σ ω ς  
θά τά άποκτονσε καί οκείνη μιά μέρα στό Παρίσι. 
Γιατί δχι; 'Ά ν  τά κατάφερνε νά διενθύνη κανένα κατά
στημα μόδας, τότε θά μπορούσε νά έχτ] καί ένα μικρό 
αυτοκίνητο.

'Ο  Θωμάς Βέρνον ήταν ένας καλοδεμένος άνδρας. 
Μιλούσε τά γαλλικά μέ ελάχιστη ξένη προφορά. 
’ Ιδιαιτέρως δμως, τής αρεζαν τά χέρια του. “Ο χι 
γιατί ήταν περιποιημένα, άλλ.ά γιατί εϊχαν μιά περίεργη 
πνευματώδη έκφρασι. Χαμογέλασε καί ύιεραοτήθηκε: 
« ’ Υπάρχουν, άραγε, φωτεινά χέρια;» Κ α ί δμως 
τά δικά του ήταν φωτεινά. Τ  ά μα/.λ.ιά του ήταν καστανά 
καί τά κτένιζε πρός τά πίσω. Τά φρύδια του ήταν 
ώραία καί έντονα.

’Ά ρ χ ισ ε  νά σκοτεινιάζη καί ή Μαντελέν σκέφθηκε δτι 
έπρεπε νά έτοιμασθή. Στό λιμάνι σφύριζε Ενα βαπόρι. 
Ή  Τζάνετ Τζόνς Οά καθόταν τώρα στήν πολ.υτελ.ή καμ
πίνα της καί Οά έγραφε τοϋ Θωμά Βέρνον Μπέντικ. 
Ή  Μαντελέν τρόμαξε . . . Που νά πήγαινε ό Θωμάς; 
Θά ήταν καί αύριο στήν Μασσαλία; "Οταν θά φύγτ),
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σκεπτότανε, θά μείνω πάλι μόνη και έγκατελειμένη. ”Ε κ 
λεισε πρός στιγμή τά μάτια της και είπε: « Εΐνε πολύ 
φυσικό νά φύγη. Συνφδευσε άπλονστατα τήν μνηστή 
τον, τήν μνηστή τον: Τζάνετ Τζόνς.»

Μιά φορά μόνο μίλησε γιά κείνη και άπό τότε δεν 
τήν ανέφερε πειά. Γιατί μίλησαν δμως; Γιά τό ψάρεμα 
έν γένει καί τής διηγήθηκε γιά τήν ζω ή ώρισμένων 
ψαριών. ”Επειτα μίλησαν γιά φράονλες καί γιά τήν 
καλλιέργεια τονς καί ή Μαντελέν άποροϋσε, πώς τον 
ενδιέφεραν τέτοια πράγματα. Κύτταξε τό ώρολόγι, 
πετάχτηκε άπό τό κρεββάτι, είδε στον καθρέπτη τήν 
λεπτή κορμοστασιά της καί χάθηκε γιατί δέν ήταν 
άσχημη. Φόρεσε ένα εφαρμοστό φόρεμα μπλε καί ένα 
μεγάλο ψάθινο καπέλλο, πον κολ.άκενε τά ώραια 
της σγουρά μαλλιά. Σέλίγο έφθασε καί Βέρνον 
Μπέντικ. Στο δρόμο τήν κύτταζε κρυφά άπό τό 
πλάϊ. Μπήκαν στο αυτοκίνητο καί προχώρησαν πρός 
τήν ακτή.

—  «Μ ήπω ς θέλετε νά πάμε σέ άλλο εστιατόριο;» 
τής είπε.

— «Διαλέχτε σεις» τοϋ άπήντησε.
—  « Α ντό εΐνε τό ωραιότερο, αλλά μπορούμε νά 

διαλέξουμε αλλη θέσι.»
Συγκατατέθηκε μέ μιά κίνησι τοϋ κεφαλιού. Τότε, 

τήν ρώτησε ό Θωμάς τι θά ήθελε νά φάγη.
— «Μ ιά μπονγιαμιτές» άπήντησε μέ γέλοιο . . .
— « Σάς άρέσει;» είπε ό Θωμάς.
—  « Δοκιμάστε» καί τού έδωσε λαγο άπό τό κόκ

κινο αντό « φρικασέ» μέ ψάρια, μύδια, κρεμμύδια, 
φύλλα δάφνης, τομάτες καί σκόρδο.

—  « Ποτέ μου δέν τόλμησα νά φάγω αύτό τό φαγητό.»
— «Δέν εΐνε νόστιμο;»
—  « Γ ιά  μιά φορά δέν εΐνε άσχημο.»
Α υτή ήταν ή άπάντησις τοϋ Θωμά.

—  «Μ η μου βάζετε τόσο κρασί» παρεκάλ,εσε. 
«Γ ια τί διαφορετικά θά ερθώ ατό κέφι.»

— «Μά πρέπει νά ερθήτε ατό κ έ φ ι. . .»
—  « Τ ό  επιθυμείτε αντό;»
— «Ν αι» είπε.
—  «Ν ά  έρθω εγώ στο κέφι; Τ ό θέλετε αυτό μέ τά 

σωστά σας;»
— «Ν αι, Λαίδη» άπήντησε καί τήν κύτταξε ατά μάτια. 
'Η  Μαντελ.έν γέλ.ασε. —  «Γιατί μέ είπατε Λαίδη;

’ Επειδή σάς αποκαλώ Λόρδο; Σείς είσθε λ.όρδος.»
—  «Ν αι, άλλά ατό στόμα σας ή λέξις αυτή έχει 

κάτι τό τόσο επίσημο . . .»
—  «“Ο χι, αυτό δέν θά τό ήθελα» είπε μέ πείσμα 

ή Μαντελέν.
—  «Θά μείνετε στην Μασσαλία;» τήν ρώτησε.
Ή  έοώτησις αντή τρόμαξε τήν Μαντελέν.
—  « ’Ό χ ι»  άπήντησε. «Δ έν σάς είπα δτι θέλω νά 

πάω στο Π  αρίσι; . . . »
— « Τ ό  όνομα αντό τό προφέρετε σαν κάτι τό ιερό.
— « Κ α ι μήπω ς δέν εΐνε; Το Παρίσι μας . . .

Παρίσι θά πή τόσα πράγματα.»
— « Ί  ό αγαπάτε τόσο πολ.ϋ;»
—  «Ν αι, άλλά δέν τό ξέρω.»
— « Ί ί;  Δέν τό ξέρετε;»
Ή  απορία του αντή τήν έκαμε νά κοκ

κινιστή, σαν νά έσφαλε . . .

—  « ’Ό χ ι, δέν τό είδα ποτέ.»
— « ’Ώ στε έτσι;»

— « Ξεύρω μόνο τήν Μασσαλία, τήν 
‘ Αβινιόν καί τήν γενέτειρά μου: Περτονί.»

Χ ω ρ ίς καμμιά σνστολ.ή άρχισε νά διη
γείται τήν ζω ή  της. Ό  Θωμάς τήν ακούε 
προσεκτικά. Ο ί φράσεις της ήταν άπλές, 
άλ,λά μιλ.οϋσε περιποιημένα.

—  « Τ ώ ρ α  θέλω  νά πάω  στο Π α ρ ίσ ι. . . 
Τ ό  φαντάζομαι τόσο ώραίο . . .»

—  «Σάς περιμένει κανένας εκεί;»
- —  « Κανένας δέν ξέρει πού Οά πάω.

Εΐμαι μόνη, άλλ’  αύτό δέν πρέπει νά σάς 
τρομάζτ]. ’ Ε γώ , δέν φοβούμαι. Ν ομίζω  

. δτι <5 Θεός θά μέ προστατενστ). ' Ο  Θεός
I καί το . . .  Π α ρίσ ι. . . »

Στο σημείο αύτό διέκοψε τήν άφήγησί 
της. Ό  Θωμάς τήν κύτταζε προσεκτικά, 

λιγάκι φοβισμένος. 'Ο  τρόπος τοϋ σκέπτεσθαι τής 
νέας τον έξέπληττε. Δέν τον συνήντησε σέ καμμιά 
αλλη . . .

—  «Πριν άπό τό Παρίσι, θά έπρεπε νά γνωρίσετε 
άλλα μέρη τής Γαλλίας», είπε ό Θωμάς Βέρνον.

— «Θά τό ήθελα πολύ, άλλά πρέπει νά κάμω  
οικονομία καί γ ι αύτό θά φύγω γρήγορα.»

Ό  Θωμάς κύτταξε τήν θάλασσα. τΗταν σκούρα 
καί τά φώτα έκαμαν στήν αμμουδιά διάφορα παιγνίδια.

—  « Κ α ί εγώ πρέπει νά πάω στο Παρίσι», είπε. 
"Υστερα άπό τις λχξεις αυτές δέν είπαν τίποτε

γιά κάμποση ωρα.
—  «Μ ήπως ζή  ή μητέρα σας στο Παρίσι;» ρώτησε 

ή Μαντελέν. (Συνέχεια.)
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ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΙΟΣ B Y Σ I Ν Σ Κ Υ

Ό  έκτακτος άπεσταλμένος τοϋ Στάλάν, Βν- 
σίνσκν, άντιπροσωπεύει τους Μπολ.σεβίκους εις 
τήν Μεσογειακήν έπιτροπήν. Ή  «Ντέλη 
Μαίηλ» τον άποκαλ,εί: « Τρίτον ανδρα τής
Σ . Έ νώ σεω ς»

’ Ασφαλώ ς θά επιθυμείτε νά τον γνωρίσετε. Θά 
μπορούσε κανείς νά τον έκλιάβη ώς ένα συλλέκτην γραμ
ματοσήμων ή καί καλλιεργητήν κακτεών. Μέσα εις 
τά καλίοβονρτσαρισμένα ρούχα του, μέ τά παμπάλ.αια 
γναλ.ιά του επάνω στή μύτη του, μέ τ' άσπρα μαλλ.ιά 
τον —  άλλοτε πνρόξανθα —, μέ « στραβή χωρίστρα», 
σοϋ δίδει τήν έντύπωσιν ένός άπλ^οϋ άστοϋ πού φόρεσε 
τά γιορτινά του καί πάει σέ κάποιο πανηγύρι αν δέν 
προσέξης τό στόμα τον. "Ενα στόμα σαν μαχαίρι, 
μικρό κννικό πού στάζει φαρμάκι. "Ενα στόμα πού 
μόνον εις τήν Λονμγιάνκα εστείλε στο θάνατο δεκάδες 
χιλ.ιάδες ανθρώπων. Κάποτε είχε άρρωστήσει. Ό  
γιατρός του σαν γύρισε εις τό Κρεμλίνο ήρωτήθη 
τί έπαθε δ Β  υσίνσκν: « Δέν έχει τίποτε. Μιά
έλαφρά δηλ.ητηρίασι, πού σχεδόν έπέρασε.» 
Κ αί κάποιος άπό τούς παρεν ρίσκο μένους σννε- 
πλ.ήρωσε: «Φαίνεται δτι κατάπιε λιγάκι άπό τό
σάλιο τον.»

« Α π ό  μικρός έθαύμαζα τό έγκλ.ημα καί δι’ αύτό 
άφωσιώθην εις τήν έγκλ.ηματολ.ογίαν καί τά ποινικά» 
μάς διηγείται ό ίδιος. « Τ ό  έγκλ.ημα καί ή είσαγγελακή 
έδρα μέ έγοήτενε, μέ τραβούσε», συνεχίζει χαρού
μενα. « Μόνον δταν βλέπωμεν τον άνθρωπον ώς εγκλ.η- 
ματίαν τότε μόνον δυνάμεθα νά τον εννοήσουμε ν καλ.ά. 
Βλέπετε εμείς πάντοτε φροντίζομεν διά τό καλ.ά τοϋ
άνθρωπον. Τον βοηθούμε 
τον καί νά έξι/.εωθή. Θά 
γνωρίζετε άσφαλώς τον» 
« Ρασκολνίκωφ» τοϋ Ντο- 
στογιέφσκι, τήν ιστορία 
κάθε νεαρού άτόμου πον 
ζή  μέσα εις τήν πλ.άνη καί 
μόνον προ τοϋ άνακριτοϋ 
ανακαλύπτει οτι δέν εΐναι 
τίποτε αλλ,ο άπό μιά ψείρα. 
Στο γυμνάσιο τοϋ Κιέβον, 
παίξαμε τό έργο αύτό. Τ  ό 
ρόλ.ο τοϋ δημοσίου κατηγό
ρου τον είχα άναλ.άβειέγώ, 
δπως καί τή σκηνοθεσία 
τοϋ έργον. Μέ κατηγόρ
ησαν οτι παρεποίησα τό 
Ντοστογιέφσκι. Γιατί δχι.

νά παραδεχθή τό έγκλημά

Ό  Βνσίνσκν άσκούμενος 
εις τά Βαλτικά κράτη

' Υπό ”Ερκ Βίντερ

Ά φ ο ϋ  έχω τή γνώμη δτι έξεκοντιάθη ό Ντο- 
στο γιέφσκι.«

"Οταν διηγείται καί όμιλ.εϊ διά έγκλ.ήματα είς τό 
πρόσωπό του καθρεπτίζΐται ανέκφραστη χαρά, ένώ 
ή δψις του προσλαμβάνει μιά άποκρουστικ ή έκφρασι. 
Νομίζεις δτι ή φρίκη εΐναι αιωνίως άλνσσοδεμένη 
μαζί του καί δτι τό πνεύμα τής κατάρας έχει γιά παντο- 
τεινά φωλιάσει μέσα του. Κομπαστικά καί ύπερήφανα 
διηγείται πώς επέτυχε νά φθάση είς τήν άνωτάτη 
βαθμίδα τής είσαγγελ.ικής άρχής.

' Ε π ί μίαν όλόκλ.ηρον πενταετίαν νπήρξεν άρχιει- 
σαγγελ.ενς τής Σ . ’ Ενώσεως καί τό 1938 τό άνώτατο 
Συμβούλιο τών Σοβιέτ άνενέοισε τήν εντολήν διά 
μίαν άκόμη έπταετίαν, διά τάς πολντίμονς υπηρεσίας 
τον. Ε ις  κάθε κατηγορούμενον δέν έβλεπε παρά έναν 
επαναστάτην καί τον άνθρωπον πον έπεΟνμει νά δολ.ο- 
φονήση τον Στάλιν. Ε ίς τάς άγορεύσεις τον, ώς δημό
σιος κατήγορος, ποτέ δέν ζήτησε τήν άθώωσιν ή τήν 
τιμωρίαν δ*ά φνλ.ακίσεως τοϋ κατηγορουμένου άλλά 
μόνον καί πάντοτε: τον θάνατον. Ό  κόσμος τον έγνώ- 
ρισε κατά τήν μεγάλην πολιτικήν δίκην τών « Τροτσκι- 
στών» 1936—3 κατά τήν όποιαν κατεδικάσθησαν είς 
θάνατον οί στενώτεροι συνεργάτες τοϋ Λένιν, οί παλ.αιοί 
μπολσεβίκοι καί άνώτατοι νπάλληλοι καί άξιωματικοί. 
Τήν είς θάνατον καταδίκην τοϋ Ζηνόβιεφ, Καμένεφ, 
Σμνρνώφ, τοϋ στρατάρχου Τουχατσέφσκι καί τοϋ 
ναυάρχου Ό ρ λώ φ , άπήγγειλ.εν ό ίδιος χαμόγελών 
έπιχαρίτως καί κννικώς.

"Οταν εις τό δικαστήριον τον έβλ.επον καταλ.αμμά- 
νοντα τήν ε ’ιααγγελ,ικήν έδραν έγνώριζον δτι ό κατη
γορούμενος είτε άθώος είτε ένοχος ή αυτή τον άνέμενε 
τύχη: ή καταδίκη εις θάνατον. Ούδείς έτόλμα νά άντι-



ταχθή εις τήν θέλησίν τον, άφ’ ής εποχής, τόν Μάρτιον τοϋ 
Ι 9 3 &> είςτήν αίθουσαν τοϋ’Άντελπαλαι πού είχεμετατρο
πή είς δικαστήριον, ό Κρετσίνσκι τον έφώναξε κατά πρό
σω πον: «Αέν είμαι τροτσκιστής, δέν είμαι εγκληματίας. 
Ε ίμαι αθώος και έν τούτοις συ μέ έκονβάλησες εδώ.»

Ή  σννεδρίασις διεκόπη πάραντα, διά νά προσκο- 
μισθοϋν πλείονες αποδείξεις, ώς εδήλωσεν δ Βνσίνσκυ 
πρός τονς άνταποκριτάς τοϋ εξωτερικόν τύπον. Ό  
Κρετσίνσκι μετεφέρθη εις την αίθουσαν τών φώτων 
τής Γκεπεοϋ. Ύ π ό  θερμοκρασίαν jO  βαθμών παρέ- 
μεινεν έπί 3 6ωρον περίπου. Κάθε 5  λεπτά οί προβα
ίνεις ερριπτον επ’ αντον τό έκτνφλωτικόν φώς. Κάθε 
ήμισείαν ωραν ήτο νποχρεωμένος νά πίνη ένα ποτήρι 
Αλμυρό νερό. Κ α ί τό μεσονύκτιον τής επομένης ημέ
ρας, εξαπέλυσαν είς τό δωμάτιόν τον πειναλέονς Αρον- 
ραίους. Λέγεται δτι τό είδοςτοϋ θανάτου αντοϋείναι έφεν- 
ρεσις τοϋ Βνσίνσκυ, ό όποιος έθεάθη τήν νύχτα έκείνην 
παρακολσνθών τήν αγωνίαν τοϋ δνστνχοϋς Κρετσίνσκι.

’ Ω ς αναφέρουν οί στατιστικές τής Μόσχας άπό 
τοϋ Μαίου τοϋ 1 9 3 7  μέχρι τοΊ~} Φεβρουάριου τοϋ 1938 
έπί 6.238 παραπομπών ό Βνσίνσκυ έξέδωσεν Ισαρίθμους 
καταδικαστικάς αποφάσεις. Μετά τήν κατάληψιν τών 
Βαλτικών κρατών ό Βνσίνσκυ έζήτησεν τήν έδραν 
τοϋ Δημόσιόν κατηγόρου είς τά Βαλτικά κράτη ή 
όποια καί τον παρεχωρήθη άσμένως. Μετ’ ολίγον 
έζήτησε καί άντή/.λαξε τόν είααγγελικόν μανδύαν μέ τό 
επίσημον ένδυμα τοϋ διπλωμάτου. Ό  Μολοτωφ και 
ό Λιτβίνωφ άνέλ,αβον νά τόν μυήσουν είς τά μυστήρια 
τής διπλωματίας. Κατά τάς εξετάσεις φαίνεται δτι 
έβραβεύθη καί διά τοϋτο άπεστάλιη εις τήν Μεσόγειον, 
δπου σνγκεντροϋται τώρα ολόκληρον τό ενδιαφέρον 

τών Μπολσεβίκων.

Ά λ λ ά  πιστενομεν άκραδάντως δτι ανάγκην τών 
μετεκπαιδενθέντων δημίων έχει μόνον ή Μόσχα καί δχι 

μεσογειακοί λ.αοί.

ΑΑΚΑΜΑ

Στάλιν, ό Αρχιστράτηγος 
πασών τών Ρωσσιών

Ώ ς  πρόεδρος τής Φιλλανδίας

Ό  πρόεδρος Σταλίνζεν τών 
Σκανδιναυϊκών χωρών

Ή  σνστασις τής «Μεσογειακής επιτροπής» τή συμμετοχή 
αντιπροσώπου τής Σ . Ε νώ σ εω ς καταδεικνύει πλήρως 
τήν οριστικήν άπόφασιν τών "Α γγλω ν καί Αμερικανώ ν νά 
άποσνρθοϋν τών Βαλκανίων, έγκαταλείποντες αύτά έρμαιον 
τών Μπολσεβίκων. Μακράν άπό τον νά άπεικονίζη στρατιω
τικόν σχέδιον, άποτελεϊ ή σνμμεχοχι) τών Σοβιέτ εις τήν 
Μεσογειακήν έπιτροπήν —  χρησιμοποιονντες τήν αγαπητήν 
τών JΑ γγλω ν εκφρασιν — τό νήμα πέριξ τοϋ οποίον ή 
πολιτική τής Μόσχας θά περντιλίξτ] τά Βαλκανικά κράτη, 
πραγματοποιούσα προαιώνια όνειρα και επι- διώξεις είς τήν 
περιοχήν αυτήν.

Τό άλμα τής Σ . ' Ενώσεως είς τήν Μεσόγειον, τό έπι- 
τενχθέν διά τής σνμμετοχής της είς τήν «Μεσογειακήν 
άγγλ,οαμερικανικήν έπιτροπήν» θεωρείται ύπό τής μοσχοβιτι- 
κής πολιτικής ώς απαρχή ιστορικής έξορμήσεως διά τήν 
κατάκτησιν τών μεσογειακών κρατών καί τον μεσογειακού 
χώρον. Ή  όδός πρός τά Δαρδανέλλια καί δι αντών πρός τήν 
Μεσόγειον διήκει είτε διά μέσον τών Βαλκανικών κρατών 
εϊτε διά τής Μαύρης Θαλάσσης. ’Ή δη παραλληλίζοντες τό 
πολιτικόν αύτό γεγονός πρός τάς στρατιωτικάς δυνατότητας 
τής άεροπορίας καί τών κατά ξηράν Αεροπορικών στρατευ
μάτων βλ.έπομεν δτι τό άλ.μα αύτό φέρει τήν Σ . "Ενωσιν 
είς τά νώτα τής έπιθνμητής αύτής περιοχής. Βεβαίως ή έδρα 
είς τήν «Μεσογειακήν έπιτροπήν» άποτελεί μίαν μικράν 
βάσιν έξορμήσεως άλλ.ά τό πλέον ουσιώδες είναι ή βαθμιαία 
διείσδνσις καί ή κυριαρχία τών σημαντικωτέρων διόδων καί 
διαβάσεων, αί όποίαι είναι τελείως άπαραίτηται είς τήν 
σύγχρονον στρατιωτικήν καί πολ.ιτικήν τεχνικήν τών άλ.μάτων. 
Ά λ .λ ’ ώς φρονούν οί έν Μόσχα αί βάσεις έξορμήσεως διά 
τήν κατάκλ.ησιν τών διόδων καί τών ριαβάσεων έχουν πολλσ- 
πλ.ασιασθή. Κ υρίω ς, πιστεύουν ο ί Μοσχοβϊται μπολσεβίκοι 
δτι ή Ν . Α . Ευρώπη, τό προγεφύρωμα αύτό τών Δαρ- 
δανελλίων, χάρις είς τήν ενγενή καλ.ωσύνην καί τήν γενναιο
δωρίαν τών ’Ά γ γ λ ω ν  καί τών ’ Αμερικανών, περιέρχεται
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Ό  έργατοπατέρας Σταλ.ίνος, 
άρχων τοϋ'Ελλ.ηνικοϋ κράτονς

■Λ

Σταλίνσκι τής Πολωνίας

Σταλ,ίνον τής Ρουμανίας

\

'Ο  στρατάρχης Σταλίνο 
πρόεδρος τής Γιονκοσλ.αυίας

Ό  Σταλίνωφ τής Βουλγαρίας

Ό  προέδρος τής 
Τσεχοσλοβακίας Σταλίνιος

Σταλίνοτος 6 Άντιβασιλεύς  
τής Ουγγαρίας

'Ο  φον Στάλαν τής 
Αυστρίας

διττώς, στρατιωτικώς καί πολιτικώς, είς τήν κατοχήν τών 
Μπολσεβίκων.

Τώρα άκριβώς, έν μέσω τοϋ κίνδυνον τής « περικνκλώσεως» 
και τής άπω/.είας τής ελευθερίας των ήρχισαν αί Ν . Α .Χ ώ ρ α ι  
τής Ε υ ρ ώ π η ς. άποδυόμεναι είς τόν νπέρ δλ.ων άγώνα. Κράτη 
καί λ.αοί μέ τά δπλ.α άνά χείρας, έπαγρνπνοϋν διά τήν ματαιω- 
σιν τής καθόδου διά ξηράς τών Σοβιέτ πρός τήν Μεσόγειον 
ή καί είς τήν διάνοιξιν τής όδοϋ ταύτης πρός τονς μπολσε
βίκους υπό τής πέμπτης φάλαγγος. Ε ίς  τήν άνατολην 
ό άμνντικός πόλεμος έκτνλίσσεται έπί τοϋ σοβιετικού 
εδάφους. ’ Εναντίον μιάς σοβιετικής στρατιωτικής άπό ξηράν 
εισβολής τών Μπολσεβίκων πρός τήν κατενθυνσιν τής Μεσο
γείου, έχουν λ.ηφθή δλα τά ένδεικνυόμενα μέτρα. Ά φ  ής 
μάλ.ιστα έποχής κατέρρευσεν ή ιταλική δυναστεία και μετ 
αύτής καί τά όνειρα τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι λ.αοι 
τών Βαλκανίων άνεθάρρησαν καί άρχισαν νά συντονίζουν τας 
δυνάμεις των. Α ί  κυβερνήσεις των, άγρυπνοι παρακολουθούν 
τόν έσωτερικόν έκ τοϋ κομμουνισμού κίνδυνον και ενρισκονται 
είς θέσιν δχι μόνον νά τόν πατάξονν άλλά καί νά Αχρηστεύ
σουν δλα τά μέσα καί τας μεθόδονς που χρησιμοποιεί ή 
πολίτική τής Μόσχας κατά τήν νέαν τακτικήν της. Κανείς 
δέν παραγνωρίζει τούς σκοτίονς σκοπούς τονς οποιονς ενέχει 
ή άνάκ/.ησις είς τήν ζωήν τοϋ ’ Ορθοδόξου Πατριαρχείον 
τής Σ . ' Ενώσεως.

'Ο  Στάλαν μέ τήν θαυμασίως προσποιητήν δψιμον εύλ.άβειαν 
εξαπέλυσε τήν δολοπλοκίαν, νπερακοντίζων τάς ορέξεις καί 
τούς σκοπούς τής παλαιός τσαρικής έποχής, τήν όποιαν τώρα 
τά Σοβιέτ έπιστρατενονν διά τής προπαγάνδας των πρός 
ένίσχνσιν τών πανσλ.αυιστικών κατακτητικών βλέψεων των. 
Μέ τό δόλωμα τής ’ Ορθοδόξου ’ Εκκλησίας, οντω σκέπ
τονται οί έν Μόσχα, θά συλληφθή είς τήν παγίδα ή ορθόδοξος 
Ρουμανία καί ή Ε λ λ ά ς .  Ό  ρουμανικός τύπος είς διεξοδικά 
του άρθρα έτόνισε τόν νέον αύτόν κίνδυνον τόν έμφανισθέντα 
ύπό τό πλήρες ενλαβείας σχέδιον τών μπολσεβίκων, περί 
σνμπτύξεως τών διαφόρων ορθοδόξων εκκλησιών·

Παραλλήλως πρός τήν Σ . "Ενωσιν, ή όποια άπό τής 
πολιτικής έξορμήσεως της καί τής έξασφαλ,ίσεως τής κυριαρ
χίας έπί τών Ααρδανε/Μων, βλέπει είς τήν ’ Ορθόδοξον 
’ Εκκλησίαν, δπως καί ό τσαρισμός, τό βοηθητικόν μέσον διά 
τόν οριστικόν έκσλαυισμόν τής Βαλκανικής Χερσονήσου καί 
ή Ά γγλικ α νική  έκκλησία έπί ολοκλήρους δεκαετηρίδας καί 
διά μακροχρονίων διαπραγματεύσεων έπεζήτησε νά προσέγγι
ση τήν ’ Ορθόδοξον ’ Εκκλ.ησίαν, καί ιδίως τών Βαλκανίων. 
Κ α ί ενταύθα ή Έ κκλησία έπρεπε νά τεθή είς τήν ύπηρεσίαν 
τής αγγλικής πολιτικής πρός εύόδωσιν τών σκοπών της. 'Η  
έπίσκεψις τοϋ “Α γγλου άρχιεπισκόπον τής Ύόρκης είς τήν 
Μόσχαν έπιστέφει τάς άγγλικάς αύτάς προσπάθειας.

Βεβαίως δέν γνωρίζομεν τά διαμειφθέντα μεταξύ τών 
υποτακτικών τοϋ Στάλιν-Τσώρτσιλ ιθυνόντων τή ν ’ Εκκλησίαν, 
αλλά τά πράγματα βοονν δτι ή Α γ γ λ ία  ύπεχώρησε καθ’ δλ.ην 
τήν γραμμήν είς τά Βαλκάνια, άφήσασα ελεύθερον τό πεδίον 
δράσεως είς τά Σοβιέτ, πράγμα που έπί έκαντοταετηρίδας 
ολοκλήρους προεκάλει άντιζηλείας, έριδας, διαμάχας και πολέ
μους μεταξύ Λονδίνου καί Μόσχας. Σήμερον ή προώθησις 
καί έπέκτασις τοϋ μπολσεβικισμοϋ διενεργεΧται μέ τήν σνγκα- 
τάθεσιν τής Α γ γ λ ία ς . Ο ί λ.αοί τών Βαλκανίων διακρίνουν 
τήν έπαίοχνντον αύτήν στάσιν τών ’’Α γγλω ν καί Α μερικανών  
καί θά δώσονν τήν δέουσαν άπάντησιν.
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'Ο  κόμης κ.Σταλίνε πρόεδρος 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας

Ό  πρόεδρος τοϋ ομοσπονδιακού 
ελβετικού κτάτονς Στάλλινν

Σταλινάτσι, ό πρόεδρος 
τής Ιτα λ ία ς

'Ο  Σταλινετς, πρόεδρος 
τής Ίβηρικής χερσονήσου

Ή  διασωθεΐσα μόνον βασίλισσα 
Βιλελμίνη τής 'Ολλανδίας



Ό  γνωστός Γερμανός δημοσιολ.όγος Δ ο Σρέν- 
τερ Στάϊνεγκερ μάς παρεχώρησε το κατωτέρω 
αρθρον. Τό δημοσιενομεν ευχαρίστως μέ τήν 
προσθήκην δτι αί διατνπονμεναι απόψεις ύπό τον κ. 
Σρέντερ Στάϊνεγκερ μάς ευρίσκουν συμφώνους 
είς τά κνριώτερα σημεία των. Ό  Δ ρ Σρέντερ 
είναι συγγραφεύς τοϋ βιβλίου « ’ Εκατέρωθεν τοϋ 
’ Εξπρές-’ Οοιέντ» καί βαθύς γνώστης τών ελλη
νικών ζητημάτων.

Λόγω  τής θέσεως τήν όποιαν κατέχει η Έλ.λ.άς είς 
τήν περιφέρειαν τής Εύρώπης είναι κατ’ εξοχήν εκτε
θειμένη εξ όλων τών πλευρών. Ή  ιδιόρρυθμος αύτή 
θέσις τής ΈλΛάδος άπαιτεί άπό τόν πληθυσμόν της 
νά διακρίνη εγκαίρως τήν άλ^ήθειαν άπό τό ψεϋδος, 
δταν τοϋτο καθίσταται άναγκαίον. Θά προσπαθήσω- 
μεν νά παράσχωμεν μίαν εντελώς άμερόλ,ηπτον παρα
στατικήν εικόνα τής έν ' Ελλάδι καταστάσεως.

Ό  ' Ελληνικός λαός εύρίσκετο μέχρι και τοϋ igov  
αίώνος ύπό τήν τουρκικήν έπίδρασιν και επιρροήν 
πράγμα ποϋ συνέτεινεν είς τό νά παρακωλύεται ή 
διεξαγωγή τελείως άνεξαρτήτου πολιτικής. Ο ί θαρρα- 
λ.εωτεροι τών e Ελλ.ήνων έξηγέρθησαν εναντίον τής 
πολιτικής αύτής, ή όποια παρημπόδιζε συνειδητώς 
τήν πολιτικήν, πολιτιστικήν καί οικονομικήν έξέλιξιν 
τής χιόρας. Ποιαν δμως στάσιν έτήρησαν οί Βρεττανοϊ 
τότε έναντι εκείνων οί όποιοι ήγωνίζοντο διά τήν ανε
ξαρτησίαν τής ΈλΛάδος καί τήν άπελευθέρο.ισιν τοϋ 
λαοΰ της; Ύ πεστήριζον παντοιοτρόπως τήν τουρκικήν 
πολιτικήν, σκοπός τής όποιας ήτο ή καταπίεσις τών 
βαλκανικών λαών, διότι έφοβοϋντο δτι ή έξασθένησις 
τής Τουρκίας θά ηνξανε τόν κίνδυνον τής ρωσσικής 
πρόωθησεως μέχρι τών Δαρδανε/.λ.ίων. Μόνον ή νπό- 
θαλ^ψις τής εχθρικής επιρροής έναντι τής Ε λλά δ ος  
δύναται να θεωρηθή ή κυρία άφορμή τής μή άμέσον 
επιτυχίας του άπελενθερωτικον άγώνος τών Έ λ λ ή -  
νων. Μεταγενεστέρως διά τής έπελιθούσης μεταβολής 
τής πολιτικής καταστάσεως είς τά Βαλκάνια, καθίσταται 
ή ' Ε λλάς μόνον άνεξάρτητον κράτος καί ή ’ Α γγλία  
επιζητεί άμέσως νά Απόκτηση επιρροήν επί δλων τών 
ζωτικών πολιτικών καί οικονομικών εκδηλώσεων τής 
χώρας. ’ Α π ό  τής εποχής εκείνης, προ τοϋ πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ, 
καί μετά τό πέρας, ή 'Α γγλία  παρέχει αφειδώς 
πιστώσεις καί δάνεια πρός τήν 'Ελλάδα, εμφανι
ζόμενη ώς διεξάγουσα Ανιδιοτελή πολιτικήν. ’ Α ποτέ
λεσμα τής δανειακής αύτής πολιτικής υπήρξαν αί 
συνεχείς οίκονομκαί κρίσεις έν ' Ελλάδι. Έ ά ν  ή οικονο
μική κατάστασις τής rΕλλάδος έβελ.τιοϋτο μετά ταϋτα 
βαθμιαίους τοΰτο οφείλεται, δπως πιστεύει κάθε Αμερό
ληπτος "Ελλην, είς τήν στενήν συνεργασίαν τής Έ λΛ ά 
δος μετά τών εύρωπαϊκών κρατών καί δχι είς τήν 
αγγλικήν πολιτικήν παροχής δανείων καί πιστώσεων, 
συνέπεια τής οποίας ή Έ λ/Α ς ήτο υποχρεωμένη νά 
ανέχεται τονς αγγλικούς ελέγχους εφ’ όλων τών κυριω-

τερων οικονομικών οργανισμών τοϋ κράτονς, τήν 
δημιουργίαν οικονομικών μονοπωλίων πρός έξα- 
σφάλ.ισιν τών τόκων καί τών επιτοκίων τών *Αγγλ.ων 
πιστοπών, τήν ένεχειρίασιν σημαντικών οικονομικών 
έπιχειρήσεων είς ξένους πιστολάς, τά όποια έν τέλει 
ώδηγησαν είς τήν αίτησιν χρεωστασίου υπό τής 'Ε λ λ η 
νικής κυβερνήσεως. Ά π ό  τής έτέρας πλευράς, τής 
ιδιωτικής πρωτοβονλ.ίας, άποσπώνται καταπληκτικοί 
επιτνχιαι καί Ιδίως έπί τοϋ ναντιλ,ιακον καί έξωτερι- 
κοΰ οικονομικού εμπορικού πεδίου, χωρίς δμως καί 
να επιτενχθή ή έκμετάλλευσις αύτών χάριν τής όλό- 
τητος τοϋ ελληνικόν λαοϋ.

Α πό τον ig 3 3  κα< εντεύθεν αρχίζει νά αύξάνουν στα
θερούς καί νά πυκνοννται αί έμπορικαί σχέσεις μεταξύ 
Γερμανίας καί ΈλΛάδος διά τής Ανταλλαγής έμπορεν- 
μάτων, τής Γερμανίας νποστηριζούσης δτι ή οικονομία 
τής Έλ.λ.άδος &έον νά στηριχθή έπί τοϋ ευρωπαϊκού 
χώρον καί δτι μόνον διά τής προσαρμογής της πρός 
τήν δημιονργουμένην Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν Κ ο ι
νότητα ήτο δυνατόν νά έπιτευχθή ή έξνγίανσις τών 
οικονομικών τής Έλ.λ.άδος. Έ ά ν ή οικονομική αντη 
αποψις τής Γερμανίας εϋρε βραδύτατα άπήχησιν είς 
τονς ιθύνοντας τήν οικονομικήν ζωήν τής χώρας οί 
πρακτικώς σκεπτόμενοι έμποροι κατενόησαν τό σνμ- 
φέρον των σννάψαντες στενάς σχέσεις. Τό έμπό- 
ριον αύτό δέν Απέδιδε μόνον κέρδη, έφ’ δσον ή Γ ερ 
μανία προσέφερε καλ.υτέρας τιμάς από τήν Α γ γ λ ία ν  
διά τά ελληνικά προϊόντα, άλλ.ά ενείχε τήν προϋπό- 
θεσιν μιάς αυξανόμενης άνταλ.λ.αγής εμπορευμάτων 
μετά τών κρατών τής Ν . Α . Εύρώ πης καί αλΛων 
κρατών ώς η ' Ελβετία , Σουηδία, ' Ισπανία κλ.π, τά 
Οποία ήσαν συνδεδεμένα μετά τής Γερμανίας διά συμ
φώνων Ανταλλαγής εμπορευμάτων. Οντω θά έπετυγχά- 
νετο ή δννατότης δπως διά πολυπλεύρων σνμφωνιών 
συμψηφισμού υπι ισελ.θη ή Ε λ λ ά ς  είς τό έμπόριον τών 
κρατών τούτων, τό όποιον δέν ήτο δυνατόν νά διενεργηθή 
μέ βάσιν τό ελληνικόν νόμισμα.

Ί ην κατευθννσιν αύτήν τήν όποιαν επιζητεί νά 
προσδωση το ελληνικόν δαιμονιον καί ή ιδιωτική πρω
τοβουλία είς τήν οικονομικήν έξέλιξιν τής χώρας έρχεται 
νά διακόψη ό πόλεμος. Ή  Ε λ λ ά ς  άντί νά καρπωθή  
έξ αύτοΰ καί νά έπιζητήση νά άποσπάση ίδια ώφέλ.η 
παρασνρθείσα ύπό τής Α γ γ λ ία ς  ήγωνίσθη άποκλει- 
στικώς διά τα Αγγλικά συμφέροντα. Έ ά ν ό έλληνικός 
λαός δέν ήσθάνθη όλ.όκλ.ηοον τό βάρος τής τρομεράς 
αντον τύχης, τοϋτο οφείλεται είς τήν Γερμανίαν, ή 
όποια άπό τής πρώτης ήμέρας τής καταλήψεως τής 
Έλ.λ.άδος ελαβεν δλα τά δυνατά μέτρα <5ea τήν άπο- 
σόβησιν τον κινδύνου τοϋ λιμού, προκαλέσασα τάς 
αποστολής τροφίμων έκ τών ήνωμένων εύρωπαϊκών 
κρατών. Κ α ί δχι μόνον παρεσχέθη είς τήν Ε λλά δ α ,

Ά π ό  τήν ίεράν περιοχήν τής ’ Ολυμπίας —>
( Φωτ. Βινμπίλ ντ )
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Ό  «Προμηθεύς δε- 
αμώτηςΆεΙςτό Οέατρον 

τών Δελφ ώ ν  

( Φωτ. Βινμπίλντ)

διά τής επαναφοράς τής τάξεως, ή δννατότης δημιουρ
γίας τής ευνοϊκής βάσεως διά τήν νέαν άναδημιουργι- 
κήν εργασίαν άλλά και έδόθησαν εις τούς °Ελληνας 
έργάτας αί προϋποθέσεις, διά τής εργασίας των εις 
τό Ρ ά ϊχ , νά εξασφαλίσουν μίαν ζωήν ανετον ή όποια 
"ήτο αδύνατος εις τήν ’ Ελλάδα . . .

’ Ε ν τώ μεταξύ οί "Ελληνες φνγάδες ύπεχρεώθησαν 
ύπό τών *Α γγλω ν και ’ Αμερικανών, οί όποιοι παρέ- 
σνρον τήν Ε λλ ά δ α  είς τήν δυστυχίαν και τον δλ.εθρον 
νά παρακαθήσονν εις τήν αυτήν τράπεζαν μετά τών 
προδοτών ’ Ιταλ.ών, πού δεν γνωρίζουν άλ.λ.ο αίσθημα 
άπό τό μίσος των εναντίον τοϋ ' Ελληνικού λαοϋ και δεν 
έχουν άλλην επιθυμίαν άπό τοϋ νά ύπεισέλ.θουν εις 
τήν οικονομικήν ζωήν τής 'Ελλάδος και νά καταλ.άβουν 
έλλ.ηνικά έδάφη. Κ α ι ώς νά μ  ή έξήρκουν αί παρα
χωρήσεις τής ’ Α γγλίας πρός τήν ' Ιταλίαν είς βάρος 
τής ' Ελλάδος„  παραδίδει ταυτοχρόνως τήν Ε λλά δ α , είς 
περίπτωσιν άγγλοαμερικανικής νίκης, είς τον μπολ.σε- 
βικισμόν καί παρέχει τό δικαίωμα είς τήν. Σ . "Ενωσιν 
δημιουργίας βάσεων έπ'ι τών έλλ,ψικών νήσων και τών 
Δωδεκανήσων. Κ α ι τέλος ό ελληνικός λ,αός βλ.έπει τό 
αδύνατον τής άναδη- 
μιουργίας και άποκα- 
ταστάσεως τήςέλληνι- 
κής ναυσιπλοΐας, ή 
όποια δέν θά έχη νά 
συναγωνισθή τήν άγ- 
γλ,ικήν μόνον είς τήν 
Μεσόγειον, άλλ.ά καί 
τήν σοβιετικήν τοιαύ- 
την, καθ’ ότι ή ’ Α γγλία

δέν παρεχώρησε μόνον τον 
στόλον τοϋ Μπαντόλιο καί ίδιά 
ζουσαν θέσιν είς τήν Μεσό
γειον πρός τήν Σ . "Ενωσιν 
άλλ.ά καί τον έλεγχον επί 
τοϋ Σουέζ. Κ α ι εν συνεχεία 
τό αμερικανικόν μεταπολε
μικόν σχέδιον έπεκτάσεως 
τοϋ άμερικανικοϋ εμπορίου 
μέχρι τής Μεσογείου, διά 
τής χρησιμοποιήσεως άπο- 
κλ.ειστικώς είς τήν περιοχήν 

ταύτην 5.000 Αμερικανικών σκαφών, τά όποια θά 
άπονεκρώσουν τήν ναυσιπλοΐαν τών μικρών κρατών 
τής Μεσογείου.

Αύτά εΐναι μερικά άπλ.ά γεγονότα τά όποια οί "Ε λ-  
ληνες, ώς άγνοί πατριώτες πρέπει νά τά έχουν πάν
τοτε προ τών οφθαλμών των. Κ α ί αυτός ό μεγα- 
λ.ύτερος φίλος τής ’ Α γγλία ς δέν δύναται νά υποστήριξή 
οτι ή πολιτική ειλικρίνεια είναι ή δΰναμις τών ”Αγγλ.ων 
καί τών ' Αμερικανών. Τοϋτο δέν τό έγνώρισε μόνον ή 
rΕ λλά ς άλλ.ά και άλλα κράτη ώς ή Πολωνία, αί Ίνδίαι 
καί ή Περσία.

Κατά τον παρόντα πόλεμον διακυβέβευεται ή θέσις 
τής 'Ελλάδος άκριβώς οπως διακυβέβευται ή θέσις 
καί τό μέλλον κάθε ίίλ.λου κράτους. Μόνον ή 
ατενή συνεργασία όλ.ων τών κρατών πού έθεσαν 
ώς σκοπόν των τήν ελευθερίαν τής Ευρώπης άπό 
τήν άγγλοαμερικανο-μπολισεβικικήν έκμετάλλευσιν 
δύναται νά έξασφαλίση τήν εθνικήν νπόστασιν τόσον 
τής 'Ελλάδος όσον καί τών αλλ.ων ευρωπαϊκών 
κρατών.

Ά π ό  τό κλεινόν ”Αστυ

Η  « Α Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ »  Τ Η Σ  Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Η Σ  Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ

' Ή διαπόμπευσις τοϋ κλήρου στη 
σοβιετική °Ενωσι

'Υ π ό  Ε . Κ .

μέχρι τοϋδε πολιτικάς θεωρίας καί κατευθύνσεις.
Ετσι, λ. χ . είς τήν Εύρώπην υπάρχουν σήμερον 

εύρύτατοι κύκλοι, που υποστηρίζουν ενσυνειδήτους ή 
δολίώς, τά έξης: Βεβαίως ό μπολ.σεβισκιμός έπέβαλλεν 
«εξ άνάγκης» τήν «άστικοποίησιν» τοϋ καθεστώτος, 
όπως συνέβη μέ τήν νέαν θρησκευτικήν καί εκκλησια
στικήν τακτικήν. Τοϋτο όμως συνέβη, διότι ό Στάλιν  
διεϊδεν ότι ανευ τής ξθελ,ουσίας καί όμοθύμον συνερ
γασίας τοϋ αγροτικού πληθυσμού τής Σοβιετικής 
Έ νώσεως, θά άπετύγχανε πάσα προσπάθεια τοϋ 
διεξαγόμενου ολοκληρωτικού πολέμου. Προκειμένου 
λοιπόν νά άποσπάστ] άπό τούς άγροτικούς πληθυσμούς 
τής άπεράντου Σοβιετικής Έ νώ σεω ς και τήν τελευ- 
ταίαν σταγόνα ίδρώτος, διέταξεν τά μέτρα ταϋτα πού 
είς τήν πραγματικότητα, Αποτελούν «τακτικήν» ύπο- 
χωρήσεως, ύπαγορενομένην εκ τών στρατιωτικών 
άναγκών τής παρούσης περιόδου άλλ’ άναγκαστικώς
— έτσι λογικεύονται οί άφελεις αυτοί Εύρωπαίοι
—  ό Στάλιν δέν δύναται νά άκυρώση η νά άναθεω- 
ρήστ] τήν παρούσαν πολιτικήν μεταβολήν. Α ί  δη- 
μιουργηθεΐσαι νέαι οικονομικοί καί κοινωνικοί σνν- 
θήκαι καί τά προκνπτοντα νέα συμφέροντα θά δη
μιουργήσουν πλέον άκλ,ονήτους βάσεις διά τό μέλλ.ον. 
Κ αί μέ τάς καταπραϋντικός αντάς σκέψεις εφησυχά
ζουν οί καλοί αύτοί Ευρωπαίοι. Τό έρώτημα όμως, 
εΐνε τοϋτο: Ό  Στάλιν, εξαναγκαζόμενος ύπό τών σημερι
νών συνθηκών νά μεταβάλη πολιτικήν γραμμήν καί 
νά έφαρμόση νέαν τακτικήν, δύναται είς δεδομένην 
στιγμήν νά ύποχωρήση καί νά έπανέλ-Οΐ/ είς τήν 
παλαιάν του σταθεράν καί κεντρικήν γραμμήν; Τήν  
άπάντησιν είς τό ενδιαφέρον αύτό έρώτημα, θά άνα- 
ζητήσωμεν είς παρομοίαν μεταβολήν, σημειωΟεΙσαν 
κατά τό πρόσφατον παρελθόν. Ένθυμούμεθα ακόμη 
καλώς, τον προπαγανδιστικόν θόρυβον, γύρω άπό τό 
πολ.υθρυλαμον εκείνο σύνθημα τοϋ Στάλιν τής Ν . Ε . 
Π . τό διακηρυχθέν κατά τό έτος Δ ιά τής πολι
τικής τής Ν . Ε . Π . δηλ. τής νέας οικονομικής άνα-

Κατά τον πόλεμον αυτόν συνέβησαν πολλ,αί παρά
δοξοι μεταβολαί: ιδεολογικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί. 
’ Ιδέες, προλήψεις, πεποιθήσεις καί ίδεολογίαι, πού 
αποτελούσαν άλ.λωτε σημαίαν καί περιεχόμενον μιάς 
πολιτικής κινήσεως, άνετράπησαν ύπό τήν πίεσιν τών 
γεγονότων ή έκ λόγων τακτικής διά νά παραχωρήσουν 
τήν θέσιν των εις αντιπάλους ή καταπολεμονμένας

Ή  ρωσσική εκκλησία τοϋ Καονσ- 
νέτζε μεταβληθεϊσα σέ στάβλ.ο



' Η  ουκρανική αύτή εκκλησία 
μετεβλήθη ύπό τών μπολσεβίκων 
σέ στρατώνα

Ή  έκκλησία τοϋ Σαρατώφ μετε- 
βλήθη σέ έρείπια

προσαρμογής, τά Σοβιέτ διεκήρυξαν παρομοίαν άλλσγήν 
τακτικής επι τοϋ οικονομικού συστήματος, άκριβώς 
ΰπως συμβαίνει- σήμερον έπί τοϋ εκκλησιαστικού και 
διοικητικού πεδίον. Τά Σοβιέτ, Απειλούμενα εις αύτήι1 
ταύτιρ’  τήν νπαρξίν των, έκ τοΰ ένσκήψαντος τότε εις 
τήν Απέραντον δηωθεϊσαν ύπό τοϋ μπολσεβικισμοϋ 
χώραν των λαμοϋ, προσέφνγον εις « τακτικόν» ελιγμόν 
τής Ν . Ε . Π . έπιχειρήσαντα δι αυτού νά προσετερι- 
σθοϋν τούς εύπορους άγροκτήμονας καί τήν βιο
μηχανίαν. Γενικά δέ, ή πολατική τής Ν . Ε . Π . δέν 
ύπήρξεν τίποτε αλλ.ο παρά μία «Ανάπαυλα» πρός 
άνασύνταξιν και ένίσχνσιν τών μπολσεβίκικων δυνά
μεων. ’  Επρόκειτο δηλ. είς τήν πραγματικότητα, περί 
δευτερεύοντος σχεδίου, άποσκοποΰντος είς τήν παρα- 
πλάνησιν τής διεθνούς κοινής γνώμης. Κ αι πράγματι, 
ή πολιτική τής Ν . Ε . Π . έσυνεχίσθη έπί 6 ολόκληρα 
χρόνια καί έπέτνχεν νά Αποστράγγιση διά τών δήθεν 
παραχωρήσεων δχι μόνον τόν άγροτικόν κόσμον, άλλά 
συγχρόνως καί τους διεθνείς οικονομικούς κύκλους. 
Εΐνε πρόσφατα άκόμη τά γεγονότα, ώστε νά ένθνμού- 
μεθα όλοι δτι τόσον τό αμερικανικόν, δσον καί τό άγγλα- 
κόν κεφάλαιον προσέφερον αιματηρόν σπονδήν χρηματι

κών πιστώσεων, βιομηχανικού ύΡα- 
κοϋ καί εμπειρογνωμόνων, έξαπα- 
τηθέν προφανώς άπό τό εύφυές 
αύτό τέχνασμα τοϋ Στάλαν.Πολλοί, 
άπό τούς διεθνείς αυτούς καπιταλε
στικούς καί πολιτικούς κύκλους 
έπίστενσαν τότε εις τήν ειλικρίνειαν 
τής σοβιετικής μεταβολής, διότι ήτο 
άδύνατον νά φαντασθοϋν δτι αϋτη 
άπετέλ.ει άπλ.ώς μίαν έκ τών πραγ
μάτων έπιβληθεΐσαν «άνακωχήν» 
πρός επιτυχίαν ένός άπωτέρου 
σκοπού.

Τ  ά ανταλλάγματα πρός τόν λαόν 
—  δπως τό άνοιγμα αριθμού τινών 

εκκλησιών καί σχολείων — ήσαν μηδαμινά έναντι 
τών πλεονεκτημάτων, τά όποια Απεκόμιζεν τό καθε
στώς. Κ α ί είς τήν περίπτωσιν αύτήν, δέν έπρόκειτο 
περί Αναπροσαρμογής τής πολατικής Ιδεολογίας τοϋ 
μπολσεβικισμοϋ, ΑλΜ  περί προσωρινής Αλλαγής 
τακτικής, χάριν ύψίστων πολιτικών συμφερόντων 
τον καθεστώτος. Ε ίς  τό έρώτημα λοιπόν έάν 
καί κατά πόσον θά δύναται <5 Στάλαν νά άνακαλέση τήν 
σημερινήν τακτικήν, τήν έφαρμοσθεισαν έναντι τής 
εκκλησίας, τής διοικήσεως καί τών σχολείων, τό πεί
ραμα τής Ν . Ε . Π . δίδει διαφωτιστικήν άπάντησιν. 
Ή  Ν . Ε . Π . έν τούτοις ένεταφιάσθη ύπό τοϋ Ιδιου 
τοϋ Στάλιν ενθύς ώς έπληρώθησαν οί δροι καί οί 
σκοποί, οί επιβαλλόμενοι έκ τών πραγμάτων. Τό  
αύτό θά σνμβή καί σήμερα μέ τήν δήθεν νέαν εκ
κλησιαστικήν καί διοικητικήν πολατικήν τοϋ Στάλιν, 
τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν θά έκλείψουν αί συνθή- 
και, αί όποίαι έπέβαλον τήν νέαν γραμμήν.

Παρόμοια δμως πειράματα ήμποροϋν μόνον μέ τούς 
Ρώσσονς νά γίνουν, διότι ό ρωσσικός λαός στερείται 
έλευθέρας κρίσεως καί πολιτικής ώριμότητος. Ε π ο 
μένως, ό Στάλαν θά Αποκηρύξτ/ τά σημερινά προπα

γανδιστικά συνθήματα περί « άστι- 
κοποίησεως» τής Σοβιετικής 
' Ενώσεως. Ό  σημερινός άστικι- 
σμός τοϋ Στάλαν είνε έξ ίσου 
επικίνδυνος καί απατηλός, δπως 
καί ή JV. Ε . Π . τό Ι9 27 
έπηκολονθησεν τοϋ φοβερώ- 
τέρον λιμού τής παγκοσμίου 
ιστορίας. . .

ΤΐΟΙΟΣ ΑΡΧΙΖΕ ΤΑΖ
ΑΕΡΟΠΟΡ/ΚΑΖ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΆ ΕΠΙΘΕΧΕΙΖ

Ό  καταστραφείς ύπό τών αεροπορικών 
βομβαρδισμών καθεδρικός ναός τής 
Κολ.ωνίας (Φ ω τ, Βόλφ και Τριτσλερ)

Ο ί αγγλοαμερικανοί πρός δικαιολογίαν τών εγκλημα
τικών Αεροπορικών τρομοκρατικών επιθέσεων εναν
τίον τού άμάχον πληθυσμού τής Γερμανίας επιζητούν 
νά έπιρρίψονν τήν ευθύνην, διά τήν έναρξιν τών αερο
πορικών βομβαρδισμών, έπί τής Γερμανίας διαδίδοντες 
δτι ή Γερμανία πρώτη άρχισε τόν Αεροπορικόν πόλεμον 
καί δχι άπό τής έποχής τών αεροπορικών επιθεσεων 
εναντίον τοϋ Λονδίνου, Κόβεντρν και τών αλλβ)ν αγγλι
κών πόλεων, Αλλ.ά πολύ πρό τοϋ βομβαρδισμού τής 
Βαρσοβίας καί τοϋ Ρόττερνταμ καί μάλιστα από τής 
έποχής τοϋ εμφύλιον ισπανικού πολέμου.

’  Ε  π ισ κ ό π η σ ις

Α έν θά ήτο άσκοπος μιά μικρά άνασκόπησις τής 
προϊστορίας τοϋ άεροπορικ ού πολέμου. ’ Ολίγον 
μετά τήν άνάληψιν τής Αρχής ύπό τοΰ 
Χίτλερ, τήν 5 · 5 - * 9 3 3 > ” Γενεύη αντι
πρόσωπος τής Γερμανίας κατέθετε 'είς τήν 
Κοινωνίαν τών ’ Εθνών σχέδιον διά τήν 
άπαγόρενσιν τών άεροπορικών βομβαρδι
σμών καί διά τό» πλήρη άφοπλισμόν τής 
πολεμικής αεροπορίας, καταστρεφομένον 
εντός διετίας, Από τής υπογραφής τοϋ 
συμφώνου, τοϋ ύπάρχοντος πολεμικού άερο- 
πορικοϋ υλικού καί συγρχόνως τόν αυστηρό- 
τατον έλεγχον έπίτής πολ,ιτακής άεροποριας,

*Ολόκληρον τό θέρος κατηναλώθη είς 
άσκοπους συζητήσεις έπί τού Αφοπλισμού 
καί Ή/ϋ έν λόγω σχεδίου μέχρις δτον ή 
Γερμανία, τήν Ι4ην Σεπτεμβρίου Ι 9 3 3 > 
διαμαρτνρηθείσα διά τήν έπιβράδυνσιν τών 
διαπραγματεύσεων άπεχώρησε τής Κοινω
νίας τών ’ Εθνών. Ή  θαρραλέα στάσις τής 
Γερμανίας «τί τοϋ ζητήματος τοϋ άφο- 
πλασμοϋ έξηνάγκασε τούς "Αγγλους νά 
προβοϋν είς τό πρώτον βήμα, νποβαλλόντες 
τήν 29ην Ίανονρίον 1934> ίδιον σχέδιον.
Ό  'Ηντεν κατά τήν έπισκεψίν του εις τό 
Βερολίνον, τήν 22αν Φεβρουάριον 1 9 3 4 > 
έζήτησε καί τήν γνώμην τής γερμανικής 
κυβερνήσεως έπί τοϋ άγγλακοϋ σχεδίου, 
τό όποιον προέβλεπε δεκαετή περίοδον 
άφοπλαοσμοϋ μέ διετή προθεσμίαν διά τόν 
Αεροπορικόν Αφοπλασμόν. 'Η  Γερμανία

Ύ π ό  Βάλτερ Χύμπεργκ  

Απεδέχθη Ανεπιφυλ.άκτως τό σχέδιον αύτό, ύπό τήν 
έπιφύλ.αξιν δτι μέχρι τής υπογραφής τής σχετικής 
συμφωνίας ή Γερμανία θά κατεσκευαζε τοσα α; ρ ο - 
πλάνα δσα καί τά άλλα κράτη. Τοϋτο απηρεσεν εις 
τήν ’ Α γγλίαν καί αί διαπραγματεύσεις διεκόπησαν.

Τήν 1 — 3  Φεβρουάριου 1 9 3 5  έλάμβανε χώραν ή 
έπίσκεψις τής γαλλακής κυβερνήσεως εις τό Λονδίνον. 
Τότε έρρίφθη ή γνώμη τής υπογραφής συμφώνου Αλλη
λοβοήθειας εις τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν εν έκ 
τών κρατών τής Δυτικής Ευρώπης ύφιστατο επιθεσιν. 
Ή  Γερμανία προσεκλήθη δπως λάβ·η μέρος εις τάς 
διαπραγματεύσεις αύτάς.

Ή  Γερμανία έπροθνμοποιήθη καί πάλαν νά συμ- 
μετάσχη είς τάς διαπραγματεύσεις αύτάς. Τήν Ι4 η ν '



ΟΙ ’  Αγγλοαμερικανοί ζητούν γιά στόχους τις κατοικίες 
τον άμάχον πληθυσμού

αύτάς νά τεθη αμέσως εκτός τών κανόνων τοϋ διε
θνούς δικαίου καί νά κηρυχθή εχθρός τής Ανθρω
πότητας.

Ονδείς δύναται νά άρνηθή δτι τά άνωτέρω Αποτε
λούν ενα πραγματικόν σχέδιον Αφοπλισμού. Ά λ λ ά  
τοϋτο δέν συνέφερεν είς τήν Μ. Βρεττανίαν. Ή  Α γ γ λ ία  
επό τής εποχής εκείνης έχρησιμοποίει τά πολεμικά 
αεροπλάνα διά τήν καταστολήν διαφόρων στάσεων 
είς τήν αυτοκρατορίαν της, δπως είς τάς ’ Ινδίας καί 
Αλλαχού καί επομένως ήτο Αδύνατον νά προσχωρήστ] 
είς μίαν τοιαύτην συμφωνίαν. Ά λ λ ά  καί διά νά μή 
φανή ώς υστερούσα είς τάς γενικάς προσπαθείας διά 
τόν Αφοπλισμόν, ό υπουργός τών ’ Εξωτερικών 'Ηντεν 
Ανεκοίνωνε τήν 6ην Μαρτίου Ι()3^ πρός τόν έν Λονδίνφ 
πρεσβευτήν τής Γερμανίας δτι ή Αγγλική κυβέρνησις

“ Υστερα άπό μιά Αεροπορική τρομοκρατική έπίθεαι εναντίον τοϋ Αμβούργου

Ά π ό  τις καταστροφές τής Κολωνίας

Φεβρουάριου δ βαρώνος Νόϋρατ έδήλωνεν είς τό 
Λονδίνον: Ή  Γερμανία χαιρετά είς τό σχέδιον αύτό 
τήν Ασφάλειαν Από τάς αίφνιδιαστικάς άεροπορικάς 
επιθέσεις καί επιθυμεί τήν ταχυτέραν υπογραφήν 
μιάς τοιαΰτης συμφωνίας, συμφωνούσα μέ τήν άντί-

ληψιν τής βασιλικής βρεττανικής κυβερνήσεως καί τής 
γαλλικής δτι τό σύμφωνον Αεροπορικού Αφοπλισμού 
Αποτελεί τήν Απαρχήν τής Αλληλεγγύης τών ευρωπαϊ
κών κρατών δννάμενον νά όδηγήση είς μίαν ευνοϊκήν 
λύσιν δι δλα τά επίμαχα ευρωπαϊκά ζητήματα.

*Εν συνεχεία ό ’ Αδόλφος Χίτλερ κατά τόν λόγον 
του τής 21. J .  3 5  έδήλωνε: Ή  γερμανική κυβέρνησις 
εΐναι έτοιμη νά συμμετάσχη ένεργώς είς δλας τάς προ
σπαθείας δι5 ενα πραγματικόν περιορισμόν τών εξο
πλισμών. "Οπως άλ.λ,οτε άπηγορεύθησαν οί σφαίρες 
ντονμ-ντονμ ούτω καί σήμερον δύναται ρητώς νά 
άπαγορευθή ή χρήσις δλων εκείνων τών δπλων τά 
όποϊα δέν στρέφονται εναντίον τοϋ μαχομένου είς τό 
μέτωπον στρατιώτου άλλά εναντίον τοϋ Αμάχου πλη 
θυσμον. Ο ί Αεροπορικοί βομβαρδισμοί νά άπαγορευθοϋν 
Απολύτως. Τό έθνος πού ΘΑ καταπατήστ] τάς συμφωνίας

εΐναι πρόθυμος νά άρχίση νέας διαπραγματεύσεις διά 
τήν σνναψιν συμφώνου άεροπορικοϋ Αφοπλισμού.

Καίτοι ή Γερμανία εύρέθη πρόθυμος έν τοντοις 
παρήλθεν ολόκληρον τό έτος χωρίς νά ληφθή σοβαρά 
Απόφασις. Ώ ς  έκ τούτον τήν 3 ° · Ι ·  1 9 3 7  °  Ά δόλφ ος

Χίτλερ ήναγκάσθη νά δηλώση δτι δέν τρέφει καμμίαν 
πλέον έλπίδα διά τήν υπογραφήν συμφώνου Αερο
πορικού Αφοπλισμού δεδομένου δτι δλα τα ύποβλη- 
θέντα σχέδια άπερρίφθησαν ύπό τής Αγγλικής κυ
βερνήσεως.

Τ ά  σ υ μ β ά ν τ α  έν ' Ι σ π α ν ία

Ή  δράσις τής λεγεώνας Κόντορ, υπαγόμενης ύπό 
τάς Αμέσους διαταγάς τοϋ Αρχιστρατήγου Φράνκο, 
περιορίζεται αύστηρώς εντός τών όρίων τών διεθνών 
νόμων περί διεξαγωγής τοϋ πολέμου. Α ρ κ ε ί  
μόνον νά λεχθή δτι πόλεις, δπως ή Μαδρίτη, καίτοι 
επολιονρκονντο έπί όλόκλ.ηρα έτη εν τούτοις ούδέποτε 
ύπήρξαν ό στόχος τών Αεροπορικών επιθέσεων.

'Υ π ό θ ε σ ις  Β α ρ σ ο β ία ς  κ α ί Ρ ό τ τ ε ρ ν τ α μ

Τήν ιη ν  Σεπτεμβρίου 1 9 3 9 ’ ημέραν τής ένάρξεως 
τών εχθροπραξιών μετά τής Πολωνίας, έφθανε μέχρι 
καί τής Γερμανίας ή εκκλησις πρός τά εμπόλεμα κράτη 
τοΰ προέδρου Ροϋσβελτ, είς τήν όποιαν εξέφραζε τήν 
πεποίθησίν του «δτι τά στρατεύματα τών εμπολέμων 
εν ούδεμιά περιπτώσει θά έπεχείρουν άεροπορικούς 
βομβαρδισμούς έναντίον Ανοχυρώτων πόλεων καί τοϋ 
Αμάχου πληθυσμού ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δλοι 
ΘΑ έτήρουν τούς διεθνώς παραδεδεγμένους κανόνας περί 
διεξαγωγής τοϋ πολέμου».

'Η  αυθημερόν έπιδοθείσα Απάντησις τοϋ Χίτλερ  
έχει ώς έξης: « Ή  διατνπουμένη είς τήν έκκλησιν τοϋ 
Ροϋσβελτ άντίληψις δτι αποτελεί παράκλησιν τής 
άνθρωπότητος ή Αποφυγή βομβαρδισμού μή στρατιωτι
κών στόχων άντ αποκρίνεται πληροίς πρός τάς Ιδέας 
καί πεποιθήσεις μου. Ε ίς  τήν γερμανικήν Αεροπορίαν 
έδόθη ή διαταγή δπως περιορισθή ή δράσις της Απο- 
κλειστικώς καί μόνον είς πολεμικούς στόχους. Α υτο
νόητον τυγχάνει δτι πρέπει καί οί Αντίπαλοι νά τηρή
σουν τήν αύτήν τακτικήν.»

Ε ίς  τόν έκφωνηθέντα λόγον του ό Χίτλερ έδήλωνε: 
Δέν διενεργώ πόλεμον εναντίαν γυναικόπαιδαν.
*Εδωσα διαταγήν είς τήν άεροπορίαν νά επιτίθεται 
όκτοκλειστικ’ώς καί μόνον έναντίον στρατιωτικών στό
χων. ’ Εάν δμ<ος ό έχθρός πιστεύη δτι είς αύτό θά 
εύρη τό π'ρόσχημα διά νά μεταχειρισθή Αντιθέτους 
μεθόδους θά μεταμεληθή πικρά.

Τά γερμανικά στρατεύματα είς τήν Πολιωνίαν έτήρη- 
σαν κατά γράμμα τήν διαταγήν αύτήν.

"Οτε δμως ό πολωνικός στρατός κατετροπώνετο 
οί άρχηγοί τών υπολειμμάτων τοϋ πολωνικού στρατού 
έλάμβανον τήν άπόφασιν νά άποσυρθοϋν εντός τής 
Βαρσοβίας καί νά αμυνθούν έντός τής πόλεως. Τήν  
ΐγ η ν  Σεπτεμβρίου 1 9 3 9  τ°  γερμανικόν πολεμικόν 
ανακοινωθέν Αναφέρει: Ή  Βαρσοβία είνε στενώς
περικυκλωμένη. Τό γερμανικόν στρατηγείον διά νά 
προφνλάξη τόν πληθυσμόν τής πόλεως έκ τών δεινών 
τοΰ πολέμου έζήιησεν δπως συνενοηθή σχετικώς μετά 
τοϋ στρατιωτικού διοικητοΰ Βαρσοβίας, ό όποιος δμως 
ήρνήθη νά δεχθή τόν έντεταλμένον γερμανόν Αξιω
ματικόν. Τήν αύτήν ημέραν τό γερμανικόν πολεμικόν 
Ανακοινωθέν Αναφέρει: 'Ο  ραδιοφατνικός σταθμός τής 
Βαρσοβίας άπηύθυνεν έκκλησιν πρός τά γερμανικά 
στρατεύματα δπως δεχθούν επιτροπήν τής· πόλεως

t

Προσωρινά καταλύματα μετά τις άγγλοαμερικανικές
τρομοκρατικές επιδρομές

Ή  έκκλησία τής Ά γ .  Χέτβιγκς, θύμα τών Αγγλικών βομβών

‘ Η  συνοικία τοϋ Βερολίνου Βίλ.μερσντορφ μετά τήν τελευταία άγγλο- 
αμερικανική Αεροπορική έπιδρομή

»



Βαρσοβίας. Κ α ί έν συνεχεία: μέχρι τοϋ μεσονύ
κτιον της ιγ η ς  Σεπτεμβρίου ούδεμία επιτροπή ένε- 
ψανίσθη προ τών γερμανικών στρατευμάτων. Τήν 
22αν Σεπτεμβρίου το γερμανικόν στρατιωτικόν ανακοι
νωθέν αναφέρει: άπεκρούσθησαν δλαι αί προσπάθειαι 
τών Πολωνών δπως διασπάσονν τον κλοιόν τής Βαρσο
βίας. ιγ 8  διπλωματικοί υπάλληλοι καί 1.200 ξένοι 
έγκατέλειψαν τήν Βαρσοβίαν διά τής ύποδειχθείσης 
ύπό τών γερμανικών στρατευμάτων όδοϋ.

Ή  ύπόδειξις τον γερμανικού αρχηγείου δπως και 
ό υπόλοιπος πληθυσμός τής πόλεως εγκαταλείψΤ] τήν 
Βαρσοβίαν δέν λαμβάνειαι ύπ δψιν. Τίγ> 25ην Σ ε 
πτεμβρίου τό γερμανικόν στρατιωτικόν Ανακοινωθέν ανα
φέρει: Τά στούκας διενήργησαν επιτυχείς επιθέσεις 
εναντίον στρατιωτικών στόχων τής πόλεως Βαρσοβίας. 
Κ α ι εν συνεχεία τήν αΰτήν ημέραν: κατόπιν τής επα
νειλημμένης άρνήσεως τών Πολωνών δπως Αποσύρουν 
τά στρατεύματά των έκ τής πόλεως ήρχισαν άπό τής 
χθές αί στρατιοπικα'ι επιχειρήσεις εναντίον τής Βαρσο
βίας. Ή  από τής ενάρξεως τών εχθροπραξιών Ανο
χύρωτος θεωρούμενη πόλις τής Βαρσοβίας, διά τοϋ 
εξοπλισμού τών φρουρίων τής πόλεως, διαφόρων 
κτιρίων και μέρους τοϋ πληθνσμοϋ, έπαυσε πλέον νά 
θεωρείται ώς άνοχύρωτος πόλις, μεταβλ.ηθεϊσα είς 
φρούριον. Ή  έπίθεσις έκ Βορρά καί Νότου έσχεν ώς 
Αποτέλεσμα τήν κατάλ.ηψιν τών πρώτων Αμυντικών 
γραμμών τής πόλεως. Μετά τήν συντριβήν τής Αντι
στάσεως τών πολ.ωνικών στρατευμάτων τό πολωνικόν 
στρατηγεϊον σνγκατετέθη εις τήν παράδοσιν της πόλεως 
καί τών στρατευμάτων.

Έ κ  τών Ανωτέρω καταφαίνεται δτι ή ευθύνη διά τά 
συμβάντα έν Βαρσοβία βαρύνει Αποκλειστικώς καί μόνον 
τους πολ.ωνους στρατιωτικούς αρχηγούς πον ήθέλ.ησαν 
νά άντιτάξουν άμυναν έντός τής πρωτευούσης των.

Ρ ό τ τ ε ρ ν τ α μ

Τό αντό συνέβη και εις τό Ρόττερνταμ. Τά ύποχω- 
ροϋντα ολλανδικά στρατεύματα άπεφάσισαν νά οχυρω

θούν εντός τής πόλεως καί νά Αμυνθούν εναντίον τών 
προελαυνόντων γερμανικών στρατευμάτων. Α ί  γερμα- 
νικαϊ υποδείξεις δπως τά στρατεύματα υποχωρήσουν 
εκτός τής πόλεως δέν λ.αμβάνονται ύπ ’ δψιν καί 
τό γερμανικόν στρατηγεϊον ήταν άναγκασμένον νά 
διατάξη έπίθεσιν έναντίον τής πόλεως. Τήν ευθύνην 
φέρουν Ακεραίαν οί Όλ.λ.ανδοί στρατιωτικοί Αρχηγοί οί 
όποιοι έλ.αβον τήν Ανόητον αυτήν Απόφασιν.

Ή  ’ Α γ γ λ ί α  α ρ χ ίζ ε ι  τον Α ερ ο π ο ρ ικ ό ν  π ό λε μ ο ν

Ά π ό  τής Ι2ης ’ Ιουνίου 1 9 4 °  Αρχίζει διά πρώτην 
φοράν ή δράσις τής βρεττανικής αεροπορίας. Στόχους 
της άποτελ.οϋν Ανοχύρωτοι γερμανικοί πόλεις καί ό 
άμαχος πληθυσμός. Κατά τήν νύκτα πρός τήν 20ην 
Μαρτίου 1 9 4 °  διενεργοϋνται επανειλημμένοι Αγγλι
κοί Αεροπορικοί επιθέσεις έναντίον τής άνοχυρώ- 
του νήσου Ζύλτ, βομβαρδισθέντος καί αύτοϋ Ακόμη 
τοϋ νοσοκομείου τής πόλεως. Τήν 26ην ’ Α πριλίου  
βρεττανικ.Α Αεροπλάνα έπιδράμουν έναντίον τής λου- 
τροπόλεως Βέννιγκσταντ καί τής κωμοπόλ.εως Χάϊντε 
παρά τό Χολστάϊν. Τήν ιο η ν Μαίου ή μανία των 
στρέφεται έναντίον τού Φράϊμπουργκ. Κατά τήν 
νύκτα πρός την 22ην Μαϊου βομβαρδίζουν τάς πόλεις 
Ρένντ, Μπόν, Μ ύ ν χ ε ν - Γκλ.άντμπαχ καί Ά ά χ ε ν . Τήν  
νύχτα πρός τήν 28ην· Μαϊου καταστρέφονται έκ τών 
Αγγλικών βομβαρδισμών τά νοσοκομεία τής πόλεως 
Νέον Γκρεβενμπροάχ. Τά θύματα άνέρχοντα είς 
έκατοντάδας. Κ α ί ή αλ.υσος τών Αγγλικών Αεροπορι
κών επιθέσεων συνεχίζεται, μέ θύματα Αποκλειστικώς 
γυναικόπαιδα. Τήν Ι9ην ?Ιουνίου 194°> ήτοι μετα 
ενα ύλ.ύκλ.ηρον έξάμηνον ή γερμανική Αεροπορία Αναγ
κάζεται νά λάβτ) άντίμετρα.

Έ κ  τών άνωτέρω καταφαίνεται ποιος ήρξατο πρώ
τος τον άεροπορικόν πόλεμον έναντίον τοϋ άμαχου 
πληθυσμού. Ά λ λ ά  ή Αλήθεια εΐναι πικρά καί δέν 
συμφέρει τούς “Α γγλους καί τούς Αμερικανούς. 
”Ο πω ς πάντα έτσι καί σήμερα επιζητούν νά έπιρρί- 
ψούν τήν Ιδίαν ευθύνην έπί τών ωμων τών άλλ.ων.

Α Κ Ρ Ο Β Α Σ  1 4  Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν

Κ αί είς αυτήν ακόμη τήν άπό τεχνικής άπόψεως 
κεκορεσμένην εποχήν μας, Απλ.ούστατα Αριθμητικά

προβλήματα δέν ευρίσκουν τήν λ.ύσιν των, διότι 
καί είς αυτούς τους καιρούς, εμφανίζονται μερικοί 
Αστάθμιστοι παράγοντες, οί όποιοι έκ πρώτης δψεως 
δέν επιτρέπουν τήν εξαγωγήν λογικών συμπερα
σμάτων. Ο ί εχθροί τής Γερμανίας εργάζονται 
σήμερον περισσότερον άπό ποτέ μέ τούς άριθμούς. 
Λέγουν περίπου τά εξής: Κατά τά σχέδια τών
Α μερικα νώ ν, πρέπει νά παράγωνται μηνιαίως 
5000 άεροπλ.άνα. Έ ά ν  έκ τούτων αί J.ooo κα- 
ταρρίπτονται ύπεράνω τοϋ Ρ ά ιχ  ή είς αλλα έδαφη 
τής δράσεώς των, προκύπτει ένα μηνιαίον πλεόνασμα 
2.000 Αεροπλάνων, δηλ. έτησίως 24.000 Αεροπλ.άνων.

Ή  Νέα Ύ όρκη φωταγώγημένη

Νέα Ύ όρκη. Τήν  ώρα τοϋ Ανοίγματος τών θεάιρων

*Αποψις τον λιμένας τής Ν . Ύόρκης 
(Φ ω τ. Βέλ.τ Μπίλντ)

Ουρανοξύστες τής Ν . ' Υόρκης 

(Φ ω τ. Β ίλυ  Σπράχερ)

Τ ό  Αριθμητικόν αύτό παράδειγμα 
δικαιώνει τούς Άγγλοαμερικανούς 
ύπολογιστάς —  έτσι τουλ.άχιστον νο
μίζουν —  κατά τούς όποιους ή Γ ερ
μανία καί ή Ευρώ πη δέν ήμποροϋν 
πλέον νά άποφύγονν τήν καταστροφήν 
υπό τΰχν έχθρικώ ν Αεροπορικών 
σμηνών.

Πράγματι, φαίνεται πειστικόν τό 
αριθμητικόν παράδειγμα, έν τούτοις 
δμως, δέν έχει καμμίαν Αποδεικτικήν 
δύναμιν. Κ α ί τοϋτο, διότι δέν έλ.ήφ- 
θησαν ύπ ’ δψιν οί αστάθμητοι παρά
γοντες, τούς Οποίους άνεφέραμεν 
προηγουμένως. Διότι ή Α μ ερ ικ ή  
δέν παράγει άνάλ,ογον πκσότητα πλη
ρωμάτων, δπως άεροπλάνα, καί διότι 
τά πληρώματα τών άεροπλ.άνων δέν εΐνε ενα 
είδος το οποίον η μπορεί νά παραχθή «ομαδικά» ή 
κατα μαζας, επι τή βάσει κατεστρωμένων σχεδίων. 
Η  μπορεί να επιτευχθούν τά άποτελέσματα τής παρα

γω γής τών άεροπλ.άνων εις τήν Α μ ερ ική ν, Αλ.λά τά 
εχθρικά αυτά άεροπλ.άνα δέν ήμποροϋν νά δράσουν 
είς τήν εκτασιν, τήν όποιαν επιθυμούν οί Α μερικανοί, 
διότι λείπουν εκατοντάδες χιλιάδων έκπαιδευμένων 
πιλότarv. Ό  ισχυρισμός έπίσης, δτι ύπάρχει εις τήν 
διάθεσιν τών άεροπλ.άνων αύτών καύσιμος ύλη εις 
απεριοριστονς ποσοτητας, εΐνε έσφαλ.μένος, διότι αί 
ποσότητες αυτές δέν εύρίσκονται έκεϊ δπου τάς χρειά
ζονται δια τον εφοδιασμόν τών έν Ευρώ πη δρώντιον 
εχθρικών άεροπλ.άνων.

Αύτό εΐνε μόνον ένα άπλ.ά παράδειγμα, Αλ.λ.ά μάς 
Αναγκάζει νά σκεφθώμεν άναλόγως καί έπί τών άλλων 
πεδίων, δπου οί εχθροί τής Γερμανίας προσπαθούν 
νά μπλοφάρουν μέ τολμηρούς Αριθμητικούς νπολ,ογι- 
σμους. Τό αύτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ τούς έχθρικούς 
ισχυρισμούς, κατά τούς όποιους ή γερμανική βιομηχανία, 
μετά τούς βομβαρδισμούς, δέν εΐνε πλέον είς θέσιν 
νά προσφέρη υπηρεσίας διά τήν διεξαγωγήν τοϋ 
πολέμου. Α π ο τε λ ε ί δμως γεγονός, δτι τό κέντρον 
βαρύτητας τής γερμανικής Αεροπορίας προ πολ.λοϋ 
ήδη έχει κατανεμηθή, ούτως ώστε νά μην εΐνε δυνατόν 
νά πληγή ποτέ Αποφασιστικώς.

'Ο  θιασώτης τής στρατηγικής τών Αριθμών τον 
εχθρού τής Γερμανίας ΘΑ έκπ/.αγή μέ τά Αποτελέ
σματα τής βιομηχανικής παραγωγής τοϋ Ρ ά ϊχ , τά 
όποια δεικνύουν μίαν άνιοϋσαν καμπύλην. Κ α ί τό 
δντι αύτό συμβαίνει. Τοϋτο έπραγματοποιήθη έν 
μέρει καί διά τής εργασίας τών γυναικών, αί όποΐαι 
—  είς πολλούς κλ,άδους τής οικονομίας —  άπεδείχθη- 
σαν ισάξιοι τών Ανδρών. Τό γεγονός δμως, δτι έπε- 
τεύχθησαν τόσον καλ.ά άποτελέσματα διά τών γυναι
κείων έργατικών χειρών, οφείλεται είς τό δτι έλ.ήφΟη- 
σαν δλ.α τά κοινωνικά μέτρα διά νά δημιουργήσουν εις 
τάς έργαζομένας γυναίκας μίαν ισορροπίαν, ανάλογον 
πρός τάς κοινωνικός των άνάγκας. Τά μέτρα αυτά, 
δέν έλ.ήφθησαν μόνον διά τάς Γερμανίδας, άλλ.ά καί 
διά τάς έργατρίας τών ξένων κρατών. Ο ντω , άπό 
Απόψεως έργατικών χειρών, ή Αγωνιζομένη Ευρώπη  
έξησφάλισε τάς καλυτέρας δυνάμεις.



Ύ π ό  τό πρόσχημα δτι ή Γαλλία άγωνιά σήμερον, 
δέν πρέπει νά ένταφιασθώμεν μαζί μέ τούς νεκρούς. 
Δέν πρέπει νά παρασυρθώμεν άπό τό καταρρεϋσαν 
μεγαλεϊον μας. Δέν πρέπει νά φθειρώμεθα μέσα είς 
ονειροπολήσεις παρελ.θόντος μεγαλείου, άλλα. χωρ'ις 
νά άπαρνηΟώμεν τίποτε άπό τό παρελθόν μας ας 
έτοιμασθώμεν νά γίνωμεν και πάλ.ιν μεγάλοι καί μάλι
στα άπό τής ανριον.

' Η  ήττα μας ας γίνη παράδειγμα διά νά θεραπευ- 
θώμεν άπό τήν μανίαν πού μάς κατείχε, νά έκτιμώμεν 
καί νά νποτιμώμεν τόσον επιπολαίως τούς γείτονάς 
μας. "Α ς  σννετισθώμεν ταχύτατα. ” Α ς  μάθωμεν νά 
άναγνωρίζωμεν καί διαχωρίζωμεν τάς διεθνείς άξίας, 
σύμφωνα μέ τό εθνικόν ήμών φρόνημα καί ας μή  
ταχνδακτυ λ.ονργονμε μέ άρετάς πολ.νσννθέτονς, πού 
νομίζομε οτι υπάρχουν άκόμη εις τήν καρδιά μας, 
ενώ πρό πολλ.οϋ έχουν έξανεμισθή. «Πρωταθληταί 
του Δικαίου!» «Σταυροφορία διά τήν ’ Ελευθερίαν!»  
« ’ Α γώ ν διά τήν Ισ ό τ η τα !» Κάθε μία άπό τάς λ.αϊκάς 
αύτάς διαφημιστικός πινακίδας, πού μοιάζει σαν αδεια 
χρυσαλλίδα, μάς ώδήγησε παρ’  δλον τόν ήρωϊσμόν 
μας (δ όποιος τήν φοράν αύτήν έλλειψε τελείως), 
είς σκλ.ηρά άτυχήματα.

’ Εκτός μερικών προνομιούχων δντων πού δια
δέχονται άλληλα κληρονομικώς, ή πλειονότης τών άν- 
θρώπων, πού παλ.αίει καί αγωνίζεται διά τήν νπαρξίν 
της δέν σκέπτεται άλτρου ϊστικώς. Πολ.ύ δέ όλ,ιγώ- 
τερον οί λαοί πού αντιπροσωπεύουν άδηφάγους ορέ
ξεις.

’Ά ς  μή  νομίζωμεν τούς εαυτούς μας καλυτέρους 
τών άλλων ούτε καί τούς αλλ.ονς χειροτέρονς άπό ημάς. 
”Α ς  ζητήσωμεν δχι μέσα εις τό ναρκισσευόμενον μέ 
πάθος ιδεώδες, άλλά είς τήν λογικήν τόν τρόπον διά 
τον όποιον θά είσέλθωμεν μέσα εις τήν εύρωπαϊχήν 
κοινότητα. Δέν είμεθα ούτε οί εκλεκτοί τοϋ θεοϋ ούτε 
καί ή φνλή τών έκφύλων. Ειμεθα, λίγο-πολν, άπό 
τήν ίδια ’ Ινδοενρωπαϊκή φνλή, δπως καί εκείνη πού 
εύρίσκεται εις τά σύνορά μας. Λόγω τον παρελ.θόντος 
μας, ό κόσμος μάς έπλεξε πολλ.ά εγκώμια και εκείνοι 
πού είσέδυσαν' είς τήν χώραν μας —  δέν εννοώ τούς 
νικητάς μας —  έξ αφορμής τών άρχών τής παγκοσμίου 
ελευθερίας, σννέτειναν τά μέγιστα διά τόν διχασμόν μας.

'Η  αλήθεια δέν εύρίσκετ αι ούτε εις τόν Μπαρές ούτε 
καί είς τούς ' Εβραίους, οί όποιοι δέν ειχον δικαιώματα 
μέχρι τοϋ I7Q0, δπως διακηρύττουν τά άνόητα σχολ.ικά 
εγχειρίδιά μας. Καίτοι ειμεθα άνεκτικοί, τό ένστικτον 
καί ή πείρα αιώνων ολοκλήρων μάς προεφύλαξαν 
άπό τοϋ νά γίνωμεν ερμαιον διχασμού.

Δέν πρέπει νά άπατώμεθα διά τήν ενκο/.ίαν μέ τήν 
όποιαν δεχόμεθα τούς ξένονς, ο ντε καί διά τήν μανίαν 
πού έχομεν νά διακηρύσσωμεν τούς άγώνας μας 
διά τήν ελευθερίαν. Ή  ελευθερία, διά τήν οποίαν 
κατά τήν έπανάστασιν έδώσαμεν τόσα τερατώδη αντί
γραφα καί τήν όποιαν κατόπιν έστήσαμεν εις τά 
άνοικτά τοϋ λιμένας τή ς Ν . Ύ όρκης —  διά νά κηρν- 
ξωμεν τό Εύαγγέλ.ιον τών ουρανοξυστών —  δέν υπήρξε 
δι’  ημάς παρά μία έμμεσος μορφή ύλοποιήσεως 
τής υπεροχής μας.

■ (  Συνέχεια)

Π Ο Ι Ο Σ  Δ Ε Ν  Ξ Ε Ρ Ε Ι  Τ Η Ν

(Άνταπύκρισις τής κ. Χέλ.γκας φόν Λίμπερμαν)

«Πρέπει νά ζήσω κάτι άλλο, κάτι τό νέο, γιατί 
διαφορετικά στενοχωριέμαι. . .» Αύτά τά λόγια είνε 
χαρακτηριστικά γιά τήν ζωή της, μιά ζω ή γεμάτη 
εργασία, άλλ.ά καί έπιτυχία: γιά τήν ζω ή τής Μαρίκας 
Ρέκ . . . Κ α ί ποιος δέν ξέρει τήν Μαρίκα Ρέκ;

Γεννήθηκε στό Κάιρο, ώς κόρη ένός Ούγγρον άρχι- 
τέκτονος καί μόλ.ις άρχισε νά περπατή, έμαθε καί νά 
χορεύη. Σ έ ήλικία 5  έτών έκαμε τήν πρώτη της 
χορευτική έπίδειξι ένώπιο τοϋ έκλ.εκτοϋ κοινού μιάς 
λ.οντροπόλεως. Ή  πρώτη χορεύτρια τής Κρατικής 
”Οπερας τής Βουδαπέστης, Ά ν ν α  Παλάϋ, πού είχε 
καί σχολ.ή χορού, ύπήρξε ή πρώτη της διδασκάλισσα.

"Οταν ή Μαρίκα Ρέκ έγινε έτών προσελ.ήφθη 
ύπό τον «Μουλέν Ρ ούζ»  τών Παρισίων, ώς μπαλαρίνα. 
Ή  τέχνη της κατέπληξε τούς ειδικούς καί ένα χρόνο 
άργότερα, πέρασε τόν ωκεανό γιά νά χορέψη στο 
Μπροντγουέϋ. ' Ω ς πρώτο μισθό τής καθώρισαν 
6ο δολλάρια τήν έβδομάδα. ’’Επειτα, έπηκολ.ούθησαν 
περιοδείες στά Λονδίνο καί στήν Βουδαπέστη καί 
έξαφνα άνέλαβε τόν πρωτεύοντα ρόλο ένός θεατρικόν 
έργου. Ά λ λ ά  καί ή έπιτυχία αύτή δέν τήν ικανο
ποιούσε. Γυμναζότανε, έργαζότανε, μάθαινε διαρκώς. 
Τό Μαρικάκι είχε μεγάλη φ ιλ ο δ ο ξ ία ... ’ Επειδή  
ήταν καί εξαιρετική ίππεύτρια, εργάστηκε καί σέ ιππο
δρόμια καί δπως έλεγε ή ιδία τότε: « Ή  ράχη τοϋ 
άλογον ήταν τό στοιχείο της.»

Τό 1 9 3 °  ένεφανίσθηκε γιά πρώτη φορά στό Βίν- 
τεργκαρτεν τοϋ Βερολίνου. Κατόπιν έπηκολούθησαν 
ταξίδια στό Αμβούργο, Μόντε Κάρλο, Λονδίνο, στήν 
Όστάνδη, Ντωβίλ., στάς Κάννας, στό Παρίσι, στή 
Βουδαπέστη κλπ. Παντού έπιτυχία, χειροκροτήματα 
καί πανζονρλισμός . . .

Σήμερα, ή Μαρίκα Ρέκ θεωρείται στή Γερμανία, 
ώς ενα άπό τά πιο άγαπιρά καί φωτεινά άστέρια τής 
οθόνης. Κάθε κινηματογραφική της ταινία εϊνε και 
μιά μεγάλη έπιτυχία. Σάς νπενθνμίζω μόνο μερικές: 
«Έλ.αφρά αίμα», «Έλ.αφρά ιππικό», «Μ ιά νύκτα 
τοϋ Μάη», « Χαλλό Ζανίν», «Ή ταν μιά μεθνστική  
νύκτα χορού», « Ή  γυναίκα τών ονείρων μον», « Α γ ά 
πα με» καί τόσες άλλες. Ή  Μαρίκα Ρέκ είνε μιά  
σπουδαία τεχνίτρα, γ ι’ αύτό καί ενθουσιάζεται τά κοινά 
μέ τόν χορό της.

Ή  Μαρίκα Ρέκ στή ταινία ή «γυναίκα τών ονείρων μου

(Φ ω τ. Ονφα)

26



O i ”Α γγλοι καί oi ’ Αμερικανοί χορηγούν άφειδώς 
υποσχέσεις, εις πάντα έχθρικώς πρός τήν Γερμανίαν 
διακείμενον, περί μιάς καλντέρας μεταπολεμικώς άπο- 
καταστάσεώς τον. ' Υπάρχουν πολλοί, /.ησμονήααντες 
άσφαλώς τάς άγγλικάς εγγυήσεις, ευχαρίστως ακούουν 
τάς άγγλ,οαμερικανικάς αύτάς ύποσχέσες, πλ.ήν 
δμως τρομάζουν έπίτώ  άκούσματιτοϋ τρίτου των συντρό
φου, τοϋ άρρήκτως συνδεδεμένου μετά τοϋ μπολσεβίκικου 
παραδείσου. Κ α ι αυτοί άκόμη που άπεχθάνονται τήν 
Γερμανίαν και τό κυβερνητικόν αύτής σύστημα, φρι- 
κιονν άναλογιζόμενοι μίαν νίκην τοϋ μπολσεβικισμοϋ 
εναντίον τής Γερμανίας, άποτελούσης τό προπύργιον 
έναντι τοϋ μπολσεβικισμοϋ. Γνωρίζουν καλώς δτι τήν 
πτώσιν τής Γερμανίας θά έπακολ.ουθι)ση ή υπαγωγή  
ολοκλήρου τής Εύρώπης υπό τήν σοβιετικήν δεσπο
τείαν. Κ α ι τί σημαίνει μπολαεβικική δεσποτεία, ού- 
δείς υπάρχει σήμερον άγνοών τοϋτο εν Ευρώπη. 
Α ύτό ούδεμίαν έχει σχέσιν μέ τήν κοσμοθεωρίαν. 
Παρήλ.θε πλέον ή εποχή πού έπίστευον δτι είς μίαν 
μπολσεβικικήν Εύρώπην οι άνθρωποι θά διήγον ήσυ- 
χον, ώραίον και αναπαυτικόν βί'ον, θά έκέρδιζαν πολλά, 
θά έτρωγαν πλουσιοπάροχα και θά ήδύναντο νά κοιμη
θούν ξένοιαστοι εξασφαλισμένοι άπό τήν γερμανική 
μπαγιονέτα.

’ Ε π ί τής πεποιθήσεως αύτής τοϋ εύρωπαίου προ
σκρούει ή άγγλοαμερικανική προπαγάνδα, επιζητούσα 
τελ.ευταίως διά διαφόρων τεχνασμάτων νά κατανικήση 
τόν φόβον αυτόν έκ τοϋ μπολ.σεβικισμοϋ. Ά λ λ .ά  οί 
τάφοι τής Βυνίτσης καί τοϋ Κατύν είναι άκόμη άνοι- 
κτοί. Πρέπει δμως νά εύχαριστήση τόν μπολ.σεβϊκον 
σύμμαχον. Ό  σύμμαχος αύτός παρακολουθεί τόν 
άγγλ.ικόν καί αμερικανικόν τύπον και ακούει τά ραδιό
φωνά του καί τάς έκπομπάς του. Διά τοϋτο είναι 
υποχρεωμένη διαρκώς νά ψάλ.λ.η ύμνους πρός τόν 
συνετόν στρατάρχην Στάλιν, ό όποιος δέν ζητεί τίποτε 
άλλο άπό τήν άνασύστασιν τών παλ.αιών σοβιετικών 
συνόρων τοϋ 1914·

Ά λ λ ά  ποιος εύρωπάίος εΐναι τόσον ηλίθιος διά νά 
πιστεύση τούς μύθους αύτούς τών ’Ά γ γ λ ω ν  καί Α μ ε ρ ι
κανών τους όποιους ούτε καί αύτοί οί ίδιοι πιστεύουν; 
Γ ι αύτό άρχισαν νά χρησιμοποιούν αλ.λ.α μέσα. Ε ίς  
τάς κατεχομένας ύπό τής Γερμανίας περιοχάς καί είς 
τάς διαφόρους ούδετέρας χώρας, ή άγγλοαμερικανική 
προπαγάνδα, άρχισε τελευταίως να διαδίδη έντέχνως 
τά άντίθετα εκείνων τά όποια πλ.ηροϋν τάς στήλας τών 
εφημερίδων των καί τούς ραδιοπομπούς των. ’ Ε μ 
πιστευόμενοι είς τήν εύκολοπιστίαν τοϋ ανθρώπου, 
διαδίδουν δτι ή συμμαχία των μετά τής Ρωσσίας 
υπήρξε ν ενα άναγκαϊον τοΰ πολέμου επακολούθημα 
διά τήν συντριβήν καί κατανίκησιν τοϋ κοινού εχθρού: 
τής Γερμανίας. ’ Εκτός τοϋ κοινοϋ αύτοΰ σκοπού

τίποτε δέν τούς συνδέει μέ τούς μπολσεβίκους κατακτη- 
τάς. Μόλ.ις συντριβή ή Γερμανία θά άναλάβουν αυτοί 
τήν προστασίαν τής Εύρώπης. Α ύτοί θά έγγυηθοϋν 
έναντι τοΰ Κρεμλ.ίνου τά νέα κράτη τής Εύρώπης  
καί έάν οί μπολσεβίκοι παρασπονδίσουν θά έξαπολύ- 
σουν έναντίον αύτών τάς στρατιάς των, αί όποίαι τότε 
μόνον θά άνακόψουν τήν ορμητικήν των προέλασιν, 
δταν θά έχη συντριβή πλ,ήρως ό παρασπονδίσας σύμ
μαχος μπολ.σεβίκος.

Ταύτα άνταποκρίνονται είς τάς ελπίδας καί τάς επι
θυμίας εκείνων οί όποιοι τά σκέπτονται. Κ α ί ώς γνω
στόν ό άνθρωπος άρέσκεχαι νά πιστεύη εκείνο τό όποιον 
επιθυμεί. Ά λ λ .ά  πάραντα άνακύπτει τό ερώτημα; 
Τίνι τρόπο) ό εφευρέτης θά πραγματοποίηση τό σχε
δίάν του αύτό; Πρέπει τις νά έχη προ δφθαλ.μών τήν 
πορείαν καί έξέλιξιν τών μέχρι τούδε στρατιωτικών 
επιχειρήσεων διά νά ίδη κατά πόσον εΐναι δυνατόν νά 
έπιτευχθή τούτο. Τά γερμανικά στρατεύματα 'κατά τούς 
άγώνας των είς τόν Βορράν, τήν Δύσιν καί Νοτιο
ανατολικήν Εύρώπην ούδένα συνήντησαν πραγματικώς 
επικίνδυνον αντίπαλον. ’ Εντός ελάχιστων εβδομάδων 
έξηνάγκασαν τήν Γαλλίαν, τήν ιιέχρι τότε ίσχυ ροτέραν 
στρατιωτικήν δύναμιν νά συνθηκολ,ογήση καί έξεδίω- 
ξαν, οπουδήποτε καί αν συνήντησαν, τούς Βρεττα- 
νούς εκ τής Εύρώπης. Κατόπιν, έπί ενα ολόκληρον 
έτος διεξήγαγον πόλεμον έναντίον τών Σοβιέτ άποσπά- 
σαντα άξιολόγους νίκας καί τάς καλ.υτέρας περιοχάς 
τής Σ . Έ νώσεως. Ε ίς  πολ.λάς χειμερινάς επιθέσεις 
τών μπολσεβίκων άντεπεξήθον νικηφόρως έναντίον 
αύτών. Κ α ί έν τούτοις μόνον προ τής Σ . 'Ενώσεως 
τά γερμανικά στρατεύματα άνεϋρον ενα επικίνδυνον 
αντίπαλον. Κ α ί έάν παρ’ έλ.πίδα τά μπολσεβίκικα 
στρατεύματα ύπερβοϋν τά σύνορα τής Γερμανίας, ποιος 
πιστεύει δτι θά εύρεθή κάποια δύναμις διά νά τά συγ
κράτηση άφοϋ τοϋτο ήτο αδύνατον εις τούς Γερμα
νούς;

Ο ί ’Άγγλ.οι παραδέχονται δτι κατά τό 1940—41  
ήσαν άσθενέστεροι τών Γερμανών. Έ κτοτε δμως, ώς 
διατείνονται έπήλθε πλ.ήρης άνατροπή τών δυναμικών 
σχέσεων ’ Αγγλίας-Γερμανίας, χάρις είς δύο παρά
γοντας: τήν είσοδον τής Α μ ερ ικ ή ς είς τόν πόλεμον 
καί τής ολοκληρωτικής έπιστρατεύσεως τής βρεττανι- 
κής αυτοκρατορίας. Τ  ώρα οί ’Ά γ γ λ ο ι καί Α μερικανοί 
είναι κατά πολύ άνώτεροι τής Γερμανίας, ώς λέγουν, 
δυνάμενοι νά άναμετρηθοϋν καί πρός αύτήν τήν Σ .  
"Ενωσιν.

Ά λ λ .ά  άν πρός στιγμήν παραδεχθώμεν ώς άληθή 
τόν ισχυρισμόν των αύτόν, τότε διερωτώμεθα διατί δέν 
έχρησιμοποίησαν τήν δύναμιν των αύτήν διά νά έκδιώ- 
ξουν μίαν ώραν ταχύτερον τάς έλ.αχίστας γερμανικός 
δυνάμεις άπό τήν Α φ ρικήν; Τίνι τρόπφ επέτυχε μία  
δράξ Γερμανών στρατιωτών νά αναχαίτιση επί μήνα

28

ολόκληρον τάς έν Σικελία άγγλοαμερικανικάς δυνά
μεις: Κ α ί άκόμη: διατί δέν παρημπόδισαν τήν κανο
νικήν νποχώρησιν τών Γερμανών έκ Σικελίας καί 
διατί δέν κατήγαγον έστω καί μίαν πραγματικήν νίκην; 
Δ ια τί δέν έπιζψ οϋν νά άποβιβασθοΰν είς τήν Δύσιν  
καί νά δημιουργήσουν τό τόσον έπιθυμητόν καί τόσον 
πεισμόνως άπό τόν μπολ.σεβικικόν σύμμαχον άξιού- 
μενον δεύτερον μέτωπον, τό όποιον έν δεδομένη στιγμή  
θά ήδύναντο νά χρησιμοποιήσουν καί έναντίον τοϋ 
μπολσεβικισμοϋ; Κ α ί ή Γερμανία εύρέθη προ δυ- 
σχερεστέρων προβλ.ημάτων είς τήν Νορβηγίαν, τήν 
Ε λλά δ α  καί τήν Κρήτην, άλλά παρέκαμψε ταϋτα 
ό,οτραπιαίως. Ο ί Γερμανοί δέν άπέσπασαν ούτε καί 
ενα στρατιώτην έκ τοΰ Άνατολ,ικοΰ μετώπου διά νά 
ένισ χύσουν τάς έν Α φ ρ ικ ή  καί Σικελία άγωνιζομένας 
δυνάμεις των καί έν τούτοις οί “Α γγλοι καί Α μερικανοί 
παρ’ όλην τήν υπεροχήν των δέν επέτυχαν νά προ
παρασκευάζουν είς αύτά μίαν άγγλικήν Δ ουκέρκην.

Ή  Γερμανία εΐχε πλειστάκις τήν ευκαιρίαν νά 
γνωρίση τήν μαχητικήν δύναμιν καί άξίαν τών άντι- 
πάλων της. Μόνον είς τήν Σ . "Ενωσιν άνεϋρεν ενα 
έπικίνδυνον άντίπαλ,ον. Ε ίς  τό μεσογειακόν μέτωπον 
δέν βλέπει παρά ένα δευτερεϋον πολεμικόν πεδίον είς 
τό όποιον Αναχαιτίζει τούς αντιπάλους της μέ ελάχιστος 
δυνάμεις. Πόθεν λοιπόν εξάγουν οί ’ Αγγλοαμερικανοί 
τήν πβποίθησίν των δτι όχι μόνον εΐνα Ισχυρότεροι τοϋ 
γερμανικού στρατού της Α νατολής, μετά τοΰ όποιου 
ουδεποτε άνεμετρήθησαν, άλλά θά άναμετρηθοϋν προ- 
σεχώς μετά τήν κατάρρενσιν τοϋ σοβιετικού μετώ
που, άλλά καί άπό τους μπολ,σεβίκους άπό τούς όποιους 
άναμένονν τήν συντριβήν τοΰ γερμανικού στρατού;

Η  Γερμανία δεν εθεσεν άκόμη έπί τής πλάστιγκος 
δλας της τάς δυνάμεις. Α ί  γερμανικαί έφεδρείαι είναι 
άκόμη άρκετά ίσχυραί. Κ α ί εΐναι άκόμη δυνατόν 
εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος νά σχηματισθή 
γιγαντιαία σνρατιά, έξωπλ,ισμένη δι δλων τών συγ
χρόνων πολεμικών μέσων, ύπό τήν ηγεσίαν παλαιμά
χων και έμπειρων στρατιωτών πού έγνώρισαν τούς 
’Ά γ γλο υ ς, καί Αμερικανούς είς τήν Νορβηγίαν τήν 
Γαλ.λΧαν, τήν Έλλ.άδα, τήν Α φ ρ ικ ή ν  καί τήν Σικελίαν. 
Ο ί παλαίμαχοι καί πεπειραμένοι αύτοί στρατιώτες 
γνωρίζουν νά μή υποτιμούν τούς άντιπάλους των. 
Γνωρίζουν τήν σκληρότητα τών ’Ά γ γ λ ω ν  καί τό 
πλήθος τών άμερικανικών όπλων. Κ α ί γνωρίζουν 
άκόμη έπακριβέστερον τήν- ιδίαν αύτών δύναμιν.

’ Ενθυμούνται τίνι τρύπιο έτρεχαν, ώς λαγοί, προ 
αύτών οί ’Ά γ γ λ ο ι καί έγνώρισαν έκ τοϋ πλησίον τήν 
άγγλοαμερικανικήν υπεροχήν εις τήν Σικελίαν, όπου 
παρ’  όλας τάς πολλαπλ.ασίας δυνάμεις τάς όποιας 
διέθεσαν οί ’ Αγγλοαμερικανοί, δέν έπέτυχον νά άναλά
βουν είς τάς χείρας των τήν πρωτοβουλίαν, καίτοι ή 
αναλογία ήταν ενας Γερμανός έναντι είκοσι Ά γ γ λ ο -  
αμερικανών.

Ο ί ’Ά γ γ λ ο ι καί οί Α μερικανοί εΐναι είς θέσιν, 
δι είκοσαπλασίων δυνάμεων, νά αναχαιτίσουν τάς 
έλ.αχίστας δρώσας είς τήν μεσόγειον γερμανικάς δυνά
μεις όχι όμως καί νά συντρίψουν τήν σοβιετικήν δύνα- 
μιν. Τοϋτο τό γνωρίζουν άριστα οί Αγγλοαμερικανοί

στρατηγοί, άδιαφόρως έάν τό κρατούν άπολύτως μυστι
κόν καί μόνον διά τόν έαυτόν των.

'Ο  ύπολ.ογίζων είς τήν δυνατότητα τής καταρρεύ- 
σεως τής Γερμανίας γνωρίζει ότι αύτομάτως ή σοβιετική 
έπιθετική δύναμις θά αύξηθή κατά πολύ έναντι τής 
σημερινής τοιαύτης. Ε ίς  τήν κατοχήν τών σοβιέτ θά 
παριέλθουν πάραυτα οί θησαυροί τοϋ ούκρανικού έδά- 
φους καί οί ανδρες τών κατεχομένων ύπό τής Γ ερ
μανίας σήμερον περιοχών, καί θά συνενωθούν άκόμη 
μετά τών σοβιετικών όλαι αί λ,ανθάνουσαι σήμερον έν 
Εύρώ πη μπολ.σεβικίζουσαι δυνάμεις, βλέπουσαι έκ- 
πληρούμενον τό έπιθυμητόν αύτών δνειρον. Ούδεμία 
θά ύπάρξη τότε δύναμις είς τόν κόσμον, δυναμένη νά 
αναχαίτιση τήν παγκόσμιον μπολ.σεβικικήν έπανάστα- 
σιν. Ά π ό  τής Νορβηγίας μέχρι τών Πυρρηναίων, 
άπό τών Πυρρηναίων μέχρι τού Ταινάρου καί άπό τοϋ 
Ταινάρου μέχρι τών Δ αρδανελλίων αύτοστιγμεί θά 
κυματίση ή έρυθρά σημαία τής δουλείας καί τής άτιμώ- 
σεως. Κ α ί οί ’ Αγγλοαμερικανοί; Θά παραμείνουν 
απαθείς θεαταί τών έγγυήσεών των, ανίσχυροι νά 
πράξουν τό παραμικρόν έναντι τής νικηφόρου αύτής 
μάζης.

Π Ε Ρ Ι  Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ  

Κ  Λ  Η Ρ  Ο  Ν  Ο Μ  I Κ  Ο  Τ  Η Τ  Ο  Σ

Πριν άκόμη έμφανισθή ή έπιστήμη τής κληρονο
μικότητας, οί πολ,ιτισμένοι λαοί ήξευραν ήδη ότι ό άν
θρωπος δέν μοιάζει μέ τούς προγόνους του μόνον είς 
τήν έξωτερική τον έμφάνισι, άλλ’  δτι καί ώρισμένα 
σημεία τοϋ χαρακτήρας, τής ίκανότητος καί τής κλί- 
σεώς του, ύπενθυμίζουν αύτούς. Ή  ψυχική φυ
σιογνωμία ένός άνθρώπου έξελ.ίσσεται ή διαμορφοϋται 
σύμφωνα πρός τό περιβάλλον, τό τοπεϊον, τό κλ.ίμα, 
τήν ανατροφήν, τό επάγγελμα καί τό πνεύμα τής 
εποχής.

Ό  διευθυντής τοϋ ψυχολογικού ’ Ινστιτούτου τοϋ 
Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου, καθηγητής Δ ρ Αέρς, 
έξέδωκε σχετικώς μέ τό έρώτημα τοϋτο ενα ογκώδες 
βιβλίον πού φέρει τόν τίτλον: « Ή  συγκρότησις τοΰ 
χαρακτήρος.» Ε ίς  τό έργον αύτό, ό συγγραφεύς έξε- 
ταζει κατα πόσον τό περιβάλλον επιδρά έπί τών κληρο
νομικών στοιχείων τοϋ άνθρωπίνου χαρακτήρας. Ή  
επιστημη παραδέχεται σήμερον, ότι ώρισμένα ψυχικά 
χαρακτηριστικά μεταδίδονται άπό γενεάς είς γενεάν. 
Επίσης τό ψυχικό μέρος τών διδύμων εξετάζεται 

λεπτομερώς, τόσον ύπό τοϋ καθηγητοϋ Αέρς, όσον καί 
ύπό τοϋ άνθρωπολογικοΰ ινστιτούτου τοϋ Αύτοκρά- 
τορος Γουλ,ιέλμου, όπου y6 δίδυμα ζούν καί μελ.ετώνται. 
’ Ενδιαφέρον είνε, δτι καί αύτά άκόμη τά όνειρα τών 
δίδυμων είνε όμοια . . . Ή  λεπτομερής παρατήρησις 
καί έξέτασις τής πνευματικής καί ψυχικής πλευράς 
τών διδύμων έχει ώς σκοπόν τήν έξακρίβωσιν κατά 
πόσον καί ποϊαι ψυχικαί καί πνευματικοί ιδιότητες εϊνε 
κληρονομικές.
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Μ ’ αυτά τά ξενητεμένα παιδιά τής "Ελλάδος, πού 
τ'ις φωνές τονς τις άκοϋτε σ’ δλονς τονς δρόμους τής 
Βιέννης, μπορεί νά κάνει κανείς πρώτης τάξεως παρα
τηρήσεις σ’ οτι άφορά τίς εθνικές μας άρετές. Στο 
θέμα αύτό δέν έχετε Αντικείμενο τονς πέντε-δέκα 
εκλεκτούς, πον φροντίζουν γιά τήν έτικέττα «άρτι 
Αφιχθείς». Τό Αποτέλεσμα θάταν τότε άσφαλώς 
•ψεύτικο. Εχετε νά κάνετε εδώ μ ’ έναν ολόκληρο λαό 
πον άντιπροσωπεύει τήν Έ/./.άδα σ’ δλ.α της τά ση
μεία. Θά βρήτε τόν Αγρότη τόν σφιχτά δεμένο μέ 
τήν γή, αυτόν πού προτού γνωρίσει τήν πρωτεύονσά 
τον γνώρισε τίς ομορφότερες πό/.εις τής Μεσενρώπης. 
Είναι ό μόνος πού δίνει τήν εικόνα τον ξερριζωμένον.

Ό  άλλος είνε ό άνθρωπος τής πιάτσας, δ μεγάλος 
ειδικός στ Α κόλ.πα τής ζωής. Μέ τήν δυναμικότητα 
πού διαθέτει κάθε περιπέτεια είναι μικρότερη από 
εκείνη πού έχει σνλλάβει ή ζωηρή φαντασία τον καί 
είναι έτοιμος δ ίδιος νά τήν αντιμετωπίσει.

Ά λλ.ά  δ κεντρικός τύπος είναι ένας. Γύρω του 
στρέφονται δλ.οι οί άλλοι, ασήμαντες φιγούρες πού παί
ζουν τόν ρολ.άκο τους. Αυτός είναι ό έμπορος, σέ 
κάθε άποψι, σε κάθε στιγμή, έτοιμος νά σας πουλήσει 
καί νά σάς Αγοράσει χωρίς νά τό καταλ.άβετε.

Στήν Εύρώπη, δταν περάσετε τά ελληνικά σύνορα 
καί συνταξιδεύετε μέ ξένους, στήν δήλ.ωσι τής ελληνι
κής σας έθνικότητος, ό συνομιλητής σας αν μέν έχει 
γυμνασιακή μόρφωσι θά σάς άπαγγείλ.ει κανένα δμηρικό 
στίχο ή αν δέν σκαμπάζει άπ’ αύτά θά σάς θανμάσει 
ώς τόν ικανότερο έμπορο τής Ευρώπης. Στήν δεύτερη 
κατηγορία θά πέσετε οπωσδήποτε έστω καί αν άκόμη 
πηγαίνετε νά άναλ.άβετε τά καθήκοντα* ’ Αρχιμανδρίτη 
σέ κάποια έκκλ.ησοϋλα τον άπόδημον έλληνισμοϋ.

'Ο  έλληννκός αυ
τός τύπος δοκιμά
σθηκε τώρα τελευ
ταία εις τήν διεθνή 
άγορά καί μπορώ νά 
είπώ  δτι ήρθε πρώ
τος. ’ Εκείνο πού 
κύρια τόν χαρακτη
ρίζει είναι τό παιγνίδι 
στις υψηλές κλίμα
κες. Συχενεται τόν 
ψ; /.ικατζή. Τον αρέσει

Υπό Ο Μ Η Ρ Ο Υ  Ε Π Ι Κ Ο Υ  

τό νταραβέρι στό Ανοιχτό πέλαγος, ηδονίζεται κυ
ριολεκτικά νά προκαλ.ή τόν κίνδυνο μέχρι τοϋ σημείου 
νά τόν κάνει φίλ.ο του, νά τόν έμπορευθή κι αυτόν 
καί νά τόν κερδίσει. Είναι ό τύπος πον προκαλ,εί τό 
θαυμασμό έκφραζόμενο σ’ δλες τις γλώσσες τοϋ κόσμον.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι τά παιδιά αυτά δου
λεύουν μόνο μέ τήν φυσική τους ευφυΐα. Δέν έχουν 
κανένα άλλο προσόν. Κ ι αν πετάξετε μιά ματιά στις 
βιογραφίες τών μεγάλων μας εμπόρων, πού ξεκίνησαν 
Από κάποιο χωριονδάκι τής Ε λλά δ ο ς γιά νά άνεβο- 
κατεβάζονν άργότερα τίς τιμές τοΰ διεθνούς χρηματι
στηρίου, θά βρήτε πολλές ομοιότητες στά ιδιαίτερα 
τής ζω ής των. Ό  πρόλογος μόνον δέν ταιριάζει πού τόν 
δημιούργησαν πραγματικά σκληρές κοσμογονικές ώρες.

Τό γενικό έρώτημα είναι πώς συνεννοείται ό τύπος 
αυτός, σέ ποιά γ/.ώσσα, άφοϋ δύσκολα καταλ.αβαίνει 
τήν πρώτη ξένη γ/.ώσσα πού ακούει στήν πατρίδα 
τον, τήν καθαρεύονσα θέλω νά είπώ.

Ά κ ρ ιβ ώ ς Από ’ δώ Αρχίζει τό θαύμα τής δρα- 
στηριότιμός του. Π ρώ τ Απ’ δλ.α τά μάτια τον έχονν μιά 
μαγική ιδιότητα: νά μιλάνε.."Οταν σάς μνρισθή δτι είσθε 
ένδιαφέρων δέν τον ξεφεύγετε. "Α ς είστε άπό τήν χώραν 
τον άνατέλ.οντος ήλιον, είτε είστε γεννημένος στήν Μον- 
μάρτη ή κι αν έχετε φοιτήσει δεκάδες τά χρόνια στό 
Χατζηκυριάκειο η τό ρολόι τοϋ Πειραιώς ή κι αν 
άκόμη Ανήκετε στδς γερούς τον Αιντιπάλονς, τούς Α ρ μ ε 
νίους, δέν τήν γλυτώνετε αν πέσετε στον τομέα του,

’Ά κονσα  κάποτε έναν άπ’ αύτούς τους τύπους, 
πού τόν γέλασε ένας Ά ρμένη ς, νά δίκαιολογήται μέ 
τόν έξής τρόπο:

— Μά αύτός δέν ήταν Ά ρμένης. 'Ηταν "Ελληνας πού 
άλλαξε υπηκοότητα κι έγινε Ά ρ μ έ ν η ς . . .

Δέν λείπει, φυσικά, 
καί ή έλ/.ηι·ική καν
τάδα καί τό σχετικό 
χορευτικό νούμερο

( Φ ωτ. Σπόρτ <5 
Πρέσε)

ΒΙΕΝΝΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μία άποψις τοϋ εσω
τερικού τοϋ θεάτρον τών 
έλλ.ήνων έργατών στή 
Βιέννη, κατά τήν ωρα 

τής παραστάσεως 

(Φ ω τ. Σπόρτ Π  ρέσε)

“Α ν τόν δήτε τήν ώρα 
τών διαπραγματεύσεων 
θά συζητά μέ J έθνι- 
κότητες δχι μέ τήν βοή
θεια μιας κοινής γλ.ώσ- 
σας αλλά στήν έθνική 
γλώσσα τον καθενός

χωρίς χειρονομίες, 
σοβαρά πράγματα, μόνο 
πού τά μάτια του δέν 
σ’ άφήνουν ούτε στιγ
μή νά θολώσεις τάνερά, 
να μιλάς με δισταγμό η καί νά κάνεις πώς δέν 
καταλαβαίνεις. Ο ί τεχνικοί εμπορικοί τον δροι είναι 
σαφείς, ακριβείς, έπιστημονικοί. Δ ίχω ς μολύβι 
βρίσκει τίς σχέσεις μεταξύ δραχμής, κούνα, λέβα, 
μάρκων, πεσέτας, φράγκων, έσκούδος καί χρνσών 
δηναρίων. 'Έ χ ω  τήν γνώμην δτι αύτόν τόν τύπο πρέπει 
νά τόν σνλλ.αμβάνουν δχι δμως γιά νά τοϋ κόψουν τά 
φτερά, άλλά γιά νά τόν θαυμάζουν.

Α π ό  τονς άλλους τύπους σάς ξεχωρίζω τή γνω
στή Σουσοϋ ή καί τόν Σονσό γιατί κι αύτός υπάρχει. 
Γ ι ’ αύτούς φταίει πολύ κι ή Βιέννη. "Οταν κάνετε 
ενα άλ.μα Από τόν Μπύθπουλα είς τό Κονρ-Σαλόν  
τής Βιένης καί τρώτε Ανενόχλητα μέ πρώην βαρώ- 
νονς καί πρίγκηπες καί μάλ.ιστα περισσότερο άπό κεί- 
νονς έπειδή έχετε καί άπό άλ,λη πηγή τίς σχετικές 
μάρκες σας δέν χρειάζονται πολλά πράγματα γιά νά 
πάρει άέρα τό μναλό. Τόν διάλ,ογο πού σάς μετα
δίδω τόν ακόυσα στις ταράτσες τοϋ Κάλ.ενμπεργκ. 
Ή ταν ένα ζεύγος Έλλ.ήνων έργατών. Ε κ είνη  έσυλλ.ά- 
βιζε τά γερμανικά εις τίς πρώτες λέξεις μέ ελαφρώς 
καραγκουνίζουσα ν προφοράν. Ε κείνος ήταν ενας 
άπλός και σννειθισμένος έ κ ε ίν ο ς . Σ έ μιά στιγμή  
φώναξε τό θήλυ στό γκαρσόνι:

—  Χ έρ "Ομπερ, μπίττεσσεν αϊν κουτάλ. . .
Τό γκαρσόνι βέβαια δέν κατάλαβε!
'Ο  συνοδός πού είδε τήν έκφρασιν τής άπορίας στό 

πρόσωπο τοϋ Γερμανού είπε στήν Σουσοϋ του.
—  Δ ήμητρα, νομίζω πώς δέν κατά/,αβε, ξαναπέστου το.
Κ α ί κείνη χωρίς νά χάσει καιρό . . .
—  Θά είναι, φαίνεται, κανένας άπ’ αύτούς τούς ξένους 

εργάτες καί δέν καταλαβαίνει γερμανικά ό καϋμένος . . .
°Ενα τύπο πού τόν τραβάει πολ.ύ τό κ/.ίμα τής 

Βιέννης καί έκκολάπτει καί άλλους πολλούς πού έχουν 
προδιαθέσεις, είναι ό ρωμαντικός. Είναι ή ιστορία 
τής Βιέννης τέτοια, τά τραγούδια της, εκείνη ή τομή 
πού τίς δίνει ό ποταμός της, ο ί ,γραφικοί της δρόμοι, 
οί γυναίκες της, θάλ.εγα άκόμη κι αύτή ή διάλεκτός 
της πού σάς φτιάχνει τά πιο συμπαθητικά υποκορι
στικά σ’  δλο της τό λεξικό, τόν σηκώνουν τό τύπο αύτό.

Τίς Κνριακές τον ό ρωμαντικός θά τίς περάσει στό 
Βίνερ Βάλντ δπον ό Στράονς έμπνεύσθηκε τό γνω
στό τον βά/.ς «Θρύλ/οι τών δασών τής Βιένης». 
Στις έλ,εύθερες ώρες τον τδχει στό πρόγραμμά τον 
νά κάνει περίπατο κατά τίς άνηφοριές τον Γκρίντζικ, 
μακρνά άπό τόν θόρνβο καί τήν Βαβνλ.ωνία τών 
γλωσσών, σέ μιά ποιητική περισυλλογή.

Κ ι  δταν τό βραδάκι κουρασμένος θά πάρει τόν 
δρόμο τής έπιστροφής γιά τό σπίτι τον, δέν θά πάρει 
τό τράμ. Θά πάει ποδαρόδρομο, λ.ιγάκι άριστερώτερα, 
κατά τό Νούσσντορφ. Κ α ί’ κεί μόνος, πάντα ρωμαντι
κός, θά κοιμίσει τά δνειρά τον στά ήρεμα νερά τοϋ 
καναλ,ιοϋ ή σέ μιά βαρκοϋλ.α πού σάς πάει στήν άντι- 
πέραν δχθη γιΑ ν' Ακούσετε Από μακρνά, σχεδόν σβν- 
σμένα τούς ήχους τον «Γαλ,άζιον Δοννάβεως» ή τοϋ 
« Βίνερ Μ π/οντ».

Ό  «Βάγγος» καί αύτός ελληνας έργάτης, πού υποδύεται 
στό ελληνικό θεατράκι τόν γνωστό τύπο τοϋ «μάγκα»

( Φωτ. Σπόρτ Η  ρέσε)
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Α κ ό μ η  δέν είχαμε καλά καλά προετοιμασθή γιά 
το κρϋο ή πείρα τών δύο τελευταίων ετών μάς έκαμε 
να πιστεύουμε, δτι δέν έπρόκειτο νά μάς έπισκεφθή 
ακόμη. Κ α ι δμως, μάς έπισκάφθηκε . . . Ά λ λ .ω ς  τε, 
τά ποδαράκια τής γειτόνισσάς μου, τής Δεαποινίδος 
Κολ.έτ, μοϋ τό υπενθυμίζουν κάθε φορά πού τά άντι- 
κρύζω. Γιατί ή Δεσποινίς Κολέτ περπατούσε τό 
καλοκαίρι ξεκάλτσωτη και έπεδεικνυε τά λ,ιωκαμένα 
ποδαράκια της. Τ  ώρα δμως, τά προφυλάττει άπό τά 
μάτια τοϋ κόσμου καί μάλιστα τά προφυλάττει καλά, 
γιαρί ή Δεσποινίς Κολέτ δέν φορεϊ πιά μεταξωτές ή 
κάλ.τσες άπό φυτική μέταξα, πού εΐνε τόσο σπάνιες 
καί ακριβές, άλλ.ά κάλ.τσες «σπόρ» δηλ. χονδρές καί 
ζεστές. ΤΙ καλύτερο βαρόμετρο άπό τά ποδαράκια τής 
Δεαποινίδος Κολέτ;

Το βραδακι θά μπορούσε κανείς νά πιστέψη, δταν 
μάλιστα, περπατή στα ώραϊα «μπουλεβάρ» δτι εϊνε 
ακόμη φθινόπωρό. Το πρω ΐ, δμως σαν γυρίση καί 
δή τά δένδρα, θά παρατηρήσω δτι τά φύλλα τους έχουν 
πέσει προ πολ.λοϋ καί τά κλαδιά των είναι γκρίζα καί 
μισοπεθαμένα.

Ό  χειμώνας δμως έχει αλ.λ.α πράγματα που είναι 
σπανια το καλ.οκαΐρι. Σαν πιάσει τό φθινόπωρο τά 
θέατρα άρχίζουν νά λειτουργούν καί πάλι καί δσα 
διέκοψαν τις παραστάσεις κάποιου καλοϋ έργου, τις 
συνεχίζουν τώρα μέ νέο ρυθμό καί κέφι. Γιατί και 
στο Παρίσι τα θέατρα καί οί κινηματογράφοι κάνουν 
χρυσές δουλειές τώρα κατά τον πόλεμο. Α ύτό εξη
γείται, δταν σκεφθή κανείς δτι ό « κοινός» πολίτης δέν 
ήμπορεί πιά νά άπολαύση τά γαστρονομικά καλ.ά τής 
προπολεμικής εποχής. Γ ιά νά βρή δέ ενα εισιτήριο 
θεάτρου, ό Παριζιάνος πρέπει νά κοπιάση τόσο, δσο 
ο Βερολ.ινεζος η ο Βιεννέζος. Θέατρα υπάρχουν καί 
στο Παρίσι παμπολλ,α, αλλ.α εϊνε μικρά. Μη φαντα- 
σθήτε δμως, δτι εΐνε εύκολώτερο νά βρή κανείς μιά 
θέσι στον κινηματογράφο . . . Κάθε αλλ.ο.

Γ ι ’  αύτό λ.οιπόν, ό Παριζιάνος τρέμει μόνον μέ τήν 
σκέψι, δτι είναι ή εποχή, πού θά πρέπει νά κάθεται 
ατό κρϋο του σπίτι.

Το Παρισι εχει απέραντα καί ώραϊα πάρκα, πού 
αλλάζουν δψι σέ κάθε εποχή τοϋ έτους. Τό δάσος 
του, που φιλοξενεί τό καλ.οκαΐρι τόση ευτυχία, έγ- 
καταλειπεται τον χειμώνα . . . Κάπον-κάπου συναντά 
κανείς κανένα ζευγαράκι, πον ήρθε έδώ γιά νά πάρη, 
ισως, μια μεγάλ.η αποφασι ή γιά νά προετοιμάσει μιά 
μεγάλ.η ευτυχία.

Κ α ι αυτα τα φροϋτα, πον μ ’ δλ.ο τον πόλεμο, ήσαν 
αφθονα, αλλ ακριβά, αρχίζουν νά γίνωνται σπάνια 
καί ο κοσμάκης άρκείται μέ τά λ.ίγα μήλ.α πον άγορά- 
ζει με τα δελτία τον σε τιμη αυμφέρονσα. Τά περίφημα 
μανρα σταφύλια τών Βρυξελλών έγκατέλειψαν καί

αύτα τις Παρισινές βιτρίνες καί ετσι, τά λίγα νπάη- 
χοντα φροϋτα πωλ.ιώνται σέ υπερβολικές τιμές.

Ά λ λ .ά  καί ή πολ,ιτική δράσις τοϋ παρισινού θυμίζει 
φθινόπωρο ή μάλλον χειμώνα. Φυσικά, δέν εΐνε λίγοι 
εκείνοι, πού περιμένουν τήν σωτηρίαν των άπό τούς 
Αμερικανούς καί τούς’Άγγλ.ους. Ά λλ.ά  τόσον οί ελπίδες 
διά τις συνέπειες τής προδοσίας τοϋ Μπαντόλ.ιο, δσο 
καί αύτές γιά μιά «άπελευθέρωσι» άπεδείχθησαν μ ά 
ταιες. Κ α ί αυτοί άκόμη οί θυρωροί τών πολ.υκατοικιών 
τής γαλλικής πρωτευούσης, οί γνωστοί καί επικίνδυνοι 
«κονσιέρζ», πον νόμισαν— μετά τήν παραίτησι τοϋ Μου- 
σολ.ίνι —  δτι ό πόλεμος πλησιάζει πρός τό τέλος τον, 
κατάλ.αβαν τώρα, δτι ή πολ,ιτική καί στρατηγική δυ- 
νότης των δέν ήμπορεί νά συναγωνισθή μέ τις άλλες 
Ικανότητες τοϋ έπαγγέλ.ματός των . . .

Ά κ ό μ η  καί οί έλ.πίδες τών Γάλ.λων εκείνων, πού 
παρακολ.ουθοϋν τό άγγλ.ικό ραδιόφωνο, έπεσαν κου
ρασμένες σαν τά φύλλ.α τών καστανιών τής λεωφόρου 
τών 'Ηλ,υααίων . . .

Ό  πόλεμος συνεχίζεται καί ό χειμώνας μ ά ς  εγκα
ταλείπει. Τίποτε δέν άλλαξε πρός όφελος τοϋ Π αρι
σινού κα δπου καί νά ρίξτ] τή ματιά τον, θά άντικρύση, 
ερείπια, δηλ. έργα εκείνων πού θέλ.ουν νά τον κάμουν 
νά πιστέψη, δτι οί γαλλικές πόλεις καταστρέφονται μόνον 
άπό « φιλ.ία» καί χάριν τής « άπελευθερώσεως» . . .

Ό  Παρασινός αποφεύγει νά τά κυττάξι], άλλ.ά καί 
αύτό δέν ήμπορεί νά κλ.ονίση τό θλ,ιβερό γεγονός. 
Κ α ί ό Παρισινός πρέπει νά άναμέντ). Ό  χειμώνας 
έβαλε τελεία καί παϋλ.α σέ πολ.λά πράγματα.

Α . Δαμ.

32 *Έγχρωμαι φωτ. Λρος Π . Βολψ. Ε κ δο τικ ή  έται- 
Qia Μ πράϊντενσταϊν, Φφαγκφούςττη Α/Μ. Παρα
γωγή κα'ι έν,τύπωσις Όφ<ρσ£τ, Κάολ Βέρνερ, 

Ράϊχενμπαχ Φ.



To 1926, ένα άπό τά μέλη, ό Άνδρέας Μ  ναό. 
έπρότεινε τήν «χατασκενή» ένός λεξικόν. Ή  πρότασις 
αντή έγινε άμέσως δεκτή και ό Γεώργιος Ντοκονά 
έργάσθηκε εντατικά. Δνστνχώ ς όμως, φιλάσθενος 
δπως ήταν, άπεβίωσε και ό θάνατός τον ήταν μεγάλη 
απώλεια γιά τήν ακαδημία.

Ή  « ’ Ακαδημία τον γαλλικόν Χιούμορ» δίδει και 
βραβεία, άλλά σπανίως. ’ Εντός ίο  ετών πέντε μόνον 
« εύφυείς» έβραβεύθησαν. *Ισω ς διότι οί νέοι τών 
ημερών μας εΐνε περισσότερον πρακτικοί παρά έξυπνοι 
καί τούτο, φυσικά, εις βάρος των . . .  Ή  ενθύμια καί 
τό υγιές πνεύμα εΐνε οί σοφώτεροι Ιατροί. "Α ς τό 
εννοήσουν, λοιπόν, αί νέοι καί ας άκολονθήσονν —  εάν 
μπορούν —  τό παράδειγμα τών συγγραφέων τοϋ ευερ
γετικού αύτοϋ λεξικού τοϋ γαλλικού πνεύματος, έκ 
τοϋ όποιον σάς δίδομεν μερικές περικοτές.
Άνΰπανδρος: Ό  σύζυγος τής γυναικός τών άλλων.

Η  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α  Τ Ο Υ  Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Υ

« Χ Ι Ο Υ Μ Ο Ρ »

Τό ετος 1922 όνο «άθάνατοι» άπεφάσισαν νά έγ- 
καταλείψονν τήν διάσημη συντροφιά των γιά νά μετα
ναστεύσουν σ’ ένα καλύτερο κόσμο καί οί έναπομείναντες 
έπροκειτο ν’ άποφασίσονν ποιοι θά τους άντικατα- 
στοϋοαν τον Μάϊον τοϋ Ι 9 23 ·

Τήν ιδία ήμερα, 9  συγγραφείς συναντηθήκαν σέ 
κάποιο γεύμα, που προσέφερε ό Γεώργιος Γκάϊγκερ. 
Μεταξύ τών καλεσμένων ήταν - καί ένας υποψήφιος 
ακαδημαϊκός: ό Γκαμπριέλ ντέ Αοτρέκ, ό άποκαλον- 
μενος καί « Πρίγκηψ τών Χιουμοριστών». Στά επι
δόρπια, ό Γεώργιος Ντοκονά είπε:

—  «Θά δής, Αοτρέκ, που δέν θά γίνουμε ποτέ μέλη 
τής ’ Ακαδημίας εκείνης.»

Κ α ί ό Γκάϊγκερ άπήντησε: « 'Ιδρύσατε μόνοι σας 
μιά ακαδημία, μέ τον μοναδικό σκοπό ν’ ανήκετε 
σ’ αντή . . .»

"Ετσι λοιπόν, ιδρύθηκε ή « ’ Ακαδημία τοϋ γαλλι
κού Χ ιούμορ», ή όποια συνήλθε γιά πρώτη φορά τήν 
Ι 3 ψ  Δεκεμβρίου 1923. ’ Α ρχικώ ς μόνον 20 μέλη
έπρόκειτο νά τήν συγκροτήσουν, άλλ’ άμέσως τά μέλη 
έγιναν 25 καί αργότερα 3°-

Γ ιά  ν’  άνήκχ) κανείς στήν ακαδημία αυτή, πρέπει 
νά εχη εξαιρετικό πνεύμα καί νά τό χρησιμοποιώ 
καταλλήλως καί συχνά.

Τά μέλη τής εύθυμης αυτής « Έ νώ σεω ς» δέν 
φορούν ιδιαίτερη στολή, άλλ’ ένδυμα περιπάτον καί 
σνναντώνται μία φορά τον μήνα είς γεύμα.

Αυτοψία: Ή  μεγαλύτερα άδιακρισία ένός γιατρού.
Βιβλιοθήκη: Τό φανάρι τοϋ πνεύματος.
Γιατρός: *Ενας κύριος πού υποβοηθούν οι άρρωστοι 

στο νά ζήση, άλλ’ ό όποιος δέν συντελεί πάντοτε 
στο νά ζήσονν οί άσθενείς.

Δαντέλλα: Μικρές τρύπες, πολύ ακριβές.
Ειλικρίνεια: Ή  τέχνη τοϋ νά μήν άρέσετε.
Κούνια: Τό μόνο κρεββάτι, πού δέν ά ψήνει καμμιά 

άνάμνησι.
Νεκροταφείο: Ή  ειρήνη στο σπίτι σου.
Οικονομία: ' Η  μεγαλύτερη αρετή στά μάτια τών κλη

ρονόμων.

Ούρά: Τό χαμόγελο τον σκύλου.
Πεθερά: 'Ο  δικηγόρος τοϋ αντιπάλου σας. 
Πεπρωμένο: Μία άπάντησις σέ πολλά πράγματα. 
Ροχαλιτό: Μουσική δωματίου.
Σημαία: ’ Ιδεαλισμός έπάνω σ’ ένα κοντάρι. 
Σκάνδαλο: Μία άπλήρωτη διαφήμισις.
Σύνορα: ' Η  επαφή δύο εγωισμών.
Συμβόλαιο: Δύο φιλύποπτοι καί ένας συμβολαιογρά

φος.
Ταξιδιώτης: Τό θύμα τοϋ δρομολογίου.
'Υπηρέτης: "Ενας άνθρωπος πού άδιαφορεϊ γιά τήν 

άκρίβεια.

J



Φωτ. λήψις τον πολ. άνταποκριτον Κ . 
Μπέργκερ
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Τήν νύκτα κατά τήν όποια έζησα τό περίεργο αύτό 
βίωμα, είχα πέσει αργά στό κρεββάτι, γιατί πέρασα 
τήν βραδειά στήν πόλι μέ κάποιο γνωστό μον. Ό  
αποχωρισμός μ ' αντον τόν άνθρωπο μέ είχε μελαγχολή
σει και γ ι αύτό, όταν έφθασα στό σπίτι ρούφηξα ενα 
ολόκληρο μπουκάλι ούγγαρέζικο κρασί.

"Οταν αποκοιμήθηκα, θά ήταν πειά μία μετά τά 
μεσάννκτα. Ό  ύπνος μον ήταν ανήσυχος. "[Εξαφνα 
ξύπνησα άπό εναν άσννήθιστο κρότο, πού ακόυσα 
στήν κατοικία μον. ’ Εκείνη τή στιγμή τό ώρολόγι 
τής εκκλησίας κτνποϋσε δύο φορές. Δέν είμαι βέ
βαιος αν ξύπνησα άπό κάποιο κρότο, άλλ’ όταν συνήλθα 
άπό τόν ύπνο ένοιωσα ενα ελαφρό (5εύμα και συγχρό
νως μιά ευχάριστη μυρωδιά. Φαίνεται οτι εϊχε άνοίξει 
ή πόρτα τοϋ υπνοδωματίου μου καί αυτός θά ήταν 
ό κρότος πού μέ ξύπνησε. ’ Επειδή  δέ τό παράθυρο 
τοϋ δωματίου μον ήταν άνοικτό, σχηματίστηκε ρεύμα. 
Κάποιος μπήκε σιγά σιγά σάν γάτα στήν κάμαρά μου 
και ή άναπνοή του άκουγότανε καθαρά. Στήν άρχή, 
δέν μπόρεσα νά διακρίνω τίποτε αν καί τό φεγγάρι 
κρυβότανε πίσω άπό τήν κουρτίνα τοϋ παραθύρον 
μου, πον κουνούσε ενα ελαφρό άεράκι. ’ Αργότερα 
διέκρινα τήν σιλουέττα μιάς γυναίκας, πον προχω
ρούσε προσεκτικά στό δωμάτιο. "Οταν έ’φθασε στήν 
μέση τοϋ δωματίον σταμάτησε καί προσπαθούσε νά 
μέ άνακα/.νψη μέ τό βλέμμα της, κρατώντας τήν 
άναπνοή της γιά νά μή μέ ξυπνήση. ’ Ε γώ , έκανα τόν 
κοιμισμένο καί δέν κοννιόμοννα καθόλου άν καί ή καρ
διά μον κτνποϋσε πολύ δννατά.

Τό φεγγάρι ήταν θαμπό καί έτσι δέν μπορούσα 
νά δώ τό πρόσωπο τής γυναίκας. Ε ϊχα  όμως τήν 
έντύπωσι, ότι έπρόκειτο περί μιάς νέας καί ώραίας 
νπάρξεως. ”Ε τσι ένοιωθα τουλά
χιστον. Ο ί κινήσεις της ήταν χαριτω
μένες καί τό σώμα της ήταν έξαιρε- 
τικά θελκτικό. "Ο/? αύτά τά αισθα
νόμουνα, άλλά τόσο έντονα, πον στό 
τέλος ήμουνα άπολύτως πεπεισμένος 
ότι δέν μπορούσε παρά νά εϊνε έτσι.

Κατά τήν νύκτα αύτή, πού μέ 
ξύπνησε κάποιας κρότος, πού τό 
άεράκι φυσούσε τόσο απαλά καΨτό 
δωμάτιό μου γέμισε μέ τό ευχάριστο 
εκείνο άρωμα, μοϋ άποκαλύφθηκαν 
ώρισμένα πράγματα πού παραμένουν 
αόρατα στήν καθημερινή ζω ή.

"Ολα τά άλλα τά εϊχα ξεχάσει.
Κύτταζα τήν γυναίκα αύτή, πον προ
χωρούσε μέ βεβαιότητα πρός τήν 
τουαλέττα, σάν νά εϊχε ζήαη καί 
άλλοτε στό δωμάτιο αύτό. Τό χέρι 
της πήγε μηχανικά στόν διακόπτη, 
άμέσως όμως συναισθάνθηκε ότι δέν 
έπρεπε ν’ άνάψτ] τό φώς καί άρχισε

να γδύνεται στό σκοτάδι. Ποτέ άλλοτε δέν εϊχα παρα
τηρηθεί, οτι μιά γυναίκα μπορεί νά γδύνεται τόσο χαρι
τωμένα. ’’Ηταν γιά μένα ενα ώράίο όνειρο, ένα μυστικό 
πον άποκαλνπτότανε . . . Κ α ί έκαμα τήν έξης σκέψι: 
« Ό  άνθρωπος φθάνει τότε μόνον σέ τέτοια τελειότητα, 
όταν ξέρη ότι δέν τόν παρατηρεί κανείς.» Στήν 
περίπτωσι αύτή, ή παρατήρησίς μου δέν ήταν ορθή, 
γιατί μιά γυναίκα — άκόμα καί όταν ξέρη ότι δέν τήν 
παρατηρεί κανείς —  γδύνεται μέ τέχνη καί μέ χάρι.

θ ά  ήταν όμως ασφαλώς καλύτερα άν δέν εϊχα πιή  
τό ονγγαρέζικο κρ α σ ί. . .

'Η  έπισκέπτριά μου έκινείτο τώρα έντελώς ανενό
χλητα καί χαριτωμένα μπρος στήν τουαλέττα καί 
έδιδε τήν έντύπωσι, ότι γνώριζε τό δωμάτιο καλύτερα 
άπό μένα. Πήγε στόν νιπτήρα, πήρε τήν βούρτσα 
τών δοντιών καί τήν οδοντόπαστα καί άρχισε νά καθα
ρίζω τά δόντια της. ’Έ πειτα  έβγαλε μιά κρέμα άπό 
ενα συρτάρι καί έβαλε λιγάκι στό πρόσωπό της καί 
στούς ώμους της. Έ γ ώ  απορούσα καί έθαύμαζα τήν 
βεβαιότητα, μέ τήν οποία έκινείτο. ”Ανοιξε ένα βαλι- 
ζάκι, πήρε τό νυκτικό της, τό φόρεσε καί τότε συνέβη 
κάτι, πού μέ έρριξε σέ μιά άνεξήγητη κατάστασι. Ή  
καρδιά μου κτνποϋσε τόσο δυνατά, που νόμισα πρός 
στιγμή ότι δέν θά έπιζοϋσα . . .  Ί 1  ώραία μον έπι- 
σκέπτρια χώθηκε σάν πάνθηρας στό κρεββάτι μου . . . 
Μέ φίλησε στό μέτωπο καί μέ ρώτησε: «Κοιμάσαι 
άγάπη μον;» Τήν στιγμή έκείνη, όλο τό μυστήριο τής 
περιπετείας αύτής εξαφανίσθηκε καί πλημμύρισα άπό 
χαρά, γιατί ό νέος πάνθηρας ήταν ή γνναϊκα μου . . . 
πον έπέστρεψε άπό κάποιο ταξίδι στή Βιέννη.



Π Ο Ι Ο Σ  Θ Α  Η Γ Η Θ Η  Τ Η Σ  Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ ;

Ε ίς  τόν άγγλ.ικόν τύπον αί εκδηλώσεις φόβον, αί 
άφορώσαι τό μέλλον τής βρεττανικής εμπορικής ναυτι
λίας, άρχίζσυν νά λαμβάνουν ενδιαφέρουσας διαστάσεις. 
Τό περιοδικόν « Δ Ι  Τ Ρ Ι Ν Τ Ε Ν Τ » διά μελανών 
χρωμάτων παρέχει σαφή εικόνα τής καταστάσεως. 
Καταλήγει δέ ώς έξής: « 'Ο φόβος πρό τής κατα
πληκτικής πιέσεως τών μυστικών ναυτιλιακών πρακτό
ρων, οί πολυάριθμοι σκελετοί βαποριών είς τά «νεκρο
ταφεία πλοίων» καί δ υπέρογκος άριθμός άνέργων 
ναντεργατών, ε'ινε κατά πολ.ύ επικινδυναοδέστερα σήμε
ρα άπό τά Στοϋκα και τά υποβρύχια.»

’ Επίσης ή έπιθεώρησις « Ε Κ Ο Ν Ο Μ ΙΣ Τ »  γράφει 
πικρόχολα: « Ε ίς  τό τέλ.ος τοϋ πολ.έμου θά εύρεθή ή 
άγγλική εμπορική ναυτιλία είς θλ,ιβεράν κατάστασιν. 
Ή  αναλογία τής χωρητικότητας εμπορικών σκαφών 
μεταξύ Μεγάλης Βρεττανίας καί Βορείου ’ Αμερικής 
θ’ άνατραπή άσφαλώς εις βάρος τής πρώτης.»

Ο ί ναυτεργάται έν Μ. Βρεττανία κατέχονται ύπό 
τοϋ φόβου, οτι κατά τήν λήξιν τοϋ πολέμου θά ύπαρξη 
ελ.λειψις πλοίων καί ελάχιστοι ποθανότητες νανλώ- 
σεων. Κ α ι πράγματι, οί ανωτέρω φόβοι δέν είνε 
άβάσιμοι. Πρό τίνος άκόμη, ό Πρόεδρος τον ’ Α μερι
κανικού Ε μπ ορικού ’ Επιμελητηρίου, όμιλών πρός 
ναντεργάτας έδήλ.ωσε τά έξής: « Ή  μεταπολεμική 
εξέλ.ιξις τής ’ Αμερικανικής ’ Εμπορικής Ναυτιλίας 
θά είνε μοναδική εις τήν ιστορίαν μας. Θά τήν χαι- 
ρετίσωμεν ώς τήν μεγα/.υτέραν τών εποχών μας. Α ί  
Ήνωμέναι Πολ,ιτεϊαι προσπαθούν νά διαδεχθούν τήν

(Τ ο ϋ  ναυτιλιακού συνεργάτου μας) 
μεγα/.υτέραν μέχρι σήμερον εμπορικήν ναυτιλιακήν 
δύναμιν, τήν ’ Αγγλίαν. ’ Εάν σκεφθή κανείς δτι άπό 
τοϋ θανάτου τοϋ Μ. Ναπολέοντος, ή παγκόσμιος 
ναυτιλία ήτο ένα είδος βρεττανικοϋ μονοπωλίου, τότε 
θά δννηθή νά άντιληφθή τό μέγεθος τής σημασίας 
τών μελλοντικών αυτών βλέψεων τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.»

Ή  δλη έξέλιξις τής Αυτοκρατορίας καί ή οικονο
μική δύναμις τής Μ. Βρεττανίας, είχον ώς βάσιν τήν 
εμπορικήν ναυτιλίαν. Κάθε δεύτερον τουλάχιστον έκ τών 
εμπορικών σκαφών πού διέσχιζαν τούς ώκεανούς, 
έφερεν τά βρεττανικά χρώματα. Ή  κολοσιαία αϋτη 
έμπορική έξάπλ,ωσις κατέστησε δυνατήν τήν ίδρνσιν 
έμπορικών πρακτορείων, μεσιτικών γραφείων, υπο
καταστημάτων Τραπεζών κλ.π. είς όλους τούς σημαντι
κούς λιμένας τής ύδρογείου. ’ Αποτέλεσμα δλων αύτών 
ήτο ή παγκόσμιος ισχύς τής άγγλικής « στερλίνας». 
Ναυλώσεις, άσφάλιστρα, μεσιτικά τέλ.η, προμήθειαι 
καί τόκοι, άπέφερον καθημερινώς τεραστίας εισαγωγάς 
συναλλ.άγμαχος, ή άξια τών όποιων καθωρίζετο έπί 
τή βάσει τής στερλίνας. Παρομοίαν κρίσιν πρός τήν 
σημερινήν, διήλ.θεν ή άγγλική εμπορική ναυτιλία καί 
κατά τόν πρώτον ευρωπαϊκόν πόλεμον. Έ ν  τούτοις, 
ή έμπειρος δργάνωσις, ή όποια έσφυρηλατήθη μέ τήν 
παρέλευσιν πολλών εκατονταετηρίδων, έγένετο τότε 
έμπόδιον είς τήν πραγματοποίησιν τών αμερικανικών 
βλέψεων. Τά θεμέλια τής άγγλικής ναυσιπλοΐας 
παρέμειναν άθικτα. ’ Α λλά  καί τότε θά επρεπε νά 
είχεν άντιληφΟή ή ’ Α γγλία, δτι ή άμερικανική Αδρά
νεια, δσον αφορά τό ναυσιπλοϊακόν άνήκε πλέον εις τό 
παρελθόν. ’ Αρκετά ετη πρό τής έκρήξεως τοϋ παρόν
τος πολέμου, αί Ήνωμέναι Πολ,ιτεϊαι έλαβον δλ,α τά 
ένδεικννόμενα μέτρα, ώστε έν δεδομένη ευκαιρία νά 
επιτύχουν τήν σχεδιαζομένην άπό δεκαετηρίδων, άλλ.ά 
πάντοτε άποτυγχάνονσαν διαρπαγήν.

Τό έτος ig i6  ίδρύθη ή ναυτιλιακή έπιτροπή τών 
ΓΗνωμένων Πολ,ιτειών. Ε ίς  τήν επιτροπήν αύτήν 
άνετέθη ή δργάνωσις μιάς ίσχυράς καί ικανής νά σννα- 
γωνισθή ναυσιπλοΐας, ή όποια θά είχε τήν δυνατότητα 
νά άνταποκριθή κυρίως πρός τάς άνάγκας τοϋ εξω 
τερικού αμερικανικού έμπορίον. Τό πρώτον κτύπημα, 
κατά τόν παρόντα πόλεμον ήτο ό άποκλ.ηθεις «νόμος 
περί ούδετερότητος», ό όποιος ανάγκαζε τούς ’Ά γ γ λ ο υ ς  
νά διεξαγάγονν μόνοι των τήν ναυσιπλοΐαν είς τάς 
επικινδύνους άπηγορευμένας ζώνας τοϋ νοτίου Άτ/.αν- 
τικοϋ. Ά κ ό μ η  πρό τής έπισήμου συμμετοχής τών 
' Ηνωμένων Πολιτειών είς τόν πόλεμον, δηλ. τό Ι 9 4 1 ’ 
συνήφθη μεταξύ τής ’ Α γγλίας καί τής Βορείου Α μ ε ρ ι
κής συμφωνία, κατά τήν όποιαν αί Ήνωμέναι Πολι- 
τείαι άνε λ.άμβανον τήν πώλησιν μεγάλου άριθμοϋ 
πεπαλαιωμένων σκαφών είς τήν Μ. Βρεττ ανίαν. Διά  
τών πλοίων τούτων καί δι αλλ.ων ίδικών της, άνελάμ- 
βανεν ή Α γ γ λ ία  τήν ύποχρέωσιν νά διασχίζη μέ τά

Ελ.λ.ην ναυτικός 
(Φ ω τ. Χάϊν Γκόρνυ)

φορτηγά της τήν σνντομωτέραν μεταφορικήν όδόν 
τής βορείου γραμμής τοϋ ’ Ατλαντικού, έγκαταλείπουσα 
οϋτω τάς συγκοινωνίας τοϋ Ειρηνικού είς τάς Η νω
μένας Πολιτείας.

Ε ις διάστημα μόνον ι8  μηνών έξηφανίσθησαν 
σκάφη, χωρητικότητας 10.000.000 τόννων καί οϋτω ή 
ύπεροπλοία περιήθεν είς τήν άμερικανικήν « Γιοννιον 
Τ ζέκ». Ή  ’ Α γγλία  άνελάμβανε τοιουτοτρόπως τήν 
επικίνδυνον έπικοινωνίαν μετά τών νήσων κα'ι τής 
βορείου Α μ ερ ικ ή ς, ένω αί Ήνωμέναι Πολ,ιτεϊαι 
έθησαύριζον, έκτελοϋσαι τάς συγκοινωνίας τών ’ Ιν 
διών, τής Αυστραλίας, τοϋ Ειρηνικού και τοϋ νοτίου 
’ Ατλ.αντικοϋ. Κ αί δμως, τό εύφυώς κατασκευασθέν 
οικοδόμημα ήρχισεν νά σείεται έκ θεμελίων, μέ τήν 
εκκρηξιν τοϋ πολέμου τοϋ Ειρηνικού. Ό  πόλεμος 
αύτός καθήλ,οισε μέγα άριθμόν σκαφών διά πολεμι
κός μεταφοράς. Κ α ί τότε έσταμάτησεν αυτομάτως 
κάθε παράδοσις π/.οίων πρός τήν Μεγάλ.ην Β  ρεττανίαν καί 
μάλιστα αί Ήνωμέναι Πολ,ιτεϊαι ήρχισαν νά ζητούν 
τήν επιστροφήν τών προσωρινούς παραχωρηθέντων ή 
δανεισθέντων πλοίων είς τήν Α γ γ λ ία ν . Ά κ ρ ιβ ώ ς  
τότε άπεφασίσθη τό νέον πρόγραμμα ναυπηγήσεων, 
περί τοϋ οποίου τόσος γίνεται λόγος. Τό ανω πρό
γραμμα, τό όποιον έτροποποιήθη πολλάκις άπό τής 
καταστρώσεώς του, περιλαμβάνει έν συνόλερ — κατά 
τάς δηλώσεις τοϋ ναυάρχου Λέντ —  προέδρου τής 
ναυτιλιακής επιτροπής τών Η νωμένων Πολιτειών 
4·4°3 πλοία, σννο/,ικής χωρητικότητος 5 °  εκατομ
μυρίων τόννων. Καίτοι ό άνωτέρω άριθμός άποσκοπεϊ 
νά άναπλ.ηρώση τά κετά τοϋ υποβρυχιακού πολέμου, 
είνε έν τούτοις καταφανές δτι αί Ή νωμέναι Πολ,ιτεϊαι 
άποβλέπουν νά καταλάβουν τήν πρωτενονσαν θέσιν 
ώς πρός τήν κατασκευήν πλοίων και μέ τήν σταθεράν 
άπόφασιν νά τήν διατηρήσουν. Τ  ά άμερικανικα ναυπη
γεία κατασκευάζουν σήμερον πεντάκις περισσότερα 
πλοία άπό τήν Μ. Β  ρεττανίαν. Ν αι μέν αί Ήνωμέναι 
Πολ,ιτεϊαι παρέχουν φορτψ/ά σκάφη εις τήν Άγγλ,ιαν  
φροντίζουν δμως ώστε νά συγκεντρώνεται ολόκληρος 
στόλος εις τάς επικινδύνους ζώνας διά νά έχουν τήν 
δυνατότητα νά σημειώνονται άγγλικαί άπώλ.ειαι. Α ν  
τό σχέδιον τοϋτο δέν έγένετο άκόμη νοητόν εις τους 
πολλούς, τοϋτο συμβαίνει διότι ή συσταθεϊσα « Συμμα
χική μεταγωγική συνεργασία» διενθύνετο ύπο τοϋ 
ναυάρχου Λέντ, ό όποιος εΐνε ό καθορίζουν τάς πορείας 
τών σκαφών αντών.

Μέ σκοπόν νά σώσουν οί Βρεττανοί δ,τι εϊνε δυνα
τόν νά περισωθή άκόμη, έξεπόνησαν σχέδιον, σύμφωνα 
μέ τό όποιον μετά τόν πόλεμον θά διανεμηθή η ύπαρ
χον σα χωρητικότης πλοίων μέ βάσιν τους προπολεμι
κούς άριθμούς. Α ί  Ή νωμέναι Πολ,ιτεϊαι, αί δποϊαι 
άκολουθοϋν συντηρψικά τό πρόγραμμά των, χωρίς νά 
λ.αμβάνουν νπ  δψιν των την ανωτέρω προτασιν. 
Τό αστρον τής άγγλικής θαλασσοκρατίας ήρχισεν νά 
όνη καί μαζή του καί ή εμπορική καί οικονομική 
δύναμις τής Μ. Βρεττανίας. Η  διαπιστωσις αυτη 
ενέχει μεγάλ.ην σημασίαν και δια την αποδεκατισθεϊσαν 
έλ.λ.ηνικήν ναυτιλίαν, καθ’ δσον εινε γνωστοί οι δεσμοό 
έξαρτήσεως αύτής άπό τής άγγλικής ναυσιπλοΐας καί 
γενικώς τοϋ εφοπλιστικού κεφαλοιου τοϋ « Σιτν»*

'Ο  σκελετός ναυπηγονμένον σκάφους (Φ ω τ. Β ίν Μπίλ.ντ)

' Η  καθέλκυσις τοϋ υπερωκεανίου «Νορμανδία» πού πυρπολήθηκε 
στή Νέα Ύ όρκη (Φ ω τ. Βίν Μπίλ.ντ)

Τό έσω ΐ3 0 ΐκρΑ ένός συγχρόνου ναυπηγείου (Φ ω τ. Βίν Μ πίλντ)



Ο Ι  Α λ Δ Ρ Ε Σ  n O i  Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Ο Υ Ν  Τ Ο  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο  Ο Π Λ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο

Ε ις  τάς χείρας τον υπουργού τον εξοπλισμού τοϋ 
Ρ ά ιχ , Σπέρ, εύρίσκονται ο λα τά νήματα τής ευρωπαϊ
κής πολεμικής βιομηχανίας. Ή  πειθαρχημένη όργά- 
νωσις αυτής ύποβηθεΐ τήν άατραπαίαν Αναπροσαρμογήν 
όλων τών τεχνικών και παραγωγικών μέσων* προς 
άντιμετώπισιν τών έκάστοτε άναγκών τοϋ πολέμου.

Π ερί τον υπουργόν Σπέρ εχει σνγκροτηθή ενα όλιγο- 
μελ,ές συμβούλιο, άπό τους κορυφαίους τής βιο
μηχανίας καί τής τεχνικής. Κατά τήν τελευταίαν 
συνεδρίασιν τοϋ συμβουλίου τούτου, έλ.ήφθησαν σοβα- 
ραί αποφάσεις έπί τής προτάσεως τοϋ Στρατάρχου 
τοϋ Ρ ά ιχ  Γκαϊριγκ, περί ενισχνσεως τοϋ άεροπορικοϋ 
εξοπλισμού. Ε ίς  τάς συσκέψεις παρευρέθησαν, πλ.ήν τοϋ 
Στρατάρχου τής άεροπορίας Μ ίλχ, καί οί στενοί συ
νεργάτες τοϋ ύ πουργοϋ Σπέρ καί μεταξύ αυτών, ό 
διευθυντής τοϋ τμήματος πολεμικών προμηθειών και 
εκπρόσωπος τής χημικής βιομηχανίας Βάλ.τερ Σίμπερ.

Ό  Δ ρ  Σίμπερ διεκήρνξε τό εξής σύνθημα: « Έ δ ι-  
δάχθημεν άπό τά ολίγα νά παραγάγωμεν πολύ περισσό
τερα τοϋ έχθροϋ.»

Ε ις τήν εικόνα I ,  δεξιά, δ υπουργός τοϋ Ρ ά ϊχ  Σπέρ.
Ε ις την εικόνα 2, « Ο Σίδηρος, παρών . . . άναφω- 

νεί ό μηχανικός Δ ρ Χέρμαν Ρέχλιγκ.

Ε ις  την εικόνα J: Τό ταχύτερο καταδιωκτικό τοϋ 
κόσμου τό Φ Β  ig o  εΐνε δημιουργία τοϋ καθηγητοϋ 
Κουρτ Τανκ, αρχιμηχανικού τών εργοστασίων Φόκε- 
Βουλφ. 'Ο  Τανκ, εϊνε πιλότος καί δοκιμάζει τά άερο- 
πλάνα τοϋ εργοστασίου.

Ε ίς τήν εικόνα 4·' Ό  αξιωματικός τοϋ πνροβολ.ικ.οϋ 
κατά τον παγκόσμιο πόλεμο, μηχανικός ’Ά ρ τουρ Τ ίξ, 
κατενόησε τήν άξίαν τών καλ.υτέρων οπλ.ων.

Ε ίς  τήν εικόνα 5-' Τόν τύπον τοϋ επιστήμονας τής ίξο- 
πλιστικής βιομηχανίας άντιπροσωπεύει δ Δρ ’Ά λ μ π ε ρ τ  
Βόλφ, πού διευθύνει τήν επιτροπήν τών πολεμοφοδίων.

Ε ίς τήν εικόνα 6: Ά π ό  τά σπλάχνα τής βιομηχανίας 
προέρχεται δ διευθυντής τής επιτροπής ορθολογιστικής 
ρυθμίσεως τής εξοπλιστικής εργασίας, ’Έντουαρτ 
Γκάϊλενμπεργκ, ένας φανατικός τύπος τής γερμανι
κής πολεμικής βιομηχανίας. ’’Εργον τον εΐνε ό έλεγχος 
τής παραγωγής πολεμοφοδίων πάσης φύσεως.

Ε ίς τήν εικόνα y: Ό  πατήρ τής πολεμικής άτμομηχα
νής, διευθυντής Ντέγκενκολπ, προέρχεται άπό τον 
τής μηχανικής επιστήμης. Αυτός κατευθύνει —

κλ.άδον κατ’  έντολ.ήν τοϋ Σπέρ  —  τήν επιτροπήν τρο
χαίου ύλ.ικον

Ε ίς  τήν εικόνα 8: Ό  διευθυντής Βάλ.τερ Ρόλ.αντ είνεό 
κατασκευαστής τοϋ περίφημου άρματος« Τ Ι Γ Ρ Ι Σ »  και 
διευθύνει τήν σχετικήν επιτροπήν παραγωγής άρμάτων 
μάχης.

Ε ίς  τήν εικόνα g: Πέντε ανδρες — πέντε καθήκοντα . . .  
"Ενας περιωρισμένος κύκλος έκ στενών συνεργατών τοϋ 
υπουργού τοϋ Ρ ά ϊχ  Σπέρ. Ά π ό  άοιστερά πρός τά δεξιά: 
Ε ίςτήν πρώτηνσειράν: ό Ντέτλεφσεν, ιθύνων εκπρόσω
πος τής οικοδομικής βιομηχανίας, ό καθηγητής Μπροϋνο 
Λένεμαν, διευθυντής πολεμοφοδίων είς τό ύπουργεϊον 
Σπέρ, ό διευθυντής Βέρνερ; άντιπρόεδρος τής επιτροπής 
βιομηχανίας, ό μηχανικός Κάρλ Φρύντακ καί ύ Δ ρ Χάϊνε, 
άμφότεροι πρωτοπόροι τής βιομηχανίας άεροπλάνων.



Ό  κόσμος τής επιστήμης

Γ Ν Ω Μ Α Ι  Δ Τ Ο  Σ Ο Φ Ω Ν

Ί Ι  ’ Ακαδημία τής Βιέννης συνήλθε τελευταίως εις 
τήν ώραίαν αύτήν παραδοννάβιον πόλιν εις σννεδρίασιν 
και έίήτασε τό θέμα τής περαιτέρω Ιατρικής έκ.παι- 
δεύσεως. Ή  έβδομάς αυτή τής ιατρικής επιστήμης 
άπέσπασε τό ενδιαφέρον όλοκλήρον τοϋ έπιστημονικοϋ 
κόσμου, δεδομένου οτι διάσημοι Βιεννέζοι καθηγιμαί 
έξεφράσθησαν έπί ώρισμένων φλεγόντων ζητημάτων 
τοϋ έπιστημονικοϋ των κλάδου.

”Ετσι έ. τι. <5 καθηγητής Δρ. Ρίζακ, δ διάσημος 
αυτός καρδιολόγος είπε μεταξύ άλλων και τά έξης:

—  «"Ενας ιατρός πρέπει νά εΐνε συνάμα στρατιω
τικός και Ιατρός, διότι σήμερα ξενρομεν πλέον, οτι 
μόνον μία Ιατρική διαταγή, έκτελουμένη στρατιωτικώς, 
ήμπορεί νά ένδυναμώση τήν ψυχική κατάστασι τοϋ 
ασθενούς, νά τόν βοηθήστ; είς τό νά γιατρενθή κα'ι νά 
έπανακτήστ] τήν θέσιν του είς τήν κοινωνίαν.»

Τόν έπιστημονικόν αυτόν ορισμόν άνέφερε ό καθη
γητής■ Δρ. Ρίζακ εις τήν διάλεξίν του περί νευρικών 
παθήσεων τοϋ κυκλ.οφοριακοϋ συστήματος, δεδομένου 
οτι εις τάς περιπτώσεις αύτάς, μόνον ή θέλησις τοϋ 
άσθενοϋς και ή επιμονή τοϋ ίατροϋ ήμποροϋν νά φέρουν 
Ικανοποιητικά Αποτελέσματα.

'Ο  καθηγητής Δ ρ. Ρίζακ, έτόνισε είς τήν διάλεξίν 
του τήν ευθύνην τοϋ ίατροϋ διά τήν διάγνωσιν τών 
καρδιακών νόσων, δηλ. εάν πρόκειται περί οργανικών 
παθήσεων ή άπλώς περί έκδηλ.ώσεων, μέ βάσιν νευ
ρικά συμπτώματα. 'Ο  καθηγητής Δρ. Ρ ίζακ έπέστησε 
Ιδιαιτέρως τήν προσοχή τών ιατρών έπί τής ακριβούς 
διαγνώσεως τών καρδιακών παθήσεων, διότι ενας 
άνθρωπος, είς τόν όποιον θά πή ό Ιατρός οτι εΐνε καρ

διακός, σπανίως εγκαταλείπει τήν σκέψι αύτή. ’ Ε ξ  
άλλον καί έφ’ όσον είνε καρδιακός, πρέπει νά έξακρι- 
βωθή άπολ.ύτως ή κατάστασις τής καρδιακής του 
παθήσεως και νά μή επαφίεται ό ιατρός είς τήν μηχανι
κήν διάγνωσιν. Διότι καί αύτό άκόμη τό ήλεκτροκαρ- 
διόγραμμα, πού σημειώνει τήν κλ,ίμακα τής καρδιακής 
δράσεως, εϊνε ικανό νά παρονσιάση Ανυπάρκτους 
καρδιακάς παθήσεις ή νά άποκρύψτ] πολλάκις τοιαύτας, 
όταν ό Ιατρός δέν εϊνε εις θέσιν νά τό μελετήση όρθώς. 
’ Επίσης τό μηχάνημα καταμετρήσεως τής πιέσεως 
τοϋ αίματος ήμπορεί νά έξαπατήστ], δταν έ. π. ό Ασθε
νής, φοβούμενος τήν διάγνωσιν, εϊνε ταραγμένος. Κ α ί 
ό καθηγητής Δρ. Ρ ίζα κ έπέρανε μέ τάς έξης λέξεις: 
«Ούδείς καρδιακός Αποθνήσκει έκ τής παθήσεώς 
του, χωρίς νά προειδοποιήσω εγκαίρως τόν Ιατ
ρόν του. Ώ οισμέναι έκδηλ,ώσεις δεικνύουν πάντοτε 
τόν κίνδυνον. Ε ις  τόν ιατρόν έγκειται νά τάς δια- 
κρίνη εγκαίρως.»

"Ενας άλλος, επίσης διακεκριμένος επιστήμων, ό 
καθηγητής Δ ρ .” Επινγκερ εϊπε είς διάλεξίν του περί 
πνευμονίας: « Τ ά  άποτελεσματικώτερα μέσα κατα-
πολ,εμήσεως τής πνευμονίας εΐνε τό « Εύμπάσινουμ»  
καί τό « Τσιμπαζόλ».

« Ή  πνευμονία» έτσι εϊπεν δ διάσημος επιστήμων’ 
«πον έθεωρεΐτο άλλοτε ώς μάστιξ τής Ανθρωπότητας’ 
ήμπορεί νά άποβή μία άδιαθεσία, δυναμένη νά θερα' 
πευθή εντός ελάχιστων ημερών. Φυσικά, προϋπό' 
θεσις παραμένει ή καλή διάγνωσις καί ή άμεσος θερα' 
πεία.» Ό  καθηγητής Δ ρ. 'Έπινγκερ εξήρε καί τήν 
θεραπεία διά στριχνίνης. Π ολλοί άσθενεϊς τήν Απο
φεύγουν δμως, διότι τήν γνωρίζουν μόνον ώς ποντι
κοφάρμακο. Μ ’ δλ.α ταϋτα εΐνε Αποτελ,εσματικωτάτη. 
Κ α ί ή κινίνη φέρει ικανοποιητικά Αποτελέσματα καί 
χρησιμοποιείται ύπό τών Βιεννέζων επιστημόνων. 
Όλιγώτερον αποτελεσματικά εϊνε: ή ντιζιταλίνη, ή 
στροφαντίνη καί ή θεραπεία δι ενέσεων τών ’ Α μερι
κανών·. Θεωρητικώς, ή μέθοδος αύτή εΐνε ορθή, εις 
τήν πράξιν δμως άπεδείχθη πολύπλοκος.

Ή  βασίλισσα τοϋ Δου- 
νάβεως, ήΒιέννη, βουτη
γμένη μέσα στή πρωινή 

ομίχλη

( Φ οη. Β ίν Μπίλντ)

(Εννέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
'Η  Τερέζα τελ,είωσε τό φαγητό της. Σηκώθηκε 

καί ρώτησεν άν μπορούσε νά άποσυρθή. Ή  Χέντυ τής 
έξήγησεν άπό ποϋ έπρεπε νά πάρη ένα κερί γιά τό 
δωμάτιό της.

—  Κ α ί αύριο στις πέντε τά πρω ί, προσέθεσεν ό 
Ρέτλ.ις. Κ αλή νύχτα. Ή  Τερέζα καλ.ηνύχτησε καί 
άπομακρύνθηκε. Τράβηξε πρός τό πηγάδι καί άφοϋ 
πλύθηκε πήγε καί πλ.άγιασε.

'Η  Τερέζα Έ τιέν είχε περάσει μια πολύ βασα
νισμένη ζω ή. Μια ζω ή  γεμάτη πίκρες καί βάσανα. 
’ Ηταν δεκαεπτά ετών δταν γύρισεν έλεύθερος άπ’ τή 
φυλακή ό πατέρας της. Τόν είχαν καταδικάσει δεκα
πέντε χρόνια γιατί κατά λάθος σκότωσε τό γείτονά τον, 
ένώ κυνηγούσαν Αγριοκάτσικα. Μόλις γύρισε στό 
σπίτι ή ποδάγρα τόν εϊχε καταντήσει άνάπηρο. Τ  ό άγρυ
πνο μάτι τής μάννας έλειπεν ό/.ότελα άπ’ τό σπίτι. ~Η 
Τερέζα δέν εϊχε γνωρίσει μητέρα. Τ  ή γέννησί της, τήν 
εΐχε πληρώσει ή μητέρα της μέ τή ζω ή της. Καί 
ή Τερέζα έπρεπε τώρα νά βοηθήση καί τόν πατέρα 
της. “Αφησε τή θέσι πού εϊχε σέ κάποιον μακρυνό 
συγγενή της καί γύρισε κοντά στόν πατέρα της γιά  
νά τόν περιποιηθfj.

'Η  ίδια έπρεπε νά έργασθή ’ κι δλ.ας γιατί δέν είχαν 
τίποτε νά φάt. Ή  Ιδια πήγαινε στ’ άμπέλ.ια καί δχι 
ό πατέρας της, δπως εΐχε πή κείνο τό βράδυ στό Ρέχλ,ις. 
Κ ι δταν δέν εργαζόταν στ’  άμπέλια. τότε πήγαινε 
στά χωράφια, στό πλύσιμο ή ξενοδούλ,ευε στά ξενοδο
χεία, δσο πιο μακρυά μπορούσε άπ’ τό δυστυχισμένο 
σπιτικό της δσο πιο μακρύ Α μπορούσε Απ’ τούς 
Ανθρώπους αύτούς πού τήν έδειχναν μέ τό δάχτυλ,ο 
καί τή φώναζαν: νά ή Τερέζα ή κόρη τοϋ φονηά. 
Ό  γέρο- Έ τιέν, δ πατέρας της, εΐχε δυό κατσίκες 
καί μιά γε/.άδα, πού εϊχε άγοράσει μέ τά χρήματα 
πού εϊχε κερδίσει στη φυλ.ακή. Ή  Τερέζα φρόντιζε 
καί γιά τά ζώα αυτά έως οτου μιά μέρα άναγκάσθηκε 
νά τά ξεπονλήση.

Ή  αγάπη τής Τερέζας γιά τόν πατέρα της, τής 
εϊχε δώσει τέτοιο θάρρος καί άποφασιστικότητα πού 
ήταν κάτι τό δυσανάλογο πρός τήν ήλικία της καί τό 
φϋλ.ο της. Περιποιόταν τό πατέρα της, τοϋ έκανε 
τις εντριβές πού εϊχε διατάξει <5 γιατρός, τόν πήγαινε 
καί τόν έφερνε άπ’ τό κρεββάτι του στούς ώμους της. 
Ό  κόπος μέρα μέ τή μέρα τήν εξαντλούσε περισσότερο. 
”Ετσι πέρναγε θλιβερά ό καιρός ώς τά είκοσι της 
χρόνια, χωρίς καμμιά χαρά, χωρίς καμμιά παρηγοριά 
καί χωρίς καμμιά ελπίδα. Ή  ταπείνωσις καί ή αύτα- 
πάρνησις είχαν έπιδράσει πολ.ύ στό χρακτήρα της.

"Οταν ό φονηάς ’ Ετιέν ένοιωσε νά πλ.ησιάζη τό τέλος 
του, έστειλε τή Τερέζα νά φωνάξη τό πνευματικό. 
Τά τελευταία του λόγια δέν ήσαν παρά μόνον λόγια 
ευχαριστίας στή μοίρα του πού ώς Αντάλλαγμα τοϋ

εϊχε δώσει μιά τόσα καλ.ή κόρη. Παρεκάλ,εσε τό 
Πνευματικό ν’ άναφέρη στή κοινότητα τή Τερέζα ώς 
τό πρότυπο καί τό ύπόδειγμα τής Αρετής καί τής 
αγάπης έστω κι άν αύτός ήταν φονηάς.

Χάνοντας τόν πατέρα της, ή Τερέζα έχανε τά μονα
δικό φίλο, τό μοναδικό δεσμό πού είχε στή ζω ή. "Οταν 
γύρισε στό σπίτι μετά τή κηδεία, τήν περίμεναν έκεί 
δυό ύπάλ.ληλ,οι τής κοινότητος. Τής άνεκοίνωσαν οτι 
επειδή δ πατέρας της δέν πλήρωσε ποτέ φόρους ήσαν 
υποχρεωμένοι νά καταγράψουν τά πράγματα. Τά δυό 
δωμάτια τοϋ σπιτιοϋ σφραγίστηκαν μέ βουλοκέρι. 
Γιά τήν Ορφανή κοπέλ.λα έμεινε τό τρίτο δωμάτιο 
τελείως άδειο. Ή  Τερέζα ήξενρε δτι ό πατέρας της 
ήταν μπλεγμένος μέ τό Νόμο. Κλ.είστηκε μέ συντροφιά 
τις πίκρες της στό δωμάτιο αύτό γιά μέρες. Κατόπιν, 
έντελ.ώς ξαφνικά, έρριξε τό· σάλ.ι της στόν ώμο καί 
ξεκίνησε χωρίς καί ή ίδια νά ξεύρη γιά ποϋ. Ε ντελώ ς  
Ασυναίσθητα πήρε τή κατεύθυνσι γιά τήν άπάνω 
χώρα. Μέ άφάνταστο κόπο διέσχισε τις ορεινές 
περιοχές τής Βέρνης καί ύστερα Από λίγες μέρες, 
μετά άπό μιά τρομερά κουραστική πορεία, εφθασε 
στό Γκάμ, τό χωριονδάκι μέ τ’ άραιά σπίτια.

*

' Η παλ.αιά πόλ.ις Τούν ήταν έκείνη τή μέρα ση
μαιοστόλιστη καί εΐχε γιορτάσιμη δψι. Μιά πανηγυρική 
Ατμόσφαιρα κυριαρχούσε παντού έπ’  αύκαιρία τών 
έγκαινίων τής γεωργικής έκθέσεως. Ό  Ιδιος ό πρόεδρος 
τής Ε λβ ετική ς  ' Ομοσπονδίας εΐχε φθάσει έκεϊ γιά τά 
εγκαίνια.

’ Ανάμεσα στό πλ.ήθος τών επισκεπτών τής έκθέσεως 
πού πηγαινοερχόσανε βρισκόταν καί δ ’Ά ντον Μύλλερ 
άπό τό Γκάμ. Δίπλ.α του βάδιζε ή μοναδική του θυγα
τέρα, ή Σοφία, πού ήταν παντρεμμένη μέ εναν ντόπιο 
δικηγόρο. ΎΗταν μιά δροσερή κοπέλλ.α, λεπτοκαμω
μένη καί ζωηρή μέ πολλές κοινωνικές σχέσεις καί 
Αρκετά Ακατάδεχτη. Δέν έμοιαζε καθόλου γιά κόρη 
χωρικού. Ό  πατέρας της άλλ.ωστε τήν εΐχε μεγαλώσει 
σάν πρωτευουσιάνα καί τήν εΐχε μορφώσει σέ μιά 
άπ’ τις καλύτερες άνώτατες σχολές θηλέων. ’Ή ξενρε  
πιάνο, έπλεκε, έζωγράφιζε, μιλούσε καλ.Α γαλλ.ικά καί 
εΐχε διαβάσει ένα σωρό γαλλικά ρωμάντζα. Τό πρό
σωπό της εϊχε σοβαρή έκφρασι, ύπερήφανη καί κάποτε 
σκληρή. Τά βαθυγάλαζα μάτια της επερναν μιά αργία 
σκλ.ηράδα δταν κύτταζαν κάποιο κατώτερό της.

Μιά καί ό πατέρας της βρισκόταν στό Τούν Απε- 
φάσισε καί έκείνη νά επισκεφθή τήν έκθεσι. Καθώς 
βάδιζαν έτσι δίπλα, πατέρας καί κόρη, ήταν άδύνατο 
νά βρή κανείς κάποια ομοιότητα μεταξύ των. Ε κείνος  
ήταν μέτριου άναστήματος, μέ πλ.ατείς ώμους καί 
καλοδεμένος. ’ Α π ό  τό χαμηλό σκλ.ηρό κολλάρο του 
ξεπετιόταν ό παχύς σβέρκος του. Ή  μύτη τον ήταν 
γερή καί βρισκόταν σέ ευθεία γραμμή μέ τό ψηλό μέ
τωπό τον. Τά μαλλιά τον ήσαν κομμένα κοντά καί 
όρθια πέταγαν σάν τις θυμωνιές στό κάμπο. Πολλές 
ρυτίδες αύλ,άκωναν τό πρόσωπόν τον χωρίς καί νά 
δίδουν τήν έντύπωσι γερατειών. ’ Α π ’ έναντίας τά ελα
φρώς βαθονλά μάγονλ.ά τον, μέ τό κοντό κομμένο 
γενάκι του έδειχναν άνθρωπο φιλήδονο. Φορούσε 
ενα χαμηλό πλ.ατύγυρο καπέλ.λο, τό συνηθισμένο
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πάνινο κοστούμι τον και τις πεταλωμένες άρβνλες 
του. "Ενα μονάχα σημάδι τον έκανε νά ξεχωρίζη  
άπό τό κοινό χωριάτη: ενα λειικό λινό μαντήλ,ι πον 
ξεπετιόταν άννπότακτο άπό τό τσεπάκι τοϋ σακακιού 
τον.

—  "Ε λα ! Ε ϊπ ε  ανυπόμονα στη κόρη τον, πον 
κάθε τόσο στεκόταν γιά νά χαιρετίση καί νά κονβεντιάση 
μέ γνωστούς.

— ”Ε μ , βέβαια, εσύ γνώρισες δλ.ο τό κόσμο, άλλά 
εγώ τώρα δέν θέλ.ω νά μιλ.άς μέ κανένα. ’ Εμπρός, 
πάμε.

Κ α ί τράβηξαν κατά πέρα χωρίς καλ.ά-καλά νά ίδοϋν 
τήν έκθεσι. Μόνον σαν έφθασαν στο τμήμα τών ζώων  
τότε άρχισε νά ζωηρεύη τό ενδιαφέρον του καί άρχισε 
νά δαγκάνη τά χείλη τον καί νά μασσά τις τρίχες 
άπ’ τά μουστάκια τον.

— Α ϋριο  θά πάω στη Βέρνη, είπε στη Σοφία. 
ΟΙ σκέψεις του δμως ήσαν άλλ.οϋ. Ό  Γκότφριδ θά 
έρθη γιά μιά μέρα άπό τή Βασιλεία καί θέλ.ω νά τον 
Ιδώ. Στάθηκε εμπρός σ ' ενα χώρισμα καί παρατη
ρούσε ενα τεράστιο ταύρο.

—  Αυτός εΐνε δ Xέρτζογκλι, είπε ξαφνικά.
—  Π ώ , π ώ ! Τ ί μεγάλος πον έγινε! Ε ίπ ε ή Σοφία, 

ξεχνιώντας δτι εΐνε κυρία δικηγόρου. " Ε !  *Ε ! "Ελα  
Χ έρτζο!

Ό  Χέρτζο ήταν ένας τεράστιος καί τρομερός ταϋ 
ρος. Γύρισε άργά-άργά τό κεφάλ.ι τον καί κύτταξε 
τή κοπέλλ.α. Ο Μύλλ.ερ έν τφ μεταξύ άρχισε νά κον- 
βεντιάζη μέ τον υπηρέτη του πού πρόσεχε τό ζώο, 
δσο θά κρατονσεν ή έκθεσις.

— ΟΙ κύριοι τής έπιτροπής γιά τό βραβεία φάνηκαν 
άπό δώ, ρώτησεν δ Μύλ.λερ.

—  ’Ό χ ι κύριε.
—  “Α !  Καλά, καλ.ά.
"Υστερα άπό λ.ίγο συνέχισε:
—  "Ολοι στέκουν μπροστά στο ταύρο τοϋ 1 ντενς. 

Θάθελα νά ήξευρα τί έχει αυτός νά τούς δείξη.
Ή  Σοφία προχώρησε πέρα. Ό  Μύλ.λερ χάϊόεψε 

μέ τό χέρι τον τή ράχι τοϋ ζώου, πού ήταν πλ,ατειά 
σαν τραπέζι καί πον ενκολ.α θά μπορούσε πάνω σ’ αντή 
νά χωρέψη ένα ζενγάρι. Κατόπιν τοϋ έπιασε τον 
ογκώδη σβέρκο τον, προσπαθώντας μάταια νά τον 
κουνίση. 'Ο  Χέρτζο έστρεψε άργά, άργά τό θεώρατο 
κεφάλ.ι του καί έτριψε τό υγρό του μουσούδι πάνω στά 
ρούχα τοϋ άφεντικοϋ τον.

Κάθε τόσο ό Μύλ.λερ έροιχνε καί μιά ματιά πρός 
τά μέλη τής ελλανοδίκου έπιτροπής πού στεκόταν 
μερικά μέτρα πιο πέρα. Ή  υπομονή του άρχισε σέ 
λ,ίγο νά έξαντλήται.

—  Πολ.ύ θά ήθελ.α νά μάθω τί έχει αυτός ό *Iντενς 
νά δείξη! ’ Αναρωτιόταν. Τό ζώο τό δικό του εΐνε 
ψωραλέο, μ ’ ένα λεκέ άπό δώ ώς κεί κάτω.

Μην μπορώντας νά κράτηση τήν υπομονή του 
τράβηξε πρός τήν έπιτροπή. Μόλ,ις ο ί κύριοι τής 
έπιτροπής είδαν τον τέως δημοτικό σύμβουλο βγάλ.αν 
τά καπέλλο τους. Ό  Μύλλερ τούς άνταπέδωσε τό 
χαιρετισμό.

—  Αντός εΐνε ό ταύρος τοϋ "Ιντενς: καλ.ά κομμάτι. 
Ε ΐπ ε ό Μύλ.λερ.

—  Τ  ώρα άμέσως θά έπισκεφθονμε καί τό δικό 
σας, είπε δ κύρ 'Όσσαλ.ντ σέ έπίσημο τόνο. ’ Ε λπ ίζω  νά 
εΐνε τόσο καλ.ός δσο καί αντός εδώ.

—  Τό έλ.πίζετε, εΐπε ό Μύλλερ, εγώ τό πιστεύω 
απόλυτα.

—  Κύριε. Δημοτικέ Σύμβονλε, μή προσπαθήτε 
νά μάς έπηρεάσετε. "Ολοι γέλασαν. Ό  Μύλλερ κοκ- 
κίνησε άπό τό θυμό τον. Κ ύριοί μον, εΐπε, είμαι 
έτοιμος ν’ ανοίξω τά μάτια σ’ δσους δέν βλέπουν. 
Κατόπιν, ξαφνικά, γύρισε καί τράβηξε τό δρόμο τον. 
Ή  Σοφία, σέ τέτοιες στιγμές μισούσε τό πατέρα της. 
’ Α λλά  έκρνψε τό θυμό της.

—  Σίγουρα ό δικός μου ταύρος θά πάρη τό, πρώτο 
βραβείο, είπε σέ λίγο ό Μύλλ.ερ.

—  "Α ς  έλ.πίσονμε, άπάντησε εκείνη.
*

Στη Βέρνη, ο "Αντον Μύλλερ έσύχναζε σέ μιά 
ταβέρνα δπου συναντούσε παληονς τον φίλους καί 
συνεργάτες. ’ Ε κεί έτρωγαν, έπιναν καί έπαιζαν ώς 
τό πρωί. 'Ο  Μύλλ.ερ πήγαινε σνχνά στή Βέρνη. τΗταν 
σαν στο σπίτι τον, γιατί τό καιρό πού ήταν άκόμη 
δημοτικός σύμβουλος κατοικούσε εκεί.

’ Α π ό  τότε πον εΐχε πεθάνει ή γυναίκα του, πριν 
δέκα χρόνια, τό Γκάμ τοϋ φαινόταν άδειο καί μονότονο. 
”Ηταν πενηντατριών έτών καί φυσικά ήθελε νά περάση 
τή ζω ή του δσο μπορούσε καλύτερα. Ε ΐχ ε  παραιτηθή 
άπό κάθε πολ,ιτική ευθύνη. ΟΙ πολιτικές διαμάχες τον 
εϊχαν κουράσει. Ή  Βέρνη δμως έξακολονθοϋσε νά 
τραβά, τό δυναμικό αντό άνθρωπο, γιατί ήταν τό κέντρο 
τής δημοσίας ζωής. "Οταν κουραζόταν στο χωριό 
τον νά βλέπη πάντα τά ίδια πρόσωπα καί τά ϊδια 
σύννεφα, εϋρισκε μιά πρόφασι κι έφενγε γιά τή 
Βέρνη.

’ Εκείνο τό κυριακάτικο πρωινό ό Μύλ.λερ πήγε 
στο σταθμό περιμένοντας τό τραίνο τής Βασιλείας. 
Στεκόταν εκεί σκεπτικός καί άμίλητος στή αποβάθρα, 
μέ τά χέρια στις τσέπες χωρίς νά δίνη προσοχή στή 
γύρω του κίνησι. Μόνον δταν ή ταχεία μπήκε άγ- 
κομαχώντας μέσα στο σταθμό τότε μόνον τό μάτι 
του άρχισε νά ψάχνη ερευνητικά τούς έπιβάτες, άνα- 
ζητώντας τό γιο του.

'Ο  Γκότφριντ Σίξτους δμως εϊδε τον πατέρα του 
πριν τον άντιλ.ηφθή αυτός.

— Καλ.ημέρα πατέρα εΐπε. Ό  Μύλ.λερ στράφηκε 
πρός τό γιο του, χωρίς νά κινηθή ούτε ένας μϋς τον 
προσώπου του καί τοϋ έτεινε φιλ,ικά τό χέρι.

—  Γιά  σου γιέ μου, τί κάνεις;
Γ ιά  μιά στιγμή έρριξε ένα έρεννητικό βλέμμα στο

καλοραμμένο κονστοϋμι τοϋ γιοϋ του καί στο ώραίο 
κολλάρο μέ τή μπλε γραβάτα του. "Ενα αίσθημα 
ύπερηφανείας μαζί καί άπαγοητενσεως τον κατέλ.αβε.

— Χ μ !  "Ελ.α πάμε γιέ μου νά πιούμε ενα ποτήρι 
μπύρα. Κ α ί τράβηξαν πρός τή πόλ,ι. 'Ο  Γκότφριντ 
Σίξτους ήταν λεπτός, μέ ωραία κορμοστασιά καί 
λεπτά χαρακτηριστικά. Τό πρόσωπό του ήταν ό 
καθρέπτης εναλλασσόμενων συναισθημάτων. Ε ίχ ε  
σκούρα μαλλιά καί ώμορφα γκριζογάλανα μάτια πολ.ύ 
φωτεινά. "Ενα μικρό χνουδωτό μουστάκι τοϋ σκέπαζε 
τό ανω χείλ,ος. Ό  Μύλ.λερ άγαποϋσε πολ.ύ τό γιό
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του καί ένέκρινε τό στάδιο πού ήθελε ν’  άκολ.ονθ ήση, ό 
μοναχογιός τον. Ώ ς  τόσο ένοιωθε μιά λύπη νά τον 
κυριεύη δταν τον ξανάβλεπε. Μιά λύπη καί Ικανο- 
ποίησι μαζί. Ε ίμαι ό τελευταίος άπό τούς παληονς 
Μ ύλλερ τοϋ Γκάμ, σκεφτόταν. Α ντός εΐνε ό πρώτος 
άπό τούς νέους.

— Ε λα  γιέ μον, εδώ εΐνε ή μπνραρία. Γ ιά  νά 
Ιδοϋμε τί καλά έχεις νά μάς διηγηθής.

Ό  Γκότφριντ διηγήθηκε πολλά καί διάφορα νέα 
στον πατέρα τον, άλλά καί πολλά άλλα άπεσιώπησε, 
γιατί σκεπτόταν δτι ό γέρος δέν θά τον καταλάβαινε. 
Ό  Μύλ.λερ δέν εΐχε τίποτα καινούργιο νά άνακοινώση 
ατό γιόκα του. Τοϋ μίλησε μόνον γιά τήν έκθεσι στο 
Τονν γιά μερικά άλλα πράγματα καί γιά τό Γκάμ. 
Τοϋ εϊπεν άκόμα δτι είδε τή σοφία καί δτι γύρευε ένα 
καλό γιατρό γιά νά τοϋ έξετάση τό στομάχι τον, πού 
τον πείραζε τό τελενταίο καιρό. Γ ιά  τις υποθέσεις δμως 
πον βασάνιζαν τό μιαλό τον δέν εΐπε λέξι καί εΐχε τό 
συναίσθημα δτι ό Γκότφριντ δέν θά τις ένοιωθε. ΎΗταν 
πολύ νέος άκόμα ό γνιός του καί έντελώς δοσμένος στο 
νέο π^ριβάλλο, μέσα στο όποιο ζοϋσε μιά καινούργια 
ζω ή. "Α ν ό Μύλλ.ερ εΐχε κείνη τή στιγμή έναν σννο- 
μήλικό τον θά μιλ.οϋσεν έντελώς άφοβα καί γιά κείνα 
άκόμη τά ζητήματα πού θά μπορούσαν νά είχαν σχέσι 
μέ τή βελ.τίωσι τής ζω ής τών χωρικών. Στο γυιό του 
δμως τί νά έλεγε; "Ετσι σκεπτόταν ό Μύλλερ. Ό  
Γκόντφριντ ήταν γ ι’ αυτόν ένας άσήμαντος καί μικρός 
φοιτητάκος. "Ενα αίσθημα μοναξιάς άρχισε σιγά-σιγά 
νά καταλαμβάνη τό Μύλλερ πον προσπαθούσε νά τό 
κρύψη κάτω άπ’ τον εϋθνμο τόνο τών λόγων τον.

*

*Ηταν γλ.υκοχάραμα δταν ή Τερέζα κατέβηκε κάτω 
στήν αύλ.ή. Πλ.νθηκε στο πηγάδι. Πάρα πέρα ό Γιόγκ, 
ό Λεονάρδος, ό Κοζίμο, ή "Εμμα, ή "Ιντα καί ή "Αννελι 
άρμεγαν τις γελάδες. "Οταν τελείωσε τή τουαλέτα της 
ρώτησε γιά τό Ρέτλ,ις. Ή  "Ιντα σκούντησε πάρα-πέρα 
τό κουβά της μέ τό γάλα καί πλησίασε τή Τερέζα.

—  "Ελ.α, πάμε νά διοϋμε πού εΐνε. Τ ής εΐπε. Κ α ι 
χτνπώντας τά τσόκαρά της έτρεξε πρός τά έξω ένώ 
ή Τερέζα τήν άκολονθοϋσε. Βρήκαν τον Ρέτλις σ’ ενα 
παράρτημα τοϋ κτήματος.

— Νάτην ή Φραντζέζα τον εΐπε, σένα γυρεύει μάστορα.
—  Καλά έρχομαι. "Εβαλε στήν άκρη κάτι σακκιά 

πού κρατούσε στο χέρι τον καί τράβηξε πρός τή Τερέζα.
—  Πρός τό παρόν θά πλάνης τούς κουβάδες καί 

τά γαλακτοδοχεία γιατί ό Άδριανός πήγε στο σταθμό 
νά φέρη άλλα. Π ές νά σοϋ δείξουν πώς τά πλένουν.

—  Θέλετε νά πηγαίνω έγώ στο σταθμό νά τά φέρνω;
—  Π ώ ς; ΤΙ ξενρεις έσύ άπό άμάξι; Μόνη σον 

νά όδηγήσης τ’ άλογα;
— Ναι.
—  "Ο χι, προτιμώ τή δουλειά αυτή νά τήν κάνουν 

άντρες.
Ό  Ρέτλ,ις τήν κύτταξε σκεπτικός.
—  Δέν μπορείς νά δουλεύης έτσι ξνπόλ.ντη. Τής  

εΐπε σέ λίγο.
— Τά παπούτσια μου εΐνε πολ.ύ λεπτά. Δέν κά

νουν. Θά γελάνε μα ζί μου άμα τά φορέσω στή δουλειά. 
Κ ι’ έγώ θέλ.ω νά δουλέψω γιά νά βγάλω τό ψ ω μί μου.

— Κ α ί σαν μπόσα θά θέλεις νά βγάλης;
— "Οσα θά μοϋ δώσετε.

— Τριάντα μέ σαράντα φράγκα τό μήνα. “Αντε θά 
σοϋ δώσω σαράντα καί φαί καί κατοικία, δπως καί 
στούς άλλους.

—  Ναι. Κ α ί παπούτσια γιά τή δουλειά γιατί δέν 
μπορώ νά γυρίζω ξυπόλυτη.

—  Μά τί λες κοπέλλα μ ο ν 1 "Ολοι έδώ έχουν φέρει 
δικά τους παπούτσια.

— "Αλλ.ο τίποτε, έξόν άπ’  αυτά πού φοράω δέν έχω.

—  Καλά, θά διοϋμε. Φόρεσε πρός τό παρόν 
έκείνα τά παπούτσια πον εΐνε κάτω άπό τή σκάλα. 
Εΐνε τής "Εμμας. Κείνη κάνει τώρα δουλειές τοϋ 
σπιτιού καί δέν τής χρειάζονται.

—  "Α ν τά πάρω μή τής κακοφανή άφεντ ικό;
—  Ν ά  τής κακοφανή; Γ ια τί — ;
'Ο  Ρέτλ,ις τή ξανακύτταξε μέ μάτι έρευνητικό.

—  Δέν ξεύρω, τής εΐπε σέ λίγο. Μοϋ φαίνεται δτι 
δέν είσαι κατάλληλη γ ι’  αντή τή δονλειά. ’ Ε σύ θά 
πρέπει νά βρής μιά θέσα στο σπίτι, δέν είσαι γι’  αυτές 
τής βαρυές δουλειές.

—  Προτιμώ νά δουλεύω έδώ στήν αυλή. Δέν 
τ’ άγαπάω τό μέσα, τον άπήντησε. "Οταν οί άγελάδες 
τραβήξουν άργότερα γιά τό βουνό μοϋ έπιτρέπετε νά 
πάω κι έγώ μαζί;

— Στο βουνό; εΐπε κείνος έκπληκτος, μέ τις άγελά
δες; Δέν εΐνε καλ.ντερα νά βρίσκεσαι άνάμεσα στούς 
άνθρώπονς καί νά πηγαίνεις κάπου κάπου νά χορεύης 
στά διάφορα χοροδιδασκαλεία; Πάνω ατό βουνό δέν 
έχει τέτοια πράγματα.

—  Μ ’ άρέσει ή μοναξιά.
Ό  Ρέτλις γέλ.ασε.
—  Τ ις άγελάδες τις οδηγεί ό Λεονάρδος στή βοσκή 

κι έχει κι άλλους βοηθούς μ α ζί του, πού τούς πληρώ
νουμε ακριβώς γ ι’ αυτή τή δουλειά.

—  Ποιος εΐνε ό Λεονάρδος;
— Ό  Λεονάρδος; Κείνος κεί-κάτω πον αρμέγει.
—  Αυτός μέ τό ξανθό μουστάκι;

—  Ν α ι αυτός. Εΐνε όμορφος, δέν μοϋ μοιάζει 
καθόλου, άπήντησε γελώντας ό Ρέτλ,ις. "Ελ.α τώρα 
πάμε στή Φρίντα γιά νά φροντίσουμε γιά κανένα ζευ
γάρι κάλ.τσες. Θά τής πλ.ηρώσω έγώ. Δέν πειράζει. 
Δ ε θά σοϋ τις κρατήσω άπό τό μηνιάτικο.

' Η  Τερέζα τον κύτταξε έκπληκτη. ’ Εκείνος τράβαγε 
τό δρόμο του.

’ Αργότερα τήν ειδοποίησαν δτι έπρεπε νά κατα- 
χωρήση τ’  όνομά της στά βιβλ.ία τοϋ Ρέτλ,ις. Τής 
είπαν άκόμα, δτι έπρεπε τό γρηγορώτερο νά πάη στά 
γραφεία τής Κοινότητος τοϋ Γκάμ καί νά δηλώση τήν 
αφ ιξί της. "Οταν ρώτησε γιατί. Τής άπήντησαν, έτσι 
λέει δ νόμος.

' Η  λέξις νόμος τή τρόμαζε. Γ ι ’  αυτήν έσήμαινεν 
αστυνομία, φυλακή κι αύτό τής προξενούσε τρόμο 
καί φρίκη. Ε ΐχε  καθαρή σννείδησι, γιατί ποτέ δέν 
έκαμε τίποτε κακό. Κ αί έν τούτοις οί λέξεις νόμος 
καί άστυνομία τής έκοβαν τό αίμα.

( Συνέχεια)
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τής μιάς δεκαετηρίδος κατεφέροντο οί αγγλικοί και 
αμερικανικοί κύκλοι κατά τών νεοεισαχΟέι των σοσιαλι
στικών άρχών είς τήν άκολονθονμένην ύπό τής Γ ερ
μανίας οικονομικήν πολιτικήν.

Α ί  δηλώσεις τοϋ Ράϊχ, δτι σκοπός τών νέων 
σοσιαλιστικών μέτρων ήτο 0 έξής: δτι είς τό μέλλον 
ούδείς πολίτης, δννάμενος νά έργασθή θά παρέμενε 
άνεργος, δτι ό καθείς είχε τό δικαίωμα επί τής εργα
σίας, έξασφαλίζων οϋτω μίαν ευμάρεια ν είς αυτόν καί 
εις τονς περί αυτόν δπο)ς καί μίαν βεβαίαν ύποστήρη- 
ξιν διά τήν περίοδον τοϋ γήρατος 
προεκάλεσαν τά σκώμματα τών 
εχθρών τον. Τά αν (!) μέτρα έχαρα- 
κτηρίσθησαν ώς «μπλόφα» μέ σκο
πόν τήν παραπλάνησιν τοϋ γερ
μανικού λαού καί μέ τήν ελπί
δα νά κερδίσουν οί ιθύνοντες πε
ρισσοτέρους ψήφους. Κ αί δταν 
πράγματι έξέλιπε ή ανεργία καί 
πλέον τών 6 έκατομμνρίων ανέρ
γων άνέλαβον καί πάλιν εργα
σίαν καί τήν θέσιν τής φο
βέρας αύτής μάστιγος διεδέχθη 
μία ύγιώς χρήσιμος διά τόν λαόν 
άπασχόλησις, τότε άρχισαν νά άντι- 
λαμβάνωνται τό μέγεθος τής σημα
σίας τών γερμανικών αύτών μέτρων, 
χωρίς βέβαια νά θελήσονννά Αναγνω
ρίσουν δημοσία τήν μεγάλην αυτήν 
επιτυχίαν. "Οταν δέ ή έξάπλωσις 
τής γερμανικής βιομηχανίας έλαβε 
τοιαύτας διαστάσεις, ώστε νά ζητηθή 
ή βοήθεια εργατικών χειρών έκ τοϋ 
εξωτερικού πρός συμπλήρωσιν τών 
κενών καί δταν ό άριθμός τών έργα
τών αντών άρχισε νά λαμβάντ) με- 
γάλας διαστάσεις — καί τοϋτο πρός 
δφελος ολοκλήρου τής Ευρώπης  — 
τότε έσίγησαν παντελώς αί έχθρικαί 
σάλπιγγες τής ξένης νοσηράς προ
παγάνδας.

”Α λλά  τά γεγονότα είνε 
πειστικώτερα άπό τονς 
συνδυασμούς τών ισχυρών 
τής Βορείου ’ Αμερικής καί 
Μεγάλης Βρεττανίας. Ώ ς  
ήτο δμως φυσικόν, έτέθη 
καί είς αύτούς τούς κύκλους 
τό μέγα δίλημμα: δηλ. ή 
λύσις τοϋ προβλήματος τής 
εργατικής μάζης. Κατόπιν 
αύτον, ήναγκάσθησαν είς 
τήν ’ Αγγλίαν καί ’ Αμερικήν 
νά προβούν εις τερατώδεις 
υποσχέσεις πρός τούς έργά 
τας, μέ βάσιν « μελλοντικά 
σχέδια», ύ ποσχόμενα τήν 
εύμάρεια ν.

"Ενας ανεπηρέαστος δια
βλέπει αμέσως τήν οντοπίαν δλων αντών τών υποσχέ
σεων. Τό περιοδικόν «Λ α ϊκή  Γερμανική Οικονομία», 
(τεύχος 2 j)  έδημοσίευσε σημαντικόν αρθρον τοϋ κα- 
θηγητοϋ Χοννκε, άναφερόμενον εις τά βασικά ερω
τήματα του πολιτικού οικονομικού άγώνος τής 
σήμερον. Ε ις  τό αρθρον του γράφει μεταξύ άλλων 
δτι αί πολυάριθμοι απόψεις, αί διατνπωθεϊσαι έκ 
τής εχθρικής παρατάξεως, άπό τούς άσχολουμένους 
μέ τήν μεταπολεμικήν οικονομικήν κατάστασιν, δεικνύουν 
καταφανώς δτι εϊνε έτοιμοι νά στηρίξουν τάς μεταπολε-

Κάπου εκεί στή Γερμανία, 
έτέθηκε σέ λειτουργία ένα 
άπό τά τελειότερα ύφαντουργι- 
κά εργοστάσια. Ο ί φωτογραφίες 
τοϋ έσοηερικοϋ τοϋ υφαντουρ
γείου οφείλονται στό καλλιτέχνη 
φωτογράφο κ. Φέρσυ

"Οταν κατά τά μέσα τής παρελθονσης έκατονταετηρί 
δος άρχισαν οί Βρεττανοί νά πιστοποιούν μεγάλην 
έξάπλωσιν γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων, δχι 
μόνον είς τά κέντρα τής διεθνούς άγοράς, άλλά καί εις 
αύτήν άκόμη τήν Μ. Βρεττανίαν, υπέθεσαν δτι μία 
σφραγίς καί μόνη θά άρκοϋσε διά τόν εξοστρακισμόν 
τής αντιπαθούς άνταγωνιστρίας καί τό «μποϊκοτάρι
σμα» τών γερμανικών εξαγωγών.

Κατά τό έτος iS8y είδε τό φώς τής ημέρας ένας 
νόμος, διά τοϋ όποιου ώρίζετο, δτι δλα τά έκ Γ ερ
μανίας ε’ισαγόμενα είδη έπρεπε νά φέρουν τήν σφραγίδα 
«Μέντ ϊν Τζέρμανυ». Τοιουτοτρόπως έπίστευον οτι 
οί άγορασταί, βλέποντες τό αν οι «κατα τεθέν σήμα» 
θά άπέφευ^’ον τήν άγοράν τών ειδών αύτών. Π ε
ριέργως δμως, τό μέτρον αύτό έπέφερεν εντελώς τό 
άντίθετον άποτέλεσμα. Ο ί καταναλωταί άρχισαν, άργά 
μέν, άλλά άσφαλώς νά άποκ ου στα λ λ ώ νουν τήν γνώμην 
δτι άκριβώς τά προϊόντα, τά σφραγισμένα μέ τό «Μέντ 
ϊν Τζέρμανυ» ήσαν τά έμπνέοντα τήν μεγαλυτέραν 
έμπιστοσύνην. Έ π ί  πλέον, δχι μόνον δέν παρεγκωνί- 
ζοντο, άλλά ήτο καί μεγάλη ζήτησις τών προϊόντων 
αύτών. ’ Αποτέλεσμα λοιπόν δλης αυτής τής εκστρα
τείας ύπήρξεν αντί τής αναμενόμενης περιφρονήσεως τών 
γερμανικών ειδών, ή μεγαλντέρα διαφήμιαις αύτών.

Ε π ιχ ειρ ώ ν  σήμερον ό άγγλο-αμερικανικός τύπος 
νά δώση διά πολυαρίθμων άρθρων μίαν άπάντησιν 
είς τά έρωτήματα, τά άφορώντα δχι μόνον τήν άγγ/.ι- 
κήν καί τήν παγκόσμιον οικονομίαν άλλά καί τήν 
έργαζομένην τάξιν, μάς άναγκάζει νά έπαναφέρωμεν είς 
τήν μνήμην μας τό άνωτέρω γεγονός τοϋ l88y. Πλ.έον
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μικάς τωνκατενθννσεις έπί τον οικονομικού προβλήματος 
εις τά; νπό τής Γερμανίας έφαρμοσθείσας άρχάς. 
Οϋτω παρατηρεί τό ψύλλον « Λάμπονρ Πάρτν» ότι 
ή γενική δημοαία ευμάρεια οφείλει νά προεξάρχτ] 
πάσης Ιδιωτικής έπιχειρήσεως. Ο ί συντηρητικοί ζη 
τούν ενα εύρύτατον ελ,ετγχον νπό τοϋ κράτονς έναντι 
τής βιομηχανίας. Ό  Βρεττανός υπουργός τών ’ Ε σ ω 
τερικών αναμένει εύρύτατον σοσιαλιστικόν έλεγχον. 
Ε ις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας επιθυμούν ασκησιν 
μεγαλύτερου ελ,έγχον νπό τού κράτονς εις ζητήματα 
άφορώντα ολόκληρον τήν οικονομικήν ζωήν.

Έ ν  μέσω δέ όλων αυτών τών ενσεβών επιθυμιών τί
θεται παντού τό ίδιο ερώτημα: έάν κάθε άνθρωπος έχει 
τά αύτά δικαιώματα έναντι τής έργασίας καί έάν εΐνε 
δυνατή ή έψαρμογή αύτών τών δικαιωμάτων. Τέλος 
δέ, έάν θά εΐνε συμφέροντα ταϋτα καί είς τήν τάξιν 
τών ιθυνόντων βιομηχα
νικών κύκλων καί κατά 
πόσον ή άναγνώρισις 
αντών τών δικαιωμάτων 
και ή άπασχόλ.ησις όλ.ων 
γενικώς τών εργατικών 
χειρών θά άνταποκρ ίνε- 
ται πρός τά ιδανικά τής 
μεταπολεμικής ζω ή ς ."Ολα 
αύτά τά συνθήματα δια- 
τυποϋνται τώρα ύπό τών 
’  Α γ γ  λ,οαμερικανών. Τ  ό
ότι πρέπει βέβαια νά άπο- 
φύγωμεν νά δώσωμεν 
μεγαλνυτέραν σημασίαν είς 
τήν ανωτέρω προπαγάν
δαν, εΐνε καταφανές. Εΐνε

δέ πολύ αμφίβολον έάν τά ίδια αύτά 
προβλήματα, τά έπιλνΟέντα ύπό τής 

Γερμανίας καί Εύρώ πης δύνανται νά 

διευθετηθούν κατά τόν αύτόν τρόπον είς 

τήν ’ Αγγλίαν καί είς τάς ’ Ηνωμένας 

Πολιτείας. Ο ί κύκλ-οι τών μεγαλ,οκεφα- 

λαιούχων έπαναλαμβάνουν συνεχώς, ότι 
αί άνάγκαι τών εργατικών τάξεων εϊνε 

μόνον «ακαδημαϊκής σημασίας», άφοϋ οί 

έργάται εχονν άπό ετών συνηθίσει είς τήν 

φτώχεια καί τήν ανεργίαν καί οϋτω δέ-
εϊνε άναγκαία ή έπέμβασις τής κνβερνήν
σεως. Έ ά ν  παρ' όλ.α ταϋτα θά έπρεπε 

νά λ.ηφθοϋν μέτρα, τότε αύτά τής «ιδιω
τικής πρωτοβουλίας» εΐνε άρκετά. Φ υ
σικά, ό/’ αύτά δέν άνήκουν είς τό θέμα μας. 
Προσπαθήσαμε μόνον νά άποκαλύψω- 
μεν τάς προσπαθείας τών Δυτικών 

Δυνάμεων, αί όποίαι άποσκοποϋν τήν 

νάρκωσιν τών εργαζομένων, ώς πρός 
τά συμβάντα, τά όποια ήδη άπεδεί- 
χθησαν είς τήν νέαν Ευρώ πην ώς πρα- 
γματικύτης. Κ α ί δι αύτόν άκριβώς τόν 

λόγον εϊνε άδικον, ότι διά παρόμοια 
προγράμματα ή διά τήν πραγματοποίησαν αύτών, 
δέν υπάρχουν «κατατεθέντα σήματα», όπως διά τά
διάφορα είδη διότι τότε θά έπρεπε όλαι αύταί αί
πνευματικοί εφευρέσεις, αί τόσον ώψέλιμαι είς τήν 
σοσιαλιστικήν ζωήν, νά φέρουν τήν σφραγίδα « Κατα- 

σκευασθέντα έν Γερμανία».

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Σ

Έ κ  τοΰ αρτι έκδοθέντος βιβλίου του: 
«Έπανάστασις είς τήν ευρωπαϊκήν οικονομίαν» 
(La Revolution Europeenne) παραλ.αμβάνομεν τά 
ακόλουθα:

« . . . "Ολ.οι οί αντίπαλοι τοϋ ευρωπαϊκού οικονο
μικού χώρου διαβλέπουν μόνον μίαν διέξοδον: τήν 
επάνοδον εις τήν παλ,αιάν εποχήν . . . Λησμονούν ότι 
πολύ προ τής έμφανίσεως τοϋ Χίτλερ, όλα τά καθε
στώτα διέτρεχον συγκλονιστικήν κρίσιν, διότι τό διε
θνές έμπόριον εϊχε μειωθή κατά τά δύο τρίτα, γεγονός 
πρόκα/.έσαν πανταχοϋ ανεργίαν, ψ>ινωνικάς ταραχάς 
καί οικονομικός καταρρεύσεις. Διότι: οί απατεώνες 
κεφαλαιοκράτες Άρχισαν άναζητοϋντες προσωρινόν 
ασυλ,ον τών κεφα/οίων των, άπό τοϋ ένός τόπον είς 
τόν αλλ.ον άνά ολόκληρον τόν κόσμον, μέχρις ότου τέλος 
μίαν ημέραν διεΐόον είς τούς έξοπλισμούς, τό μοναδι
κόν μέσον σωτηρίας καί υπεκφυγής εκ τών κοινωνικών 
πρόβλημάτων καί διότι τέλος ύπεδείχθη ό πόλεμος ώς 
ή άναγκαία διέξοδος διά τήν διάσωσιν τοϋ καταρρέοντος 
καθεστώτος . . .

Πρόκειται κυρίως διά τούς Άγγλ.οσάξωνας, οί 
όποιοι έπεζήτησαν τήν διατήρησιν τοϋ συστήματος 
τής χρυσής νομισματικής βάσεως, προσαρμόζοντες τάς 
τιμάς τών τροφίμων καί τών πρώτων ύλ.ών πρός τάς 
τιμάς τών λ.αών τών έχόντων χαμηλόν βιοτικόν επ ί
πεδον, ένώ άντιθέτως διά τών συνδικάτων πωλήσεως, 
πωλοϋν είς μεγάλας τιμάς τά έτοιμα αύτών προϊόντα. 
"Ολ.α δε αύτά πρός όφελος μιάς όλ.ιγαρχίας μεσιτών 
καί χρηματοδοτών, οί όποιοι ούδένα άλλον νόμον 
γνωρίζουν έκτος τοΰ νόμου τοϋ ατομικού κέρδους. Διά  
τούς ανθρώπους τής Εύρώπης, μέ πρωτοπόρους τούς 
Γερμανούς, ό κόσμος εΐναι πολ.υσχιδής καί άπομεμακρυ- 
σμένος καί τό έθνος πολύ μικρόν. Πρέπει κανείς νά 
άνακατανείμη τόν κόσμον καί τά ύπ ’  αύτοϋ συμπλ.ηρω- 
ματικώς παραγόμενα, εις αυτόνομον «βιοτικόν χ ώ 
ρον» . . . Κ αί αί έπιχειρήσεις του, διενεργούμεναι βάσει 
σχεδίων έλ.εγχομένων καί θεσπιζομένων ύπό τοΰ κρά
τους, θά άποσκοποϋν εις τήν βελτίωσιν τής ζω ής,τοϋ  
μεγαλυτέρου ποσοστού τών άνθρώπων . . .

Ποια τών δύο άντικρονομένων πρός άλλ.ήλας θεω
ριών εΐναι ή καλύτερα διά τήν έπιτέλεσιν τής άνορθώ- 
σεως μας; . . . Ή  μία λύσις εΐναι τό άπαύγασμα τών 
μεθόδων τής φι/.ελευθέρας οικονομίας. Ε κα τόν έτη 
έκνριάρχησε τοϋ σημερινόν κόσμου, καί παρά τάς 
παροδικας κρίσεις καί τούς πολ.έμονς έπεκτείνετο 
όσημέραι καί περισσότερον. Δ ιά  τών μηχανών ύπε-

Τοϋ γάλλου δημοσιολόγου Νταιλεσί 

βοήθησε σημαντικώς τούς λαούς, άλ.λ.ά άπό Ι2ετίας  
ώδήγησεν είς μίαν κρίσιν, διαρκοϋσαν άκόμη καί τήν 
οποίαν έπηύξησεν ό παρών πόλεμος. Ή  έτέρα λ.ύσις, 
η εθνικοσοσιαλ.ιστική οικονομία, προελ.θοϋσα έκ τής 
αδυναμίας, έπέτυχεν έντός g ετών νά άναστήση ένα 
μεγαλ.ον λαόν, ευρισκόμενον εις φοβεράν ένδειαν καί 
άθλ,ιότητα. Εΐναι είς θέσιν ή λ.ύσις αυτή νά άνορθώση 
αν όχι τόν κόσμον ολόκληρον τουλ.άχιστον τήν ηπειρω
τικήν Εύρώπην; Δύναται αϋτη νά έπαναφέρη τήν 
ειρήνην καί τήν ενημέριαν, τήν όποιαν κάθε αλ.λ.ο 
δόγμα τής άνεξελ,έγκτον έλενθερίας καί τοϋ άτομικοϋ 
κέρδους δέν έπέτυχε νά έξασφαλίση; Μεταξύ τών δύο 
αύτών πρέπει νά έκλ.έξωμεν . . .

Δυστυχώς αί γερμανικαί προσπάθειαι είναι ελά
χιστα γνωστά! είς ημάς τούς γάλλ.ονς, διαστρεβλούμεναι 
συνεχώς ύπό τής εχθρικής προπαγάνδας. Συνειθι- 
σμένος, δ μικρός γάλ.λος επιχειρηματίας, νά φέρη 
πλήρη τήν εύθύνην καί νά έξασκή τόν έλεγχον τής 
έπιχειρήσεώς του, δέν θά άναπηδήση έντρομος βλέπων 
άντικαθιστώμενα ταϋτα διά τής καθοδηγοϋμένη ς οικονο
μίας; Κ α ί πώς ήμπορεί ενας σοσιαλιστής νά άνακαλύψη 
είς αύτήν τά γνωρίσματα τής « ελευθερίας τής έργα
σίας» όταν ταϋτα δέν έθεσπίσθησαν κατά τούς κοινο
βουλευτικούς τύπους μετά πολυχρονίους καί εξονυχι
στικός κοινοβονλεντικάς συζητήσεις;

Έ φ ’ όσον ή χρυσή νομισματική βάσις έλειτουργοΰσε 
φυσικώς, έξηνάγκαζε τάς ριζοσπαστικός χώρας νά 
προσαρμόζουν τάς τιμάς πωλ.ήσεως τών έμπορενμά- 
των των, μισθούς καί ημερομίσθια πρός τό χαμηλότερον 
βιοτικόν επίπεδον, επενεργούσα ώς τροχοπέδη έπί 
πασης κοινωνικής προόδου. 3 Α φ ' ότον όμως αντη ενρι- 
σκεται έν ίσ χύ ϊ μονομερώς, χρησιμοποιείται ύπό τών 
εθνών μόνον ώς πολεμικόν μέσον πρός όφελος μόνον 
τών διεθνών συνδικάτων, τά όποια αποκομίζουν κέρδη καί 
άπο/.ανάς έξ όλ.ων τών πλευρών, χωρίς τοΰτο νά γίνεται 
άντιλ.ηπτόν νπό τών έργατών . . .

Πρόκειται, δηλαδή, κατά πόσον θά έπιτύχωμεν νά 
θέσωμεν ένα τέρμα είς σύστημα δημιουργηθέν ύπό 
δράκος κεφαλαιούχων, συνησπισμένων είς διεθνή συν
δικάτα, έξωθούντων τούς διαφόρους λ.αούς τοϋ κόσμου 
εις διηνεκείς πολέμους καί διαμάχας, μέ αποτέλεσμα 
τήν ένδειαν καί τήν άθλιάτητα έκ τών όποιων άποκομί- 
ζουν οί κεφαλ.αιοκράτες, πλούτη καί δύναμιν. Ε ις  τήν 
θέσιν τοϋ βαρβάρου αύτοΰ συστήματος πρέπει μελλοντι- 
κώς νά διαρρνθμίσωμεν τό ημερομίσθιον τοϋ εύρωπαίου 
έργάτον, άπελενθερούμενον έκ τής χρεωκοπίας τών 
άλλοδαπών μισθών, βάσει τοϋ συστήματος τής διεθνούς

49



ανταλλαγής εμπορευμάτων, τό όποιον τόσον αγαθά 
άποτελέσματα έδωσεν έν Γερμανία. Τό ημερομίσθιον 
τον εύρωπαίου πρέπει νά ενρίσκεται εις σταθερόν 
αναλογίαν πρός τάς ύφισταμένας τιμάς. Ο ί Ανισοσκελείς 
μισθοί και ημερομίσθια πρέπει νά εξισωθούν μέ τήν 
βοήθειαν τών αλ.λων χωρών, πρός τούς μισθούς καί τά 
ημερομίσθια τών χωρών εκείνων αί όποίαι έχουν τό 
άνώτερον βιοτικόν επίπεδον. Οντω ή εργασία δέν θά 
άποτελή πλέον τό βάρος ανταγωνισμού μεταξύ τών 
διαφόοων επιχειρήσεων, άλλ.ά πολλαπλώς θα έξα- 
σφαλίζτ] εις τον ενρωπαίον εργάτην ένα καλ.όν και 
σταθερόν βιοτικόν επίπεδον. Βεβαίως δεν πρόκειται 
νά περιστείλ.ωμεν τήν προσφοράν καί τήν ζήτηαιν, 
καθ’ ότι αποτελεί τό μοναδικόν πρακτικόν μέσον πρός 
διαπίστωσή τών πλεονασμάτων καί ελλείψεων καί τήν 
άναζήτησιν τής όδοϋ πρός ίκανοποίησιν, διά μιας 
γενικής έξισώσεως. Δ ιά τοϋτο πρέπει νά διατηρηθή 
ό νόμος τοϋ εμπορίου καί τής ανταλλ.αγής τών εμπο
ρευμάτων, άλλ.ά συγχρόνως πρέπει οί μισθοί και τα 
ήμεοομίσθια νά διατηρήσουν τήν ιδίαν αύτών τιμήν καί 
τήν Ιδιάζουσαν νομισματικήν άξίαν. Μέχρι τουδε δ 
χρυσός ήταν ένα άψυχον μεταλλον εξυπηρετούν άπο- 
κλειστικώς τήν μέτρησιν τών πλεονασμάτων καί έλλεί- 
ψεων καί δύναται τις νά εϊπη δτι ουδόλως νπελογί.ετο 
ώς ανθρώπινη έργασία, ή μετασχηματίζουσα τάς πρώ- 
τας υλ.ας είς χρήσιμα άγαθά. Έ κ  τής εργασίας προήλ
θαν ολαι αί πνευματικοί ή ύλικαί πηγαί πλουτισμού 
καί ώς έκ χοντον είναι φνοιχον ότι τιρετιει να άτιο- 
τελέογι τό γενικόν μέτρον ολ.ων τών αξιών, τάς όποιας 

αντη δημιουργεί. . .
Δεδομένον δτι αί βιομηχανίαι τών γειτονικών κρα

τών δέν εϊναι έπιβεβαρνμέναι διά τών αυτών βαρών, 
θά δυνηθοΰν νά προσφέρουν εις τήν γερμανικήν αγο
ράν τά προϊόντα των εις χαμηλοτερας τιμάς. Ε π  αύτοϋ 
είναι υποχρεωμένη ή Γερμανία, πρός προστασίαν τών 
Ιδίων υψηλών ημερομισθίων νά λάβη τά δέοντα τελω
νειακό μέτρα. Έ να ς νέος κατατεμαχισμός τής ηπείρου 
μας θά έσήμαινε νέας άνάγκας καί κινδύνους. Πρός 
άπομάκρυνσιν τοϋ κινδύνου αύτοϋ ή Γερμανία έφευρε 
μίαν άπλήν καί τολμηρόν λ.ύσιν. Προσεκάλ.εσε τούς 
γειτονικούς λ.αους νά αυξήσουν τούς μισθούς καί τά 
ημερομίσθια τών έργατών καί υπαλλήλων καί ενε- 
θάρρυνεν αντονς νά πωλοϋν τά έμπορενματά των εις 
τάς ιδίας τιμάς είς τάς όποιας καί οί Γερμανοί συνάδελ
φοί των. Προσέτι ή Γερμανία έκάλεσεν αυτούς εις τον 
σχηματισμόν μιας έσωενρωπαϊκής αγοράς, ένός ένι- 
αίου οικονομικού βιοτικού χώρου μέ κοινήν νομισματι
κήν άξίαν, δπως έπραξαν αί 'II  ν. Πολιτείαι διά τά 
4-8 αύτών κράτη, δπως ή ’ Ελβετία διά τά διάφορα 
αυτής Καντόνια καί δπως τέλος καί αυτή αντη ή Σ . 
Έ νω σ ις διά τάς διαφόρους δημοκρατίας της.

Οντω θά άποτελεσθή ή έργατική άγορά τής κοινής 
νομισματικής αξίας εις τας έσωευρωπαϊκάς σχέσεις. 
Τά ημερομίσθια, οί μισθοί καί τά έξοδα διατροφής θά 
είναι τά αυτά. Ή  άνταλλ.αγή μεταξύ αγροτικών καί 
βιομηχανικών χωρών θά διενεργείται επι τών αύτών 
βάσεων, τής δικαίας κατανομής βελτιούσης τό βιοτικόν 
επίπεδον. Α ί  αλλαι ήπειροι πού θά διατηρήσουν τήν 
χρυσήν νομισματικήν βάσιν εΐναι έλενθεραι νά δια

κανονίσουν κατά βούλ.ησιν μισθούς και ημερομίσθια 
τών ’ Ινδών ή τών ’ Αργεντινών έργατών των. Ή  ηπει
ρωτική Ευρώπη είναι αποφασισμένη νά άποτινάξτ) τον 
ζυγόν τοϋ εμπορίου καί τής κερδοσκοπίας και να 
άπαλ.λ.αγή τών αλλοδαπών χωρών, οπού η έργασια 
άποτελεί τό άντικείμενον πλ.οντισμοϋ τών έλ.αχίστων 

προνομιούχων.

Ποό ημών έχομεν τωρα μιαν ομαδα λ.αών με πλ.η- 
θυσμόν j j o  έκατομ. άτύμων, κατεχόντων τέλος τον 
αυτόν βιοτικόν χοίρον, άπηλλ,αγμένων τής κερδοσκο
πίας τών άλλοδαπών χωρών καί οί όποιοι είναι εις 
θέσιν νά έξασφαλίσονν τήν νταρξίν των.

Τοιουτοτρόπως δύναται άδιστάκτως να λεχθή ότι 
μία τοιαντη όμάς θά υπερέχω δχι μόνον νλ.ικώς άλλ.ά 
καί ηθικώς άναπτύσσονσα τοιαύτην δυναμικότητα, 
ώστε οί άλλοι δχι μόνον τήν δύναμιν άλλ’ ουδέ καν 
τήν έπιθνμίαν νά έχουν πρός καταπολέμησίν της.

Ο  Α Ν Α Λ Α Τ Ο Σ

’ Εδώ  καί κάμποσα χρόνια, ένας βλάχος, μά 
βλόχος ιο ο % » υπηρετούσε ώς άπλοϋς φαντάρος 
σέ κάποια συνοριακή φρουρά. Ο διάβολος και 
τοϋ Μανώλη ή σκούφια, χωρίς ούτε κι αυτός 
δ ίδιος νά ξέρει τό πώς καί τό γιατί προβιβά- 
ζεται σέ δεκανέα καί τοποθετείται στη φρουρά 

τών ’ Αθηνών.

Τρελλ.ός άπ’ τήν χαρά τον καί γεμάτος υπε
ρηφάνεια γιά τό προβιβασμο τον φθάνει στην 
’ Αθήνα. Πρώτη τον δουλειά νά άγοράσει τό 
έρημο τό γαλόνι. Διάλεξε τή σαρδελλ,α φαρδεια- 
πλατυά καί κίτρινη-κατακίτρινη.

Μέ τή σαρδέλλ.α στά μανίκια σειστός καί 
λυγιστός, καμαρώνοντας σαν γύφτικο σκεπαρνι, 
κατέβαινε ό φίλος μας τήν όδό Σταδίον κι άπο- 
ροϋσε γιατί δέν σταμάταγε ό κόσμος νά κνττάζει 
τη σαρδέλλα του. Μά κεί πού δέν σταμάταγε ό 
κόσμος σταμάτησε μπροστά τον, ένας κοτςάμ 

αν νταγματάρχης.

—  Έ λ.α  δώ δεκανέα.

—  Διατάξατε κ. σννταγματάρχα.

—  Γιατί δέν χαιρετάς τούς άνωτέρονς σου; 
Τ ί κατάστασις είναι αυτή; Κ α ί τοϋ βάζει μιά 
πόστα άπό κείνες πού δλοι μας γνωρίζουμε. 
Ε ις  τό πιο κρίσιμο σημείο, πού έσκουζε ό 
συνταγματάρχης καί ζήταγε τα χαρτια τοϋ 
δεκανέως, ό βλάχος δέ βάσταξε καί γυρίζει 
καί τοϋ λέει:

—  Γιά στάσου κύριε σννταγ ματάρχα. Πάει, 
μεταξύ βαθμοφόρων, νά χαλάμε τις καρδιές 
μας γιά τέτοια μικροπράγματα;

Κόκκαλο ό συνταγματάρχης.
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Το διήγημα τον « Π Υ Ρ Σ Ο Υ »

μέσα στήν κοϋπα. Τ  ό παιχνίδι αύτό τάραζε τήν ήσνχη 
ζω ή μον και μέ αγωνία παρακολουθούσα τήν πορεία 
τής σφαίρας. Νόμιζα δτι Θά σννέβαινε κάτι τό τρομερό, 
εάν ή σφαίρα έπεφτε έξω άπό τήν κοϋπα. Σννέβη 
δμως τό άντίθετο: ή σφαίρα μπήκε μέσα στήν κοϋπα 
και δέν μοϋ έμεινε παρά τό συναίσθημα τοϋ φόβον καί 
τής άπορίας.

’ Εφέτος λοιπόν τήν ανοιξι, ή ειρηνική μον ζω ή  
φαινότανε δτι θά άντίκρνζε, ένα μέλλον χωρ'ις έλπίδα. 
’ Επανήλθε δμως γρήγορα στήν κανονική της τροχιά. 
Μόνο ένα συναίσθημα φόβου καί άπορίας μοϋ έμεινε, 
άκριβώς δπως άλλοτε μέ τήν κοϋπα καί τήν σφαίρα. 
Τόν παρεκάλεσα —  έάν δέν ήταν γ ι’ αυτόν οδυνηρό — 
νά μου διηγηθή τό σνμβάν.

« Γιά νά σάς τό διηγηθώ» μοϋ είπε «πρέπει νά 
σάς πώ πολλά. Γιά  νά καταλάβετε τόν κίνδυνο πού 
μέ άπειλοϋσε, πρέπει νά γνωρίσετε τήν ζω ή μον 
μέχρι τής στιγμής έκείνης. "11 ταν τόσο ήσνχη καί 
ειρηνική.»

Τόν παρεκάλεσα ν’ άρχίση. Γύρισε καί είδε τονς 
συνταξιδιώτες μας πού κοιμόντουσαν στις γωνιές καί 
άρχισε νά διηγήται μέ χαμηλή φωνή.

«Ε ίμ α ι δάσκαλος σ’ ένα σχολείο κάποιον χωριοϋ. 
Ή  θέσις αύτή στήν πεδιάδα τών άνατολικών ’Άλ.πεων, 
είνε ή πρώτη μον άπασχόλησις καί άπέχει μιά ό/.ά
κληρη μέρα άπό τήν γενέτειρά μον. Έ ν  τούτοις, τήν 
αγάπησα. "Οταν έδιδα εξετάσεις γιά τήν διδασκαλική 
εδρα πέθανε ό πατέρας μου καί άφησε τήν μητέρα μου 
μέ δύο μικρά παιδιά καί τόσο πτωχή, ωστε νά έξαρ- 
τώνται δλ.οι άπό μένα. Ο ί προσπάθειές μου γιά τήν 
άπόκτησι μιάς θέσεως παρέμειναν πολ.ύ καιρό άκαρποι, 
γιατί ειμεθα πολλ.οί υποψήφιοι. Έ ξ  άλλου, ή περιου
σία τοϋ πατέρα μον μέ άνάγκασε νά άποκτήσω γενική 
μόρφωσι, χωρίς νά είδικευθώ σέ τίποτε. Ή  βαθμο
λογία μου δέν ήταν καλή καί έτσι, κατά τό διάστημα 
τής άναμονής, έξωδεύθηκε τό μικρό χρηματικό ποσό 
πού είχαμε. Ά  πελ.πίστηκα λοιπόν καί άνέλ.αβα τήν 
θέσι ένός μικρού αντιπροσώπου στήν πόλ.ι ο πον ζ  θύ
σαμε, έναντι μικρής άμοιβής.

Ή  εργασία μου σννίστατο είς τό νά πηγαίνω άπό 
σπίτι σέ σπίτι καί νά πουλώ σκεύη ο’ικοκυρικής. 
"Ε ξη  μήνες άργότερα, μοϋ δώσανε τήν θέσι βοηθη
τικού δασκάλου στό Μπράντμπεργκ, δπον είμαι σή
μερα ακόμη. Γιά τόΜ πράτμπεργκ θά σάς πώ μόνον 
μερικά. Τελ.ενταία δοκίμασα νά γράψω τίς έντυπώ- 
σεις μον καί έτσι άργότερα ίσως δημοσιεύσω τίς άνα- 
μνήσεις μον. Θά τίς δημοσιεύσω πρώτα γιά νά γνωρίσγ/ 
δ κόσμος τήν εκεί ζω ή μας καί έπειτα γιά νά έκφράσω 
τήν εύγνωμοσύνη μου πρός τήν περιοχή αύτή.

Είνε ήδη πέντε χρόνια άπό τότε πον διωρίσθηκα 
καί ζώ  έκεί μέ τήν μητέρα καί τά αδέλφια μου. ”Ηξερα  
νά εκτιμήσω τήν ευτυχία μου, άλ.λ' ήξερα άκόμη

Πέρσυ τό καλοκαίρι ταξίδευα μιά ολόκληρη νύχτα 
μέ τόν σιδηρόδρομο. Προσπαθούσα νά συγκρατήσω 
τόν ύπνο μου, γιατί καθόμουνα στή μέση τοϋ μπάνκου 
καί δέν ήθελα νά πέφτω πότε πάνω στον ένα καί πότε 
πάνω στον άλλο συνταξιδιώτη μον. Πρώτα κύτταγα 
έξω άπό τό παράθυρο, έπειτα δμως δταν σκοτείνιασε 
πήρα ενα βιβλίο στό χέρι. Ά ργότερα έπιασα κου
βέντα μέ τόν άντικρυνό μου. Κ α ί αύτός ήταν τής 
γνώμης, δτι έπρεπε ν’ άποφύγουμε τόν ύπνο, γιατί 
λίγο νά κοιμηθή κανείς δέν μπορεί πειά νά κάνη τίποτε 
αλλο. Συζητήσαμε γιά πολ.λ.ά καί διάφορα πράγματα. 
ΟΙ συνταξιδιώτες μας έσβνσαν έν τφ μεταξύ τό φώς 
καί έτσι βυθισθήκαμε στό σκοτάδι. "Οταν πλησιάζαμε 
κάποιο μεγαλύτερο σταθμό, τότε φωτιζότανε τό δια
μέρισμα. Τό θαμπό αύτό φώς καί ό κρότος τών τρο
χών μον θύμισε κάποιο μακρννό ταξίδι, πού έκαμα 
ώς παιδί. Ή  παιδαγωγός μας καθότανε στό παράθυρο 
καί κρατούσε στά γόνατά της τό καλαθάκι μέ τά τρό
φιμα. Δίπλ.α της καθότανε δ άδελ.φός μου, τόν οποίο 
έβίαζε νά διηγηθή κάτι. ’ Η σκιά τοϋ σταθμού, πού 
άπομακρυνότανε περνούσε πάνω στό πρόσωπό της. 
Τό είπα στον άντικρυνό μον καί αύτός μ ’ άπήντησε 
δτι διατηρεί ζωντανές, χρόνια ολόκληρα, ώρισμένες 
εικόνες: Πρό εβδομάδων άκόμη θυμήθηκε κάτι πού 
μοϋ συνέβη δταν ήμουνα τριών χρόνων. 'Q  μεγαλ.ύτερος 
άδελ.φός μου είχε λ.άβει τά Χριστούγεννα κάποιο 
καινούργιο παιχνίδι. Τά παιχνίδια τοϋ είδους αυτού 
είνε σήμερα σπάνια. ’ Ηταν μιά ξύλινη κοϋπα, στό 
χεροϋλ.ι τής όποιας κρεμότανε ένα κορδόνι, πού είχε 
στήν άκρη του μιά σφαίρα. Ό  άδελ.φός μου κουνούσε 
τήν κοϋπα, ή σφαίρα μέ τήν κίνησι αύτή πήγαινε 
νψηλά καί ό άδελ.φός μον προσπαθούσε νά τήν βάλ.η
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καλ.ύτερα, δτι τό μικρότερο παραστράτημα μπορούσε 
να μέ κάνη νά τήν χάσω. "Ενα άδειο χωρικό σπιτάκι 
έτεθηκε στήν διάθεσί μας μέ ένα περιβόλ.ι πού 
καλλ.ιεργοϋσε ό γείτονας. Τό έπάνω πάτωμα είχε 
τρια δωμάτια. Στό ένα κατοικούσα έγώ μέ τόν 
αδελ.φο μου, στό αλλ.ο ή μητέρα μέ τήν άδελφή 
μου καί στό τρίτο ή υπηρέτρια. Κάτω, είχαμε ένα 
μεγάλο δωμάτιο, που θερμαινότανε άπό τήν κουζίνα. 
Π ίσω  άπό τόν τοίχο τής κουζίνας άκούγαμε τά ζώα  
τοϋ γείτονα. Ε μ π ρ ό ς  στήν πόρτα τού σπιτιού ήταν 
ένα κηπάκι, πού περιποιόταν ή μη τέρα καί τά παιδιά. 
Τό σπίτι αύτό βρισκόταν μακρυά άπό τό χωριό, είς 
τρόπον ωστε χρειαζόμαστε —  τά άδέλ.φια μου καί έγώ  

κάθε π ρω ί μισή ωρα γιά νά πάμε στό σχολ.είο. 
’Έ πρεπ ε νά περάσουμε πρώτα τό δάσος, έπειτα τήν 
πεδιάδα καί τέλος χωράφια καί κάμπους γιά νά φθά- 
σονμε. Τα πρώτα τεσσαρα χρονιά ήμουνα μόνος καί 
παρέδιδα μαθήματα σέ οκτώ τάξεις. ’Έ τσι γνωρίστηκα 
γρήγορα μέ δλ.η τήν περιοχή εκείνη, μέ χαιρετούσαν 
στον δρόμο καί μέ προσκαλοϋσαν στά σπίτια τών 
μαθητών μου. Πολλές φορές, έπρεπε νά μεσολαβήσω 
στις διαφορές τών χωρικών καί άλλες πάλι νά χρη
σιμεύσω ώς σύμβουλος ή έπιστολογράφος. Πολλοί 
δέ ερχόντουσαν κατ’ ευθείαν στό σπίτι μας καί μεταξύ 
αύτών καί πολ.λά παιδιά, πού συνώδευαν τά άδελφάκια 
μου άπό τό χωριό.

”Ο λ’ αύτά φυσικά άπαιτοϋσαν πολύ καιρό καί 
σνγκέντρωσι, έν τούτοις δμως συντελούσαν στό νά 
υποφέρω εύκολότερα τίς δύσκολες στιγμές καί τίς 
στερήσεις δλ.ων μας, λόγω τής κοπιαστικής έργασίας 
Ufai τοϋ σχετικώς μικρού μισθού. Μέ τήν πάροδο 
τον χρόνον δμως, μοϋ αύξησαν τόν μισθό καί έστειλαν 
ατό χωριό ένα δεύτερο δάσκαλο, πού άνέλ,αβε τις τέσ- 
σαρες άνώτερες τάξεις. Τότε λοιπόν 
σκέφθηκα νά παντρευθώ ένα κο
ρίτσι άπό τήν γενέτειρά μου στό 
όποιο είχα ύποσχεθή γάμο.»

Στό σημείο αύτό σταμάτησε τό 
τραίνο. Ό  κρότος καί τό εκθαμβω
τικό φώς έκαμαν τόν σύντροφό μου 
νά σιωπήση. Παρετήρησα δτι δύο 
άπό τούς συνταξιδιώτες μας δεν 
κοιμόντουσαν, άλλ.ά παρακολουθού
σαν τήν διήγησι. Δέν τό είπα δμως 
στον άπέναντι καθήμενο, γιατί δέν 
ήθελα νά τόν ένοχλ.ήσω. "Οταν έγκα- 
ταλ.είψαμε τόν σταθμό, έσυνέχισε:

«"Ενα βράδν, λοιπόν, πέρσυ τόν 
χειμώνα, πού έβγαινα άπό τό σχολείο 
μέ πλ.ησίασε ό νεοφερμένος δάσκα
λος —  ένας άνύπανδρος νέος σαν 
καί μένα —  καί μέ παρεκάλ.εσε νά 
τόν συνοδεύσω στό σπίτι του.
Ε π ε ιδ ή  δμως ή μητέρα μον μέ 
περίμενε γιά τό φαγητό καί τό σπίτι 
του ήταν στήν άντίθετη πλευρά, 
άρνήθηκα. Μέ παρεκάλεσε δμως 
καί πάλι νά τοϋ κάμω τήν χάρι 
αύτή γιατί ή'θελε νά μοϋ μιλήστ) γιά

κάτι πού τόν βασάνιζε. ’ Υποχώρησα λ.οιπόν καί έστειλα 
σπίτι τά άδελφάκια μον. Στον δρόμο δέν εϊπε /.έξι. 
"Οταν φθάσαμε σπίτι τον, άρχισε νά μιλά γιά 
πολ.λ.ά καί διάφορα πράγματα. Στό τραπέζι τοϋ δωμα
τίου του ήταν ή φωτογραφία μιάς νέας πού <5εν έγνώ- 
ριζα. Έ κ ε ί κοντά, είχε καί ένα περίστροφο. Κατά τήν 
διάρκεια τής όμιλ.ίας μας, τό έπιανε καί έπαιζε μ α ζί  
τον. Πρώτα τό περνούσε άπό τό ένα χέρι στό άλλο  
έπειτα σημάδευε τό ώρολόγι, τήν φωτογραφία, εμένα 
και τέλος τό στήθος του. Φώναξα γιά νά τόν σνγκρα- 
τήσω, ά/./’  ή φωνή μου βγήκε πολ.ύ άργά. ’Έτρεξα  
γιά νά τόν πιάσω, άλ.λ.’ εκείνος δέν έπεσε. ’Έξαφνα  
χλώμιασε καί ζήτησε νερό. Τόν έβαλα στό κρεββάτι, 
τοϋ έδωσα νά πιή νερό καί έστειλα νά φωνάξω τόν 
γιατρό. °Οταν τόν έμάλ.ωσα γιά τήν έπιπολαιότητά τον 
μοϋ είπε: « Δ έν ήταν έπιπολ.αιότητα, ήταν σοβαρό . . .»  
Στήν Ιατρική έξέτασι δεν παρευρέθηκα, γιατί έπρεπε 
νά πάω ν’ άγοράσω έπίδεσμο καί νά ειδοποιήσω το 
νοσοκομειακό αυτοκίνητο τής κοντεινής πόλεως. "Οταν 
έπέστρεψα, μοϋ είπε ό Ιατρός, δτι ή σφαίρα πέρασε 
κοντά στή καρδιά, άλ.λ’ δτι ό ατυχής εϊνε έκτος κινδύνου. 
Π ήγα στό σπίτι μας καί διηγήθηκα τής μητέρας τό 
σνμβάν. Κ α ί οί δύο τόν λυπηθήκαμε, άλλά δέν ανη
συχήσαμε. Τώρα φθάνω στό βίωμα, γιά τό οποίο 
σάς διηγούμαι τήν Ιστορία αύτή. Δύο μέρες μετά τό 
άτύχημα, ένα άπόγενμα ττού δέν είχαμε σχολείο, πήγα  
νά έπισκεφθώ τόν δάσκαλο. rIIταν στό νοσοκομείο 
τής πόλ.εως μαζί μέ δύο αλλ.ους άρρώστους σ’  ένα 
δωμάτιο. Γύρω του ήταν οί γονείς καί ο ί αδελφές 
τον. Καθόντουσαν σιωπηλοί καί μόλας καί μέ χαι
ρέτησαν. Μόνον ό πατέρας τον σηκώθηκε άπό τήν 
θέσι του, μέ χαιρέτησε καί μοϋ είπε: «Ν ομίζω  δτι ό 
γυιός μον θ’ άναλ.άβη δ λ. η τήν ευθύνη,» Δέν κατά



Τ ό σχολείο τον χωριού

λαβα τί εννοούσε καί νόμισα οτι αύτό εΐχε σχέσι μέ τήν 
προϊστορία τον ατυχήματος. Πλησίασα τόν άσθενή, 
άλλ’  ή οίκογένειά του δέν παραμέρησε καθόλ.ον καί 
έτσι τον μίλ.ησα μόνο άπό μακρυά. Τόν ρώτησα πώς 
εΐνε καί μον εΐπε δτι πηγαίνει καλύτερα, άλ.λ’ δτι έξα- 
κολουθοϋν οί πόνοι. Μετά άπ’ αύτό, σιώπησε. Τοϋεϊπα  
δτι τά κανόνισα δλα ατό σχολείο καί δτι έστειλαν καί 
άντικαταστάτη γιά τέσσαρες εβδομάδες. ’ Επειδή δμως 
δέν μ’  άπάντησε καί στό δωμάτιο κυριαρχούσε μιά 
περίεργη σιωπή, έφυγα. Ή  μητέρα τον μέ συνώδενσε 
ώς τήν πόρτα καί μον εΐπε: « ’ Α πορώ , μά τήν άλή- 
θειά, πώς δέν σκεφθήκατε νά έκφράσετε τουλάχιστο 
τήν λ.νπη σας στό γνιό μον καί νά τού ζητήσετε σνγ- 
γνώμη . . .»  Κντταξα τό αύστηρό της πρόσωπο καί 
αμέσως κατάλαβα τά λ.όγια τοϋ πατέρα: δτι δηλ.αδή 
ήμουν ο δολοφόνος. Θά μπορούσα, φυσικά, νά μιλήσω, 
άλλ’ ή ταραχή μου ήταν τέτοια, πον προτίμησα 
νά φύγω, χωρίς νά πώ λέξι. Στόν δρόμο σκε
πτόμουνα μέ ανησυχία, τί συνέπεια μπορούσε νά 
έχη αύτή ή υποψία γιά τούς δικούς μου. Π ώ ς  
ήταν δυνατόν νά μέ κατηγορήση ό δάσκαλος γιά τήν 
πράξι τον αύτή; Τ ί θά γίνη τώρα; Π ώ ς θά μπορούσα 
νά άμννθώ; "Ολες αυτές οί σκέψεις μέ βασάνιζαν πολιύ. 
"Οταν έφθασα στό Μπράντμπεργκ εΐχε νυχτώσει. 
Π ήγα άμέσως στό σπίτι τοΰ γιατρού, γιατί σκέφθηκα 
δτι εκείνος ήταν ό πρώτος άνθρωπος, πού πλ.ησίασε 
τόν δάσκαλ,ο μετά τό άτνχημα καί θά ήξερε τήν άλή- 
θεια. Ό  γιατρός κοιμότανε καί παρεκάλ.εσα νά τόν 
ζυπνήσονν. Μοϋ εΐπε, δτι δέν ήξερε παρά μόνο 
δσα τοϋ είπα εγώ, γιατί ό δάσκαλος άρνήθηκε νά άπαν- 
τήση στις ερωτήσεις τον. Π ήγα πίσω στό σχολείο καί 
άρχισα νά διορθώνω τά τετράδια τών μαθητών. Σ έ  
λίγο δμως, βγήκα έξω, άρχισα νά περπατώ έπάνω-

κάτω στά χωράφια καί στό τέλος 
έπέστρεψα σπίτι. Στήν είσοδο τον 
σπιτιού έκαιε ενα μικρό φώς καί 
διέκρινα τήν μητέρα μον. Δ ίπλα  
της στεκότανε ό γιατρός, δ όποιος 
μοϋ εΐπε δτι μιά έπίσκεψις σέ 
κάποιο άσθενή τόν έφερε ώς έκεϊ. 
"Οταν ή μητέρα μου μάς άφησε 
μόνονς, ό γιατρός μοϋ εΐπε: « Σ α ς  
ακολούθησα, γιατί αύτό πού μοΰ 
εμπιστευτήκατε δέν μ ’  άφηνε σέ 
ησυχία καί ήθελα νά σάς κατα
στήσω προσεκτικό. Ή  θέσις σας 
εΐνε κρίσιμη. ’ Α φ ού σάς κατη
γόρησε ό δάσκαλος γιά τήν πράξι 
αύτή, δύσκολα θά άνακαλέση τήν 
κατηγορία καί οί γονείς του, πον 
βλ.έπονν στό πρόσωπό σας, έναν 
κακό καί ένακίνδννο άνθρωπο, δέν 
θά τό κρατήσουν μυστικό. Κ α ί 
σείς δέν έχετε κανέναν μάρτυρα . . .  
Τ ό μόνο έλαφρυντικό καί άθωο- 
τικό στό δικαστήριο θά εΐνε τό 
γεγονός, δτι δέν υπάρχουν Απο

δείξεις. ’ Αλ.λ.’  αύτό καί μόνο άρκεΐ γιά νά χάσετε 
τήν θέσι τοϋ διδασκάλου.»

'Ο  γιανρός περίμενε κάποια άπάντησι έκ μέρους μου, 
άλλ.’ £γώ δέν μπόρεσα ν’ άπαντήσω. Μοϋ έσφιξε τό 
χέρι καί μοϋ εΐπε, φεύγοντας: «Προδιαθέσετε τήν 
μητέρα σας άμέσω ς. . . ” Ισω ς αύριο τό π ρω ϊ νά εΐνε 
ήδη άργά.»

"Οταν ό γιατρός εφυγε, ήμουν σέ μιά κατάστασι, 
πού δέν μπορώ νά περιγράψο). Αύτό ήταν τό χειρό
τερο, άπ’ δσα ποϋ είχαν συμβή ώς παιδί καί ώς νέος, 
γιατί τήν φορά αύτή ήμουν υποχρεωμένος —  ένεκα 
τής παρουσίας τών άδελ.φών μου —  νά εξακολουθήσω 
τήν συνηθισμένη ζω ή μον καί νά έκπλ.ηρώσω τά καθή- 
κοντά μον ώς διδασκάλον. Π ήγα ατό δωμάτιο τής 
μητέρας μου, κάθησα κοντά της καί τής διηγήθηκα 
οσα συνέβησαν. ”Επειτα, άνέβηκα στή κάμαρά μον. 
Στό κρεββάτι προσπαθούσα νά μείνω ήσυχος γιά νά 
μή ξυπνήσω τό άδελφάκι μου, άλλ’ οί διάφορες σκέ
ψεις διέσχιζαν τόν εγκέφαλό μου μέ αστραπιαία ταχύ
τητα καί ζωηρότητα. "Οταν πρός στιγμήν άνεύρισκα 
τόν έαντό μον, τότε ακόυα τήν ξέγνοιαστη άναπνοή 
τοϋ άδελ.φοϋ μον, άλλ’  άμέσως ξαναρχόντουσαν δλ.α 
ατό μυαλό μου. Στις  5  τό π ρω ϊ σηκώθηκα καί ετοί
μασα τά μαθήματα. Σ τις  6 ακόυσα τήν μητέρα μου νά 
περπατή καί νά άνάβη φωτιά. Στις  7 φύγαμε γιά τό 
σχολείο. Τό χέρι τής άδελ,φούλ.ας μον, πού κρα
τούσε, δπως πάντα, τό δικό μου έκαιγε σαν φωτιά. 
"Οταν φθάσαμε στήν κεντρική όδό τοΰ χωριού, δλοι 
μάς χαιρέτησαν πρόσχαρα. Κ αί σκέφθηκα: Πόσο 
καιρό άκόμη θά μέ χαιρετούν άραγε; . . . "Οταν μπήκα 
στήν τάξι, οί μαθηταί μέ κύτταξαν, δπως πάντα, μέ 
έμπιστοσννη. Ε ίχα  δμως τό συναίσθημα, δτι σέ λίγο 
θά μέ θεωρούσαν ένα κακό καί επικίνδυνο άνθρωπο.
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Δεν με πείραξε τόσο γιά μένα, δσα γ ι’  αύτά τά ϊδια 
τά παιδιά τοϋ Μπράντμπεργκ, στά όποια δίδαξα μόνο 
τό καλό καί τήν άλ.ήθεια . . . Μέ πόση δυσπιστία καί 
φόβο θά μέ άντίκρνζαν στό μ έλλο ν. . . Κατά τήν 
διάρκεια τής παραδόσεως, ακόυα βήματα έξω στό 
διάδρομο. Μόλ,ις οί βηματισμοί αύτοί πλ.ησίαζαν τήν 
πόρτα, πιανόταν ή άναπνοή μου. Πρός τό μεσημέρι, 
μοΰ φάνηκε δτι δέν θά μπορούσα ν’ άνθέξω στήν αβε
βαιότητα αύτή. Άπεφ άσισα λοιπόν, νά μι/.ήσυ) μέ 
τόν δάσκαλο καί δταν τελείωσαν τά μαθήματα, αντί 
νά πάγω στό σπίτι, πήρα τόν δρόμο πρός τήν πόλ.ι. 
"Οταν έφθασα εμπρός στό δωμάτιο τοϋ άρρώστον, 
στάθηκα καί σκέφθηκα τί έπρεπε νά τού πώ. Σννε- 
κέντρωσα δλ.η μου τήν δύναμι καί μπήκα. Ό  δάσκαλος 
ήταν μόνος. Μ ’ έκάλεσε κοντά του, έπιασε τό χέρι 
μου καί εΐπε: « ’’Ακόυσα δλα δσα σάς εϊπαν χθές οι 
γονείς μου καί ξέρω γιατί έρχεσθε. Θά μέ συγχωρή
σετε άραγε;. . . Εϊνε δυνατόν νά με συγχωρήσετε 
ποτέ; . . . ’ Ακούστε με. ’ Α γα πώ  ένα κορίτσι τής 
πατρίδας μον. Αύτό δμως, αγάπησε έναν άλλον καί 
μέ άπαράτησε. Τ  ό έμαθα προ μιάς έβδομάδος καί θέλησα 
νά σκοτωθώ. "Οταν δμως πήγα τό βράδυ στό δωμάτιό 
μον, δέν εϊχα τήν δύναμι νά τό κάμω καί γ ι’ αυτό σάς 
κάλεσα, ύστερα άπό δύο μέρες, νά έρθετε στό σπίτι 
μον. Περιττό νά σάς πώ τί συνέβη έ κ ε ϊ. . . Τό ξέρετε 
καλ.ύτερα άπό μένα. "Οταν μέ μετέφεραν μετά τό 
άτνχημα στό νοσοκομείο, βρήκα τήν οίκογένειά μον 
νά μέ περιμένη. ’Ή θελα νά τά διηγηθώ δλα, άλλ.’ ό 
θυμός μου γιά τήν άποτυχία τής πράξεως καί οι σω
ματικοί πόνοι μοϋ άφήρεσαν τή δύναμι νά πώ στούς 
γονείς μου τήν άλ.ήθεια. Σιώπησα. Ή  μητέρα μου πού 
νομίζει δτι είμαι ό καλύτερος καί ευγενέστερος τών

ανθρώπων πίστεψε δτι προσπαθώ νά καλ.ύψω κάποιον 
άλλον. Μοΰ έλεγε: « Σ έ ξέρω . . . Σιωπάς γιά νά δικα- 
ιολογ ήσχις τόν συνάδελφό σου. . .»  Κ α ί προσέθεσε άργό- 
τερα«Ώμολόγησε, λοιπόν, δτι ζήλευε τήν θέσι σου . . .»  
’Ήμουνα πολ.ύ δειλός γιά ν’ άπαντήσω καί ετσι τήν 
άφησα νά πιστέψη τήν ιδέα της αυτή. ΤΗταν οί ελεεινό
τερες ώρες τής ζωής μου . . . Σήμερα δμως ξανα
βρήκα δύναμι καί ώμολόγησα τήν άλήθεια. Ο ί γονείς 
μου σάς περιμένουν γιά νά σάς ζητήσουν συγγνώμην.»

« Ό  δάσκαλος σιώπησε καί εγώ ξ έχασα πρός 
στιγμή δσα πέρασα τ ψ  νύκτα καί τό πρω ΐ. Μέ κυρίευσε 
δμως τό Ιδιο συναίσθημα τής απορίας, δπως στή παι
δική μον ηλικία, δταν ή σφαίρα μπήκε μέσα στήν 
κούπα.»

Ο άφηγιμής σώπασε. Τό διαμέρισμά μας φωτί
στηκε περισσότερο. 'Ηταν 4  μετά τά μεσάνυχτα καί 
μιά ελαφρά κοκκινάδα πρόδιδε τήν άνατολ.ή τοϋ ήλ.ίον. 
Σκεπτόμουνα: « Γ ιά  ποιο λόγο, άραγε, ταξιδεύει ό 
συνταξιδιώτης μον τώρα που τά σχολεία λειτουργούν; 
Μ ήπως δέν παρήλ.θε άκόμη ό κίνδυνος; Τόν ρώτησα 
λοιπόν: «Πέρασε ό κίνδυνος; Είνε δλ.α πάλ.ι δπως 
πρώτα; "Οπως στό παιχνίδι μέ τήν σφαίρα;» « ’Ό χ ι»  
μοϋ άπήντησε, κάτι άλλαξε: τώρα, άντικρύζω τό 
μέλλον μέ εμπιστοσύνη καί πηγαίνω στήν γενέτειρά 
μου γιά νά πανδρενθώ τό κορίτσι γιά τό όποιο σάς 
μίλ.ησα.»

Ξαπλ.ωθήκαμε καλ.ά στά καθίσματά μας καί δέν 
είπαμε πειά τίποτε. Σ έ λίγο, είδαμε πολλά φώτα καί 
φθάσαμε σέ μιά μεγαλ.ύτερη πόλι. Ό  συνταξιδιώτης 
μον σηκώθηκε καί μοϋ εΐπε δτι εφθασε στόν προορισμό 
του. Μέ άποχαιρέτησε καί κατέβηκε.

Γιοχάνες Μόϋ

κόρη τών ονείρων του τόν περίμενε πάντα



' Η μ ό δ α  σ π ό Π α ρ ί σ ι

Τ Α  Κ /
Μ εις οί γυναίκες βαρειόμαστε τά καπέλλα μας πιό 

γρήγορα άκόμη και άπό αύτά τά φορέματά μας. Ή  

πρώτη ακτίνα τοϋ ήλιου τώρα τόν χειμώνα, άρκει γιά 

νά ξυπνήση μέσα μας τήν επιθυμία νά φορέσουμε 

ενα καινούργιο καπέλλα, ενα άνοιξιάτικο μοντελλάκι. . .

’Ά λ λο τε  οί Οΐκοι τής Μόδας ενεφάνιζαν τά ψάθινα 

καπέλλα τους ήδη τόν ’ Ιανουάριο. Σήμερα, και ή μόδα 

αρχίζει νά λ,ογικεύειαι και περιμένει τόν Μάϊο γιά  

νά μάς επίδειξη τις εμπνεύσεις της σέ ψάθα.

Έ ν  τφ μεταξύ δμως, οί παρισινές « καπελ/.οϋδες» 

μάς παρουσιάζουν νέα σχήματα. Μέ λίγα λόγια, τά 

καπέλλα δέν είναι πιά τόσο μεγάλα, δπως πρό ολίγων 

άκόμη μηνών. Είναι μέτριου μεγέθους, νεανικά καί 

άποκαλ.ύπτουν ολόκληρο τό πρόσωπο, γιατί θά φορε

θούν πρός τά πίσω. Ώ ς  γαρνιτούρα, οί Οίκοι Μόδας 

τοϋ Παρισιού μεταχειρίζονται πτερά, όλόκλ.ηρα που

λάκια, ζωρζέττα καί βε/αϋδο. Τά χρώματα τών πιλη

μάτων είνε ζωηρά: κόκκινο, πράσινο, μπλέ κλπ. Ο Ι

Π Ε Λ Λ Α
τεπέδες είναι ψηλαί. Τά «μπερέ» είναι πάντοτε στήν 

ήμερησία διάταξι καί τά σχήματά τους είναι πολλά 

καί διάφορα. Συχνά βλέπει κανείς «μπερέ» φοιτη

τών, αλ.λοτε πάλι «μπερέ ά λά Ε ρ ρ ίκ ο  Β !»  καί κά

ποτε «μπερέ» ολλανδικά.

Έ κεΐνο δμως πού θριαμβεύει αύτή τή στιγμή, είναι 

τό «τυρμπάν». Τ ό «τυρμπάν» φοριέται μέρα και 

νύκτα καί είναι τόσο πρακτικό, δσο καί κομψό. Ά π ό  

τό δέσιμό του έξαρτάται τό παν. Βλέπουμε « τυρμπάν» 

ανατολίτικα, μαροκινά καί ινδικά. Τό βράδυ, τά 

«τυρμπάν» είναι άπό λαμέ, τοϋλ.ι καί σατέν καί προ

σδίδουν στήν όλη έμφάνισι κάτι τό γιορτάσιμο και 

φωτεινό.

Ε π ίσ η ς  πολλές μικρές «τόκ» στολίζουν τά κεφα- 

λάκια τών Παρισινών καί πολλοί διακρίνουν σ’  αύτές 

μιά νέα, άλλά καί χαριτωμένη τάσι τής Θεάς Μόδας.

Μ. Κ .

(Σκίτσα τής κ. Χέλγκας Κλ,άζεν)
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Τοϋ καΟηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης Γ Κ Ρ Ο Σ

’ Ανήκει είς τάς ουσιώδεις προϋποθέσεις τής ύπάρ- 
ξεως ένός μείζονος οικονομικού χώρου τό γεγονός δπως 
άναπτύσσωνται έξ Ισου δλοι οί οικονομικοί κλάδοι. 
Α ί  εμπορικά! σχέσεις βασίζονται κανονικώς πάντοτε 
επί τής άμοιβαιότητος καί έάν θέλωμεν νά κατανοήσω- 
μεν πλήρως τήν σημασίαν, τα>ν, πλέπει νά λάβωμεν 
ύπ δψιν τάς απόψεις άμφοτέρων τών ενδιαφερομέ
νων. Ε ις  τήν περίπτωσιν τής Γερμανίας καί τής 
Νοτιοανατολικής Εύρώπης εμφανίζεται τό χαρακτηρι
στικόν αύτό δλως ιδιαιτέρως σαφώς. ’ Ε π ' ούδενί δέ 
λόγω τά πράγματα έχουν οϋτω, δπως προσπαθεί νά 
τά παρουσίαση ή ανατρεπτική προπαγάνδα τών άντι- 
πάλων, δτι δηλ. τό γερμανικόν Ρ ά ϊχ  καρπονται μυνο- 
πλεύρως οφέλη έκ τών οικονομικών του σχέσεων μετά 
τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης. Ε ίς  τήν πραγματικό
τητα συμβαίνει τό αντίθετον. Α ί  δυνατότητες κέρδους 
διά τά κράτη τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης αυξάνουν 
καθημερινώς, διότι τό τμήμα αύτό τής Εύρώπης 
αποτελεϊται έξ ολοκλήρου άπό σχετικώς νέα καί 
μόλις έν τή αρχή τής οικονομικής των έξελ,ίξεως 
ευρισκόμενα κράτη. Τά κράτη λοιπόν αυτά, δέν έχουν 
παρά νά αποκομίσουν οφέλη έκ τής συνεργασίας μετά 
τοϋ οίκονομικώς καί βιομηχανικώς εξελιγμένου Ρ ά ϊχ . 
Ή  άντιπαραβολή τής έξόχως έκβιομηχανοποιημένης 
Γερμανίας πρός τήν κατά τό πλεΐστον γεωργικήν 
Νοτιοανατολικήν Εύρώπην, δέν πρέπει νά όδηγή είς 
την άρκετά διαδεδομένην έσφαλ.μένην άποψιν, δτι τό 
γερμανικόν Ρ ά ϊχ  έχει ένδιαφέρον δπως διατηρήση ή 
Νοτιοανατολική Εύρώ πη τήν καθαρώς έπί τής γεωρ- 
γίας βασιζομένην οικονομικήν της υφήν.

Ε ίς  τήν πραγματικότητα, πρέπει νά διαβλέπη κά
νεις πολ.ύ περισσότερον τήν δυνατότητα τής οικονο
μικής άλληλοϊκανοποιήσεως, διότι τό πυκνώς κατω- 
κημένον γερμανικόν βιομηχανικόν κράτος έχει ζω η
ρόν ενδιαφέρον διά μίαν ταχείαν άνάπτυξιν τών 
νοτιοανατολικών παραγωγικών κρατών. Ά φ ’ έτέρου 
είνε έξαιρετικώς ευνοϊκόν διά τήν περαιτέρω έξέλ,ιξιν 
τών οικονομικών σχέσεων τής Γερμανίας μετά τής 
Νοτιοανατολικής Εύρώ πης τό γεγονός, δτι αί έξελ.ικτι- 
καί τάσεις τής γεοιργικής παραγωγής έν τή Νοτιο
ανατολική Εύρώ πη, άνταποκρίνονται έξ ολοκλήρου 
προς τας άπαιτήσεις τών γερμανικών εισαγωγικών 
αναγκών δι δ καί προάγονται ύπό τής Γερμανίας. 
Έ ν  τ φ προκειμένω πρόκειται περί τής μεταστροφής 
τών παλαιών σιτοπαραγωγικών κρατών τής Ο υγγα
ρίας, Ρουμανίας καί Βουλγαρίας άπό τής καλλχεργείας 
τοϋ σίτου είς τήν παραγωγήν τών έντατικώς καλλιεργού
μενων πολ.υτίμων βιομηχανικών φυτών, πρό πάντων 
δέ έλ.αιωδών καί ινωδών καθώς καί περί τής άναπτύ-

ξεω ς τής κτηνοτροφίας, χωρίς νά παρατηρηθή μείω οις  
τής παραγωγής δημητριακών, πράγμα πού δύναται 
νά έπιτευχθή ανευ δυσκολίας διά τής αύξήσεως τής  
στρεμματικής άποδόσεως. Ε ίς  τάς νοτίους καί έν 
μέρει μεσογειακός παραγωγικάς ζώνας τής Ε λλά δ ο ς, 
Τουρκίας καί ’ Αλβανίας, προέχει μαζή μέ τήν αϋξησιν 
τής παραγωγής δημητριακών μέχρι τής καλύψεως 
τών ιδίων των άναγκών, ή άνάπτυξις τής κτηνο
τροφίας και η βελτίωσις τής καλλιέργειας βιομηχα
νικών φυτών καί όπωροφόρων δένδρων.

Τά νοτιοανατολικά κράτη δέν ύφίστανται μόνον 
ποικιλ.αι έπιδεκτικαί έξελίξεως γεωργικοί καί δα- 
σικαί προϋποθέσεις, άλλά πολ.ύ περισσότερον διαθέ
τουν μεγαλ,ας και πολυτίμους ποσότητας όρυκτοϋ 
πλ.ούτου, ό όποιος παραμένει σχεδόν ανεκμετάλλευτος. 
Επίσης, δσον άφορά τά προϊόντα τής μεταλλ.ωρυχίας 

τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης, έχουν ταϋτα κατά 
το πλ,είστον στοιχεία, τά όποια παράγονται έν Γ ερ 
μανία είς άνεπαρκή μόνον ποσότητα δι δ καί αύξά- 
νουν κανονικώς αί είσαγωγαί έκ τοϋ έξωτερικοϋ εις 
προϊοντα και μεταλ.λεύματα, μή  περιέχοντα σίδηοον.

Διά τήν Γερμανίαν δέν έγκειται δμως ή σπουδαιότης 
τής Νοτιοανατολ.ικής Εύρώ πης μόνον είς τά προϊόντα 
της, τα οποία εξυπηρετούν την κάλ.νψιν τών γερμανι
κών εισαγωγικών άναγκών, άλλ.ά πολ.ύ περισσότερον 
εις τήν διαμόρφωσιν τών βάσεων διά τήν ταχέως 
προοδεύουσαν έκβιομηχανοποίησαν, ή καλύτερον, έν- 
τασιν τής οικονομίας τών νοτιοανατολικών κρατών 
τής Ευρώπης. Τοϋτο δμως, δέν σημαίνει δτι ή Νοτιο- 
ανατολ.ική Εύρώπη έχει μόνον σημασίαν ώς προμηθευ
τής πρώτων υλών διά τήν γερμανικήν εισαγωγήν, 
αλ.λ’ δτι διά τής χρησιμοποιήσεως καί κατεργασίας 
τών πρώτων υλών ή Νοτιοανατολική Εύρώ πη, θά άπο- 

κτηση σπονδαιοτητα δια την γερμανικήν εισαγωγήν, διότι 
πραγματι εις την έξέλ.ιξιν τών εθνικών οικονομιών τών 
νοτιοανατολικών κρατών τής Εύρώπης, δύναται νά πρα
γματοποιηθώ ή δημιουργία βιομηχανίας, μόνον μέ  
τήν συνεργασίαν τοϋ έξωτερικοϋ, έφ’ δσον τά άπαραί- 

τητα μέσα παραγωγής ή έλλείπουν τελείως, ή δέν 
κατασκευάζονται είς ικανοποιητικήν ποιότητα έν τή  
Νοτιοανατολική Εύρώπη.

Έ φ ’ δσον τά κράτη τής Ν  οτιοανατολ,ικής Εύρώ πης  

υπερασπίζουν σήμερον μετά τοϋ Ρ ά ϊχ  τά σύνορα τής 
Εύρώπης, δέν εξασφαλίζουν μόνον τήν νπαρξίν των, 
άλλά καί τάς μελλοντικός δυνατότητας τής οικονομικής 
των άναπτύξεως, ή όποια θά άποβή πρός όφελος τής 
όλ.ότητος.
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προσέξη, χάνει τήν μνήμη του, τόν ειρμό τής σκέψεως, 
άποφεύγει κάθε συναναστροφή, γίνεται άπαθής καί 
άπαγοητεύεται εύκόλως.

Κατά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλ.εμο, ή έπιστήμη 
δέν ήταν είς θέσιν νά καταπολέμηση καί νά θεραπεύση 
μεμονωμένως τά συμπτώματα αύτά. Πιστοποιούσε 
απλώς τήν κατάστασι τοΰ ασθενούς καί τόν άφηνε νά 
κανονίση μόνος του τό είδος τής μελλοντικής ζω ής του. 
Σήμερον δμως, τά πράγματα είνε διαφορετικά, διότι 
γίνεται θετική θεραπεία κάθε διαταραχής, πρός άπο- 
φυγή τών συνεπειών, πού προκαλ.οϋνται εκ τών έν 
λ.όγω τραυμάτων.

Τό στρατιωτικό νοσοκομείο τής γερμανικής αερο
πορίας έν Βερολίνω, είνε ένα ειδικό επιστημονικό 
ίδρυμα διά τραύματα τοϋ έγκεφάλου μέ τρία διάφορα 
τμήματα: ένα χειρουργικό, πρός άμεσον χειρουργικήν

"Οταν σκεφθή κανείς δτι ό ανθρώπινος έγκέφαλος 
δέν είνε μόνον ή έδρα τής σκέψεως καί τής νοημοσύνης, 
άλλ.ά καί τό κέντρον έκδόσεως διαταγών διά κάθε 
συνειδητή ή ασυνείδητη κίνησι όλοκλήρου τοϋ άνθρω- 
πίνου σώματος, τότε θά άντιλ.ηφθή πόσο μεγάλ.η προ- 
σοχή χρειάζεται κατά τήν θεραπεία τών εγκεφαλικών 
τραυμάτων. Ά λ λ .ά  καί ή μετέπειτα θεραπεία τών 
τραυμάτων, άπαιτεί τήν εξαιρετική μέριμνα τοϋ ιατρού, 
διότι αί περιπλιοκαί είνε σωματικής καί πνευματικής 
μορφής.

"Οπως είς τούς άλλ,ους πολέμους, έτσι καί εις τόν 
παρόντα, οί τραυματισμοί τοΰ έγκεφάλου είνε συνηθέ- 
στατοι καί τοιουτοτρόπως δίδεται είς τούς επιστήμονας 
καί έρευνητάς ή εύκαιρία νά άνεύρουν νέας θεραπευτι
κός μεθόδους.

Διά νά λ.άβη γνώσιν τό εύρύ κοινόν, τών προόδων 
τής επιστήμης έπί τοΰ πεδίου αύτοϋ, 
ό σύμβουλ.ος χειρουργός τοϋ ιατρικού 
τμήματος τής αεροπορίας, αρχίατρος 
καθηγητής Δ ρ  Τένις, άνέπτυξε τελευ
ταίως τήν μέθοδο θεραπείας τών έγκε- 
φαλικών τραυμάτων, τών προερχομένων 
έξ οβίδων καί τών συνεπειών αύτών.
Μετά τό πέρας τής δια/έξεως, έπηκολ.ού- 
θησε έχπίσκεψις ένός τμήματος στρατιω
τικού νοσοκομείου τής Αεροπορίας, δπου 
θεραπεύονται εγκεφαλικά καί τραύματα 
νεύρων, δπως έ>πίσης τραύματα τής σπον
δυλικής στήλ.ης. Άπολ.ούθως προεβλ.ήθη 
κινηματογραφική ταινία, παρουσιάζουσα 
διαφόρους έγκεφαλ,ικάς εγχειρήσεις.
"Οπως άνέφερεν δ καθηγητής Δ ρ Τένις, 
ή Ιατρική έπιστήμη έκαμε σημαντικός 
προόδους, εις τήν θεραπείαν τών έγκε- 
φαλικών τραυμάτων καί τών συνεπειών 
των. Σήμερον, τά τραύματα αύτά θερα
πεύονται ήδη είς τά μετόπισθεν άπό 
ειδικούς, καί μόνον δταν ή κατάστασις 
τοϋ άσθενοϋς έπιτρέπη τήν μεταφορά του 
νοσηλεύεται είς ειδικό νοσοκομείο.
’ Ε κεί γίνεται —  δταν παραστή άνάγκη — 
καί δευτέρα χειρουργική έπέμβασις καί 
προλαμβάνονται αί δυσάρεστοι σννέπειαι 
δπως, λ., χ. ή παραλυσία, αί διαταραχαί 
τής ισορροπίας, ή άνικανότης, ή έλλ.ειψις 
άφής, οσμής, γεύσεως, άκοής καί τέλος 
όράσεως. Τά τραύματα τοϋ εγκεφάλου 
παρεμποδίζουν συχνά τόν άσθενή νά όμι- 
λ.ήση ή καί νά έννοήση δσα τοϋ λέγουν.
Αέν ήμπορεϊ νά συγκεντρωθή καί νά

Ό  άσθενής φέρει τραύμα είς τήν κεφαλ.ήν



Στό μετάλλινο ομοίωμα τής 
κεφαλής ό Ιατρός προσπαθεί νά 
καθορίση τήν άκριβή θέσι τοϋ 
βλήματος

Στό στάδιο τής άναρρώσεως

θεραπείαν των τραυμάτων, ενα διά τούς τραυματίας, 
τών όποιων ή νγεία άπεκατεστάθη πλήρως και 
Επιστρέφουν πάλαν εις τόν στρατόν καί ενα τμήμα, είς 
τό όποιον παραμένουν οί άποθεραπευθέντες τρανματίαι, 
πού πρόκειται νά έπανέλ.θονν εις τήν έπαγγελ.ματική 
καί κοινωνική ζω ή.

Πρός γενικήν θεραπείαν τοϋ οργανισμού τών τραυ- 
ματισθέντων είς τόν εγκέφαλον, συνιστάται ό Αθλητι- 
σμός. Φυσικά πρόκειται άρχικώς περί ελαφρών γυ μ 
νασμάτων. Τό κολνμβημα καί αί κινήσεις μέσα είς 
τό νερό, ώφελοϋν εξαιρετικά είς τάς περιπτώσεις 
παραλ.υσίας, διότι υποβοηθούν τόν πάσχοντα είς τάς 
κινήσεις του. Ε ις  τούς τραυματισθέντας είς τήν σπον
δυλικήν στήλ.ην, ή γυμναστική καί αί έντριβαί εντός 
τοϋ ϋδατος —  εις είδικώς πρός τόν σκοπόν αύτόν κατα- 
ακευασθέντας λ.ουτήρας —  έπαναδίδουν τήν δυνατότητα 
κινήσεως τών μελών.

"Ενα άλλο θεραπευτικό μέσο εϊνε ή εργασία. Ε ίς  
ειδικούς χώρους παραδίδονται μαθήματα χειροτεχνίας 
δπως λ. χ . ξυλ.ογλυφίας, ξυλουργίας, βιβλιοδεσίας 
κλπ. Ή  εργασία αύτή δέν πρέπει νά θεωρηθή άπλώς 
ώς ερασιτεχνική, διότι κάθε άσθενής οφείλει νά έκτε-

λέση ώρισμένη εργασία είς κα- 
θωρισμένον χρονικόν διάστημα, 
σύμφωνα πρός τάς σωματικάς 
καί πνευματικός ικανότητάς του. 
Ή  παραγωγική του ίκανότης 
πρέπει νά αύξάνη καθημερινώς. 
” Αλλοτε, οί τραματίαι άφήνι,ντζ 
εις τήν τύχην των, ένφ σήμερα 

ή άπασχόλησις καί ή έκτέλεσις ώρισμένης εργασίαςμετα 
τών σχετικών αθλητικών κινήσεων, συντελεί εις καλ.υ- 
τέραν και ταχντέραν θεραπείαν. ’ Επίσης παραδίδονται 
ειδικά μαθήματα εις όσους δέν ήμποροϋν νά Ομιλήσουν 
καί οί καθηγηταί τών μαθημάτων αύτών προέρχονται άπο 
τάς σχολάς τών κωφαλάλων. "Ενα άπό τά εκπαιδευ
τικά μέσα εΐνε καί ό κινηματογράφος. Ί ά μαθήματα 
δίδονται είς περισσοτέρους τρανματίας, άλλα και εις 
ώρισμένους άσθενείς, πολ.λ.ές δέ φορές, άμέσως μετα 
τήν χειρουργική έπέμβασι.

'Ο  καθηγητής Δ ρ Τένις έπέδειξε κατά τό τέλος τής 
διαλ,έξεώς του μία κινηματογραφική ταινία με θέμα: 
τήν έγχείρησι τοϋ ίσχιαλγικοϋ νεύρου καί τήν άπο- 
μάκρυνσι θραύσματος όβίδος έκ τοϋ εγκεφάλου τραυ- 
ματίον. Ή  ταινία αύτή εϊνε Ασφαλώς μία ζωντανή 
άπόδειξις τής προόδου τής επιστήμης καί κατα
δεικνύει τήν έξέλιξι τής χειρουργικής τέχνης τών 
ημερών μας.

Α ί  χειρουργικάί επεμβάσεις, πον διενεργοννται κατά 
τόν παρόντα πόλεμον είς τόν εγκέφαλον καί τό νευρικόν 
σύστημα τών τραυματικών, εινε κατορθώματα, τά 

όποια δέν έφαντάζοντο καν οί 
επιστήμονες τής παρε/.θούσης 
δεκαετηρίδ ος.

Γενικώς, ήμπορεί νά λ,εχθή, 
δτι ή γερμανική Ιατρική επιστήμη, 
επραξε τό παν διά νά ύποβοη- 
θήσχι τονς τραυματίας πολέμου 
τά δέ άποτελέσματα τών προ
σπαθειών της εϊνε πλέον ή ικα
νοποιητικά.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Α Ν Δ Ρ Ε Σ

Κ α τ α π ο λ ε μ ή σ τ ε  τ ή  δ υ σ κ α μ ψ ία .
Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά .  . .

Θά σάς άρεσε νά έχετε τήν έμφάνισι ένός άσκοϋ ή 
ένός Αντιαισθητικού κοιλαρά; Κ α ί δμως αύτό σάς περι
μένει έάν δέν καταπολεμήστε έγκαίρως τή νωθρότητα 
πού σάς κυριεύει δλες σας. Κάθε φορα πον πρόκειται να 
άνεβήτε τριάντα σκαλοπάτια, σάς πιάνει τρομος. Καθε 
φορά πού πρόκειται νά κάμετε έκατο βήματα, σάς 
φαίνεται σαν νά σάς ζητούν νά κάμετε τό γύρω τοϋ 
κόσμου μέ τά πόδια. Κ α ι οταν πρόκειται να πηδήστε 
ενα άθώο ρυάκι, 3° έκατοστομέτρων, κάνετε σαν 
μικρά παιδιά. Τ ί γυναίκες είστε σείς;

Ό  αντρας πρέπει νά εϊνε δυνατός καί ή γυναίκα 
έλαφρηά, εύλάγιστη, μέ χάρι στις κινήσεις της καί στό 
βάδισμά της. ’ Αλ.λά πώς μπορεί ναχετε ολες αυτές 
τις χάρες, δταν περνάτε τή ζωή σας ξαπλωμενες, σαν 
γάτες στόν ήλιο, και φωναί,επε διαρκώς την καμαριέρα 
σας γιά νά σάς βοηθήση νά γυρίσετε άπ’ τ’ άλ,λ,ο πλευρό;
* Α ν  θέλετε καί σείς νά άποκ τήσετε ένα λαστιχένο 
σώμα, πρέπει άμέσως ν’  άπαρνηθήτε τή προνομιούχο 
αύτή κατάστασι, καί ν’ αρχίσετε άμέσως τή γυμνα
στική. Σκοπός τής γυμναστικής εϊνε νά σάς κάνη 
κομψές καί νά δώση στο σώμα σας (,ωη. Ν α το καμη 
νά εργάζεται σάν λαδωμένη μηχανή, νά κάνη τή μέση, 
τό λοιμό καί τά πλευρά σας πειό εύλ.ύγιστα, τήν κοιλιά 
έντελ.ώς ισοπεδωμένη καί τό στήθος πειο στητο.

' Η Ανταμοιβή σας γιά τήν κονρασι, στήν άρχή ιδίως, 
θά? είνε δτι σέ λίγο θα αισθανεσθε το σώμα σας πο/.υ 
ελαφρό καί εύδιάθετο, ικανό γιά κάθε κίνησι χωρίς 
νά κουράζεται Αμέσως, δπως κουράζεται ένα σώμα 
νωθρό. ’ Εκτός τούτου ανοίγεται μπροστά σας ενα 
λαμπρό μέλλον άκροβάτιδος. Μ ήπως δέν εϊνε τάχα 
τό ιδανικό κάθε μιάς σας νά μπορή νά διαβάζη μιά 
έρωτική έτυιστολ.ή μέ τό κεφάλ.ι κάτω καί τά πόδια 
πάνω; ”Η  νά τιγανίζη τ’ αυγά γιά τόν άντρα της, 
κρεμασμένη άπ’  τά πόδια στό μεγάλο πάτερο τής 
σοφίτας; ’ Εμπρός λοιπον. Καμψατε και σνστρεψατε 
πόδια καί χέρια καί κάθε κλ.είδωσι. Περάστε το αρι
στερό χέρι κάτω άπό τό δεξί πόδι σέ τροπο που έτσι 
λ.υγισμένη νά μπορήτε νά φτιάσετε χωρίστρα στά 
μαλλιά σας. ”Α ν  μπερδενθήτε καί γίνετε κόμβος φω
ναχτέ με νά σάς βοηθεσω. Αλ.λα καλ.υτερα είνε να 
βάλουμε τάξι στις ασκήσεις γιατί στό τέλος υπάρχει 
φόβος νά μήν ξενρουμε πού εϊνε τά χέρια καί 
ποϋ τά πόδια μας, πράγμα πού μπορεί νά δώση άφορ- 
μή σέ χίλιες —  δυό παρεξηγήσεις — . Κ α ί ας Αρχίσουμε:

’’Α σ κ η σ ις  κ ά μ ψ ε ω ς  ύ π ’  ά ρ ιθ . I  

’ Α φ ού φορέσετε ενα ωραίο μπανιερό (φυσικά, αν 
δέν εϊνε ώραϊο δέν κάνει), καί Αφού ξυποληθείτε 
κλείνετε τό στόμα, άν νομίζετε οτι μπορεί να κάμετε 
αύτή τή θυσία, καί κρατάτε το πηγούνι σας μάλ.λον 
υψωμένο καί τά χέρια ψηλά και τεντωμενα. Σηκώσατε 
κατόπιν τό πόδι και άκουμπησατε την ακρη τών δακτύ
λων του, μέ τεντωμένον εννοείται το γονατο, πανω στη 
ράχη μιάς καρέκλας ατύλ Λουδουβίκον I j O υ (στο

γύμνασμα αύτό έπιτρέπεχαι και αλ./ο στυλ καρέκλας, 
ώς εκείνης π. χ. πού καθόμαστε). Κατόπιν καμψατε 
τό κορμί (τό δικό σας έννοεϊται) μεχρις ότου Αγγίζετε 
μέ τήν ακρη τών δακτύλων τής χειρος σας τα δάκτυλά 
τοϋ υψωμένου ποδιού σας. Αλλαξαχε πόδι καί έπα- 
ναλ.άβετε τό γύμνασμα αύτό δεκα φορές.

’’Α σ κ η σ ις  κ ά μ ψ ε ω ς  ν π  
ά ρ ιθ . 2

Θέσις ένάρξεως ή ίδια μέ τήν 
προηγούμενη. ’ Αντί δμως ν’ άγγί- 
ξετε μέ τά χέρια σας τή μύτη 
τοϋ υψωμένου ποδιού σας, λυ
γίσετε τό σώμα σας πρός τά 
έμπρός (τά πόδια εννοείτε πάν
τοτε τεντωμένα) έως δτον άγγί-
ζετε μέ τά δάκτυλα σας τό περσικό χα λί σας. ( Φρον
τίσατε νά εϊνε άλ.ηθινά περσικό γιατί διαφορετικά 
δέν έπιτνγχάνει τό γύμνασμα.)

Κ α ί  τώ ρ α  α σ κ η σ ις  έ π ί  το ν  δ α π έδ ο υ

Θ έ σ ις  ύ π ’ ά ρ ιθ . I .  Ξαπλ,ωθείτε φαρδιά πλ.ατειά 
μέ ενωμένα καί τεντωμένα τά πόδια, τό κεφάλι 
έλαφρώς πρός τά πίσω, τά χέρια ανοικτά, σαν νά είστε 
έτοιμες νά άγκαλιάσετε τό Νίκο ή τό Κ ώ στα σας. 
’ Επειδή δμως ό Κώστας ή ό Νίκος τήν ώρα αύτή 
εϊνε στό γραφείο του καί ϊσως νά γράφη ένα τρυφερό 
γραμματάκι γιά σάς (αν δέν γράφει γιά σάς δέν έχει 
καί τόση σημασία), γ ι’ αύτό κάμετε υπομονή, δχι 
βεβαίως έως δτον μάθετε σέ ποιαν γράφει, άλλά 
γιά νά πάμε στή 2αν θέσι:

2 α θ έ σ ις

Άνασηκώσατε τό 
δεξί πόδι κρατών
τας τεντωμένο τό
γόνατο καί μέ λόγια
ενθαρρυντικά καί παρηγορητικά φέρατε τό πόδι αύτό 
εως τήν παλάμη τής άριστεράς χειρός σας. Ξανα- 
γυρίσατε εις τή θέσι 
ένάρξεως τοϋ γυμνά
σματος καί έπανα/.άβετε 
τό γύμνασμα αύτό άνα- 
σηκώνοντας τό Αριστερό 
πόδι έως δτ ου Αγγίξει 
τή παλάμη τής δεξιάς 
χειρός σας.

Δ ρ . ”Αρνολτ
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Παρ’ δλην τή τεράστια κινητοποίησι μέσων καί 
δυνάμεων διά τον ολοκληρωτικόν πόλεμον, ή Γ ερ 
μανία ενρίσκεται σήμερα σέ πραγματικό καλλιτεχνικό 
οργασμό.

Ε ίς  τήν ευρωπαϊκή πνευματική έπανάστασι τής 
εποχής αυτής, ή μουσική εϊνε από τις τέχνες εκείνες 
που αποτελούν τό κέντρο τής γερμανικής πολ.ιτιστικής 
κινησεως. Μέ τις πολυποίκιλες δημιουργικές της 
εκδηλώσεις, έχει γίνει τό μέσον συνενοήσεως ολ.υιν 
τών εθνών τής ευρωπαϊκής ’ Ηπειρον.

0 1  μουσικοί τής Γερμανίας, οί διάφοροι σολ.ίστ, οί 
τραγουδιστοί καί οί τραγονδίστριές της, ο ί μεγαλο
φυείς διενθυνταί τών παγκοσμίου φήμης ορχηστρών 
της εϊνε οί πρωτοπόροι μαχηταί τής ολο καί πιο στενής 
συνεργασίας, επικοινωνίας καί άνταλλαγής τών πνευ
ματικών δημιουργημάτων τών ευρωπαϊκών λαών άπο- 
τελοϋντες συνάμα τον ηθικόν σύνδεσμον τών λ.αών 
αυτών, αναμεσα εις τούς όποιους ή ενγενής γλ.ώσσα 
των ήχων απαρτίζει τον θεμελιον λ.ίθον τοϋ πνευματι

κού οικοδομήματος πού δίδει είς τήν τόσον χειμαζο- 
μένην σήμερον ανθρωπότητα τήν άντοχήν καί τήν 
θετικήν στάσιν έναντι τής ζω ής καί τήν ώθησιν πρός 
νέας δημιουργίας.

Η  επιδρασις ενός μουσικού έργου έξαρτάται πάν
τοτε έκ τοϋ τρόπον τής έκτελ.έσεώς του. Ή  Γερμανία 
εΐνε σήμερον νπερηφανη διά τούς διασήμονς έρμηνευτάς 
μουσικών έργων καί ώς τοιοντονς άναφέρομεν ελά
χιστη ονόματα διευθυντών ορχηστρών: Β ίλχελμ  Φονρτ- 
βαΐγκλερ, Κλ,εμενς Κράους, Χάνς, Κνάπερτσμπονς, 
Χέρμπερτ φόν Κάραγιαν, Κάρλ Σοϋριχτ, ’Ό ϊγκεν  
Γιόχονμ, ’Όσβαλ.τ Καμπάστα, Κάρλ ”Ελ.μεντορψ κλπ.

Γ ια  ολ.ους αντονς τούς δημιουργικούς έκτελ.εστάς 
η Ενρω πη άποτελ.εϊ τή πνευματική πατρίδα τονς. 
Η  ζωντανή τονς γλ.ώσσα, ή θεία δύναμις, τής μου

σικής μαγενει τ ν ακροατή άσχετα u'v αντός ανήκει 
είζ τις χώρες τής ’ Ανατολής, τής Δύσης τοϋ Βορρά 
ή τον Νόταυ. Πραγματοποιείται δηλαδή εκείνο πού 
εϊπεν ό μ  γαλ.οφυής ποιητής καί μουσικός, Ε . Τ . Α .

Ο γνωστός μονσικός Β . Φουρτβαίγκλερ διευθύνων τή φιλαρμονική τής Βιέννης
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cO Ρίχαρτ Στράονς σννομιλ.όντας μέ τον 
Κλιέμενς Κράους (Φ ωτ. Βίν. Μπίλ.ντ)

Χόφμαν: « Τ ί αξιοθαύμαστη πού εϊνε ή 
μουσική καί πόσον λ.ίγο ό άνθρωπος έχει 
διεισδύσει στά άδυτα μυστικά της. Ά λλ.ά  
μήπ ω ς  δέν εϊνε ριζωμένη βαθειά μεσ’ τον 
άνθρωπο καί δέν γεμίζει τον εσωτερικό του 
κόσμο μέ χαρούμενες εικόνες έτσι πού ολο 
του τό εϊνε νά στρέφεται πρός αύτές καί 
μιά καινούργια ζω ή γεμάτη έξαρσι νά τον 
αποσπά άπό τον έπίγειο κόσμο τό γεμάτο 
δάκρυα καί πόνο!»

Τ  ά λ.όγια αν τά έπα/,ηθεύονν καθημερινώς 
είς τή Γερμανία. "Οσο πειό σκληρές γίνον
ται οί συνθήκες τής ζω ής λόγοι τοϋ πολέ
μου, τόσο πειό πολ.ύ γεμίζουν οί αίθουσες τών σνναν- 
λ.ιών. ’ Ε ξ  έναίίκτου ψάχνει κανείς νά βρή παρηγορ ά 
καί δύναμι είς τή μουσική. ’'Ε τσι διαμορφώνεται έν 
μέσω τοϋ γιγαντιαίου αύτοϋ άγώνος τών λ.αών μία 
καλλιτεχνική άνθησις άνευ προηγουμένου.

Ο ί άγγλ.οαμερικανικές τρομοκτατικές άεροπορικές 
έπιδρομές δέν μπόρεσαν νά παρεμποδίσουν τήν γερ
μανική μουσική κίνησι άπό τοϋ νά άκτινοβολ,ή είς 
ολόκληρον τήν ευρωπαϊκή ’Ήπειρο. Προσέδωσαν 
είς αυτήν μίαν νέαν θερμουργόν δύναμι καί ώθησι.

Ά κ ό μ α  καί είς τά μέρη εκείνα πού έδοκιμάσθι/καν 
περισσότερον άπό τις άεροπορικές επιδρομές, συνεχί
ζονται άνελ/.ιπώς αί συναυλίες, προκαλούσαι τό άμέρι- 
στον τοϋ κοινού ενδιαφέρον. Σήμερον έπί τοϋ μουσικόν 
πεδίου συντελ.είται κάτι πού δέν θά τό άνέμενε κανείς 
ποτέ: Ή  αίσθί/σις τοϋ χρόνου έχει παυσει νό. ύφίστα- 
ται. Ο ί καρδιές έκατομμυρίων άνθρώπων ξεχυλίζονν  
άπό ένθονσιασμό. Ή  μουσική έγινε μιά ζωτική  
άνάγκη γιά τό λ.αό.

Β . Στοϋφελ.ντ

Ή  Χορωδία κοριτσιών τής Χ ιτλ. Νεολ.αίας
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Φ ο ρ ο ύ σ ε  ό Ά δ ά μ  κ α π έ λ λ ο ;

"Α ν φορούσε ό Ά δ ά μ  καπέλλο; τί έρώτησις πε
ρίεργη . . . Κ α ί όμως, οσοι παρακολ.ονθονν τίς προ
σπάθειες καί τίς έρεννες τής επιστήμης νά άνακαλύψτ] 
τήν προέλευσι καί τήν ιστορική έξέλιξι τοϋ σύγχρονον 
αυτόν κοσμικού εϊδονς, θά δικαιολογήσουν τήν έρώτη- 
σιν αύτήν. ’ Ιδού λοιπόν τί άνεκάλυψε ενας υπομονη
τικός γεωλόγος, πού ερεύνησε τό ένδιαφέρο αυτό 
θέμα, άνατρέξας είς τήν προϊστορικήν εποχήν. Ό  
καθηγητής τής γεωλογίας Κάρλ Γκρίπ, έξήτασεν 
έπισταμένως έναν τάφο τής χάλκινης έποχής (δηλ. 
πρό 3.500ων έτών), διά νά διαπιστώση τήν ϋπαρξιν 
ένδυμασιών τής έποχής εκείνης. Ίδ ια τέρ ω ς άπέ- 
σπασαν τήν προσοχήν τον επιστημονικόν κόσμον 
τά άνακαλνφθέντα είς τόν προϊστορικόν αύτό ν τάφον 
καλύμματα τής κεφαλής. Πρόκειται περί σκούφων, 
οί όποιοι εϊνε τής αύτής κατασκευής όπως καί τά 
άνακαλνφθέντα είς άλλες περιοχές πιλήματα. °Ολα 
τά ευρήματα ταντα χρονολογούμενα άπό 3·5οοων 
έτών, άποδεικνύονν μίαν άκμάζονσαν χειροτεχνίαν 
πίλων. Τό υλικόν τής κατασκενής τών προϊστορικών 
αύτών πίλων είνε κυρίως τό έριον τής χα/εκίνης 
περιόδου. Ε ις  τήν κατωτέρω εικόνα βλέπετε τόν 
άνευρεθέντα σκούφον άπό ύφασμα τής έποχής εκεί
νης, τοϋ όποιον ή κατασκευή ουδόλως υστερεί είς καλλι
τεχνικήν έμφ άνισιν. Μ  ή φαντασθήτε ότι οί πρόγονοί 
μας δέν είχαν ιδέαν τών τεχνικών μεθόδων τής πιλο
ποιίας. Κάθε αλλο. Τά διάφορα ευρήματα τής προϊ
στορικής εκείνης έποχής άποδεικνύουν περισσότερον 
παντός άλλον, πόσον προηγμένη ήταν ή χειροτεχνία 
τής κατασκευής πίλων καί παντός εϊδονς καλύμματος 
τής κεφαλής, εις τήν προϊστορικήν μόδαν καί μάλιστα 
είς τήν π 7.εκτικήν. Γεννάται όμως τό ερώτημα: Γιά  
ποιο λόγο οί πρόγονοί μας, τής χα/εκίνης έποχής, 
απέδιδαν τοιαύτην σημασίαν είς τήν κατασκενήν πίλων 
καί σκούφων; Τό ψύχος καί μόνον δέν δικαιολογούσε 
τήν άνάπτνξιν τής τέχνης τής πιλοποιίας, διότι τό 
κλίμα 'ήταν εύκρατέστερον τοϋ σημερινού.

Ή  καλυτέρα έξήγησις εϊνε, ότι έπρόκειτο περί 
διακοσμήσεως καί φιλαρεσκείας τών προγόνων μας. 
Δέν εϊνε επομένως παράξενο τό έρώτημα: μήπως 
άραγε φορούσε καπέλλο καί αύτός άκόμη ό ώραϊος 
άνθρωπος, ό Ά δ ά μ ;

Η  Σ Η Μ Α Σ Ι Α  Τ Ω Ν  Φ Υ Τ Ι Κ Ω Ν  
Λ Ι Π Ω Ν

” Ισ ω ς νά γελάσονν μερικοί, όταν τονς είπονμε οτι 
είς πολλά κράτη τής Εύρώπης διεπιστώθη, όπως π. χ. 
έν ’ Ελβετία, ότι ή υγιεινή κατάστασις τοϋ πληθυσμού 
έβελτιώθη σημαντικώς άφ’ ής στιγμής δέν καταναλίσκει 
άποκλειστικώς μόνον ζω ϊκά λίπη. ’ Εκείνοι που έτρω
γαν πάντοτε καθαρόν βούτυρον, ϊσως νά έκλάβονν τήν

ύπόδειξιν αύτήν ως προπαγανδιστικόν ισχυρισμόν. 
Γεγονός όμως παραμένει ότι δ υπερκορεσμός τοϋ αν
θρωπίνου οργανισμού μέ λευκώματα καί υδατάνθρακας, 
υπό τήν μορφήν πού περιέχονται ταντα είς τά ζωϊκά  

λίπη καί μάλιστα είς σημαντικήν ποσότητα, όχι μόνον δέν 

όφελοϋν τόν όργανισμόν άλλ.ά τουναντίον τόν βλάπτουν. 
Τούτο είναι είς θέσιν νά τό διαπιστώση κάθε ιατρός.

Ά λ λ ’ έκτος τής υγιεινής άνάγκης σήμερον προέχει 

καί έν αλλο ζήτημα: πώς θά καλυφθούν α ί άνάγκαι 
τής Εύρώπης είς λίπη. Βεβαίως ή διά δελτίων δια
νομή τον λ.ίπονς δέν αποτελεί τήν ιδανικήν λνσιν, καί 
πρέπει αμέσως μετά τόν πόλεμον νά άντικατασταθή 

νπ ’ άλλης ή οποία θά έξασφαλ,ίζη τά άναγκαιοϋντα 
είς τόν άνθρα>πινον οργανισμόν λίπη. Πάντως καί είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν δέν πρόκειται νά ικανοποιηθούν 
εκείνοι πού ήσαν συνηθισμένοι νά τρώγουν εκατόν δρά
μια βούτυρο τήν ημέρα. Τά μέτρα θά άφορονν κυρίως 
τόν άστικόν καί εργατικόν πληθυσμόν ό όποιος πρέπει νά 

διατηρήση τάς παραγωγικός τον δυνάμεις καί ικανότητας.
’ Ε π ί τον σημείου τούτον ή Εύρώπη διαθέτει έξαιρετικώς 
εννοϊκόν έδαφος διά τήν παραγωγήν φντικών λ.πιών.

Προπολεμικώς π. χ. ή παραγωγή μαργαρίνης προ- 

σέλαβε σημαντικήν έκτασιν. Ε ις  τοϋτο βεβαίως δέν 
σννετέλεσεν ή ελλειψις τών ζω ικών λ.ιπών άλλά κυ
ρίως ή θρεπτική αύτής άξια άποδειχθεΐσα άνωτέρα 
τοϋ βοντύρου. Βεβαίως λόγω τον πολέμου ή ποιότης

Στρέμματα όλόκλ.ηρα άπό ενα είδος παπαρούνας 
κατάλληλης γιά φυτικό έλαιο

της ν πέστε] μίαν σχετικήν χειροτέρευσιν άλλά μετα

πολεμικούς θά άρθή τό ατοπον αύτό.
Κατά τούς τελευταίους υπολογισμούς μία μετα

πολεμική έπαύξησις τής κτηνοτροφίας δέν δύναται 
νά αύξήση τήν παραγωγήν βουτύρου πέραν τών 2$% . 
Κ α ί τοϋτο διότι ή Ευρώπη έχει ανάγκην κρέατος καί θά 

πρέπη κατά κύριον λόγον νά ανξηθή ό αριθμός τών χοίρων 
καί τών βοών. Άντιθέτω ς διά τήςδημιονργίας τών άναγ- 

καιονντων γεωργικών καί βιομηχανικών προϋποθέσεων 

δύναται νά ανξηθή ή παραγωγή φυτικών λιπών κατά 
ΙΟΟ—150%  κ̂αί ιδίως τοϋ ελαιοελαίου, ιχθυελαίου, μου- 
ρουνελ.αίου, βαμβακοελαίον, λινελαίου καί σπορελαίον.

Ή  Εύρώπη δέον άπό σήμερον νά προσαρμώση τό 

οικονομικόν της πρόγραμμα πρός τάς μεταπολεμικός 
άπαιτήσεις της εις λιπαράς ούσίας, διότι μόνον διά τοϋ 
τρόπον αύτοϋ θά καταστή δυνατόν νά έξασφαλ,ισθή 

ή επάρκεια λ.ιπών. ’ Ε π ί τον προκειμένον τό όφελος 
3 Ϊναι διττόν: Ή  υφαντουργία απαιτεί τήν καλλιέργειαν 

ώρισμένων βιομηχανικών (ρυτών. Τά φυτά ταϋτα δέν 
παράγουν μόνον ϊνας καταλλήλονς διά τήν ύφαν- 
τονργίαν, άλλά καί σπόρους τών όποιων ή περιεκτι- 
κότης είς έ/.αιον είναι σημαντική.

Τό λίπος ώς γνωστόν, δέν χρησιμοποιείται μόνον ώς 
τροφή τοϋ άνθρώπον άλλά καί είς πολλούς άλλους 
τεχνικούς κλάδους. Κατά τόν τελενταίον καιρόν π. χ. 
έγένοντο πειράματα χρησιμοποιήσεως έλαίου έκ τοϋ 
σπόρον τοϋ καπνού είς τήν βιομηχανίαν, τά όποια 
έδωσαν επιτυχή άποτελέσματα. Τά πειράματα αύτά 

άφήνονν νά διάφανή πόσον μεγάλη σημασία άπο- 
δίδεται είς τό πρόβλημα τών φντικών έλαίων. Διά  
τήν Εύρώπην τό ζήτημα τών λιπών δύναται ευκόλως 
νά λνΰή ύπό τήν προϋπόθεσιν τής έκμεταλλ,εύσεως 
όλ.ων τών εμφανιζόμενων δυνατοτήτων.

Στή  Κροατία ή καλλιέργεια τοϋ ήλιον είναι πολύ δια
διδόμενη

Π ό τ ε  έ ργ  ά ζ ε τ  αι  ό αν θ  ρ ω π ο ς  κ α λ ύ τ ε ρ α ;

Ό  γερμανός ψνχολόγος Δ ρ Μάγιερ έξήτασε τό 
έρώτημα: «Πότε εργάζεται ό άνθρωπος καλύτερα;» 
"Ενα άπό τά κνριώτερα συμπεράσματα τής ψυχο
λογίας τής εργασίας εϊνε τό έξής: ότι ή αϋξησις τής 
έργατικότητος κα ή έντασις δέν σημαίνουν αϋξησιν 
άποδόσεως καί τοϋτο διότι ή έπιβαλ.λ.ομένη άντοχή 
ενός τεταμένου ρυθμού καταβάλλει τάς δυνάμεις καί 
βλάπτει τόν ανθρώπινο οργανισμό.

Διά νά έργασθή έντονώτερα, ό άνθρωπος χρειά
ζεται μία ώρισμένη προπαρασκενή καί κανονικές 
άνάπανλες κατά τήν ωρα τής έ εργασίας τον. Μό
νον κατ’ αυτόν τόν τρόπο ήμπορονν νά καταπολε
μηθούν τά συμπτώματα κοπώσεως.

Κατόπιν έρεύνης καί πειραμάτων κατρώθοισε ή 
ψυχολογία τής έργαπίας νά άνεύρη έναν ώρισμένον 
ρυθμόν διά τήν διεξαγωγήν μιάς καρποφόρου εργα
σίας. "Οταν ό ρυθμός αύτός δέν τηρηθή ύπό τών ερ
γαζομένων, τότε παρατηρείται μείωσις τής παραγω
γικής κλίμακος. Βέβαιον εϊνε τοϋτο: ότι ό άνθρωπος 
δέν εργάζεται πάντοτε μέ τήν αύτήν εντασιν. Τό 
πρωι λ. χ. ή ίκανότης άποδόσεως εϊνε έλαχίστη. 
’ Ολίγον άργότερα, ή άπόδοσις εϊνε ίκανοποπμική καί 
πρός τό μεσημέρι κατέρχεται εις τό πρωινό έπί- 
πεδο. Τό αύτό συμβαίνει καί τό άπόγενμα.

Δ ι όσονς έχουν νά έκτελέσουν ιδιωτικήν εργα
σίαν, τό πρόβλημα είνε εύκολο, διότι ήμπορούν νά 
έργασθονν όταν αισθανθούν τάς δυνάμεις των ίκανάς 
πρός έργασίαν. Δ ι όσους όμως έκτελούν ξένην 
εργασίαν, τό πράγμα εϊνε πολύ διαφορετικό. Ή  
μηχανική έργασία θεωρείται άναπαντικωτέρα, διότι 
δέν άπασχολεί τόν έγκέφαλον. "Οταν όμοις ένταθή 
ή παραγωγική ίκανότης τον έργάτον, τότε έ'μφανί- 
ζονται λάθη καί συμπτώματα κοπώσεως.
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Ε ις  τήν τελενταίαν διεθνή σννάντησιν πάλης και 
πυγμαχίας, πον έδόθη γιά τονς ξένους εργάτες πού 
εργάζονται εις τήν Γερμανίαν, ο ί "Ελλ.ηνες εϊχον τήν 
τιμητικήν τονς.

Ή  νίκη τοϋ Γεωργίου Χαραλάμπους κατά 
τοϋ Γάλλου Ζιλ.μπέρ, ήτο ολίγον τι θορυβώδης 
γιατί . . . οί Γάλλοι δέν ήθελ.αν νά τήν παραδεχθούν καί 
οφύριζαν πρός διαμαρτυρίαν. Ά λ λ .ά  καί οί δικοί 
μας Άέν έμειναν μέ σταυρωμένα τά χέρια. Ο ί φωνές 
καί τά χειροκροτήματα δέν έπαυσαν οντε γιά μιά στιγμή:

Κύττα μωρέ παιγνίδι!
Μά αυτοί είναι πρώτης τάξεως!
Καλός εΐναι ό μικρός, κνττα τί γρήγορος και 

ί/.τος πού είναι. . .  ~Λ !

—  Μπράβο Γιωργάκη!
—  Καλ.ά τά κατάφερες!
Η  αίθουσα βούιζε σε τέτοιο βαθμό πού ή επιτροπή 

αναγκάσθηκε νά άπειλήστ] δτι θά άόειάση τήν αίθουσα 
αν δεν παύση τό πανδαιμόνιο τών σφυριγμάτων, φω
νών καί χειροκροτημάτων. 'Ο  Χαραλάμπους έβγήκε 
νικητής πρός μεγάλην χαράν τών έργατών μας. Ά λ λ ά  
εκεί πού κανείς δέν μπόρεσε νά κρατήση τον ενθου
σιασμόν τον, μηδέ τών Γάλλων εξαιρούμενων, ήταν ή 
επιόεΐζΐς ελευθέρας πάλης μεταξύ Τ ζίμ  Βλ,αχοπούλ,ου, 
πρωταθλητοϋ τής 'Ελλάδος άπό τό 1931 —J93% καί 
τοϋ σημερινού πρωταθλ.ητοϋ καί προπονη τοϋ τοϋ
Τ ζιμ , Λοντου Ήλ.ιοπούλου, τοϋ έπονομαζομένου 
« Α Τ Λ Α Σ » .

Μέ έγκάρδια χειροκροτήματα τούς ύπεδέχθησαν οί 
δικοί μας μόλ.ις έφάνησαν είς τήν σκηνήν. "Οταν δμως 
άρχισαν νά παλεύουν . . . τότε άρχισαν νά ενδιαφέρον- 
ται καί οί ξένοι. . . καί προ πάντων οί Γάλλ,οι.

Ή  αίθουσα βονϊζε κνριολεκτικώς απ' τά χειρο
κροτήματα δταν ό Ήλ.ιόπονλ.ος γύριζε τον Βλ.αχόπονλ.ο 
επάνω άπ τό κεφάλ.ι του.

Χαλασμός κόσμου, κνριολεκτικώς. Τότε έβγήκε καί 
ο ομιλητής καί έκ μέρους δλων ηύχαρίστησε τήν ελλη
νικήν αντιπροσωπείαν, που διωργάνωσε την ώραίαν
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αυτήν έπίδειξιν. Ώ μίλησεν εις τήν γερμανικήν, άλλ.ά 
οί Γάλλοι έφώναζαν: γαλλικά, γαλλικά.

Κ α ί τότε ξαναειπε τις εύχαριστίες τον πρός τήν 
ελληνικήν άντιπροσωπείαν. Τό τέλος τών λόγων του 
έκάλ.υψαν θυελλώδη χειροκροτήματα. Βεβαίως δέν 
έλειψε καί ό "Ελ.λην ομιλητής πού μετέφρασε τά λ.ε- 
χθέντα είς τήν έλ.ληνικήν γλώσσαν.

Α ί  αλλ.αι συναντήσεις —  πολ.ύ ένδιαφέρονσαι —  
λόγω τών γνωστών παλαιστών πού ελαβον μέρος: 
Πιέρ Ντεμόρ, πρωταθλητής τής βορείου Γαλλ.ίας, 
Ραϋμόνδος Μαρσάν πού έφθασε μέχρι τοϋ τελικόν 
άγώνος είς τό πρωτάθλ.ημα τής Γαλλίας τό Ι 9 3 ό> τ°ύ  
Φλαμανδοϋ Ναρτάνς κ. λ. π.

"Ενα ώραιότατο μποξ ήταν καί τοϋ Γεώργιον Κα- 
φαξή μέ τον Γάλ/.ο Κελέρ. Ό  Καφαξής ήτο σχεδόν 
τελείως άπροπόνητος, άλ.λ' έν τοντοις έκαμε ενα θαυ
μάσιο παιγνίδι.

'Ε κ ε ί δμως πού έγινε μεγάλη φασαρία ήταν ή συ- 
νάντησις τοϋ Λεωνίδα Νεκεφτιάδη μετά τοϋ περίφη
μου Γάλλου πυγμάχου Ά λ λ  Αανζές.

—  Βάρα τον Λεωνίδα, φώναζαν οί δικοί μας, δί
νοντας συγχρόνως καί ανμβονλές.

— Ά π ’ τά πόδια πιάστονε.
—  Είναι άγριος ό δικός μας, δες κάτι μάτια πον 

έχει, ψνθιρίζει μιά κοπελίτσα πού μέ αγωνία παρα
κολουθούσε τις φάσεις τοϋ άγώνος.

Ό  Γάλλος φαινόταν νά κουράζεται . . .
Δός του Λεωνίδα, δέν τον βλέπεις. . . κουράστηκε.
Ά λ λ .ά  ό Λεωνίδας δέν φαίνεται νά νπακονη. Κ αί 

μιά άγνωστη φωνή φωνάζει:
Μπούφος εΐναι δ Λεωνίδας!
"Ολοι ξεσποϋν σέ γέλ.οια.
Μόνον σέ βαθμούς έβγήκεν δ Κέλλ.ερ νικητής. . . 

άλλά δέν θά κρατήση τις δάφνες του γιά πολ.ύ καιρό. 
Μ όλις ξαναπροπονηθεΐ ό Νεκεφτιάδης θά τοϋ τις δώση 
είς τά γερά.

Μετά τά τέλος τών συναντήσεων βγαίνουν οί εργά
τες. Βαβυλωνία γλωσσών. ’ Εδ ώ άκονς φλ,αμανδικά, 
έκεϊ 'Ελ.βετοί κατάξανθοι μιλούν τή γλώσσα τους. 
Ο ί Γάλλοι μέ τό μαϋρο μπερεδάκι, στραβά, χωμένο 
μέχρι τά μάτια καί οί δικοί μας περίφανοι γιατί δλ,ος 
ό κόσμος μιλ,άει γιά τήν θανμασία επίδειξι έλενθέρας 
πάλ.ης ΊΙλ,ιοπούλ.ου-Βλαχοπούλου.

Μέ άνυπομονησία περιμένουν δλ.οι τήν επομένη 
συνάντησι, τότε θά ίδοϋν οί ξένοι τί άξίζονν πραγματικά 
οί "Ελ.λ,ηνες.

Τ Α  Μ Α Γ Ι Α  Τ Ο Υ  Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι Ο Υ

Περιμένοντας τό τραμ επάνω σέ μιά γέφυρα τοϋ 
Δοννάβεως, άθελα τό βλέμμα μου υψώθηκε πρός τον 
ουρανό καί παρακολουθούσα τό τρελλ.ό κηννγητύ πού 
κάνουν τά σύννεφα μεταξύ τονς. Ά κούμπ ησα είς τό 
καγκελωτό τής γέφυρας. Σιγά-σιγά μέ κυρίευε ενα

περίεργο σνναίσθημα, σαν αντό πού νοιώθονμε δταν 
βρισκόμαστε μπροστά σ’  έναν υπνωτιστή ή σ’ ένα 
μάγο, κάτι σαν κι αύτό περίπου πού νοιώθει ή πε- 
ταλλ.οϋδα δταν χορεύει γύρω άπό τήν λ.άμπα ξεύροντας 
πώς ό χορός της αντός τήν οδηγεί στον θάνατο. Σχεδόν 
δέν μπορούσα νά πάρω τά πόδια μου. Προσπάθησα 
νά εξηγήσω τήν αιτία τοϋ κακού άλλά δέν τά κατάφερα. 
Τό τράμ θά πρέπει νά πέρασε, καί πίσ’ άπ’ αύτό 
κι άλλο τράμ. Ά λ λ .ά  έγώ εξακολουθώ νά βρίσκομαι 
καρφωμένη στήν θέσι μον. Κ α ί ξαφνικά κατάλ,αβα. 
Α ντίκ ρ υ  μου στεκόταν ώχρό καί άλλόκοτο τό φεγγάρι. 
"Ενα φεγγάρι πού εΐχε σηκωθή μέσα άπ’  τά νερά, 
πελώοιο, άπίστευτ α μεγάλο, σχεδόν τρομακτικό.
’ Ηοθε καί στάθηκε αντίκρυ μου, καί μέ κύτταζε μέ 
αναίδεια. Τό κύτταζα κι έγώ. Μοϋ φάνηκε πώς 
μέσα στήν νύχτα δέν υπήρχαμε παρα μόνο έγώ κι αύτό. 
Τώρα ή ήσυχία έγινε πιο μεγάλ,η. Κ ι νστερα χωρίς 
νά καταλ,άβω τό γιατί, μάντευα στητά καί άγρυπνα τά 
μάτια τής νύχτας νά παρακολουθούν τά παράξενο 
ίντερμέντζο μας . . .

’ Ε σύ, καλέ μου φίλε, πού διαβάζεις τώρα τήν περι- 
πέτειά μον αντή, μή τολμήσεις ποτέ νά κνττάξεις 
κατάματα τό φεγγάρι. Γιατί σιγά-σιγά σοϋ γεμίζει 
τά μάτια, τήν ψυχή, τό νοϋ. Τό νοιώθεις νά περνά 
μέσα άπό τά ρούχα σου, νά ποτίζει τονς πόρους σου, 
σαν ναγινε τό κορμί σου ένα τεράστιο σφουγγάρι πού 
ρουφά μέ χίλιες βυζάνες τά φώς του. Κ ι’  έτσι χωρίς 
νά τό καταλάβεις τήν παθαίνεις. Γίνεσαι άλκολικός τής 
φεγγαρολ,ατρείας. Σοϋ συνεπαίρνει τήν φρονιμάδα, 
καί βάζει φωτιά στήν γνώσι. Τά μυαλά ανάβουν σάν 
ξερά φρύγανα. Τά χείλη τραγουδούν τήν μεγάλη 
άγάπη, καί τά δάχτυλ.α άναζητοϋν ένα τρυφερό χέρι 
πού νά ξέρει νά άνταποκρίνεται.

’ Εξοικιωμένη πιά στά περιβάλλον, σκύβω νά ίδώ  
τον ποταμό σέ πιά κατάστασι τάν έχει φέρει ό μεγάλος 
αυτός αγύρτης, τό «φεγγάρι». Τον έχουν πιάσει 
κι αύτόν τά μάγια του; Ό  δύστυχος ό Δούναβις. 
Εΐναι ποτάμι αύτό; Εΐναι νερό αύτό πού κυλάει μέσα 
στις δχθες του; Φεγγάρι εΐναι κι αύτό; Χρυσό καί 
διάφανο, άργοσέρνεται μεγαλόπρεπα. Ά π ’ τά μάγια 
ώς κι’ αυτή ή νύχτα έχει σκορπίσει. Μοϋ φαίνεται 
πώς ξαφνικά ξημέρωσε κι ένας όλόλ.αμπρος ήλ,ιος 
λούζει τά πάντα. Ποτισμένη άπ’  τά μάγια άρχισα 
νά μήν ξέρω κι έγώ πιά είμαι. Τό σώμα μον ξαφνικά 
έγινε τόσο ελαφρό πού μοϋ φάνηκε πώς άνέβαινε 
πρός τον ουρανό, πώς έτρεχα χιλ,ιοερωτευμένη, νά 
ενωθώ μαντόν πού μέ πλάνεψε. Γ ιά  νά άντισταθώ είς 
τον πειρασμό έκλεισα τά μάτια μου. Πόση ώρα έμεινα 
έτσι στήν στάσι αυτή δεν ξέρω. "Οταν τά ξανάνοιξα 
βρισκόμουν άπάνω στήν γέφυρα άκόμη, άλλά σκο
τεινή καί μόνη. Μοϋ φάνηκε πώς γύριζα άπ τό μηδέν. 
Π ώ ς περπατούσα άπό τότε πού άρχισαν οί καιροί. 
Τριγύρω μου δέν ήταν παρά μόνο άστρα καί κάτω 
άπό τά πόδια μου, ενας Δούναβις σκοτεινιασμένος 
καί θολός. Τίποτα πιά δέν ζοϋσε, δέν μιλούσε. Αές 
καί φεύγοντας, τό Φεγγάρι, πήρε μα ζί τον καί τήν 
ζωή.

I . Α .
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε  Σ  Ε  Π I Α  Ο Σ  Ε I Σ  1943

Μιά ματιά επάνω στο κατάλογο τών επιδόσεων τον 
ευρωπαϊκού άθλητικοΰ κόσμου και Ιδιαιτέρως τοϋ 
έλαφροϋ «σπόρ» μάς άποκαλύπτει πολλές ενδια
φέρουσες πλευρές.

’ Α π ό  διεθνούς κατατάξεως, πολ.λ.ά ευρωπαϊκά έθνη 
κατέχουν έξέχονσαν θέσιν. Ή  ούδετέρα Σουηδία διε- 
τήρησε κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1943 πρωτεύουσαν 
γραμμήν. ’ Επίσης ή Γερμανία, Δανία, Φιλλανδία, 
’ Ιρλανδία,'Ολλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία και Ουγγα
ρία συμμετέχουν μέ πρωταθλ.ήματα στή διεθνήνάμιλλαν.

"Οταν λάβχι κανείς ύπ ’  δψιν του, δτι ενρισκόμεθα 
ατό $ον έτος τοϋ πολ.έμου, αί επιδόσεις αύταί τοϋ 
διεθνοϋς άθλητισμοϋ προσλαμβάνουν ιδιαιτέραν σημα
σία. Δέν πρέπει νά λησμονούμε τις δυσχέρειες, πού 
συναντούν οί εμπόλεμες χώρες, λόγο) τής αδυναμίας 
τών άθλητών νά προπονηθούν καί νά έμφανισθοϋν 
στούς στίβους.

Ό  γερμανικός έλαφρός άθλ.ητισμός Αντιπροσωπεύ
τηκε 7 φορές είς διεθνή αγωνίσματα καί απέσπασε 
πρωταθλήματα■ Στόν κατάλ.ογο τών γυναικών, ή 
Ό λλανδίς πρωταθλήτρια Φανή Μπλάνκερς άπέσπασε 
6  φορές διεθνείς πρώτες επιδόσεις. ’ Επίσης  5  γερ- 
μανίδες διεκρίθησαν στή δισκοβο/da, στή τοξοβολία, 
στόν άγώνα δρόμου μετ’ εμποδίων κλπ.

Ό  οίνος ευφραίνει καρδίας. . .

Τ Ο  Α Ρ Ω Μ Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ

Ο ί δυτικές καί νοτιοδυτικές περιοχές τοϋ Ρ ά ιχ  
θεωρούνται ώς οί κύριες περιοχές αμπελουργίας τής 
Γερμανίας. Σ τις περιοχές αυτές, ό τρυγητός γίνεται 
τόν ’ Οκτώβριο. ’ Α π ό  τήν ποιότητα τοϋ σταφυλιού 
έξαρτάται, φυσικά, καί ή ποιότης τού κρασιοϋ. Κ α 
νένας Άλλου φρούτου ή ποιότης δέν έξαρτάται άπό τις 
καιρικές συνθήκες τών τεσσάρων τελευταίων εβδομά
δων τής ώριμότητός του. ’ Επειδή δέ έφέτος τό φθινό
πωρο ήταν εξαιρετικά στεγνό και ωραίο, οί ειδικοί 
πιστεύουν δτι τά έφετεινά κρασιά θά μπορέσουν νά 
συγκριθοϋν μέ τά περίφημα εκείνα τών ετών 1892, 
1 9 1 1  και 1921.

Κ α ί γιά νά μή άπομακρυθονμε άπό τόν τίτλο τοΰ 
μικρού αύτοϋ άρθρου, ας έξετάσονμε τήν σημασία τής 
λιέξεως «άρωμα» δταν τήν χρησιμοποιούμε γιά τό κρασί. 
Τό ερώτημα είνε: «Ποιές είνε, χημικώς έξεταζόμενες 
οί ουσίες έκείνες, πού χαρίζουν στό κρασί τό άρωμά του. 
Γ ιατί —  καί αύτό είνε τό περίεργο καί τό θαϋμα τοϋ 
κρασιού —  πέρνει τό Άρωμα τής περιοχής εκείνης, δπον 
ωρίμασε τό σταφϋλ,ι, από τήν οποία προή/.θε.

Ο ί χημικοί όμολ,ογοϋν μέ άρκετή πικρία, δτι στις 
περισσότερες τών περιπτώσεων δέν μπόρεσαν νά 
άνεύρουν τήν σύνθεσι τοϋ άρώματος τοϋ κρασιού. 
Εύρίσκονται δμως έπί τά Ιχνη του. Βέβαιον είνε — 
κατά τήν γνώμην πάντοτε τών χημικών —  δτι στήν 
σύνθεσι τοϋ άρώματος τοϋ κρασιού ύπάρχουν ουσίες 
βανίλ.ιας καί κανέλλας.

Δύο γερμανοί χημικοί, οί κύριοι Χένιγ καί Φίλφορτ 
έπεχείοησαν νά άφαιρέσουν άπό τό κρασί τό Άρωμά 
του. Τό πείραμα επέτυχε διά τής προσθήκης χημικής 
ούσίας, θερμότητας 3 4  βαθμών καί 1 0 %  οινοπνεύματος. 
Τό κρασί, μετά τό πείραμα ,έγινε ξυνό χωρίς νά εχ·η 
προστεθή καμμιά ξυνή ουσία καί τό Άρωμά του δέν 
υπήρχε πλέον . . .

Μ ΠΙΓΜΙΙΤ: ΙΠ Ιι £ 1 1 1 1  ΙΠ μ

Μαμάκα τό παιδάκι δεν το φέρνει 6 πελαργός δπως 
μον έλεγες. Ντρέπομαι γιατί τόοο καιρό με κορο ΐδευες.

«Νοιώ&ω, γιατρέ μον, κάτι ν άνεβοκατεβαίντ] μέσα 
μον . . .»
«Μ ή π ω ς κατάπιατε κανένα άνελκνοτήρα; . . . »

3Αντρονλη μον, δεν είναι ήλιΰιότης αντη πον κάναμε νά 
ρϋοΰμε εδώ άφον η παράοτασις ϋά μετεδίδετο διά τοϋ 

ραδιοφώνον;

—  «Τι κάνεις εκεί, άγάπγ) μον;»
—  «Ξέρεις τι επαϋα χϋές; Είδα στον νπνο μον δτι κάποιος

πονλονσε ενα χοιρομέρι και δεν ειχα αρκετά χρή
ματα γιά νά τ αγοράσω. Γιά καλό και γιά κακό, 
βάζω απόψε το πορτοφόλι μον κάτω άπό τό μαξι
λάρι . . . »

3Επι τέλους γυναίκα είδα και μιά φορά νά κλεινή το 
στόμα σον.




