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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α  Κ Α Ι  Ρ Ω Μ Α Ν Ο Σ  Διάλεξις Γ  Αοβανιτάκη, Διευθυν- 

τοΟ Βιβλιοθήκης Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Μ Ε Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ  ΕΝ  Ε Λ ·  
Λ Α Δ Ι ·  Διάλεξ;ς Νικολάου Α β ρα ά μ  Δικηγόρου— πολίΐευτοΟ.

Η Τ Ε Χ Ν Η  Τ Η Σ  Α Π Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Σ ·  Διάλεξις Γιάγπου Ά  γύρο- 
η  ούλου ΠοιητοΟ— Λογοτέχνου.

ΟΙ Σ Ε Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Ο Ρ ΙΝΘ ΙΑ Σ* Διάλεξή τοΰ χ. Γ. Λαμτζζίνοηον  
λου, SatpoO.
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ΤΟΥ ΔΡ0Σ Τ Α  INXAPT
Έάν θέλετε να έχετε παι

διά όγιή νά τά τρέφετε χβτά 
τήν βρεφ.κήν των ήλικίαν 
μέ τήν «ΙΝΦΑΝΤΙΝΑ» τήν 
ευδιάλυχον χαΐ πλουσιωτάτην 
είς λευν.οματώδεις ούσίχς καί 
φωσφορικόν όξύ, δυναμένην
νά ίντικατχστήσ^ τελ*ίως 
τό μητρικόν γάλα.

Άποκαταστήσατε χαϊ δια- 
φυλάξατε τήν δγείαν Σας, 
μεταχειριζόμενοι άντί παντός 
άλλου τήν παγκοσμίου φήμης 

συσκευασίαν <ΓΓΙΑΜΑ» εύ- 
διάλυτον, περ-.έχουσαν εξ φο
ράς περισσοτέρας θρεπτικάς 
ούσίας άπό τό άρίστης ποιό
τητες Κακάο.

Βραβευ&είτας μέ τά Ανώτερα βραβεία ώ ν τά π λε ϊσ ια  μετά  
δάφνης εις 3Q  έΗ&έσεις 'Υγιεινής καί χρησίμοποιονμένας  
βΐς 1 2 0 0  καϊ έπέκεινα νοσοκομεία, σανατόρια, κλινικός, 

νευρολογικάς κλινικάς, βρεφοκομεία κλπ.
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Ή  μιχρά νήσος Πρώτη, τήν οποίαν 
οί Τούρκοι ονομάζουν Τινάκ, είνε ή πλη- 
-σιεστέρα πρός τό Βυζάντιον Is  τών 
Πριγκηπονήαων καί δι’ αύτό ή πρώτη, 
-τήν όποιαν σύναπτα ό άπό τούτου πρός 
τό μικρόν άρχιπέλαγος πλέων.

Γυμνή καί άγονος μόλις ποΰ χαΐ ποΰ 
παρουσιάζει καχεχΐΐχήν καλλιέργειαν. 
’Ατραποίστενοί χαρχχΙέντεςδπό τών όλί- 
γων έπ’ αύτής ποιμνίων Ιλίσσονται χα- 
ριέντω; περί τάς πρεσκλινεΐς ράχη; τών 
λόφων μέχρ; της κορυφής. ’Από ταύτης 
δέ ή θέα είνε κατϊ πασαν δ:εύθυνσΐν αλη
θινά εξαίσια.

Ή  αύρα τής Προποντίδας μειριάζει 
τάς καθέτου; τοϋ ήλίου άκτϊνας α- 
όποια: έκπυρώνουν κατά τό Θέρος τό 
πετρώδες της έδαφος.

Είς την παραλίαν της νησίδος την 
κατέναντι της ’Ασίας,μικρήν χωρίων συν
ωστίζεται περί τόν μοναδικόν άλλά καί 
πελώριον πλάτα-ον.

*0 έπί τών Βυζαντινών χρόνων μι
κρός τή; νήσίυ >ιμήν εδρίσ*εται είς κα
κήν κατάστασιν.

Ο άπό Σιναίου Οικουμενικός Πατρι
άρχης Κωνστάντιος ό έκθρονισθείς είς τά 
1832, όνομαστός δέ συγγραφεύς τής 
«Κωνσταντινιάδος» μαρτυρεί δτι τό έκεΐ 
έλληνιχόν χωρίον ί πυρπολήθη χαί εγινε

τάφος τών κατοίκων τού κατά τιν« 
άγρίαν έπιδρόμήν τών Γει ιτζάρων. Τ» 
σημερινόν χωρίων εΐνε νεοπαγές,‘άλλ’ ή 
Ιλλίίψις δδατος είς τήν βραχώδη καί 
γυμνήν μικρόνησον Ιθεσχν δρα πολύ 
στενά είς τήν εχτασιν τοΰ χωρίου.

Έπί Βυζαντινών δψοΟντο εις τήν 
Πρώτην τρία τούλάχιστον μοναοτήρια. 
Τό πρώτον παρα τήν άκτήν, κατέναντι 
τής Βιθυνίας, κοί πλησίον μεγάλης δε
ξαμενής, τής έποίας διακρίνονται άκόμη 
βέβαια ίχνη. Άλλά χαί τής Μονής εδ
ρέυσαν θεμέλια δταν άνεσκάφη τό SSx- 
φος διά νά κτισθή ή σημερινή Ιχκλησία 
τής Παναγία:. Αί διαστάσεις της δεξα
μενή; μαρτυροΟν δτι ή Μονή έκείνη ήτβ 
πολί, μεγάλη. Είς τήν Μονήν αύτήνΙζη» 
σαν χαί εμαρτύρησαν £ύο τών διαπρε- 
πεστέρων θυμάτων τών άδ:α>είπτων τοδ 
Βυζαντίου έπαναστάσεων : ο£ αύτοχράτο- 
ρες Μιχαήλ ό Ραγκαβής καί Ρωμανός 
ό Λεκαπηνός.

• ** *
Αλλ ας άναβδμεν τόν βραχώδη λό

φον.
Έπί τής κορυφή; του φθάσαντες 

άδύνατον νά μή θαυμάσωμεν τό πέριξ ή- 
μών έκτυλισσόμενον άπαράμιλλον είς ω
ραιότητα θέαμα. Πρός Βορρά ν ή άπέραν- 
τος τοΰ Κωνσιαντί-ου Μητρόπολις καί ή



£ ί £ _______    " Β  Α ι ά Ι φ ς

κατέναντι Χαλκηδών. Μεγαλείον άνεκ 
φράστου «άλλους,καί ίστορικ«ν άνομνή- 
σεων μεστόν παρελθόντος ναί παρόντος 
ές ισοο τραγιχοϋ, ονειρον άβεβϊίου πραγ- 
ματοποιήσεως, άλλά πάντοτε μαγεΟον 
όραμα, αλησμονήτου ηδονής οπτασία.

“Οπισθίν ή νήσος τοΰ ’Αντιγόνου, 
μετ’ αύιήν ή έρατεινή Χάλκη ένδιαίτημα 
.ών Βοσπορίδων Μουσών, καί πέραν ή 
με - αλοίΐ,ρεπής ΙΙρ;γκηπος, πασαι πευκο- 
σκεπείς κα? χαρίεσσαι τών οποίων αί 
εύγραμμοι κορυφαί διακόπτουσι τόν ορί
ζοντα τής Προποντϊδος, η προβάλλονται 

τής κυανής ταινίας τών Βιθυνικών 
Ορέων.

Αλλ άνάπο τών μακράν#μεταχαλέσω- 
μεν τό βλέμμα έπί τάς πλησίον διακοί- 
νομεν περί ήμάς ίλίγιστα άλλ’ ευκρινή 
ερείπια αρχαίου μοναστηριού μόλις προ- 
εχοντα ιής σημερινής μονής τής Μετα- 
μορφώσίως,κτισμένης επί τοϋ χώρου τοΰ 
Βυζαντινού μοναστηριού καί πολλαχοΰ 
έκ τοΰ παλαιού ύλικοΰ,

Τ^ν Μονήν τής Μεταμορφώσεως 
ε/κατίλειψαν ο: μονάχοι τη,·, πτωχόταται 
δέ τΐ'·ες χριστιανικού οίκογένειαι εύρον 
εκει άσυλον καί στέγην.

_ Ε?ς μίαν γωνίαν στεγάζεται ή πύλη 
ιθ3 παρεκκλησίου, δπου δύο λευκοπώγω- 
νοι καλόγεροι ρακένδυτοι καί κάτισχνοι 
λείψανα τοϋ άλλοτε βομβοΰντος έκεί 
σμήνους των ευσεβών μοναχών όπηρέτουν 
τά οιασωθεν παρεκκλήσιον δταν τό έπε· 
σχέφθημεν προ 30 ιτία ;.

Καί ίμως ο χώρος αύτός ό πενιχοός 
επί τοΟ όποιου Εατάμεθα έγινεν -άλλοτε 
ή σκηνή παθητικής τραγωδίας καί τόν 
περιβάλλει άκομη η άνάμνησις μεγάλου 
άπορος τής πολυαίμακτου Βυζαντινής 
εποποιίας.^ Εκεΐ ετερμάτισεν^οίκτρώς τόν 
βιον ενας άπό τούς άξιολογωίάτους άλλά 
καί ^άτυχεστάτους άνδρας δσους’ ποτέ 
έστόΐισε τό /ευκόν στέμμα τοϋ Κωνσταν
τίνου.

Αύιός ίδρυσε τήν Μονήν « ί  ή μονή 
|γ ιν εν  ό τάφος του, θανόντος φρικώδη 
θάνατον κατόπιν βίου καί βασιλείας 
ή ρ ωικώνχ αί μαρτ', ρικώ'·1.

Περι τοΰ ήρωος ήμών έγραψαν καί

άλλοι καί ωραιότατα ό κ. Π . Καρολί- 
δ/]» εις τήν συλλογήν τών ωφελίμων 
βιβλίων. ’Αξιόλόγον επίσης συμβολήν 
εόριο-Λομεν είς παλαιάν μονογραφίαν τοϋ- 
-ιχλουμβεργερ « L ei iles des £>riEc?s* 
καθως^καί εις την «Epopee B yrantiae»  
τοΰ ίδιου, περί οί τής συζύγου του Ευδο
κίας τής Μακρεμβολαίσσης, έκτος τοϋ 
Ιΐαπαρηγοπούλου, πραγματεύεται καί ό- 
πολύς^ Κωνστ. Ασωπιος είς %ο πρώτον 
καί μόνονδυστυχώ; δημοσιειΛ νμέρος τής

Ιστορίας τών Ελληνικών Γραμμάτων·..

Ε ίχε  ληςει ή ένδοξος μακεδονική δυ
ναστεία ή κατ’έξοχήν στρατιωτική. ’Από 
μακροΰ είχε καταβρώση τήν δύναμίν της 
η τάςις τών λογίων, είς τήν οποίαν 
άνηκε καί μεγάλη μερ!ς τών κληρικών.

. Ο ελληνισμός έπεβλήθη διά τοΰ χρ-- 
σπανισμοΰ. Ελληνισμός κατ’ άοχάς μό - 
νον κατά τήν μορφήν. ’Α σιανός'έλλη- 
νισμός, ίδέαι καί δφος έλληνίζουσαι άλλ’ 
ανευ τής ένδομύχου ρώμης τοΰ έθν-κοϋ 
ΕλληνισμοΟ, τοΰζωογόνου να ι ρωστικοΰ

Χριστιανικός ελληνισμός, πλούσιος 
είς λόγους, κομπορρήμων καί μεγαλόλο- 
γας, άλλα πτωχός εις ιδέας. Μαρασμοί 
είς τήν^άναγέννησιν, πτώοις καί ' χαλά- 
ρωαις.  ̂Ο Ί'ελλός είς τά άνάκτορα καί £■ 
Κηρουλάριος είς τά Πατριαρχεία κατέ- 
θριβον τήν ΰπολειπομένην Ρώμην τής 
Ελληνικής αύτο*ρατορίας.

Το ^στρατιωτικόν κόμμα άξεστον 
ίσως κα; τραχύ, άλλά δύναμις αληθινή, 
ή μόνη τότε αληθινή καί μόνη σώτειρα 
περιεφρονεΐτο άπό τών λογιών καί δι’ 
αύτό εμίσει αυτούς. Έ ν τφ  μεταξύ τά 
ορια της Ελληνικής Αυτοκρατορίας οχ ι  
μόνον έρρακοΰντο άλλά καί είς άδιαλεί- 
πτους κίνδυνους και έπιδρομά; ρσαν έκτε- 
θειμένα.

* φ
Είς τοιαύτην καταστασιν άφηκεν ά- 

ποθνήσκων τό κράτος του δ έκ τής στοα- 
τιωτικής μερίδας άναδειχθείς ’Ιωάννης ό 
Κομνηνός. Ένάμφθη δμως ύπό τήν πίε- 
σιν τω ναύ-ικώ ν λογίων καί προβλέπων 
τους κινδύνους τής διαδοχής άφήκε τόν 
θρόνον δχι είς συγγενή του άλλ’ είς άρ.

χαΐον συμπολεμιστήν τόν Κωνσταντίνον 
Δούκαν δστις «τοΐς λόγοις έξόχως προσ- 
σ κείμενος έκ ταύτης μάλλον η τής βασι- 
/.είας γνωρίζεσθαι ώφετλε.»

Εί», επιμετρον δ Δούκας είχε σύζυγον 
μιαν τών έ^οχωτέρων γυναικών τής ιστο
ρίας, γυναίκα πρός τήν όποιαν είνε ζή
τημα άν υπάρχη σήμερον πριγκήπισσα 
ικανή νά συγκριθή.

Ευδοκία ή Μακρεμβολίτισσα ήτο μία 
τών ωραιότερων γυναικών άπό δσας είδε 
ποτε^ό καλλιγύναιξ Βόσπορος. ΓΗτο τό
σον ωραία καί χαριτόβρυτος ώστε είς άλ- 
* ου?. Χάνους θά έλατρεύετο ώς θεότης. 
Αλλα εις τήν εποχήν πού τήν έφιλο- 

τεχνησεν ή φύσις περιωρίσθη νά εΐνε 3α- 
σίλισσα.
- θέλγητρα εν τούτοις τά φυσικά
ημιλλωντο πρός τά σπάνια πνευματικά
και^ ψυχικά χαρίσματα. ^Ητο κάτοχος
παιοειας έκτεταμένης καί υγειοΰς ώστε
οιεκρ.νετο μεταςύ τών σοφών τής έπο-
Χήξ της- Άναφέρονται συγγράμματά
ι-^ς  ̂ ένα ποίημα επικόν άναφερόμενον

εις όπόθεσιν μυθικήν «ό πλόκαμος της
Αριάδνης» και πεζά εργα «αί χρεΓαι

τών γυναικών»« τί ίε ΐ τάς βασιλίδας
σκεΐν» «περί διαίτης μοναζ«υσών» καί

ή * Ιωνιάς» ήτοι «Συναγωγή θεών
ηρωων τε καί ήρωίνων έν ή καί περί
οιαφορων σοφών, άφιερωμένη πρός τόν
φιλοχριστον καί εύσεβέστατον βασιλέα
Βωμανόν τον Διογένη νικητήν καί τρο-
παιοΰχον». ’Από τά έργα αύτά έξεδόθη
η Ιωνιές είς τήν Βενετίαν εί; τά 1781
ως πρώτος τόμος τών Ε λληνικώ ν άνεκ-

Villoisou εκ χειρογράφων
των Παρισιων καί τής Βενετίας, κατόπιν
οε μετά σημειώσεων καί σχολίων ύπό τοΰ
Βεττεμβάχ είς τήν Κριτικήν Βιβλιοθήκην
του Αύγουστού Μαϊνέκ είς τήν «Ά ρχαίαν
Φιλολογίαν τής Κωνσταντινουπόλεως».
Ια  άλλα της Ιργα πιθανόν νά σώζωνται
εις τας δίσπροσίτους βιβλιοθήκας τών
τέως ανακτόρων τής ϊουοκίας. Δέν ξεύ-
ρω όμω- άν χανέν άνευρεθέν εδη’μο- 
οιευθη, ' r

Ι ό  κάλλος καί ή παίδευσις αύτής δέν 
ήσαν τα μόνα της χαρίσματα Ή το  φυ-

σικα'λεατη ψυχή, πολύ εύαίσθητη, πο
λύ φιλόκαλος, αμίμητος είς τήν χάριν 
τ^·ς συναναστροφής της, έγνώριζε νά αι
χμαλωτίζω καί νά επιβάλλεται.

Τά Χριστούγεννα τοϋ 1059 άνηλθε 
τον θρίνον τοΰ Βυζαντίου ο Κωνσταντί
νος Δούκας καί έπέθηκε τό στέμμα έπί 
'ή ί  ξανθής κεφαλής τής Εύδοκίας. Λυ- 
στυχώς ήόκταετής των συμβασιλεία καλή 
οι άλλους καιρούς, ύπήρ'ξεν όλεθρία

το^  r χαλεπούς καιρούς εις τούς ό- 
πο.ους διέρρευσεν. Έπροιιατεύθησαν τά 
οικονομικά, ή δικαίοούνη καί τά γράμ
ματα^ άλλ’ ό στρατός παρέλυσε.

Γοσος πυρετός σχολαστικισμού καί 
λογιοτατίσμοϋ άνεπτύχθη ώστε άνάκτορα 
και μεγιστάνων μέγαρα μετεβλήθησαν είς 
κέντρα οειπνοσοψιστών «ώς αυτούς 
τούς στρατευομένους τά δπλα μεθέντας 
κατά τήν στρατείαν συνηγόρους'καί νο
μικών ζητημάτων γενέσθαι έραστάς>. 
Εννοείται οτι 6 βασιλεύς προεςήρχεν 

εις τήν όλεθρίαν αύτήν άναλγησίαν. Καί 
όπως λέγει ό χρονογράφος : «τών στρα- 
τιω,ικων ήμεληκότος καί ραθυμήσαντος, 
της Ανατολής καί μάλλον έν 'το ΐςτέρ -’ 
μασι τών μερών τών ρωμο ίκ,όν ύπό τών 
πολεμίων εφέροντο καί ήγοντο καί ελη'·’- 
ζοντο άπαντα και διεφθείροντο τή τε τών

- i έπιδΡ ° ^  x a- κατιοχύσει, καί 
τη βέβαια ύποχωρήσει καί δηματώσει 
των ημελημένων στρατιωτών».

Έ νώ  προ 50 έτών στρατοί πολυάρι- 
Ημοι ήλαυνον έκ Κ)πόλεως άδιακόπως, 
προς πάσαν διεύθυνσιν, ό Δούκας άνα- 
γχασθείς νά έκστρατεύση κατά τών Ού- 
γων συναπήγεν... 150 άνδρας ! Ε  Ε λ 
ληνική αύτοκρατορία περιωρίσθη είς τήν 
Η ράκη y καί το Β. Δ. μόνον τής Μ. Ά -  
σ.ας. Αλλά είς αντιστάθμισμά έγαλ· 
κευοντο είς τό Βυζάντιον περιεργότατοι 
-αμοοι καί κατανυκτικά τροπάρια

Ευτυχώς τίν  Μάϊον τοΰ 1067 ο Κων
σταντίνος παρέσχε σπουδαίαν υπηρεσίαν 
εις τό κράτος του... Άπέθανε.

Ειχεν ήδη αναγορεύσει Καίσαρα 
μεν τον  ̂ άδελφόν του Ίωάννην, ένα ά- 
χρείον υποκείμενον, τούς δέ άνηλίκους 
του υιούς Μ ιχαήλ,Ανδρόνικον καί Κων-
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βταντΐνον,— τόν μόνον πορφυρογέννητον 
— διαδόχους τής [βασιλείας, άλλ’ δρισε 
τήν Εδδοκίαν κηδεμόνα αδτων καί αυτο
κρατόρισσαν. «Τούτους'μέν έπέστησε τή 
®ΡΧΪ> αυτοΐς δέ βασί*ισσάντε καίτροφόν 
χαί κυρίαν τήν μητέρα’ τό σόμπαν δι’ ε ί
πε tv καταλέλοιπίν έπ’ αυτή τήν τής 
β α σ ιλ ε ίς  μεταχείρησιν».

Ά λ λα  την τόσην εύνοιαν πρός τήν 
^ίνραίαν γυναίκα του δ Δούκας δέν διε- 
τύπωσε χωρίς άντάλλαγμα καί μάλιστα 
©κληρόν. Ά πήτησε τήν σύνταξιν έγγρά-

υποσχετικού τής Ευδοκίας, δτι θά 
Ιζη αδτη τό υπόλοιπον τοΰ βίου της ά 
γαμος καί τό έγγραφον τοΰίο μετά τής 
βασιλικής διαθήκης κατετέθη εις τά άρ
χε ι*  τοΰ Πατριάρχου Ίωάννου τοΰ Ξι- 
ψιλένου. “Αν δμως ό θεματοφύλ^ξ ήτο 
πατριάρχης ή Ευδοκία ήτο γυναίκα. Μέ 
τήν φυσικήν της εδφυΐαν άλλά κυρίως 
μέ τήν έμφυτον πονηριάν τής γυναικός 
ίηησθάνθη δτι ό Ξιφιλΐνος παρ’ δλην του 
τ^ν άγιότητα, δέν θά ήτο άπηλλαγμένος 
Ανθρωπίνων άδυναμιών καί εύρε τό με- 
e*V νά έκβιάση τΐν  φραγμόν.

Ή  κατάστασις τοΰ κράτους απήτει 
isvSp» σ'ΐβαρόν έπϊ τοΟ θρόνου. Ή  κρα- 
isSua μερίς τίδν λογίων βέν ήτο Ικανή 
ν’ αντιμετώπιση τούς παντχχόϋεν κινδύ
νους. Μέ τούς ιάμβους καί τά άσματα 
λικνίζεται ή ραθυμία, άλλά δέν άναχαι- 
τ,ίζονται τά στίφη τών Τονρκων ιππέων 
οδτε α! άγριχι όιδαί των έκ βορρά βαρ
βάρων. «’Εξ άνάγκη; βασιλέως έδεήθη 
τ& πράγματα, λέγίΐ δ Σκυλίτσης, δυνα- 
μένου αυτά καταστήσαί τε ποσώς καί δ- 
μαλΐσαι έν ούτως έναντίοις τοΐς και- 
ροΐς». Καί άν τοιχύτην έπέβαλλον γνώ
μην είς τόν λαόν, βέβαια ή ώραία χήρα 
8ev ήτο εκείνη ή ό^οία θ’ άντέλεγεν. 
Τοϋτο δίναιολογεΐ τούλάχιστον ή έκλογή 
τ%  Ευδοκίας, κατά τάς μαρτυρίας τών 
χρονογράφων.

‘Η μερίς τών στρατιωτικών καί δή 
τών είς τά στοατόπεδχ βιούντων, συνή
λθανε to άφ’ ένός μέν δτι μόνη αδιή ή μ
πορεί νά σώση ιό Κράτος, άφ’ έτέρου δέ 
#τι περιεφρυνεΐτο άπό τούς κρατοΟντας 
«διανοουμένους». Τόσον δέ μάλλον έξε-

τίμων τήν άλήθειαν αδτήν δσον εδρί- 
σκοντο είς Ιπαφήν μέ τόν εχθρόν. Οί είς 
τήν Μ. Ά^ίαν-θητεύοντες δφ σταντο τάς 
επιθέσεις τον Σελδζουκιδών ίππέ’Λν. καί 
εχοντες συνείδησιν περί τής άποσυνθέ- 
σεως καί σαπίλλας τή; πρώτε.‘ούσης. 
διεξήγον ή ίω ϊκόν άλλά καί όίχαριν άγώ
να έπειδ/} έγνώριζχν οτι ο θρίαμβος τίϋν 
δπλων των ηύξανε τόν φθόνο ί έκείνων 
άπό τούς δ ποιους άκριβώς περιέμενον τήν 
ήθικήν των τούλάχιστον ανταμοιβήν,

"Ενας άπό τούς ήρωϊκωτέρους στρα
τηγούς τοΰ θέματος τής Μ. Ά σίας, άνήρ 
τραχύς είς τά στρατόπ.δα καί αμείλικτος 
έχθρός τών Τούρκων, πολλάκις δέ άν«- 
δειχθε'ς δαφνοστεφής νικητής των, έπα- 
νεστάτησεν άμα μαθών τόν θάνατον τοδ 
Κωνσταντίνου Δούκα. Πριν άπ’ αδτόν ί  
Ίσαάκιος καί άρχαιότερον άλλοι στρα
τηγοί έπιτυχώς είχαν στρέψη τά δπλα 
των κατά τών άνακτόρων τοΰ δειπότου 
των. Ά λλ ’ αν οί άλλοι τό Ικαμον άπέ 
φιλοδοξίαν, έ Ρωμανός δμως είνε άποδε- 
δειγμένον δτι δπήκουτεν είς μόνον τ4 
συμφέρον τοΰ Κράτους. Ά πόδειξις ή βα
σιλεία του, δπως θά ίδωμεν. Καππχδό- 
κης γνήσιος, άπό τά Τύανα, διειήρει τήν 
σκαιότητα τής πατρίδος του καί τήν α 
πότομον ειλικρίνειαν τών συμπατριωτών 
του. Ά πηχθάνετο βαθειά τάς διατυπώ
σεις τής αύλικήί αβροφροσύνη:, τάς ό
ποιας έθεώρεί άσυμδιβάστο ς πρός τήν 
χρηστότητα καί τήν παρρησ ay τοΓί άρ- 
χοντος. ’Ήξευρεν δτι καί τότε δπως κ«1 
σήμερα at κομψότητες τών άνδρών, τά 
χειροφιλήματα καί αί δποκλίσεις χαρα
κτηρίζουν τούς βρωμεοοτερου.ς χαρακτή
ρας καί τούς πτωχοτέρους εγκεφάλους. 
£ !χ ε  συνηθίση είς τήν συνοπτικήν διαδι
κασίαν τοΰ ξίφου; καί δέν ήσθάνετο τήν 
άνάγχην τών δίπλωμα- ικών ελιγμών τής 
άνατροφής. Ούτως Ιχων συνελή^θη καί 
ήχθη δέσμιος είς τό Βυζάντιον.

5Ησαν γνωστά είς τά άνάκτορα δ ρι
ψοκίνδυνος χαρακτήρ του ?α ί ή έπιμονή 
του είς τήν πάλην, ή άκααπτος, συνεπδς 
ή καταδίκη του ήτο βέβαια.

Άλλοι μαλακώτεροι τοϋ θρόνου άν- 
τερ?σταί, συλλαμβανόμενοι εχειροτονοΟν-
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το μοναχοί καί έπίακοπ,ι, χωρίς νά έ
χουν ποτέ αίσθανθή τόν πόθον τής μονα
χικής αύταπαρνήσεως καί άπέτιον τήν 
«φροσύνην ή ό δεξιότητά των πρ:σ=υχό- 
μενοι διά τής βίας έπί ε:η μακρά. Ά λ λ ’ 
οί έπίμονοι άντιβασιλικοί ή έθανατώ- 
νονιο ή υφίσταντο τήν εξόρυξιν τών ό- 
«θαλυών.

Είς τοιαυτας σκέψπς ήΐο βυθισμένος 
3ίς τό Ζΐλλίον χόι) δέσμιος δ πολεμιστής,, 
«ΐοπλος ό άριστός τών οπλών χειριστής 
καί αιχμάλωτος τής βασιλίασης του, ό 
τρόμος τών εχθρών τοϋ θρόνου της. Προ- 
έβλεπε τήν τιμωρίαν του, κατάντημα οί- 
κτρόν τόσων καί λαμ-ρών άγώνων, άλλά 
ϊέν ήξευρε άκριβώς τό είδος τής θανατώ- 
«εώς του. Είς πάντα τρυγμόν τής σιδη
ράς τοΰ κελλίου του πύλης άνέμενε τον 
δήαιον ή τόν ιερέα. Αίφνης ή βαρεία 
τής ειρκτής του πύλη τρύζει,στρέφει βρα
δέως τήν άραίαν του άνδρικήν κεφαλήν 
έτοιμος καί άπαΒής ν’ άκούση τήν κα
ταδίκην του 8τε βλέπει ένώπιόν του νά 
βτέκεται έπίγειος άγγελος. ΤΗτο ή αδ- 
τοκρατόρ σσα.

Η Ευδοκία εΐχεν εκτιμήσει καλώς 
τάς περιστάσεις. Διέγνωσε τούς περί αό- 
τήν χαρακτήρας πολύ εδστόχως καί έπε- 
νόη;ε δολοπλοκίαν άνταξίαν τής εδφυΐας 
της καί τών περιστάσεων.

Προσκαλέσασ-χ τόν πατριάρχην Ξ ιιι-  
λΐνον Ιξέθηκεν είς αύ'όν τές σκέψεις της.

'V πέδειξεν εις αυτόν, ώς πρός παΤρι- 
κόν σύμβουλον, τήν άνάγκην βασιλέως 
•υμοειδοΟς κχι γενναίου. Μετεχειρίσθη 
δμω; τοιούτους χαρακτηρπμούς περί 
τούτου ώσάν σαφέστατα νά εκαμνε δπαι 
νιγμόν πρός τόν φιλόδοξον καί γελοϊον 
άδελφόν τοΰ Ξιφιλ'.νου, τόν Βάρδαν ά ν 
θρωπον κοΰφον καί κακοήθη. 'Ο Ξιφι- 
λΐνος κχτέπιε τό δέλεαρ καί άφ’ ένός μέν 
ήρχίσε νά κατηχή τόν αδελφόν του περί 
τών βασιλικών του καθηκόντων, άφ’ I- 
ιέρου δέ κατώρθωσε νά πϊίση τούς συγ ■ 
κλητικούς καί μάλιστα τόν προϊστάμενον 
αώτων Ψελλόν περί τής άνάγκης νά ίκα- 
νοποιηθή ή κοινή γνώμη. "Ετσι έξηφα- 
νίσθη τό έγγραφον διά τών χνειρών τής 
ΒδΙοκίας καί επιίζετο ή βασίλισσα νά

δεχοή σύζυγον καί άντιλήπτορα τ4ν 
βαρέων της καθηκόντων.

Πόσον δμως δϊυνηρά δπήρξεν ή Ικ- 
πλη^ις 8λων καί μάλιστα τοΰ Πατριάρ- 
χου Ξιφιλίνου καί τοΟ Φελλού δταν 
συνηθροισμένοι οί μεγιστάνες είς τήν 
χρυσήν αίθουσαν τοϋ θρόνου βλέποον τήν 
αδτοκρατόρισσαν νά ό δη γ fj είς τόν χ ρ « -  
σοσφυρήλατον θρόνον τοΰ Κωνσταντίνου 
καί τοΰ ΤουστινιανοΟ τόν φυλακισμένον 
Ρωμανόν!

Ω ραία  ψυχρολουσία τών φιλοδόςων 
λογίων καί άκριβώς τήν πρωτοχρονιάν 
τοϋ 1068. Έ νννοεΐται οτι παρ’ δλην τήν 
δυσαρέσκειαν ήναγκάσθησαν νά κατα
πιούν γενναίως τό πικρόν καί ογκώδες 
καταπότιον.

Ά π ό  τούς ποικίλους τής αδτοκρατο- 
ρίας εχθρούς έπι<ινδυνωδέστ«τος ήτο 
τότε δ Σελδζουκίδης ’Ά ρ π Ά σ λ ά ν , Σουλ
τάνος τών Τούρκων καί διάδοχος τοί 
Τογκώλ, δ δποΐος Ά ρ π  Άσλάν προσέ- 
βαλλεν άπό πολλά σημεία τά άνατολικά 
άσιατικά σύνορα τοΰ κράτους. Ά π δ  τά 
δρη τοΰ Εδ;είνου καί τής Αρμενίας εως 
τάς άσιατικάς πεδιάδας παντοΰ τά βυ
ζαντινά σύνορα δφίσιαντο άδιαλεί·πτθυς 
τάς έ,τιδρομάς τών ιππικών του ταγ- 
μάιων.

Αί μεγάλαι πόλεις τών κεντρικών 
επαρχιών, Φρυγίας, Γαλατίας, Κ αππα
δοκίας διέτρεχον τόν έσχατον κίνδυνον, 
άπαίσιον προανάκρουσμα xrj: περί ζ«ής 
καί θανάτου πάλης τής Ε λλη νική ς αυ
τοκρατορίας. 'Ο κίνδυνος αδτός έπεισε 
τήν Εδδοκίαν ν’ άντιτάξη τόν δαφνηφό- 
ρ5'- στρατηλάτην Ρωμανόν *ίς τόν θετι
κόν έξωθεν καί τόν άρνητινόν έαωθεν 
κίνδυνον. Διότι ασφαλώς αί κρύφιαι χ ύ 
της ίρέξεις ώς γυναικός πολύ λεπτή; καί 
κατά πάντα χκριεστάτης-δέν θά .συνεπά- 
θησαν τήν τραχύιητκ τοΰ στρατηγο8 
ούτε τό άπόιομον καί άξεστον τοϋ Καπ- 
παδόκη.

Ά λλά  ποιός ήμπορεΐ ν’ άποφανθή 
ή καρδιά τής γυναικός είτε ανεξιχνίαστος 
γρίφος. "Ισως ή άντίθεσις αύτή τών χ α 
ρακτήρων νά ήτο Ιλκυσιική.
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' Πάντως δ Ρωμα,ός διετήρησε καί
τοΰ θρόνου τήν συμπεριφοράν καί 

τή^ δίαιταν τοΰ εν επιφυλακή στρατο
πέδου, καί διά τοΰτο, λέγουν, 'δτι ή βα
σίλισσα Ιδυσφορίΐ.

Μόλις άνακηρυ<θείς ό Ρωμανός άφή- 
κε το παλάτίον καί τα; διατυπώσεις του 
και οιεπεραιωθη εις τήν Ά σίαν Ιπ ϊ κε
φαλής νέου στρατοΰ. Άνώρθωσε τήν έντε 
Λώς π ιραλυμένην πειθαρχίαν καί ένέ- 
πνευσεν εις τούς άποθαριυμένο j; συμτιο- 
λεμιστάς του τό θάρρος έκεΐνο μέ τό 
οποίον δ 'Ηράκλειος είς τό ίδιον στάδιον 
ε-χεν έίϊαναλάβη -δν άθλον τοϋ Μακε- 
δονος κατακτητοΰ.

Επί δ ίο ετη διεξήγεν είς τάς άσια- 
ιικάς έπαρχίας λυσσώδη καί άμείλικτον 
πίλεμον κατά τών άπιστων, σχεδόν 
πάντοτε νικητής.

Απ'] τάς μακρυομένας άκτάς τοΰ 
Εδξείνου καί της λίμνης τοΰ Έρζερούμ, 
εσπεοδεν είς τήν Κιλικίαν, τήν Συρ’αν, 
τό Χαλέ.τιον, τήν Ίεράπολιν, πα/τοΰ 
συγκρατών τήν όρμήν τοΰ εχθροΰ, βοη
θούμε νες καί άπό δεξιούς καί τίμιους 
στρατηγούς, οι όποιοι μίαν φιλοδοξίαν 
είχαν, ε·α πόθον, μίαν άγάπην, νά §ια- 
σώσουν τήν Ελληνικήν αυτοκρατορίαν. 
Είς τό Βυζάν’ΐον σπανίως παρου'ιάζετο, 
πάντοτε δε κατάκοπος άπό τάς πορείας 
καί τούς άγώνας, κατάφορτος άπό 
οάφνας, χρησιμοποιώ' δέ τό βραχύ τής 
έκεΐ διαμονής δ ιάσ ημα  είς συλλογήν 
εφοδίων, δργάνω'.ιν νέων δυνάμεων, με 
λέτην νεων σχεδίω / άμύνης. Περί τών 
αύλικών πραγμάτων ουδόλως φροντίζων, 
άφινε τούς μικροραδιούργους νά υφαί
νουν τόν ιστόν τής καταστροφής του, 
δηλητη',ιίζοντες τόν πρός αύτόν άν μή 
κοσμικόν έρωτα, πάντως δμως την έκτί- 
μησιν τής Εύδοχ'ας.

^ΡΧηγόί τών ραδιούργων τούτων 
ήτο δ Ιω άννης Δούκας άδελφός τοΰ πρώ
του συζύγου τής Ευδοκίας καί ΚαΓσαρ, 
ο δποΐος φ’λόδόξο; καί σκληρό; μ έ ν ιι;  
αιμοχαρούς άπχνθρωπίας. δέν ήθελε νά 
άνεχθή δτι τόν θρόνον άνήλθεν άνήρ μή 
εύγενοϋς καταγωγής.

Κ αί τότε, δπως βλέπετε, ή προσω

πική αςια οεν έλογαριάζετο, σύμπτωμα 
τών διεφθαρμένων κοινωνιών. Εννοείται 
δτι εφ δσον 6 Ρωμανός ένίκα τούς 
Τούρκους, τό γόητρον τοΰ θριάμβου, ή 
εκ τουτου δλιχη δύναμις συνεκράτουν τά 
υπόκωφα μίση.

Αλλά άνετε ιλε καί μια μαύρη ήμερα 
κατά την οποίαν ή τύχη τών δπλων τόν 
έπρόδωσε. 'Η  άπαισία αύτή άναποδιά 
τής τύχης έπήλθε κατά τήν τρίτην με
γάλην του εκστρατείαν είς τά 1071.

Τήν φοράν αυτήν δ Ρωμανός Διογέ
νης ώδήγησε τό κύριον τοΰ σ ρατοΰ του 
σώμα πρός τήν Αρμενίαν, δπιυ άπροσδο- 
κήτως εδρίβη άντιμέτωπο; πρός αυτόν 
τόν Σουλτανον Ά ρ π —’Λσλαν πλησίον 
τοΰ φρουρίου Μαντζικίρτ έπί τοΰ Α ρ ά 
ξου ποταμοΰ. Τήν στιγμήν Ικείνην διέ
θετε το ήμισυ τοΰ στρατοΰ του.

Δύο φραγκικά τάγματα άπομακρυν- 
θέντα δια κατόπτευσιν καί δειλιάσαντα 
έδραπέτεΰσαν. Καί ήτο ή τρίτη φορά 
καθ’ήν οΐ Ευρωπαίοι του μισθοφόροι τόν 
επρόδιδον. "Αλλο μέρος τ'.ΰ στρατοΰ του 
όπό τόν άνδρεΐον καί πιστόν Βασιλάκιον 
σπεΰσαν νά σώση τόν μάγιστρον Νικη- 
φόρον Βρυέννίοι ό δποΐος είχε συμπλακή 
κατά πολυαρίθμων Τούρ<ων κατώρθωσε 
πρός στιγμήν, ενεκα τή; δρμής του, νά 
τρέψη είς φυγήν τούς άπίσ ους, ’Αλλά 
φονευθέντος ·;οΰ 'ίππου του έζωγρήθη ό 
γενναίο; Βασιλίκ-.ος καί ήχθη δέσμιος 
ενώπιον τοΰ Σουλτάνου. Καί Ιτοι δμως 
παρέσχε σημαντικήν υπηρεσίαν πρό; τόν 
Ρωμανόν. Διότι άφοΰ δ ίπποτικό: Ά ρ π  
Ά σ λά ' τόν έτίμησε διά τήν άνδρείαν 
του, τοΰ ώμίλησε περί τοΰ πολέμου. Ό  
Βασιλάκιο; εΐπεν είς τόν Σουλτάνον 
δτι θαυμάζει τά τουρκικά πλήθη, τήν 
καλήν των προπαοασκευήν, τήν πειθαρ
χίαν καί γενναιότητά των, καθώς καί 
έμολογει τή* άριθμητιπήν των υπεροχήν. 
Ά λλά  τόν συνεβυύΑ,ευσε νά άποφύγη

τηΛμάχην δριστικήν έναντίον στρατηγού 
άξια: τοΰ Ρωμανού.

Ό  Σουλτάνος συνεμερίσθη τήν γνώ
μην του δ ότι τό πρόσφατον παρελθόντοΟ 
ΡωμανοΟ συνηγόρτ. εύγλωττα. Καί Ιτσι 
6 Σουλτάνος, έναντίον τής γνώμη, τδν
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στρατηγών του, οί δποΐοι γνωρίζονιες 
τήν πενίχρότητα τών δυνάμεων τοΰ Ρω
μανοΟ καί τήν άτελή του παρασκευήν ή 
θελαν τήν μάχην.

Αύτός ΙπείσΟη. Καί πραγματικώς ε- 
'ζήτησε ειρήνην. 5Η πρίθεσ'ς του δέ ' ήτο 
δολία. Ήφαντάζετο τήν Ελληνικήν ού- 
ναμιν δτι ύποτιμάτοι,εγνώριζε τήν όρμη- 
-τικότητα τοΰ αύτοκράιορος, δστις παρέ- 
συρε τούς στρατιώτας του μέ τό παρά
δειγμά του, άνησύχει διά τήν στρατηγι
κήν ικανότητα αύ:οΰ3 επειτα δέ έαχε- 
Βίαζε κατακτήσεις πρός τήν ’Ασίαν καί 
ήθελε νά έχη ειρήνην μέ τούς Έ λληνας 
διά νά εΐνε άσφαλής άπό τών νώτων.

Ά λ λ ' δ Ρωμανός έξέλαβε τήν πρό- 
τασιν τοΰ αντιπάλου ώς δόλον ή δειλίαν, 
|φ ι)οδ ίςησ ε νά άντιμετωπίση τόν Σουλ
τάναν, ελπίζων νά κ®ταφερη καίριον 
πλήγμα κατά ταΰ Ιχθροΰ δπως ποτέ 6 
'Ηράκλειος είς Κιησιφώντα, καί έ \ επνέε· 
το άπό τόσην ορμήν ώστε έστενοχωρεΐτο 
διά τήν βραδύτητα τής συρράξεω;. Είς 
τούς πρέσβεις λοιπόν τοΰ Σουλτάνου ά- 
πήντησενώςΡωμαίος χοσμοκράτωρέμπνε- 
όμενος μάλλον άπό τήν συνείδησιν τής 
'Ελλην. του δόξης καί καταγωγής παρά 
άπό τάς άσθενεϊς too πέριξ δυνάμεις; 
«Έ άν δ Σουλτάνος θέλη ειρήνην νά δια- 
πραγματευθή ας μέ άφήση πρώτον νά κα
ταλάβω τό ατρα'όπεδον του, αύτός άπο- 
-χωρών».Ούτε άνέμενε δέ τήν άπάντησιν. 
Έ νώ  δ Σουλτάνος δεχθείς κατησχυμέ- 
νους τούς πρέσβεις του έσκέπτετα άκόμη 
περί ειρήνη; δ Ρωμανός διέταξε έφοδον.

ΤΗτο ή 26η Αύγουστου.
Έ νώ  κατά τήν δξυτάτην φάσιν τής 

οχιμονιώδους συρράξεως δ βασιλεύ; σάν 
κάποιος ήμίθεος, Ά χιλλεύς εθεριζε τά 
πυκνά στίφη τών σελδζουκικών όρδών, ε 
νας άπό τούς στρατηγούς του, ό υίός τεΰ 
Καίσαρος Ίωάννου Δούκα έτράπη είς φυ
γήν καί μετέδωκε τόν πανικόν. Ίσω ς 
εΐχεν εντολήν άπό τόν πατέρα του νά τό 
κάμη. Μανιώδης ό Ρωμανός βλέπ ον νά 
όλτοθαίνη ή νίκη έπάλαιε διπλοϋν ά- 
γώνα κατά τών όλονέν πυκνουμένων έχ- 
θρών καί διά νά περισυλλέςη τούς φεύ
γοντας στρατιώτας του.

Είς τόν παροξυσμόν τής απελπισίας 
τους "μή φανταζόμενος άλλην ί'κβασ.ν ιιε- 
ταξύ νίκης καί θανάτου, ώρμησε μέ έλα- 
γίστουςάνδρας του έναντίον αύτοΰ τούτου 
τοΰ Σουλτάνου ! Έ μάχετο έαί πολύ ώς 
λέων, σκορπίζων γύρω του κεραυνοβόλον 
τόν θάνατον. “Εξαφνα δμως φονεύεται δ 
ίππος του καί δ ίδιος /.αταπληγωμένος 
καί μάλιστα εις τήν δεξιάν χεΐρχ μή δυ ' 
νάμενος νά χειρισθή τό βαρύ του ζΐφος, 
πίπτει κατά γης. Μερικοί Τούρκοι πλη
σίον του θά τον άπετελείωναν 5ν μή άρ- 
χ^αΐος δούλος είς τό Βυζάντιον Μουσουλ
μάνος τόν άνεγνώριζεν. Αύτός λοιπόν 
εσωσε τήν ζωήν του, προεςοφλών τήν ά- 
μοιβήν του άπό τον Σουλτάνον...

'Η  ήλιος είχε δύσει, τάντικείμενα συν- 
εχεοντο ή^η εις τύ χυνόμενον σκότος 
τής νυκτός, τό δποΐον σάν πέπλος κέν- 
θους έξηπλοΰτο διά νά σκεπάση τήν π ε 
διάδα' τά σαλπίσματα είχαν ήδη άποσύ- 
ρει τού; πολεμιστάς καί μόνον νεκροί 
καί τραυματίαι άγωνιώντες κατέκειντο 
ΙγκαταλελειμμέΐΌΐ, ένώ τσακάλια καίλη- 
σταί σκληρότεροι άπό τυμβωρύχους, άπε» 
γύμνωναν τούς κατακειμένους, Έ κ ε ΐ κ ά 
που είς μίαν πτυχήν τής πεδιάοος, κοντά 
σ’ενα θάμνον, Τοΰρκος στρατιώτης καθή- 
μενος έφίλαττε κατακείμενον τόν Ρωμα
νόν, άφοΰ πρώτα τον άπεγύμνωσεν άπό 
κάθε λ,άμπον στολίδι διά νά μή έλκύση 
τήν προσοχήν.

Καί ετσι διανυκτερεύει & εστεμμένος 
τής περικαλλούς Ευδοκίας σύζυγος επ ά 
νω στό χώμα, σάν τον έσχατον ιών α ιχ 
μαλώτων, διψών καί νηστικός καί με πυ
ρετόν. Νύκτα φρικώδης διά τόν μέγαν 
πολεμιστήν. Ποΐαι σκέψεις νά διήρχοντο 
τόν νοΰν του δταν ριγμένος καί πληγω
μένος, γυμνός άπό τήν μεγίστην άρχήν, 
άθυρμα - ής άπλησιας ένός δούλου, άνε- 
λογίζετο τό παρελθόν καί άνεμίτρα τό 
μέλλον ..

Έ π ί τέλους ή άτελείωτη εκείνη νύ
κτα εξημέρωσε καί δ Ρωμανός ώδηγήθη 
καταματωμένος καί πάνοικτρος ένώπ ον 
τοΰ Σουλτάνου. 'Ο  Ά ρ π —Ά σλάν ήρ- 
νεϊτο στήν άρχήν νά πιστεύση ότι κρα
τεί εϊς τάς χείράς του τόν δοξααμένον
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άντίπαλον. Ά λλά  δταν εφερεν εις άντι- 
παράστααιν τους έπισ/,μοιερους άπό 
τους άλλους βυζαντινούς αιχμαλώ
τους καί τούς είδε νά έναγκαλιζωνται 
μέ τραγικήν συγκίνησιν τόν βασιλέα των 
τότε έπίσιευσε.

Εΐνε τρομερά ή περιγραφή τής ψυ
χικής ταραχής τοΟ νικητιΰ τήν στιγ
μήν εκείνην, Πρός στιγμήν παρεφρόνησε. 
Σάν τίγρις ορμήσας άπό τόν θρόνον του, 
έξαλλος, μέ άγρίαν χαράν, έκτύπησε μέ 
τόσην δύναμιν τόν ενώπιον του δέσμιον 
βασιλέα, νηστικόν, πληγωμένον καί 
έξηντλημένον, ώστε ό Ρωμανός έκϋλίσθη 
σάν ράκος κατά γής. Καϊ δέν ηρκέσθη 
είς τοΰτο, άλλ’ άφοϋ τόν έρράπισε δυ
νατά επήδησεν έπάνω του καί τόν έποδο- 
πάτησε μέ αληθινήν λύσσαν. "Εξαφνα 
δμως ό παράδο|·ς νικητής μετέπεσεν εις 
τό άλλο άκρον.

Σηκώνει μέ τά χέρια του τόν βασι
λέα, τόν έναγκαλίζεται, τοΰ ζητεί επα- 
νείλημμένως [συγγνώμην, τοΰ έκφράζει 
τόν άπειρόν του θαυμασμόν καί λούσας 
«ύτόν καί περιποιηθείς τόν περιέβαλλε 
μέ σουλτανικήν στολήν κ^ί τόν έκράτη- 
σεν δμοτράπεζον καί σύμβουλον. Μ ετ’ 
βλίγον συνομολογήσας ειρήνην με τόνΡω- 
μανόν χαΐ φιλίαν ισόβιον άφήκεν αυτόν 
έλευθερον άπέναντι, εννοείται, μεγάλης 
χρηματικής ποσότητας.

Ελευθερωθείς δ δυστυχής Βασιλεύς 
ήναγκάσθη νά παραμείνη μερικά; ήμέ- 
ρ*ς είς τήν Θεοδοσιούπολιν (τήν σημ. 
Έρζερούμ) διά νά περιποιηθή τάς πλη- 
γάς του. Έκεΐ.άπεξεδύθη τόν νέον «ν- 
βρωπρν .καί άνέλαβε τόν παλαιόν, άντίλ- 
λαξε τήν τουρκικήν πρός τήν Ε λ λ η ν ι
κήν πέρεοολήν.

Βέβαια ή ήττα αύτή τοΰ ήρωϊκοΰ μο
νάρχου ήτο; ένδοξος καί άπό στρατιωτι
κής άπόψεως άληθινός αθλος. Διπλωμα
τ ικ ές  δμως κατχκρίνεται δικαίως διότι 
άπέρριψε τήν παραμονήν τής μοιραίας 
έκείνης μάχης τάς περίε'ρήνης προτάσεως 
τοΰ Ά ρ π — Άσλάν.

Δυστυχώς 6 ευθύ; χαρακτήρ τοΰ 
βτρατιάτου διέπραξε νέον σφάλμα είς 
τας Κολωνάς. Δέν επρεπε νά προαγγείλω

τήν επάνοδόν του, ούτε αύτήν του τήν 
διάσωσιν, άλλά νά έμφανισθη είς Βυ- 
ζάντιονκαί είς αύτό τό παλάτ.ον άπροσδό- 
κητος.

Μετά τήν προδοσίαν τοϋ 'Ανδρονίκου 
ώφειλε νά πεισθή περί τής δραστηριότη
τας τών έχθρών του. ’Αλλά πράςχς τοΟτο 
μέ τήν άφελή ιδέαν δτι θά χαροποιήσω 
τούς ίδιχούς του, Ιδωκε τόν άναγκαίον 
χρόνον είς τόν φαΟλον κϊίσ>ρα*Δούκαν νά 
παρασκευάσω τήν πτώσίν του. Ό  καίσαρ 
’Ιωάννης εδρίσκετο άπέναντι τής Κ)λεως 
είς τά έν Βιθυνία κτήματά του κυνηγών 
καί ίιασκεδάζων τήν αργίαν του. Μόλις 
ή ε'ίδησις τοϋ Ρουμάνου έφθασεν είς το 
Βυζάντιον σαν κεραυνού κτύπημα, ή ο ι
κογένεια τοϋ Δούκα έταράχθη. Ειδοποι
ηθείς δ Καίσαρ τρέχει είς τήν πρωτεύου
σαν, όποκινεί είς στάσ.ν τήν αύτοκρατο- 
ρικήν φρουράν καί άνακηρύττει αύτοκρά- 
τορα τόν πρεσβύτερον υιόν τής Εύδοκίας 
Μιχαήλ, άναλαμβάνει ό ίδιος τήν άντί^α- 
σιλείαν καί κηρύττει τόν Ρωμανόν Επι
βήτορα τοΰ θρόνου και εκπιωτον. Μονη 
ή Εύδοκία παρουσίασε* άντίστασιν. Δι
ότι άν δέν ήγάπα, έξετίμα δμω: τόν σύ
ζυγόν της, είχε δέ άρκετήν μόρφωσιν νά 
σοναισθανθή τό είς βάρος της άσφαλειχς 
τοΰ κράτους διαπραττίμενον έγκλημα. 
Ά λλά  ή έφοδος τών ανακτορικών φρου
ρών Βαρεγγίων έντός τών άνακτόρω/ τήν 
κατετρόμαξε καί ή δυστυχής όποχωρή- 
σασα είς τήν άγρίαν εκείνην βίαν, Ιγκα.- 
τέλειψε τά ιερά δώματα και άπεχώρησεν 
είς τό μοναστήριον τής Παναγίας έπι 
τοΰ Βοσπόρου τό όποιον ή ίδια είχεν 
άλλοτε ίδρύση.

Δέν είχεν δμως σ ανέλθω άκόμη είς 
τήν μόνωσίν της έκείνην δταν ιδιόγραφος 
διαταγή τοΰ άνηλίκου βασιλέως καί υίοΰ 
της διέταττεν αύτήν νά κόψη τά μαλλιά 
της καί νά γείνη καλογραία. Καί τήν 
ύβριν αυτήν τόσον δδυνηροτέραν δσον 
κατενόει δτι ό υίός της είνε παίγνιον 
είς χείρας κακούργων, όπέστη άγογγύ- 
στως. Έ  βασίλισσα, ή γυναίκα, ή μη
τέρα τριπλήν ταύτοχρόνως δφίστατο τήν 
δυσμένειαν τής τύχης.

'Ολόκληρον τέταρτον αίώνος Ιζησεν

άκόμη άπό τής μαύρης έχείνης ήμέρας ή 
άτυχης Εύδοκία, Είνε πιθανόν δτι κατά 
τά πρώτα ετη τής Ιξορίας της αύτής συ- 
νέ'αξε τά «‘Ομηρόκεντρϊ» καί αλλα της 
πονήματα. Ε ί; τά 1078 παρωτήθη ό Μι
χαήλ Ζ ' άπό τοΰ θρόνου υπέρ τοΟ Βοτα 
νιάτου καί τότε ό νέος τής Ανατολής 
ήγεμών έσκέφθη πρός στιγμήν νά νυμ- 
φευθή τήν ώραίαν μοναχήν, άλλά τό συ- 
νοικέσιον εκείνο, εύτυχώς διά τήν Ευδο
κίαν, άπέτυχε, διότι 0 Νικηφόρος Βο:α- 
νιάτης άνελθών τόν θρόνον δι’ επαναστά- 
«εως, επιπτεν άπ’ αύτοΟ διά διπλής έπα- 
ναστά3εως μετά τρία ετη καί έκλείετο 
είς μοναστήριον. ’’Ετσι ή Εύδοκία διέφυ
γε νέο^ί κινδύνους καί έτήρησε τήν ψυ
χικήν της γαλήνην. Έ γκχτεστάθη είς 
ενα άπό τά λαμπρά της άνάκτορα έντός 
τοΰ Βυζαντίουκαί έ<εί εζησενεως τό 15ον 
έιος τής βασιλεία; -Αλεξίου Κομνηνοΰ 
δηλαδή μέχρι τή ; εφόδου τών πρώτων 
Σταυροφόρων.

Έ ν  τούτοις δ Ρωμανός μαθών δτι 
άπεδιώκετο άπό τόν θρόνον καί τήν Πό- 
λιν άπεφάσισε νά διεκδίκησή τά διχαιώ* 
ματά του. Νικηθείς εις τόν Πόντον κατέ- 
φυγεν είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα τήν 
Καππαδοκίαν καί άπ’ έκεί είς τήν Κ ιλι
κίαν. Οί όπλίται τών ορεινών τούτων 
μερών τόν έγνώριζον άφ’ δτου ήτο άξιω- 
ματικός. ΓΗτο δι’ αύτούς σύμβολον τιμιό- 
τητος, αγαθότητας, τόλμης καί σ'ρατη- 
γ ική ; ιδιοφυίας.Προσέτρεξαν λοιπόν πολ
λοί. Κατώρθωσε νά προ^λάβω καί τάγμα 
έκλεκτών φράγκων ιππέων. Τότε ό Μι
χαήλ ή άκριβέστερον ί  δράστης τής άδι- 
κίας δλης καίσαρ 'Ιω ά .νη ; Δούκας έτα- 
ράχθησαν καί έζήτησαν συμβιβασμόν. Δυ* 
στυχώς δμως ό χαρακτήρ τοΰ Ρωμανοΰ 
ήτο μονοκόμματος. Δέν είχεν εύκαμψίαν. 
Έ μενεν ό εύθύς καί δι’ εαυτόν καί 
διά. τούς άλλους χαρακτήρ. Αύτός ό 
όποιος είχεν άπορρίψη τάς προτάσεις τοΰ 
"Αρπ Ά σλάν δέν ήταν καμωμένος νά δε- 
χθή  τάς προτάσεις τοΰ Ίωάννου Δούκα. 
Έγνώριζε τήν μηδαμινότητα, τήν μοχθη- 
ρίαν, τήν κακοπιστίαν τών εχθρών του. 
Ε α ΐ πρέπει νά δποθέσωμεν δτι οί προσ- 
κομίσαντες τάς προτάσεις, τοΰ εξέθεσαν

τάς ύβρεις δσα; όπ-ίστη ή Εύδοκία. Τάς 
άπέρρ,ψε λοιπόν μέ τραχύτητα %οΛ άνέ- 
μεινε τόν έχθρόν. Καί δ εχθρός έηήλθεν 
όρμηιικός. Αρχιστράτηγος τών ανατολι
κών στρατευμάτων ήτο ό φυγάς εκείνος 
Ανδρόνικος ό υιός τοΰ καίσαρος καί α ύ 
τός τώρα μέ μεγάλας δυνάμεις διηύθυνε 
ίήν έπίθεσιν κατα τοΰ Ρωμανοΰ εχων- 
βοηθίν τ ν περιώνυμον τυχοδιώκτην Ρο
βέρτον Κρετΐνον, φ:άγκον δ όποιος 
άλλοτε είχε τιμωρηθή αύστηρά άπό 
τόν Ρωμανόν.

Δυστυχώς είς τον άγώνα τούτον, άγώ- 
να υπέρ τών δλων, αί άτυχίαι διεδέχοντο 
ή μ·'α τήν άλλην. ‘Ο περίφημος Κατατού- 
ριος αύτοκρατορικός δούξ τής ’Αντιόχειας, 
και πιστότατος φίλος τοΰ Ρωμανοΰ είχεν 
αίχμαλω τισίή άπό τόν Ανδρόνικον.

Έ π ί τέλους κατόπιν λυσσώδους καί 
όπερανθρώπου άγώνος νικαται ό άτυχης 
Ρωμανός. Είς τάς μή έπουλωθείσας ά 
κόμη πληγάς του άπέκτησε καί νέας, πρό 
πάντων δμο^ςτήν ανίατον έκείνην πληγήν 
τής ψυχής, ή όποια μόνη κατατρώγει 
άποτελισματικά καί μόνη δαμάζει τόν 
μάλλον άτίθασσον χαρακτήρα, τήν άπο- 
γοήτευσιν. 'Ο  Ρωμανός 8έν Ιπολεμησε 
τόσα χρόνιχ διά τήν εύχαρίστησιν νά 
νικά, ίλ λ ά  διότι ήσθάνετο Toy κίνδυνον- 
τοΰ ελληνισμού καί τής χριστιανοσύνης. 
Καί τώρα ήγωνίζετο έναντίον τών Ομο
εθνών του, άντίπαλον ε ίχε  τόν προδότην 
άξιωματικόν του, σκοπόν του τήν άνά- 
κιησιν άπωλεσθέντος διαδήματος καί 
έπάνω είς δλα αύτά τήν άνάκτησιν τής 
εμπνευσμένης συζύγου του. Νικηθείς είς 
τά άνοικτά έκλείσθη είς έσχατον οχύ
ρωμα. είς τό φρούριον τών ’Αδάνων. Ε 
κεί θέλω/ νά θέση τέρμα είς τόν άχαριν 
εμφύλιον πόλεμον, άπεφάσισεν ύπερτά- 
■την θυσίαν δπέρ τών φιλτάτων του νά ά- 
κούσω τάς νέας προτάσεις. Έ ξ άλλου έ
γνώριζε τούς πολεμικούς πόρους τής 
κεντρικής άρχής καί Ιπείσθη δτι μαται
οπονεί. 'Ο ’Ανδρόνικος τοΰ όπεσχέθη α
σφάλειαν ζωής δπό τόν δρον νά παοαι- 
τηθή παντός δικαιώματος έπί ιού θρό
νου καί νά δεχθή τό μοναχικόν σχήμα. 
Ό  κ«ΐσαρ ’Ιωάννης δπέγραψε τό σχετ’.-
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κόν έγγραφον καί έστειλεν αύτό είς Κι
λικίαν με τρεις άρχιερεΐς έχοντας τήν 
έντολήν να ασφαλίσουν ένορκες τήν ει
λικρίνειαν τής όποσχέσεω;. *Γπό τοιαύ- 
τα; συνθήκας, δ μέγας στρατηλάτης έ
κυψε τόν αδχένα καί έξήλθεν άπό τήν 
πύλην τών ’Αδάνων πεζός, άσκεπή;, μέ 
τήν κεφαλή < ξ’φισμένην, φορών τό ράσ- 
σον τοΰ καλογήρου καί ζωσμένος αχοι- 
νίον.

Ε ί; τοιαύτην κατάσταοιν ώδηγήθη 
ενώπιον τοϋ ’Ανδρονίκου. Πώς άλλά- 
ζουν οί καιροί. Πόσας ειρωνείας δια
σκευάζει ή τύχη τών άνθρωπίνων πραγ
μάτων! Είκών άπελπ*στική διά τούς π ι
στεύοντας είς δικαιοσύνην επίγειον.

Κατά τήν συνάντησιν εκείνην 6 Α ν  · 
ΐρόνικος άνεδείχθη τύπος δεξιοΰ α ΰλ ι- 
•κοΰ. Ύπεδέχθη τ ί  θυμά του μέ συμπά
θειαν καί τιμήν άλλ’ Ιδήλωσεν είς αυτόν 
St ι ό αύτοκτάτωρ Μιχαήλ άπή ϊεί τήν 
μετάβασίν του είς τό Βυζάντιον, Ά λλά 
ολόκληρος ή βυζαντινή ιστορία ήτο έγ- 
γύησις περί τής τύχης πού τόν άνέμενε.

Δέν ,ήμποροΰσε ομως ν’άρνηθή. Το 
ταξε διον ήτο μακρόν καί κοπιώδες πολύ. 
Γεμάτος άπό πληγάς ποΰ δέν εϊχον ά 
κόμη κλείσει, έπιβζίνων ήμιόνου καχε- 
κτικοΰ είς τό μέσον ένός άποσπάσματος 
στρατιωτών βαρβάρων, οί όποιοι τόν ύ
βριζαν και συχνά τόν έκτυπων, ήρχισε 
τήν δδοιπορίαν. Οί συνοδοί του ύπε- 
6οήθουν τήν έπιτάχυνσιν τοΟ θανάτου του 
άπό τάς κακουχίας, γνωρίζοντες δτι θά 
άνταμειφθοΟν άπό τόν καίσαρα Ίω άν- 
νην. Καί ό Ρωμανός Διογένης φέρων τό 
πένθος είς τήν ψυχήν, τήν μαύρη ν λύ
πην είς τήν καρδίαν, έπανέβλεπε τούς 
τόπους άπό τούς όποιους είχε περάσει 
τόσ?ς φορέζ έπί κεφαλής τών στρατιω- 
τ ον του. 'Η  πορεία έγίνετο έπίτηδες 
βραδεία. Έ π ί τέλους ή συνοδεία Ιφθα- 
σεν είς τό Κοτύαιον τής Φρυγίας, δπου 
έπρεπε νά περιμείνουν νέας δδηγίας 
άπό τό Βυζάντιον. Έ κ ε ΐ ή πτέρυξ σω- 
τήρος θανάτου έψαυσεν πρός στιγμήν 
αϊτόν πού είχε άντίμετωπίση τόσας φο
ράς τόν θάνατον, οδυνηροί κολικόπονοι 
τόν έβααάνιζαν έξ άποπείρας δηλητηριά-

σεως ή όποία έγινε κατ’ εντολήν^ τοϋ 
καίσαρος. Καταβεβλημένος άπο αυτάς, 
άπό ιήν άλλην κακουχίαν, άπό τάς γυ- 
μνάς άκόμη πληγάς και μαλιστα άπό 
τάς μαύρας του σκέψεις καί τα άπαισια 
προα'.σΕήματα δέν ήμποροΰσε πλέον νά 
έιτιβαίνη τοΰ ήμιόνου. Έ ρρίφθη λοιπον 
είς κάρρον συρόμενον ά ι̂ο βώίια. Ιδού 
το όχημα εκείνου ό όποιος πρό ολίγων 
έτών ε ΐ/εν  εισέλθη έπιβαίνων χρυσοί 
άρματος συρομίνου άπό δέκα άσπρα ά 
λογα είς τόν λαμπρότατον ναόν τή ; 'Α 
γίας Σοφίας έχων πλησίον του τήν <·>- 
ραιοΓέραν γυναίκα τής έποχής του, τήν 
πλέον χαριιόβρυτον καί σοφήν καί περι- 
στοιχιζόμενες άπό τό χρυσενοεδυμένον 
πλήθος τών βυζαντινών μεγιστάνων.

Τήν μαρτυρικήν αύτοΰ πορείαν §στα- 
μάτη 3 ε διαταγήν τοΰ Καίσαρος νά έξορύ- 
ξουν τούς όφθαλμούς τοΰ Ρωμανοΰ ! Καί 
αύτός ό φαΰλος ’Ανδρόνικος έφριξεν. Ε- 
δίστασεν ή νεότη; τ;υνά διαπράξη τόσον 
ενωρίς τόσον μέγα κακούργημα καί έ
στειλε παρακαλών τόν πατέρα του νά 
μετατρέψη τήν καταδίκην. Αλλ ό πεπο- 
ρωμένος Καΐσαρ έφοβεΐτο καί το πτώμα 
τοΰ Ρωμανοΰ, έτρεμε δέ τήν μεταστρο
φήν τής γνώμης τ^Ο λαοΰ. 'ϊπ ή ρ χ ε  πάν
τοτε είς τήν Κων)πολιν μερίς ισχυρά 
θαυμάζουσα τόν τίμιον καί άνδρειον στρα
τιώτην.

Έφθασαν λοιπόν έντονώτεραι διατα- 
γα ί νά έκτελεσθή ή έξόροξις. Σαφώς ά- 
νέφερον αί διαταγαΐ αύταί δτι άπηγο- 
ρεύετο ή συνήθης μετά τήν έξόρυξιν νο
σηλεία, Δέν επρεπε νά τεθώσιν έπίδεσμοι 
ούτε νά γείνη καμμία άλλη δροσιστική 
πλύσις. Είς μάτην δ ταλαίπωρος Ρωμανός 
υπενθύμιζε τους βασιλικούς δρκους, καί 
αύτοί οί αρχιερείς είς μάτην έπεκαλοΰντο 
τήν θείαν δίκην. Καταρρακωμένος α ιχ 
μάλωτος έρρίφθη έπάνω εις μίαν σανίδα 
κατά γης καί δπεβλήΟη δ .μένος εις τήν 
χειρουργικήν άδεξιότητα Εβραίου κομπο- 
για\νήτου. Ά λ λά  είτε έκ βλακείας είτε 
άπό τήν ταραχήν του ήναγκάσθη τ Ρ^ιζ 
φοράς να έπιχειρήση τό εργον διότι δέν 
ήμποριΰσε νά βγάλη όλοκλήρους τούς 
βολβούς. Ή το  θαυμαστή ή γενναιότης μέ
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την όποιαν υπέστη τό μαρτύριον ό άτρό· 
μητος αύτοκράτωρ’ 'Ο θερινός καύαων, ή 
σκόνη τής δδοιπορίας, ή επιμελής έλλει- 
ψις πάσης περιθάλψεω; έπεδείνωσαν τά; 
πληγάς τοΰ σώματος,, μάλιστα δέ τάς 
πληγάς τών κενών του κογχών.

«Ω μότατα τχ όμματα έκκοπείς, λέ
γει ό χρονογράφος καί μηδέ νοσηλείας 
τυχών περιήλθεν εϊς άθλιωτάτην κατά- 
στασιν, διηδήκει τήν νεφέλην, καί α; 
πληγαί έ;έζε3αν σκώληκας, καί δ άήρ δ 
περί έκεϊνον δυσωδίας μεστός έγένετο έκ 
τής σήψεως».

Τό υπόλοιπον ταξείδιον δπηρξεν απε
ρίγραπτο; όο:ς μαρτυρίου. Έ π ί  τ έ λο κ  έ
φθασαν είς τόν κόλπον τής Νικομήδειας 
καί άπ’ εκεί ενα πλοιάριον μετέφερε τό 
ζωντανό του πτώμα είς τήν νήσον Π ρώ 
τον είς τό μοναστήριον τό όποιον ό Ιδιος 
το είχε κτίση μέ τήν συνεργασίαν τής 
Εδδοκίας. 'Ύστερα άπό όλίγας ήμέρϊς 
έξετυλίχθη είς το κελλίον του μιά τραγι
κή σκηνή, ποΰ φίρνει ρΐγο; καί είς τήν 
πλέον άπαθη καρδίαν. Ή  Εύδοκία έμαθεν 
είς τήν μόνωσίν της τήν τρομεράν περι
πέτειαν καί τό κατάντημα τοΰ άνδρός έ- 
έκείνου δ όποιος δπήρξε σύζυγό: της καί 
στήριγμα τής βασιλεία; της. Ζητήσασα 

- επέτυχε τήν άδειαν νά σπεύση ε ίς  τό μο
ναστήρια ν δπου εύρε άναπνέον άκόμη το 
φάσμα τοΟ Ρωμανοΰ, ριγμένο καί άκρον 
τηρίασμένον έπάνω εις άχορίνην στρω
μνήν.

Καί ετσι τό κελλίον τοΰ έστεμμένου 
καλογήρου εγινεν ή σκηνή τραγικής συ- 
ναντήσεως δυο άτυχεστάτων υπάρξεων, 
βεβαίως άξιων καλλιτέρας τύχης.Ή σθάν- 
θησαν μαζύ τ ή ν  μέθην τής δόξης καί τοΰ 
όψισ του μεγαλείου, άλλά καί μαζύ έδο- 
ιιιμασχν τήν δυσμένειαν τής τύχης, πα- 
ρα~υρ()εϊσαι ε?; κοινήν θύελλαν.

Έ μεινε πλησίον τής κλίνης του άφο>- 
σιωμένη νοσοκόμος ή χαριτόβρυτος μο
ναχή, αύτή δυστυχής διότι εΐχεν οφθαλ
μούς καί έβλεπε τήν φρικώδη παραμόρ- 
φωσιν τοΰ ωραίου καί γενναίου συζύγου 
ΐης, εκείνος δυσιυχέστερος διότι είχαν 
άφαιρεθη οί οφθαλμοί καί δέν ήμποροΰσε 
πλέον ν’ άτενί^η τήν γλυκεΐαν μορφήν 
της.

'Η  ίσιορία δέν μας διέσωσε τά; με
ταξύ των συνομιλίας, οΐί;ε κανείς έζή- 
τηαε νά περιγράψη τήν τραγικήν σιωπήν 
τήν όποιαν θά διέκοπταν συχνά βαθεΐς 
στεναγμοί.

’Ολίγον άκόμη συντηρηθείς είς τήν 
ζωήν άπέθανεν έπί τέλους ό Ρωμανός si; 
τάς άγκάλας τής Ευδοκίας, ή δποία τόν 
εκήδευσε μεγαλοπρεπώς καί τόν έθαψε

ξης καί εύτυχιας. 
ζονται άκόμη είς τόν σκληρόν βράχο.» 
τής ΙΙροποντΐδος, μεταξύ τόσων άλλων 
διαπρειτών λειψάνων.

Ή  Εύδοκία έκτελέσασα τό ύστατον 
τοΰτο καθήκον, καί π:ο(3σα καί τό πικρό
τατο'/ τοΰτο ποτήρ ον, κχτεβίβασε πάλιν, 
έπίτοΰώχροΰ της προσώπευτδν μαΟρονμο- 
ναχικόν της πέπλον καί έπανηλθε περί
λυπος έως θανάτου είς τό έπί τοΰ Βο- 
σπορνυ έρημητήριόν της δπου έπεζήτη- 
σεν είς τήν εύποιΐαν, τήν μελέτην καί 
τήν ποίησιν τήν έπούλωσιν τών πληγών 
της καί τήν παρηγερίαν τών τόσων της 
θλίψεων.

Έ κ ε ΐ έν τή μονώσει της άπέθανε. 
Τούς άλλοτε μάγους οφθαλμούς τούς 
δποίους άπό έτών τά δάκρυα άδιακόπως 
έλουαν, έκάλυψαν έπί τέλους διά παντός 
τά βλέφαρα, δπως καταπίπτει ή αυλαία 
δταν π ε ρ ^ τ ώ ν η  περιπαθή τ ρ α γ φ δ ί α ν .
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Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ΒΡΑ ΑΜ , Δικηγόρου, βίς χήν ο ΐ θ ο β σ α ν  της «Έ νώ σεως 

Έ πισιημόνοον Π ειραιώ ς. 9 Μ ο ΐου .

I
Κ υρ ίαι  κα ί Κύριοι,

Θά έθεώρουν έπιβεβλημένον, !ψ’ ο- 
«βν έλαχεν είς εμέ ό κλήρος να έγκαινιά- 
βω to  νέον τοϋτο βήμα, να Ιχφράσω τήν 
πλέον ζωηράν καί πλέον ειλικρινή μου 
ευχήν δπως εν τή πράξει δικαιολογηθή 
πλήρως ή κοινωνική ανάγκη ή ύπαγο- 
§εύσασα τήν fΐς τήν ελληνικήν ταύτην 
γωνίαν προσθήκην αύτοΰ μετκξύ τόστον 
«λλων επισήμων κοινωνικών καί δημο
σίων βημάτων καί εξελιχθή τοΰτο ουντό- 
μως είς άμβ(»να, ατό τοΰ οποίος Θά α 
κούεται επιβλητική ή φτονή τής επιστη
μονικής αντικειμενικής αλήθειας, εν τφ 
μέτρφ τοΰ δυνατού, καί κατά τρόπον 
τοιοΰτον ω3τε δι* αυτοΰ νά Ιχδηλοϋται 
καί νά άναγνωρίζηται ή σημαντική συμ
βολή τών ίθυνουσών επιστημονικών τά
ξεων είς τό μέγα επίμοχθον εργον τής 
πνευματικής καί ήθ-ικής παραγωγής τής 
κοινωνίας μας, πρός τήν οποίαν ύπεράνω 
τών καθ’ ημέραν πεζών, υπό τήν πίεσιν 
τών «ναγκών τής ζωής, επιδιώξεαιν, δέον 
νά κατατείνη ή κοινή προσπάθεια δλων 
μέν γενικώς τών μελών μιας κοινωνίας, 
ιδιαιτέρως δμω; τών έχόντα>ν τήν ιδιό
τητα τοϋ έπιστήμονος, τήν εύλόγως δη
μιουργούσαν δικαιώματα, άλλά καί έπι- 
^άλλουσαν υποχρεώσει; άναλόγους, γ«νι 
κώτερον άπό πολλοϋ υπό τής δημοσίας 
•υνειδήσεως χεκυρωμένας, ή αύστηρα 
τών όποίαιν συναίσθησις είς μίαν κρίσι- 
μον καμπήν τής κοινωνική; μας έξελί- 
ξ«ως ενέπνευσε τήν ΐδρυσιν τής επ’ αΐ- 
βίοις οιωνοί; επιλαμβανομένηςτοΰ έργου 
Τ8υ ενώσεώς μας.

II
Τό θέμα τής ομιλίας μου θά ήδύνα

το νά πυοσδιορισθ^ ώς «γενικαί τινες» 
παρατηρήσει; επί τής μεταπολεμική; 
εγκληματικότητας παρ’ ήμΐν» τόσον ύπό

τήν εποψιν τήςμορφής καί τής ποιότητο* 
αί>τής, δσον καί τής συντόμου σχετικής 
αιτιολογίας της εν συγκρίσει προς τήν 
προπολεμικήν τοιαύτην καί εν παραβολή 
πρός τήν υπό τήν ιδίαν έννοιαν Ιμφάνι- 
σιν αύτής είς τά άλλα πολιτισμένα Κράτη. 
'Η  βασιμόιης καί ά<ρίβεια τών παρα- 
τηρήσεαιν αυτών δέν είναι δυνατ:ν νά 
φέρη τήν σφραγίδα μια; αναμφισβήτη
του έγκυρότητος καί άπολύτου πληρό
τητας, άλλ’ άτλώ ; Θά έχουν αΰται τήν 
έννοιαν μιας σχετικής καί κατά προσέγγι
σ ή  άποδόσεως καί ερμηνείας τής πρα
γματικό τητος. 'Ω ς είναι γνωστόν ή έρευ
να καί ή μελέτη τών ζητημάτων τή; αυ- 
ξήσεως ή μή τής εγκληματικότητος  ̂ μιας 
χώρας, τοΰ χαρακτήρος καί τών αιτίω ν 
αύτής δέον επιστηαονικώς νά στηρίζεται 
|π ί  τών πορισμάτων τής ειδικής εγκλη
ματολογίας στατιστική;. Ή  δημοσ'α 
αύτη ύτηρεσία εχει εΐσαχθή παρ ημΤν 
πρό ολίγων ετών, ή δργάνωσις δμως και 
ή λειτουργία αύτής είναι Ιξαιρετικώ; 
πλημμελή: καί δέν δύναται γενικώς νά
θεωρηθώ δτι πληροί καί τούς πλέον στοι- 
χειαίδεις κανόνα; τήί επιστήμηςή μεθόδου 
αύτής, διά τόν λόγον οτι δέν εχει κατορ- 
θωθή είσέτι νά έκτιμηθή προσήκοντος η  
άξ-α καί ή σπουδαιότης αύτής. Χαρα
κτηριστικόν εΐναι σχετιχώς τό γεγονός 
οτι επί δικτατορίας εκρίθη περιττή καί 
κατηργήθη διά νά άνασυσταθή μετά τήν 
κατάργηην εκείνης ! Ή  κατάρτισις οπως- 
δήποτε, τής μεταπολεμικής έγκληματο- 
λογικής στατιστικής δέν έχει καταστή δυ
νατή, άφοΰ έλλείπουσι τοιαΰται άπό τοΰ 
έτους 1914 μέχρι καί τ®ύ έτους 1925, ϊνα 
έ'χη τις έρεισμά τι εκ τής καλούμενης 
άκαμπτου αλήθειας τών αριθμών, £φ’ οΰ 
νά δύναται νά στηοίξη Θετικά καί ώρι- 
σμένα συμπεράσματα. Ό  σεβαστός κα
θηγητής τοΰ ποινικού δικαίου κ. Ή λιο-
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πουλος εις πρόσφατον αύτοΰ μελέτην περί 
τοΰ νέου σχεδίου τοΰ ποινικού μας κω
δικός θ 'γω ν τό ζήτημα τής αύξήσεως τής 
Ιγκλημαπ,κότητος παρ’ ήμΐν χατα τά τε
λευταία μεταπολεμικά ετη ευρίσκει ταύ
την τερασιίαν, τονίζει δέ τήν έλληψιν 
ίΐίσήμω ν στατιστικών στοιχείων καί 
άνομολογεΐ δτι επί τή βάσει τών γενικών 
παρατηρήσεων καί εντυπίόσεων τών χαθ’ 
ήξεραν εγκλήααηκών εκδηλώσεων ποοά- 
γεται είς τό συμπέρασμα τοΰτο, «Στε- 
ρουμΐθα, λέγει, τών επισήμων στατιστι
κών, αϊτινες είς δλα τά πεπαλιτισμένα 
κράτη άποτελοϋσι τον απαραίτητον οδη
γόν πρός λύσιν τών εγχληματολογικΐιν 
ζητημάτων, άλλά πας ό ζών 1ν μέσω τής 
κοινωνίας ήμών καί άναγινώ^κων τόν 
ημερήσιον τύπον μένει έκπληκτος προ 
τοΰ πλήθους τών αγγελλόμενων καθ’ 1- 
κάστην παντός είδους εγκλημάτων. Καί 
ii-v είναι τόσον ό αριθμός δ δυνάμενος 
νά άνηιυχήσο ημάς, δσον ή ειδεχθής μορ- 
<ίή, ήν τελειιταΐον προσέλαβεν ή εγκλη- 
ματικότη:. Ή  ά/ριότη; τής εχτελέσεως 
τών φόνων, ή δεξιοτεχνία τών κλοπών 
καί ή Βρασύτης τών ληστειών άποδεί'ίνύ- 
αυν οτι επληΘύνΘη και ουνεκροιήθη παρ’ 
ήμΐν ή πρό ιερόν ολιγάριθμος καί ασυ
γκρότητος τάΕις τών καθ’ έ'ξιν ή εξ επαγ
γέλματος εγκληματιών». Ή  αυθεντική 
αύτη γνώμη, λόγω τοΰ επιστημονικοί 
κύρους τοϋ έκς;έροντος αύτήν, άνταπο- 
χρίνεται καί εις τό γενικώτερον κρατούν 
•δημόσιον αίσθημα, τό διαμορφούμενον 
εκ των εντυπώσεων τοΰ καθ’ ημέραν 
βίου, ως άπηχοΰνται αΰται διά του ημε
ρησίου τύπου. Κατ’ άντίθεσιν δμως πρός 
ταύτην εδημοαιεύθη επ’ εσχάτων βρα 
χεϊα άνακοίνο>σις τοΰ αρμοδίου τμήμα- 
τάρχου τής Στατιστικής υπηρεσίας τοΰ 
'Υπουργείου Δικαιοσύνης περιέχουσα 
στατιστικά δεδομένα μόνον τών ετών 
1924καίΐ926, εκ τής συγκρίσεως τών 6- 
π@ίων διατυπώνεται εν αυτί τό συμπέ
ρασμα δτι τό έ'γκλημα, υπό τήν έιτ·κίν
δυνον τουλάχιστον αύτοΰ μορορήν. ύπέστη 
άξιοσημείωτον μείωσιν Ιν'Ελλάδι, μολο
νότι αναγνωρίζεται άπό στατιστικής άπό· 
»ρείος δέν δύναταί τις νά συναγάγη άπο-

λύΐίος ασφαλή συμπεράσματα περί τής 
θεσεως τοΰ εγκλήματος παρ’ ήμΐν τόσον 
διότι ελλείπει ή άναγκαία σειρά τών στα
τιστικών στοιχείων δσον καί διότι εμεσο- 
λάβησαν κατά τά τελευταία έτη άθρόοι 
τυπικοί παράγοντες, οί όποιοι παρεποίη- 
σαν, οΰτως είπεΐν, τά σταησιιχά δεδο
μένα. ’Εκ τής μελέτης ταύτης άξιον, καθ’ 
ήμας, προσοχή; είνα ιτό  ώς πρός τά βα
ρύτερα αδικήματα κατά τής ζωής ιδίως 
καί καιά δεύτερον λόγον τά κατά τής πε
ριουσίας εκ τών πορατασσομένων αριθ
μών εξαγόμενον πόρισμα περί ελαττω* 
σεα>ς αύτών. Τοΰτο δε, διότι ή ώς πρός 
αυτά έπίδρασις τών άμνηστευαχών νό
μων καί διαταγμάτων δέν υπήρξε μεγάλη, 
θ ά  ήδύνατο μόνον νά παρατηρηθή δτι 
προκειμένου περί τών καθ’ αύτο περιου
σιακών αδικημάτων, ανεξαρτήτως τής 
σοβαρότητος καί τοΰ χαρακιήρο; αύτών, 
δέν ε/.ήφΟη ύπ’ δψει, έκτος τών Ν. Δ. 
τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1924 καί τοΰ Φεβρου
άριου 1926 «περί άμνηστείας κλπ. αδι
κημάτων τι^ών» δ νόμος 3286 τοΰ Φε
βρουάριου 1926, ό όποιος καθιέρτοσβ τήν 
νέαν έμπρακτον μετάνοιαν, δι’ ή?, επελ- 
Θούσης ίίς πλείστας περιπτώσεις έπί αδι
κημάτων τελεσθέντων μέχρι τής 23 ’Απρι
λίου 1924 κατ’ άρχάς, εΐτα 5έ, κατά τήν 
έπακολουθήσασαν τροποποίησαν διά τοΰ 
Ν.3387 τής 1ης ’Ιουνίου 1927, μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου 1926, κατέστη ανέφι
κτος ή έίΐ^οσι; καταδικαστικδν αποφά
σεων. Ε π ίσ η ς εκ τοΰ ΐδίου νόμου, έπήλ- 
Θεν έπηοεασμός τής ποινικής διώξεως, δι’ 
αναστολής αύτής, καί επί μή κυρίως πε
ριουσιακών άδικηαάτων, καθ’ δσον διά 
διατάξεω; αύτοΰ (άρθρ. 11) παρεσχέθιι 
αναστολή διώξεως «εις τούς συνεργούς 
αδικημάτων, οί κύριοι αύτουργοί τών ο 
ποίων ειυχον άμνηστείας ή αναστολής 
δκυΐεως ή άλλως πως άπηλλάγησαν ή έ- 
φονεύθησαν». Κατά ταΰτα, δέν φαίνεται 
δικαιολογημένη ή κατάπληξις καί αισιο
δοξία τή ; άνακοινώσεως, κυρίως έκ τοϋ 
πορίσματος τής κατά 12 ο)ο μειώσεως 
τοΰ άριθμοΰ τών καταδικασθένττον επί 
κλοπή, υπεξαιρέσει καί απάτη κατά τό 
έτος 1926 έν συγκρίσει πρός τό 1924,
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διότι, προ παντός, τά αδικήματα ταϋτα, 
οντα καθαρώς περιουσιακά, ύ π έκυψαν εις 
τάς συνεπείας της νέας έμπρακτου μ?τα- 
νοίας. 'Επίσης δέν ύπελογίσθη χατά τήν 
έχτίμησιν τών αριθμών τών χατχδικαστι- 
κών αποφάσεων δ ι’ ελαφρότερα αδική
ματα φέροντα ',αρακτήρα πλημμελήμα
τος ό έπηρεασμός τής έγκ ληματολογικής 
Στατιστικής έκ τής εφαρμογής τής ανα
στολή; διώξεως έπ* αυΐών, τής καϋιερω- 
θείσης διά τών ανω νόμων, τών οποίων 
τα ευεργετήματα δέν περιωρίσ^ησαν μό
νον μεταξύ των αδικημάτων τών τιμω- 
ρουμένων χατ’ avoirατον δριον μέ φυλά- 
χισιν 1 είόυς. Πρέπει δ° άναμφισβητήτως 
νά ύπήρξεν ούτος σημαντικός, διότι ήτο 
ευρύτατος ό κύκλος τών αδικημάτων, τών 
ΰπαχθΐντων είς τό ευεργέτημα αυτό τής 
αναστολής τη; διώξεως.

"Απομένει λοιπόν σημαντική, καίτοι 
ϊσως ούσιαστικώς έστερημένη σπουδαιό- 
τητος, στατιστικώς ή αξία τών αριθμών 
μόνον ώς προς τούς φόνους, τάς ληστείας 
και τάς εκβιάσεις.

"Ανεξαρτήτως δμιας τοΰ δτι οί στατι
στικοί πίνακες δυο μόνον έτών δέν είναι 
επαρκείς πρός διατύπωσιν οίωνδήποτε 
σοβαρών συμπερασμάτων, δέν πρέπει νά 
λησμονήται δτι, δσον αφορά τάς ανθρω
ποκτονίας έν Έλλάδι, κατά μέγα μέρος, 
είς πολλάς περιφέρειας αυτής, έχούσας 
ειδιχχ αϊρα, ή εκδοσι; καταδικαστικών 
αποφάσεων παρά τών ορκωτών δικαστη
ρίων συναντά ίκανάς δυσχερείας,αί όποΐαι 
βεβαίως επετάθησαν κατά τήν άπό πολι
τικοκοινωνικής απόψεως ανώμαλον περίο
δον, ήν διήνυσεν ό τόπης.

Κα'ι Θά ήδύνατό τις αν εΐχεν ϋπ’ δ- 
ψει του στατιστικώς κατηρτισμένον τόν 
άπολονισμόν τοΰ εγκλήματος μιας οπωσ
δήποτε μακράς καί συνε·/οΰς σειράς έτών 
καί δέν ήτο αμφίβολος ή παρά τών με
μονωμένων αύτώ > πινάκων δΰο μόνων 
ετών άπήχησις τής πραγματικότητας, νά 
διατυπώσΐ] ώρισμένα συμπεράσματα εν 
σχέσει πρός τό γεγονός ο η  άπό τοΰ Μαΐ- 
®υ τοϋ 1924 μέχρι xai τοΰ 1926 ειχε δι’ 
ειδικού νόμου άνατεθή ή έκδίκασις τών 
αδικημάτων τών φόνων, τών ζο>οκλοκών

καί τών ληστειών εις τά στρατοδικεία, ά- 
φαιρεθεΐσα άπό τά ορκωτά δικαστήρια 
καί τά Πλημμελειοδικεία. Έ χτός τούτου, 
ή ελλειψις μεγάλου αριθμού καταδιχ7>ν 
κατά τά ετη ταΰτα, ή τεκοαιρομένη έκ 
τής συγκρίσεο^ς τών καταδικών τοΰ 1926 
πρός τάς τοΰ 1924, πρέπει νά έκτι- 
μηθή έν συνδυασμφ πρός τό γεγο
νός τής μή κανονικής λειτουργίας 
τών δικαστήρια) ν τοϋ Κράτους, δφειλο- 
μένης είς τήν ανωμαλίαν τών περιστά- 
σεων καί πρός τήν ώς Ι λΙ τό πλεΐστον, 
είτε έκ τοΰ λόγου τούτου είτε έκ τής «ρύ
σεως τών αδικημάτων καί τοΰ τρόπου 
τήςέγκλήσεως αυτών έπερχομένην συμ
βιβαστικήν παΰσιν της δίίόξεως, πρό τής 
καταδίκης, ώ; συμβαίνει έ-« τή πράξε;, 
έπί τών περιουσιακών καί έπί τών κατά 
τών ηθών αδικημάτων.

Όποίσδήποτε τά λίαν περιωρισμένα 
καί διά τούς έκτεθέντας λόγους αμφιβό
λου βασιμότητος πορίσματα ταΰτα δέν 
δύνανται νά /ογισθ·οΰν επαρκή δπως 
κλονίσουν τήν εκδοχήν, δτι καί παρ’ ή-· 
μΐν μεταπολεμικώς, ώς συνέβη είς δλα 
τά πεπολιτισμένα κράτη, τά τ« περι- 
πλαχέντα εις τόν παγκόσμιον πόλεμον καί 
τά ουδέτερα παρετηρήθη γενικώς αύ|ηβ&ς 
τής έγκληματικότητος καί ουσιώδης μετα
βολή τοΰ χαρακτήρο; καί τής ποιότητας 
αυτής. 'Υπήρξαν, άλλως, γενικώς τόσον 
βαθεΐαι αί αλλοιώσεις τών καθόλου κοι
νωνικών ορων, τάς οποίας συνεπήγαγ.εν 
ή μακρά χαί ριζική άναστάτιοσις, υφ’ ήν 
έπί ετη έ'ζησαν τό πολιτισμένα ν.ράΐη,. 
ώστε νά είναι έντελώς φυσική ή αύξησις 
τής έγκληματικότητος καί ή μεταβολή 
τής έννοιας καί τής έκτάσεως αυτής ως 
αναπότρεπτος συνέπεια τής μεταβολής 
τών οικονομικόν καί ηθικών δρων τής 
κοινωνικής ζωής.

II I
Είς μελέτην δημοσιευθεΐσαν περί τό 

τέλος τοΰ 1926 έν Παρισίοις περί τής 
έπιδράσεως τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου έπί 
τής έγκληματικότητος υπό Ρ  Joeat έπί τή 
βάσει δεδομένων έγκληματολογικής στα
τιστικής Γαλλίας καί Βελγίου διατυ-
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ποϋνται τά εξής γενικώς συμπεράσματα. 
1) Μικρά έλάττωσι; τών εγκλημάτων τής 
βίας. 2) Αύξησις τών έκτρώσεων καί ιών 
παιδοκτονιών. 3) Αύξησις τών περί τόν 
γάμον αδικημάτων. 4) Σταθερά αύξησις 
των περιονοίακών αδικημάτων, ιδίως 
κλοπών καί απατών καί ,' ) Έ πίσης αΰξη- 
σις τής έγκληματικότητος τών γυναικών 
καί τών ανηλίκων. Εις προσφατοιτέραν 
μελέτην δημοσιευθεΐπαν εϊς τήν έκδιδο- 
μένην έν Παρισίοις R ev u e  Ic te rn a tio - 
na le  de D ro it penal ύπό τοΰ Ούγγρου 
καθηγητοΰ τοϋ Ποινικού δικαίου H acker 
εξετάζεται λεπτομερέστερον καί άναλυτι- 
κώτερον το ζήτημα τής έπιδράσεως τοΰ 
παγκοσμίου πολέμου έπί τής έγχλημαη- 
κοτητος τών εμπολέμων χαί ουδετέρων 
χωρών, κατά την έ'ναρξιν αύτοΰ, κατά 
την περίοδον τής διαρκείας του καί μετ’ 
αυτόν. 'Ο χαρ(ΐκτήρ τών τοιοΰτων έκ 
τοΰ πο/,εμου συ\επεκον κρίνεται, πάντως, 
ώς προσωρί'ός καί παροδικό;, διότι ό 
προσδιορισμός τών μονίμων καί σταθε
ρών αποτελεσμάτων αυτού, ύπό τήν έν
νοιαν ταύτην, δέν θά, ήτο δυνατός ούδέ 
κατα προσεγγισιν. Δεδομένου οτι ή μετα
πολεμική κοινωνία διανύει άκόμη μίαν 
περίοδον ζυμώσεων καί οτι δέν εχει 
ακόμη ανακτήσει ιόν καν’ονικόν κα φυ
σιολογικόν ρυθμην καί τήν ισορροπίαν 
ιής ί-ωής της, είναι φυσικόν ότι xai αί 
έπι τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ παρατηρήσεις 
δεν δύνανται νά ΰ·εωρηί)ώσι πάγιαι καί 
χαί μόνιμοι. Τά παρατασσόμενα στατι
στικά στοιχεία είναι σχετικώς πλούσια, 
καιτοι ανομολογεΐται on  ή διαφορά τών 
μεταξύ τών δ ια φόροι ν χωρών εφαρμο
ζόμενων μεθόδων, ήτοι τοΰ έπί τή βά
σει τοΰ χρονου τής τελέσεω; τοΰ αδική
ματος υπολογισμού καί τοΰ έπί τή βάσει 
τή , καταδίκης δη μ ιο ν ζ γ ε ΐ  κα,τ ά,νά■ 
yxrjv ονοιωδη άιχόστασιν μεταξύ τή; 
πραγματικήςεγκληματικόΐητος καί τήςύπό 
τών εγκληματικών στατιστικών εμφανι
ζόμενης. Λογω επίσης τών κατά τόν πό
λεμον καί μετ αυτόν επελθουσών μεγά
λων μεταβολών καί διακυμάνσεων είς 
τον πληθυσμόν τών διαφόρων χο3 ρών 
δέν καθίσταται δυνατή ή σ ν γ χ ρ ιτ ικ ή

ττΛρατι^ρηοις μεταξύ τοΰ αριθμού τών 
κατοίκων καί τών περιπτώσεων τών 
εγκλημάτων, εξαιρέσει μόνον τής ’Α γ
γλία;.

Αί έν αύτή διατυπούμεναι κρίσεις 
περί τών λόγων τής έπιδράσεως τοϋ πο
λέμου έπί τή; έγκληματικότητος φαί
νονται αρκούντως βάσιμοι καί δεδικαιο 
λογημέναι έκ τών πραγμάτο>ν. Ή  κατά 
τήν διάρκειαν αυτού σημειωθεΐσα αύξη- 
σι; εν ’Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ή -  
νωμέναις ΙΙολιτείαις,’Ολλανδία, κατά τα 
στατιστικά πορίσματα, εξηγείται I* τού 
(Γαινομένου τής παλίρροιας τοΰ πληθυ
σμού (C apillarite scciale). Ιδιαιτέρω ς 
ή αύξησις τής έγκληματικότητος τών γυ
ναικών καί τών νέων εξηγείται έκ τής 
εφόδου αυτών έκ τοΰ οιχου των πρός 
άναπλήρωσιν τών έπιστρατευθέντων άν
δρών, είς τάς εργασίας. Ή  ούτως έπελ- 
θούσα μεταβολή εις τήν ζωήν των συ
νέβαλε ν είς τήν άνάπτυξιν τή; έγκλημα- 
τικότητοα, ή οποία έσυνβχίσθη καί μετά 
την λήξιν τού πολέμου, μετά τήν οποίαν 
δέν κατέστη εφικτή ή έπάνοδός των είς 
τά πρό τοΰ πολέμου έργα των, διότι μέ- 
γας αριθμός άνδρών έκ τών τραυμάτων 
καί τών ασθενειών κατέστη ανίκανος 
προς εργασίαν. ’Επειδή προιέτι πολλοί 
έ'πεσον είς τά πεδία τών μαχών, αί γυ
ναίκες, αί μητέρες καί τά τέκνα αύτών 
έμειναν άνευ προστασίας καί ύπεχρεώθη- 
σαν νά έργασ9·ώσι πρός πορισμόν τών 
πρός τό ζήν.

Έ κτος τούτων ή πολεμική ζωή Ιδη- 
μιούργησε έ'ξεις σκληροτέρας καί εξοικεί
ωσε πρβς τας βιαίας έχδηλώσεις καί πρά 
ξεις. Τό αποτέλεσμα υπήρξαν ή εύκολω- 
τέρα διάπραξις παρ’ έχείνων, οι οποΪΓΐ 
έπί μακρόν τήν έζησαν, αδικήματος 
βίας, κατά προσώπων καί κατά τής δη
μοσίας αρχής. Οι αριθμοί έρχονται είς 
έπίρρ »σιν τής γνώμης αύτής. Τό ίδιον· 
παρετηρήθη καί εις τά; 'Ηνοιμένας Π ο 
λιτείας. Έ κεΐ έσημειώ&Τ| είδικώς δτι ή 
κατά τον πόλεμον έζάπλω οις  tc5v γ ν ώ 
σεων τοΰ χειρισμού τών δπλοιν ήσχησ,ί 
σπουδαίαν έπίδρασίν είς τήν αίίξησιν τών 
εγκλημάτων τής βίας. Ά λ λ '  δ ,τ ι  γένι-
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κ&% ά να μ φ ’.σβηζήτως παρετη-
ρή&·η; ί ΐν α ι  ή επ τών οικονομικών  
άυαχεοειών έηίδρααις έ η ϊ  τής αύξή- 
αεοος τών λεγομένων ηεριονοιακω ν  
Αδικημάτων.  Έ ν  Γαλλία, Γερμανία καί 
εν Ελβετία ή τοιαΰτη αύςησις Ισημει- 
ώθη καί κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέ
μου; Κα'ι εξ άλλων επίσης αιτίων σχετι
κών προς τού; οικονομικούς δρους, επήλ- 

•Αεεν ή αύξησις τών τοιοΰτων αδικημάτων. 
Ο1 επιστρατευθέντες άπέβαλον βαθμηδόν 
τήν εξιν τής εργασίας. Έσυνήθισαν επί
σης εις καλλιτέραν δίαιταν και δυσκόλως, 
ιδίως ΰιάνήκοντες είς τάς αγροτικός καί 
έργατικάς τάξεις, μετά τήν λήξιν τοϋ πο
λέμου, ηδύναντο νά Ιπανέλθωσιν είς τήν 

■λιτότητα τής προπολεμικής ζωής των.
Πολλοί έφονεύθησαν. ΈσημειώΘη 

οϋτως ελλειψις παραγωγικών χϊιρών καί 
επήλ&ε Ιλάττωσις τής παραγωγής. Ή  
ζω ίί τών μεγάλων λαϊκών μαζών έγινε 
δυσχερεστέρα. Ή  πάλη τών τάξεων ώ- 
ξύνθη, Πολλαί, επίσης, έδόθησσν άμνη- 
στεϊαί, λόγφ τών πολεμικών γεγονότων. 
ΟΙ οικονομικοί δροι τής προσφοράς καί 
της ζητήσεοσς διεταράχθησαν καί μετεβλή- 
θησαν. Κινήσεις μεγάλοι, «θρόαι ιιετα» 
θέσεις πληθυσμών έγένοντο, συνέβαλον 
δέ καί αΐται εις τήν αϋξησιν τής εγκλη· 
ματικοτητος, διότι ώς γνωστόν δύσκολοι- 
τερον εγκληματεί τις εις τόν τόπ 'ν  του 
και μεταξύ τών συμπολιτών του ή ευρι
σκόμενος εις περιβάλλον ξένον. "Οσον 
άφορα ΐά  κατά τών ηθών αδικήματα ή 
μεταβολή τής ζωής τών γυναικών, αϊ 
οποίοι άπεδύθησαν είς τήν βιοπάλην συ- 
νέβαλεν είς τήν αυξησιν αύτών.

IV
Ή  σύντομος αυτη άνασκόπησις των 

σχετικώς πρός τήν μεταπολεμικήν αύξη· 
οιν καί Ιξέλιξιν τοΰ εγκλήματος άλλαχοΰ 
πασαιηρηφέντων παρέχει τήν βάσιν πρός 
Ιξέτασιν καί ερευνάν τής θέσεως τοϋ Ι
διου ζητήματος παρ’ ήμΐν καί εκιίμησιν 
τής συνδρομής ή μή τών ιδίων λόγων καί 
τών αυτών γνωρισμάτων έπί τής παρ* ή- 
μ ϊν Ιγκληματικότητος.

Καί είναι βεβαίως αληθές οτι τά γε* 
■νικάτερα τής μεταπολεμικής κοινωνία,

φαινόμ=να δέν είναι δυνατόν ή καί παρ* 
ήμΐν νά παρατηρούνται. Πάντως δμως 
1ν σχέσει πρός τό απασχολούν ημάς ζή
τημα καί τά συμπτώματα ταΰτα είναι 
φυσικόν ότι εμφανίζονται ύπό μορφήν 
άλλοίαν λόγφ τών ιδιαιτέρων κοινωνικών 
συνθηκών, ήΒ·ών καί παραδόσεων αλλά 
καί εντελώς ιδιαίτερα γνωρίσματα τής 
παρ’ ήμΐν ε/κληιιατικότητος πϋοατηροΰν- 
ται δρειλόμενα είς τούς ειδικούς δρους 
τής καταστάσεως τοϋ κοινωνικού μας πο
λιτισμού καί τής κρατικής μας καθόλου 
όργανώσεως. 'Υπάρχουσι προσέτι παρ’ 
ήμΐν καί ιδιαίτερα είδηV,κλημάτων όφει- 
λόμενα είς αντικειμενικά αϊτια, καθαρώς 
Ιθαγενή. Ώ ς  είναι γνωστόν, είς οορισμέ- 
νας ιδίως περιφερείας τής χώρας μας, 
μέ/α μέρος τών κατ» τής ζωής Ιγχλημά- 
των διαπςάττεται διά λόγους άνιεκδι- 
κήσεως ή διά λόγους τιμής, όπό τήν ε- 
πίδρασιν κοινωνικού περιβάλλοντος, πε- 
ριθάλποντος καί διατηροΰντος, σχεδόν 
ύπό μορφήν εθίμου, τάς σχετικός άντι- 
λή'φεις. ’Εκτός τούτων, τό αδίκημα τής 
ληστείας εχει εις τόν τόπον μας μίαν ι
διαιτέραν Ιστορίαν, γνωστήν σχεδόν από 
των πρώτων χρόνων τής ΐδρύσεως το ί 
Κράτους μας. Έ ν  σχέσει πρός τήν σοβα- 
ρωτάτην ταύτην μορφήν τής νεοελληνι
κής Ιγκληματικότητος τά στατιστικά δε
δομένα, έξηγμένα ύ,τό τής άρμοδΐας έπί 
τών επικηρύξεων υπηρεσίας τοϋ Υ πουρ
γείου τών Εσωτερικών, δδηγοΰν είς τό 
σι μπέρασμα δτι κατά τύν διάρκειαν τοΰ 
τελευταίου πολέμου καί μετ’ αυτόν έση- 
μειώθη, είς ώρισμένας περιφ?ρεία: τοϋ 
Κρΰτους μας, τάς ληστοτρόφους κληθεί- 
σας, εξαιρετική ληστρική δράοις. Κατά 
τήν πρό αύίοΰ περίοδον καί επί σειράν 
μακράν έϊών βΐχε παρατηρηθή, άφ! ής 
είχε κατασιή δυνατή ή κατάρτισις στα
τιστικής των Ιπικεκηρυγμένων ληστών, 
μία εξαιρετική ύφεσι;. Ά π ό  τοΰ 1893, 
δτε είχον επικηρυχθή 19 λησταί, μέχρι 
τοΰ 1906 έπεκηρύχθησαν μόνον δύο κατά 
τό 1898, δύο έπίση-, τώ 1900, πέντε τώ 
1902, τρεις τώ 1903 καί εις τώ 1904 καί 
1905. Κατά τό 1906 καί 19J7 επικηρύσ
σονται έν συνόλω 21. Ά π ό  τοϋ 1908
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μέίρι τοΰ 1914 μόνοντρεΐ;.Άπό τοϋ19ΐ5. 
μέχρι τοΰ It» 18 έμφανί;οντ <ι_ πεαιώνυ- 
μοί τινες λησταί μεταξύ τών οποίων «αί 
οί Γιαγιάδες. Τφ 1918 επικηρύσσονται 
2 ). Τότε εμφανίζονται και οι διαβόητοι 
Ρεντζαΐοι, τών οποίων ή δράσις καί ή 
Θλιβερτ διά to κράτος μας ιστορία συνε- 
τάριξε καί συνταράσοει άκόμη J3a»u- 
ταια τήν δημοσίαν συνείδησιν. Τ φ  1919 
επικηρύσσονται ?. Τφ 1920 ο αριθμό, 
τών έπικηρυχΟέντων άνήλί)εν είς 24 εξ 
ών οί δώδεκα είς τήν Κρήτην, ση ιειω- 
σαντες βραχυχρόνιον δοάσιν.Τοτβ ενε^α· 
νίσθη δ περιβόητος Γιαγ«ούλας Γ ό 19 21 
εσχε μείζονα άπόδοσιν. 38 ΙπεκηρυχΘη 
σαν κατά τό ετος αδτο. Πολλοί εξ αυιών 
Ιξεΐλιχθηίαν είς ληστάς ατό λιποτάκτας, 
πολλοί δ’ επίση; ήταν Μουσουλμάνοι _ εκ 
τών συιιμοοιών τή; Μ ικεδ 'νίας^ Τφ 
1»22 έπεκηρύχθησαν 27, άλλ’ εκ τώνφο- 
βεοωτέρων άναδειχθεντων. 1923-31- 
Τφ 1924-64 τό τρομευώτερον duo από- 
ψεως έπιχηρύξεω: λη^ΐών, Τό 1)3 τον ά« 
ριθμού αύιοΰ to  διεξεδικει η Κρητη,οπου 
ήδράσις ίω ν ύτήρξεπεριωρισμένη κ*ιτ.ϊ- 
χεΐα ή ρούδειέρώσίς των. Καιά^ το ετος 
αυτό έγέ*ετο καί ή δια την ίί,λλαδ x πρα)- 
τότυπος ληστεία τής αμαξοστοιχί εις 
τόν Δοξαρά τής Θεσσαλία:. Τφ 1925 σύ- 
νολον έπικη ιυχθέντων ^9. Κατ^ αυτό 
συνετελέσ^η ή μεγάλη καί πραγματι 
πρωτοφανής δια την οργα/ωσιν κ»1 την 
θρασύεητα τής έκτελεσεως αυτή, λησ?εια 
τή; Πέτρας, κατά τήν δίωξιν τών υπαι· 
τίών τή; οποίας ύπέστη τρχγικόν καί ά· 
ξιοθρήνητον διασυρμόν το κϋρος τοΰ 
Κράτους μας.

Έ κ  τής συγκοίσεως τίδν αριθμών 
τούτων π>ός τους προτολεμικού; σύρε
ται άκόπω; το συμπϊρασ^α τή; αυξπ* 
σεως καί εντάσεως τή; ληστεία, κατά τα 
πολεμικά «αί μεΓεπολεμ'.κά ετ«, κχίτοί 
αυτη εύκόλως εξ ιγειται εκ τη ; πολεμική, 
καταστάσ ως, ή δποία απέδωκεν εντβ 
λώς μεταβατι» >ν φυτώριο ν ληστρικόν το, 
τών λιποτακτών, καί τών εσωτερικών 
κλονισμόν, οί οιιοΐοι διεταραξαν τας 
λειτουργίας τού Κ ιά^ουςκαι εόημιουρ- 
γησαν τοιαύτην σύγχυσιν ώστε καί οί

λησταί νά κρίνωνται καί νά χαραχτηρι- 
ζωνται ύπό τό.πρίσμα χαί την έπίδρασιν 
τών ελεεινών πολιτικών αντιθέσεων! Χα
ρακτηριστικόν έπί τοΰ προκεψέ>ου, δσον 
κρί ταπεινωτικόν διά τό κράτος μας είναι 
τό γεγονός δτι, «ατά τήν περίοδον ταυ- 
την, άνομολογοϋν τοΰτο τήν άνεπαρκειαν 
του, δπως διά τών τομίμων ^νατασταλ- 
τικών μέσων καί δυ'Ρμίω ν αυΐοΰ κατα
πολέμησή τδ είδεχθΐς αύτό Ιγκλημα, το 
στιγματίζον τήν χώραν μας, ήναγκάοθη 
νά συνθηκολογήση. τρόπον τινά,^ προς 
τούς ληστάς καί νά καθιέρωση to α*ο- 
ζον κριτικόν πρωτογονισμόν μέτρον τής 
άλληλοεξ ιντώσε'ικ, fjcoi τή πλήρους 
άιι»ησϊεύσεω; τών ληστών εκείνων, ο ιπ - 
νες Θΐ έφόνευον τού; συντρόφους των.
Το μέτρον τοΰτο, Ιφ α ρ μ ο ο & έ ν  έ<ρ’ ωρί- 
σμένον χρονικόν διάστηαα, εσχεν ω ; προ
σ ω ρ ινόν  αποτέλεσμα δφεσίν τινα τή , Λη· 
στείας, ί ν ι  καί πάλιν σημ?ιωθ^ Ινυασις 
α υ τή ς! Καί έπακολο^εΐ μί« _ ασυνεπή; 
καί ανισόρροπο; τα<τική διώξεο^; του 
έ /κλήιατος αύτοΟ έ λ μέρους τοΰ κρα- 
t o u c .  Ά φ ’ ενός ή Ιχδίκασις περιίοχεται 
είς τήν άομοδιήητα τών οιρατοδικείων 
καί*λ χμβάνουν χώραν άθρό»ι προς παρα- 
δειγματι^μόν, θανατικαί εκτελέσεις εις 
τήν μ ία ν  περιφίρ ιαν, εν φ φεΰ ·Ι αυγ- 
χοόνως τό ’ίδιον Κράτος συνθηκολογεί 
πρός ά νλ^υί ληστάς είς άλλην ιιεριφ ρει- 
αν Ή  έξέτασι; τών βχθυτέρων κοινωνι
κών αιτίων τής κτιτά τά τελευταία ετη άκ 
μ η ;  τή; ληστείας είς τήν ΰ ταύρον χωράν 
θά άπη ει ειδικήν καί μακράν άπασχολη- 
σιν. Πάντως ανεξαρτήτως τής είς ώρι- 
σμ?να Πίως τμήμι^τα τή ; χώρας συνδρο
μής είδικϋν βιωηκών συνθηκών καί τής 
Ιπιδράσεως νοσηρών πϊραδόσΐω^ν,ή υπαι- 
τιότη; τοΰ Κράτονς άλλά καί ίιρισαένης 
μερίδο; εκ τώνλεγομένων πολιτικών ^πα- 
ρχιικον παρτγόντων έπηρεαζο ό σ ης δνσ- 
στυχώς καί τούς άσκοΰντας υ-ψηλότερα^κυ- 
βεονητικχκιί διοικητικά εργα, είναι άνα- 
μ ρ σβήτητος. Ό σονδήτοτε δέ κα] αν δεν 
δύναταινά δικαιολογηθώσιν Ικ των πραγ- 
μά ων π οβλέψεις παρατά σεως τοϋ κ α ·  
κοΟ ύπό τήν ιδίαν μορφήν ή αύξήσεως, 
πρέπει νά όμολογηθή δτι τό ράπισμα, το
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όποιον Ι'δωκεν πρός to  κράτος και προς 
μερίδα πολιτευομένων ό Είπανγελεύς τής 
δίκης τής λι,σ είας χης Πέτρας, δσονδή- 
πο ιεκαί αν ίιτο οδυνηρόν, ή-ο δεδιχαι- 
ολογη^ένον. Άλλά μέγα μέρος εΰ 'ύνης 
δια τήν χατά παράδοσιν συνεχιζυμένην 
παρ’ ήμΐν ήρωοποίησιν τών ληστών τής 
υπαίθρου χώρας φέρει και δ επιμελώς 
εις τοΰτο συμβάλλων ήαερήσιος τύπος, 
δι’ ον εις μ<*την εθεσπίσθ-η ειηκον πρό
σφατον νο ο^έτημα. "ϊνα όμως ακριβέ
στερων ζυγισθή ή εγκληματική αξία τής 
ληστείας τών όρέων τής ϊτατρίδος μος 
δέν πρέπει νά λησμονούνται αί καθόλου 
συνθήκαι τοϋ βίου 'ορισμένων τμημάτων 
επαρχιών τινων τοΰ Κράτους καί τό γε
γονός δτι είς άλλα Κράτη, εχοντα μικρό· 
τερον ελεύθερον πολιτικόν βίον, εμφα
νίζονται βαρΰτεραι ληστρικοί εκδηλώσεις 
Ιντός τών μεγαλοπόλεων.

Ά λλ’ εκτός τής ληστεία;, εκείνο, τό 
δποΐον, άπό άπόψδως έξελίξεως τής παρ’ 
ήμΐν έγκληματικότητος, εχει καταστη 
Ιςώφθαλμον, είναι ή άθρόα και κατα
πληκτική συρροή ίων περιπτώσεων τών 
περιουσιακών εγκληματούν καί Ιδία τών 
καταχρήσεων χρημάτων τοΰ δημοσίου 
καί άλλων νομικών προσώπων. Αί κατά 
τάτελενταΐα ε η γινόμενοι σχετικαί δί<αι 
δ περ'ι αΰτάς δημοσιογραφικός θόρυβος, 
τάληφθέντα υπό τής Πολιτείας εϊδι*ά κα
τασταλτικά μέτρα, τών όποίο3ν τό φρι- 
κ όν κορύφωμα, μάλλον επί τώ σκοπφ 
τής άγρας πρόσκαιρων καί ψευδών εντυ
πώσεων ήτο ή επί Δικτατορίας καθιέρω- 
σις και αναδρομική εφαρμογή τή; δι’ 
αγχόνης θ α 'α τ . ποινή:, η παρά πάντα 
ταΰτα συνέχισι; παρομοίων εκδηλώσεων, 
έχουν ήδη δώσει σαφή τήν εικόνα τής 
εντελώς εξαιρετικής ά'απτΰξεως τών τοι- 
οΰτου περιεχομένου Ιγκλημάτων. Μετά 
τούς δια^ειριστάς αξιωματικούς καί δη
μοσίους υπαλλήλους οί δτοΐοι μέχρις 
εσχάτων ά«εκαλύπτοντο καταχρασταί τών 
παρ’ αυτών δια;{ειριζομένο3ν χρημάτων 
τοΰ Δηιιοσίου, έπέπρωτο to μόλυσμα νά 
προσβάλη *αΐ μ^ρος τοΰ κλάδου ε/,είνου, 
ό δποΐος ύπό τής κοινωνίας εύλόγως 
Ιθεωρεΐτο ηθικώς ακλόνητος *αί α έρω

τος, ώς έμπιστο; θεματοφΰλαξ κα'ι δια
χειριστής τών ιδιωτικών συμφερόντων, 
τους συμβ λαιογράφους. Χαρακτηριστι
κός ύπήρξεν έν προκειμένφ δ ύπό τής 
ΠοΗτείας χειρισμός τοΰ ζητήματος τής 
διώξεως και τή ; καταστολής τ.ϊ ν άδι^η- 
μάτων αυτών, τά δποία προνχίλεσαν 
εξέγερσιν τής δημοσίας συνειδήσεως. 
Έ ν  ώ άφ* ενός εθέιπιζεν εξαιρετικά 
μέτρα καί ίδρυε ν ειδικά δικαστήρια, άφ 
έτέρου, καί συγχρόνως, καθιέρου καί 
ενεργητικάς διατάξεις διά τούς υπαιτίους 
αύτών καταρρίπτόν μόνον τήν ΰπε/τά- 
τΓν έννοιαν τοΰ παραδειγματικού καί 
ήθοπλαστικοΰ κολασμού εις τό πεδίον 
χυδαίων ιαμιευίικών έπιδιώξεω·', τό 
πνεΰμα τών οποίων πρ  φ α ν ώ ; ύπηγό- 
ρευσε τήν μ'ρικήν αμνήσιευσιν πλε'στων 
σχετικών περιπτο^σεων διά τής περιφή- 
μου εμπράκτου μετάνοιας. Ά ξ ιο ν  Ιδιαι
τέρας παρατηρήσεως είναι τό γεγονός 
δτι είς τ^ς ομάδας τών καταχραστών, 
ώς άπεδείχθη είς τάς σχετικίς δίκας, ειχον 
διαδραματίσει σπουδαΐον ρόλον, εηε συ- 
νεργοΰσαι εις τήν διάπραξιν είτε ένερνώς 
συμμετέχουσαι εις τήν δια^πάδισιν τών 
προϊόντων αύτών είς τάς άπαραιτήτους 
διασκεδάσεις, άν απρόσωποι τοΰ ωραίου 
φύλου. 'Υπήρξε καί τοϋτο αποτέλεσμα 
τής κατά τόν πόλεμον εισόδου τής γυναί
κας ιίς  τά: δημοσίας υπηρεσίας καί τής 
έν γένει ενεργοί καθόδου αυτής εις τόν 
άγώνα τής ζωής. Καίτοι βεβαίως άπό 
πολλοΰ άπό τής εποχή ? τοΰ «Cherchez 
la Fem m e, κατά τά πορίσματα μακρας 
πείρας, εχει άναγνωρισθή γενικώς δτι 
είς τάς εκδηλώσεις τής έγκληματικότητος 
εμφανίζεται, ώς έ'ΐί τ>) πλεΐστον, εϊς το 
βάΗ.»ί, ώς αιτία αύτών, ή γυναίκα. Ά λ 
λά, κυρίως, τοΰτο εΐχέ παρατηρητή είς 
τά κατά τών ήθιΐν εγκλι ματα καί είς 
τά παρ’ ήμΐν Ιγκλίματα «ατά προσώ
πων καί κατά τής ζωής, διά λόγους 
τιμής.

Ανεξαρτήτως δμως τής ειδικές ταυ- 
της μορφής τών πες,ιουσ.ακόν αδικημά
των, ώ: συνέβη κοί εϊς ιά  άλλα κυάτη 
καί παρ’ ήμΐν είναι φα'ερδν ότι μεταπο
λεμικός Ισημειώθη άνάπτυξις τών εν γέ*
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νει περιουσιακών καί κατά τή; δημοσίας 
πίστεως ά ι̂κηκάτων, τών γνωστών ύπο 
τό δνομα τής κλοπής, υπεξιιρ ο̂ ως, 
άίά’η;, πλαστογραφία; παραχαράςεως 
τών λεγομένων πολιτιιμένωνέγκληαάτων. 
’Ιδιαιτέρως χαοακτηοιστικδν είναι ιό  γε- 
γο 6ς τής υπό πολλών, ηνωμένων είς 
σπείρας διαπράξεω; τοιοΰτων Αδικημά
των. Ά :ιον έησης ίδιαιτέοα; προσοχή, 
εΐναι τό γεγονδς δαείς τάς όμάδας τ̂αύτας 
τ ώ ν  πλαστογράφων παραχαρακτών καί 
απατεώνων καί... Ιμιρηστών πρωτεύον 
πρόποπον διαδραμα ίζουν άτομα διαφο· 
ρων πρπε'.εύσεων καί μή ιθαγενή, κατά 
τρόπον άπο'εικνΰοντα τήν αλήθειαν % ι 
βα ι̂αότητα τή; καί άλλαχοΟ γενομενης 
άπό πολλοΰ Ιγ<λη'«ατολογικής παρ *τηρη- 
σεως, δτι οί ξένοι έγχληματοΟ Ή ν εδτοΛω - 
τερον καί θρα 6 ερον καί δα δπαρχει 
κατηγορώ διεθνών έριλημααών, περί 
ών μακρά εγένετο ε?ς χΐ τελευταίο ν έν 
Δον δίνω έγ«ληαατολ γικδν Συνέδρων 
σοζήτησις κπΐ Ιξεεράσθη ή εύχή τή; Λια 
συμβάσεων ειδικών μεταϊύ τών κρατών 
άμύνη; κατ’ αύτών. ΕΠικώτερον επι 
τών άδικηυάτων τούτων θά ήδυνατο να 
τονισθή δ α  ή απόψεως όγκου τοΟ ά̂ ντι- 
κε'.μεΌυ «Ίτών έαφ#νισις αυτών είναι 
0 β ιρά καί προκαλίΐ κχταπλην.τικήν εν- 
τύ.τωσιν. Ίδ ια  είς τάς καταχρήσεις τοΰ 
δη ίοσίου καί τριπεζών, τά πισά τ 
τελοϋντα τδ άντικ-ίμενον οδτών άνερ- 
νονται είς εκατομμύρια. Καί ή ψυχολο
γία τώ1' δραστών τοτουτων άδικηαάτων 
έαφανίζεται £γκλη ια^ολογικώ; εξειλιγ- 
μέ 'η.’Εν τή ασΛησπτών Επαγγελματικών
μ α ς  καθηκόντων εδοκιιιάσαμΐν πολλακίς 
έξαιοετικήν κατάπληξιν προ τώ* έκδηλω* 
σεων ^εαοών Ιδίως τοιτύτου εΤοΛυς έπι- 
χε.ρηματιών, οΐ δποΐοι ως κυρίαν γραμ 
α ή ν  ίή ς ύ/τεροσπίσεώς τω ·' μετά Θρασυ- 
τητος, ύπεδ;ίκνυον τήν εύθεΐαν έπιυεσιν 
κατά τών~ποθ>ντων ώς... υ π» ΐ ίων της 
πράξεώς των I Τά βαθύτερα κοινωνικά
αίτια τής ούξήσεως τών περ ιοδικώ ν έΥ" 
κληαάτων ε ίνα ι βεβαίως παρ μ· ια προς 
τά άλλαχοΰ άναγνωρισθέντα. Οδ μδνον 
ή μεταβολή τών οίκονεμικών ορων, άλλα 
καί ή πλήρη; άλλοίωσις τών ηθικών τοι-

ού^ων καί τών έ “ γίνει, αντιλήψεων περί 
τ ίς  κοινωνική: ζωής κ I πε ί  _τών δγα- 
θών καί τών άτολαύσεων αυτής, το νο- 
σηοδν φανόμενον τής 3 -γκεντρωσεως 
είς τσς πόλεις, καί τής έξοδοu βκ τών 
αγρών, σJγχρόvως δέ καί ή άναπτνξις καί 
παρ ' ήαϊν τών ανατρεπτικών κοινωνι
κών τάσεων δφ’ S, ό σεβασμης πρίς τήν 
;Ηοχτη3ίαν οδσιωδώ; έξιισθενησεν, 
αΰξησις καί ή έλευθέρα λη ουργία των 
κέντρων τής διαφθοράς καί χαρτοπαι
γνίου, άλλά καί ή αδικαιολόγητος έκ μέ
ρους τοΰ κράτους χαλάρωσις τών τε προ
ληπτικών καί κατασταλτικόν δεσμών 
αποτελούν τού; παράγοντας αδτής.

Έ κ τ · ς  τών σπουδαιότερων περιου
σ ιακώ ν  καί κατά τή; δημοσίας  ̂π'στεως 
ά δ ικ η ιιάτων τής άιτάτη-, τή ; υπεξαιρε- 
σεω;, τής πλαστογραφίας, τής κλοπής ε.ς 
τόν κύκλον αύτών π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι και
τά εΐδικώ; επιτολάζοντα είς πολλά μέρη 
τή ; Ελλάδος αδικήματα τή, _ζωοκλοπης 
χ -ί τής λαθρεμπορίας. Τό πρωτον_πατα- 
χθέν άμειλίκτω? τόν  ̂νόμον  ̂ του αει
μνήστου Δη ιητρακοπούλου ύπό τών δι- 
χαστηοίων, ειχε σι ι̂ιειωοει, επι̂  μακρον, 
μίαν σηααντκήν μείωσιν. Κα’-ά τα τε- 
λευταΐ» ετη ένεφανίσθη άκμο^ζον και πά
λιν είς ωρίσμένας περιφερείας καί αυτός 
ύπήοξεν δ λόγος,δι’δν ή Ικδίκασις^αυτου 
παρεπέμφθη είς τά στρατοδικεία επι τφ 
σκοπώ συντονωτερας καί αύστηροτερας 
αύτοΰ διώξί^ς. Θεωρείται εύλόγως παρ 
ήμΐν τό άδίκηαα τοΰτο ώς επικίνδυνον, 
διότι οΐ υπότροποι ζωοκ'έπται πολλακις, 
φεΰγοντες τήν δ ίω ;ιν, εξειλίχθησαν εις 
ληστάς. Κατά τό 1926 είχε σημειωθή είς 
ώρισμένας περιφερείας εξαιρετιχη αυςη- 
σις αυτού, ή δποία εΊπνευσεν ε ϊς  την 
τελευταίαν Δικτατορικήν Κυβέρνησιν Ευ* 
ταξίου to  πράγματι ύπερβολικόν μετρον 
τής κοθιερ όσεως τής ποινής τοΰ θανα- 
του ! κατά τών καθ’ ύποτροπην καταδι
καζόμενων Ιπ ϊ ζωοκλοπή 1 ΣπαπμωδικαΙ 
εκδηλώσεις τής ά ν ο ρ γ α ν«ότου και ασυνε
πούς ποινικής πολιτικής τοϋ Κράτους χαι 
εν τούτω. Έ ν  φ  ή  αύστηρά, δπου τούτο 
επ ιπ ο λ ά ζε ι,  Ιφαρμο^ή τών κείμενων δια= 

τάϊεων Ιπαρκεΐ, δπως Ιπήρκεσε και αλ-
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λοτε, είς μίαν περίοδον κανονικής λει
τουργίας τ·ών νόμων, ινα παταχθή τό 
κακόν. Εις τήν Κρήτην ως εξάγειαι εκ 
δημοσιευθείσης προσφάτου εκθέσεως τοϋ 
Είσαγγελέως Χανίων καί κατά τά τελευ
ταία ετη βαίνει αυξα'όμενον κατά τρόπον 
επικίνδυνον, διότι συμβάλλει εϊς τήν γέ- 
νεσιν κα'ι σοβαρωιέρων κατά τής ζωής 
SSixi]udc(t)v.

‘Ως πρις τήν λαθρεμπορίαν, ή 
οποία και είς τήν πόλιν μας Θεωρείται 
ως άκμαζουσα καί αυξχνομένη, κατά 
σχετικήν άνακοίνωσιν τοΰ Κου Είσαγγε
λέως, Πειρα'ώς, γενομένην επί τή λήξει 
τοΰ έτους 1927, εΐναι βεβαίως αδίκημα 
επιττολαζον εν Έλ?άδι. 'Η  εγκληματική 
όμω; βαρυτης αΰιοΰ δέν είναι πραγμα
τική καί ουσιώδης, άλλά μάλλον τυπική.

Ό  νόμος, Ιπ’ εσχάτων προσέδωκεν 
είς αυτό τόν χαρακτήρα κα'ι %οϋ καχουρ- 
γήματοςκαί τό υπήγαγε μάλιστα εις τήν 
αρμοδιότητα τοϋ πενταμελούς Έφείβίου, 
τοΰ γνοοστοΰ, ώς δικαστηρίου τών κατα
χραστών,δ ότι πράγματι συνεστήθη υπό 
τήν κραυγήν τής δημοσίας συνειδήσεω; 
διά τάς καταχρήσεις, εν φτοιαΰτη άιταίτη- 
σις τή; κοινής συνειδή ιεως οΰδαμώς εξε· 
δηλώθη διά τόάδίκημα τήςλαθρεμπορίας, 
τό οποίον ώς αδίκημα φορολογικόν δέν 
εχειάναγνωρισθή γενιχίός ώς σοβαρόν έγ
κλημα. Αποτελούν τό αδίκημα τοΰτο μίαν 
εκδήλωσιν τής μετχξύ τοϋ άτόμου καί τοϋ 
Κράτους διεξαγόμενης μάχης, π:ςιιουσια- 
σιακής έννοιας παρ χτηρούμε^θν καί είς 
τάς όμοίας σχίσεις τών πολιτών πρός τό 
Κράτος απανταχού, μεταβαλλόμενον δέ 
εκαστοτε, άναλόγως τών δασμολογικών 
διακυμάνσεων, δσον δήποτε καί άν συ
γκροτεί π^ράβασιν νόμου, δέν προδίδει 
§γκληματι*ήν κακότητα τοιαότην, ώστε 
va ποοσβάλλη τό κοινόν αίσθημα τοϋ 
δικαίου καί -νά διαταράσση σπουδαίω; 
την έννομον τάξιν.

Επίσης αδίκημα μεταβατικόν, γεν- 
νηθέν κατά τήν πολεμικήν περο^ον λόγο;» 
διαταράξεις τής λειτουργίας τοϋ νόμου 
τής προσφοράς καί της ζητήσ-ως, είναι 
καί ή αισχροκέρδεια, ή οποία παρ’ ήμΐν 
§5ιώχθη κατά τρόπον άβασάνιστον καί

άνοργάνωτον, άνευ ού ε̂νός συνδυασμοϋ 
προς παραλληλον επισιτιστικήν καί ά/υ- 
ρανομικήν τοϋ Κράτους όργάνωσιν καί 
πολι.ικήν καί κατέστησε πολλοΰί, είς τά 
μεγάλα Ιδίως κόντρα, κα?αδίκιυς. Ή  
ε/ιίίρασις τών τοιαύτης φΰσεως αδικη
μάτων co; καί τών δφειλομένων είς τούς 
άναγκαστικούς νόυονς τών Δικαιοστα- 
σίων καί τών Ένοικιοστασίων, δέν πρό* 
κειται βεβαίως νά Ιχη μόνιμον χαρα
κτήρα.

 ̂ Είς τά κατά τών ή^ών εγκλήματα, ώς 
έλέχθη, παρετηρήθη άλλαχοΰ μεταπολε
μική αυξησις αύτών, ίδ α είς τά περί 
τόν γάμον, Τά σχεαχά στατιστικά παρ’ 
ήμΐν δεδομένα εκ τών δικαστηρίων καί 
τών φυλακών παρέχουν βάσιν επιτρέ- 
πονσαν τό συμπέρασμα της αΰξήσεοίς 
του άδικήματος τής μοιχείας. ’Επίσης, 
επι τή βά-ει τών μηνύαείον, παρατηρεί· 
χαι καί αΰξησ·ς τών αποπλανήσεων εί; 
ασελγειαν, καίτοι, ώ; είναι γνωστόν, τβ 
αδίκημα τοΟτο, εις τά μεγάλα ιδίως xiv- 
τρα, Ιχει ΰποστή πλήρη εκφυλισμόν, κατ* 
αναλογίαν της έξ λ̂ίξεως της ζωής τής 
ανηλίκου γυναικός.

Γενικώς επί των αδικημάτων αδτών 
θά ή̂ ό-νατο νά παρατηρηθώ οτι ή  άνα- 
πτυχϋεΐσα εκλοσις των ή-Ιών συνέβ <λεν 
είς τήν άηάμβλυνσιν τή; Ινν^ίας αδτών 
ε ν  τ?/ κοιν-̂  συ̂ βιδήσει, Παρά τήν έπί 
rop κεφαλαίου τιύτου κοινωνικήν μας 
έζίλιξιν, ή σχεδόν δυνάμει εθίμου, ισχυ
ρότεροι- επικρατοΰντος εις ώρισμένας πε- 
ριφερείας, προστασία τής τιμής διά τής 
«κουμπούρας» εξακολουθεί εί τέτι ίσχύ- 
ουσα καί αποτελούσα αιτίαν μεγάλου πο
σοστού αδικημάτων κατά τοΰ προσώπου 
καί κατα τής ζωής. Περίεργον εν τούτοις 
είναι σχετικόν πόρισμα τής έγκληματικής 
στατιστική:, κατά τ» όποιον είς ώρισμέ- 
νην περιφέρειαν τοΟ Κράτους ή λπτουρ- 
γία τοΰ συστήιιατος τής «κουμπούρας» 
διά λόγους τιμής ουδαιιώς συμβάλλει είς 
ελάττωσιν τοΟ αδικήματος τής μοιχείας 
εν φ είς τάς α'κλα: ή εξ αΰτοϋ τρ μοκρά- 
τησι: είναι |υ τοΰτφ άτοτελεσμα·ική.

Τά κατά τή; δημοσίας άρχής αδική
ματα, εξυβρίσεις τής άρχής καί ά νησιά*
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σεις κλπ. δέν παρουσιάζουσι μεταπολεμι
κοί; ελάττασιν. Καίτοι ΰπετίίίετο οτι ή 
βαθμιαία πολιτική προαγωγή τοϋ λαοϋ 
άλλά καί ή πληρέστερα δια,·ταιδαγώγησις 
τών κατωτέρων οργάνων τή; ΔιοΓ ή σεως 
τών ̂  ερχομένων είς άμεσωτέραν ε
παφήν πρός του; πολί'α; θά συνέβαλλον 
εί; τήν μείωσιν αυτών. Έκ τών εργασι
ών τών Πληαμελειοδικείων παρατηρεΐται 
σωρεία περιπτώσεων τοιοότων. Δέον νά 
σημεωθή δμως δτι είς τά τοιαϋτα αδική
ματα υποπίπτουν ουχνότερον οί νέοι Έλ- 
ληνε: πολΐται, είτε έκ μή άκριβονς |πι- 
γνώσεως των συνεπειών τής συγκοού 
σεως πρός τά δργανα τή: Δημοσίας εξου
σίας Ητε κχϊ συνεπεία τών εκ τοϋ προ- 
τέρου βίου των ΰπό τήν τουρχικήν επι
κράτειαν συνηθειών. 'Αλλά καί ή συμβο
λή τών νέων ανατρεπτικών κοινωνιών 
τάσεων δέον νά Ικτιαηθή εν προκειιιέ'φ. 
Η συγχρουσις πρός τά δ >γανα τής κα- 
θεστηκυίας αρχή:, καθ’ ή; επί τή βίσει 
τήςπε;ΐφήμου ιδεολογίας των άγωνιζον· 
ται ot συνειδητοί όπαδ ί «ΰτής Ιργάται! 
αττοτελεΐ αρχήν τοϋ προγράμματος τής 
«εμπράκτου» προπαγάνδας των ιδεών 
τojν! 1 Είναι καί τ» φαινόμενον τοϋτοχα- 
Θαρΐ>ς μεναπολεμικόν συμπτωαα, παρα- 
τηρουμενον παντ >ϋ, δπου δρώσι τοιαϋ- 
ται άνατρεπτικαί τοΰ σημερινοϋ κοίνο^νι- 
χί$ καθεστώτος όργανά)πεις.

Έν σχέσει πρ^ς τά κατά τής ζωή; ά
δική ιατα, δ,τι είναι εξη<ριβωμένον καί 
δΰναταί τις νά τονίστ) μετά βεβαιότητας 
είναι δτι καί παρ’ ήμΐν μεταπαλεμικώς 
εμφανίζονται ταϋτα εν τή έκτελέσει των 
εξελιγμένα καί τελειοποιημένα. Ή  χρη- 
σιμοτυίησις καί τοΰ αυτοκινήτου, παρά
γοντος καί αϋτοό νέου τοϋ 1 -κλήματος 
κατά τήν εχτέλεσιν, ή χρήσις τών 
πλέον άπανίϊραίπων μέσων κατ’ αύ
τήν ένεργουμένων διά ξυραφιών, πελέ- 
κε ον, διά καΰσεω:, 6ta στραγγαλισμού, 
καθιστά βΐδεχ^εστέραν καί στυγεοωτέραν 
τήν μορφήν αύ ιών εν συνδυασμώ πρός 
τούς ώς έπί τό πλεΐιτον, έπιδια·χ >μένονς 
σκοπούς τής ληιτεΰσεως τών θυμάτων 
των.

Ή  συνήθης μορφή τών άνθρωπο·

Ββί

κτονιών είναι ή διά λόγους άντεκδικήσεως 
ίσχύοντας άκόμη είς ιδιαίτερα διαμερί
σματα τής χώρας καί τιμή;, ώ; καί διά τό 
φιλότιμον, διά τήν παρ>ξήγησιν βοηθοΰν- 
τος καί τοΰ άθεσφάτου οίνου (καίτοι 
παρ’ ήμΐν κατ’ αντί ίεσιν πρός τά αλλα
χού παρατηρηθέντα σχετικώς, ό αλκοολι
σμός δέν έ'χει άναπτυχθ ή Ιπιχινδυvco; 
ουδέ αποτελεί κύριον παράγονττ τώντοι· 
οϋτων εγκληαάτων), πολλάκις δέ δυστυ
χώ:, διά τό «τίποτε» διαπραττόμενα. Είς 
τήν ύπαιθρον χώραν, ή κτηματική δια
φορά άποτελεΐ τό σΰι'ηθες αΐαον τής αί- 
μΊτηι ά; Ιγκληαατικότητος. Δ·ά τά έν 
αύτή διαρραττόμενα τοιαϋτα εγχ1ήματα 
Ικ τών στατιστικών τών δικαστηρίων δέν 
δύναται νά εξαχ^ή τό συμπ^ρα^μα δτι 
Ισηυείωσαν αυξησίν τινα. Ή  αυξησις 
ιών άνθρωποκτονι 7,ν παρατηρρΐται είς 
τάς μεγάλες πόλεις είς τάς οποίας εχ-ι I- 
πέλθει σημαντική άλλοίωσι; τοϋ πληθυ
σμού καί τής συνθέσεως αυτών. Καί ώς 
πρός πύτάς δέν δύναταί τις νά n n ’Q δτι 
εμφανίζουν συνήθως τήν άπαισίαν μορ
φήν ιών είς τάς ξένας μεγάλοι'πόλεις §ια- 
πραττομένοον όμοιων αδικημάτων.

Είς πρόσφατον εργον του ό μέγας 
ιή; ’Ιταλίας ποινικολόγης Ferxi υπό τόν 
τίτλον «εΐ: αιών ά^θρωποκτονιώνκαί αΰ- 
τοχτοΜών^επίτή βάσει στατιστικών πινά
κων συμπεραίνει δτι εν Γαλλί :̂, ’Αγγλία 
’Ιταλία καίΓερυανία παρετηοή^ηκαταιόν 
αίώνααδτόν (λήγοντα τφ 1925) οΰξησις 
τώναυτοκτονιών καί μείωσις τών ανθρω
ποκτονιών, Είδικώ:, διά την’Ιταλίαν εί; 
υήν οποίαν ή πηνή τοΰ Θανάτου εχει κα- 
ταργηθή ά?*ό τοΰ 1890 ύποστηοΐζει δτι ή 
μείωσις τών φόνοον, καί μ τά τήν κατάρ- 
γη-τιν τής θανατική; π ο ι ν ή ς ,  άποδίικνύει 
τήν μή άναγκα ότητα αυτής !..

Γίαρ° ήμΐν «ί τελευταίοι εκτελέσεις 
Θανατικών ποινών εγένοντο διά τυφεκι
σμού επί κ«ταδίκο>ν ληστών κοί φονέων, 
καταδικασθ-ένττην υπό τών στρατοδικείων, 
παρατηρώΐται δέ χαρακτηριστική δΐΊτακτι- 
κότη; τής εκτελεστικής εξουσίας είς τήν 
ενέργειαν Ιχκρεμουσ υν εκτελέσεων τοι- 
ούτων πεινών επιβληΘεισών υπό Πολ, 
Δικαστηρίων,
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Εΐναι καί τοϋτο ενδεικτικόν τη; IX- 
λείψεως δργανώσεως σ;αθεράς ποινικής 
καί σωφρονιστικής πολιτικής τοΰ Κο1*· 
τους μας, οφειλώμενης καί s-tc; τήν μή α
κριβή γνώσιν τής θέσεως τοϋ εγκλήματος, 
παρ* ήμΐν. Καί είναι τοΰτο φυσικόν. 
Έφ5 S jov δέν εχομεν ωοισμ^νων ετών 
στατιστικά δεδομένα, κατά to μάλλον η- 
ήττον ακριβή, είς τρόπον ώστε νά δυ̂ ά- 
μεθα νά έκτιμήτωμ^ν ποΐι τα κυρίως 
επιπολάζοντα στα^ερδς αδικήματα και 
ΐά συνεπώς χρήζοντα αυστηρού καί πα
ραδειγματικού κολασμοΰ, δεν. είναι δυ
νατόν νά δώσωμεν ώρισμένην κτιτευθυν- 
σιν εις την πολεμικήν τοΰ Κράτους κατά 
τοϋ έγ <λή ιατος.

Ώ ς  πρός τήν αΰξησιν ή μή τής έγ. 
κληματικότηως τής γυναικός δέν ^έχομεν 
δυσ υχώς στατιστικά σΕοιχεΐα ακριβή. 
Οί πίνακες τών υποδίκων καί καταδίκων 
γυναικών τών γυναιχ-£ων φυλα 'ώ ν των 
τελευταίων ετών δίδουσι, παραδόξως, 
αρι&οούς «π 'δεικνύοντας έλαττα»σιν, από 
άπόφεως μόνον ποιοτικής |  ιφανίζονται 
σοβαρότερα ιά τοιαΟια ένκλήματα· Ε
πίσης ca σχετικά στατιστικά δεδοιιένιι 
δικαιολογοδν τό συμπέρασμα οτι ή έπ ιρ- 
χία έμ χα ' ίζει τήν γυναίκα μετέχουσαν ε?ς 
τά έ/κλήματα τής βί·*ς, τά κατά τοΰ προ
σώπου καί τής ζωής τ ηαΰτα. Συμπρά - 
τουσα μειά τοΟ άνδρός εις τάς αγρ τικ^ς 
εργασία: ευ,ρίσκεται πολλάκις συμμετε- 
χουσαΐίς τά εκ λόγων κτηματικών δια
φορών τοιαΰτα έγχλήματα. Κατά τά τε
λευταία ετη τό καθούμενον ώραΐον φνλ- 
λον άνεμίχθη καί εις τήν ληστείαν ! 'Η  
γνωστές qitb τήν αναγνωσματοποιησιν 
τοϋ ήαερησ. τύ^ου «λησταρχ νες»  ̂ άς 
ατεκλήθη^αν Β «σίλω, Ααμπρω, Ασημ^ΰ 
είναι η Ιστορική «ίντιπροσωπευσις τη , 
γυναικός είς τό ένδοξον τοΰτο νεοελληνι
κόν ε’, κλη ια. Εις τάς πόλεις κυρίως εμ· 
φανίζε^αι ως ύπαιτία τών ελαφρότερων 
αδικημάτων έξυβρίσεων καί άδικων επι
θέσεων, ίδί<ϊ μεταξύ τών κατωτέρων κοι
νωνικής άναπτυξεοος t  >Semv με μ 'αν ου- 
ξησιν ιδιαιτέραν τώ ν  άδικηαάιων αυ
τών δφειλομένην είς τάς Ικ τοϋ ενοικιο- 
στασίου διαφοράς μεταξύ Ιδιοκτητών καί

μισθωτών. Ε π ίσ ης συμμετέχει είς^ τήν 
κλοπήν καί αναδεικνυε^αΐ πολλάκις ηρω'-, 
τών λεγομένου ερωτικών δραματων, με 
εκδηλώσεις τής λεγομένης σεξουαλικής 
Ιγκληαατι <6iητος(οπηιι a a l i t e s  e x u e l l e ) .

Ώς πρός την εγκληματικότητα των 
ν έ ω ν ,  ε χ  τών στατιστικών τών δικαστη
ρίων καί τών φύλακαν, ίδίοος εις τας 
μεγάλα πόλεις, παρατηρεΐται σχετική αυ- 
ξησι:, ίδίως είς τά αδικήματα κλοπής και 
αλητεία:, δ οηλομένης είς την αλλειωσιν 
τής κοινωνικής συνθέσευς αυτών εις 
τούς οίκονομικούς ορούς της ζωης των 
λαϊκών μαζών καί τό μβ'αβατκον φαι- 
νόμενον τής ανε ιγίας. Γενικοτερον, επ_ι 
τοΰ ζητήματος αυτοΰ, τό όποιον αλλαχού 
Ιχει έλκύσε. ιδιαιτέραν τήν μέρ μ''αν του 
Κράτους ίδρΰσαντος είδικά δικαστήρια, 
άλλά καί τών διαφόρων κοινωνικων ορ
γανώσεων πρός πρόληψή τής αναττυ- 
ξεωςτών φυτοορίων τών ε ακίνδυνων εγ
κληματιών τοϋ μέλλοντος θα ηδυνατο 
νά παρατηρηθή, οτι παρ ήμΐν δεν εχει 
άποδοΑή ή π-οοσηκουσα προσοχή, χαρα
κτηριστική είναι η σ υ μ μ ε τ ο χ ή  νεαρόν 
δημοσίων καί ιδιωτικών υπάλληλων εις 
!γχλήματα περιουσιακά σοβαρωτέρα; 
μ ρφής, δφειλομένη είς τάς __ κρ μούσας 
ροπάς τής απολαύσεως τών ηδονών της 
ζωής τάς οποίας υποθάλπει τοσον το 
κοάτος μεριμνών μόνον διά τήν φορο
λογικήν του πολιτικήν, επι των χαρτο 
παιδικών καί τών άλλων όμοιων *εν* 
των δσον καί ή κοινωνία παρασυρθειία 
είς μίαν κακόζηλον Ιπομί ιησιν των <χΚ·εις μν-uv AUA\>k,i| * ■ ο -
λανοϋ συμβαινόντων και χειραφετη^ει- 
σα υπέρ τό δέον τών παραδ σεων, αι 
όποΐαι συνετήοουν τους δεσμούς μια; κοι
νωνικής καί ηθικής πειθαρχίας.

V
’Αλλά, περιορίζων τάς γενικός σ*εψεις 

καί παοατηοήσ ι: μου επί τών πολλαπλών 
απόψεων τοΰ άπασχολοΰντος ημα, '-ηΐη- 
μα'ο;. διότι, ιδίως, δσον άφορά εις.τήν 
αιτιολογίαν τής τοιαύτης εμφανισεως της 
Ιγκληματικότητος, δέν είναι ^υνατον να 
διατυπωθώσι αΰ 'α ι πλήρως εις μιαν δια- 
λκξιν, θά  εΐτω  δλίγας λέίεις ειδικως Ιπι 
τή ςΙν  ΤΙειραιεΐ εγκληματικοίητος. ϋ
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κοινωνική σύνθεσις τής πόλεως τοϋ Πει
ραιώς, λόγφ τοΰ γεγονότος δτι eivai ό 
πρώ̂τυς̂  λιμήν τοΰ Κράτους, καί προπολε- 
μικώς Ινείρανιζε μιαν ποικιλίαν εξαιρετι
κήν. Ώς συμβαίνει είς δλους τούς μεγά
λους λικένας καί εδώή συρροή εκτοΰ εξω̂  
τερικοΰ και εκ τοΰ εσωτερικοΰ στοιχείων 
ρεπίντων πρός τό αδίκημα, ύφ’ δλας του 
τας μορφας, ε ίνα ι φυοιχον ko ivcov ikov 
φαινόμενον. Καί α νλοτε γωνίαι τινες 
τής πόλεως είχον αναννωριηθή ώς έ- 
στιαι κακοποιών καί. ώς είναι γνω- 
στόν,̂  είχον γραφή καί κοινωνικά μυΡι- 
στορήιχατα̂  ύπό τούς χαρακτηριστικούς 
τίτλους «οί μαΰροι άνθρωποι τοΟ Πει
ραιώς».

‘Η Ιαφάνισις τοϋ αδικήματος τής χα
σισοποσίας χαίτης αλητεί-ις ώς καί αν- 
θρωποκτονιών ηνών μυστηριωδών είχε 
δόοει λαβήν είς τήν δημιουργίαν τοιού· 
των, πάντως υπερβοΠκών, εντυπώσεων. 
Είχον λάβει αλλοοε αψορμήν, δταν είχον 
τήν τιμήν νά διευθύνω τήν εισαγγελίαν 
Πλη μελειοδικών Πειραιώς, εις περίοδον 
διαρχείας τοΰ π λέμου, νά πιρατηρήσω 
οτι ειχε τότε ^-εριορισθή εξαιρετικώς δ 
αριθμός τών αδικημάτων τής βίας κακι 
τοΰ προσώπου καί κατά τής ζωής, καί δτι 
εσηΐΗιοΰτο όναπιιίις τών αδικτιμάτων 
τής ατάηις,  ̂επί τή βάσει, εννοείται, τών 
μηνύσεων, ή πληθΰς τών όποιων ώρεί- 
λετο είς τό δίκαιοιτάσιον, τό υποβοη
θούν τήν ποινικοποίησιν πολιτικών δια
φορών, ώς καί τών κλοτών, ίδ;α περι 
τόν λιμένα. Τό φαινόμενον αύτό, 
τής αύξήιεος τών τοιού ccov κλοπών, 
εχον σ^έοιν ποός τήν όση ιέραι αναπτυσ- 
σ .μένην καί αύς ιυσαν χίνησιν τοϋ λιμέ- 
νος, παραΓηρηθέν και κατά το από τοΰ 
1920 καί εντεύθεν ειη, εδωκε λαβήν είς 
την Θέσπισιν τοΰ νομοθ. μέτρου τής κα- 
0ιερω3εοος τής επ αυτοφώ5φ διαδικασίας 
διά τήν εκδίκασιν αυτών πρός συντονωτέ- 
ραν καί αποιελεσμαηκωτεραν δίωξίν των. 
Εκ σχετικών τελει-ταίων ανακοινοίσεων 

τοΰ είσχγγελέ ος καί τοΰ Προεδοου τών 
Πλημχελειοδκών Πειραιώ;. στη)ΐζομ|- 
νων επί σταησιικών παρατηρήςεων τών 
τελευταίων Ιιών, εξάγεται σχετική αΰξη-

σις τών περιουσιακών αδικημάτων απά
τη; καί κλοιτής, ή οποία βεβαίως πρέπει 
να εκτιμηΟή όπολοΥίζομέ» ης καί ιής επελ- 
θ3υσης αδ;ήσεως τοΰ πλη^υσμοΰ καί τής 
εισροή; ποικ λοον ξένων στοιχείων" οος 
πρός τήν κλοπήν, είδικώς, διά τήν αιτιο
λογίαν αυτής, δέον νά λαμβάνηται νπ' 
Οψει ή έν τφ λιμένι κ,ατοΰσα στά
σις, δφειλομένη είς όπαιτιότητα τοι'Κρά- 
τους καί ή οικονομική νατάιτασις τών 
εργατικών τάξεοιν.Δι'ί τά εγκλήματα κατά 
των ή9ων, ή ο ύ ς^ ε ΐσ α  ποικιλία τής συν- 
θεσεωςτοΰ πληθυσμού τής πόλεως’ απο
τελεί παράγοντα τής αδ^ήσεοος αύ’ών, 
καιτοι, ώς είναι y v o j o c o v ,  ή έ’ν^ο α αδ
τών *^ει οοσ ωδώς νοθευθή καί τά π λα 
στά αυτών δέν καταλήγουν είς >ατ«δ!καζ. 
Δια τά ^άδΐΐήματα κατά τής ζωής καί 
κ ιτα  τοΰ  ̂ π^οσώπτυ, παρα:ηρεΐται, δτι, 

οφαλομένων είς τήν καί Ιν 
τφ  μέσορ τής κοινωνίας ιοϋ Π ειρ α ι'ςδ ,α - 
τήρησιν τών τοπικίιν αντιλήψεων των εκ 
διάφορων μερών πρ ερχομένων κατοίκων 
καί οτι τελευταίως ϊδί^ εμφανίζονται επι- 
πολάι^οντα μεταξύ τών ξίνο3ν, ^Αρμενίων 
και α λων, ^πολλάκις δέ ύπό τήν μορφήν 
περίεργων ερωτικών δραμάτων !

Vi
r Το Υε ιπόν συμπέρασμα,εκτής εττισκο- 

πησεως ταύτης τής παρ’ήμΐνέγ*λημα'ΐκό- 
τήτος μετα τον πόλεμον είναι οτι βεβαίως 
επηρ?άσθη αυτη οδ ιιωδώς εξ οδτοΟ. τό- 
σο.  δι“ λόγους, οί όποιοι καί αλλα
χού ανελυθησαν καί ΙξεημήΘησαν κο*ά 
ιήν επιστημονικήν Ιξέτασιν τ<Ό ζητήμα
τος, δσον καί I/. τής ριζικής διαταραχής 
τών δρων τής δημοσίας και κοινωνικής 
^ωής τής συνεππίϊ αδτοΰ έπελθ^ναης καί 
παρ’ ημίν. Π χρά τήν τυχόν διαφωνίαν 
αριθμούν τινων, τών οποίων ή γλώοσα 
είδικώ; διά τήν πε^ίπτωσίν μας εκ
φράζει τήν πραγματικότητα, τό γενικόν 
δημόσιον α ’ο-θηιια επίτή βάοε^ τών καθ* 
ή αέραν παρατίιρησεωνκαίεντυπώσεων,έχει 
σαφΖς διαγνώσει άνάπα  ξιν ιών ne- 
ριουοιακών κυρ ως άΊικημά ων, ύφ 5 
ολας τ«>ν τας μυρφάς καί προαγωγήν,  
ϋπο jto to titf /v  Μποψιν, τβ>ν Άλλων 
ο ο βαρών άδ,,κημάτων, Τά περιουσιακά
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άποτελοΰν τάς εκδηλαίσεις τής πολιτισμέ
νης έγκληματικότητος, τή; οποίας ή εύ
νοια, συ·*επε'α ειδικών κιιί πάντως Αδι
καιολογήτων νομοθετικών μέτρων, εχει 
ουσιωδάς άμβλυνθ^,

ν ι ι
Ύ πό γενικωτέραν κοινωνιολογικήν 

εποψιν, θα ήδύνατο νά λεχθή on  ε ψ 'δ 
σον τώ έγκλημα άτοτελεΐ βιολογικόν φαι- 
νόμενον κ «ί είναι εχθρός τοΰ κοινωνι
κού συγκροιήαατος, ή και5 αΰτοΰ ά'μυνα 
είναι καθήκον καί δικαίωμα τής κοινω
νίας.

'Γπό τήν έννοιαν ταυτην, ή υγιής κοι
νωνική συνείδησις οφείλει νά Ινισχύη 
τήν υπότοΰ κράτους υποχρεωτικός κα- 
ταβΓ>λλομένην σχεηκήνκατασταληκήν προ
σπάθειαν, Ά λλ1 είναι πρίγματι παράδο
ξον καί Θλιβερότατον το κατά τά τελευ
ταία Ιδίως ετη παρατηρηθέν φαινόμενον 
τή; σιεδ>ν συστηματική; χαλαρώσεως 
υπό τοΰ Κράτους τών μέτρων τή; κατα
σταλτικής, ποινικής, και σωφρονι
στικής, αύτοΰ πολιτικής, δ ι' ών, τό 
ίδιον, εχει μείοιαει σημαντικώς, τήν α
ξίαν τοΰ έργου τής Ποινική; Δ.-καιοσύ- 
νης, διά τής ανατροπής και μεταβολής 
τών αποφάσεων των δικαστηρίων. Είς 
διάστημα μια; δεκαετίας έχουν Ικδοθή 
υπέρ τούς 50 νόμους καί νομοθε ικά δια
τάγματα, τών οποίων τό περιεχ^ μενον, 
είτε εμμέσως, εϊ ε αμέσως, είναι άμνη- 
στευτικον κοινών άδικημάΐ(θν.

Πρός π  ριορισμόν τής Ιξαιρετικής 
ΐαύτης καταχρήσεων ή οποία πιρετηρή· 
0η εις τό Κ άτος μα; έτέθη εί; τό νέον 
Σύνταγμα διάταξις, χαθ’ ήν ρητώς απα
γορεύεται ή διά νόμου χορήγησις άμνη- 
στείας επί κοινών άδικημάτων διάταξις 
μή άπαντωμένη είς ούδέν Συνναγαα των 
α ,λων ποπελιτ- σμένων|χ ρατων. Έ πέπρω - 
τό δμω; καί αυτη ολίγον χρόνον άπό τής 
δημοσιεύσεως καί τή; εφαρμογής τοϋ 
v4jd τούτου Συντάγματος νά παραβ'α- 
σθή παρ’ α ύ ιή ; ταύτης τής Βουλής, ή 
οποία συνέταξε τό Σ ΰ^α^μα, διά τή; 
ψηψίσεως νοΰ νόμου 3387 τή; 1ης ’Ι 
ουνίου 1927, δι’ οΰ επεξεταθη χρονικώς 
ή ισχυς τοΰ θεσμοΰ τή; νέας εμπράκτου

μετάνοιας, ή οποία νομικώς ε^ει τήν έν
νοιαν άμνη-πεία; δ.τό δρον.

Αι μέθοδοι αΰεαι καταρρίπτουσαι τό 
κΰρος τοΰ Κράτους ώς ΰ/ιερτάτης ή9·ικής 
έννοιας καί εχμηδενίζουσαι τόν πρός τού; 
νόμο· ςσεβασμόν εκ^αταίωπαν τήν £δ αν 
τής ατιμωρησίας, ή όπο'α αποτελεί πραγ
ματικόν παράγοντα αΛαπιύξεο^ς τής εγ
κληματικό τητος.

Εις αθέλητον μεν, άλλά σπουδα αν 
ενίσχυσιν τών α π ΐ τοιαύτης απόψεως 
ολέθριων τούτων μεθόδων τοΰ Κράιους, 
ε ,·χεταΐ ο τύπος, ο οποίος πρ >αχθεις επ’ 
Ισ/άτων, εις ποσότητα καί πλούτον ΰλης 
παρέχει υπερβολική δημοσιότητα εί; τό 
εγκληαα, μέ Εξαιρετικούς χρωματισμούς 
καί μάκρος περι^ραράς τών ποικίλων εκ
δηλώσεων αΰτοΰ, ιδίςι εϊς τάς πόλεις. 
Εχει απο πολλοΰ παρά τών |γκλη ιατολό- 

γων ύποστηριχί*ρ δτι ό τΰπ ς ώς και τό 
βιβλίον επηρεάζει τούς ψυχικδ; προδιατε- 
^ιαενους, κυρίως πρός τό έγκλημα καί 
συμβάλλει εις την αυξησιν αυτού. Ε π ’ 
εσχάτων εν Ita/igr Ιλήρθη νομοθετικόν 
μετράν άταγοί εΰον την κατάχρησήν είς 
τάς υπό τοΰ τΰπου περιγραΐάς τών |γ -  
κλημάτων παρατηρηθεϊσαν καί έκεΐ. Έ -  
πίση; εν Γ«λλ q. υπεσι:ηρίχθη δτι αποτελεί 
κακήν ε ραοιίο'/ήν τή; έλευθερίας τοΰ τΰ
που υπέρ ής τόσοι έγένοντο αγώνες, ή 
διά τών περιγραφών τούτα>ν ίκανοπ »ίησις 
νοσηράς περ εργεί jrg τοϋ κοινοΟ κ ·ί έξα- 
ψις τών τυχόν λα'Θανουσών εγκληματι
κών ροπών είς πολλούς αναγνώστης,

V III
Ε ίνα ι βεβαίως αληθές δτι οί βροι τοΰ 

χο.νωνικοϋ*αι οικονομικοΰ περιβίλλοντος 
συμβάλλουν εϊςτήνγένεσιντοΰ εγκλήματος. 
Καί αποτελεί καθήκον τοΰ Κράτους, ώς 
καί ΰλης τής κοινωνία;,ή προσπάθεια τής 
βελτιώσεως αυτών καί τή: ά^σεως τών
άνηκειμενικών αί>ίων τής εγκληματικό' 
τητος. Αλλ η |ν ν 0ια τής τοιαΰτης προ· 
οπν&είας  δέν εΐναι Ανθροοπίναος δυ
νατόν νά έξιχ&τ} μέχοι τής άντι- 
Ηαταατασείο; τής τιμοοοίας x&l τής 
ποινής διά Τής λ ιγομ ίνης προληπ τι
κής τοϋ άδιχήματος μεθόδου.
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Ό τα ν  έτέ&η τό ζήτημα είς τό τελευ 
ταΐον εν λλαις εγκληματολογ:κβν
συνέδριον μία μόνον φωνή ήχούσθη ή 
τοΰ F e rr i υπέρ τή; άντικαταστάσεως τής 
ποινής διά τών ασφαλιστικών μέτρων!

Δέν δυνάμεθα νά ποοίδωμεν τήν μελ
λοντικήν Ιξελιξιν. Ά λλ’ ο,τι επιτάσσουν 
αί ΰπαγο3ευσεις τοΰ παρόντος, είναι δτι 
τό Κράτος οφείλει νά δογανάπη, ά}μο- 
νίση καί συστηματοτοιήίη πληρέστερον 
τήν ποινικήν του πολιτικήν, ϊνα προστα
τεύω τήν κοινωνίαν κατά τοΰ εγκλήματος 
καί πρηλαμβάνη τήν έπικινδυνωτέραν 
έξέλιξιν αΰτοΰ.

Διά τήν κοινωνίαν, άντίκοΰζουσαν 
τό έγκλημα, ούχί άπο τής ειδικής επι
στημονικής απόψεως, άλλ’ ώς μόλυσμα, 
ώς κίνδυνον, ώς εχθρόν, είναι φυσικόν 
δτι ή αΰττηρτ καταστολή καί καταπολέ 
μηΉς αΰτοΰ άνταποκρίνεται είς τάς άξι 
ώσεις τή; ΰγιοΰς αυτής συνειδήσεως. Τό 
εργον τής βελπ,ώσεω: τών ηθικών δροιν 
τής ζωής κατά τρόπον τοιοϋτον, ώστε 
βαθμια’ως νά επιτυγχάνεται ή ε'άττωσις 
εν γένει τοϋ εγκλήιιατος καί νά ε.τιδιώ- 
κη-αι ή ολοσχερή; εξιφάνισις αύτοΰ 
πρέπει νά άνταποκρίνηται είς τά ίδα ι-

κ ί,  τών οποίων τό φώς πηγάζον έκ τή; 
φιλο,Γοφίας καί τή; επιστήμης, ώς καί 
τής χριστιανική; ηθική;, δέον νά ε,ιπ'έΐ] 
τόν άνθρωπον εί; τόν κόσαον τοΰτον 
μέχρι; δτου έπιτευχθή η πραγμάτωσις του 
ονείρου τή; ιδεώδους κοινωνίας.

IX
Είς τό εργον τοΰτο τής ηθικής άνυ- 

ψώσεοίς τής κοινωνωνιχής ζωής καί τής 
έμμεσου καί προληπτικής καταπολεμή- 
σβως τοΰ εγκλήματος θά  παρεΐλκε νά το- 
ν ιιθή  δτι τήν πρωτοπορείαν πρέπει ν* 
άποτελοΰν είς πάσαν κοινωνίαν αί έπι- 
στΐ|αονικαί τάξει:, διότι είς τοϋτο απο
βλέπουν οί ανώτεροι σκοποί πάσης Ιπι- 
στήμης. Είς τήν μάχην μετάξι1 τή; Κ α
κίας καί τής ’Αρετής, rrjv συνταοάσσου* 
σαν τήν κοινωνίαν τών άνθρά>των, 
άφ’ ή; είχε δργανωθή, καί έμφανίζου- 
σαν τάς Θλ«βερας καί τραγικές εικόνας 
τών εκδηλώσεων τοΰ εγκλήματος, υπό 
τάν σημαίαν τής δευτέρας οί έφοδια- 
σθέντες μέ τά δπ^α τοϋ νοΰ υπό τής επι
στήμης παρατασσόμενοι καί στοιχοΰμενοι 
οφείλουν, νά συμβίλλουν εί; τήν τβλιπήν  
έπ ίκ ο ά ιη σ ιν  αύτής.
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ΤβΥ 5ί· ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ποιηιοΰ, ϊο,'οτέχνοβ, άσχολουμέ^ου βΐδινόβς 
άπόβ.ώ νμέ τρχνην τής ’Αναγγελίας), γβνομένη βίς τόν «Παρνασσόν· 
κα'ι βίς τάς Πάιρας, εϊς τό έκβΐ «’Αρχαϊον Ώδβϊον».

________  ; ________    ' Β  Α ιάλεξις

Τό θ έ μ α  τής σ η μ ε ρ ι ν ή ς  μ ο υ  δ α ι λ ίο ς  όσο 
κ ι ’ ά ν  ά 'ά γ ε τ α ι  σ τ ή  σ φ α ίρ α  τ ο ϋ  ώ ρ π ίο υ ,  
ά φ ιδ  π ρ < κ β ιτ α ι  ν ά  έ | ε τ ά σ α Μ β  μ ιά  ω ρ α ία  
τ έ χ ν η ,  > α θ ώ ;  ε ΐν ε  ή  τ ή ς  " Α π η γ γ ε λ ία ς ,  δ έ ν  
s a x e i  ά ο τ ό σ ο ,  \ ά  Ιχ χ ) κ α ί  τ ή ν  ξ η ρ ό τ η τ α  
έ '/ .ίίνη , π ο ύ  π ά ν τ α  π α ρ ο μ ο ια  θ έ μ α τ α  π α ρ ο υ 
σ ιά ζ ο υ ν ,

Τό μάτι τοϋ ερεονητή ψυχρό πάντα, 
μέ τή σκέψη δδηγό, Ιξετάζει, παρατηρεί, 
Αναλύει, δημιουργεί καί συνθέτει. Κα
νόνες λ«ϊ I δόγματα καθιερώνει, Ιξω δμως 
άπό τήν ώρηολογία τών αισθηματικών 
έκφράσεων, τών λόγων έχείνων, πού 
συγκινοΰν, καί κάνουν τήν όμιλία πιό 
εύχάριστη καίπερισσότερο - εύπρίσδεκτη.

ΙΙαρ" δλα ταϋτα, ελπίζομε νά μή 
γίνομε κουραστικοί, γιατί έχομε τήν πε- 
ποίθη-η, πώς άντικρύζομε άχροα:ήριο 
παρϊσ»ευασμένο γιά μια τέιοιχ όμιλία.

Όπω; δλες ή τέχνες άργά μάς ήλΡαν 
στήν Ελλάδα, ή «χριβέστερα, άργά ξα- 
ναγύρισαν στήν Έλλάδχ, ετσι καί ή 
τέχνη τής καλής προφοράς τοϋ λόγου, 
τής άπαγγελίας δηλονότι, άρχισε νά ξα 
ναφαίνεται μόλις τώρα τελευταία. Καί, 
άτυχώς, ήταν καί ή πειό καθυστερημένη.

Ώς χθές άκόμη, έθεωρεΐτο ά5τ£ΐότης 
ή Απαγγελία. Ποιός ξέρη μήπως καί 
σήμερα ύπάρχουν δπ;λ είματα ,τέτοιων 
Αντιλήψεων. Πράγμα ασήμαντο χαί Ανά
ξιέ ϊσω; ν’ Απασχόληση σοβαροφανείς 
κυρίου .Καί θυμοϋμαι,δ^α* δώ κα113 πε
ρίπου χρόνια, δ ύποφηνόμενος, δυ-'ατχ 
τραβηγμέ ος άπό τήν τέχνη της “Απαγ
γελίας, καθώς έχεΐνος χή> Ινοιωθε, κα
θώς τήν έβλεπε, κι’ άκόμα, καθώς πο- 
θοϋσε νά τή δ  ̂ Ιξελισσομέ<η, βγήκε 
άπό τό βήμα τής Μουσικής τότε Ά  
καδημίας, γιά νά πή τΙς ιδέες 
τοο, καί νά πχρουσιίση τήν ’Απαγγελία 
ώς ξϊχωρίΉή τέχνη,μέ τόν πόθον ίδρύσϊ] 
καί σχολή Απαγγελία; (δπως άλλως τε 
τέτοιο ή :αν τό κάλεσμα τοϋ Μουσικοϋ 
έχείνϊυ ιδρύματος), τά λόγια του δμοιο

ήταν ξάφνιασμα, καί άκατανόητα φανή- 
κανε'σέ καλλιτέχνες καί δασκάλους άκόμα 
τής θεατρική; τέχνης.

Δέν μποροϋ^αν νά έννοήσ*υν, πώς ή 
άπ γγελία ήμπορεΐ νά είνε τόσης σημα- 
σίας̂  πού νά σ σ ηθή καί σχολή, 
καί χατά φυσικό λόγο, καί οί ιδέες μας 
γιά τήν δλη τέχνη, πού άνατρέπανε τά 
ώς τότε γνωστά καί παραδομένα, τούς 
έξάφνισαν.

'Ωϊτόσο, εμείς, δεν παραξενευθήκαμε 
γιά τήν έντύπωση πού έ5ημιουργή?αμε. 
Τέτοια πάντα ή μοίρα κάθε νέ*ς θεω 
ρίας, κάθε καινούρ ιας ιδέα:, κάθε 
τεχνοπρεπίας.Σταθερή είχαμε τήν πίστη, 
πώς προϊφέρϊμε κάτι καλό, κάτι άξιο, 
καί δ καιρός μά; έίικαίωσε, δπως καί 
τό μέλλον, ε/,ομε πεποίθησή θά μάς δι- 
καιώτϊ] άκόμα περ.σσότερο.

Καλλιτέχναΐ. λέγω, μεγαλόσχημοι, 
θεωροϋσϊν τήν Απαγγελία : Ινα τίποτε.

Κ ιΙ άχουσα κάποτε:
—  “Q/, άδερφέ, τί εΐνε ή Απαγγελία: 

"Ενα χολοκϋθι.
Καί δμως ! "Ας μοϋ επιτραπή νά 

έπαναλάβω τή φράση, γιά τό κολοχϋθι 
χύτί, Αφιέρωσαν στ ί,ν Εύρώπη, δλόκληρη 
τ?) ζωή του, καλλιτέχναι περ ωπής.

Στή Γερμανία ίδ.αίτερα, ϊχουν Ασχο- 
ληθή άχόαα περ σσότερο. "Οπως δ Ρι
χάρδος Τάννα,ό Άλφρέδος ’Άουερμπαχ 
χαΐ δ Γκούτμαν. Καί οί τρεις αύσ'ηροί 
μελετηταί καί πα;ατηρηταί τών δρων, 
καί έν γένει τής δλης τέχνης τή; ’Απαγ
γελίας.

Ά λλά ,  καί μήπως στήν Ιταλία καί 
στή Γαλλία, λιγώτερο Ασχολοϋντη μ! 
τήν τέχνη τής ’Απαγγελίας :

Εδώ στήν Έλλάδί— στήν πατρίδα 
κάθε ωραίου— μήπως δέν ύπήρχαν άπό 
τήν Αρχαιότητά ειδ.κέ: σχολές Ρητορι
κές, στις δποϊες εδιδάσ*ετο καί ή 
Απαγγελία ; Καί κατά τόν μ$σ«ίωνα Α-

Ή  ΑίάΧΐξίί

χόμη στό Βυζάντιο δέν υπήρχε έπίσης 
σχο'ή άιταγγελίας;

Άλλά καθώς είπαμε ήταν μιά τέ/.νη 
καθ σ ερημένη. Κ ι’ άν δλες οί τέχνες 
καί ίδια τερα τής μουσικής καί ζ'ογρα 
φΐΐής— προώίευ^αν σ-ήν 'Ελλάδ*, ή 
τέχνη τής ’Απαγγελίας καθυστεροϋαε, 
— καί άκόμαΤό χειρότερο, κ~ί δτως μας 
τήν παρουσίαζαν, ήταν ά τιαισθηακή 
καϊ άντικαλλιτεχηκή xal ποό π%ν ός, 
άναληθής καί γι’ αυτί άκριβώς, άντ;χαλ 
λιτεχν.χή. Δέν ίκανοποιοϋσε τόν Ισώτε- 
ρό μας κόσμο,

Δέν ήταν δημιούργημα δικό μας, 
ξένη πρός τόν έαυτό μας, πρός τή φυ- 
σι -ή μας έκδήλωση, πρός τόν τόπο μας, 
μάλιστα, πρός τάν τόπο μχς. Γιατί, άν 
οί Ι ’ ΐιτήΛες κ»1 οί τέχνες— δέ'ξερω—, 
δέν Ι χ ο υν πατρίδα, ή Άπ>γγελ£ζ εχει 
κχΐ πολύ μάλιστα. Είνε ζήτημα προφο
ρά;, ζή'ημα λεκτική; Ι^φρχσ ως. Ποιός 
ήμπο;εί νά ίσχυρ σθή, δτι ή Ελληνική 
προφορά ή Ελληνική εκφρατίς 'δέν 
διαφέρει άπό τή Γέρμα α κ ή ,  τήν ’Αγ
γλική, τή Γαλλική π. χ. xal ιδιαίτερα 
άπδ τήν τελε<ταί%, πού μας ένδιχϊέρει 
π ε ρ ισ 5 0 τ ε ρ ο ,  άφ;ϋ είναι ή μόνη πού μάς 
κατακυρίευσε. Καί τ:σο π̂ λύ ϊπέδρασε, 
πού νά σ ρεβ’ώνω ,'ε καί νά χαταστρέ- 
φωμε καί αύτή τή φωνητική μας άιτό 
ζ'αη. 'Υποταχθήκαμε στή Γαλλική Ιχ- 
φρα τη, άφοϋ ύεχ3ήκα;ιε ές δλο κλήρου 
τή Γαλλική Απαγγελία.

Ξινό, λοιπόν, φυτό -  άν δχι καί  
φροΰτο — άττό ξένη χώρ*, μεταφυτευμέ.ο 
στόν τόπο μας. Σέ χώρα φωτανή, στή 
χώρα τοϋ γαλάζιου, ήρθε ή έρρινη ή 
κλαυθμηρή, ή λιγουροειδής άτταγγεγία

Στόν τόπο της, βέβχια, είνε ή φυσική 
xal είνε ιύ.τρόσδεκτη, γιχτί τέτοιο: δ 
λεκτικός τόνος τ;ϋ λαοϋ Ixsi^ou, αύτή 
είνε ή όμιλία του. Είνε δφος καί ρυθμός 
τοπικό;.

Έδώ στήν Ελλάδα τό πράγμα δια
φέρει. Είνε, ώς νά σκεπ όμεθα Έλλη- 
νικί xal ν’ άποδίδωμε Γαλλικά Καί 
δμως, αυτή ή τεχνοτροπία στήν ’Απαγ
γελία έπεκρά.ησε, καί ά/.όμα, άτυχώς, 
σέ μεγάλη Ικταοη έπικρατεί.

Καί τοΰτο, γιατί παραλάβαμε τήν 
τέχνη άπέξω, χωρίς νά θε'-ήσωμε νά 
χ-ϋλλιεργήσωαε τήν Ελληνική άπόδοση, 
χωρίς νά θελήαωμε ν’ άναπτΰξωμε τή 
δ κή μας Άπαγγελ·'α.

Δέν έλάβαμε ύπ* δψει μας, δτι χάθε 
λαός Ιχει έντελώς δι*ή του διττόν κή 
άπόχοωση, δική του πρ-σφορά. Όττως 
λέγε. xal δ Γρηγόριος δ Μχρτί ος :

«Τϊς γάρ άγνεεϊ εκάστφ Έθνει ίδίαν 
Ιχην προφοράν».

'Ο δέ Όρ-ίτιος, στήν πο:η ική του, 
καθορίζει : «Είς τούς "Έλληνας πα^έσχεν 
ή Μοϋσα τά διαλέγεσθαι δι4 στόματος 
στρογγύλους».Πράγμα, πού στμαίνει, xal 
τότε, καί σήμερα και πάντοτε : Κάθε 
λαός Ιχει τήν ε*φραοή του. Οί Έλλη
νες μιλοϋν μέ στόμχ «στρογγϋ^ον». 
"Ισον, μέ φωνή καθαρή, διαυγή. κ»1 μέ 
τήν στρογγυλότητα τής άπαγγελίας, 
εκείνης, πού κάνει τό λόγο άρμονικό. 
Ή  λέξις «ιτρονγΟλον» δέν άπέχει Ιδώ 
τοϋ άρμονικο*), Σχε*όν, είνε οί δυό λέ
ξεις τ*ύ όσημος. Έτσ; π. χ. καί γιά τόν 
’Ισοκράτη έλέγετο, διί αί φράσεις του, 
καί αί καθόλου περίοδοι τοϋ λόγου του, 
ήσαν ατρογγϋλαι». “Ίσ-νν, άρμονι αί. 
Καί δ Πλούταρχος τάς Αρμόνικάς λέξεις 
ένομάζει «στρογγύλας καί τίρνεομξνας».

Πώς, ήταν, λοιπόν δυνατόν νύ προ- 
οδεύση καί νά Ιξελιχθή ή Απαγγελία 
εκείνη, πού είχε βάση κακή. Εστιαζό
ταν επίνω σ’ Ινα ψέμμα. 'Επόμενο ή αν 
νά χρεοκοπήσω άφοϋ δέν τήν Ινοιώ- 
θαμε, δέν τήν αΐσθανόμεθα. *Ηταν κάτι 
ξέ/Ο πρ!ς Ιμάς, Καί άντικαλλινεχνιχή 
καθώς είπα θά τή χαραχιηρίσωμε, άφοϋ 
Αναληθής καί ψεύτικη ήταν, έφ’ δσον 
ήταν Απαγγελία, εξω Από φυσικούς κα
νόνες κα1- νόμο -ς.

Άλλ’ έκτός από τήν προφορά, δεχθή
καμε καί άλλο— έξ’ ϊσου κακό —τήν 
τεχνοτροπία. Όλον τόν φόρτο τής μελό
δραμα, ικότητος. Φωνασκίες, κλαυθμηρι- 
σμοί, στόμφος, άσκοποι καί Αδικαιολό
γητοι το'-ΐσμ.ί, παρά τήν έννοια, παρά 
τήν Απαίτηση αυτοϋ κπμένου. ’Αψυχο
λόγητα δλα και Ασπούδαστα, Τέτοια τά 
στοιχεία τής άπαγγελίας έχείνης.
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Ειδικές σχολές Απαγγελίας έδώ στήν 
'Ελλάδα, στ ό μεταξΰ αύτό, δέν ύπήρξαν. 
Είς δέ τίς δραματικές, ουδέποτε Ι5ιδά- 
σκετο συστηματικά τό μάθημα τοΰτο. 
Έ λ-ίχιστοι περίοδοι έμεσίλάβησαν, 
Ανθρωποι τών γραμμάτων έδίδαξαν, άλ
λά καί τ 'τε , τίπο ε το νέον δέν συνε?ε- 
λέσθη. ‘Γπήοχε ή «κεκτημένη ταχύτης». 
"Αν ο£ τονισμοί ή ι^οροΰσε νά εινε Ακρι
βείς ό στόμφος δμως, ούδέποτε Ι ’ ειψε, 
σέ βχ9μό, πού τ * πάντα κ χτ ίπ η γε , κχί 
μαζύ μέ τη μελοδρχμχτίκότητα, ύπήρ- 
ξαν πάντο-ε, τό Αφρώδες κΰμκ, που δλα 
τά Ισκέπαζε, τά πάντα ζητρΰσε νά συ- 
νεπάρη.

Ό  άπαγγέλτης της ένοχης εκείνης 
έθεωρ3θσε μέγα κατόρθωμα νά βγάλη με- 
λ^ φωνή πού ξεπερνοΰσε. τά δρια κάθε 
Αρμονίκότηο;, κατχκυριευμίνος τό 
παθολογικό έκεΐνο μελοδραματικό ύφ3 ς, 
Ό  δλο; δέ έσωτε,:ικός Αναβρχσμός εξε- 
δηλώτετο είς τ;ύς έξωγκουμένους δφθχλ- 
μους του καί τ^ύς διευρυνομένου; φωνη
τικούς τους άδένας.

Ή  τέτοια Απαγγελία σ:ό στίχο ή
ταν δ Αντίκτυπος τού Αφορήτου μελοδρα
ματισμού, nstl τού σ.όμφοί), π^υ έπικρα- 
τοΰσε τότε στό θέατρο.

Ό  Βιζυηνός μόνο, κατά τόν σεβα
στό φίλο κ. Δ. Γ ρ, Κα μπούρουγλου δώ 
καί 45 περίπου χρόνια, επ στρέφοντας 
άπό τή Γερμανία, στή ' δπ :ία  ή Α
παγγελία π^ι^μάτον ή ιαν τότε 
πολύ διαδεδομένη, καί Ιντεχνη ήταν 
Απόδοσις είχε τήν έπιθυμία νά είσα- 
γάγη τόν^τρόπον αδτό τή; ’Απαγγε
λίας καί έδώ, κα’· συντελίση στή γεν ί
κευσή του.

Λόγος Ιγινε σέ στενό φιλβλογικό κύ
κλο, στόν όποιο μετεΤχε καί ό κ. Κα- 
μποόρογλου, πλήν δμως, οδδέν συνετε- 
λέσθη. Ε πιθυμ ία  μόνο παρίμεινε.

Τόμόνο φωτεινό σημείο κατά τήν 
παρίλθ'-Ο^α περίοδο, ήταν ή προσπάθεια 
τοΟ Χρησιομάνου, 'Αλλά, κα! δ ώ· 
ραίο; αισθητικός έκείνος, παρ’ δλο δ·του 
συν έστησε και ειδική σχολή Απαγγελίας, 
δενεπέρερε τά Αποτελέσματα, πού ήμπο- 
ροΰσε κανείς νά περιμένη, Τόσο, διότι, ή

Ιμφίνισις τού Χρηστομάνου ήταν σε μ:ά 
^ ο χ ή ,  πού γιά τ^ν τέχνη τής Απαγγε
λίας, Ιμοιαζε έκείνος άνθος μέσχ σέ |μ ιά  
Σαχάρα πραγματικής καλλιτεχνικής"' έ- 
ρημώσεως, δσο, καί γιατί τόν εμπνευ- 
σμενο δημιουργό είχε Απορροφήση όλο- 
κληρωτικά τό θέατρο, στό όποιον ειyε 
Αφοσιωθή, καί γ ι ’ αύτό έκεί καί μόνο 
εδωκε τήν πνοή του, του εδωκε ζωή, τό 
μετήλλαξε,

Ο: ελάχιστοι μαθηταί, πού φοίτησαν 
στή σχολή αύτή τής Απαγγελίας, δέν 
παρακολουθήσανε μ’ δσο έπρεπε ένδια- 
φέρον, μ ’ δσο Απαιτούσε ή συστηματική 
σπουδή, καί ιδιαίτερα μιάς νέας ένσλώς 
τεχνοτροπίας, καθώς ήταν τότε ή Από 
τόν Χρηστομάνο είσαγωμένη.

Καί ή μέν σχολή καθώ; ήταν επό
μενο, διελύθη, οί δέ μαθητ-αί της, μέτήν 
άποκτηση «άποιας Αμυδράς γνώαεως τής 
Απαγγελτικής τοΰΧρηστομάνου τέχνης, 

καί μέ δλα σχεδόν τ* έλαττίψ ατα ' τής 
παλαιας σ,νολής παρουσίαζαν ενα είδος 
Απαγγελίας,πού δέν ήταν οΰτε τό Ιναοϋτε 
τό αλλο. Κάτι, βέβαια, περισσότερο πρός 
τόκαλλιτερ^,μά τόσο άσθενικό,τόσο Ασή
μαντο, πού δέν Αργησε νά έκλειψη καί 
αυτό τελείως, καί ν5 Αναφανή πάλι, Ατό
φια ή παληά Απαγγελία.

Καί μόνο μετά τήν Ιπικράτηση τής 
φυσικής Απαγγελίας στο θέατρο, Αρχισε, 
όπωσδήποτε, νά λιγοστεύ^ ό στόμφος 
και στήν Απαγγελία τών ποιημάτων, 
Πλήν, άλλο μας Αναμένει. Τόν στόμφο 
διαδεχεται ή θρηνωδία, ή άποκρουστική 
καί νοσηρή Απόδοσις. Παρακολουθούμε 
τήν Ιξέληξη τής Γαλλικής Απαγγελίας.

Καί καί μέν έκεί, μετά τήν κατάρ* 
γηση τοΰ στόμφου, Ιπεκράτησε ή φ σι- 
κή γ ι ’ αύτούς Απαγγελία, σ’ έμας ομως 
κάθε άλλο ήταν κα! ή νέα αύτή τροπή 
ή νέα κατεύθυνσις, π α ρ ι φυσική.

Γιά τό λόγο πού προανϋφέρχμε, 
"Ο,τι στή Γαλλική τέχνη ήταν έπιτυ- 
χ£α, σέ μάς ήταν Απουτχία. Διάφορο I 
παναλαμβάνω τό λεκτικά τού ΓάΛλου 
Από τοΰ Έ λληνος. Συγχρόνως, μας κα
τακυριεύει ή κατά στίχο Απαγγελία, 
"Αλλη μονοτονία, ή δποία μάς Ιφερ*

τρίτο κακό : τό τραγούδισμα στήν άπαγ ■ 
γελία. Καί τά τρία αύτά είδη, καί οί 
τρεις αύτές μορφές, είτε χωριστά, είτε 
συνθε ένες, καί σ.γχ?;όνωςέκδι,λούμενες, 
έξακολουθοδν, Ατυχώς, Ακόμα, σέ μεγά
λη έκταση νά έπικρατοΰν.

Καί όμως, ή κατά στίχο άπαγγενία 
εΐνε πιά μιχ έντελώς άναχρονισ-.ική κα! 
Αν-.ιαίίθητική Απόδοσις. Καθόλου δέ έ- 
ξυπηρετική καί δι?ρμηνευτική τών δια
νοημάτων καί τών διαφόρων έννο ών τοΰ 
πδίητο.ύ,Άπεναντ'ας μάλιστα, Ιτσι κατα- 
στρέρεται ή Ιννοια, Αφοϋ τά πάντα 5πο- 
τάσσομεν ατό ρυθμό.

Οί λεπτομέρϊΐες σβύνουν, οί φράσεις 
δέν χρωματίζονται.

Συνεχής τυμπανοκρουσ'α, πού δ 
Απαγγέλτη; πολύ λίγο διαφέρει τοΰ πο· 
δοφόρου ή ποδοκτΰκου τών Αρχαίων, 
πού στ - θέατρο, στό μέσο τής δρχήστρας, 
μέ τά σιδερένια του πέλματα κρατοΰσε 
τό ρυθμό.

Στήνκατά στίχο Απαγγελία παρχτη- 
ρεΐται συχνά καί τούτο.

Ή  τελευτα'α λέςις τοΰ στίχου Αναγ
γέλλεται μέ κάποιο περίεργο καί Ανιαρό 
τρ βηγμα τών συλλαβών. "Οπως π. χ . 
«Τό μούγκρισμα τοΰ κύματος τήν 
άσπαγ<νη φοβέρχ... »,Κάτι σάν λίγωμα, 
κατι οζν ξεψύχισμα καί τόσο άποκρον- 
στικό.

”Ετ ·ι Ιπέμενο ήταν, ή κατά στίχο 
Απαγγελία Απί τή μιά, κα! ή Εδιχίτερη 
αδτή έκφώνησις τής τελευταίας τοΰ στί
χου λέςεως Από τήν Αλλη, νά κάμουν 
τήν Απαγγελία συρτή, τραγουδιστή.

Κάτι Ισως, Ανάλογο μέ τήν Απαγγε- 
λ'α τών Αρχαίωνραψιοδών. Αλλά έκεΐνοι 
πραγματικώς τραγουδοΟσαν. «Τ11δον πρός 
κιθάραν ή πρός αδλόν».

Τά πάντα υπέεασσαν στό ρυθμ-i ή 
κχλλίτε5α στί μίλος.

Τό Ιδιο Αργότερα καί οί Βάρδοι, οί 
Τραβαδοΰροι, οί Σκάλδοι καί σήμερα 
Ακόμα οι Λυράρηδες.

Έ μεΐς δέν Ιννοοΰμε ετσι τήν Απαγ
γελία. Ή  νεωτέρα αισθητική δέν Ανί- 
χεται τέτοιου είδους Αποδόσεις, πού κ α 
ταντούν μονοτον:* Αιτοκρουστικη, Κι*

Ακόμα, δέν εΐνε δυνατόν ετσι ν’ Αποδοθή 
καί δΐίρμηνευθή Ινα ποίημα, έφ’ δσον 
μάλιστα λείπει κα’. τό μέλος δ κατάλ
ληλος, δηλονότι, έκεΐνος μουσικές τονι
σμός, πού ήμποροΰσε ν’ Αποδίδ^ τά 
αισθήματα καί ουνχισθήμχτα κα'ι τήν 
δλη ιδέα τοΰ Απαγγελλόμενου ποιήματος.

'Η  ποίησις δέ, ιδιαίτερα, χωρίς 
Α παγγελία—έντεχνη καί Α κριβή-σχε 
δόν, δέν έννοεΐτη, Νεκρή εΐνε. «Τό ποί- 
ηαα» γράφει κάπου ό Παλαμάς,—τότε 
μόνο καλο γνωρίζεται δταν Αηαγγέλεται 
— Καί δέ δείχνει άκέριια τ?ι χ^ρη του, 
παρ’δτα-Απαγγέλλεται, δηλαδή διαβάζε
ται μεγαλόφωνα μέ τόν τόνο πού ταιριά 
ζει, μέ τό μέ-ρο τής τέχνης τ ίς  ίπ α γγε- 
λτΐκής.Κ ι’άκίμα, καλό ποίημα γ ά νά τ’ 
Ασχημίσης καί γιά νά τά ψευτίσηςεϋκολο 
εΐνε, φτάνει νά τό κα*οδιαβάσης>.

Ή  κχτά στίχο  λοιπόν Απαγγελία κα
ταστρέφει τό ποίημα Ά λλά  τότε ήμπορεΐ 
νάμάς ρωτήσουν,*φοΰ καταργούμε τ^ στί
χο πρός τΐ ή ομοιοκαταληξία καί τά στι- 
χηρ-ί Ιργα ;

Βεβοίω;, έχουν τό λόγο του; καί 
Αναμφισβήτητο εΐνε, πώς ή ομοιοκατα
ληξία, μαζύ μέ τόν δλο μετρημένο στίχο, 
φέρ t Αρμονία. Τοΰτο είνε μαθηματική. 
Ακρίβεια, δπως 4 -f-4 = 8  κα! 8-f-8— 16.

Κ ΐ! ή Αρμενία, κιθώς ξέρομε, δέν 
Ιχ ε ι άλλο δάση, παρά, τόν Αριθμό.

Άκριβώς γ ι’ αδ:ό δέν όπαρχει κανέ
νας λόγος νά τονίζομε ΐδ.αι.έρως τις 
δμοιοκαταληκϊοΰσε; λ·ξεΐς, κα'. ϊκεί νά 
σταματοΰμε, χωρίς νά ?αμδάνωμε 6π’ 
δφε·· καθόλου τήν Ιννοια, τήν δποΐα Ιτσι 
πολλές φορές κα! καταστρέφομε. Έ  αρ
μονία ένυπζρχε: στό δλο ποίημα, συνο
λικά λαμβανόμενο.

Καί δταν Απαγγέλλωμε κατ’ Ιννοια, 
κα! δ ρυθμός ύπάρχει καί τ!) νόημα δέν 
κατχστρέφεται.

Έ νφ , στήν κατά στίχο Απαγγελία, 
χάνεται *α! ή Αρμονία, ποΰ στο ποίημα ί 
είνε συνταίριχσμα ρυθμοΰ κα! ν ΐή  ιατος.! 
Δέ φτάνει μόνο ό ρυθμός. Έ  Αρμονία στό 
στίχο είναι κάτι ψυχικώτ ρο,πού ξεχύνει 
δ π-.ιητής σ’ δλο τό ποίημα.

Ιδ ο ύ , αίφνης οί Ακόλουθοι στίχοι
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τοϋ Σθλωμοϋ άπδ τόν ύμνον είς τήν 
έλευθερία. ’Απαγγελία κατά στίχο :

Της Κορνθου Ιδού κ’ οί κάμποι 
δέ λόμπ ι ή ιος μοναχά 
βίς τούς πλατανου'ς 6έν λάμπβι 
8Ϊ. τάμαέλισ, ιΐς τα νερά.

Μέ τήν χατά στίχο αύτή άπαγγελία 
δέν Ιννοοΰμε κα! τί θέ/εΐ νά πή άκριβώς 
δ ποιητής, κα! πολλές φορές διαστρέ (ομε 
το νόημα. Έ νφ , δν άπογγείλωμε κατ’ 
Ιννοια, έχομε ωραιότερα κα! άμεσώτερχ 
τήν έντύ ·ωση, κα1. κατα οοϋμε τελείως 
τό ποίημα.

’Ιδού λοιπόν κατ’ έννοια οί αύτοί 
ατίχ ι :

Τής Κοςίνθου ιδού χ ’ ot κάμποι.
Δένλάμπβι ή*.ιος μοναϊά,ϊΐς τούς πλάτανους, 
δβν λάμπει εϊς τ ’ αμπέλια, εϊς τά ν£ρά.

'Η  άρμονία υπάρχει άκόμα περισσό
τερο. Γ·ατΙ τό ποίημα αύτό καθ’ έαυτό, 
καθώς είπαμε, Ινέ'/ει τήν άρμονία, τήν 
δποίαν άλλως τε, δίνει κατά μέγα μέρος 
καί τό αίσθημα, ή συγκίνηση τοΰ ίπ α γ- 
γέλτου, κχθώς κχ! θά ίδοΰμε,

Ένώ, ή κατά στίχο απαγγελία 
κατανταδυσαρμονία.Ενοχλητική δέ μας 
γίνεται στήν ακοή, καί κάθε άλλο προ- 
ξενε Τ, παρά εύχάριστο συναίσθημα. 
Σήμερα μχλιστα, μέ τήν έξέλιξη τής 
στιχουργικξς, πού ό στίχος Ιχ  ιπ ίρε ι 
έξαιοετι.-ή πλασ ικότητα, καί δέν είνε 
μονοκίμαιος, παρά λυγίζει καί τσακίζει, 
καί άλλο·ε είνε συρτός, άλλοτε άναπη 
δάει, κ ι! εχει χορευτικό ητχ κα! κίνηση, 
κα'ι πούνποΑλές φορές ή δμοιοκαταλη 
κτΌσα λ^ξις, χωρίζεται σέ δύο, κ>1 το 
δεύτερο μέρος εΐνε ή άρχή τοΰ άμέσως 
έπομένου στίχου.

Ή  άπαγγελία κατά σ Τχο, έιτανα. 
λαμβάνω, εΐνε έντελώς άντιησθητική. 
Δέ διερμηνεύει κα! δέν άπ^δίδι. 
Είνε καταδικασμένη νά έκλβίψη,

- Παρ’ δλα ταϋτα, δέ θέλομε ν’ άδικήσωμε 
κα! δσους συνετίλεσαν στή δημιουργία, 
στήνέμφάνηση κα! στήν δλη διαμόρφωση 
κάθε .είδους άΛαγγελίας,^πού άνχφέραμε. 
Τέτοια ήταν ή έποχή. Έ τσ ι νομίζανε 
κ’ Ιτσι ένοιωθαν τήν τέχνη.

Άλλως τε, τήν άρχή πάντα— είνε 
σχε'όν κανών Ιπικρα·ε! Ινας σ μφασο- 
νισμό . Ευκολία κα! προχειρολογία. Ένώ 
Απαγγελία σημαίνει άρμονί*, σφα^νει 
μουσική. Μουσική, μέ τήν καθολίκ’ητερη 
σημασία τής λέξ^ως. Καθώς κα! οί άρ 
χαίοι τήν εννοούσαν. «Κάθετι, πού σ μ- 
μετρα κα! κχλόρρυθμα μορφώνει τή ζωή 
μας κα! τή · τέχνη, μ*υσική κα! *άθε 
παιδί ίχ τής ψ^χής». Ά λλ  ’ κα! μουσικά 
διαστήματζίχει Καθώςκα! δκ.Πα λ ςΝιο- 
βίνας ε.ραφε κάποτε:«'Η άνάγνωσις ενός 
ποιήματος είνε άνάγνωσι; μουσική. Κα! 
ένώ είνε γραμμέν3 μέ γρίμματα τοΰ άλ- 
φαβήτου,εΐνε ταύτοχρόνως γρ μμένο μέ 
νότες. ’Έ χε ι τ ϊ  μουσικά του διαστήματα, 
εχει τούς χρώμα ισμοΰς του. Ιχει δ,τι 
κχ! μ ά  μουσική έκτέλεσις». Κχ! πράγ 
μαιι, εΐνε μ· υσική εκτέλεσ ς.

Κα! συμβαίνει άκόμη κα! κάτι άλλο. 
Ό τω ς σέ μΓα μουσική ίκ έλεση, δ συν
θέτης άφήιει μέγα μέρος τής άπο'όσεως 
στ'.ν έκτελεστή, Ιτσι κα! σ ήν άπαγγε
λία Κα! δπως έχομε διάφορες έκτελέ- 
σεις, μιάς κα! ιής αδτης συνθέσεως, άνα
λόγως τής ίκανότητος κ ι! τής καλλι
τεχνικής ιδιοφυίας το5 έκτελϊστοΟ, κα! 
έχομε έπίσης διαφορετική άπόδοοη τοΰ 
δψους, τής Ιντάιεως κα! τής δ αρκείας 
τοϋ ήχου, κάτι άνάλογο συμβαίνιι κα! 
στήν άπιγγελία ένός ποιήματος, πού εΐνε 
διάφορες φωνές, ποικίλων ένστάσεων 
κα'ι ηχητικών άποδόσεων.

Κα! δπω;, άνάλογα πρός τά καλλι
τεχνικά αδτά προσόντα, άποδίδομε στόν 
εκτελίστή τήν Α ή τή Β ά;£α, I  σι 
άκριβώς, προσδιορίζομε καί καΡοιίζομε 
τήν καλλιτεχνική άξία τοϋ ένός ή τοϋ 
άλλου άπχγγ;λτου.

Κα! μό ο δ τονισμός τών λέξεων είνε, 
κα! πρέπει νά εΐνε, καθορισμένος. Α κρ ι
βώς, γιατ! μιά εΐνε ή ivvota, μιά ή σκέ- 
ψι;, κα! κατά συνέπειαν καί ή άπόδοσις 
κα! ?ΐερμήνευσις αύτής.

Κα! χρειάζεται, πράγματι, προσοχή, 
κα! έδώ εΐνε τό δύσκολα. Γ ι τ !  τά καλ
λιτεχνικά στοιχεία, πού προαναφ^ραμ*, 
εί·ε άκαθέριστχ, κα! αξεχώριστα Ινω- 
μένα μέ τήν ίδιοφυΐα τοϋ καθενές.
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Δέν ή μποροΰμε νά τά καθορίσομε 
κα! να τά δποτάξωμε σέ κανόνες. Εΐνε 
αύτή ή Ιδια ή Φ^χή, ή «ν&ή τοΰ καλ
λιτέχνη. Εΐνε τά στοιχεία έκεΐνχ, μέ τά 
δποία τ ίν  έπροίκισε ή φύσις. θεϊκό είνε 
δώρημα, πού κατά τή Χριστιανική ρήσι · 
«άνωθεν έσιΐ καταβαίνον».

Δέ δ δάσκονται,λοιπόν, κα! δέν είνε δυ
νατόν νά καθορ.σ^οϋν. Ένώ δ τονισμός, 
εΐνε απόρροια μελέτης. Βγαίνει άπό πα- 
ρocχήοτ#ού]3 ανάλυση χ<χ« χαθόλου έ,εια- 
αη τοϋ κειμένου. 'Ο  τονισμός εΐνε νεϋς, 
Ινώ τ* άλλα ε:νε αίσθημα, εΐνε κα-δια.

'Η  λογοτεχνική άνάλυσις, ή ψυχολο
γική παρχτήρησις, καταλήγουν οέ συ- 
μπέρχσμα κα! γίνονται χανών πού δενέπι- 
δέχεται ούδέν καν παράβαση.

“Όσο πιά, γιά  τήν όλη άρμονική άπό- 
δοση ένδς ποιήματος δέ φτάνει δ άκριίή , 
τονισμός. Ό πω ς λέγει κα! δ Σ-λωμός 
γιά  τόστίχο :«'Ηάρμονία τοϋ στίχου δέν 
εΐνε πράγμα δλο μηχανικό,άλλά εΐνε ξε-
χείλισμα τής ψυχής».

Έ τσ ι γιά  μιά μιά τελεία κα! άρμο ι- 
κή άπαγγελία, πρέπει νά δπάρχη κα! α ί
σθημα, κα! νά βίνε τοΰτο ξεχείλισμα τής 
ψυ/ής.

Τό αίσθημα είνε πού θά χρωματίση, 
θά δώσ^ τήν άνάλογη Ικφρ^ση, θ ’ άπο- 
δώση θά σ γκινήση. ‘Η έσωτ·:ρι*ή αύτή 
πνοή θά ζωογονήσω,θά θερμάνχι τό λογο. 
Αίσθημα δμως συγκερασμένο κρα
τημένο, χαληναγωγη ένο, δχι, έλευθερο 
κα! άπιριόριστο. Ά λλά πειθαρχημενο 
στήν Τέγνη( έκδηλούμενο μέσα στά 8-
piu τής Τέχνης.

"Οπως, λιγοστεύει τήν έπιτυχία  .ό 
αίσθημα τό ίσχνό και άναιμικό, τό̂  Ιδιο 
συμβαίνει κα! δταν είνε τοϋτο παράφορο 
κα! δπερβο ικό. Ά πα ιτεΙτχΐ, λοιπόν, 
προσπάθεια, τό αίσθημα νά πειθαρχή
στήν Τ*χνη.

Κα! στήν άρχή, ήμπορεί, τοΰ'ο 6ε- 
8ηα,κάπως, νά χο-ράζη τόν καλλιτέχνη, 
ώστόσο, πρέπει νά τό γνωρίζη, δτι θά δ- 
ποταχθή γιά  νά δποτάξη.

° ϊσ  ερα άπό σχετική άσκηοη, θ ά- 
τενίζη τά πάντχ μέ τό μάτι ιοΰ τεχνίτη 
κα! θα δημίουργή στόν κύκλο τής

έμορφιάς κα! τής αισθητικής. Για τους 
^ξαιρετικοός δμως, γιά τούς προ-ομι υ- 
χους, καθώς είπαμε κχ! T'piv, κανόνες 
πιά οέν ύπίρχου >, έκεϊνοι ξεπίρνάνε τ(;ύς 
νόμους, κα! κανόνες γίνονται οίιδιο: τοΰ 
εαυτοΰ των. *

* * # Παρεξηγημέ η, λοιπόν: Κυρίεί, κα!
Κύριοι,ή Τέχνη τής άπαγγελίας.Ή πολλή 
άγ οιχ έκανε τούς περισσοτέρου;, μέ με- 
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με τήν άπαγγελί*. Δέν είνε τόσο εΰ/ολο, 
κα'ίώ; L· πρώτης δψεω; φαίνίται.

Έ ν  πρώτοις, πρέπει νά εΐνε γεννημέ 
νος δ άπαγνέλτης, καί δσο σπουδάζει 
τήν άπαγγελία, τήν Ιζεια^ει κ ι ! 
θέλ-ι νά γνωρί^η τά μυστι ά της, τόσο 
γίνεται εκείνη άκόμα πιό δύ?κολη.^

'Ως χΗές άκόαα δέν ύπήρχέ οδδέ κάν 
σύστημα' γιά  τήν εξάσκηση κα! τή μά
θηση τή; απαγγελίας.

Κα! αδτές οί περίφημες μεταπτώσεις, 
πού τόσσ τ!ς Ιπεδίωκαν, γινόταν άπλώς 
κ*1 μόνο γ ι ϊ  v i κινούν μεταπτώσεις.

Έ ’.©, ή άλλαγή τοϋ τόνου τής φωνής 
δέν εΐνε τυχαία, κα! δέ γίνε-αι γιά γοϋ- 
στο, κα'ι γιά ποικιλία, έχει τό λργο της, 
κα! είνε άποτέλεσμα μελέτης κα'ι συστη
ματική; Ιρεύ ης.

Έ χ ω  δέ τή σταθερή γνώμη πώς είνε 
αδύνατο, σχεδόν, νά Ιχωμε τε/.εία άπαγ- 
γέλία, άν δ άπαγγέλτης δέν άποκτήσ^ 
κάτοια λογοτεχνική μόρφωση κα! άκό 
μα, άν δέν κα^λιεργηθή ή καθόλου α ι
σθητική του άντίληψις

Και εΐνε άπχραίτητη ή ποιητική 
αύτή προπαιδεία καθόσον μάλιστα, ή 
απλή συνηθισμένη μόρφωσις δέν εΐνε 
άρκετή.Τά γοάμματα, άτυχώς, δέν φτά
νουν. Δέν λύονται δλα μέ τό συντακτικό 
κα! τή γραμμα ική.Οΰτε μέ τό 'ά  διαβά- 
σ^ς Ινα άρχαΐον πηητή, απλά κα!τυπικά 
μέ τοΰ σχολαστικού τή σκέψη. Ά π χ ιτε ϊ-  
ταΐ λογοτεχνική μόρφωσις. Νά προτ,γηθή 
ήπα δεία, ή ψυχική κα! τής νοήσεοτ,,γιά 
νά μπορής νά ν ιώαης τόν ποιητή.

Κι’ άκόμα, γ ιά  ν ά ν ο ιώσωμε τό ποίη
μα σ’ δλη τή γρϊμμή,^ πρ:·κειμένου νά 
τό διερμηνεύσωμε. νά τ’ άηοδώσωμε, ν ’
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άντιληφθοΟμε, τ’, άκρίβώς έννοεΐ δ ποιη
τήν τι αίσθήματα τόν καιε’χαν, δταν I 
γράφε τί ήσΒάνετο. νά μποΟμε βαθ-ιά λε- 
πτομερε.ακά μές στήν ψυχή του, δέ φτά
νει πάλι, μόνο, ή λογοτεχνική μόρφωσις.

’Απαιτείται καί κάτι άλλο.
Κάποια πνεύμα·ική, ψυχική καί αΐ- 

αθαντική ίκανόο,ς : Ή  διείσδυσις- Ναι, 
ή διείσδυσις.Νά όπεισίρχεσαι. "ί£να είδος 
διαισθήσεω;.

Δυναμική άξια, δώρο καί το‘.το τής 
φύσεω;, που πίέυν δέ δι?άσκεται.Ασκεί
ται μοναχά, άναπτΰσσεται, έςελίσσεται, 
κραταιοϋται, όξύνεται κα; λεπτύνετα:, 
σέ βαθμό,πού σ >ν τώ χρόνω, τά χρονικά 
δρ:α μεταξύ μιας άναγνώσεως καί πλή 
ρου; κατανοήσεως ενός ποιήματος, τεί
νουν νά έκλείψουν.Τούτο έπανχλαμβάνω, 
είνε μια ίκανότης, μιά ιδιοφυία, έν- 
τελώς ξεχωριστή. Καν δέ, συντύχ·̂ , νά 
συνυπάρχω στό αδτό άτομο καί ή' ά’πχγ- 
γελτική, μέ όλα τά χαρίσματα καί τά 
προτερήματα ί είνης, ιόιε πιά Ιχομε μιά 
άρτια καλλιτεχν κή δπόσταση/ *Αντι- 
κρυζομε το τέλειο, με τή> Ιννοια πάντοτε 
τής σχετικότατος.

’Απαρχίτηο, λοιπά', είνε νά γνωοί- 
αη δ άπαγγέλτης σέ γενικές βέΒαια γραμ
μές, ποιός δ π.ιητής πού πρόκειται ν’ 
άπαγγείλϊ;, ποιο τό Ιργοτου.

’Έτσι ιοΟ δημιουργούμε καί μιά καλ
λιτεχνική, ποιητική άτμόσφηρα, σ*ήν 
όποια, πρέπει νά ζή, γιά νά μπορεί πε 
ρισσότερο να αίσθανθή τόν ποιητή.

Κ ι’ ακόμα, ύψώνεται σέ α-ώτερο 
πνευματικέ Ιπίπεδο. Γοΰ καλλιεργούμε 
καί τ>0 πρ,αγομε μέ τόν τρόπο αύτό,τήν 
καλλιτεχνική του ϊδιοφυΐα.

Αϊπτΰι ον αι τα αίσθήματά του, καί 
γενικά, άποκτδ μιά καλλιτεχνική εύαι 
σθησ α, π >ύ συντελεί, στό νά προσέχε
ται ευΛολω;ε:α τό Ιργο του ποιητή. 
Κατόπι, πρεπιι νά γί>ετ«ι άνχλυ- 
σι; τοΟ ποιήματος, π.ύ πρόκειται νά 
άπαγγελθή. Έςέταπς καί άνάλυ3 ΐς κ θε 
περιόδου, καθε λέςεως, γιά νά εδρωμε 
καί προσδιορίσωμε τρόπον τίνά, μέ πάσχ 
δυνατή προσέγγιση, τί άκρικας, θέΐ,ει νά 
έκφράσ  ̂ 6 ποιητής, τί 5ΐχε δψει

του, τί έννοεΐ, τΐ συναίσθημα θέλει νά 
πχραχίϊη. ΖητοΟμε νά 6;οΰ.ιε τόν καταλ· 
ληλότερο έκφρασικό τρόπο, γιά ν’άποδώ- 
σωμε, καί τέλη* έρμηνεύσωμε καί Ιμψυ- 
χώσωμε τό λόγο.

Υστερα πιά, ώς συμπέρασμα τής 
άναλυσεαις «ύτής, πού πρέπει νά προη- 
γεϊοη, Ιρχετοι ή άπαγγελία.

Κ εδώ χρειάζεται προτοχή. Πρέπει 
συνέχω, νά I ιβλέπωμε καί όδηγοΰμε ιέ 
μαθηιή, γιά νά κατορθώσωμε, δσο μπο 
ρεϊ περισσότερο, τά καλλιτεχνικά στοι
χεία πού διαθέτει, νά πάρουν τήν καλ- 
λίιερη κατεύθυνση.

Τήν καθόλου δέ Iwo-α καί τϊ δλο 
νόημα, πρέπει νά ιό άφομοΐών-ξ) μέ τήν 
ψυχη του, κ ετσι κα:όηι τό Ιχφέρη σά 
£ικό του. Ο ρόλος πλέον τή: ύττοκρί- 
ίεως. Νά οίκει-.ποιείται τ ι ξένα πάθη 
καί αίοθήματα.

Νά μή παρέχω δηλ. τήν Ιντύπωση, 
πώς άπαγγέλίΐ κάτι ξένο, Ιννοι?ς καί 
νοήματα, πού τεΟ άνέθεσαν νά μάς μετα 
δώση. Αλλά, πώς εΓ ε έννοιες καί σκέ
ψης έν-ελώς δικές του. Αδϊή είνε ή βα
σική άξία τοΟ καλλιτέχνη τής ’Απαγγε
λίας,

Διαφορετικά, μεταξύ έκε'νου πού 
έξηγεί, καθώς λέγει καί δ Antoine, ο 
άναμορφωτής τή; Γαλλικής σκηνής, θά 
χάσκη πέλογος άξρβχτο.

Γ ά νά έπιτύχωμε δμως τοΟτο, είνε 
άνάγκη, δπως είπα, νά Ιλθωμενσέ στενή 
πνευαατική γνωριμία με τδν ποιητή.

Ό  άπαγγέλτης νά μεταφερθή άκέ- 
paicc, ψυχή καί νόη?η. ατούς ποιητικούς 
έκείνου κύκλους. Νά πονέση καί χαρή 
μαζυ του, λησμονώντας τδν έχυτό του 
καί τά γύρω του. Έ  σι μοναχά ήμπορεί 
πραγματινά, ν’ άποδώση καί μετα5ώσΐ[) 
τήν συγκίνηση καί τόν δ ο ποιητικέ 
παλμό, π;ύ δονεί καί συνέχει κάθε άλτ7- 
θινό Ιργο τέχνης.

Κ ύ  δτχνάταγγέλλ^, ίεροιιργός νά 
εινε. Νά ζή στήν ίδια άιμόσφα ρα, πού 
6 ποιηιή ύψώθη. Κ*ί γενιχί, νά 
σκεcat ιού; φανταστικούς κόαμους, πού 
Ιπλασε καί έδημιούργησεν έχείνος.

Μεταξύ δμως νοήσεως καί ίκτβλέ-
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σεως μεσολαβεί καιρός, 'Γπάρχει δια
φορά.

Ά π ό  τ ό  ν ά  έννοήσΐβ κ α ν ε ί ς  τό π ο ίη μ α ,  
καθορίσω  τούς  τον .σμ --ύς  του  κ α ί  ά ν τ ι-  
λ η φ ϊ ή  τή t δλη ά π α γ γ ε λ π κ ή  του  άιτό-  
δ ο ^ η ,  Ιω ς δτου ν ά  έ ρ μ η ν ε ύ σ η ,  κ α ί  κ υ 
ρ ίω ς ,  ώς π ο ύ  ν ά  τό έ*φ;ρ$ σαν κ ϊ τ ι  δικό  
τ ο υ ,  προ-’ρ χ ί μ ε ν ο  ά π ό  τ ό ν  έα υ τ ό  i o j ,  μέ  
τ ή ν  ά κ ι ί β ε ι α  τής  κ α θ ό λ ο υ  ρρμη ε 'α ς  καί  
σ ο μ ρ ω ν α  μ έ  τ ή ν  2 λ η  ε ν ν ι ια ,  κα ί  μ έ  τή  
θ έ ί μ η  έ ^ ε ίν η  το5 α ισ θ ή μ α τ ο ς ,  μ - σ ο λ α β ε ί  
κ ά π ο ιο ς  κ α ι ρ ί ς ,  ό δ.τοίος ε ί ν ε  ιτάντχ  
ά ν ά λ ο γ : ς  π ρ ό ς  τ ή ν  ιδ ιο φ υ ία  τού κ χ θ ε -  

* ν ό ς ,  κ α ί  ά κ ό μ α ,  ά ν ά 1 ογος π ρ δ ς  τό  χ ρ ό ν ο  
τής  έ 'α σ κ ή ^ ε  "ς κα! γ ε ν ι κ ά  τ ή ς  μ \ θ ή *  
σ εω ;  τ ω ν  δρω/ τής  ά ^ α γ γ ε λ  ικ ή ς  τ ί χ ν η ς .

"Αν δίν προηγήθή λογοτεχνική, ψί- 
χολογική καί aίσJηctκή Ι, ευνα καί έξί- 

Λ ταης, τό ποίημα, πού πρόκειται ν’άπαγ- 
γειλω^ε κατ’ άνάγκη θά τό πρ'.δώ̂ ιομε. 
θά τό έμφχνίσωμε κολοβωμένο, παρω
δημένο, καταστραμμένο.

Καί ή άλήθεια είνε πώς ό κόσμος 
δεν ήμπορεί, κκί δέν είναι ουνανόν, εϋ- 
κολκ, νά άντιληφθ^ πχρόμοιχ λάίη. 
Αλλά τί μέ τοΰτο; Ή  έντυπυ ι̂ς τού I- 
χει γίνει, καί ελαβε άίριόιδς έννοια δλως 
διαφορετική, άπό έκείνη πού ^θελε κ?ί
έπεδίωκεν δ ποιητής.

*-Μ
Έ  μέΐ.δος πού εϊσχ/ομε γιά τή μίθη  

ση, άλλά καί γιά τήν δλη κατιύθυνση 
των άπαγγελτικών χαρισμάτων, κ^Ι των 

ι καθολου καλλ τεχνικών Ικδ^λώσεω -,τών 
μαθητών τής ’Απαγγελίας, δχι πια δια- 
φορεακή είνε, μ% καί ούτε ήμπορ^Ομε 
νά τήν παραβάλωμε, άφοΰ ώς τώρα, οί 
μέθοδοι καί οί τρόπ ι γιά τή μάθηση 
τής άπαγγελία:, ήταν μέθοδοι καί τρό
ποι άν μποροΰτχ νά πω, άονητικοί, πα 
βητικοί.

Ενα καλο πι μ5 ς πορου ι̂αζαν πά τα 
άπαγγελίας. Ό  μαθητή: άν είχε κα κά
ποια δηαίουργηκότητα, τήν χατέπνιγε. 
Ηταν ύποχρεωμ^ν ς νά ταιριά^ τή φω

νή του καί ήν δλη άπχγγελτική του εκ- 
φρα'η άπάνω στά παρχδομένα. Ή  φωνή 
του Ιιιρεπε νά φ ρμαριστή στό Α ή στό 
Β καλο^πι, άνάλογχ πού τό ήθελε κχίτό

άπαιτοδσε δ δάσκαλος. Καί συνήθως τό 
καλοΰπι αύιό ήταν ή ίδια ή φωνή τοΟ 
δασκάλου καί ή δλη έκείνου διατονική.

Κ»ί γι’ αύτό σέ λίγο είχαμε μιά β£ΐ- 
ρχ μίμων καί δχΐ καλλιτεχνών, με δη
μιουργία, δπως θά τ:ύς ήθέλαμε.

Καί ώς πρό; στήν ε^φαχση καί τήν 
άπόϊοση, πού ε!πα καί πριν, έμείς κχ- 
ταργοΰμε τόν περίφημο στομφο, πού ώς 
τώρα Ιδημιτυργ.Οσε τόσους έχθριύς τή; 
άπαγγελίας. Δέν είμασ ε σ*λάβοι τοΟ 
ρ θμοΰ. Λεν όποτάσσομε τήν Ιννοια στό 
στ χο. Δ·ν άπαγ έλλομε δηλαδή κατά 
σ;ίχο, άλ^ά δπως τό νόημα άπαιτεί.

Τά στασίματα κανονίζονται άπό τήν 
Svvo a, Έιιεί-η κυριχρχεί, έκείνη μάς 
ό'/ηγεί/Η περ φήμες μεταπτώ τεις δένγί- 
νονται δπου τόχ ι, γιά νά Ιπιτύχωμε 
μά άλλαγή, για νά διακόψωμε κδπηα 
μονοτονία. Ο; μεταπτώ εις τής φωνής ή 
κχλλί'ερα οί e/αλλαγές τοΟ τόνου, έχουν 
τ ϊ  λόγο τους, καί μό*ο δ ίου ή Ιννοια τό 
άπαιτΰ Ικεί καί θά γίνουν.

Έ^φωνέ:, ή μεγάλες φωνές (ή διάτο- 
ρες) δέν εχου/ tiarj σιήν άπαγγεΑίχ.Πϊ- 
θολογίκέ; είνε καί έξω εντελώς άπό τήν 
τέχ-η. ^

Έ  τέχνη απαιτεί έσω ερικότητα. Τό 
πάθ ς̂ συγκερασμένο. Οΰτε παράφορο μά 
ούτε καί άναιμικό. Δέν είνε λόγες νά 
χαταλάβωμε τόν άκροατή μέ φωνές καί 
μέ σχήματα.

Ή  άπ.όδίοις πρέπει νά είνε τελείβ, 
άλλά καί καθ’δλα ά3μονική. Τό παν ή 
σιμμετρ'α. Φυ3ΐ*ή δέ νά είναι ή άπαγ
γελία. Άλλά τί άκριβώς έννοοΟμε λέ- 
γοντες φυσική,·

’Αντίθετα πρός τή ■ άπαγγελία τή 
μελοδραματική καί ατ μψώδΐ], μέ λαρυγ
γισμού; κχί μέ τρέαολα, Ιρχε\αι ή ά- 
π αγγελία πού είσάγωμε, ή φυσική, 
Ά '  λά ή λίς ς φυοική, είναι μιά λέξις, 
έντελώς παρεξ^γημέ η Δέν ένντοΰμε, δ
πως νομίζουν πολλ'ί, τήν άπχγγελία έ- 
μιλία, ύφος καί Ικφρασις άπλοΰ, συνη
θισμένου κουβενιιάσματο;. Πολύ περισό- 
τερο μάλιστα, δταν λίβτ̂  κανείς υπ’ δ
ψει του, πώ; δ τρόπος μι«ς όμιλίας,πολ- 
λέ; φ >ρές, κίθε άλλο είνε πχρ* xaXXi·
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τεχνιχός.Φαντασθητε ποίημα άπαγγελό* 
μενο κατά τόν τρόπο καί τό δ^ος μιας 
τειοιας όμιλίας.

Σ ιήν i>· αγγελία τοϋ πεζοΰ λόγο ο 
καταβάλλομε προίπάθειχ νά έμφχνι'οωμε 
τό λόγο ζωηρίτερχ, κ»θαρώτερα, παρα- 
στα ΐκώ τεια , πολύ βέβηα περισσότερο 
ά.'.δ μ;α συνηθισμένη όμιλίχ. Πίσο μάλ
λον ατό ποίημα ,πού τό άπαιτεΐ αδιό;: ο 
οτΤχος, αδτή ή ποιητική Ικγρχσις. Τά 
πο:η ια έχει τη ρίμα, καί ή ρίμα, καθώς 
λέγει 6 Νίτσε, ήμπορεΖ τοΟ άνθρώπ υ τή 
φωνή νά μετα[ί*λη σέ θεϊκή λαλ ά.

Πώς, λοιπόν, είνε δυνατόν, να έκφέ- 
ρωμε Ινα στ?χο, μέ τόν τρόπο που συνή
θως όμιλοΟμε, στόν Πιο τόνο, στό αδτό ύ
φος, μέ τήν Ιδια χρωστική άπόξ.ση; 
’Αφού αδτή ή τέχνη, είνε μιά άνωτέ^α, 
ζωι,ρ >τέ;α, εκδήλωση „τής ζ'οήί;

'I I  φυσκότης, λοιαόν, στήν άπαγγε- 
λ ίχ , είνε σχετική. Καί είνι φυσιχή έν 
σχέσει πρός τΙς υπερβολές, στά ξ·. φω 
νημα α, πού σήμερα δεν είνε πιά άλή- 
θεια. Καί άλήθειχ στήν τέχνη, καθώς λέ
γε: καί δ ΟύχϊΛδ, είνε ή τελευταία ψυ 
χική διίθεσις τού καθενός.

(Η α ουσοι λ»ρυ·/γισμοί, καί οί άντι- 
αίσθητικοί με? λοδραματιομοί στήν ά· 
πχγ,'ελία, δέν ίκανοπο οΰν πια τή σύγ
χρονη αίαθητική. ’Αλλά καί οί τονισμοί, 
δπα'δ γινόταν, ετσι τυχαία  καί άψυχολό- 
γητα, κάθε άλλο ήσχν παρά φυσΐκιί, 
παρά άλήθεια. "Οπιυς τό Τδιο ήμποροΟμε 
νά είποΟμε καί γιά τίςμεταττώσειςκχΤ τΙς 
καθόλου τονικές έναλλαγές, ή όποιες δ- 
πως είπα καί π^Ιν, γ νόταν πάντα χωρίς 
λόγο, χωρίς σημασία, άπλώς καί μόνο 
γιά  πο κιλία κχί δημιουργία Ιντυπώσεως

Καί δμως, δτον πρόκεΐϊαι νά διδαχ
θώ ή άπαγγελα  ένός ποιήματος στήν 
ά ρχή — καί πολύ περισσότερο 8’αν ε- 
χωμε νά δι*άξωμε Αρχαρίους συνιστοΟ- 
με νά δ ιαβχ^τα ι τό πο ημα, δπω- κ·>ί ά 
πεί-Oc λόγος.

ΤοΟτο δέ γίνεται, γιά νά μποϋμε καλ
λίτερα στήν έννοια, νά δώσουμε τούς ά- 
κρίβεΐς κ»1 χοταλλήλου; τονισμούς, καί 
v i  κανονισθοΟν τά διχστήματ}, ποΟ καί 
πότε πρέπει νά κάμωμε παύση, καί πό

σης περίπου διαρχείας,
Μέ τόν άιτλΟ καί άργόν αδ'ό τρόπο 

τή; άναγνώσε ος χατα ολεμοΟμε έν πρώ 
τοι; πζλζιΆ  συσ.ήματα, πού τυχόν,κατά 
πχράδ.σ/] άσυνειδήτως, Ιχουν έπηρ- 
ρεάσει τόν μαθητή καί άκόμχ ουνηθί- 
ζει στόν καθαρό τόνο τής φωνής, α ή 
διαυγή έχπομπή των λέξεων, καί Ιτσι ή 
προφορά του, μέ τόν καιρό, γίνεται «ρ- 
μονιχή.

Ή  κάθε λέξις πρέπει νά πέ·ρτη σά 
διαμάντι : εΰηχη, εύάρεοτη, γλυκειά 
xul άλλοτε σχληρή, κατά τΟ νόημα.

'Η  φ·ονή π,-έπε. νά είνε άιτ^λή, μου
σική, χαϊδευτική, κ ι’ οίλ/οτε νά παίρνη 
τόν τόνο μ·δς ώραίας όμιλίας, καί άλ- 
γοτε, άν ή έννοια τό θέλει καί τό άπαι· 
τεΐ (πολύ σπάνια δμως) νά παίρνη τό μέ 
λος έκεϊνο, πού άναποφάσιστο στέ ει 
μεταξύ π-:ζοΰ λόγου καί τραγουδιού. 
Ποτέ βμως Ι ϊ  θά είνε τριγοΟίι.

Καί δ ,τι κυρίως δ.νει πιά ζωή έ'σχρ 
κώνει τό λόγο καί Ιμφαν ζει τό ποίημα 
μ* δλη τήν άπαυο^μϊνη Ικφραση, είνε 
τό αίσθημα. Κ ι’ άχόμα, ή ά^αγγελτική 
ίδιοφυΐα, τό ίαιμόνιον έ-εΐνο, πού έχουν 
οί προνομιούχοι, οι προικισμένοι άΓ.ό τή 
φύστ), οί ξεχωριστοί, οι εύ»οούμενοί της.

Καί μαζύ μέ τή φλόγα τής τέχνης 
κορυ ρώνει τήν τελεί j. άπόδοσ»} xat ή 
ύπόκρισις ή άπαγγελτική, πού θεϊ-ιό είνε 
δώρο, καθώς λέγει καί ό Πλούταρχος : 
« 'Ε σ τι φύσεως τό δποχριτικόν είναι».

Καί τά προσόντα αύτά, μόνο νά καλ- 
λιεργήσωμε μπορούμε, καί κάμωαε νά 
ΙξελιχθοΟν. Νά τά παρακολ'υθήαωμε καί 
νά τούς δώσουμε τήν κατάλληλη κα
τεύθυνση.

'Η  πα3α§χφρασις(έκτός άπό τή φωνή) 
συγκεντρώνεται σ:ό πρόσωπο. Τά σχή
ματα, τά ύπερβολ’.κά, καί ή κ'νήσε ς, 
δεν είνε τής άιιαγγελίας.

Τό πρόσωπο, ή φυιιογνωμία είνε, 
πού θά έ*φρίση τόν έσωτερικόν άνθρωπο,

'Η  Ικφραπς δέ τοΰ προσώπου ύπερ- 
βολικά Ιπ ΐίρά  στόν άχροατή. ΤοΟ μετα 
δίδίΐ τήν συγ*ίνησι, πρίν άπό ιό λόγο' 
τόν προκαταλαμβάνει. Διαθέτει καί έκεί- 
νου τόν ψυχικό κόσμο, άνάλογα πρός τό

<£t ΑιάΧείί- 278

εύάρεστο ή δυσάρεστο ηϋναίσθημα, άπό 
τό όποιον κατέχεται έ άπαγγέλτης, «T-i 
μάτια είνε ό καθρέφτης τής ψυχής*. 
"Ο ,τι αίαθανόμεθα μειαφέ'-εταί κ ι’ 
έχδηλώνεται εύθύς στό βλέμμα μας. Κ ι’ 
5aot μάς άντικρύζουν, ε ΐ.ε  άδύνατο νά 
μή α?σθανθοΟν κάπ-.ta έιιίδραίη, νά μή 
τούςμε αδώσωμε τόνέσωτερικό μαςπ^λμό.

Ά λλά  πρώτα κι* Απ’ δλα, πρέπει 
Ιμεΐςνά  αίσθα θοΰιε.

Τό αίσθημα, είνε τό ήλεκτρικό ρε’*μα, 
πού μεταδίδεται τάχιστακαίστούςά-λους, 
καί έρεθίζει, ά·. άλογα, τόν συναισθημα
τικό 1<είνων κ03μο. Τούς ήλεκτρ.ζ'με 
εξ Ιπιδρίσεως. Ά λλά καί φορείς καί 
άγω γ:ί είνε οί άχαθόριηες έχείνες δυνά
μεις, π>ύ ψυχικά ένώ.ουν καί κινοϋν 
τού; ανθρώπους.

Ό  βαθμός δέ τής ίκ  δράσεως, είνε 
άνάλογος προς τήν αίσθηματίχή ένταση 
καί δύναμη τού πομποΟ,καί άκομχ, πρός 
τήν ποιό ητα τοΰ ψ *χι/.οϋ δέκτου τοΟ 
καθε^ίς.Άλλάκκ! τοΟ προσώπου οί χΐνή- 
σεις Οά μπούν στόν κανόνα. Θά 6ηο- 
ταχθοΟνε σι;ήν τέ^νη. “Ο χι υπερβολές, 
μοϋτες καί γκρι^άτσες. Συσπάσεις καί 
έςογχώματα μα:ιών, Εύάρε3τη νά είνε 
ή Ιχφραση, συντονισμέ η δέ *αί άρ ιο 
νική υνεργασία προσώπουκΊ φωνής Τ έ
λος, σ γ*αιφχλαιώνον:ες,ήμπορ Ομεγενικά 
νά ειπούμε, πώς γ ιχ  ν’ άιταγγείλωμε γιά

μιά καλή άπαγγελία, άπαιτούνται τά 
άκόλουθα :

Σιήν άρχή νά εΐμεθα ήσοσοι, ήρεμοι, 
Άπολλώνέ’.οι,μέ πίστη καί μέ βέβαιό :ητα 
πρός τόν εαυτό μας, πρός τήν τέχνη μας. 
Κόίποια βέβαιχ καλλι εχν κή προδιάθε
σή, I ας έλαφρός νευρικός Ιοϊθισμός πρέ
πει νά ύπάρχη. Νά μας κατέχη μιά 
λεπτή εύαιοθησ α. “Οταν δέ άιιαγγέλ- 
λωμε, νά εΐμεθα εκφοϊσιι/.οί, διερμη- 
νέυτικοί, Ισωτερικοί. "Οχι έξω*ε ιχοί, 
συγκρατημένοι, δχι ύσεεοίκοί (ξε'+ωνή- 
ματα καί φόρτος μελοδραμαιικός).

Έ  δέ ψυχή ν’ άνατείνεται στήν 
αίωνίαν ωραιότητα, στήν παντοτΗνή 
ομορφιά, στήν ποίηση. Νά δψώ·ε:αΐ 
πρός χ μεγάλα, πρός rx 6ψ/)λά, πρός τά 
ίδϊώδη, πρός δσχ τέλος, ό ποίημα 
έγκ^είει.'Αρμονία καί &π)ότη;,  δ αύγεια 
καί εολιχρ'νεια στήν καθόλου έκδήλωση 
(ή φυσικότη; πού έτονίσαμε) ιδού τί χα· 
ρακ ηρίζ-ουν τή νέα άπαγγελία, πώς πρέ
πει νά είνε, κα4ώ; έμεΐς τήν έννοοίμε 
καί καθώς τή Ρέ'ομε. Καί τότε ή άπαγ
γελία πίρνει τήν άνωιέρα της μορφή. 
Είνε τέχνη μέ δλη τή σημασία τής 
λεξεως, τέχνη ωραία καί ύψηλή. Καί 
τό*ε, άξιόλογχ ήμποροΟμε νά είποΟμε : 
Μες’ στίς παληές Ιννιά, Σύ δ-κάτη ΜοΟ- 
σα, ώ ’Απαγγελία!

ΠΑΓΚΟΣ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ



Μ Λ ιάλεξις

ΟΙ ΣΕ ΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝ9ΙΑΣ
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

ΤΟ Υ  η. Γ . ΛΑ Μ ΠΡΙΝΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ  ιατρού, γενομ,ενη ιήν 29 ’Α πριλίου 1928 είς Π ύργον

Ή  μοΐρσ της φ ιίνεται to εχει, τής 
τόσον ίιτορική; αυτή; γωνίας τού κό
σμον. νά δοκιμάζε'αι σκληρά από καιρού 
εΐς καιρόν. Δέν μας έφθαναν a t τριμακ- 
τιχαϊ ουνέπειαι και εν νένει τά δεινοία· 
θήματα ποΰ ύπέστημεν άπό τήν Μηκρα 
σιατικήν κ ίτα3τροφήν, καί άναγκαστή 
καμε νά Πενθούμε καί διαθρέψωμε Ινά ■ 
μισυ εκατομμύριον προσφυγών ά ^ φ ώ ν  
μας, τ ί  μεγάλο αυτό κατόρθωμα, τό ιεώ- 
τερο Έλλτ,νικό θανμα καί διά τ> όποιον 
Ιξεπλάγη ή οικουμένη.

Τώρα ήλθε νά προστεθή εί; τήν ανθο
δέσμην τών πληγών νής Ελλάδος καί ή 
φοβερά σεισμική καταστροφή, ενός δια
μερίσματος τής ϋελοποννήσου άπό τά 
πλέον εύημερούντα, τή ; άνά τήν ΰφήλιον 
πασιγνιόστου ΚορίνΘου από τό ενδοξιν 
παςελθόν τη;, χαί τό όποιον κατόπιν 
τόοον εκλέϊσε τό θεόπνευστο κήρυγμα, 
τοΰ άχλονήτβυ στύλου τής χρισπανωσύ- 
ν^ς, τοΐ' ούρανοβάμονος Αποστόλου 
Παύλον.

Ό  σεισμδς εΐναι ενα άπό τά τ ρομε- 
ρώτερα φαινόμενα τά όποια άντιιετω πί 
ζει ό άνθρωπος.

Καθότι άπό τήν εποχή πού εγεννηθή* 
χαμε, χαθώ ; λέγει ό Ούμβόλδ, Ι/ομε συ- 
νειθίσει στήν ακινησία τής Γης. Παρά τάς 
άστρονομιχσς μα; γνώί^ις, περί τής α’ιω 
νίου, τής ταχυιάτης περιστρ’φής περί 
τόν αςονά της,τοϋ άεννάου στροβιλισμού 
εμείς οί άνθρωποι τήν νομίζουμε, τήν 
άντιλσμβανόπεθ i ,  ήσυχη, προκατακλυ
σμιαίους νεκρή, άγαλματωδώ; άκίνητη 
χαλή και ευπειθή καί αναίσθητη εΐ; τα 
επ’ ανιη ; αντικείμενα.

Ή  ακινησία τής Γής. ή ήοεμία της 
Ιγεινε νόμος δι’ ήαάς, νόμο; τού οποίου 
οΰτε καν ΰποπτεΰομεν τήν αθέτηση. "Ολως 
διόλου τό αντίθετο συμβαίνει γιά τή θ ά 
λασσα, τήν όποιαν εσυνειθίσαμε, άσταθή

μέ τό κϋμα της, άκί'ητη,νά σείειαι— τής 
οποίας ό θυμός καί ή λύσσα καί ή μανία 
εκτό; τοΰ κινδΰ ου, καμμία αλλη Ισχυράν 
εντύπωση δέν μά; προξενούν—τής Γης 
δ  τρόμο;, δ  τιναγιιός, ό σεισμός, ή αίφνη- 
δία, ή αόρατη, ή άγνωστη και φοβερή 
επανάσταση των πεποιθήσεων μας πού 
εχουμε άπο «τήσει γ ι’ αύ τήν, περί τής 
άκινησίας τοΰ εδάφους, μα; φέρνει, ενα 
δέος, έ 'ν α ν  άγνωστον φόβον, μ '5 ; υπερ
φυσική; δυνάμεως, εναντίον τής οποίας 
δυστυχώς εΐμε^α αδύνατοι.

Καί δι’ αυτό τό φαινόμενον τοϋ σει
σμού παραμένει Ινα άπό τά ολίγα μυστή
ρια τά φοβερά, τά υπερφυσικά χαί τά 
όποια εκ πρώτη; δψεως καί πριν χωρήση 
ή ψύχραιμος επιστημονική παρατήρηση, 
μά; δίδουν τήν Ιδέα τοΰ θεϊκού, τού ανώ
τερου, τού υπερφυσικού.

Μεγάλο τό χέρι, μεγάλη, ή δύναμη, με
γάλη ή Θέλητη, ή οποία κινεί τόν κό
σμον δλο, πί-ύ σείει τά βουνά, συγκλονίζει 
τί; κοιλάδες, κ»ταρίχνει τάς πόλεις καί 
αναστατώνει τις θάλασσες. Ό  άνθρωπος 
μπροστά στή δύναμη αυτή στέκει κατά· 
τρόμος, μπροστά στό άγ\ωστο, στό άφα- 
νέρωτο τού κινδύνου καί αναφωνεί τά 
λόγια τοΰ προφήτη. «Καί πού καταφύγω 
προ τοΰ προσώπου σου Κύριε ;»

Ποιο εΐναι τό θηρίο, ό ’Εγκέλαδος, ό 
Έκατόγχειρος,ό όποιος κατασπαράζει καί 
συγκλονίζει τήν επιφάνεια τής Γής, τής 
ακίνητης, τής παντοδύμης, τής παμ- 
μεγίστης Γής, eH καρδιά μας καταλαι· 
βάνεται, κατέχεται, άπό τό μυστήριο άπό 
τόν σεβ>σμό και μένονμε κα'άπληπτοι 
εως δτου ή Ιπιστήιιη, μέ τό ειρωνικό 
της γέλοιο, μάς έςηγήση άτλούστατα, δτι 
ο σεισμός δέν εΐναι παρά μιά καθίζηση 
στά υπόγεια χάσματα, μία παλίρροια άπό 
υποχθόνια υγρά, μιά Ικ'ουγή άπό ήφαί- 
στίου; υλας.

ί<3 ά ιά Ζ φ $  § 7 7

Τί τά Θέλουμε ομως τά λόγια 1 Ή  
τεραστία αυτή δύνααη, καί τήν οποίαν 
τόσον ωχρά περιεγράψαμε π ιραπάνω, 
εχει τά απαίσια, τά στυγνά άποτε έσμα- 
τά της όταν τεθή εις κίνηση.

Εΐναι φριχτό ! νά φαντάζεται κάνεις 
μιά πόλη ολόκληρη δπως ή Κόριν&ος τήν 
παρελθοΰσαν Κυριακή καί κατ’ αυτήν 
ακριβώς τήν ώρα σάν τήν σημερινή, 
νά εύθυμή, νά γελά νά εΐναι χωρίς 
φροντίδα, μέ ενα λόγο νά ευτυχή, καί 
υστέρα άπό λίγα δευτερόλεπτα νά τήν 
βλέπι;) κττεστρααμένην είς ερείπια, γεμά
τα θύματα, γεμάτα δυστυχείς, νά κλαΐ- 
νε, νά πενθοΰν, νά όδύρωνται. Τή χαρά 
διαδέ.εται τό γενικό πένθος, τό γέλοιο 
τό ομόθυμο χλάϋμα. "Αστεγοι τόσοι άν
θρωποι, χιλιάδες ολόκληρε-, μέ τήν πε
ριουσία τους μεταβλημένη εις «ερείπια, 
μέ νεκρού; τούς συγγ^νεΐ:, τούς φίλους 
τούς γνωρίμους, τού; άγαπηαένους της. 
Δέν πιστεύουμε νά μπορή κανείς νά φαν- 
τασθή Ολιβερώ τερη εικόνα.

Α ΐ ! τήν εικόνα αυτή τή θλιβερή, 
γυρεύει ή φιλανθρωπία νά τήν κάμι;] μέ 
τόν όβολό τοϋ καθενός όλιγώτερο αισθη
τή, όλιγώτερο φριχτή.

’Εκείνος πού εδυστύχησε, δ «ονεμέ-

νο;, ό  άρρωστος, ό άστίγος, ό  πεινασμέ- 
νος, άμα τοΰ εΐποΰν δτι οΐ άλλ^ι μίσα 
στήν ευτυχία τους στήν καλοπεοαοιά 
τους, τόν θυμούνται κι’ αυτόν, τόν μέ· 
χρ< τή; χθες εύτυχισαένον, πού είχε ΐά  
ϊδ α καλά δπως τά έχουν τώρα οι δμοιοι 
του, τόν συλλογίζονται τόν συμπονούν, 
συνυποφέρουν μαζί του, τόιε ή άτυ<ία 
γίνεται όλιγώίϊρον φρ χ ή, άναχουφίζίται 
ελαφρώνει, Ιπειδή καταλαβαίνει δτι σάν 
νά πέρνουν κχί οι άλλοι κά;ι άπό τό βά
ρος πού τόν πιέζει, χύνεται επάνω του 
χάτοιο βάλσαμο παρηγοριά;, ελπίζει επί 
τέλους χαι ή ελπ'δα είναι τό προζύμι 
τή; ένρργηπχότητος στόν ανθραιπο.

AOcov λοιπόν τόν ιερό σκοπό, Ιχει ή 
συγκέντρο3σις αυτή τή στιγμή, δ η  συμ- 
μεριζόμεθα τόν πόνο των άτυχησάντων 
αδελφών μας, χα’ι νά τούς συντρέξωαβ 
οπως ό καθένας μας μπορεί, γιατί δεν 
τό ξ-ύρουμε τί μάς περιμένει, είναι κοι* 
νή ή τύχη δπως λέγει τό ρητό καί τό 
μέλλον άπρόβλεπτο. Και διά νά αποδεί
ξουμε συνάμα, 6τι δύναται νά γείνχ) 
πραγματικότητα εκείνο πού έτόνισε ή 
φαντασία τοΰ ποιητή.

« X© χά ομ ,α  η» a v o ts e  ο e st- 
«μ,ός ευ θ ύ ς  Ιγ |μ 6 3 $  αν!)η».
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ΙΙΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ EHiPXIPM

θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν I Κ Η

Έ ν  μ'σω πυκνοϋ κα! έχλεκτοΰ ακροα
τηρίου Ιγέ»ετο τήν 22αν Μαΐου ft; τήν 
αίθουσαν του Λευκοΰ Πύργου ή διάλεξις 
Χ .Α.Ν .Β. μέ ομιλητήν τόν συνεργάτην 
τής «Μακεδονίας* κ, Α, Χαμουδόπου- 
λον κα! μέ Θέμα ή «Ρουμανία».

Ό  κ. Χαμουδόπουλος κατώρθωσε 
εντ^ς μια; ώρας νά εκτυλίξη χϊνηιιατο- 
γραφικώς μέ τήν γωστήν γλαψυρότητα 
και χάριν τοϋ ΰφους του καί τής απαγ
γελία; του όλόκληρον τήν εΙκόνα τής 
μεγάλης Βαλκανικής χώρα;, έξετάσα; 
αυτήν άπό ιστορική:, εμπορική;, βιομη* 
χα'ΐκήςξκαί πολιτικής άπόψεως.

Έπέμεινε κυρίω; επί τών πολλαπλών 
δεσμών πού συνδέουν τήν Ρουμανίαν μέ 
τήν Ελλάδα, δεσμών οΐτινε; καθίσταν
ται όσημ^ραι στενώτεροι.

Γενικός ή ομιλία τοΰ κ. Χ αμουδτ 
ποΰλου ήτο ενας ΰμνος προς τήν Ρου
μανίαν, δίκαιος βεβαίως, δχι μ^νον άπο 
Ρουμανικής άλλά καί άπό Ελληνικής 
άπόψεως.

Με^ά τό τέλος τής διαλέξεώς του 6 
άγηρητής εδέχΑη θερμότατα συγχαρητή
ρια, ίδ ιαιτέρως τοΰ χ. Γενικού Προξένου 
τής Ρουμανίας οστι; τον ηΰχαρίστησε 
‘Ελληνιστί διά τά καλά λόγια πού είπε 
γιά τήν πατρίδα του.

Λεωνίδας Γρ. Σαχελλαρίδης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ

*0 λόγτς δτι Μνεκα τοϋ ΰ'έρονς 
έ'παυααν a t  διαλέξεις προβάλλει νέ>ν 
έμπόδιον ε ΐ ;  τήν ίκ ιϋ υ μ ί ιν μ α ς  ό !*)? 
προπαθεία; μας v j  πραγματοποιήσω- 
μεν τήν τακτικήν δεκαπενθήμερον  
εκδο^ιν τοΰ περιοδικού μας.

Οϋτω, ή « Λιάλεξις» θά  έξαχο1ου- 
ΰ'ήΐΐ] i t d i δομένη χατά μήνα μ ίχρ ι  
τοΰ προσ^χονς 'Οκτωβρίου, οπό ε, αί 
θεριν&,ί μας φροντίδες θ'ά τ ή » παρου
σιάσουν άξίαν τοϋ έαυτοΰ ι η ' , κ τ ϊ  θά  
τής έτοιμάσοον τήν θ·έοιν ή δποία  
τής πρέπει μεταξύ τοϋ αοβαροϋ ‘Ελ· 
Ιηνικοϋ τύπου,

"Επειδή δμως πο Uoi συνδρομηταέ 
μας π χ ια π ο νο ϋν ίχ ι  δτι ζη ιιιώ νιντα ι 
έκ τής μηνιαίας έκδόσεως τον φ ύλ ίο ν , 
θεωροϋμεν Απαραίτη:ο* τήν έξήγησιν  
δ ι ι  οί έγγραφά ιενοι δι' εν ετας θά 
ία*βάνουν ' 2 4  φύλλα, Ανεξαρτήτως 
χρόνου, καί ( ί  έγγραφυμένοι δι εξα-
μ  ηνον &ά λαμβ·ίνουs 1 2  φύλλα, Ακρι 
β&ς ώς εάν τό περιοδικόν μας έξεδί- 
δετο κατά δεκαπενθήμερον.

Ά π ο  έίλΐης Απόψεως, ή έίακολου 
ΰοναα Αταξία τή; έκ^ό ιεεος μα πι-  
ατεύομεν δτι δέν δνναται νά. βλάψη  
τόν Αναγνώστην μας. διότι ή *Δίάλε· 
λις» δέν είναι περιοδικόν actualite 
3 t i  νά  πρέκι] ν ’ άναγνωοθ'ή (ορισμέ- 
νην ήμέρα,ν, οπο; ή έφημερί^.

Υ Π Ο Μ Ν Η Σ ΙΣ
”Οαοι ελαβον id μέχρι τοϋδε έκδοΦόντα φύλλα μας καί ι ϊχον  τήν 

Ηα^ωιύνην id  ϊά κρατήσουν, πα^ακαλοϋνται νά μα; έμβάοονν τά,ς 
σννδρ?μάς των.

Α ί  σννΧρσμαΙ ά τοιτέλλβνταα Προς τήν Διεύ·θυνσιν τον Περιοδι 
που <eH Διάλεξις» Στοά Φέξη 8 0 ,  Ά 9 ή ν α \ .
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m e m  m n m  m r u u m .
Τέυχος *Ao. 1-2. 1. Δραγάτση ΠαΙαιολόγου.— Δυαλισμος ή Μ1 νισμός ; Πλει-

γένεια ή Μεταμορφισμό; ; T i  δύο αιώνια προβλήματα τής 
Ίστοοίας τή; άνθρωπότητος. (Μετ’ ίϊκόνων).
Ε. Φχιτά-ιη.— «Αί αΰκικτονοΰσαι γυναίκες».
Θ Σνναδινον.— «*0 Θρύλος τοΰ Ό ρφέα στή Δημοτική μας 
ποίηση».
Ι· Σαρρή.— «Αί Ύψηλαί κορυφαίτοΰ Ό λύμτου μετ’είκόνων». 

Τίϋχος Αρ. 3-4. X . Σκαλισιάνου.—«Τά αίτια τής κακοδαιμονίας ημών ώς 
ατόμων καί ώς εΟνονς».
I .  Δραγάτση Παλαιολόγον.—■« Νατουραλισμός Κομμου
νισμός».
Γ. Κ αλαματιανού .— «‘Ο Άντρέας- Καρκαβίτσας καί το έρ
γο ΤΟΙ».
^οίϋΓαϊίνας.Μαο*νάκ9/.—-«*ΟΝιχόλαος Γιζης(μετ’ εικόνων)». 

Τβΐχο; Αρ, 5-6. Α νθ ίμ ο υ  Παχαδοπονλου. — «Τά Βασιλικά συνοικέσια τοϋ 
Βυζαντίου*.
Χρ. Βααιλακάκή.— «Ή  Παγκόσμιος Ειρήνη κ<ιί ή Ελλάς*, 
Αντ. Θ. Σπηλιωτοπούλου.- -« 'Η  Δη ιώδη; Ποίησι; των 
Βαλκανικών Λαών καί ή συγγένεια αΰιής προς τήν Έλλη* 
νιν.ήν».
Κώστα 'Α θα νά το υ .—«Γιά μιά καινούργια Ελλάδα».

Τεύχος Αρ. 7. Ιπποκράτους Καραβία.— *Τα τελευταία ·θαυμάσια ευρήμα
τα τοΰ τάφου τοΰ Φαραό? T out—”Ανκ— Ά μμον.»
Κ ι ς  Χονσούλας Ί ω α κ ε ιμ ^ ο υ .—■ «Καλλωπιστικοί ίδέαι».
Γ. Ά ρβαν ιτάχη .— «Κριτινη Διερεύνησις ιή ς άπαντήσ.-ως τής 
Ά γ . Κδραί i t ;  τήν Κ. Τ. Ε. διά ιό  ακίνητον τοΰ Πάσχ». ». 
Ά ω σ τή  ΙΓολαμά.—Τό σπαθί χαί ή Λύρα.
Χ ι .  Λεβάντα.—«'Η πνευματική προστάθεια στον Πειραιά.» 
Δ. Π ικιώνη.— «Ζητήματα Δημοσία; καλαισθησίας».

Τεΰχος Αρ. 8-9. Δ. Σνμβουλίδου.—«ϋροφύλαξις καί καταπολέμητι; τής Φυ- 
μ^τιώσεως».
Γιάγκου °Αργυροπονλου.— «Οί θεόσοφοι καί ό ’Αρχηγός
αΰ;ών Ψευδόχρισΐ3ί Κρισναμο"ρπ».
Φώτου Γ ιοφ  Ά λ  η. — Τό φιλί στή Νεοελληνική ποίηση.

Ολα τά τεύχη τής t Διαλέξεω;» χ α λ ίιτ ε (y ix \  κα ί άρτίως τυπωμένα  
έπ\ έκ\ε*τβϋ χάρζου- «αί μέ πίουοίαν ε ίκονογρ ίφ η ιιν  Αποτελούν άληθινδν  
εντρύφημα, διά κάθε Αναγνώστην καί προγ·ιααχόν κόιμημα διά *ά9β 
Βιβλ  οθη <·ην, Τ ϊ  ν π  άρι&α. 1 2 , 3  4  καί 5 · θ  τβνχη ζιμώνττ ι πρός 5  δρ, 
τά έπακολου&οϋντα πρός θ  δοαχ.

Προηγούμενα τεύχη τής ΐΔιαλ^ζ^ωα» πωλοϋνται είς τά γ:αφ ε ΐα  ~-μας 
καί εις τό·και:»οπωλ?ΐον Α5ελνώ* Π Α Σ Ί .Ε Α Α Κ Ο Υ , γα ν ία  Πανεπιστημίου  
Hal Πχτησίων ( Γαλικ ίοπω Ιεΐον  Μ/τερνί(σα).



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡλΠΕΖΑ ΤΗΣ ΜΙΜΟΣ
(ΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 184!

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ik\ Α Μ Ε ΙΒ Α Τ ΙΚ Ο Ν  ΑΡ. 330.000.000

Ε Δ Ρ Α  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Ε

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ

Ά γ ιο ς  Νικόλσς Ά ρ τα  Θεσσαλονίκη Κοζάνη Ναύπακτος Σέρα1
(Κρητης) Ά ίυ λά ντη  βήβαι Κομοιννή Ναύπλιον Σητβ'α

Ά γ  οίνιον Βάμος 0r|ja ΚιρινθΌς Νιγρίια (Κρήτης)
Άφήναι Βέρροια ‘ΙΜ * η  Κι'Άή^α Ξανφη Σ ό ρ ιβ ίξ
Ύπ )σ ιηα α  Μήτρα- Βόλος Ίοιάννινα Κύμη Π  ιξ»ι Σούφλιον

πόλβως 11 ΓνεββνΑ Κ«βάλ?α Κυ.ταςισσίαΠάτραι ΣαάρχΤ)
Π)ρ-,Τον Καλλιθέας ΓύΦειον Καλάβρυτα Λα μί« Πειραιεύς Σίρος
Π ιρεΐονΠαγΛρατιου Διδυμό^ηχονΚα^άμαι Λάιίσσα Πόρος Τρί-νκαλα
Α ϊγιον Δημητοάνα Καρδΰαα Λββαδεια Πράβιον Φ ώρι να
Άλεξανδρούπολις Δ'άμα Καυπβιήαιον Λευκός Πρέβεζα Τρίπολις
Ά λ μ  ρός Έδεσσα Καστόρια Με/aio οΚιςΠϋλος Χαλκί;

. Άμ>λιάς 'Βλαοσών Κατερίνη Μ εσολόγγίιηΠ' ργ ις Χανιά
Ά υ φ  σσα Ζικυ-θος Κέρκυρα Μεσσήνη Ρεί>υ4ΐος Χίος
Άργοσιόλιον Ηράκλειον Κιλκίς Μυτ λήνη Σάμος

Πρακτορείων έ « Ν α Ύόρκη 7 W all Street

Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α ί  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α !  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ :

‘Αποκλειστικόν προνόμιον εκδόσεως τραπεζικών γ ρ α μ μ α τίω ν .-’Έκδοσις το
χοφόρων όμολογιών!—Καταθέσεις εν οψει άτλαΐ καί είς ανοιχτόν λογαρι
ασμόν.— Καταθέσεις διαρκείς χαί επί προθεσμίςι.·—Καταθέσεις Ταμιευτη
ρίου.— Προεξοφλήσεις.—Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη.— 
Δάνεια καί ανοιχτοί λογαριασμοί επ’ Ινεχΰρφ ελληνικών τίτλων.—Δάνεια 
καί ανοικτοί λογαριασμοί επ’ Ι ν ε χ υ ρ φ  πολυτίμων μετάλλων. — Δάνεια Ιπ5 
εν*χΰρφ εμπορευμάτων, καί ενεχυρογράφων.— Πιστώσεις έναντι φορτω
τικών,—Δάνεια πρός Δήμους, λιμένας καί Ιτερα νομικά πρόσωπα.—Συμ 
μετοχή είς "Ανώνυμους Έλληνικάς Έ τα ρ εία ς .—Χορηγήσεις είς γεωργοκτη
ματίας, καί συνεταιρισμούς.— Δάνεια πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον.—Υ π η 
ρεσία εντόκων Γραμματίων Έ θ ν κ η ς  Ά μΰνης —Π 3ομήθειαι διά λογαρια
σμόν τοΰ Δημοσίου.—’Αγορά καί πώλητις διαφόρων ειδών διά λογαρια
σμόν τοΰ Δημοσίου.—-Εΐσπρα^ις δημοσίων προσόδων καί πληρωμή δημο
σίων δαπανώ ν—Υπηρεσία Δανείων καί Μετοχών διαφόρων 'Εταιρειών.— 
’Αγορά καί πώλησις έξωΐει.«οδ συναλλάγματος, χρυσών νομισμάτων καί 
ξένων τραπεζικών γοαμμαηων.—“Εκδοσις καί πληρωμή πιστωϊΐκών Ιπιτα» 
γών, επιστολών καί εντολών πληρωμής.

ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Ε  

Γραφεία: Ό ίό ςΝ ο τα ρ & β Ο  (δπιο&εν Δημ. Θ είτρον)
Ε Ν  Π Ε Ι Ρ  Α Ι Ε Ι

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

Π . Π Δ Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α 4 Η
ST O A  Φ ΕΞ Η  49

Βιβλία  Ιατρικά.— Ι/ομικά
Φιλολογικά— Λογοτεχνικά  

Λεξικά ηχΧ 
Μ Ε Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ Σ  A C S E IS

1

m u m  r n i r n
m SSflPsSIESH IEKESJ.S 

Δ ΙΟ Ν Υ ΣΙΟ Υ  Μ. ΓΙΑΤΡΑ
'Οδός Τζώοΐζ Ι4 (Ολ. Κάνιγγος)

Α Θ Η Ν Α Ι

Διδακτικόν προαωηικόν άριστβν 
‘Εγγραφοί κα» «3.ηροφοοίαι 

καθ’ έκάότην

ΞΕΚΟ&ΟΧΕΙΟΝ
( P E N S I O N )

l i t  Δ * β ο ς

Π Τ Ε Ρ Η Σ
(Λ 1 Γ Ι Ο Υ )

'ΤΓι^ος 1-1ΘΟ Μέτρα 
Ήρχιοεν ή λειτουργία τακηκως 

άπδ τΐ)ς 15ηί Μαίου

ΑΙΕΤΘΊΓΝΤΗΣ

ΗΛ. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΓ
ΑΙΓΙΟΝ— ΠΤΕΡΗΝ

4ΓΓ· ι· i iu im m n 14
ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Ε

ΆνΦοκομικά καταστήματα
Σταδίον 19 κα\ ‘ΕδονάρδοίΡ Λώ

Τά μεγάλείτερα καί Ιτηστημονι- 
χώτερα άγροχήπια καί θίρμοκήπια 

έν ’Ανατολή

150 χιλιάδες τετραγ. μέτρα καλλι
έργειαν Ιν Πατη3ίοις

Ζητήόητε ιόν Γενικόν εΐκονογρα- 
φιιιιένον κατάλογόν μας δωρεάν

nmmi mama ϊβ  ‘m e n u .
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ



ΝΕΟΤΑΤΗ =■ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΗ
ΣΤΕΡΕΑ - ΑΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΑΧΕΙΑ

’Αντιπροσωπεία - Παρακαταθήκη :

ΪΤ Ο  Α  ΠΕ2ΜΑΤΖΟΓ ΛΟΥ t θ —ΑθΗΝ A I

Α ί 2 !  Π .  & X .  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι


