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ηΠΘΙΜΟΥ ΠηΠλΔΟΠΟΥΛΟΥ, ’Αρχιμανδρίτου 
Είς τήν Αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού».

Ή  συνήθεια, η δποία δεν επιτρέπει εις 
τους σημερινούς Βασιλείς της Ευρώπης 
νά κάμνονν συνοικέσια με αλλ,ας κ.οινω- 
νικάς τάξεις έκτος τής ίδικής των, δεν 
ήτο γνωστή είς τούς 
Έλληνα.ς Βασιλείς των 
μεσαιωνικών' Ελ.ληνι- 
κών Κρατών, διότι 
εκείνοι δεν εσκέφθη- 
οαν ποτε νά θέσουν 
μεταξύ αύτών και τών 
άλλων ανθρώπων κοι
νωνικούς φραγμούς 
ανυπέρβλητους, ούτε 
εφαντάσθησαν βέβαια 
δτι είναι διάφορα τά 
χημικά συστατικά τον 
οργανισμού τοϋ βασι
λικού σώματος άπό 
ιόν οργανισμόν τών 
άλλων ανθρώπων.Έν 
τούτοις, το Βασιλικόν 
γένος ενοίακετο τότε 
πολύ ύψηλότερον, ή 
Βασιλική εξουσία ήτο 
απόλυτος καί πρός 
τήν οποίαν δεν ή μ 
πορεί νά συγκριθή ή εξουσία τών σημε
ρινών συνταγματικών Βασιλέων.

Λεν νπήρχεν ούδεϊς νόμος ό δποΐος 
νά επέβαλεν είς τούς Βασιλείς νά εκλέ
γουν συζύγους άπό ώρισμένας Κοινωνι-

κάς τάξεις, ή νά νυμφεύωσι τάς θυγα
τέρας των με ανθρώπους ώρισμένης κοι
νωνικής τάξεως. ' Η  εκλογή ήτο απόλυ
τον δικαίωμα άπορρέον άπό την ελευθέ- 

ραν 0έληαιΐ’ τοϋ Β α
σιλέας. 'Ο Θεοδόσιος 
δ Β  π. χ. ελ.αβε σύ
ζυγον τήν π τφ χην’Α -  
θηνάιδα. ' Ο ’Ιουστι
νιανός ελαβε τήν Θεο
δώραν, κόρην ενός 
θηριοτρόφου, ό Κων
σταντίνος δ Σ Τ  ελαβε 
σύζυγον τήν θαλαμη
πόλον τής μητέρας 
του, ό Ρωμανός ό Β  
ελαβε σύζυγον τήν 
Θεοφανώ,τήν καταγο- 
μένην άπό οικογένειαν 
πολύ αφανή καί θυγα
τέρα κατά τινας μιας 
καπελλ,οϋς.

' Η  μόνη ύποχρέω- 
σις τήν όποιαν είχον 
οι Βασάεΐς ήτο δτι 
ώφειλον νά εκλ,έγουν 
συζύγους χριστιανός 

καί διά τοΰτο εάν κανείς καμμίαν φοράν 
ελ,άμβανε σύζυγον αλλόθρησκον, επρεπε 
νά βαπτισθή αύτη καινά γίνη Χριστιανή.

Δεν επετρέπετο νά άνέλθη είς τόν 
θρόνον Χριστιανικού Κράτους Βασίλισσα

Θ α ν μ ά σ ιο ν  κ ο μ ψ ο τ έ χ ν η μ α  μ ικ ρ ο γ λ ν φ ία ς  ε π ι  ε λ ε 
φ α ν τ ο σ τ ο ύ  ( Ι Α '  α ιώ ν ο ς ) .  τ ια ο ισ τά ν ο ν  το ν  Χ ρ ίσ τ ο ν  

ε ν λ ο γ ο ϋ ν τ α  Β α σ ιλ ικ ό ν  ζ ε ν γ ο ς  το υ  Β υ ζ α ν τ ίο υ .
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Αλλόθρησκος, τό οποίον Κράτος κατα 
μέγα μέρος εζησε και έμεγαλονργησε διά 
τον Χριστιανισμόν και διά τόν Χριστια
νισμόν.

Τά παραδείγματα αυτά ήσαν σπανια 
καί παρονσιάζονται μόνον κατά τονς 
πρώτονς αιώνας της ίδρνσεως τον Ε λ 
ληνικού Κράτονς. οπότε νπήρχεν άκόμη ή 
είδωλολατρεία, και ώς παράδειγμα άνα- 
φέρομεν τόν Θεοδόσιον τον Β ,  οστις ε- 
λαβε σύζνγον την ’ Αθηναίδα, κόρην εί- 
δωλολΛτρον τον Λεοντίον, η οποία πριν 
στεφανωθώ έγινε χριστιανή.

Τό σννοικέσιον αυτό εΐναι πολύ σπον- 
δαίον εξεταζόμενον άίιό εθνικής άπόψεως.

Γνωρίζατε δτι οί Βασιλείς τον λεγο
μένου Βυζαντιακον Κράτους, οί πρώτοι 
Βασιλείς αύτοϋ, κατ άρχάς ήσανΡωμαίοι, 
καί τό Κράτος Ρωμαϊκόν έλεγετο και 
αυτοί Αύτοκράτορες Ρωμαίοι ετιτίοφο- 
ροΰντο, διότι τό Κράτος εκείνο ήτο συ
νέχεια τοϋ αρχαίου Ρωμαϊκοϋ Κράτους.

’Επειδή δμως ό πληθυσμός αυτοΰ 
κατά μέγα μέρος ητο ' Ελληνικός, εντός 
ολίγων εκατονταετηρίδων τό Κράτος αυτο 
διά τής ηθικής δυνάμεως τής ελληνικής 
φυλής έξελληνίσθη εντελώς και μαζί με 
τόν λ.αόν έξελληνίσθησαν και οί Βασιλείς.

’Εάν δε οί Βασιλείς τής Κων)πόλεως 
μέχρι τών μέσων τοϋ Δ  αίώνος ήσαν μεν 
χριστιανοί, άλλ’ είχον ξενικήν καταγωγήν, 
Ρωμαϊκήν ή βάρβαρον, τότε τό πρώτον 
επί Θεοδοσίου άνήλθεν επί τοϋ θρόνου 
τοϋ Κράτονς αυτοΰ γνήσια Έλληνις καί 
μάλιστα καταγομένη άπό τάς 'Αθήνας, 
την κοιτίδα τον Ελληνισμόν καί τοϋ 
παγκοσμίου πολιτισμού.

:Από τής Άθηναϊδος αρχίζει κυρίως ό 
έξελληνισμός δ πληρης τής Βυζαντιακής 
αυλής- τό γεγονός κα'ι τότε εΐχεν επισύ
ρει τήν προσοχήν τής αθηναϊκής κοινω
νίας καί έπροξένησε κάποιαν εθνικήν 
υπερηφάνειαν είς αυτούς.

Πράγματι δε ό ολίγον άργοτερον 
άκμάσας ιστοριογράφος σνγγραφενς τον 
Πασχαλίου χρονικοϋ περιγράφει ώς εξής 
τήν ’Αθηναΐδα:

Τήν ονομάζει άνωτέραν, καθαράν νέαν,

ένστολη■ ασπρην ώς ή χιών καί έλλαδι-
κην παρθένον.

Έ νας Νόμος υπήρχε ο οποίος περιω- 
ριζε την απόλυτον ελευθερίαν, ο τον Βα- 
σιλέως, καί τοιοϋτος ήτο δ Νομος εκείνος 
ό όποιος δεν επέτρεπε είς τους Βασιλείς 
νά ννμφεύωνται συζύγους αι οποΐαι δεν 
είχον έντιμον επάγγελμα..  ̂  ̂ (

Ό  Νόμος αυτός π ε ρ ά α μ β ά ν ε ι  και τους 
συγκλητικούς, τονς άνωτέρονς δηλ. υπαλ- 
λήλονς τής Πολιτείας.

"Οταν δμως έπί του Βασιλεών ’Ιου
στίνου δ άνεψιός αυτοΰ καί διάδοχος και 
συγκλητικός συγχρόνως ’Ιουστινιανός είδε 
είς ενα ευτελές υπόγειον τής Κω)πόλεοκ 
τήν Θεοδώραν νά γνέθη μαλ/.ια^ να 
κερδίζη έντίμως τον άρτον τής ζωή* 
της καί άπεφάσισε να συνδέση την τύχην 
τής γυναικός εκείνης με τόν λαμ.πρότε- 
ρον Θρόνον τής οικουμένης, επεισε τον 
Βασιλέα νά τροποποίηση_ τόν  ̂ Νόμον 
εκείνον, καθ’ ον δέν έπετρέπετο ΐνα λάβϊ^ 
σύζυγον τήν Θεοδώραν, και έπιτραπή 
τό σννοικέσιον έάν ή γυναίκα εκείνη άπε- 
φάσιζε νά ζήση βίον έντιμον, έν φ  πριν 
δεν έζη τοιοϋτον.

Τότε, μόλις έδημοσιεύθη ή τροποποίη 
σις αν τή, ελαβε άμέσως ο Ιουστινιανός 
την Θεοδώραν σύζυγον καί τήν εχαιρέ- 
τησεν ώς Βασίλισσαν μετα μεγάλης χ,αρας  ̂
ό λαός τής Κων)πόλεως· απέδειξε δε η 
Βασίλισσα εκείνη καθ’ δλον τον βιον της 
δτι δεν ήτο αν αξία τής Βασιλικής Πορ
φύρας.

Συνέβαινεν δμως ενίοτε οι Ελληνες 
Βασιλείς νά κάμνουν κατάχρησιν τής απο
λύτου ελευθερίας καί περερμηνεύοντες 
τό δικαίωμα τής έλευθέρας εκλογής ενο- 
μιζον δτι είχον δικαίωμα νά κάμνουν 
άπεριόριστον χρήσιν τοϋ δικαιώματος 
αυτοΰ χωρίς να λαβουν υπ δψει των 
καμμίαν απολύτως Κοινωνικήν, Πολι
τειακήν κ α ί ’ Εκκλησιαστικήν Διάταξιν, είτε 
εν σχέσει πρός τόν βαθμόν τών συγγε- 
νειακών σχέσεων αντων, ειτε προκειμενον 
περί τής διαλύσεως ΰπάρχοντος γάμον 
καί τής συνάψεως ετέρου γάμου, είτε ως 
πρός τόν αριθμόν αυτών τών γάμων.
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Αίαύθαιρεσίαι ανταί τών Βασιλέων μας 
.{προ ξένον ν, εννοείται, σκάνδαλα τά δποΐα 
■σννετόιραζον ολόκληρον τήν Κοινωνίαν 
κα'ι τήν ’Εκκλησίαν.

Ό  Βασιλεύς Ηράκλειος, δ όποιος ώς 
^Βασιλεύς ήτο αριστος, ώς Στρατηγός άπό 
-τονς διασημοτέρους Στρατηγούς τοϋ Κό
σμον, ώς Χριστιανός δε ευσεβέστατος, εν 
-τούτοις ήθέλησε νά λάβη σύζυγον τήν 
Ιδίαν αυτοΰ άνεψιάν Ματίναν.

‘Ο παράνομος αυτός γάμος άν έτρεπε 
<δχι μόνον τονς κανόνας τής εκκλησίας 
άλλά καί τάς διατάξεις τής ίίολιτείας.

' Ο Λαός τής Konjπόλεως εΰρισκεν 
•αφορμήν είς τονς αγώνας νά χλευάζγ) τό 
•οσχημον τοΰτο σννοικέσιον, παρά ταντα 
Όμως ό 'Ηράκλειος διά ν απαλλαγή 
Από κάθε ένόχλησιν εκ μέρους τής’Εκκλη
σίας καί έκ μέρους τής Κοινωνίας διειιή- 
νυσε ξηρά - ξηρά πρός τόν Πατριάρχην 
Σέργιον δ τ ι: εφόσον μεν Σν ώς άρχιε- 
ρεΰς καί Πατριάρχης έκαμες τό καθήκον 
οου καί μέ ήλεγξες, ησύχασε διότι έχεις 
πλέον ήσυχον τήν αυνείδη σίν σου καί μή 
μέ ένογλής. Τά περαιτέρω ανήκουν εις 
εμέ νά κανονίσω.

Επίσης δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος 6ος 
ΐ/.αβε δύο συζύγους, τήν Θεοδώραν καί 
τήν Μαρίαν έκ Πόντου καί υπεχρέωσε 
τόν εφημέριον τών ανακτόρων Ιωσήφ  
νά τελέσΐ] τόν γάμον του άνεν άδειας 
τής εκκλησιαστικής άρχής.

'Π  Κοινωνία τής Κων)πόλεως Ενεκα 
τούτον έταράχθη καί ή πολυάριθμος 
μερ'ις τών Μοναχών έσκανδαλίσθη, δ δέ 
Πατριάρχης Τεράσιος εύρέθη είς δύσκο- 
λον θέσιν, ευρισκόμενος άφ’ ενός μεν 
π:ρό τής παρανομίας τοΰ Βασιλέως την 
οποίαν δέν ή άπορον σε νά ά,παγορκνση 
καί ά φ ’ έτερον προ τής κατακραυγής 
τής Κοινωνίας τήν οποίαν δέν ήμποροϋσε 
νά ξεφύγν\.

Διά νά συμβιβάσω δέ τά διεστώτα 
αυτά καί διά νά ικανοποίηση καί τάς δύο 
μερίδας έδέχθη μεν τόν γάμον ώς γενό- 
μενον κατ’ οικονομίαν άλλά καθήρεσε 
τόν ’Ιωσήφ διότι τόν έτέλεσε παρανόμως.

'  Ομολογονμένως ή άπόφασις αντηήτο

άρκετά ευφυής διότι πράγματι ικανο- 
ποίη καί τάς δύο μερίδας και τα πνεύ
ματα κατευνάσθησαν καί τα πραγματα 
ησύχασαν άλλ’ δ κατόπιν Βασιλενς Ν ι
κηφόρος δ Α ' ήνάγκασε τόν διάδοχον 
τοΰ Τιρεσίου Πατριάρχην Νικέρωνα νά 
άκνρώσιι τόν άφορισμόν τοΰ Ίω σηφ.

Οί Μοναχοί τότε καί υπό τήν αρχη
γίαν τοϋ Θεοδότου τον Στονδίτου διε- 
κοχραν πάσαν σχέσιν πρός τόν πατριάρ
χην, ή δέ δρασις τών μοναχών τότε ήτο 
μεγάλης σημασίας καί έν τή Κοινωνιφ 
καί είς τά εκκλησιαστικά πράγματα και 
μία διαμαρτυρία, μοναχών, μία διακοπή 
τών εκκλησιαστικών σχέσεων προς τον 
αρχηγόν της ’ Ορθοδοξου Εκκλησίας ειχε 
μεγάλην σημασίαν.

'ΟΑύτοκράτωρ τότε διά νά καθησυ
χάσω τά πράγματα ήναγκάαθη νά αυγκα- 
λέση σύνοδον υπό τήν Προεδρειαν τοϋ 
Πατριάρχου, ή οποία κατά τάς μαρτυρίας 
τοϋ Θεοδότου τον Στονδιτον ανεγνωριοε 
τόν γάμον τοϋ Κωνσταντίνου ώς γενό- 
μενον κατ’ οικονομίαν, αλλ εξεφερε την 
γνώμην δτι δταν πρόκειται περι Βασι- 
λέως δέν πρέπει πολ.υ - πολύ νά λαμβα- 
νωνται νπ ’ δψει και οί εκκλησιαστικοί 
κανόνες διότι έπί Βασιλέων δεν ισχυονν 
οί Λ όμοι.

'Η  γνώμη αυτή έάν πράγματι έλέχθη 
έν τή Σννόδω εκείνη έστηρίζετο είς ενα 
ρωμαϊκόν δόγμα δτι δ Βασιλεύς δεν υπο- 
κειται είς τους Νόμους διότι ο,τι αρεσει 
είς τόν Βασιλέα εΐναι Νόμος.

Τό Ρωμαϊκόν αυτό δόγμα εισήλθε και 
είς τήν Νομοθεσίαν εκείνην τοϋ Βυζαν- 
τιακοϋ Κράτους, ονχί ώς δίκαιον εν 
ισχύει, άλλ.’ ώς μία παράδοσις.  ̂ .

Τοΰτυ φαίνεται έκ μιας διατάξεως τής 
επαναγωγής τής έκδοθεισης επι Αεοντος 
τοϋ Σοφοϋ τό 888. Κατά τήν διάταξιν 
αυτήν τής επαναγωγής δ Βασιλεύς υπο- 
χρεοϋται νά τηρή δλους τους άναγεγραμ
μένους είς τήν Αγίαν Γραφήν κανόνας, 
νά εκτελίj δε xcd τας (χτιοφο,οείζ χ>(χι τονζ 
Ηο,νόνο,ζ των 7 ovvodcov xcti νο. 
καί τους Νόμους τής Πολιτείας.

Σύμφωνα μέ τήν διάταξιν αυτήν δ
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Βασιλεύς δέν εΐναι ανώτερος τον Νόμον, 
άλλ’ είναι υποχρεωμένος δχι μόνον νά 
προσεχή και νά άπαιτή άπό τους υπη
κόους τον νά τηρούν τους Νόμους, άλλά 
και δ ίδιος οφείλει νά τηρή αυτούς γινό
μενος παράδειγμα.

'Επομένως ώς αυθαιρεσία πρέπει νά 
χαρακτηρισθή οσάκις οί Βασιλείς η θέλη
σαν νά επιβάλουν τάς παρανόμους θελή
σεις των είς τήν ’Εκκλησίαν.

’Άλλο παράδειγμα Βασιλικής αυθαιρε
σίας έ'χομεν τον Λέοντος τοϋ Σοφού 
δστις παρά πάντα Πολιτικόν και ’Εκκλη
σιαστικόν Νόμον ήθέλησε νά κάιμτ] και 
τέταρτον γάμον.

Τό περίεργον δέ εΐναι δτι δ ίδιος δ 
Βασιλεύς παρέβαινε μίαν διάταξιν η δποία 
νπήρχεν είς τήν επαναγωγήν, ή οποία 
έξεδόθη έπί τής Βασιλ,είας τον, δπον δ 
τέταρτος γάμος άπηγορεύετο αύστηρώς 
καί, γενόμενος, εθεωρεϊτο ώς μη γενό- 
μενος.

Παρά τήν διάταξιν αυτήν ο Λέων επέ- 
μενεν εις τήν τέλεαιν τοϋ γάμον και, 
επειδή φυσικά αδεια εκκλησιαστική δέν 
τοϋ εδίδετο, έστεφανώθη μόνος του.

’Ά λλ’ εσκέφθη κατόπιν μόνος τον δτι 
αντό ήτο μία πράξις γελοία, καϊ δέν θά 
εΐχεν Ισχύν καί διά τοϋτο κατώρθωσε να 
ενρτ] ιερέα τόν όποιον ήνάγκασε νά τόν 
ατεφανώση ανευ εκκλησιαστικής άδειας 
τον Πατριαρχείου, Πατριάρχης δέ τότε 
τής Κων)πόλεως ήτο δ Νικόλαος δ Μ υ
στικός, διαπρεπής καί σοφός δστις προσε- 
πάθει πολύ νά πείση τόν Λέοντα νά μη 
επιμείνγι εις τήν άπόφασίν τον καί δταν 
ενρέθη προ τετελεσμένου γεγονότος απέ
κλεισε τόν Λέοντα άπό τήν ’Εκκλησίαν.

"ΙΙτο πραγματικών εκείνη ή άπόφασις 
τοϋ Πατριάρχον αξία ενός Πατριάρχον 
δέν ήθέλησε νά υποχώρηση οντε εις τάς 
προτροπάς, οντε είς τάς άπειλάς αί όποΐαι 
ι  ον άπηνθύνοντο πανταχό>θεν.

Είς δσους τοϋ Ελεγαν νά κάμη κάποιαν 
ονγκατάβασιν είς τήν Βασιλικήν έπιθν- 
θυμίαν τούς άπήντα ώς εξής:

Ναι μέν πρέπει νά πειθώμεθα είς τούς 
Βασιλείς καί νά μή αντιλέγω μεν εις τάς

διαταγάς των, άλλά εις τάς διαταγάς εκεί-  
νας είς τάς οποίας φαίνεται τό Βασιλι
κόν άξίωμα, π. χ. προστάζει νά κάμωμεν 
τό δίκαιον τοϋτο εΐναι αληθώς βασιλικόν 
πρόσταγμα' παραγγέλει νά κάμωμεν κάθε 
τι τό όποιον θά φέρη ωφέλειαν καί τιμήν 
είς τό Κράτος' δφείλομεν νά εκτελέσω- 
μεν αμέσως τοϋτο. Άντιθέτως δμως .* 
παραγγέλει νά δείξω μεν άσέβειαν είς τά 
Θεία" αυτό δέν είναι Βασιλικόν Πρόσ
ταγμα, άλλά διαβολικόν καί επιβάλλεται 
νά άσεβήσωμεν πρός τήν διαταγήν αύτον_

"Οσοι δέ περισσότερον άπεάητικά τόν 
έπίεζον καί τοϋ ελεγον δτι προκειμένον 
περί τοΰ Βασιλέως δέν πρέπει νά άνα- 
σκαλενωμεν ’ διατάγματα καί νόμονς τούς 
έλεγε τά εξής: «Ναι- ό Βασιλεύς εΐναι
άγραφος Νόμος, δχι δμως νά παραβαί
νω] καί νά κάμη δπως τοΰ αρέσει, άλλο: 
νά εΐναι τοιαϋτα τά εργα του τά όποια 
στηρίζονται εις τόν άγραφον Νόμον, 
όποια εΐναι άκριβώς τά παραγγέλματα  
τοΰ άγράφον Νόμον, διότι αν ό Βασι
λεύς εΐναι παραβάτης τών Λ όμ.ων καϊ 
πολέμιος τών Νόμων, ποιος πλέον θα 
επιβάλη τούς Νόμους ;»

Τούς λόγους τοϋ Νικολάου τον Μυστι
κού τούς άνήγαγεν είς δόγμα ό Γερμα
νός. φιλόσοφος Κάντιος.

Βλέπων ό Λέων δτι δέν νπεχώρει <> 
Νικόλαος καί δτι επρεπεν δ γάμος γενό
μενος νά έπικνρωθή, άπαξ προέβη είς 
τήν καθαίρεσιν τοΰ Νικόλαόν καί είς την  
εξορίαν αν τοΰ, εκάλεσεν δέ αντιπρόσωπον 
τοϋ Πάπα, εχθρόν τών ’Ελλήνων Πα
τριάρχων, δστις ενέκρινε καί άνεγνώρισε 
τόν τέταρτον γάμον τον Λέοντος.

Τά παραδείγματα αυτά τής παρανο
μίας ήσαν σπάνια καί ίσως εΐναι μόνον 
αυτά τά όποια άνέφερα, οσάκις δε πα- 
ρουσιάζετο ή εκκλησία είς τήν άνάγκην 
νά υποχώρηση είς τάς αυθαιρεσίας αν-  
τάς ή άντέστη ή, αν τό έκαμε, τό έκαμε 
πάντοτε κατόπιν σπουδαίας πάλης.

Συνοικέσιον τών Βυζαντινών Αντοκρα- 
τόρων μέ τούς ξένους ηγεμόνας ήτο άπη- 
γορενμένον νά γίνη , καθώς λέγει είς ενα 
σύγγραμμά τον ό Κωνσταντίνος ό ΤΊορ-
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φυρογέννητος, καί γενόμενον έθεωρεΐτο 
παράνομον καί άπρεπές.

'Η  άπαγόρευσις έστηρίζετο επί μιάς 
ίερας καί άπαραγράπτου διαταγής τοϋ 
Βασιλέως, τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνον, 
η όποια εφυλάσαετο εις τήν άγίαν Τρά
πεζαν τής ΓΑγίας Σοφίας ώς εκκλησια
στική διαθήκη.

Κατά τήν παράδοσιν αυτήν άπηγο
ρεύετο είς τούς “Ελληνας Αύτοκράτορας 
-τοϋ Βυζαντίου αύστηρώς νά κάμνουν 
■σννοικέσιον μέ ’Έθνος ξένον καί δή αλ
λόθρησκον κα'ι άβάπτιστον. Μόνον μέ 
τούς Φράγκους επετρέπετο ή σύναψις 
γάμου, διότι άπό τούς Φράγκονς κατή* 
γετο καί ό Μέγας Κωνσταντίνος καί διότι 
κολλάς σχέσεις ειχον οί ϊδικοί μας με 
-τούς Φράγκους' μέ τήν λέξιν Φράγκονς 
εννοούσαν το ν ς ’Ιταλικούς, Γαλλικούς καί 
Γερμανικούς Λαούς. ' Ο παραβάτης τής 
■διατάξεως αυτής επρεπε νά αναθεματι- 
tjOfj καί νά άποκλεισθή άπό τήν εκκλη
σίαν. Κατά παράβασιν τής διατάξεως 
ταΰτης συνοικέσια χρονολογούνται άπό 
τά  μέσα τοΰ 8ον αϊώνος.

Ή  μόνη διάταξις τήν όποιαν ανστηρώς 
■έτήρησαν οί ίδικοί μας Βασιλείς ήτο ή 
άφορώσα είς τήν θρησκείαν τοΰ προσώ
που μετά τοΰ οποίον έπρόκειτο νά γίνη 
ό γάμος. Καθ’ δλον τόν βίον τοΰ Βνζαν- 
τιακοΰ Κράτονς μία εξαίρεσις παρουσιά
ζεται τής διατάξεως καθ’ ήν δέν έλ,ήφθη 
ύπ δψει ή θρησκεία τοϋ προσώπον, χω
ρίς νά ϋποχρεωθή τό πρόσωπον αυτό 
νά βαπτισθή. Ό  ’Ιουστινιανός ό Β ' είς 
τήν Χέρσωνα εξόριστος έλαβε σύζυγον 
Θυγατέρα Χαζάρου. Χάζαροι ελέγοντο 
τότε οί κάτοικοι τής σημερινής Χερσονή
σου Κριμαίας, καί οί όποιοι ήσαν λαός 
συγγενής πρός τούς Τούρκους.

Ο Κωνσταντίνος ό 5ος ελαβε σύζυγον 
τήν θυγατέρα τών Χαζίνων, ή δποία 
Ιβαπτίσθη καί δνομάσθη Ευδοκία καί έκ 
τής  οποίας εγεννήθη ό Βασιλεύς Λεόν- 
τιος, δ Χάζαρος επωνομασθείς.

cO Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος 
τόν γάμον αυτόν τοϋ Κωνσταντίνον τόν 
■αποδίδει δχι είς τόν πατέρα, άλλά είς τόν

νίόν, ό όποιος ενεκα τούτου εΐχε προξε
νήσει μεγάλην προσβολήν καί είς τό 
Κράτος καί είς τήν Βασιλικήν Οικογέ
νειαν, επειδή περιεφρόνησε καϊ παρέβη 
τά Πατριαρχικά παραγγέλματα.

’ Ερχόμεθα κατόπιν είς τήν Βασίλισσαν 
Ειρήνην τήν Αθηναίαν, ή οποία διά νά 
έχη τήν νποστήριξιν τοϋ Βασιλέως Κά
ρολον νά άνατρέψη τήν εκκλησιαστικήν 
μεταρρύθμιση1 τών είκονομάχων Βασι
λέων έμνήστευσε τόν Κάρολον μέ τήν 
θυγατέρα της τήν ’Ερνθράν, άφοϋ δέ 
εγινε ή συνθήκη κα'ι ϋπεγράφη καί έκα
μαν τούς δρ::ονς και έπεκνρώθη, έστάλη- 
ααν "Ελληνες διδάσκαλοι είς τήν αυλήν 
τοϋ Καρόλου διά νά τόν μάθουν τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν. ’Επειδή δέ μέτεβλή- 
θησαν κατόπιν τά πολιτικά πράγματα και 
επειδή εν ό μια εν δτι δέν εΐχεν άνάγκην 
τοϋ Καρόλου, τό σννοικέσιον δέν εγινε 
καί ό Κάρολος έμνηατεύθη τήν Μαρίαν 
τήν Ποντίαν.

’Ερχόμεθα είς τόν Ρωμανόν τόν πρώ
τον, ό όποιος διά νά άπελενθερώοΊ] πολ
λούς °Ελληνας τούς όποιους ειχον αιχ
μαλώτους οί Βούλγαροι ήναγκάσθη νά 
οννάψη συνθήκην τής όποιας ενας δρος 
ήτο νά σνμπεθεριάση μέ τόν ηγεμονικόν 
οΐκον τής Βουλγαρίας, δπως καί έγένετο 
καί ελαβε διά τόν υιόν τον Χριστόφορον 
μίαν Βουλγάραν καί εδωκέ ό ίδιος εις 
Βούλγαρον μίαν άπο με μακρύ σμένην συγ
γενή του.

Καί εδώ ό Κωνσταντίνος δ Πορφυ
ρογέννητος διά νά δικαιολογήση τήν πα- 
ράβασιν τής διαθήκης τοΰ ΜεγάλονΚων- 
σταντίνον λ.έγει δτι δ Ρωμανός ήτο ενας 
ιδιώτης καί άγράμματος, καί οντε είς τά 
Βασιλικά ανάκτορα εΐχεν άνατραφεΐ και 
ούτε παρηκολούθη τά ήθη καί τά έθιμα 
τής Βασιλικής αυλής καί δτι δέν κατή- 
γετο άπό Βασιλικόν γένος καί εύγενές 
καί, έν δοψ εζη, πολύ ώνειδίσθη καί 
έαισήθη άπό τονς συγγενείς τον καί άπό 
τόν λ.αόν καί άπό τήν Εκκλησίαν, διότι 
προέβη είς πράξιν άπρεπή καί άναξίαν 
τοΰ ενγενονς Κράτονς τών Έλ.λήνων.

’Επί τοϋ Βασιλέως Νικηφόρον Φωκά
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κατά τό 968, δταν ό Αύτοκράτωρ τών 
Γερμανών™Οθων εζήτησε ώς νύμφην διά 
τόν υιόν τον την θυγατέρα τον Ρωμανού 
θεοφανώ, ή Βασιλική ανλη της Κων)πό- 
λεως άπήντησε δτι αυτό δεν είναι δυνα
τόν, εκ δέ της πληροφορίας ταύτης συνά
γεται δτι η πληροφορία τον Κωνσταν
τίνον Πορφυρογέννητου δτι εξαιρούντο 
της διατάξεως τοϋ Μεγάλου Κωνσταν
τίνου οί Φράγκοι δεν είναι άληθής και 
δτι συνεπώς άπηγορεύοντο τά συνοικέσια 
<3/,3 δλονς τους ξένους Βασιλείς.

’Εξηκολούθουν δμως αί διαπραγμα
τεύσεις μετά τοϋ ’Όθωνος και άπεκρού- 
σθη όριστικώς ή πρότασίς τον διότι δεν 
εξεπλήρωσε τόν δρον νά έγκαταλείψη 
τάς ‘Ελληνικάς Κτήσεις τοϋ Έλληνικοϋ 
Κράτους τάς όποιας κατέλαβε εις τήν 
άνω 5Ιταλίαν.

Τήν αΐτησιν επανέλαβεν ό ’ Οθων επί 
τον Βασιλέως ’Ιωάννου Τσιμισκή. Ό  Β α
σιλεύς Τσιμισκής, επειδή δεν ήθέλησε νά 
άσχολήται με τόν ’Όθωνα καθόσον είχε 
νά διεξαγάγη σοβαρούς πολέμους, έκαμε 
τήν σνγκατάβασίν τον διότι ενόμισε δτι 
επρεπε νά κνριαρχήσονν τά συμφέροντα 
τοϋ Κράτονς και δχι ή Διαθήκη τοϋ Μ ε
γάλου Κωνσταντίνου.

‘Η  Θεοφανώ 17 ετών, σννοδευομένη 
άπό πλήθος ‘Ελλήνων Λογιών και πολ
λών Μεγιστάνων·, μετέβη είς τήν Ρώμην 
δπον τήν άνέμενεν ό ’Όθων και ό νίός 
τον τήν Μην Ανγούστον 972 και ετε- 
λέσθη ό γάμος υπό τοϋ Πάππα 13ου. 
*H το ή πρώτη φορά κατά τήν οποίαν 
Έλληνίς εννφεύετο ξένον ηγεμόνα, έστω 
και άν έλέγετο Αυτοκράτωρ τών Γερμα
νών. Οι "Ελληνες Βασιλείς δεν άνεγνώ- 
ριζον τίτλους Αντοκρατόρων, τους οποίους 
όνόμαζον Ρήγας.

'Επομένως ή ύποχώρησις ή ίδική μας 
άπετέλεσε μίαν συγκατάβασιν και μίαν 
τιμήν πρός τονς Γερμανούς. Μεγάλην 
τιμήν μάλιστα πρός τονς άγρίκους Γερ
μανούς. οί όποιοι δταν εΐδον τά πολ.λά 
προσόντα τής Θεοφανοϋς κα'ι προ πάντων 
τήν άντίληψίν της, έμειναν έκπληκτοι. Τό 
μόνον πράγμα πού τους δνσηρέστησε ήτο

δτι ή πολυτέλεια τής γνναικείας μόδας  
είς τάς ενδυμασίας τοϋ Βυζάντιον μετε- 
βιβάσθη κα'ι είς τήν Γερμανίαν, και μετε- 
δόθη είς τάς άνωτέρας κοινωνικάς τάξεις 
τής Γερμανίας.

Ά λ λ '  ή σκέψις δτι επραγματοποιέίτο 
εν παλαιόν δνειρον νά συμπεθεριάσουν 
με τόν ‘Ελληνικόν Θρόνον, τόν ένδοξον 
Θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως, τους 
έσβυσε πολν γρήγορα άπό τήν καρδιά 
τους τό συναίσθημα αυτό τής δυσαρέ
σκειας.

Τό γεγονός αυτό άπό άπόψεως ήθικον- 
άποτελέσματος εξεταζόμενον εΐναι ενα: 
άπό τά μεγάλα γεγονότα τής μεσαιωνικής~ 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Τήν Θεοφανώ τήν ήκολούθησε πλήθος 
Ελλήνων πολν μορφωμένων καί πολλοί 
"Ελληνες Λόγιοι, ώστε κατήντησε ή αυλή 
τής Γερμανίας με τή ν ‘Ελληνικήν Γλώσ
σαν καί με τά cΕλληνικά ήθη κα'ι έθιμα 
νά παρουσιάση χαρακτήρα ‘Ελληνικόν-

Οί "Ελληνες εκείνοι Λόγιοι μετεφύτεν- 
σαν διά πρώτην φοράν είς τήν Γερμανίαν 
τά σπέρματα τής ‘Ελληνικής Παιδείας 
και ενέπνευσαν τάς ψνχάς τών Γερμα
νών πρός τά 'Ελληνικά Γράμματα κατά 
τά τέλη τοϋ 10ου αίώνος καί είς τας 
άρχάς τον 11ου δπου ανάγονται καί 
τά πρώτα μνημεία τής Έλληνα μαϋείας 
τών Γερνανών.

Οί λόγιοι "Ελληνες άπέβησαν οί διδά
σκαλοι τών Γερμανών, επειδή δε παιδεία 
καί Πολιτισμός είναι δύο πράγματα άχώ- 
ριστα, ή πρώτη εκείνη 'Ελληνική κοινό- 
της τής Γερμανίας, τής όποιας κέντρον 
άπετέλει ή Θεοφανώ, άπετέλεσε τήν πρώ
την καί κνρίαν βάσιν τοϋ Γερμανικόν- 
Πολιτισμού διά τής μεταφντεύσεως τοϋ 
Έλληνικοϋ Βνζαντιακοϋ Πολιτισμού. Φαί
νεται δτι ή Θεία Πρόνοια είχε προορί
σει τάς θυγατέρας τοϋ Βασιλέως τούτον 
νά χρησιμεύσουν ώς φορείς τοϋ πολιτισμού 
είς τάς ευρωπαϊκός χώρας. 5 Ολίγα έτη 
βραδύτερον ή ’Άννα, αύλική τής θεο
φανώ, εχρησίμενσε ώς φορενς τον ‘Ε λ
ληνικού Πολιτισμού είς άλλην Ευρωπαϊ
κήν χώραν, τήν Ρωσσίαν.
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Βασιλεύς τής Ρωσσίας τότε ήτο ό Βλα. 
δίμηρος, ό όποιος εΐχεν άποφασίσει ν(, 
προσέλθη είς τόν Χριστιανισμόν, άλλ 
ένεκα τής άμαθείας κα'ι τής μή Ικανότη. 
τος τον νά εννοήση τάς νψηλάς άρ%ά<· 
τοϋ Χριστιανισμού ενόμισε δτι χάριν τοί 
γοήτρον τον επρεπε νά κατακτήση τόι. 
Χριστιανισμόν διά τών όπλων καί επρεπο 
νά λάβη σύζυγον Χριστιανήν διά τόι 
Θρόνον τής Κοινσταντινονπόλεως.

Πράγματι κατέλαβετήν Χερσώνα, ' Ε λ
ληνικήν χώραν, καί διεμήνησε είς τόν Βα·. 
σιλέα τών Βουλγάρων δτι θά έξεστρά-, 
τενε εναντίον τής Κωνσταντινονπόλεοίί 
εάν δεν τοϋ έδιδε τήν άδελφήν τον ’Άνναι· 
ώς σύζυγον.

‘Ο Βασιλεύς ενρέθη είς δύσκολον θέση 
διότι, άφ ενός μεν ή ’Άννα δέν ήθελο 
νά άκούση οντε τό δνομα τοϋ Βλαδιμή- 
ρου τό όποιον τής έπρονξένει τρόμοι 
διότι είχε πείραν τών βαρβαροτήτων τήί 
Ρα>σσίας άπό τάς γενομένας επιδρομάί 
κατά τοϋ Βνζατιακον Κράτονς, άφ έτε
ρον δέ διότι θά παρέβαινε τήν διαθή
κην τον Μεγάλ.ον Κωνσταντίνον καί διε- 
μήνησε εις τόν Βλαδίμηρον δτι κατά τόνο 
Νόμους τής Θρησκείας δέν έπετρέπετί 
Χριστιανή νά πάρ?/ είδολωλάτρην κα\ 
δτι άν θέλη ό Βλαδίμηρος νά γίνη δεκτή 
ή αΐτησίς του πρέπει πρώτον νά προσέλ
θη εις τόν Χριστιανισμόν. ‘Ο Βασιλεύς 
εφαντάζετο δτι δέν θά έδέχετο ό Βλαδί
μηρος καί μάλλον διά νά άποφύγη τόι 
γάμον αυτόν υπέβαλε’ τόν δρον τούτον

Δύναται δέ νά φαντασθή κάνεις τήν 
στενοχώριαν του δταν έλαβε άπό τόν Βλα
δίμηρον τήν άπάντησιν δτι δέχεται τόν 
δρον.

Κατέβαλε λ.οιπόν μεγάλας προσπά
θειας διά νά πείση τήν ’Άνναν νά δεχθή 
χάριν τών συμφερόντων τοϋ Κράτονς, 
τόν γάμον αυτόν διότι πολλά ήμποροϋσι 
νά πάθη τό Κράτος άπό τήν εκδίκηση 
τοϋ Βλαδιμήρου.

‘Η  “Αννα έπί τέλους έστερξε καί σν- 
νοδενομένη άπό ενγενεΐς κα'ι λογίονς "Ελ
ληνας ήλθεν εις τήν Χερσώνα· τήν ιδίαν 
ημέραν ό Βλαδίμηρος έβαπτίσθη. Τήν

έπομένην ετελέσθη ό γάμος καί τήν με- 
θεπομένην ό στρατός τοϋ Βλαδίμηρον 
εχαιρέτησε τήν ’Άνναν ώς Τσαρίναν.

Ευθύς μετά τόν γάμον τον ό Βλαδί
μηρος έγκατέλειψε τάς Ελληνικάς χώρας 
καί μετέβη είς τήν πρωτεύουσαν αυτού τό 
Κίεβον, δπου υποχρέωσε δλον τόν Ρωσ- 
σικόν Λαόν νά βαπτισθή είς τόν ποτα
μόν τής πόλεως υπό ‘Ελλήνων cΙερέων.

Διά νά επικύρωση δέ πανηγνρικώτερον 
τήν νέαν θρησκείαν διέταξε νά ριφθοϋν 
είς τόν ποταμόν δλα τά ειδώλια τής πα
λ ιά ς  θρησκείας.

‘Ο Βλαδίμηρος ώς ειδωλολάτρης ήτο 
αιμοχαρής καί ώς Χριστιανός έγινεν 
"Αγιος, πράγμα τό όποιον ήτο ενα θαύμα 
τοϋ Χριστιανισμού. Διά νά διαρρήξη δέ 
κάθε σχέσιν πρός τήν ειδωλολατρίαν μετέ
βαλε καί τό δνομά τον καί πρός τιμήν 
τον γνναικαδέλφον τον ώι>ομάαθη Βασί
λειος καί εκόσμησε τήν πρωτεύουσάν 
τον μέ πολλ.ονς ιερούς ναούς καί πρω
τίστους μέ τόν Ναόν τής Αγίας Σοφίας.

Και τό σννοικέσιον αυτό τής ’Άννας  
νπήρξεν ενα μεγάλο γεγονός διά τήν Ρωσ- 
σικήν Ιστορίαν τοϋ Μεσαίωνος. "Ο,τι 
σννέβη είς τήν Γερμανίαν μέ τούς λο- 
γίους, τό ’ίδιον συνέβη είς τήν Ρωσσίαν 
μέ τούς Έλληνας ιερείς, οι όποιοι υπήρ
ξαν οί άπόστολοι τοϋ Χριστιανισμού είς 
τό άπέραντον αυτό Κράτος.

Φαίνεται δτι δ Χριστιανισμός τό τε
λευταίο του θαύμα τό επεφύλαξε διά 
τούς Ρώσσονς. Ή  ευεργετική επίδρασις 
τής Ελληνικής ’Εκκλησίας είς τά εκα
τομμύρια τών Ρώσσων υπήρξε διαρκής 
άπό τοϋ τέλους τοϋ 10ου αίώνος μέχρι 
τοΰ 15ου, δτε καί νπήχθη ή Ρωσσική 
Εκκλησία είς τό Πατριαρχεΐον τής Κων- 
σταντινονπόλεως, δι’ ό καί ή εκλογή τον 
Μητροπολίτου Κιέβου επεκυρώθη διά 
Βασιλικού Διατάγματος τοϋ Βαοιλέα>ς 
τής Κων)πόλεως-

Πρώτος δέ Μητροπολίτης Κιέβου διω- 
ρίσθη ό "Έλλην Μιχαήλ καί δι αυτό ή 
Ρωσσική ’Εκκλησία ’έτρεφε μεγάλον σεβα
σμόν πρός τό Πατριαρχεΐον τής Κων
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σταντινουπόλεως, τήν οποίαν εθεώρη ώς 
πνευματικήν μητέρα της Ρωσσίας.

Τά συνοικέσια τών Βυζαντινών Βασι
λέων με τους ξένους έγένοντο συνεχώς 
και είς αυτό συνετέλεσε και η Σταυρο
φορία. 'Η  διαθήκη τοϋ Κωνσταντίνου 
ειχε λησμονηθεί εντελώς και μόν.ον τά 
συμφέροντα τοϋ Κράτους εκανόνιζον 
τάς σχέσεις τών Βασιλέων τοϋ Βυζαντίου 
μετά αλ.λα Κράτη.

Παράδειγμα τοιοϋτον, ό ’Εμμανουήλ 
Κομνηνός δπου την μεν ανεψιάν του 
Μαρίαν εδωσε σύζυγον εις τόν Βασάέα 
τών 'Ιεροσολύμων, αυτός δε ελαβε-σύζυ
γον την Γαλλίδα Μαρίαν Βέρθα ήτις 
υπήρξε μία άπό τάς σπανίας βααιλίσσας 
τοϋ Βυζαντιακοϋ Κράτους διά την ευσέ- 
βειάν της.

' Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστά
θιος ονομάζει αυτήν αγνόν γέννημα, δ δε 
Ιστορικός Χωνιάτης λέγει δτι περιεφρό- 
νη σε κάθε τι τό δποΐον θά συν έβαλλε 
είς την εϋμορφιάν τοϋ σώματός της καϊ 
άφοσιώθη είς τήν Αρετήν.

Τήν προτίμησίν του πρός τους ξένους 
Βασάεΐς εδειξε και ο Βασιλεύς "Αγγελος, 
με τό σννοικέσιον τών παιδιών τον, 
δπου τήν θυγατέρα του Μαρίαν ήθέλησε 
νά συζεύξη με τόν ηγεμόνα τών Ούγγρων 
επειδή δμως παρετήρησε δυσαράσκειαν 
και άντίδρασιν διά νά δικαιολογηθώ έκ μέ
ρους τών συγγενών του και τών ’Αρχών 
τής Κωνσταντινουπόλεως εγκατέλειψε τό 
συνοικέσιον αυτό και τήν συνέζευξε με 
εναν γόνον ’Ιταλικής 'Ηγεμονικής Οικο
γένειας τόν Μαρκίωνα τόν Μομφαρα~ 
τικόν, τόν δε υιόν του Αλέξιον με τήν 
Γαλλ.ίδα ’Αγνήν, τήν έπωνομασθεϊσαν 
’Ανναν.

Επίσης δ Βασιλεύς ’Ανδρόνικος Πα- 
λαιολόγος διά νά ειρήνευσή πρός τους 
Οϋγγρους ύπεχρεώθη νά συζευχθή τήν 
βασιλόπαιδα τής Ουγγαρίας Μαργαρίτταν.

’Ερχόμεθα τώρα είς τόν Βασιλέα 
Κωνσταντίνον Παλοιολόγον, δστις ευρι
σκόμενος έν Πελοποννήσω ελαβε σύζυ
γον Φραγκικής καταγωγής τό πρώτον. - 
Τά πολλ.ά αυτά συνοικέσια με τους ξένους

ηγεμόνας εϊχον έπιδράσει πολλά εξ αύτών 
δυσαρέστοκ είς τήν Κοινωνίαν τής Κων- 
σταντινονπόλες και ειχον δυσάρεστα κοι
νωνικά αποτελέσματα,

Α ί πολ.λ.αί συγγενειακα'ι σχέσεις τοϋ 
’Εμμανουήλ εϊχον ώς αποτέλεσμα τήν 
συρροήν πολλών ’Ιταλών και Γάλλων 
Ενγενών είς τήν Κωνσταντινούπολην και 
πολλοί)ς έξ αύτών δ ’Εμμανουήλ διώρισε 
είς άνωτάτας δημοσίας υπηρεσίας, άλλοι 
δε εξ αύτών εϊχον καταλάβει μεγάλας 
εκτάσεις γης και διωργανώθη ενα τιμα- 
ριακόν σύστημα πολυ κακόν διά τους 
εντοπίους. ’

"Ο/μ αυτά οί Χριστιανοί δεν τά εβλε- 
πον με καλό μάτι, διότι παρεγνωρίζοντο 
τά δικαιώματά των και συνεπώς έγεν- 
νήθη μία δυσαρέσκεια κα'ι φθόνος μ ε
ταξύ τών ξένων και τών ίδικών μας, 
δταν δε άπέθανεν δ ’Εμμανουήλ και ή 
Βασίλισσα Μαρία άνέλαβε τήν ’Επιτρο- 
πίαν τοϋ Άλ.εξίου τοΰ Δευτέρου και ένε- 
πιστεύθη τήν διεξαγωγήν τών πολιτικών 
πραγμάτοιν τής χώρας είς τους Γάλλ.ους, 
τότε τό μίσος τών 'Ελλήνων έκορνφοιθη 
και έξεδηλ.ώθη είς εθνικήν, εξέγερσιν 
κατά τών ξένων, ή δποία δικαιολογείται 
εν μέρει και διά τής υβριστικής συμπε
ριφοράς τών ξένων πρός τονς "Ελληνας.

Τήν εθνικήν αυτήν εξέγερσιν τήν έξε- 
μεταλλενθη καταλ.λ.ήλως δ ’Ανδρόνικος 
Κομνηνός, δ όποιος συγκαλέσας στάσιν 
προϋκάλεσε τόν φόνον πολλών Φράγκων.

Τό τοιοϋτον νπ/ιρξεν ενα άπό τά λυ
πηρά γεγονότα τής μεσαιωνικής Ιστορίας, 
άλλά εάν λάβομεν ύπ’ δψει μας τά βα- 
θειά ελατήρια τά δποία ώθησαν είς τήν 
εξέγερσιν εκείνην τους ίδικούς μας δεν 
θά δώσω μεν και πολυ Άδικον είς αύτούς. 
Μέσα είς αύτήν τήν ανεμοζάλην δ ’Α ν
δρόνικος κατέλαβε τόν θρόνον καί κατε- 
δίκασεν είς θάνατον τήν Μαρίαν καί τόν 
Άλ.έξιον, έσώθη δέ ή ’Άννα διότι είχε 
τήν ευτυχίαν νά γίνη σύζυγος τοϋ ’Α ν
δρονίκου.

Είναι πολυ αξιοπαρατήρητος δ πλή
ρης εξελληνισμός τής ’Άννας, διότι δταν 
ύστερον άπό πολλ.ά χρόνια μετά τήν 4ην
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Σταυροφορίαν μερικοί I άλλοι ή θέλησαν 
νά παρονσιασθοϋν είς τήν Άνναν ή δποία 
ήτο τότε χήρα κα'ι νά τής υποβάλουν τά 
σέβη των, διότι ήτο άδελφή τοΰ τότε Βα- 
σιλέως τής Γαλλίας Φιλίππου τοΰ Δευ
τέρου, μόλις έπείσθη νά δεχθή τόν συγ
γενή της Λουδοβίκον μετά τοϋ δποίου 
συνομίλησε διά διερμηνέως, διότι είχε 
λησμονήσει τήν Γαλλικήν γλώσσαν.

Σνγκεφαλαιώνοντες τά λεχθέντα καί 
παρατηροϋντες μέ προσοχήν τά εκατέ
ρωθεν ελατήρια τών συγγενικών σχέσεων, 
παρατηροϋμεν δτι οΐ Βυζάντιοι Βασιλείς 
εκαμνον τά συνοικέσια, αύτών μόνον διά 
πολίτικους λόγους, οσάκις δηλαδή επρό- 
κειτο νά υποστηρίξουν συμφέροντα σπου
δαία τοϋ Κράτους.

Τήν εποχήν εκείνην, άντιθέτως άπό 
δ,τι συμβαίνει σήμερον, αί συγγενειακα'ι 
σχέσεις εϊχον μεγάλην σημασίαν διά τάς 
Πολιτείας καί διά τά συμφέροντα τών 
Κρατών, διότι επηρέαζον τάς σχέσεις τών 
συγγενονντων Κρατών, αν καί τότε ήτο 
ή εποχή τής απολύτου μοναρχίας καί οί 
Βασιλείς έκυβέρνων τους λοούς των’Ελέω 
Θεον, ειχον δηλαδή δικαίωμα καί ολόκλη
ρον επαρχίαν τον Κράτονς άκόμη νά

δώσωσιν ώς προίκα είς τάς θυγατέρας 
των, χωρίς νά ερωτήσωσι τούς κατοίκους.

Οί Βασιλείς λοιπόν τοϋ Βυζαντίου 
έκαμαν τά συνοικέσιά των με ξένους Βα
σιλείς δσάκις επρόκειτο νά καρποϋνται 
ώφέλη υπέρ του Κράτους, εν ω τουναν
τίον οί ξένοι Βασιλείς έθεωροΰσαν τιμήν 
των να συμπεθεριάσουν με τήν αυλήν 
τής Κςον)πόλεως.

Σπάνιαι δε είναι αί περιπτώσεις δπου 
οί ξένοι Βασιλείς εκινοΰντο ούχί άπό 
φιλοδοξίας, άλλ.ά άπό πολιτικά συμφέ
ροντα. 'Η  φιλοδοξία δέ αυτών ήτο δι
καιολογημένη, διότι ό θρόνος τής' Κων
σταντινουπόλεως ήτο δ πρώτος θρόνος 
τής Οικουμένης, θρόνος Πολ.ιτισμοΰ καί 
μορφώσεως, καί είς αυτόν τόν θρόνον 
άπέβλεπον δλοι οί Βασιλείς τοΰ Κόσμον 
καί αύτοί άκόμη οί Βασάεΐς τών’ίνδιών.

’Εάν δε εξετάσωμεν τά άποτελέσματα, 
τά Κοινωνικά καί τά ανθρωπιστικά, με
ρικών συνοικεσίων, εχομεν τό δικαίωμα 
νά καυχώμεθα δτι Έλ.ληνίδες Βασιλο- 
ποΰλαι υπήρξαν αί πρώται φορείς τοϋ 
Ελληνικόν Πολιτισμοϋ είς τήν υπό βα- 

θυτάτου σκότους άμαθείας κατεχομένην 
Εύρώπην.
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Η Μ Μ Ο Α Η Ζ  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ  T O N  B A A K A N I X Q N  Λ Α Ο Ν
ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ  ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ

ΛΙ  Α Λ Ε Ξ Ι  Σ
RNTON. θ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τέως Γενικού Διοικητοΰ καί συγγραφέως 

Ε ίς τήν αΤφουσαν τοΰ «Παρνασσού», 1 Μαρτίου 1928.

Κ υρία ι και κύριοι,
Διά τής διαλέξεως ταύτης θά χειρα

γωγήσω υμάς διά μέσου τών αισθη
μάτων, τών σκέψεων, τών διανοημάτων 
και, άν Θέλετε, τών κρύφιων στοχασμών, 
τών πόνων και τών Θλίψεων τών Βαλ
κανικών λαών. 'Όλα τοΰτα άποτελοϋσι 
τούς διανοητικούς και ψυχικούς χαρα
κτήρας αυτών. Άλλ’ 
όπως γνωρίσωμεν τόν 
χαρακτήρα ενός λαοΰ 
πρέπει Va άνατρέξω- 
μεν εις τάς έθνικάς 
αυτοΰ παραδόσεις και 
τά δημώδη άσματα, 
διότι ή δημώδης ποί- 
ησις μετά τής γλώσ- 
σης άποτελοϋσι τόν 
άκρογωνιαιον λίθον 
παντός έθνους. Ή  
λαογραφία εινε σήμε
ρον ιδιάζουσα επι
στήμη, άντικείμενον 
δέ εχουσα τήν έξέτα- 
σιν τών διανοητικών 
χαρακτήρων έκάστου 
λαοΰ, στηρίζεται κυ
ρίως εις τήν έρευναν 
τών ηθών και έθίμων, 
τών παραδόσεων τών λαών, μάλιστα δέ 
τής λαϊκής φιλολογίας, ήν κυρίως άπο- 
τελοϋσιν αι λαϊκαι διηγήσεις και τά 
δημώδη άσματα. Αί εθνολογικά! μελέ- 
ται άντλοϋσιν εξ αυτής πολύτιμα πο
ρίσματα, άνατρέχοντες δέ εις τάς δη
μώδης διηγήσεις, είς τά ήρωϊκά κα! 
ερωτικά άσματα λαοΰ τίνος, δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν εξ αυτών τήν δύναμιν

τοΰ αισθήματος κα! τήν λεπτότητα ή 
τήν βαναυσότητα τοϋ πάθουςι άτινα 
συλλήβδην άποτελοΰσιν έν εκ τών κυρίων 
στοιχείων τής λαϊκής ψυχής. Έ κ  τουτου 
ή ιδιάζουσα προσοχή, ήτις έδόθη _ είς τά 
ήμέτερα δημοτικά άσματα απο τοΰ 
πρώτου συλλέκτου αυτών, τοΰ Φωριέλ 
μέχρι τοΰ Τομαγέο,τοΰ Πασσώβ, τοΰΛεγ- 

κράν κα! τών ιθαγε
νών τοιούτων. Ό λο ι 
έθαύμασαν έν τοΐς 
άσμασι τοΰτο ις τήν 
δύναμιν τοΰ αισθή
ματος, τήν εντέλειαν 
τής έμπνεύσεως, τήν 
διαύγειαν τής άντι- 
λήψεως, τήν απλότητα 
τής έκφράσεως, τήν 
χαρακτηριστικήν δια
φάνειαν τής διανοή- 
σεως, τήν γοργότητα 
κα! τήν δραματικότη- 
τα τής έξελίξεως κα! 
τήν συμμετρικότητα 
κα! καλλιτεχνικήν δια- 
τύπωσιν τοΰ συνόλου. 
"Ολοι διεϊδον έν αύ- 
τοϊς τήν άρχαίαν ελ
ληνικήν ψυχήν ζων

τανήν, πάλλουσαν κα! ομιλούσαν απο 
τά βάθη τών, αιώνων, κα! δλοι διέκρι- 
ναν έν αύτοΐς τήν συνέχειαν τής ιστο
ρικής κα! πνευματικής τοΰ ελληνικού 
έθνους ζωής, άπό τής άνωτάτης άρχαι- 
ότητος, άπό τής ομηρικής άν θέλετε, 
εποχής μέχρι τής κατά τάς άρχάς τοΰ 
παρελθόντος αίώνος πολιτικής αυτοΰ 
άναβαόσεοος. "Ολοι διέκριναν εις τά δη
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μοτικά ημών άσματα τήν αυτήν φυσιο- 
λατρείαν, τήν αυτήν μυθολογίαν, τήν 
αυτήν αισθηματικότητα κα! τήν αυτήν 
(Ηανόησιν πρός τήν άρχαίαν ελληνικήν 
ψυχήν. Τήν αγάπην πρός τήν ζωήν, 
τήν αγάπην πρός τήν πατρίδα, τόν 
συμβολισμόν τοΰ θανάτου, τήν σεμνό
τητα τοϋ έ'ρωτος, τήν ιερότητα τών οι
κογενειακών δεσμών, τό αδελφικόν αίσ
θημα, τήν φιλοξενίαν, και δλας τάς 
άλλας άρετάς, αΐτινες διέκριναν τήν με- 
-γάλην φυλήν τών αθανάτων ημών προ
γόνων. Κα! ολοι τέλος άνεκήρυξαν τά 
άθάνατα ελληνικά δημοτικά τραγούδια 
συνέχειαν τών ραψωδιών τοΰ 'Ομήρου 
κα! κατέθεσαν τόν φόρον τοΰ θαυμα
σμού των εις τόν μέγαν συνθέτην κα! 
γλωσσοπλάστην αυτών, τόν Ελληνικόν 
λαόν, τήν ά θάνατον κα! αίωνίαν Ε λ 
λάδα.

Δέν εΐμεθα μόνον ημείς οί "Ελλη
νες οί όποιοι έχομεν δημώδη εθνικήν 
ποίησιν. Ό λο ι οί λαοί έχουσι τήν ίδικήν 
των, μάλιστα δέ οι Βαλκανικοί. Ά λλ’ ή 
ιδική μας δημώδης ποίησις εΐναι ή άρ- 
■χαιοτέρα δλων, δπως κι’ ό Ελληνικός 
«ινε ό αρχαιότερος τών λαών κα! ό άρ- 
χαιότερος κάτοικος τής Βαλκανικής. Ώ ς 
άρχαιοτέρα δέ ή ποίησις αύτη λόγω τής 
ιπρεσβειογενίας αυτής, κα! λόγω τών πολι
τικών συνθηκών, ύφ’ ας διετέλεσεν ό 
Αίμος, έπέδρασε σπουδαίως έπί τών νεω- 
τέρων αυτής αδελφών καί δη τής Σέρβι
κης ώς μετ’ ολίγον θέλω σάς άναπτύξει. 
Ή  σημερινή διαμόρφωσις τοΰ Αίμου 
εΐ,νε άποτέλεσμα μακρών εισβολών κα! 
πολλών λαών. Άλλ’ άφ’ ής οί λαοί ούτοι 
έγκατεστάθησαν όριστικώς είς τήν χερσό
νησον τού Αίμου ήλθον κατ’ ανάγκην 
εις άμεσον συνάφειαν κα! επικοινωνίαν 
μετά τοΰ Ελληνικού στοιχείου. Κα! επειδή 
τό Ελληνικόν στοιχεΐον ήτο τό πολιτικώς 
καί πνευματικώς δεσπόζον, τό πνεΰμα 
αυτοΰ είσέδυσε σταθερώς είς ολας τάς 
φάσεις τοΰ διανοητικοΰ καί ψυχικοΰ αυτών 
βίου. Ή  γλώσσα, ή θρησκεία, ή έν γένει 
όιανόησις αυτών καί έν πολλοΐς αυτός ό 
τρόπος τοΰ αίσθάνεσθαι καί τοϋ ζήν διε-

μορφώθη κατά τό 'Ελληνικόν πρότυπον. 
Οί "Ελληνες έχειραγοίγησαν αυτούς είς 
τόν χριστιανισμόν, οί Έλληνες άνέλαβον 
νά κατασκευάσωσιν είς αυτούς γλοόσσαν 
γραπτήν, τήν λεγομένην σλαβωνικήν, οί 
"Ελληνες μετέφρασαν είς τήν -γλώσσαν 
ταύτην τά ιερά βιβλία καί οί Έλληνες 
άνέλαβον νά χειραγοίγήσωσιν αυτούς είς 
τόν πολιτισμόν. Μετά μακρούς καί αιμα
τηρούς άγώνας πρός τούς Βουλγάρους, 
ή χώρα ή ύπ’ αυτών κληθεΐσα Βουλγα
ρία — άλλοτε δέ κάτω Μυδία — κατέστη 
επαρχία Βυζαντινή καί έμεινεν ως τοιαύτη 
μέχρι σχεδόν τών τελευταίων χρόνων τοϋ 
Βυζαντινού κράτους. “Οταν οί Σλαϋοι 
καί οί Αατινόγλωσσοι βλάχοι κατήλθον είς 
τήν Λακίαν, τήν σημερινήν Ρουμανίαν, 
ευρον πολλαχοΰ αυτής πυρήνας άκμαίους 
'Ελληνικών πληθυσμών καί τοσαύτη ήτο 
ή έπίδρασις αυτών, τόσον έπί τών νεοελ- 
θόντων οοον καί έπί τοΰ τοπικοϋ στοι
χείου, ώστε παρ’ δλον τό λατινικόν ιδίωμα 
σύν ταΐς σλαυϊκαΐς έπολιτογραφήθη είς 
τήν Ρουμανικήν γλώσσαν καί πλήθος 
'Ελληνικών λέξεων. ’Ή δη άπό τοΰ δωδε
κάτου αίώνος καί πολύ προ τής εποχής 
τών 'Ελλήνων ηγεμόνων, τών Φαναριω- 
τών, αί υπό εγχωρίους ήγεγόνας Βλα- 
χικαί καί Μολδαυϊκαί παραδουνάβιοι ήγε- 
μονίαι είχον σπέρματα καί στοιχεία Έ λ- 
ληνικοΰ πολιτισμοΰ, πολλοί δέ έκ τών 
ηγεμόνων τούτων είχον παίδευσιν και 
μόρφωσιν Ελληνικήν καί διεκρίνοντο έπί 
έλληνομαθεία ώς ό άπό τοϋ 1709 άρξας 
σύγχρονος τοΰ Πέτρου τοΰ Μεγάλου ήγε- 
μών Κοντεμίρι, δστις καί ελληνιστί συνέ- 
γραψεν. 'Όταν δέ άπό τοϋ 17ου αίώνος 
ήρξατο ή σειρά τών Ελλήνων ηγεμόνων 
έν Βλαχία καί Μολδαυΐα, αί ήγεμονίαι 
αΰται κατέστησαν φυτώρια καλλιεργείας 
τής Ελληνικής παιδεύσεως, ή δέ έπίδρασις 
αυτής έπί τοΰ πνεύματος, τών ηθών καί 
τών εθίμων, τοΰ ήθικοΰ καί τής διανοή- 
σεως έν γένει τοΰ Βλαχικοΰ λαοΰ ήτο 
μεγίστη. Υπήρξε δ έποχή, καθ’ ήν τό 
ελληνικόν πνεΰμα ειχε τόσον βαθέως 
είσδύσει εις τάς χώρας ταύτας, ώστε αί 
άνώτεραι κοινωνικά! τάξεις έφιλοτιμοΰντο
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νά όμιλώσιν ελληνιστί κα'ι νά λέγωνται 
"Ελληνες ή νά έξελληνίζωσι τά ονόματα 
των — οι Καλμοϋκοι έπ'ι παραδείγματι 
έγίνοντο Καλλιμάχαι — ούτως ωστε ηδυ- 
νατο άνευ δέους νά έπαναληφθη άλλην 
μίαν φοράν τό παρά τοΰ Ίσοκράτους 
εκείνο λεχθέν, πλέκοντος τό εγκώμιον τής 
πατρίδος του εν τώ πανηγυρικά? του, 
δτι τό τών Ελλήνων όνομα κατήντησε 
νά εινε δηλωτικόν ούχί πλέον τοΰ γένους 
άλλά τής διανοίας  « κ α ι  μάλλον Ε λ
ληνας καλεΐσθαι τούς της παιδενοεως 
της ήμετέρας η τούς τής κοινής φ ύ-  
αεως μετέχοντας» .

Άλλά και αί μετά τών Σέρβων σχέ
σεις τοΰ ελληνικού στοιχείου δέν υπήρ
ξαν όλιγώτεραι. Οί Σέρβοι ως γνωστόν, 
έγκατεστάθησαν είς τόν Αίμον τή επι
νεύσει κα'ι τή προσκλήσει τών Βυζαντι
νών αΰτοκρατόρ’ων, παρ’ ών έδέχθησαν 
και τόν χριστιανισμόν. Ή  Σερβία μέχρι 
σχεδόν τών αρχών τοΰ ενδεκάτου αίώνος 
ήτο επαρχία τοΰ Βυζαντινοί) κράτους, η 
δέ ιστορία της εινε αυτόχρημα τόσον 
σέρβική, δσον και ελληνική περιέχουσα 
ωραίας σελίδας δι5 άμφότερα τά έθνη, 
τά οποία και δι’ επιγαμιών βασιλικών 
συνεδέθησαν καί πολλάκις άπό κοινοΰ 
παρετάχθησαν κατά τοΰ έξ Άσίας έχ- 
Θροΰ και έπολέμησαν ύπό τάς αύτάς 
συνθήκας πρός διατήρησιν τής ορθοδο
ξίας εν τή Ανατολή. Ά πό  τών Νεμα- 
νιδών, τής μεγάλης ταΰτης Σερβικής 
δυναστείας, μέχρι τοΰ Βραγκόβιτς επί 
τοΰ θρόνου τής Σερβίας συνεχώς σχε
δόν έκάθηντο έλληνίδες πριγκήπισσες, 
αΐτινες μετέφερον είς τήν Σερβίαν τά 
ήθη, τά έθιμα καί τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής Βυζαντινής αύλής- Ό  βασιλεύς τών 
Σέρβων Στέφανος Μηλουτΐνος ήτο γαμ
βρός έπί θυγατρί Ανδρονίκου τοΰ Πα- 
λαιολόγου, ό δέ Στέφανος Δουσάν, ό 
ενδοξότατος τών Σέρβων βασιλέων, 
έφερε μετ’ ύπερηφανείας καί τόν τίτλον 
τοΰ αύτοκράτορος τών Ελλήνων, καθι- 
ερώσας διά διατάγματος ως έπίσημον 
γλώσσαν τοΰ κράτους αύτοΰ σύν τή σέρ
βική καί την ελληνικήν, ήτις καί προ

αύτοΰ ήτο άνεπισήμως εισηγμένη ως 
γλώσσα τών εύγενών καί τών επισήμων 
εν τή αύλή. Ό  τελευταίος ημών αύτο- 
κράτωρ Κωσταντΐνος δ Παλαιολόγος 
ήτο εγγονος έκ μητρός Σέρβου ήγεμό- 
νος, τοΰ Κωνσταντίνου Δραγάτση έξ ον 
καί Δραγάτσης έπεκαλεΐτο. Ό  δεσπότης 
τής Σερβίας Λάγορος Βράγκοβιτς ειχε 
σύζυγον τήν Ελένην, κόρην τοΰ Θωμά 
Παλαιολόγου, άδελφοΰ τοΰ τελευταίου 
αύτοκράτορος. Είς ταύτην δέ βασιλεύ
ουσαν μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου 
της έπεφυλάσσετο ή τιμή νά υπεράσπι
ση τά τελευταία λείψανα τής έλευθερίας 
τών Σέρβων κατά τοΰ πορθητοϋ Μω
άμεθ, δστις ολίγα ετη πρότερον είχε 
καταλύσει τό κράτος τοΰ θείου της έν 
Κωνσταντινουπόλει. Καί ή τελευταία 
τών Παλαιολόγων ύπερήσπισεν δσον 
ήδύνατο τήν πολιορκηθεϊσαν σερβικήν 
πρωτεύουσαν, Σεμένδριαν, δ δέ Μωάμεθ 
ήναγκάσθη νά συνθηκολογήση καί νά 
άφίση εις αύτήν έλευθέραν έξοδον μεθ' 
δλων τών υλών τοΰ πολέμου καί τών 
θησαυρών της. Ό  Καραγεώργης, ο 
προπάππος τοΰ σημερινού βασιλέως 
τών Σέρβων, υπήρξε μέλος τής Φιλικής 
Εταιρείας καί έδολοφονήθη καθ’ δν 
χρόνον κατ: έντολήν αύτής ήτοίμαζεν 
έν Σερβία κοινήν μετά τών έλλήνων 
έπανάστασιν. Ό  Κωνσταντίνος Ύ ψ η- 
λάντης, πατήρ τοΰ Αλεξάνδρου Ύ ψη- 
λάντου διατελών ήγεμών τής Μολδο- 
βλαχίας καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ 
ύπό τόν Καραγεοόργην Σερβικοΰ άγώνος 
(1804—1813) ύπήρξεν ό σύμβουλος καί 
αγαθός δαίμων τών Σέρβων, πολλαχώς 
ένισχύσας τόν αγώνα αύτών, εις τόν 
όποιον καί κατήλθεν έπί τέλους έπικε- 
φαλής δεκακισχιλίων-άνδρών. Διό καί 
ήξΐίόθη τής ευγνωμοσύνης τοΰ Σερβι- 
κοΰ έθνους, ήν διερμηνεύοντες δι’ επι
σήμου έγράφου, οί αρχηγοί αύτοΰ, έν 
οις καί δ Καραγεώργης, έ'γραφον δτι 
θά τηρήσωσιν αύτήν άναλοίωτον εν 
τή καρδία των ώς επ ι λίθ ον εγγε
γραμμένων. Ό  Αλέξανδρος Α ψ η 
λόν της αναλαμβάνουν τήν αρχηγίαν τοϋ
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υπέρ ανεξαρτησίας τών έλλήνων άγώ
νος συνήψεν εν δνόματι τής Α γίας καί 
αδιαιρέτου Τριάδος μετά τοΰ τότε ήγε- 
μόνος τών Σέρβων Μελόφσχη Όβρέ- 
νοβιτς τήν πρώτην μετά τής Σερβίας 
ελληνικήν συμμαχίαν. Πολλοί δέ τών 
«ρχηγών τοΰ κατά τόν ’Ίστρον έλληνι- 
κοΰ κινήματος έν Σερβία έζησαν καί 
έκ Σερβίας ωρμήθησαν, προστρέξαντες 
ύπό τάς σημαίας τοΰ Αλεξάνδρου Ύ ψη- 
λάντου, ως ό Φαρμάκης καί ό Γεωργά- 
κης ’Ολύμπιος, τοΰ οποίου ή σύζυγος 
ήτο χήρατοΰ μεγάλου Σέρβου οπλαρ
χηγού Βαλίκαν, τοΰ πεσόντος ήρωϊκώς 
κατά τήν πολιορκίαν τής Νεγκοτίνης. 
Πλήστοι τέλος τών είς παρελθόντος 
αιώνας επί σοφία καί μαθήσει διαπρε- 
■ψάντων κληρικών καί λαϊκών τής Σερ
βίας έσπούδασαν είς Έλληνικάς σχολάς 
καί μονάς τοΰ Α γίου ’Όρους ως δ βασι- 
λόπαις καί κατόπιν ά'γιος Σάββας, δν οι 
Σέρβοι θεωροΰσιν ώς θεμελιοοτήν τής 
εθνικής των εκκλησίας καί ό αναμορ
φωτής καί άναγεννητής τής γλώσσης 
-καί τής φιλολογίας των Δοσίσεος ό 
Βράδοβιτς, δστις έμαθήτευσεν μετά τοΰ 
Κοραή εις τήν Εύαγγελικήν Σχολήν τής 
Σμύρνης, κατόπιν δέ εις τήν Κέρκυραν 
και την Κωνσταντινούπολην.

Ή  τοιαΰτη συχνή πολιτική καί πνευ
ματική έπικοινωνίατών λαών τοΰ Αίμου 
μετά τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου, τό οποίον 
έχρησίμευσε δι’ αύτούς- ως ζύμη εκπολι
τιστική, ή διασπορά καί άνάμιξις τών 
-φύλων καθ’ δλην τήν έ'κτασιν αύτοΰ, ή 
μακρά τοϋ Βυζαντινοΰ Ελληνισμού συμ- 
βίωσις, οί κοινοί αγώνες κατά τοΰ έξ 
Ά σίας έχθροϋ, αι κοιναί περιπέτειαι καί 
είτα ή μακρά ύπό τούς Τούρκους δου
λεία, καθ’ ήν καί πάλιν ύπό τήν αιγίδα 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου οί λαοί 
ούτοι συνεκεντρώθησαν περί τό άρχον 
πνευματικώς ελληνικόν στοιχειον,δέν ήδύ- 
νατο ή νά έπιδράστ) εις τά αισθήματα, 
τήν έ'μπνευσιν καί τήν διανόησιν αύτών 
καί νά δημιουργήση κοινάς παραδόσεις 
καί κοινήν δημώδη μοΰσαν.

Μοναδικήν έξαίρεσιν άποτελοΰσιν ως

πρός τό τελευταίον τοΰτο οί Βούλγαροι, 
διά τούς οποίους ή μετά τοΰ Έλληνι- 
σμοϋ συγχρώτισις δύναται τις νά εΐπη 
δτι εμεινεν άνευ αποτελέσματος. Καί 
άληθώς οΐ Βούλγαροι είνε ο μόνος λαός 
τής χερσονήσου τοΰ Αίμου δστις στε
ρείται δημοίδους εθνικής ποιήσεως. ’Ό χι 
διότι οί Βούλγαροι δέν έ'χουσι δημοτικά 
άσματα. Τούναντίον έχουσι αφθονίαν 
τοιούτων, τών οποίων μάλιστα πολλαί 
έγένοντο συλλογαί. Ή  πρώτη αύτών 
έγένετο ύπό τοΰ Ρώσσου Γεωργίου Βέ- 
νελιτς, έντολή τής Ρωσσικής Ακαδημίας 
έν έτει 1830, ήτις καί έξεδόθη μετά τόν 
θάνατόν του. Μετ’ αύτόν οί αδελφοί 
Μιλαντίνωφ καί οί έρευνηταί καί σχο- 
λιασταί αύτών Βατσάνωφ, Βέρκοβιτς, 
Τσολάκωφ καί Κατσανόβσκυ κατέγιναν 
είς τήν συλλογήν καί δημοσίευσιν τών 
Βουλγαρικών δημοτικών ασμάτων, ών 
ή αρχή ανατρέχει είς τάς άρχάς τοϋ 17ου 
αίώνος, έν φ ή Σέρβική ποίησις εινε 
πολύ άρχαιοτέρα. Κατά τήν εποχήν ταύ
την—εποχήν τών πρός τήν Τουρκίαν 
αύστρορρωσικών πολεμούν— αί καταπιέ
σεις τών Τούρκων, έν τοΐς τόποις τών 
πρός αύτούς διεξαγόμενων πολεμικών 
έπιχειρήσεων, ήνάγκασαν πολλούς Βουλ
γάρους άγρότας νά στραφώσι πρός τά 
δ'ρη. Έ ξ  αύτών παρήχθη τάξις τις δρει- 
νών οπλιτών παρεμφερής πρός τούς 
ήμετέρους κλεφτάς, ή τών χεϊδοντων 
καλουμένων, τούς οποίους κατ’ άπομί- 
μησιν ελληνικήν οί Βούλγαροι έκάλοτ>ν 
καί μαρτωλούς  εκ τοΰ άρματωλός. Τού- 
νων τά κατορι^ώματα ψάλλουσι τά δη
μοτικά Βουλγαρικά άσματα. Άλλά τά 
κατορθώματα ταΰτα ούδεμίαν έχουσι 
σχέσιν πρός τά κατορθώματα τών κλε
φτών καί άρματωλών τών ήμετέρων 
δημοτικών ασμάτων, έν οίς άποτυποϋν- 
ται οί διανοητικοί χαρακτήρες τοΰ ελλη
νικού λαοϋ καί ψάλλονται τά εύγενέστερα 
τών αισθημάτων αύτοΰ, δ έ'ρως πρός 
τήν έλευθερίαν καί οί κατά τής τυραν
νίας μακροί καί ηρωικοί αγώνες του. 
Οί Βούλγαροι χεϊδοϋτοι δρώσι κατά τών 
Τούρκων, οπως δρώσιν δχι σπανίως καί
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κατά τών ομοφύλων αυτών, άλλά τάς 
πράξεις αυτών δέν καθοδηγεί ή φιλο
πατρία, άλλά ή λαφυραγωγία. Τά J>k 
Βουλγαρικά δημοτικά άσματα άφηγοΰν- 
ται άσμένως σκληρότητας άπανθρώπους 
και περιγράφουσι πτώματα καιαμελι- 
σθέντα κα'ι κεφαλάς άποκοπεισας τοΰ 
σώματος, λάρνακας πλήρους αίματος 
άχνίζοντος καί εικόνας τέλος, προ τών 
οποίων ό Έ λλην σταματά, η έάν συμ- 
πέση νά διηγηθη αύτάς, άποστρεφει 
τούς όφθαλμοΰς. "Αλλά καί ώς συνθέσεις 
τά ποιήματα ταϋτα όμοιάζουσι μάλλον 
πρός παιδικά δοκίμια ή ψελλίσματα και 
μόλις καί μετά βίας δύναταί τις νά 
άνευρη έν αΰτοίς ζείδωρόν τινα καί άν- 
θρωπιστικήν πνοήν, ώς άπήχησιν άμυ- 
δράν και άπομεμακρυσμένην τοΰ έλληνι- 
κοΰ περιβάλλοντος ή καί τοΰ σλαυϊκοΰ, 
έν μέσφ τοΰ οποίου πολλάκις συνελη- 
φθησαν. Έ άν  έξαιρέση τις ποιήματά 
τινα τής περιοχής Λέσποτο— Πλανίνα, 
όρεινοΰ διαμερίσματος τής Φιλιππουπό- 
λεως κα'ι τής Ροδόπης, εις τά όποια εινε 
καταφανής ή ελληνική έπίδρασις κα'ι 
μεταξύ τών οποίων ό συλλογευς Βερκο- 
βιτς κατατάσσει και τά παρ’ αυτοΰ εύρε- 
θέντα και άναφερόμενα εις τόν Όρφικόν 
κύκλον, τουτέστι εις τόν μΰθον τοΰ Ορ- 
φέως, ών ή γνησιότης έν τοΰτοις προ- 
εκάλεσε πολλάς άμφιβολίας, πάντα ^τά 
δημώδη βουλγαρικά ποιήματα καί αυτά 
άκόμη τά άναφερόμενα εις τόν έρωτα, 
εινε συνθέσεις άνάξιαι προσοχής, στε
ρούμενοι είρμοΰ ή ακολουθίας ιδεών 
κα'ι σκέψεων. Ό  άλλοτε διευθυντής τής 
ενταύθα Γαλλικής Σχολής ’Αλβέρτος 
Λυμόν, διατρέξας ποτέ τήν Βουλγαρίαν, 
γράφει περί τούτων. «Τά δημώδη άσματα 
εινε ή μόνη φιλολογία, ήν παρήγαγον 
οι Βούλγαροι προ τής άπελευθερώσεως 
αυτών. Άλλά δέν πρέπει τις νά ζητήση 
εις τάς συνθέσεις ταυ τας ούδεμίαν τών 
ιδιοτήτων έκείνων, αι όποΐαι δίδουσι τό 
κάλλος τών δημοτικών άσμάτων τής νέας 
'Ελλάδος ή τών επών τής Σερβίας· Η 
δημοτική ποίησις έν Έλλάδι άνεξαρτή- 
τως τοΰ πατριωτικού πνεύματος, όπερ

έμπνέουν τά κλέφτικα άσματα, και της 
ιστορικής άξίας αυτών, έχει τό σπάνιον 
προνόμιον νά παρουσιάζη ήμΐν σχεδόν 
πάντοτε αισθήματα άρχαΐα έν όλη αυτών 
τή άγνότητι, άνομνησεις ακόμη τής αρ
χαίας μυθολογίας, νυμφας και νηρηιδας. 
καί, όπερ συγκινεϊ ημάς πλειότερον. 
φιλοσοφίαν τής ζωής καί τοΰ θανάτου, 
ή οποία δέν έχει τι οΰτε τής δυτικής 
Ευρώπης, οΰτε τής χριστιανικής, και 
ή οποία έπαναφέρει ημάς εις _ανθηρά; 
έποχάς τοΰ Έλληνισμοΰ. Πλήθος αρ
χαίων συνηθειών, πλήθος μεταφορικών 
σκηνών έπί τοΰ μαρμαρου η επί τών 
έργων τής πλαστικής, μ’ όλον οτι εινε 
άρχαΐα κατά δυο χιλιάδας έτη, δεν εχου- 
σι καλλίτερον υπομνηματιστήν τών 
άσμάτων τών χωρικών της νέας Ε λ 
λάδος. Παρά τάς όλως έθ νικάς ιδέας, 
ή βραχύτης άκόμη τών άσμάτων τούτων, 
ή διάκρισις μεΟ’ ής ό ποιητής έκ μιας, 
λέξεως δίδει τελείαν εικόνα, ή απουσία 
λεπτομερειών ανωφελών, ή κυριολεξία 
τών επιθέτων, ή ένότης όλων τών μερών 
τών αναγκαίων πρός μορφωσιν ενος όλου 
τό αίσθημα τής τέχνης καί τοϋ καλού,, 
ολαι αί ιδιότητες αΰται, ώς' ό τραγουδι
στής "Ελλην έχει όρμεμφύτως, εινε κλη
ρονομιά τών άρχαίων αυτοΰ προγόνων. 
Ε πίσης ή Σέρβική ποίησις έχει συνεχώς; 
άπασαν τήν δυνατήν χώραν, άπασαν τήν 
λαμπηδόνα τής φυλής, ή οποία έδημιούρ- 
γησεν αυτήν ψάλλει τας μάχας, τούς 
ήρωας τής ανεξαρτησίας, τάς ίσχυράς τοϋ 
ξίφους πληγάς καί τάς αΐματηράς συμ- 
πλοκάς, άδει τό κάλλος τών ξανθών γυ
ναικών έξυμνεΐ τάς μυστηριώδεις δυνά
μεις τής φύσεως, καί άπαν τό εθνικόν 
πάνθεον, 3περ ή νέα θρησκεία δέν ηδυ- 
νήθη ν’ άποβάλη έκ τής μνήμης τών 
Σλαύων, χωρίς νά λείπη άπ αυτής 
οϋτε ή λεπτότης, οντε ή αρμονία ,  
οντε ή δύναμις και ή χάρις· Ολα 
ταϋτα ματαίως ήθελεν ν’ άναζητήση τις 
είς τά πτωχά δημοτικά άσματα τά όποια 
ψάλλουσιν οί Βούλγαροι χωρικοί καί είς 
τά όποια ή δέσις καί ή ακολουθία τών
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ιδεών εινε βαρύ φορτίον είς τά οκνηρά 
ταΰτα πνεύματα».

Άλλά καί άλλος ερευνητής τών βουλ
γαρικών άσμάτων ό Γάλλος Αύγουστος 
Αοζών, έκ τής συλλογής τοΰ όποιου ο 
Νικ. Πολίτης έδημοσίευσεν έν έτει 1885 
μερικά στρεφόμενα περι τόν βίον τοΰ 
Βουλγάρου κλέφτου, παρατηρεί μετ εκ- 
πλήξεως τήν μεγίστην διαφοράν, ητις 
υπάρχει μεταξύ τών Ελληνικών και Σερ
βικών δημοτικών άσμάτων αφ ενος καί 
τών Βουλγαρικών άφ’ ετέρου καί εκ
φράζει τήν απορίαν του πώς εν φ  τά 
άσματα ταΰτα έπωλήθησαν εις τάς απρο
σίτους κορυφάς τής Ρίλας καί τοΰ Πέ- 
ριν, δέν ακούεται έν αύτοΐς ουδέ άαθε- 
νεστάτη διαμαρτυρία  κατά τής Τουρ
κικής δεσποτείας καί δέν ζή ουδέ ή 
ελάχιστη πνοή Εθνικής ανεξαρτησίας». 
Καί άληθώς ένφ τά Ελληνικά καί Σέρ
βικά άσματα ψάλλουσι τούς αγώνας τής 
ενόπλου μερίδος τοΰ έθνους κατά τής 
Τουρκικής δεσποτείας, τά Βουλγαρικά 
άσματα δέν έχουσιν έθνικόν ιδανικόν, 
δέν έχουσιν έθνικόν ήρωα, δέν ακουου- 
a ιν εθνικούς πολέμους, και αν απομι
μούνται τά 'Ελληνικά ή τά Σέρβικα, 
πράττουσι τοΰτο, ϊνα ψάλλωσι χαμαιζη- 
λους πράξεις καί έκφράσα>σιν ισχυρά και 
βάναυσα πάθη. Άλλ αντί παντός άλ
λου σχολείου έπιτρέψατέ με νά σάς δωσω 
δείγματα τινά τής τοιαύτης ποιήσεως.

Ό  Διάτσος και ή Κερίμα
Γ Ο Αιάτσος τούζ συντρόφους τον μαζεύει και

[τονς λέει,
—Σνντρόφοι μον περήφανοι και πρώτα παλλη-

[ κάρια.
Κρυφό μαντάτο μονστειλαν, κρυφή παραγγελία, 
Πώς ή Κερίμα θά διαβί), ή άσπρη Τουρκοποϋλα. 
Με πεντακόοιονς Γκέγκηδες, με χίλιονς αραμ

πάδες,
Ποιος εϊνε άξιος καί καλός, ποιος εινε παλληκάρι. 
Νά την γελάση τεχνικά, Τήν ώμορφη Κεριμα, 
Πώχει τά γρόοια τά πολλά και τά χρυοα γιορτανια. 
"Ολοι τονς εφοβήθηκαν, κανείς δεν άποκρίθη, 
Μόν 6 λεβέντης Δημητόρ, εκείνος δεν εφοβηθη. 
—-Γιά κάτοε χάμου, Δημητόρ ς * to νον σου μη

]τό βάνεις,
Γ  sir ή Κερίμα έξυπνη, και δεν θά την γε-

[λάοης.

Και θά σε κάμη νά χαθης, κρΐμα *ς τη λεβεν-
/τιά σου,

'Ο  Δημητόρ δεν μίλησε, δεν άνοιξε το στόμα. 
Ντύνεται και στολίζεται και παη να την ευρι].
* Από μακρυά την χαιρέτα κι απο κοντά της

[λέει.
—Κερίμα μου περιφανή, ώμορφη Τουρκοπονλα, 
Γιά διώξε τούς ανθρώπους οου, γιά νά σου

[εϊπώ δυο λόγια. 
Κ* εκείνη εγελάοτηκε, διώχνει τους Αρβανιτας, 
Και άφησε τό Δημητόρ νά μπή 3ς τόν αραμπά

(της.
—  Κερίμα μου) αγάπη μου, γιά σήκω το κεφάλι, 
Νά σε φιλήσω 9ς τό λαιμό και ς ία χρυσά

/γιορτάνια.
Κ3 εκείνη ή ασυλλόγιστη σηκώνει τό κεφάλι,
Κι ό Δημητόρ της τοκοψε και περνει τα γιορ-

[τάνια.
Πέρνει τά ροϋχα τά χρυσά και πάει ς τόν κα-

/πετάνιο,

-Και τονρρηξε 3 ς τά πόδια του της Τονρκας τό
Iκεφάλι.

Τά παλλνκάρια 'κύτταζαν, κι ο νους των  ̂δεν
[τό χώρει,

Πώς γέλασεν ό Δημητόρ την άσπρη Τουρκο-
[ποϋλα.

‘ Ο Σ τόγια ν και ή Νεδέλια.

Ό  Στογιάν, ό κατ’ έξοχήν ήρως των 
Βουλγαρικών ασμάτων, ήρπασε τήν κό
ρην τοΰ παπά, τοΰ οποίου άλλοτε ήτο 
ψυχογυιός, καί τήν άπήγαγε «ψηλά ’ς 
τά κορφοβούνια».
<Πονχα·ν οί κλέφτες σνναξι, τιονγαν κρυφά λη-

[μέρια.
Πούχαν αρνιά καί ψένανε, κρυάρια σουβλησμένα.
‘ Οποϋχαν και γλυκό κρασί, απο το μοναστήρι,
’ Ο π ο υ χ α ν  κ α ι  τη Νεδελιώ νά τονς κερ\α νά

[πίνουν,
"Ολους κυρνάει τό κρασί, ξέχειλο1 το ποτήρι, 
Κα'ι τό ποτήρι του Στογιάν δεν το απογεμιζει. 
Μόν9 άπ9 τα δάκρυα τα πολλά γεμίζει το ποτήρι, 
Γυρίζει τότε ό Στογιάν και λέει της Νεδέλιας. 
—Πές μον θυμάσαι Νεδελιώ που ήμουν ψυχο

γ ιό ς  σας ;
"  Οπου άρρώστησα βαρειά, βαρεώ γιά νά πεθάνω. 
Λίγο νερό σοϋ ζήτησα και συ δεν κατεδέχθης, 
Μά μοϋδωκες γαλάκτωμα άπό τό ζύμωμά σας. 
Λίγο ψωμί σοϋ ζήτησα και συ, σάν νά μην είχες. 
αΑ π3 τό καρβέλι εξυσες και μοϋδωσες λιγάκι. 
Νά κόψω τό κεφάλι σου, τον άσπρο τό λαιμό

[σου,
Σάν τό αρνί τον °Αϊ-Γιωργιον, σαν κοττα του

[Γεννάρη*.
Καί λέει ή κόρη τον παπά, ή ώμορφη Νεδέλια, 
—  Αν έφταιξα άδελφοϋλα μου κοι συ σνμπα-

[θησέ με.
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Κα'ι ό Στογϊάν σάν τ ’ άκοναε βαρεία τον κακο
ί  φάνη !

Καί το ΟΛα&ί τον τράβηξε της κόβει το κεφάλι. 
Κ 3 εκεί όπον της τδκοβε εφώναξε η Νεδελια, 
ψιλήν φωνίταα εονρε, δοψ κι' αν μποροναε. 
Άκονν τα δάσϊ] καί θρηνούν, κ3 οί κάμποι

ίαναστενάζουν,
Και ναοον και κατέφθασεν ή ξαγορά τής κόρης! 
Ξεφόρτωσε την ξαγορά, φορτώνει τό κεφάλι,
Κα'ι στέλνει ’ς τόν πατέρα της τής κόρης το

[κεφάλι !

Ό  Κ όγιας κα ι ή Στάνα .
Ό  Κόγιας αποφασίζει νά γίνη κλέ

φτης και λέγει εις τήν νεαράν συζυγόν 
του Στάνα νά τόν άναμείνη εννέα ετη· 
Παρήλθον 9 ετη και εις μην και δ 
αδελφός της, καίτοι ακόυσαν, τήν 
νυμφευει μέ άλλον. Ή  Στάνα ήτο 
μόνη, δταν εν τφ μεταξύ φθάνει ό Κό
γιας μέ τά παλληκάρια του.
—  Στάνα καλή, Στάνα ακριβή ϋ·έλης να μας

[φιλέψβς ;
JSa μάς κερνάς γλυκό κρασί, νά φέγγος με

[λαμπάδα;»
Και ή Στάνα άπεκρίθηκε τοϋ Κόγια και τον

/ λέει,
— «Κόγια καλέ, Κόγια ακριβέ, εγώ νά σάς

[φιλέψω,
Νά σάς κερνώ γλνκό κρασί, νά φέγγω με λαμ-

Ιπάδα».
Κι9 αντός τη Στάνα εγδυσε, την άλειψε με πίσσα, 
Και υστέρα την άναψε νά φέγγη σαν λαμπάδα. 
Τρεις μέρες τρώγαν κι9 έπιναν, τρεις μέρες και

j τρεις νύχτες,
Κ 3 ή Στάνα το τραπέζι των φώτιζε 9σάν λαμ-

[πάδα ! ! -

Ποιά διαφορά μεταξύ τού Βουλγαρι
κού άσματος κα'ι τών Έλλην ινών ασμά
των, ών πολλά χειρίζονται τό αυτό θέμα, 
άλλά μέ αισθήματα συζυγικής στοργής 
καί τρυφερότητος άφθάστου ύψους. Μαν
θάνει και δ Έ λλην άρματαιλός δτι παν
τρεύουν τήν καλήν του, δτι
«Μ * άλλον άντρα τήν ενλογοϋν, μ άλλον τήν

[στεφανώνουν»

καί τρέχει νά προφθάση, μέ κίνδυνον 
νά συλληφθή ύπό τών Τούρκων ;
«Στρώνει γοργά τόν μανρο τον, γοργά καβαλι-

/ κεύει*.

Καί αυτός δ ίππος του ακόμη δέχεται 
μέ προθυμίαν.

•Γιά τήν αγάπη τής κυρας νά μακροταξειδενοί]» 
Πον τόν άκριβοτάγιζε ’ς τό γύρο τής ποδιάς

ί της’Ποϋ τον άκριβοπότιζε 3ς τη χούφτα τοϋ χεριού
ίτης».

Δίνει βιτσιά, τοϋ μαύρου του και στά σαράντα
[μίλλια,

Τη ματαδευτερώνει καί πάει σαρανταπέντε.
Στη στράτα ποϋ έπήγαινε τό Θειο παραχαλοϋσε, 
—«Θεέ μου νά βρω τη μάνα μου V  τόν κήπο

[νά ποτίζη».
Σάν χριστιανός τό ελεγε, σάν άγιος έξακούστη ! 
Εΰρήκε και τη μάνα του *ς τόν κήπο νά ποτίζη.
—  Καλώς τά κάνης γραΐα μου/ καί τίνος είν' ό

ί κήπος; »
—  Τής ερημιάς, τής σκοτεινιάς, τοϋ γυιοϋ μου

ί τοϋ Γιαννάκη.
Σήμερα τής καλίτσας του άλλον τής δίνουν

/ άντρα,
Μέ άλλον άντρα τήν βλογοϋν μ άλλον την στε-

Ιφανώνουν.
— *Γιά πές μου, πές μου, γραΐα μου, φτάνο.>

!τους *ς τό τραπέζι; 
—"Αν έχης μαϋρο γρήγορο φτάνεις τους στό

[τραπέζι,
Δίνει βιτσιά τοϋ μαύρου του κα'ι πάει σαράντα

[μίλλια.
Τή ματαδευτερώνει του κα'ι πάει σαρανταπέντε,
' Ο μαϋρος έχλιμίντρησε, κ3 ή κόρη τόν γνωρίζει.

Καί δ νέος σύζυγος ή μάλλον ό μελ
λόνυμφος έροκά άπό μέσα:
— «Κόρη μου ποιος σου δμιλεΤ καί ποιος σε

/ συντυχαίνει.
—  «Εινε ό πρώτος μου αδελφός και φέρνει τα

[προικιά μου,
—  <ΓΑν είνε ό πρώτος σον άδελφός, εβγα νά

[κεράσης,
«'Αν είνε άγαπητικός, νά βγώ νά τ&ν σκοτωσω. 
—<ΕΤνε ό πρώτος μου άδελφός και φέρνει τά

[προικιά μου». 
Χρυσό ποτήρι άρπαξε, νά βγή νά τόν κεράση, 
Κι9 ό μαϋρος εγονάτισε κ * ή κόρη άπάνω βρέθη. 
Και τρέχει εύθϋς σάν άνεμος. Τοϋρκοι! κρο-

Ιτοϋν ντουφέκια, 
Μη δε τόν μαΰρον είδανε, μηδέ τόν κουρνιαχτό

[τον! !

Πολλοί έκ τών ήρορων τών Βουλγα
ρικών ασμάτων αύτοκτονοΰσι συνεχώς 
καί έγκαταλείπουσι μετ’ άμυδράς χαράς 
τόν άποτρόπαιον κόσμον. 'Ο  'Ελληνικός 
λαός δέν έφαντάσθη ποτέ δτι ή ζωή 
είνε βάρος, διό καί ούδέν τοιούτο παρά
δειγμα μάς παρουσίασεν εις τά δημοτι
κά του τραγούδια. Τούναντίον καί αυτοί 
οί νεκροί εινε νοσταλγοί τής ζωής. Αί
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ώραΐαι κόραι κλαίουσι καί οΐ ωραίοι 
έφηβοι θρηνούσιν είς τόν άλλον κόσμον, 
κάτω είς τά τάρταρα τής γης τά κρυο- 
παγοομένα, καί παρακαλούσι τόν θεόν 
νά τούς έπιτρέπη Ινίοτε νά έπισκέπτων- 
ται τούς ίδικούς τα>ν.
*Ν3 άνοίγουνε τά μνήματα δυό-τρεΐς φορές τό

[χρόνο'»
« Γή μιά ν3 ανοίγουν τοϋ χριστοϋ, τήν άλλη τών

[βαγιώνε!»'

Ό  παράδεισος δια τόν Έλληνα είνε ή 
γή, τήν όποιαν φωτίζει ό ξανθός ήλιος 
τής Ελλάδος καί μέ δλα τά βάσανα πάλι 
ή ζωή γλυκεία είνε ! "Ολα τά έπί γής δεινά 
εινε κρείσσονα τοΰ σκότους, τό δποϊον 
άποστέργει ή ελληνική ψυχή, καί δλα τά 
υπεσχημένα ύπό τής θρησκείας αγαθά 
τού παραδείσου δέν ΐσοφαρίζουσι τήν 
αγάπην τής ζωής. Ό  "Ελλην κλέφτης 
θνήσκων αποχαιρέτα τά βουνά καί τά 
δάση, τά όποια υπήρξαν τό Θέατρον τής 
τρικυμιώδους ζα>ής αύτοΰ καί τών ηρωι
κών του αγώνων κατά τής τυραννίας τοΰ 
ξένου δυνάστου.
*Έχετε γειά ψηλά βουνά, λαγκάδια καί κορ-

[φούλαις
*Βρυσούλαις μετά κρύα νερά και σεΐς ψηλαις

[ραχούλαις»

Ό  Βούλγαρος άφινε καί αυτός μίαν 
κραυγήν αγάπης πρός τήν πέριξ φύσιν, 
αλλά τήν αποχαιρετά διά ιά  μεταβή νά 
νυμφευθή, άφίνων τά μέρη «ποϋκαμε 
χήραις κ ί ορφανά νά χύσουν μαϋρα 
δάκρυα» καί τό αίσθημα αυτό τοΰ έρα>- 
τος μόλις σώζει τήν σκληρότητα τών οσων 
πράξεων άφηγεΐται εις τόν λυρικόν απο
χαιρετισμόν του.

Ό  "Ελλην τέλος αγαπά τόν ίππον του, 
διότι τόν θεωρεί πιστόν σύντροφον τής 
ζωής του, καί εις αυτόν πίπτων εν τή 
μάχη καί θνήσκων εμπιστεύεται ώς πρός 
φίλον τάς τελευταίας του παραγγελίας.

—  Σήκω αφέντη μου νά πάμε γιατί φεύγει ή 
[συντροφιά μας

λέγει ποιητικώτατα πρός τόν πληγώ μένον 
άρματωλόν ό ίππος του. Καί δ πληγω
μένος άρματωλός άπαντα:

— Δεν μπορώ, μαϋρε, να πάγω, τί κοντεύω νά
[πεθάνω

Σύρε σκάψε μέ τά νύχια, με τ* άργυροπέταλά
[ σου,

Κ ' επαρέ με μέ τά δόντια, ρίξε με μέσα στό
[χώμα,

Έπαρε καί τ3 άρματά μου νά τά πάγης τών
[δικών μου.

Έπαρε καί τό μαντύλι, τό χρυσό τό δακτυλίδι, 
Νά τό πάης τής καλής μου, νά μέ κλέη δταν

[τό βλέπει !

Στοργήν πρός τόν ίππον του δεικνύει 
5ίαί δ Βούλγαρος άρματωλός, δχι δμως έξ 
αγάπης άλλά έξ οικονομικού ΰπολογι- 
σμιοΰ, διότι «τό αλογο εΐνε ακριβό» καί 
δύσκολα δύναται νά ποομηθευθή άλλο !! 
Εις τήν οικίαν τοΰ άρματοολού Τοδώρ 
έξερράγη πυρκαϊά, έξ ής κινδυνεύουσιν έξ 
ϊσου ή σύζυγος, τά τέκνα καί δ ίππος 
αύτοΰ. Ή  μήτηρ τοΰ Τοδώρ συνιστα 
εις αυτόν νά σαίσΐ) κατά προτίμησιν 
— ποιον νομίζετε;—τόν ίππον !!

Σύρε και βγάλε τ 9 άλογα 
Με τή χρυσή τη σέλα,
Γιατί τέτοιο ενα άλογο 
Δύσκολα #ά  ξαιαύρης !
Μά κι9 άν καή ή γυναΐκά σον 
Καί τά μικρά παιδιά σον 
Θά πάρης ώμοοφότερη 
Κ ι’ άλλα παιδιά θά κόμης.
Μά τ9 άλογα εινε ακριβά,
Πώς Θ1 άγοράσης άλλο ! ! !

Έ ν  άντιθέσει πρός τήν αίχμηράν ταύ
την έρημον τής Βουλγαρικής αισθημα
τολογίας, τά προϊόντα τής λαϊκής μού- 
σης τών Ρουμάνοον τά χορικά ή ήρωϊ- 
κά ποιήματα, f) μπαλαντέλαις, ώς 
άπεκάλεσεν αύτά δ πρώτος συλλέκτης 
τών Ρουμανικών δημοτικών ασμάτων, 
δ ’Αλεξάνδρης, τά δποία ψάλλουσιν ώς 
άί^ηθεΐς βάρδοι οΐ ορεινοί τών Καρπα
θίων όρέίον μέ τόνον μελαγχικόν καί 
θλιβερόν, αί Δόϊναι, ήτοι τά έροοτικά 
ά'σματα καί αί H one ήτοι τά βακχικά 
ή ά'σματα ευθυμίας, είνε πλήρη βαθέοον 
αίσθημάτιον, ιστορικών παραδόσεων καί 
άνδρών χαρακτήρων μέ έξαρσιν καί 
κάλλος ποιητικόν, άποπνέοντα τόν αυ
τόν έρωτα πρός τό πάτριον έδαφος, 
τήν αύτήν περιπόθητον καί τόν αυτόν 
ροομαντισμόν πρός τά προϊόντα τής Έ λ-
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ληνικής δημώδους ποιήσεως, τά οποία 
ΰπενθυμίζουσιν έν πολλοί:, κα'ι τό Σερ- 
βικόν έπος, οΰτινος εν πολλοΐς έχουσι τήν 
μεγαλοπρέπειαν. Έ κ  τοΰ δημώδους Ρω- 
μουνικοΰ μέλους ενεπνεύθησαν τά εργα 
των οί μεγάλοι Ρουμάνοι μουσουργοί, 
ινα δημωυργήσωσιν εθνικήν μουσικήν, 
ως ό Ένέσκο, δ καλλίτερος τών μου
σουργών τής Ρουμανίας, άκολουθοΰντες 
τά γνήσια Ρουμανικά μοτίβα, τά όποια 
έδανείσθηοαν άπό τήν γλυκυτάτην Ρου
μανικήν δοΐναν, εν τή δποΐα αποκαλύ
πτεται αυτή ή "ψυχή τοΰ Ρουμανικού 
λαοΰ. Και εκ τοΰ δημώδους Ρουμανικοΰ 
έπους ένεπνεύσθησαν κα'ι έγραψαν πλεΐ- 
στοι μεγάλοι· ποιητα'ι τής συγχρόνου 
Ρουμανίας ώς δ Μπολιντινεάνου τήν 
Τραϊανίδα του, τήν Δενσουσάνου τήν 
Νεγρηΐδα του, ήτοι τήν κάθοδον εκ 
τών Καρπαθίοον τοΰ ήγεμόνος Ράδο 
Νέγρου— Ροδόλφου τοΰ Μαΰρου, και 
τήν ΐδρυσιν [έν ετει 1220] τής Βλαχίας, 
τόν πυρήνα τής σημερινής Ρουμανίας. 
Παρά τοΐς Ρουμάνοις διετηρήθησαν 
πλεΐσται Ελληνικά! παραδόσεις, πλήν 
τών έκ τής λατινικής πηγής τοιοΰτων, 
αϊτινες άπαντώνται καί παρά τής Σλαύ- 
οις, ώς ή τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, και αι 
δοξασίαι περί μαγείας, φαντασματοη’ 
καί ναραΐδων. “Ολαι αι παραδόσεις 
αΰται καί πλεΐστα ιστορικά γεγονότα 
σχέσιν έ'χοντα μέ τήν Βυζαντινήν ιστο
ρίαν, άπαντώνται εις τά δημώδη Ρου
μανικά άσματα, τά δποΐα ψάλλει μετά 
περιπαθείας καί ενθουσιασμού ώς γνή
σια ιδανικά του δ Ρουμανικός λαός. 
Ε νίοτε αί παραδόσεις αΰται συγχέονται 
πρός τάς έκ τής λατινικής πηγής τοιαύ- 
τας, ώς ή περί τοϋ αύτοκράτορος Τραϊ
ανού, τοΰ Θεωρουμένου ώς άποικιστοΰ 
τής Ρουμανίας καί καταστάντος προσώ
που μυθυκοϋ είς τήν δημώδη Ρουμα
νικήν ποίησιν είδός τι μυθυκοΰ Διγενή 
Ακρίτα τοϋ 'Ελληνικού έπους, μετά τοΰ 
οποίου ευρίσκει τάς πολλάς ομοιότητας. 
Πολλαχοΰ δμως διακρίνονται καθαρώς 
τών λατινικών τοιοΰτο3ν καί άναφέρον- 
ται εις γεγονότα σχέσιν έ'χοντα μέ τήν

συνάφειαν τών Ρουμάνο)',· πρός τους 
"Ελληνας, τήν προσέλευση· αυτών εις 
τήν ορθόδοξον εκκλησίαν καί τούς κοι- 
νάς τών Βαλκανικών λαών άναμνήσεις. 
Έ ν  γένει εις τήν Ρουμανικήν δημώδη 
ποίησιν, ητις προεκάλεσεν τάς εμβριθείς 
μελετάς πολλών συλλογείων καί συγγρα
φέων Ρουμάνων καί Ελλήνων ώς τόν 
Άλεξάνδρη, τοϋ Χασδέου, Τοσιλέσκοι·, 
τού Γκάστερ καί άλλων, παρατηρεΐται 
έν πολλοΐς έν τή άφηγήσεί καί τή δια
γραφή τών αισθημάτων καί τών χαρα
κτήρων ή δμοιότης καί ή έπίδρασις τών 
Ελληνικών δημοτικών άσμάτων.

’Αλλ’ούδαμοΰ ευρίσκει τις τόσον αισθη
τήν τήν έπίδρασιν τοΰ Έλληνικοϋ πνεύ
ματα: είς τά προϊόντα τής λαϊκής μούσης 
τών Βαλκανικών λαών, δσον έν Σερβία. 
Καί ό λόγος εινε ευνόητος. Παρά τω λαω 
τούτφ τό Ελληνικόν πνεΰμα ήδυνήθη νά 
εισχιορήσΐ] καί επίδραση πλειότερον, διότι 
ειρε πλήν τών πολιτικών καί καιρικών 
περιστάσεων, κοινότητα χαρακτήρος καί 
αρετών. Τό φιλελεύθερον, τήν άγάπην 
πρός'τήν ανεξαρτησίαν, τό δημοκρατικόν 
πνεύμα, τήν απλότητα καί αυστηρότητα 
τών ηθών, τήν λιιότητα τής διαίτης, τήν 
πίστιν πρός τήν οικογένειαν, εις τόν πυ
ρήνα τής Ε θνικής του ύπάρξεως, τήν 
Εμμονήν εις τά πάτρια, τόν πατριαρχικόν 
βίον, τόν έρωτα πρός τήν πατρίδα, τόν 
θαυμασμόν πρός τήν ανδρείαν καί τάς 
πολεμικάς πράξεις, τήν εθνικήν υπερη
φάνειαν, τήν καθαρότητα τοΰ οίκογε- 
νειακοΰ βίου, έτι δέ τήν φυσιολατρείαν 
καί τήν έκχριστιανιθεΐσαν πολυθεΐαν. 
’Ακόμη δέ καί ή χώρα τοϋ λαοΰ τούτου 
ήτο ώς ή ήμετέρα ευεπίφορος πρός τό 
άσμα καί έκφρασιν τοΰ πάθους καί τοΰ 
αισθήματος. Διότι εινε χώρα γραφικής 
ώραιότητος, ορεινή καί βουνο5δης, ποΰ 
μέν γυμνή, ποΰ δέ πλήρης δαψιλεστάτης 
βλαστήσεως. Βαθύτατα καί πυκνά δάση 
καλύπτουσι τά πλευρά τών δρέων καί τάς 
βαθυτάτας χαράδρας αυτών, αϊτινες εχρη- 
σίμευσαν ώς καταφύγιον, κατά τούς σκο
τεινούς χρόνους τής δουλείας εις τούς 
άρματωλούς καί κλέπτας τών Σέρβων,
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τούς Χεϋδούκους  καί τούς Ούσκώκ ή 
τούς βοεβόδας. Ό  ορεινός οΰτος σχη
ματισμός τής χώρας προσδίδει εις αυτήν 
δψιν καθαρώς άλτικήν, καί άπαράμηλ- 
λον γραφικήν καλλονήν πλουσία είς κα- 
ταρράκτας, εις χαράδρας, εις κρυμνούς, 
£?ς βάραθρα, είς σπήλαια, είς άποτόμους 
καταπτώσεις τοΰ εδάφους, εις βλάστισιν 
παντοειδή καί δαψιλή, διασχιζομένη παν- 
ταχόθεν υπό ποταμών ρυάκων καί πλή
ρης πλευσίων πηγών καί φυσικών φαι
νομένων, εκπληκτικών είς τό ομμα τοϋ 
θεατού, δέν ήδύνατο ή νά διάνοιξη τόν 
νοΰν καί τά χείλη τών τέκνων αυτής είς 
αισθήματα γενναία καί άσματα ΰψήλά. 
Γά άσματα ταΰτα εινε βεβαίως σλαυϊκή 

ποίησις. ’Αλλά μέσα εις τά άσματα ταΰτα, 
■εις τήν διαγραφήν τών χαρακτήρων καί 
τήν άπεικόνισιν τών λαϊκών δοξασιών 
■καί προλήψεων, είς τήν περιγραφήν τών 
7 δ ιαζόντχον αισθημάτων τοϋ Σερβικοΰ 
λαοΰ, διακρίνει τις τήν Ελληνικήν έπί- 
■δρασιν, δπως είς τό Σερβικόν έ'πος δια
κρίνει τόν ελληνικόν μύθον καί είς τόν 
Χεϋδοΰκον καί τόν Βοεβόδα, τόν ’Αρμα- 
τωλόν καί τόν Κλέφτην τών Ελληνικών 
«σμάτα>ν.

Ώ ς έν Έλλάδί οΰτω καί έν Σερβία 
τά  δημώδη άσματα καί αί έθνικαί παρα
δόσεις διετήρησαν τήν συνε/jj άλωσιν 
τών παρελθόντων χρόνων καί ψάλλουσι 
τά ήρωϊκά κατορθώματα τών άρχαίων 
βασιλεοον καί τών άγιονισθέντων εθνι
κών ηρώων πρός παλινόρθισσιν τής Σέρ
βικης ελευθερίας. "Οπως έν Έλλάδι οΰτω 
καί έν Σερβία; είς τά δημοτικά άσματα 
αντανακλώνται αί άρεταί, τά διανοήματα, 
τά συναισθήματα καί δ χαρακτήρ τής 
Σερβικής φυλής, έτι δέ αί παραδόσεις 
■αυτής καί δ σύνδεσμος πρός τήν άρχαίαν 
λατρείαν, ή προσωποποίησις τής φύσεως, 
τών φαινόμενό»1 καί τών δυνάμεων αυ
τής. Ολα τά έμψυχα καί τά άψυχα, ώς 
παρ’ ήμΐν, λαμβάνουσιν άνθρωπίνην λα
λιάν καί συμμετέχουσι τής ζωής τοΰ 
άνθρώπου είς τά Σέρβικά δημοτικά 
■άσματα, είς τά δποΐα ψάλλεται δ έ'ρως, 
ή αγάπη, ή συζυγική άφοσίωση, ή στοργή

πρός τούς γονείς, τό μητρικόν φίλτρον, 
τό αδελφικόν αίσθημα, ή φιλοξενία, ή 
πατρίς, ή πίστις πρός τήν Θρησκείαν, ή 
άγάπη πρός τήν ζωήν, ή λύπη τοΰ απο
χωρισμού άπό τών φιλτάτων καί δ θά 
νατος. 'Ο  έρως εϊνε δπως είς τά ελληνικά 
τραγούδια σεμνός, βαθύς καί χριστιανι
κός, δχι άνημμένος, έκτετραχηλισμένος 
καί υλιστικός, ώς είς τά βουλγαρικά 
άσματα. Οί συγγενικοί δεσμοί, άκόμη 
καί αυτοί οί πνευματικοί, οί όποΐαι άπο- 
τελοϋσιν έν τφ  συνόλω των τήν ελληνι
κήν οικογένειαν, άπαντώσι καί παρά 
τοΐς Σέρβοις καί άποτελοϋσι τό θέμα 
πλείστων καί ώραιοτάτων σερβικών 
άσμάτων. Οί υμέναιοι, τά τραγούδια τής 
άνοίξεως, τοΰ θερισμού, τοϋ τρύγου, τά 
βουκολικά, τά τραγούδια τής ξενητειάς 
καί τοΰ χωρισμοΰ υπό τών φιλτάτων, τά 
συμβολικά καί μυθοπλαστικά ή παρα
βολικά τραγούδια, ώς παρ’ ήμΐν τό Γε- 
φύρι της ’’Αρτας, ή ' Η λιογέννητη , ο 
Ά κριτικός κύκλος  καί άλλα τοιαϋτα, 
άκόμη δέ καί τά τραγούδια τοϋ χάρου 
καί τά μοιρολόγια άπαντώνται σχεδόν 
πανομοιότυπα καί παρά τοΐς Σέρβοις 
μέ τήν αυτήν άρρητον μελαγχολίαν καί 
γλυκύτητα, τήν οποίαν διέχουσι είς τήν 
λαϊκήν ψυχήν αί προσδοκίαι, οί πόνοι, 
αί θλίψεις καί αί δοκιμασίαι τής δουλείας.

Είνε δέ τά δημοοδη άσματα τών Σέρ
βων έπίσης άφθάστου ΰψους ώς τά ήμέ- 
τερα καί διερμηνεύουσιν άριστα τήν 
εθνικήν ψυχήν, ψυχήν καθ’ δλοκληρίαν 
ποιητικήν καί βαθύτατον τρέφουσιν τό 
αίσθημα τής εθνικής άνεξαρτησίας. Ρέ- 
πουσι δέ καί άπό φύσεως οί Σέρβοι εις 
τήν ποίησιν, δικαίως δέ δ Ά δάμ Μι- 
κίεβιτς γράφει ποΰ τοΰ συγγράμματος 
αυτοΰ δτι «οί Σέρβοι είνε προωρισμένοι 
υπό τής θείας προνοίας νά εινε οί ποιη- 
ταί δλης τής Σλαυϊκής φυλής». Τινά 
τών δημοτικών άσμάτων τών Σέρβων 
δύνανται κάλλιστα νά παραβληθώσι πρός 
τά ήμέτερα διά τήν βαθύτητα τοΰ αι
σθήματος καί τήν δύναμιν τής έμπνεύ- 
σεως, έάν δέ δέν εινε τόσον άρτια στήν 
έκτέλεσιν, δσον τά ήμέτερα έάν έν τισι
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στερούνται τής συμμετρικότητος, τής 
χάριτος και τοΰ κάλλους τής μορφής τών 
ήμετέρων δημοτικών ασμάτων, τά οποία 
εν τώ συνόλφ των εινε υψηλά καλλιτε
χνήματα, κατ’ ούδέν υπολείπονται αύτών 
κατά τήν σΰλληψιν, τήν δΰναμιν τής 
εκφράσεως, τήν διαγραφήν τών χαρα
κτήρων καί τήν ζωηρότητα τοΰ εθνικού 
χρωματισμοΰ δστις κατέστησεν αυτά 
απαράμιλλα. Ό  Γκαΐτε, ό μέγας, ό ’Ολύμ
πιος Γκαΐτε, δστις ήτο θαυμαστής τών 
ήμετέρων δημοτικών άσμάτιον καί μετέ
φρασε μάλιστα έξ αύτών τό Τραγοΰδι 
τοϋ χάρον,  όμιλών περί τοΰ περιφήφου 
δημώδους άσματος τών Σέρβων ύπό τόν 
τίτλον «'Η  θεμελίωσις τής Σκόδρας»  
λίγει δτι εινε εν τών συγκινητικωτέροον 
ασμάτων δλων τών λαών καί δλων τών 
χρόνων.

Τά δη μώδη άσματα τών Σέρβων, 
καλούμενα σερβιστί Pesm a — ήτοι ρα- 
ψφδία— μετέχουσι τοΰ έπους πολύ πε
ρισσότερον ή τά ελληνικά δημοτικά 
άσματα. Τινά εξ αύτών ύπερβαίνουσι 
τούς χιλίοτ*ς στίχους, τά αρχαιότερα δέ 
έκ τούτων, ό'ντα καί άπλούστερα καί 
βραχύτερα, εινε κυκλικά, ώς παρ’ ημών 
τά άποτελοΰντα τόν Άκριτικόν κύκλον. 
Μετεφράσθησαν δέ εις δλλας τάς γλώσ
σας. Ή  πρώτη συλλογή καί μετάφραση 
αύτών οφείλεται είς τόν μέγαν Σέρβον 
συγγραφέα καί διάδοχον έν ταΤς περί 
γλώσσης ίδέαις τοΰ Όβράδοβιτς, τόν 
Βούκ Στεφάνοβιτς Κάραντζιτς ένα έκ 
τών κυριωτέρων δημιουργών τής ένηχω- 
τάτης καί άρμονικωκάτης σημερινής 
γλώσσης τών Σέρβων, δστις πρώτος κα
τέστησε γνωστήν τήν δημώδη ποίησιν 
τής πατρίδος αύτοΰ είς τούς Εύρο3- 
παίους. 'Ο  μέγας φιλέλλην καί Ιταλός 
συγραφεύς Τομαγέο έν έ'τει 1842 συμ
περιέλαβε τινά τών ασμάτων τούτων 
εις τήν τετράτομον συλλογήν του, περι- 
έχουσαν δημοτικά άσματα τής Ελλάδος, 
τής Κορσικής, τής Τοσκάνης καί τής 
Τλλορικής. Έ πίσης τό 1882 έξεδόθη 
παρά τοΰ γάλλου D oron γαλλική με- 
τάφρασις τούτων, πλεΐστοι δέ γερμανοί

σοφοί κατέγειναν είς τήν μελέτην αύτών, 
χρησιμευόντων σύν τοϊς άλλοις καί ώς 
πηγή τής Σερβικής ιστορίας, καθόσον 
συμπληροΰσι πολλαχοΰ τά κενά αύτής, 
ώς παρ’ ήμΐν τά ήμέτερα.

Ό  ίπποτισμός καί ό ήροΛτμός τοΰ- 
βασιλέως Λαγάρου, πεσόντος είς τήν 
περίφημον μάχην τοΰ κοσσυφοπεδίου, 
ύπέρ τής Σερβικής έλευθερίας, τό αν
δραγάθημα τοΰ τυρανοκτόνου Μιλός 
Κοβίλοβιτς η Όμιήλοβιτς, φονεύσαντος 
τήν αύτήν ήμέραν τής μάχης τόν νικη
τήν τοΰ Λαγάρου σουλτάναν Μουράτ,. 
τά μυθικά κατορθώματα τοΰ Μάρκου 
Κράλιεβιτς, τοΰ Διγενή τούτου Ακρίτα 
τοΰ Σέρβικου έπους, καί τόσων άλλων 
Σέρβων ήρφων ψάλλοντας καθ’ δλην 
μακράν σειράν τών ασμάτων τούτων, 
έν οΐς διαφαίνεται ό πόθος πρός τήν 
οίχομένην δόξαν τοϋ Σέρβικου έθνους,, 
τό βαθύτατον εθνικόν φρόνημα, τ© 
πολεμικόν πνεΰμα καί άρρητον αίσθημα 
μελαγχολίας διά τήν έπελθοΰσαν ύπο- 
δούλωσιν αύτοΰ.

’Ιδού εν εκ τών ασμάτων τούτων 
έν πενιχρά πεζή μεταφράσει, έν τφ  
όποίφ ψάλλεται τό τέλος τοΰ βασιλέως 
Λαγάρου καί ή έν Κοσσόβφ μάχη, 
ήτις ύπήρξεν ό τάφος τής Σερβικής 
έλευθερίας.

'  Ο θάνατος τοϋ βασιλέως Ααγάρου -

— «Μήπως είνε κανένα ευγενικό γεράκι 
ποΰ Ιπέταξε καί ήλθεν άπό τά άγια 'Ιε
ροσόλυμα; Καί μήπως εις τά νύχια του 
κρατεί κανένα πτωχό χελιδονάκι;

’Όχι, άλλ’ εινε ό προφήτης Ή λίας ποΰ 
φέρνει μιά παραγγελία άπό τή μητέρα τοϋ 
Χριστοΰ άπό τήν Παναγία.

Πέρα είς τό Κόσσοβον πετά καί 
ρίχνει τήν παραγγελίαν είς τά γόνατα 
τοΰ Τσάρου «Λάγαρε, Τσάρε ένδοξε, Ε 
γενεάς μεγάλης γόνε, ποιο βασίλειο προ
τιμάς; Τό έπουράνιον ή τό επίγειον;

Ά ν  τό έπίγειον προτιμάς σέλωσε το 
άτι σου, ζώσου τό σπαθί σου, πάρε τά 
παλληκάρια σου καί πήγαινε νά κτηπή-
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<τΐ]ς τούς Τούρκους μέ τήν ελπίδα τοϋ 
θριάμβου σου.

Άλλ’ αν προτιμάς τό ούράνιο βασί
λειο κτίσε μίαν εκκλησίαν εις τόν κάμπον 
τοΰ Κοσσόβου. ’Ό χι μέ μάρμαρον άλλ’ 
άτελήν ωσάν σκηνήν τερπνήν. Μέσα σ’ 
αυτή τό στράτευμα τών Σέρβων άς κα- 
θαρισθή άπό τής πολλής του αμαρτίας, 
•ας πάρη τήν αγίαν μετάληψιν καί ας 
έτοιμασθή διά τόν θάνατον. Διότι δλοι 
ο ΐ πολεμισταί καί σύ αυτός Θά σκοτωθήτε!

Εις σκέψεις έπεσεν ό Λάζαρος. Τοΰ 
τρώγει ή άμφιβολία τήν ψυχήν. Άλλ’ 
έπειτα εφώναξε.

— θεέ, μεγαλοδύναμε, φώτισέ με διά 
τής σοφίας σου ! Εινε καλά τής γής τά 
μεγαλεία, άλλ’ εινε έφήμερα καί άστατα. 
Τό ουράνιον βασίλειον εινε διά τήν 
-αιωνιότητα».

Καί ό Λάγαρος έπροτίμησε τό ούρά- 
νιον βασίλειον. Στήνει μίαν σκηνήν με
γάλην σάν εκκλησίαν, είς τόν κάμπον 
τοΰ Κοσσόβου. Ζητεί άπό τόν Πατριάρ
χην καί άπό τούς δώδεκα δεσποτάδες 
νά στείλουν τήν 'Αγίαν Μετάληψιν είς 
τούς πολεμιστάς του καί τούς ετοιμάζει 
«ίς θάνατον χριστιανικόν!

Νά οί Τοΰρκοι. ποϋ περνοΰν τήν πε
διάδα τοΰ Κοσσόβου!

'Ο  Βόγδανος καί οί έ'μορφοι πυλε- 
μισταί οί Σέρβοι, ποΰ τόν άκολουθοΰν, 
ορμοΰν εναντίον των.

Όρμοΰν κατόπιν καί οί εννέα υιοί 
του, οί Γιουγκοβίκι.δες, ποϋ καθένας άπό 
αυτούς πέρνει μαζί του εννέα χιλιάδας 
■στρατιώτας. Είκοσι χιλιάδας παλληκάρια 
σέρνει ό πατέρας των χωριστά.

Έ πτά  πασσάδες έσαρώθησαν μπροστά 
του, δταν έμπρός εις τόν δγδοον πασσάν 
πέφτει ό γέρος Βόγδανος. Μαζί μέ αυτόν 
«σκοτώθηκαν καί τά παιδιά του, γιά νά 
μήν ίδή κανείς τήν συμφοράν.

Τότε προχωρούν οί τρεις Μερλίοβιτς, 
ο βάνος Ούγλίεσα καί δ βοεβόδας Γόϊ- 
ΐίος καί μαζύ ό βασιληας ό Βουκασίν. 
Καθένας άπό αυτούς έχει μαζύ του 
τριάντα χιλιάδες παλληκάρια.

Ή  μάχη αρχίζει δπως καί πρώτα.

Όκτώ πασσάδες γιά τήν ώρα έδάγ- 
κωσαν μέ τό ματωμένο στόμα των
τή =γή !5

Ά λλ’ δταν ήλθεν δ έ'ννατος; δ Ούγλίε- 
σας καί δ βοεβόδας Γόϊκος πέφτουν μέ 
τή σειρά των καί δ Βουκασίν λαβοονεται 
πολλαΐς φοραΐς. Τά τουρκικά τά άλογα 
πατοΰν τό τιμημένο τό κορμί τοϋ βασιληα, 
καί πέφτουν καί σκοτώνονται τά παλλη
κάρια του. Πέρνει τή θέσι του ευθύς δ 
δούξ δ Στέφανος μέ εξήντα χιλιάδες λογ
χοφόρους. Νικά τούς εννέα πασσάδες, 
άλλά νικάται εις τόν δέκατον καί γύροι 
του σωριάζονται τά παλληκάρια του.

Προβάλει τώρα δ τσάρος Λάγαρος, δ 
τσάρος τής Σερβίας, μέ τόν άτρόμητον 
στρατόν του.

Φεύγουν οί Τούρκοι φεύγουνε καί δέν 
τολμοϋν τόν ήρωα νά ίδοϋνε κατά πρό
σωπον.

Γέρνει ή νίκη πρός τό μέρος του, δτε 
ένας προδότης Βοΰκος έπρόδωσε τόν 
εύγενή άρχηγόν του ...  καί δ άτιμος ήτο 
γαμβρός του.

’Έ τσι έτελείΰ)σεν δ τσάρος Λάγαρος.
Εβδομήντα πέντε χιλιάδες στρατιώται, 

τό άνθος τής Σερβίας, έπεσαν γύρω άπό 
τόν βασιλέαν των είς τόν κάμπο τοΰ 
Κοσσόβου. Άλλά κάθουνται τώρα γΰρω 
είς τόν θρόνον τοΰ θεοΰ μέ στέφανον 
δόξης είς τό μέτωπον.»

’Άλλο άσμα τής αύτής ύποθέσεως 
εισάγει ή μας είς τό άνάκτορον τοΰ Λαγά
ρου τήν παραμονήν τής ημέρας, καθ’ ήν 
δ ίπποτικός βασιλεύς μέλλη νά τελέστ) 
τήν ΰπερτάτην θυσίαν ώς άρχηγός τοΰ 
στρατού αύτοΰ καί τών συμμάχων του. 
Τό ασμα τοϋτο, τό όποιον δ E ichhoff 
(είς τήν ιστορίαν του περί τής γλώσσης 
καί τής φιλολογίας τών Σλαύων) θεωρεί 
ώς τό θελκτικώτερον καί άπλούστερον τών 
δημοτικών ασμάτων τής Σερβίας, μετέ- 
φερεν είς ώραίους στίχους δ έθνικός ημών 
ποιητής Άχιλλεύς Παράσχος καί δύνανται 
οί έπιθυμοϋντες εξ υμών νά τό άναζητή- 
σωσιν είς τόν πρώτον τόμον τών ποιη
μάτων αυτού.

Τό Εθνικόν φρόνημα, τό μίσος πρός
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τήν τυραννίαν και τό βαθύ θρησκευ
τικόν αίσθημα, τό οποίον διακρίνει 
τούς στίχους τοΰ θελκτικωτάτου τούτου 
ποιήματος, ώς και εκείνου τό οποίον 
σας άνέγνωσα εινε τό κοινόν γνώρισμα 
ολων τών δημοτικών ασμάτων τών 
Σέρβων. Τό θρησκευτικόν αίσθημα 
παρά τοΐς Σέρβοις εΐνε τόσον βαθύ, 
δσον κα'ι ό έριος πρός τήν πατρίδα 
πολλάκις δέ εΰρεθέντες οι Σέρβοι πρό 
τοΰ διλήμματος ν’ άποκροΰσωσιτόν ξενι
κόν ζυγόν έκκαθολικιζό μένος ή νά στρέ- 
φωσιν αυτόν κα'ι νά διατηρήσωσι τόν 
εθνισμόν τον, προυτίμησαν τό δεύτερον.

Κατά τά δημώδη άσματα προκειμέ- 
νου ό δεσπότης τής Σερβίας Βράγκοβιτς 
νά συμμαχήση μετά τοΰ ήρωος τών 
Ούγγρων Ούνιάδου, ήρώτησεν αυτόν.

—  Τι ϋά ποά'ξιις για τονς Σέρβονς 
"Α ν νικήοτ]ς Ονανίδη ;

—  θά φροντίσω γιά τον Πάπα 
Και στον τόπον σας σρϋοϋνε,
Οί Φλαραΐοι απ’ τη Ρώμη!

Ό  Βράγκοβιτς υπέβαλε τήν αυτήν 
ερώτηση· εις τόν Σουλτάνον.

—  Τί #α  πράξης άν ή τύχη 
Σ ’ ευνοήση και νικήσης ;

—  Θά υψώσω τό τζαμί μου 
Έ κ εΐ σι μα στην εκκλησία σου.
Κ ι* δσοι Θέλουν 9ς τό τζαμί μου άς

[υπάγουν,
Κι’ δσοι θέν’ 5ς την εκκλησία σας.

Ό  Βράγκοβιτς υπέβαλε και τάς απαι
τήσεις εις τήν κρίσιν τών βοεβόδων 
αυτών, κα'ι οΰτος άπήντησεν άδιστάκτως 
οτι εΐνε προτιμότερον νά ύπακούση εις 
τούς Τούρκους, ή νά συμμαχήση μετά 
τών καθολικών Ούγγρων έπ'ι άπωλεία 
τής ορθοδοξίας αυτών. Πόσον τό περι
στατικό ν τοΰτο εχει ομοιότητα πρός ·τό 
λεχθέν παρ’ ήμΐν κατά τάς παραμονάς 
τής πτώσεως τής Κιονσταντινουπόλεως 
δτικρεΐσσον έμπεσεΐν εις χείρας Τούρκο>ν 
ή Λατίνων ιερέων.

Είς άλλο δημφδες άσμα ή σύζυγος 
τοΰ Λαγάρου Μηλίτσα Ιπιπλήσσει τόν 
σύζυγόν της διότι εν φ  πάντες οί ηγε
μόνες έκ τοΰ οίκου τοΰ Νεμαία εκτιζον

μονάς και εκκλησίας, μόνον αυτός, καίτοι 
εχει τόσους θησαυρούς δέν άνέγειρεν 
είσέτι τοιαύτας. Ό  Λάζαρος ΐνα ευχα
ρίστηση τήν σύζυγόν του εγείρεται καί 
ύπόσχεται ενώπιον τών εύγενών και τά» 
μεγιστάνων αυτών νά οίκοδομήση μίαν 
εκκλησίαν εν Ραβενίτσι τή τότε πρω- 
τευούση τής Σερβίας τής οποίας τά θε
μέλια νά γίνωσιν έκ μολύβδου, οί τοίχου 
Θέλουσι σκεπασθή δι’ άργύρου, ή δέ 
στέγη έκ χρυσοΰ και τό εσωτερικόν θα 
φέρη διεσπαρμένους άδάμαντας και 
μαργαρίτας Πάντες οί' μεγιστάνες έπιδο- 
κιμάζουσι τήν γενναίαν αυτήν άπόφασιν 
εκτός τοΰ Μηλόση, δστις καθημενος εις: 
τό άκρον τής τραπέζης έσιοίπα. Ό  Λα
γαρός έρωτα τήν αιτίαν της σιωπής του,
6 δέ Μηλόσης, κλίνουν μετά σεβασμού 
ενώπιον τοΰ ήγεμόνος άπαντά.

— * Δόξα εις σέ έπενοήσαντα τοιοΰτο 
σχέδιον. Δυστυχώς δμως θά μείνη άνε- 
κτέλεστον. Λί τελευταΐαι ήμέραι τής, 
Σερβίας πλησιάζουσιν. Οί Τούρκοι γινό
μενοι κύριοι τής χώρας θάκαταστρέψωσι 
τά μοναστήρια κα'ι θά καταργησωσι πα- 
σας τάς ΐεράς ημών τελετάς.

Έ κ  τών θεμελίων τής έν Ραβενίτσιτ. 
εκκλησίας σου θά κατασκευάσωσι σφαί
ρας, ϊνα ερημώσωσι τάς πόλεις ημών, 
έκ τοΰ άργύρου τών τοίχων αυτής κο
σμήματα τών ϊππων,-έκ τοΰ χρυσού της 
στέγης περιδέραια τών γυναικών, τούς: 
δέ μαργαρίτας και άδάμαντας θέλουσι 
προσκολλήσει είς τούς δακτύλους εταιρών 
καί είς τάς λαβάς τών ξιφών των. Εάν 
λοιπόν θέλεις νά μιέ πιστεύσης, εύγενή 
μου Κύριε, διάταξον νά κόψο)σι σωρούς 
ογκολίθων καί μαρμάρων, δπως οίκοδο- 
μήσης εκκλησίαν στερεόν άντέχουσαν 
είς τήν φθοράν τών Τούρκων καί ικα
νήν νά διατηρηθή μιέχρι τής δευτερας 
παρουσίας.

—Σέ ευχαριστώ, ειπεν δ Λάγαρος διά 
τήν συμβουλήν σου. Ευρίσκω αυτήν δι- 
καίαν καί ορθήν καί θέλω τήν έκτελέση»..

Τοιουτοτρόπος έγένετο ή οικοδομή 
τής έν Ραβενίτσης εκκλησίας, δπου κα
τόπιν μετεφέοθησαν τά λείψανα τοΰ*

Ή  Διάλεξις 119

μάρτυρος βασιλέως έκ Πριστίνης καί 
ητις σώζεται έτι καί νΰν προκαλοΰσα 
τήν συρροήν τών πιστών Σέρβοον. Τό 
άσμα εντούτοις εΐνε συμβολικόν καί εί- 
κονίζει τήν στερέωσιν τοΰ έθνισμοΰ τών 
Σέρβων διά τοΰ αίματος τοΰ βασιλέως 
Λαγάρου, έκ τής άναμνήσεως τής θυσίας 
τοΰ οποίου, ώς έκ τοΰ αϊματος τοΰ Πα- 
λαιολόγου παρ’ ήμΐν, άνεβλαστησε τό 
δένδρον τής εθνικής άνεξαρτησίας τοΰ 
λαοΰ του.

Ό  βασιλεύς Λάγαρος καί δ Μάρκος 
Κοαλίεβιτς εΐνε ώς δύο ήρωες τής δη
μώδους ποιήσεοος τών Σέρβων, τάδε ονό
ματα αυτών άπαιτώνται είς δλα σχεδόν 
τά ήρωϊκά άσματα τών χρόνων έκείνων. 
Ό  Λάγαρος εΐνε δ ηρωικός καί ίπποτι- 
κός βασιλεύς, δστις χάριν τοΰ λαοΰ αυτοΰ, 
δέν έδίστασε νά προσφέρη εαυτόν Θυσίαν 
εις τήν ιστορικήν εκείνην μάχην τοΰ 
Κοσσόβου. Εΐνε άληθής βασιλεύς, καί 
αληθής ήροις, έ'χων εύγενεστάτους χαρα
κτήρας, μεγαλοπρέπειαν βασιλικήν καλο- 
καγαθίαν καί αγνότητα πίστεως. Κάθηται 
εις τά παλάτια του, συγκαλεΐ συμπόσια, 
συνομιλεί μετά τών πολεμιιστών του, ώς 
’Ομηρικός ήρως καί εξέρχεται εις τήν 
μάχην μιέ όλύμπειον άταραξίαν, βέβαιως 
ών δτι Θά πράξη τό καθήκον του ώς βασι
λεύς καί ώς χριστιανός, δ,τιδήποτε καί 
αν συμβή. Ό  Μάρκος Κραλίεβιτς εΐνε 
δ υιός τοΰ υποτελούς ήγεμόνος Βουκασίν, 
δστις σφετερισθείς τόν θρόνον τοϋ μεγά
λου Δουσάν, έφόνευσε τόν υιόν του καί 
διάδοχον αυτού. Εΐνε γνωστόν έκ τής 
ιστορίας δτι δ Μάρκος Κραλίεβιτς, δστις 
ζώντος τοΰ βασιλέως Δουσάν ήτο γραμ
ματείς αυτού, ήτο δ μόνος δστις έκηρύ- 
χθη υπέρ τοΰ νομιίμου κυριάρχου, διό καί 
έξορίσθη έκ τής Σερβίας υπό τοΰ σφε- 
τεριστοΰ πατρός του. Οανόντος τοΰ πα- 
τρός του έπέστρεψεν εις Σερβίαν καί προ- 
σέφερεν τάς υπηρεσίας του εις τόν νόμι- 
ιιον βασιλέα Λάγαρον, άναδηχθείς δέ 
ανδρείος πολεμιστής εις τάς κατά τών 
Τούρκων μάχας καί πληγωθείς εικοσάκις 
άπέθανεν έν ηλικία 103 ετών. Τόν αυτόν 
χαρακτήρα διατηρεί δ Κραλίεβιτς είς τά

δημώδη άσμιατα, άλλ’ άποβαίνει ολίγον τι 
μυθικός καί υπεράνθρωπος,είδος τι Διγενή 
’Ακρίτα τών ήμετέρων δημοτικών ασμα- 
των. Τό μάχεσθαι δι’ αυτόν εΐνε δχι 
μόνον έκτέλεσις καθήκοντος, άλλά και 
ύπαγόρευσις ανάγκης καί έπίδειξις φυσι
κής ρώμης, ο πως παρά τώ Διγενή ’Ακρίτα. 
Εΐνε οργίλος, ηδυπαθής καί οξύθυμος. 
Τροόγει ώς Όμηρικός ήρους δλόκληρα 
πρόβατα καί πίνει πίθους οίνον, ϊνα 
κορέση τήν πείναν καί τήν δίψαν του. 
’Αποβαίνει τέλος είδος τι μεσαιωνικού 
τυχοθήρα, σπεύδων παντοΰ, ένθα δύναται 
νά έπιδείξϊ) τήν άνδρείαν αυτού καί τιμω- 
ρήση τό θράσος τών εχθρών του. Πλεΐ- 
στά δημοτικά άσματα άποτελοΰντα τόν 
«κριτικόν κύκλον  τών Σέρβων, άνα- 
φέρθ3νται εις τήν μνήμην τοΰ μυθικού 
τούτου ήρωος, έν τώ προετύπφτοΰ οποίου 
δ Σέρβικός λαός εξυμνεί τόν πιστόν καί 
ένορκον στρατιοπην, δστις έ'μεινε πιστός 
είς τόν νόμιμιον βασιλέα τής χώρας καί 
δέν έδίστασε νά θυσιάση τήν πρός τήν 
ΐδιαν γεννήτοραν αγάπην είς τόν βωμόν 
τής νομιμότητος καί τοΰ πρός τόν βασι
λέα καθήκοντος. Κατά τινα δέ παράδο- 
σιν ό ήρως οΰτος δέν άπέθανεν, άλλά 
κοιμάται μέ τό άλογόν του εις τι σπή- 
λαιον καί αναμένει τήν ήμιέραν καθ’ ήν 
θά άφυπνισθή καί πάλιν, ινα πολεμήση 
κατά τών έχί>ρών τοϋ λαοΰ καί τής πα- 
τρίδος του. Εΐνε υπό άλλην μορφήν αυτή 
αύτη ή ίδική μας παράδοσις τοϋ Μ αρ - 
μαρω μένον βασιληα, συν τή διαφορά 
δτι δ μέν μαρμαρωμένος βασιλεύς τών 
Σέρβων άνεστήθη καί ζή έν τώπροσώπω 
τοΰ σημερινού βασιλέως ’Αλεξάνδρου, 
δστις ηύτυχήσας νά πραγματώση τά ίδεοο- 
δη τής Σερβικής φυλής, έν φ ή σκιά τοΰ 
ίδικοΰ μιας πλανάται άταφος καί μακράν 
τών χωρών τής δράσεώς του καί τής 
δόξης του, ας έρρέμβασεν ώς ελληνικάς 
ή ελληνική ψυχή δλων τών γενεών καί 
δλων τών αιώνων.

’Ιδού ήδη τό ώραΐον άσμα τό άνά- 
φερόμενον τήν θεμελίωσιν τής Σκόδρας, 
τήν παλαιάν πρωτεύουσαν τής Ζέτας (τοΰ 
σημερινού Μαυροβουνίου), δπερ δ μέγας
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Γκαιτε άπεκάλεσενέν τών συγκινητικό
τερων ασμάτων δλων τών αιώνων. Σας 
τό δίδω κατά ί δικήν μου πενιχρά ν μετά- 
φρασιν.

eH  θεμελίω σις της Σ κόδρας.
c 0  βασιληάς ό Βουκασίν, τής Δαλματίας δόξα, 
c 0  Γόϊκος κι’ Οΰγλίεσσος' τά δύο τον αδέλφια, 
Τό κάστρο κτίζουνε κι3 οί τρεις της Σκόδρας,

[ ’ς τό Βογιάννα. 
Χίλιοι μαστόροι κουβαλοϋν κα'ι άλλοι τόσοι κτί-

[ζουν.
'  ΟλημερΙς τό κτίζανε, τη νύκτα ή νεράιδα, 
Κακό στοιχειό τοΰ ποταμού, τούς κόπους των

[χαλνονοε.
Τέσσαρα χρόνια κτίζανε. Τόν τέταρτο τό χρόνο 
Μία φωνή ακούστηκε άπ3 τοϋ νεροϋ τά βάθη. 
— « Τούς θησαυρούς βασιληα, μη τούς σκορπάς

[τοϋ κάκου !
Τοϋ κάκου ρίχνεις θέμελα. τοϋ κάκου κοπιάζεις 
Νά θεμελιώση δεν μπορεί τό κάστρο 3ς τό Βο-

[γιάννα,
*Αν μιά απ' της βασΐλισσο,ις ° ς τη ρίζα του δεν

[κτίσης
1 Εκείνη ποϋ πρωί- πρωΐ, άπ3 τ* άσπρο της

[παλάτι,
Θά κατεβη τό φαγητό νά φέρη *ς τους μαστό-

[ρους»—
Τά δύο του αδέλφια προσκαλεΐ ό Βουκασίν κα'ι

[λέγει
Της Βίλας τη διαταγή, της Βίλας 1 τοϋ Βογιάννα. 
— <3'Αςί δρκισθοϋμε καί οί τρεις; ό βασιληας

[προστάζει
Εις τοϋ Θεοϋ τό δνομα, εις τοϋ Θεού τη χάρι, 
Πώς ’ς την καλή του δεν &ά ’πή τό μυστικό

[κανένας
Κ 3 δποια θέληση άπ9 της τρεις, η Τύχη, άς την

[πάρη !» —
e Ωρκίσθη καν *ς τό ovo.ua και 9ς τοϋ Θεοϋ τη

[/.άρι
9Ηλθεν ή νύκτα κ ι’ ο καθείς 3ς το άσπρο του

I παλάτι,
Έ πήγε νά ξεκουραστή κοντά είς την δική του 
" 0  Βουκασίν τόν δρκον του δεν κράτησε και

[είπε :
— «Γυναίκα, πρόσεξε καλά, 3ς τά λόγια μου

[ετούτα
<Είς τό ποτάμι τό πρωί μην κατεβης, μην τρέξης. 
*Είς τούς μαστόρους φαγητό μην πας νά κου-

[βαλίσης
«Γιατί άλλοιώς με τή ζωή αυτό # ά  τό πληρώσης 
«Θε νά σε κτίσουν ζωντανή 1ς τοϋ κάστρου τά

[θεμέλια.
Τό ίδιο κι ό Ούγλίεσσας τό είπε 3ς τή δική του 
Μόνο ό μικρός ό Γόϊκας 3ς τό λόγο τον εστάϋη.—  
*Εγλνκοχάραξε ή αυγή. Κ ι5 οΐ τρεις οί βασιληάδες

Βγήκαν 3ς τοϋ κάστρου τή δουλειά νά παν νά
[πιστατήσοντ

Βγαίνει ί) κυρά τοϋ Βουκασίν, άλλά απλώνει μόνο
τή γη τήν καταπρασινη άλευκαστο πανι

1 Βίλα σερβιστί λέγεται ή Νεράιδα.

Σ 9 τό κρυσταλλένιο μόνη της ποϋ επλυνε νερό ! 
Σε λίγο τον Ούγλίεσσα εβγήκε ή γυναίκα,
Μ  ζηλευτή ή ώμορφη με τό σταμνί *ς τό χέρι.
•' Εγέμισε τή στάμνα της άπ τοϋ χωριοϋ τή

!βρύση
Καί με τής άλλες εφυγε μαζί νοικοκυράδες !
Τοϋ Γοϊκου ή έμορφη, ή τρίτη σννυφάδα,
Είς τοϋ μικρού της τοϋ παιδιοΰ τήν κούνια πα

ραστέκει
’ Ηλθε ή ώρα τοϋ φαγιοϋ.—  Τοϋ Γοϊκου ή μάννα 
3Εκάλεσε τή σκλάβα της νά πάη * ς τους μαστό-

[ρονς
Τό τακτικό τους φαγητό 9ς τήν οχβη *ς τό Βο-

[γιάννα.
—«Γλυκειά μου μάννα, κάθησε, τόν κόπο μή

[τόν πέρνεις 
«Τής λέγει ή βασίλισσα. Έ γώ πηγαίνω κάτω 
< Κούνησε μόνο τό μωρό καί εχε του τήν έγνοια >/ 
Πέρνει τήν άκρη τοϋ νεροϋ, τήν οχθη τοϋ Βο-

/ γιάννα !
Τήν βλέπει δ Γόϊκος, θρηνεί, 3ς τήν άγκαλιά

[της πέφτη
Καί τήν φίλε ι, καί την φιλεΐ, καί τήν φιλεϊ και

[κλαίει.
■—«’Εχάθης γυναικοϋλά μου, χρυσή μου γυναι-

[κοϋλα
«Ποιος θά κουνήση τό παιδί ; Ποιός θά τοϋ

[δώση γάλα
‘Η  δύστυχη γυναικά του τά λόγια του δεν νοιώθει 
'  0 Βουκαδίν δεν εννοεί ερμήνιαις νά τής δώσουν 
Είς τούς μαστόρους παρευθυς τήν παίρνει καί

[τήν δίνει,
Ξύλα καί πέτραις κουβαλοϋν κι άρχίζουνε νά

[κτίζουν
Καί τώρα μόλις εννοεί τί τύχη τήν περμένει ! 
Μιά χάρι μόνο τους ζητεΧ ν3 άφήσουνε μιά τρύπα, 
Σ * τα στήθια της τά μητρικά ποϋ θά τά φάη

[ή πέτρα,
Είς τό φτωχό της τό μωρό τό γάλα της νά

[δώση . . .
Τήν έκτισαν, τήν κάρφοισαν, μιά εβδομάδα δλη 
3Εοτάλαζε τό γάλα της εις τοϋ μω ,οϋ τό στόμα 
Καί επειτα ή φωνονλα τ?]ς εσβύστηκ.ε γιά πάντα !

Ό  προσεκτικός παρατηρητής είς τό 
άσμα τοϋτο, τό όποιον αποπνέει εύγενέ- 
στατον άρωμα πατριαρχικής άπλότητος 
και παρθενικής ώραιότητος, β= αναγνώ
ριση ευκόλως τό περίφημον ελληνικόν 
ασμα, τό γνωστόν ύπό τόν τίτλον "Τό 
γεφ ύ ρ ι τής ’Ά ρ τ α ς ». Άμιφότερα είνε 
συμβολικά και στηρίζονται επι μιάς πα- 
ραδόσειος, ήτις είνε κοινή είς ολόυς τούς 
Βαλκανικούς λαούς. Τό φροΰριον τής

|
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Σκόδρας καί τό γεφύρι της "Αρτας απίσ
τησαν τήν θυσίαν μιας ανθρώπινης 
ΰπάρξεως ϊνα στερεωθώσιν. Ή  ιδία πα- 
ράδοσις άπαντα εις τήν Ρουμανίαν, ένθα 
ϊν α  έγερθή επί τής εποχής τοΰ ήγεμόνος 
Βασαράβα δ περίφημος ναός τής αρχαίας 
προοτευούσης τής Ρουμανίας, τής Κούρ- 
τεα νυ3 "Αρτζι εις τάς κρύπτας τοΰ όποιου 
/ίατετέθη προ ολίγου και δ νεκρός τοΰ 
βασιλέως Φερδινάνδου, ΐνα κτισθή ό 
Παρθένων αληθώς αυτός τής Ρουμανίας, 
άπρτήθη κατά τήν παράδοσιν νά εντει- 
χισθή εις τά θε μέλει α ή σΰζυγος τοΰ 
πρώτομάστορη Μηχαλάκη. Τό δημοτι
κόν άσμα το σχετικόν πρός τήν παρά- 

« δοσιν ταΰτην ελαβε, προσφάτοος μόλις, 
ώς Θέμα δραματικοΰ έργου του υπό τόν 
τίτλον «Μέστερουλ Μανώλε» (Μάστορας 
Μανώλης) ό πρώην υπουργός και διακε
κριμένος Ρουμάνος ποιητής Όκτ. Γκόγκα 
*καί τό έργον τοΰτο παίζεται κατ5 αΰτάς 
κα'ι συγκινεΐ τό κοινόν τοΰ Βουκουρε- 
στίου άπό τής σκηνής τοΰ ΈΘνικοΰ 
Ρουμανικοΰ θεάτρου. Ή  ιδία άκόμη πα- 
•ράδοσις υπάρχει εις τήν Βουλγαρίαν, τήν 
Οποίαν ωσαύτως ό Βούλγαρος δραμα
τικός συγγραφευς Τοντόρο3φ έλαβεν ως 
θέμα τοΰ δράματός του «Οί κτιστάu  
?νθα ο παραμάστορης, λαβών διαταγήν 
νά έντειχήση τόν πρώτον άνθρωπον, δν 
θά  συνήντα καθ’ οδόν καί έξελθών εις 
τόν δρόμον καί συναντήσας μοιραίους 
τήν σύζυγόν του, θυσιάζει αυτήν, ινα 
στερεί»Θή καί ζήση τό έργον του.

5Από τής εποχής άκόμη τοΰ Τρωϊκοΰ 
πολέμου, δτε κατά τόν μΰθον εθυσιά- 
σθΐ] πρός έξευμένισιν τών θεών ή Ι φ ι 
γένεια έν Αΰλίδι, οι λαοί έλαβον τήν 
σκληρά^' πείραν δτι ολα τά μεγάλα έργα 
άπαιτοΰσι μεγάλας θυσίας, καί δή θυ 
σίας εις ανθρωπίνους υπάρξεις, καί τοΰτο 
<τυμβολ£ει ή λαϊκή σοφία εις τά δημο
τικά άσματα. Άμφότερα τά άσματα, τό 
τε Σερβικόν καί τό Ελληνικόν έθεωρή- 
Θησαν καί δή μέ κριτήν τόν μέγαν 
Γκαΐτε, ως άριστουργήματα. 3Α φ3 ου δέ 
ήκούσατε τό σερβικόν ασμα θά μοΰ επι- 
τρέψητε νά φέρο) εις τήν μνήμην σας

καί τό ελληνικόν, ϊνα έχητε όχι μόνον 
τήν ομοιότητα τής παραδόσεοος, άλλά 
καί τήν εις ύψος καί κάλλος διαφοράν.

Τό γεφ ύ ρ ι της ”Α ρτης
Σαρανταπέντε μάστοροι κ1 εξήντα μαϋητάδες 
Τρεις χρόνους έδουλεύανε τής '4ρτης τό γιοφύρι.
9ΟλημερΙς έχτίζανε κι άποβραδίς γκρεμιέται. 
Μωρολογοϋν οί μάστοροι καί κλαΐν οί μαϋητάδες: 
— 9 Αλλοίμονο νά j τίζονμε,τό βράδυ ι ά γκρεμιέται! 
Καί τό Στοιχειό άποκρί&ηκε απ’ τή δεξιά καμάρα 
—Ά ν δεν στοιχειώσετ3 άνθρωπο, τοίχος δεν &8με-

[λιώνει!
Καί μή στ οιχειώσετ3 ορφανό,μή ξένο, μή διαβάτη, 
Παρά τοϋ πρωτομάστορα τήν ωρ^α τη γυναίκα. 
Πώρχεται αργά τ3 άποταχυά, πώρχεται άργά στο

[γιώμα
Τάκουσ ό πρώτομάστορης καί τον θανάτου πέφτει 
Κάνει γραφή καί στ έλνειτη μέ τό πουλί τ αηδόνι. 

3Αργά ντυϋ'ΐ), αργά άλλαχτη, άργά νά πάη τό
I γιώμα.

3Αργα νά πάη καί νά διαβή τής *Αρτας τό γιοφύρι. 
Και τό πουλί παράκουοι κ ΐ  αλλιώς έπήγε κ 5 είπε : 
—Γοργά ντνσον% )οργά άλλαξε, γοργά να πάς το

[γιώμα,
Γοργά νά πάς καί να διαβής τής "Αρτας τό γιοφύρι.

Νά τηνε καί ’ξανάφοινεν άπό την άσπρη στράτα. 
Τήν είδε ό πρωτομάστορας, ραγίζετα^ή καρδιάτον 
—Γειά σας χαρά σας μάστορίς, καί σεις οί μοθη-

/τάδες
Μά τί εχει ο πρωτομάστορας « ’ είν* ετσι χολια-

/ σμήνος ;
— Τό δαχτυλιδι ιοϋπεσε στήν πρώτη τ*ν καμάρα, 
Και ποιός ?«  μπή, καί ποιος νά βγη τό δαχτν-

[λίδι ναυρη ;
— <Μάοτορα μήν πικραίνεσαι, κ έγώ νά πα *ς

/ τό φέρω».
Μηδε κ<*λά καιέβηκε, μηδέ στή μέση έπήγε ·
—  Τράβα καλέ με τήν αλυσσο, τράβα τήν άλνσσίδα, 
Τί δλον τόν κόσμο άνάγυρα καί τίποτες δέν ηύοα. 
Μά ενας πηχάει ιιέ τό μιστρί, κι3 άϊλος με τόν

/άσβεστη,
Πέρνει κι9 ο πρωτομάστορας καί ρίχνει μέγα λί&ο: 
—Αλλοίμονο στή μοίρα μας.κρίμα στό ριζικό μας/ 
Τρεις άδελφάδες εΐμασται κ ’ ή τρεις κακογραμ-

μέναις
‘Η  μιά ε χτίσε τό Δούναβη, κ* ή άλλη τόν Αυλώνα 
Κ  εγώ ή πειό στερνότερη, τής *Αρτας τό γιοφύρι.
*Ως τρέμει ή καρδούλα μ,ον, νά τρέμη τό γιοφύρι j 
Κι ώς πέφτονν τά μαλλάκια μ,ον, νά πέφτουν

ιοί διαβάταις !
—  <Κόρη, τόν λόγον άλλαξε, κι3 άλλη κατάρα δόσε 
Πώχεις μονάκριβο άδελφός μή λάχη καί περάση». 
Κι9 αυτή τόν λόγον άλλαξε, κι άλλη κατάρα δίνει'. 
—Σίδερο ή καρδονλά μον, σίδερο τό γιοφύρι 
Σίδερο τά μαλλάκια μον> σίδερο κ ’ οί διαβάταις, 
Τ 3 εχω αδελφό 3ς τή ξενητειά, μή λάχη καί περάση *
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Ώ ς παρατηρείτε εις to Σερβικόν άσμα 
εξαίρετοι τό μητρικόν φίλτρον κα'ι αντα
νακλάται εις αυτό τό γαλήν ιον φώς μιας 
παρί)ενικής ωραιότητος. Εις τό ελληνικόν 
ασμα εξαίρεται τό αδελφικόν αίσθημα, 
τό οποίον ανέκαθεν υπήρξεν δ άδάμας 
τής ελληνικής οΐκογενείας. Εις τό πρώ
τον θυσιάζεται μία βασίλισσα και δια
γράφονται μέ ομηρικήν χάριν καί απλό
τητα τά πατριαρχικά ήθη τοϋ λαοϋ, 
δστις τό έστιχοΰργησε. Τό δεύτερον εΐνε 
παραστατικότερον και δραμαηκότερον 
καί νομίζοντες, άναγινώσκων αυτό δτι 
κλονίζεται καί τρέμει ή γέφυρα υπό τήν 
τρομεράν άράν τής θυσιαζομένης κόρης, 
τήν δποίαν μεταβάλλει είς ευχήν επίσης 
υψηλήν καί δραματικήν, ή ιδέα τοϋ κίν
δυνου τοΰ άδελφοϋ, δ μαργαρίτης αυτός 
τοϋ ελληνικού ψυχικοΰ κόσμου, τό άδερ- 
φικόν αίσθημα, τό όποιον ένέπνευσεν 
εις τόν Σοφοκλέα τήν άθάνατον Α ντι
γόνην του.

Άλλά τό αδελφικόν αΐσ'θημα άπαντά 
εξ ίσου ισχυρόν καί άνεπτυγμένον εις 
τήν ψυχήν τοΰ Σερβικοΰ λαοΰ. «Έάν δ 
θηλυκός κοΰκος, λέγει δημοτικόν τι άσμα, 
δέν ψάλλει οπούς τά άλλα πουλιά, εάν 
εχη γοεράν τήν φωνήν, πρέπει νά πιστεΰ- 
σωμεν δτι τεθλιμμένη άδελφή θρηνεί 
τόν άδελφόν αυτής έν μέσφ τοϋ δάσους». 
Άλλά τό κατωτέρω άσμα δίδει έτι ζωη- 
ροτέραν τήν εικόνα τοΰ αισθήματος 
τοΰτου.

Ό  ήλιος έβασίλενσε πίσω άπ’ τά βουνά 
Κι3 απο μεγάλο πόλεμο τό στράτευμα γυρι α 
Έπήγαιναν νά τό δεχτούν γέροι, παιδιά, κορίτσια 
Κι* άπό δλους πρώτη ετρεξεν ή ώι/ορφη Μηλίτσα 
Κι έγύρενε *ς τά τάγματα ή ανήσυχη ματιά της 
*Εκείνους οπού έδιναν ζωή είς την καρδιά της. 
Τόν ανδρα της τόν ακριβό, τόν ακριβό γαμπρό της, 
Και τόν ξανθόρόν πειό μικρό απ'δλους αδελφό της.

Τοΰ κάκου τους εζήτησε κ έσβύοθη η ματιά της> 
Εκοψε γιά τόν ανδρα της τά μακρυά μαλλιά της, 

Γιά τόν γαμπρό της εκομε τό πρόσωπο καμμάτια, 
Μά κλαίοντας τόν αδελφό χάνει τά δυό της μάτια! 
Πέρασαν χρόνια τά μαλλιά ξανανενήκαν πάλ.ι,
Τό πληγωμένο πρόσοιπο ηύρε τά πρώτα κάλλη,, 
Μά τά γλυκά τά μάτια της τά γαλανοβσμμένα 
Μέσ' ’ς τά σκοτάδι εμειναν θολά και τυφλωμένα!

Τό κατθ3τέρθ3 άσμα κατά ωχράν μετά- 
φρασίν μου χαρακτηρίζει γραφικώτατα 
τήν αυστηρότητα τών ηθών καί τήν σε
μνότητα τών γυναικών τής Σερβίας:
Είχετά φρύδια μακρυά ή έμορφη Μηλίτσα 
Και κόκκινα τά μάγουλα απ' δλ.α τά κορίτσια 
Τά έμορφα τά μάτια τηζ ποτέ δέν είμποροΰσα 
Και τό λευκό της μέτωπο νά ίδώ,κι άν καρτερονσα 
Μήνες και χρόνια και καιρούς’μόνο τόν κόπο χάνω 
Οϋτε εις τόν χορό δεν είμπορώ νά τόν ίδώ απάνω/

°Οταν άρχίνησε ό χορός ήτο χαράς ήμερα 
Μά έξαφνα 6 ουρανός σκεπάατικε ώς πέρα 
Κ  fj άστραπαΐς αρχίσανε τά σύγνεφα νά σμίξουν, 
υΟλαις νά ίδοϋν ή λυγεραΐς τόν ουρανόν γυρίζουν.

Μά ή Μηλίτσα μόνη 
Κάτω ς τή πράσινη τή γη τά μάτια χαμηλώνει

—  Μηλίτσα, λεν ή λ.υγεραΐς, άπό ύπερηφάνια
5 Π απ' αναίσθητη καρδιά τά μάτια χαμηλώνεις 
Κάτω ’ς τή πράσινη τή γή και δχι τά ουράνια 
Που τά σκεπάζουν σύννεφα κι3 άστραπαΐς γά σχί-

[ζονν ;
—  Οϋτε9 απ' αναίσθητη καρδιά ου τ' άπό περηφάνια 
Ρίχνω τά μάτια χαμηλά και δχι 3ς τά ουράνια 
Που τά σκεπάζουν σύννεφα και άστραπαΐς τά σγί-

[ζουν
Σπρώχνει τά σύννεφα ψηλά αγέρας παναγιά μον 
Κ 3 εγώ σάν κόρη φρόνημη κυτ άζω έμπροστά μου

Εις τά ερωτικά του άσματα δ  Σέρβι
κός λαός εκφράζει αισθήματα ζωηρά και 
πάθη ισχυρά, άλλ’ αγνά, δπως τά ήμέ
τερα' άποπνέοντα τό άροηια ευγενεστά- 
τη; φΰσεοκ καί έμπνεΰοεως ποιητικό
τατης. Τινά τών ασμάτων τοΰτων δ  μέ- 
γας φιλέλλην καί Ιταλός συγγραφεΰς. 
Τομαγέο, εμπνευσμένος έκ τών ήμετέ- 
ρων δημοτικών ασμάτων, ενέδυσε μέ ελ
ληνικόν ένδυμα καί θά σάς άναγνώσο> 
δΐΌ-τρία εξ αυτών ϊνα εις τό υφος, τήν 
συνθεσιν καί τήν μορφήν άναγνωρίσητε 
καλλίτερον τήν συγγένειαν αυτών πρός 
τά ελληνικά.

1
—3 Αγάπη μου,τό στόμα σου,τι τόσ ώραΐα μυρίζει; 
Μην ειν άπό βασιλικό, τριαντάφυλ.λο ή βιολέττα 
--Δεν ειν α τό  βασιλικό, ταιαντάφυλλο ή βιολέττα, 
Από ψυχή παρθενική τό στόμα μου μυρίζει.

2
* 0  νειός περνά τό Δούναβη δλος αρματωμένος. 
Ό  μαύρος τόν άκαρτερεΐ 3ς τήν άκρη στό ποτάμι. 
Δεν εϊνε νά θαυμάζουμε γιά τόν καλ.ό λεβέντη 
Μόν εινε νά θαυμάζουμε γιά τό δικότου μαύρο?
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Πον στέκει και.τόν καρτερεί στήν άκρη στό ποτάμι.
° Αλλά, κα: τό καλύτερο, ή νέα του νυναΐκα 
Τόν καρτερεί στό σπίτι τον με τό φιλί στό στόμα

3
~Ωμορφο π ράμμα νά κυττάς τή νύφη μας τή νύχτα 
Ή  νύφη κάθεται πον τά είς τόν άντράδερφό της. 
*Εχει στεφάνι στά μαλλιά και τό γαμπρό κυττάει 
Λέει 6 γαμπρός: Τ  με κυττάς,ώ άκριβη ψνχή μον;
—  Κυττάζω σε ποΰ μονδωκεν ή\μοΐρα νοικοκύρη, 
Για νά μοϋ πής, πώς είμπορώ τής μάννας σου

[ν άρέσω ;
—Εύκολα κόρη μου, μπορείς τής μάννας μου

[ν άρέθΎ]ς
Πλάγιαζε αργά, αήκω ταχυά,φρουκάλιζε τό σπίτι, 
Φέρνε νερό κα'ι τά μαλλιά κτένιζε τά ξανθά της.

Ώ ς παρατηρείτε εις δλα τά άσματα, 
τά δποΐα μέχρι τοΰδε σάς άνέγνο)σα, ή 
σέρβική δημώδης ποίησις διετήρησεν έν 
πολλοΐς τόν διάλογον τοΰ έλληνικοϋ δη
μοτικού άσματος, δστις καθιστά αυτά 
δραματικώτατα καί πολλάκις δίδει αΰτοΐς 
τόν τόνον χωρικού άρχαίας τραγίοδίας. 
Τδού άκόμη έν άσμα χαρακτηριστικόν 
τής μητρικής στοργής, δπου δ διάλογος 
έχει τήν γοργότητα, τό δραματικόν καί 
τήν άρρητον περιπάθειαν έλληνικοϋ 
άσματος:

' Ο  θάνατος τοϋ Κόνδα
Πεθαίνει ό Κόνδας ό μαναχογυιός
Κ 3 ή μάννα του εις τήν άπελπισιά της
Δεν θέλει ό αγαπημένος της ό γυιός
Θαμμένος νάνε μακρυά της
3Επήγε και τόν εθαψε μονάχη
Σ ' τό πράσινο περβόλι τοΰ σπιτιού της
Κάτω άπό τής φουντωταΐς τής νερατζονλες
Με τά ολόχρυσα νεράτζια
Έ κ εΐ ή απαρηγόρητη ή μάννα
Πηγαίνει κάθε 3μέρα και μιλάει
Με τόν αγαπημένο της τό γυιό

Κα'ι τόν καλημεράει 
—Γιόγκα μου, πές μου, γιόκα μου ή γή- δεν σε

I βαρένει
— Δεν σε στενοχωρεΐπολύ τό νεκροκράββατό σου; 
—Και μιά φωνή άκούγεται άπό τής γής τά βάθη 
Μία φωνή αδύνατη, φωνή παραπονιάρα
—  Δεν ειν’ ή γή, μανούλα μου αυτό ποΰ με βαρένει 
Ούτε τό νεκροκρέββατο, ποΰ με στενοχωρεΐ.
Η  λύπη τής άγάπης μου, αυτή είνε ποΰ με πνίγει. 
° Οταν εκείνη θλίβεται και βαρυαναστενάζει 
Και ή ψνχή μον θλίβεται ψηλά ’ς τόν ουρανό 
Σκέψον, μχνούλα μου καλή, σκέψ άπ αυτό και

[κρίνε
Πόσο θά εκανε κακό σ3 έμε ή άπ ιστία της /

Τούς τελευταίους στίχους του άσματος; 
τοΰτου (ραίνεται ώς νά άπεμιμήθη εις 
τήν Χριστίναν του δ μέγας Γαλάτης 
ποιητής L econte de L isle (εις τήν P o e -  
m es Barbara), δστις ήντλησεν εκ τών 
παραδόσεοον δλων τών λαών και ολων- 
τών αιώνων.

Τδού ήδη καί τό άντίστοι/ον ελληνι
κόν άσμα. Έ πήγε και ή βαρειόμοιρη ή. 
ελληνίς μητέρα κα'ι εθαψε τόν μοναχο- 
γυιόν της «κάτοο άπό τής φουντο>ταις. 
ιτηαις και τά ψηλά τά κυπαρίσσια.ΈκεΤ 
ή απαρηγόρητη ή μάννα. πηγαίνει κάθε 
μέρα καί μιλάει μέ τόν αγαπημένο της 
τό γυιό».
—Γιά πές μου, πές μου γυιόκα μου, πότε νά σε

Iπαντεχω ;
Νά σε παντέχω 3ξάμγ{νο, νά σε παντέχω χρόνο; 
Εινε πολύ τό Εξάμηνο και άσωστος 6 χρόνος !
—Μάννα μ3 άν ήταν Εξάμηνο, μάννα μ άν ήταν

[χρόνος
Θά ήτανι λίγο τό κακό, λίγο καί τό φτουρονσες.
3 Εγώ μανοΰλα μ , νά σου εΐπώ, πότε νά με παν-

l Th jis
Οταν θά στύψη ή θάλασσα, νά γίνη περιβόλιr 

'Ο^αν άνθιση 6 ξέρακας και βγάλη νηά βλαστάρια 
Κι3 δταν άσπρίσβ 6 κόρακας και γίνγ] περιστέρι !

Καί διά νά τελειώνω παραθέτω τό 
κατωτέρω άσμα, τό δποΐον αποπνέει 
δλον τό άροομα τοϋ λαϊκοΰ αισθήματος 
καί τής αγροτικής ζωής τών Σέρβοον καί 
φαίνεται ως ν ά  εΐνε ά π ε σ π α σ μ έ ν ο ν  έκ 
τής συλλογής τοΰ Θεοκρίτου.

Τό μυστικόν τών ερωτευμένων
Αγκαλιασμένοι δυό ερωτευμένοι
Τά χάδια τους σκορπίζανε και τά φιλιά τονςc.
Γιατί νομίζανε πώς ήσαν μοναχοί.
3 Αλλά τούς έβλεπε τό πράσινο λειβάδι,
Και τό λειβάδι τώπε εις τά πρόβατα.
Τά πρόβατα τό είπαν εις τόν τσοπάνι,
Κι ό τσοπάνης τώπε 3ς ενα ταξειδιόρ?].
* 0  ταξεϊδιάρης τώπε ' ς τό βαρκάρη 
3Απ τό βαρκάρη τ ακόυσαν τα κύματα,
Τά κύματα τό είπαν είς τή μάννα της !

Τό ασμα αυτό, τό όποιον μυρίζει και 
ολίγον θάλασσα, διότι παρά τοΐς Σέρ- 
βοις τής Δαλματίας υπάρχου σι καί θα
λασσινά δημοτικά τραγούδια, δέν εΐνε 
ειμή σχεδόν αντιγραφή τού εις τάς Ε λ 
ληνικός συλλογάς απαντώ μενού ιδίκου
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μας δημοτικοί άσματος υπό τόν τίτλον 
« Α γά π η » «Φανερωμένη». Ιδού  ,αυτό :

Κόρη, όταν εφιλιώμαατε νύχια ήταν, ποιος
, Γ .  , ,  ί  , , ίμ ά ς  ί ι δ ε ;
Μ ας ειοε η ννκτα μοναχα , τάοτρο καί τό

ΤΓ - ,  [φεγγάρι.
Α α ί  ταο<ρο εχαμηλωσε, τής θάλασσας τό είπε. 

~ εκδίνί] τώ ηε τοϋ κοτζιον, καί τό κοντιί τοΰ
ΤΤ’ ' ■ . , .  /ναύτηΚί ° ναύτης το τραγούδησε ‘ς τής λυγερής τήν

[πόρτα.
Τα ήρωϊκά άσματα τοϋ Σερβικοΰ λαοΰ 

ψάλλονται άκόμη κα'ι σήμερον εν Σερ
βία ύπό πλανωδίων ραψωδών, πολλά- 

-κις τυφλών, οδηγούμενων ύπό πτωχο- 
παίδεον και περιφερομένων άπό πόλεως 
ει, πόλιν, και από χωρίου εις χεορίον, 
απαραλλακτως ώς συνεβαινε πρό τίνος 
χρόνου και συμβαίνει άκόμη παρ’ ήμΐν. 
Ψάλλονται δε τη συνοδεία μουσικοϋ τ ί
νος όργάνου καλού μένου γονσλα. Τό 
δργανον τοΰτο εινε είδος τι βιολίου μο
νόχορδου, αποδιδοντος ήχον βαθΰτατον 
και μελαγχολικόν κα'ι κρέμαται. άπό τοΰ 
τοίχου σχεδόν ε!ς πάσαν σερβικήν κα- 
λυβην. Δι αύτοΰ ο αρχηγός τής οικογέ
νειας _ ψάλλει τά .ήρωϊκά κατορθώματα 
ιώ ν  αρχαίων βασιλέων τής χο5ρας καί 
προκαλεΐ το πατριωτικόν αίσθημα τών 
τέκνων και τών οικείων αύτοΰ. “Οταν 
οϊ Τοΰρκόι ίδρυσαν έπί τών χο^ρών τοΰ 
Βυζαντινού κράτους την αυτοκρατορίαν 
των, εις τους Ελληνας εμεινεν άκόμη 
μια πατρίς ελεύθερα. Αί ράχαι καί αί 
κορυφαί τών όρέων τής χά>ρας. Έ κεΐ 
Επάνω άπό τής πρώτης ημέρας τής άλώ- 
σεως κατέφυγον οσοι δέν ήδΰναντο νά 
άνεχθώσι τόν ζυγόν τών βαρβάρου κα
ταχτητών. Καί περιπλανώμενοι άπό κο
ρυφής είς κορυφήν καί άπό άκρωρείας 
«ΐς ακρώρειαν μέ τά δπλα άνά χεΐρας, 
εδημιοΰργησαν τήν νέαν εθνικήν ζωήν, 
εκ τής οποίας δέν εβράδυνε νά προέλθη 
τό άνθος τής Ελληνικής ελευθερίας.

Τό ϊδιον συνέβη καί εν Σερβία μέ 
τους βοεβοδας και τους Χεϋδόνους της 
μετά  _τήν μάχην τοΰ Κοσσυφοπεδίου, 
από τής^ οποίας κυρίως χρονολογείται ή 

•δημοτικη ποιησις τών Σέρβων'. Έ σπευ-

σαν καί εκείνοι νά διατηρήσωσι μίαν 
πτυχήν ελευθερίας έπί τών άπροσίτων 
κορυφών· τών δρέων tojv και τών πυ
κνών καί άδιαπεράστων δασών αύτών. 
Από εκεί επάνω κατήρχετο ζείδωρον καί 

παρηγορητικόν το ηρωικόν τραγοΰδι. 
Καί το μελαγχολικόν άσμα τοΰ ραψω
δού μέ τήν συνοδείαν τής γούαλας  διε- 
τηρει από γενεάς είς γενεάν φλέγον τό 
πατριωτικόν αίσθημα καί άσβεστον τόν 
ποθον τής εθνικής άναβιώσεως καί ελευ
θερίας. Διά τοϋ άσματος δέ τούτου, ώς 
παρ’ ήμΐν, εχαλκεΰθησαν τά έκδικητήρια 
δπλα τής φυλής καί εξ αύτοΰ άνεπήδη- 
σαν πάνοπλοι καί πλήρεις μένους πα
τριωτικού οί εκδικηταί τοΰ Καραγεώργη.

Κνρίαι και Κύριοι,
Ο Αίμος εινε δ κοινός ήμών οικος 

και ο οίκος ούτος είνε άρκετά ευρύς, 
Ε̂ε©ιλ«βτ] όλους τούς λαούς αύ

τοΰ. Αλλ’ Γνα οί βαλκανικοί λαοί εύτυ- 
χήσιοσι πρέπει νά γνωρίσωσιν άλλήλους 
και να φερωσιν αδιαλειπτως καί συνε
χώς είς τήν μνήμην των δλα τά κοινά 
εκείνα γνωρίσματα καί δλους εκείνους 
τούς δεσμούς, οί δποΐοι ήνωσαν αύτού; 
εις τό παρελθόν εις έ'να πόθον, εις μίαν 
κοινήν προσπάθειαν, εις μίαν μεγάλην 
οικογένειαν. Καί τοΰτο θά συμβή δταν 
οι διανοούμενοι ολων τών Βαλκανικών 
χωρών, μάλιστα δε τών δύο μεγάλων 
γειτονικών λαών, τώ ν Σερβων καί τών 
Ελλήνων, φωτίζουσι διά τών μελετών 

αυτών αδιαλείΛτως την όδόν, τήν οποίαν 
πρεπει να ακολουθησωσιν οί πολιτικοί 
άνδρες, καί εξομαλύνομαι δι’ αύτών τάς 
δυσκολίας, τάς οποίας τυχόν οΰτοι θά 
συναντήσωσιν εν τή πρακτική. Α ΐ φιλίαι 
καί αί συμμαχίαι δέν γράφονται μόνον 
έπί τοΰ χάρτου, ούτε ύφίστανται μόνον 
μεταξύ τών κυβερνήσεων καί τών κρα
τών, αλλά γράφονται δι’ ανεξίτηλων 
γραμμάτων επί τής καρδίας τών λαών 
καί διατηρούνται αιωνίως διά τής θέρ
μης καί τής αγάπης αύτών. Καί τό δρ
γανον δι’ ού χαράσσονται αί αιώνιοι 
καί άδιάρρηκτοι αυται συμμαχίαι εινε
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τό φώς τής ιστορίας καί τής επιστήμης 
καί ή μελέτη τής παραδόσεως τοϋ πα
ρελθόντος, ήτις όμιλε! άπ’ ευθείας εις 
τήν καρδίαν τών λαών. Ό  άλλοτε πρε
σβευτής τής Σερβίας έν ΆΘήναις κ.Μπό- 
σκοβιτς, εις εκ τών πρωτουργών τής 
συμμαχίας τοΰ 1913, ήτις τοσούτους 
άπέδωκε καρπούς έπί τών πεδίων τών 
μαχών καί διά τά δΰο ’Έθνη, μοί έ'λεγε 
μετά τήν γενομένην διανομήν τών' κοι
νώς κτηθέντων : «Εκείνος δ Σέρβος ή 
εκείνος ό Έλλην, δ δποΐος θά έγείρη 
τοΰ λοιποΰ ζητήματα έΘνικιστικά καί 
ζητήματα σοβινιστικά μεταξύ τών δΰο 
λαών, θά είνε ό χείριστος έχθρός καί 
τής Ελλάδος καί τής Σερβίας».

Καί αληθώς οΐ ύπεράγαν έθνικισταί 
καί οί ύπερπατριώται ύπήρξαν άνέκα- 
θεν οί χείριστοι τών εχθρών δλων τών 
κρατών καί δλων τών λαών. "Οταν δ 
εθνικός ποιητής τών Σέρβο>ν Βοϊσλάβ 
’Ίλλιτς ψάλλει εις τά ποιήματα του τόν 
θάνατον τοΰ Ρήγα τοΰ Φεραίου, δστις 
έμαρτΰρησε καί άπέθανε μέσα είς τόν 
σκοτεινόν πύργον τοΰ Βελιγραδιού, καί 
άποκαλεΐ αύτόν άγγελον ελευθερω τήν, 
υιόν τής χοίρας έκείνης, τήν οποίαν χρυ
σίζει διαρκώς δ ήλιος τοΰ Μαΐου, άπό- 
γονον τών έξακουστών Ελλήνων, οί 
οποίοι έδοξάσθησαν είς τόν Μαραθώνα, 
είς τήν Σαλαμίνα καί τάς Πλαταιάς· 
δταν ώς θείος προφήτης προλέγει δτι 
μίαν ήμέραν Θά σαρωθώσιν οί-Τοΰρκοι 
άπό τόν Αίμον, άλλ’ δ πύργος εκείνος 
δ παλαιός, εντός τοΰ οποίου εμαρτΰρη- 
σεν δ Ρήγας, θά ισταται πάντοτε δρΘιος

μέσα είς τά χαλάσματα ώς σύμβολον 
ένοίτικόν δλων τών Βαλκανικών λαών. 
δσοι έδεινοπάθησαν ύπό τήν τυραννίαν 
το:>ν, μεταγγίζει τήν Σερβικήν ψυχήν είς 
τήν Ελληνικήν καί προάγει τά συμφέ
ροντα τής πατρίδος του Σερβίας καλλί- 
τερον καί περισσότερον άπό πάντα άλ
λον Σέρβον ύπερπατριο5την σωβινιστήν, 
όμιλοΰντα περϊ τών δήθεν καταπιέσεων 
τής Σερβικής μειονότητας έν Μακεδονία, 
Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί διά τά- 
νάπαλιν, διότι καί έν Έλλάδι ύπάρχου- 
σιν ύπερπατριώται σομβινισταί έξεγειρό- 
μενοι καί είς τό άκουσμα μόνον απλώς 
τοΰ ονόματος τών άλλοον γειτονικών 
Βαλκανικών λαών, ώς νά ήτο δυνατόν 
νά άγνοήσωμεν ή νά έξαλείψωμεν αυτούς 
διά μιάς μονοκονδυλιάς έκ τοΰ χάρτου 
τοΰ Αίμου !

Οί σωβινισταί, λέγω, οί θαυμάζοντες 
καί δημιουργοΰντες εκείνους, οί δποΐοι 
δδηγοΰσι τούς λαούς εις τήν ά/.ληλοσφα- 
γήν, ύπήρξαν οί χειρότεροι πολΐται δλων 
τών έποχών καί δλο^ν τών αίοίνων.Ένώ 
έκεΐνοι, οί δποΐοι άγοτνίζονται νά πα- 
ραμερίσωσι τά άδιάλλακτα στοιχεία καί 
ν’ άφήσωσι τούς λαούς νά προχωρή- 
σωσι, νά συναντηθώσι, νά γνωρίσωσιν 
άλλήλους καί νά δο3σο:>σι τάς χεΐρας, 
κατεργάζονται τήν ευτυχίαν τών λαών 
καί έκ τής μελέτης τοΰ κοινού παρελθόν
τος άγωνίζονται νά δδηγήσωσιν αυτούς, 
είς εύτυχέστερόν τι καί καλλίτερον μέλλον.

Θά είμαι εύτυχής έάν εις μίαν τοιαύ- 
την προσπάθειαν ή διάλεξις αύτη άπο— 
τελέση, έστο) καί μικράν, συμβολήν.
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ KRI Η ΕΛΛΗΣ

α ι  Α Λ  e z  I ε
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒλΣΙΑλΚΑΚΗ 

3ίς τό Λύκειον τών Έλ?.ηνίδων. 7 Μαρτίου.

ΙΙρέπει νά σάς τό ομολογήσω : ’Οσάκις 
μου δίδεται ή ευκαιρία νά ομιλήσου από 
τοϋ βήματος τούτου, αισθάνομαι μιά 
ξεχωριστή εΰχαρίστησι. Κα'ι γιά τοϋτο 
εδέχθην και πάλιν πολύ προθύμως τήν 
πρόσκλησιν τής Κυρίας Παρρέν. Ποΰ 
όφεί/.εται τοϋτο; Είς τό γεγονός δτι θαυ
μάζω τό έξόχως ωραιον έργον τής Κυρίας 
Παρρέν καί τών συνεργατίδοον της κυ
ριών καί δτι εκτιμώ ν 
βαθύτατα τήν Ε θ ν ι
κήν αποστολήν τοΰ 
Λυκείου τών Έλλη
νίδων τό οποίον άπό 
πολλοΰ δρα τόσον 
αποτελεσματικούς δχι 
μόνον εις τάς Α θ ή 
νας καί εις τάς επαρ
χίας άλλά καί εις τό 
εξωτερικόν διά τών 

•διεθνών σχέσεων ποΰ 
συνέδεσεν ή κ.Παρρέν 
ταξειδεύσασα π ρ ό ς  
τοΰτο καί μέχρις “Α 
μερικής;

Διά νά σάς εκ μύ
στη ρευθώ, σάς λέγοο 
άπροκαλύπτως δτι ή 
ξεχωριστή εύχαρίστη- 
σις .τοϋ αισθάνομαι 
οταν^ ομιλώ από τοΰ βήματος τούτου, 
οφείλεται ειδικώς εις τό γεγονός δτι απευ
θύνομαι εις ακροατήριον, είςτό όποιον 
πλειοψηφεί τό γυναΐκεΐον φΰλον. Δέν λέ
γω βλέπετε τό ωραιον φΰλον, διότι ώς 
φεμινιστής πεπεισμένος δέν εννοώ νά 
πίπτω καί εγώ είς τήν παγίδα εις τήν 
οποίοιν έρριψαν τάς γυναίκας οί άνδρες, 
Οταν αποφασισαντες νά τάς υποδου
λώσουν τάς έτιτλοφόρησαν μέ τόν

απατηλόν δρον « τό ώραΐον φΰλον * 
Μάλιστα, έτσι έχω τήν γνώμην δτι τάς 
εΕηπάτησαν δχι διότι παραδέχομαι δτι αί 
γυναίκες δέν εΐναι κατ’αρχήν ωραΐαι, 
άλλά διότι άφοϋ έπίστευσαν δτι είχαν τό 
μονοπώλιον τής ωραιότητος άνεγνωρι- 
σμένον έπισήμως πλέον άπό τούς άνδρας 
τόσον πολύ τούς ένεπιστεύθησαν, ώστε 
λίγο-λίγο ύπεβλήθησαν εις τόν ζυγόν των, 

χωρίς νά τό εννοή
σουν.

Ί σίος λοιπόν νά 
πιστευθη δτιό λόγος 
τής εξαιρετικής μου 
ευχάριστή σεως οφεί
λεται εις τόν φεμινι
σμόν μου.

3Αλλ’ εγώ προλαμ
βάνουν σάς λέγω δχι, 
δχι, δέν είναι αυτός ό 
λόγος.

Δέν προτιμώ νά ο
μιλώ πρός τάς γυναί
κας, διότι είμαι φεμι
νιστής, άλλ/έγινα φε
μινιστής διότι προτι
μώντας ανέκαθεν νά 
εκφράζω τάς ιδέας 
μου πρός τάς γυναί
κας μάλλον παρά πρός 

τούς άνδρας, είχα παρατηρήσει δτι ή 
γυναίκα είναι καλή άγωγός τών ιδεών 
καί τών σκέψεων τών άνδρών, ενώ οί 
άνδρες δέν είναι.

Καί αν κανένας άλλος λόγος δέν συνη
γορούσε υπέρ τής ανάγκης τής εξισώσεως 
τών δύο φύλων καί μόνον τοΰτο τό προ
σόν τών γυναικών θά ήρκει διά νά τάς 
άναγνωρίσωμεν ως ισας μέ ημάς καί 
τοιουτοτρόποος κα'ι συνυπευθΰνους μέ
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ή μάς καί πολιτικώς καί κοινωνικώς.
Άλλωστε σκεφθήτε καί λίγο. Οί Α ρ 

χαίοι Έλληνες, ποΰ δέν άφήκαν τίποτε 
χωρίς νά τό έχουν καθαρά διατυπώσει 
ή νά τό έχουν συμβολικώς έκφράσει, 
μεταξύ άλλων συνέλαβαν ως γνωρίζετε καί 
τόν μϋθον τών Μουσών τών εννέα καί 
εκτοτε κανείς ποιητής δέν εϊμπορεΐ νά 
έμπνευσθή άλλως παρά μέ μίαν Μούσαν. 
Άλλά ποιος λόγος υπήρχε ώστε καί τάς 
9  Μούσας νά τάς κάμη γυναίκας τό δαι
μόνων Ελληνικόν πνεύμα, μηδέ τής 
δέκατης εξαιρούμενης τής Σαπφοΰς; Διατί 
νά μην έκαμναν τις μισές άπό άνδρας, 
ώστε μεταξύ τών Θηλυκών Μουσών νά 
εΐχωμεν καί μερικούς αρσενικούς Μού- 
■σους; Καί άφοϋ είναι έτσι, γιατί λοιπόν 
Ό "Ομηρος καί πλεΐστοι μετά τούτον 
ποιηταί έάν έπικαλοΰνται Μοΰσαν καί 
δχι ΜοΓσον διά τάς εμπνεύσεις των νά 
μή έχουν πιστεύσει ταυτοχρόνως καί 
τοϋτο, δτι δηλαδή τό γεγονός τοΰ είναι 
τάς Μούσας γυναίκας καί δχι άνδρας έχει 
βαθυτέραν έννοιαν καί δέν είναι καθόλου 
ουμπτωματικόν; Καί τότε πώς είναι δυ
νατόν ν ’άρνηθή τις δτι διά τοΰ συμβο
λισμού τούτου δέν υπονοείται ή άδυνα- 
μία μας νά συλλάβωμεν ή νά δημιουρ- 
γήσοομεν κάτι σοβαρόν άνευ τής Γυναικός, 

Έ κ  μικράς ηλικίας, επειδή καί εγώ ώς 
Έ λλην έπίστευα δτι ώφειλανά κάνω στί
χους, είχα παρατηρήσει δτι τά πτωχά μου 
ποιηματάκια σπανίως ευρισκον μεταξύ 
τών φίλων μου κάποιαν ευμενή υποδοχήν; 
"Ενώ μεταξύ τών κοριτσιών δέν συνέ- 
βαινε τό ’ίδιον. Πο/λάκις έβλεπα Ικ μέ
ρους των καί ενθουσιασμούς άκόμη. 
Τώρα βέβαια θά  σκεφθήτε δτι εάν 
θελήσωμεν νά κρίνωμεν έκ τών υστέρων 
θ ’ άποδειχθή δτι είχον πολύ περισσότερον 
δίκαιον οί φίλοι μου παρά οί φιλενάδες 
μου. Αυτό βέβαια καί εγώ τό έχω παρα
τηρήσει, κρίνων περισσότερον αντικειμε
νικούς σήμερον τήν τότε ποιητικήν μου 
δημιουργίαν. Μέ δλα ταΰτα θέλω νά 
σάς τονίσοο δτι είναι παρατηρημένον πώς 
τούς μεγάλους άνδρας τούς λανσάρουν 
περισσότερον πρώτα αί γυναίκες παρά

οί άνδρες, καί δτι μεταξύ τών γυναικών 
καί τών άνδρών αυτή υπάρχει ή δια
φορά : δτι οί μέν άνδρες κατά τό πλεΐ- 
στον δυσκολοχωνεύουν τάς ιδέας τών 
άνδρών, ενώ αΐ γυναίκες τας ενστερνί
ζονται, εύκολοότερον. Διότι τας απορρο 
φούν σάν σφουγγάρια καί τάς μεταδί
δουν μετά ταϋτα έστοο πολλάκις ασυναί
σθητους άκόμη, είς τούς οικείους των 
κατά τρόπον άποτελεσματικόν.

Άλλά βλέποο δτι άπομακρύνομαι άπό 
έκεΐ ποΰ έπρεπε νά άρχίσω καί γιά τοΰτο 
έπιτρέψατέ μου νά ξαναρχίσω. Οταν 
λοιπόν μέ προσεκάλεσεν ή κυρία Παρρέν 
νά ομιλήσω ήρχισα νά σκέπτωμαι τί θά 
σάς έλεγα, τί, ποΰ νά είναι κάπως άξιον 
νά άκουσθή άπό τόσο εκλεκτό άκροα- 
τήριον καινά χρησιμέυσα καί οΐ>ς αφορμή 
εις τούς σοφούς διά νά σάς κάμουν σο- 
φωτέρους.

Τί νά πώ ποΰ νά σάς προσέλκυση 
κάπως τό ενδιαφέρον καί νά μή σάς κάνω 
άδικα νά χάσετε τόν καιρόν σας ή του
λάχιστον νά μή σάς άποκοιμήσω;

Άλλ’ ϊσως θά μοΰ πήτε δτι ή απορία 
μου τότε μόνον Θά ήτ° δικαιολογημένη, 
εάν ήμπορούσαμε νά ποΰμε—δυστυχώς— 
δτι καί τά κρατικά μας καί τά κοινωνικά 
μας ζητήματα έχουν δλα κατ’ ευχήν λυθή, 
και δτι επομένως δέν έμενε τίποτε έστω 
γιά συζήτησι απλή.

Άλλά ακριβώς διά τοΰτο. Γιατί δταν 
κανείς ευρίσκεται προ πολλών ζητημά
των κατά τό μάλλον και ήττον σοβαρών, 
βέβαια καταλαμβάνεται άπό τό συναί
σθημα εκείνο τό όποιον μόνον οί Γάλλοι 
τό άπέδωκαν άκριβώς τό em barras de 
clioix αν καί τόν δρον τοΰτον τόν μετα
χειρίζονται προκειμένου περί εκλογής μ ε 
ταξύ ωραίω ν πραγμάτωντη προσώ πω ν. 
Καί πράγματι. Τί πρώτον, τί δ’ ύστατον 
καταλέξω; Νά σήμερον εύρισκόμεθα σ’ένα 
πέλαγος άπό προβλήματα πάσης φύσεως 
άπαιτοΰντα κατά τό μάλλον καί ήττον 
άμεσον λύσιν. Ό  μέγας πόλεμος ξεχαρ
βάλωσε τήν οικουμένην, ώστε προέκυ- 
ψαν πλεΐστα προβλήματα παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος καί προβλήματα τοπικοϋ
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ενδιαφέροντος ποϋ σας φοβίζουν : Τό 
μέλλον τής Ευρώπης. Ό  κίτρινος καί ό 
μπολσεβίκικος κίνδυνος. Ή  αντιζηλία 
τής Αμερικής καί ’Αγγλίας. Ή  Βαλκα
νικής χερσόνησος  ̂μέ τά Γαλλοσερβικά 
καί Ίταλοαλβανικά σύμφωνα. Αί σχέσεις 
μας πρός τήν Ιταλίαν, Σερβίαν" κα'ι 
Τουρκίαν. Η  Παγκόσμιός κοινωνική 
εκλυσις τών ηθών. Ή  ακατάσχετος πο- 

• λυτέλεια. Ή  άναζήτησις τής πατρότητος, 
ο θεσμός τοΰ γάμου καί ή περί διαζυ
γίου νομοθεσία. Ή  εκπαίδευες καί ή 
ανατροφή τών παιδιών. 'Η  υποχρεωτική 
θητεία καί ή σταθεροποίησις τής δραχ
μής, ή αύτοδιοίκησις, ή άεροπλοΐα, ό 
εξοπλισμος καί η υποχρεωτική διαιτησία, 
ό κινηματογράφος, ό φασισμός, ό χημι
κός πόλεμος, ό θεοσοφισμός, ό φουτου- 
ριαμος οος και τα νιαναιγκ ιδιαιτέροοζ. 
Δηλαδή τόσα ζητήματα φοβερά καί τε- 
ραστια tcou μας ζαλίζουν μά τήν άλή- 
θειαν ωστε νά μ?] ςέρωμεν άπό ποΰ νά 
άρχίσωμεν καί ποΰ νά τελείωσα) μεν.

Για ποιο λοιπον ζητημια νά ομιλήσω 
σήμιερον, αγαπητές μου Κυρίες, ρωτούσα 
τόν εαυτόν μου καί είπα μέσα μου: Ά ς  
προτιμήσω τό  ̂ ζήτημα τής παγκοσμίου 
Ειρήνης και τοσω μιάλλον καθόσον ύπέο 
αυτής μπορούμε νά ποΰμε δτι ενδιαφέ
ροντα ι κυριώτερον αί γυναίκες καί ιδίως 
αι μιητέρες καί ακόμη διότι παίζουν 
σπουδαιότατον ρόλον αί γυναίκες με τόν 
διεθνή Σύνδεσμόν των διά τήν Ειρήνην 
καί την Ελευθερίαν, εις τόν όποιον ώς 
γνΐϋστόν καί ή κυρία Παρρέν άποτελοΰσα 
μέλος διακεκριμένον τοΰ μεγάλου τοΰτου 
συνδέσμου ελαβε άπό ετών έν'εργόν 
μέρος.

Τό αίτημα τοΰτο ά'λλως τε απασχολεί 
από πολλοϋ τά ισχυρά πνεύματα τής 
άνθρωπότητος. Πρώτος ό Χριστός εκή- 
ρυξε τήν ανάγκην τής παγκοσμίου Ειρή
νης, αν καί  ̂ ώς ^έ'χομεν ΐδει όχι μόνον 
ειχε προφθασει ο Μωάμεθ νά άνατρέψη 
τό κηρυγμια τον, άλλ’ οΰτε ό ίδιος κα- 
τοίρθωσε μέχρι σήμερον έστω καί τούς 
οπαδούς του δηλ^τούς χριστιανούς νά 
πειση ωστε τουλάχιστον μεταξύ των νά

μη θεφροΰν τον πολέμιον ώς θεσμόν τοΰ· 
διεθνοΰς δικαίου των.

Άλλά το ζήτημια τής παγκοσμίου Ε ι
ρήνης είναι μόνον ζήτημα πολιτικόν 
αραγε; ή καί ζήτημα οικονομικόν κυ- 
ρίως ;̂ ή ζητημια βιολογικόν κυριώτερον: 
Ά λλ’ αν ύποθέσωμεν οτι ή βιολογία 
εστω και μιέ τόν Νόμιον τής φυσικής 
επιλογής, κατ ούδέν μιάς εμποδίζει εις 
το νά επιτΰχωμεν τήν διαρκή παγκόσμιον 
ειρήνην, τήν όποιαν πιστεύει ώς έπιτεύ- 
ξιμον μεταςυ τών άλλων' καί ό Γκάνδι 
1 ? ! Ρομαίν Ρολλάν καί πλεϊστοι άλλοι, 
αλλά τούς οιμιονομικούς λόγους ήμπο- 
ροΰμεν άραγε νά τούς παραβλέπωμεν.

Πρωτού ποϋμε τήν γνοίμη μας, ας 
αναφέρωμιεν μερικά άποσπάσμιατα άπό· 
όσα γράφονται τελευταίους περί τοΰ με
γάλου τουτου ΰητήμιατος διά τό όποιον 
είναι φυσικόν νά ένδιαφέρομνται δλα τά 
υψηλά καί εΰγενή πνεύματα.

Δέν είναι ανάγκη βέβαια νά εϊπωμεν 
τίποτε περι τοΰ Λοκάρνο, τοΰ θαυμασίου 
τούτου συμφώνου, τό όποιον οφείλεται 
κυρίως εις τούς τρεις άνδρας τόν Τσά- 
μιπέρλαιν, τόν Στρέζεμαν, καί τόν Μπριάν. 
ούτε διά τόν πολυεκατομμυριοΰχον Κάρ- 
νεζη, τόν εκατομμύρια άφιερώσαντα υπέρ 
της Ειρήνης. Ουτε περί τοΰ Ούΐλσων,τοΰ 
συλλαβόντος τήν ιδέαν τής Κ. Τ. Ε.Σάς 
είναι πολύ γνωστά δλα ταΰτα διά τοΰτο 
®ς άρχίσωμεν άπό τήν Ά ν ν α  Μπεζάντ 
η οποία είναι γυναίκα καί ή οποία ώς 
Πρόεδρος τών θεοσοφιστών άσκει μιέγα 
κύρος επί τής μεγάλης ταύτης αίρέσεως. 
Έχει τήν πεποίθησιν αΰτη δτι ή παγκό
σμιος Ειρήνη είναι κατορθωτή εάν τό 
θελήσουν πρώτον όλοι οί Ευρωπαϊκοί 
Λαοί οί όποιοι ν ’άποτελέσουν τήν Πανευ- 
ρώπην κατά τό παράδειγμα τών Η ν ω 
μένων Πολιτειών τής Αμερικής καί δεύ
τερον καί οί άλλοι τής ΰφηλίου λαοί υπό 
τον όρον δμιως δπως δώσουν τό καλό 
παράδειγμια αυται αί μεγάλαι δυνάμιεις, 
ώς ή Αγγλία καί ή Αμερική.

Προτοΰ καταληξει, έξαίρει τήν αδικίαν 
η οποία έγινε εις βάρος τής Ουγγαρίας 
διά τής συνθήκης τοΰ Τριανόν, έξαίρει
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καί τήν άλλην, ώς λέγει, αδικίαν ή οποία 
εγινε εις βάρος τής Σοβιετικής Ρωσσίας 
μέ τόν σχηματισμόν τών Βαλτικών Κρα
τών, άλλά χωρίς νά άναφέρη απολύτως 
τίποτε περί τής φρικώδους αδικίας ή 
οποία έγινεν είς βάρος τοΰ Έλληνισμοΰ 
τής Θράκης καί τής Μ. Άσίας, τοΰ 
Πόντου καί τής Ρωσσίας, καί έτσι αφή
νει νά έννοηθή οτι τότε μόνον ή Π α
νευρώπη θά σχηματισθή, δταν καί ή 
Ουγγαρία καταλάβη τά εδάφη, τά όποια 
έχασε καί ή Ρωσσία άποκτήση τάς θα- 
λασσίας εξόδους, τάς οποίας τής αφή- 
οεσαν τά νεότευκτα Βαλτικά Κράτη.

Καί έ'πειτα καταλήγει ώς εξής:
«Δέν είναι, αλήθεια, δυνατόν μέ τήν 

σημερινήν επικοινωνίαν τών Λαών νά 
συνοδέ λ φ ω θ  ώ μ ε ν τόσον ώστε νά βασι- 
λεύση άδιασάλευτος Ειρήνη μέσφ ημών; 
Γεφυρώνομεν τούς Ωκεανούς καί δέν 
είναι δυνατόν νά γεφυρώσο^μεν καί τό 
μικρόν χάσμα τό όποιον υπάρχει είς τάς 
ψυχάς μας; Τό παράδειγμα πρέπει νά 
τό δώσωσιν ή Ευρώπη καί ή Αμερική. 
Ά ς  άρχίσωμεν μέ μίαν ένωσιν τών τευ- 
τονικών Λαών διά νά προχωρήσω μεν 
βαθμηδόν είς τήν παγκόσμιον έ'νωσιν. 
Δι’ αΰτοΰ τοΰ τρόπου δύναται μόνον νά 
εξασφαλισθή ή εδραία Ειρήνη. Ά ς  συ- 
νεισφέρη έ'καστος δ,τι είμπορεΐ, εστω καί 
ενα πλίνθον. Έ τσ ι Θά άναστηλωθή ό 
ιερός βωμός τής Ειρήνης εδραίος είς δό
ξαν καί ασφάλειαν τής άνθρωπότητος».

"Υστερα άπό αΰτήν ακούσατε τί δια
κηρύττει ό Μαχάτμα Γκάντι:

«Θά τεθή τέρμα εις τόν Πόλεμον 
δταν ή συνείδησις τοΰ άνθρώπου έξυ- 
ψωθή αρκετά διά νά άναγνωρίση τελείοχ 
τήν υπεροχήν τοΰ Νόμου τής άγάπης 
εις δλας τάς. εκδηλώσεις τής ζωής. Τό 
κατ’ εμέ μέχρι τέλους τοΰ βίου μου θά 
πιστεύω δτι θά γίνη τοΰτο μίαν ήμέραν».

Άλλά καί ό Ρομαίν Ρολάν ό γνω
στός κομμουνιστής ποιητής λέγει ώραΐα 
πράγματα:

«Ειρήνη δέν σημαίνει τήν άπουσίαν 
τοΰ πολέμου, άλλά τήν αρετήν ποΰ γεν- 
νάται άπό την ζωτικότητα τής ψυχής».

Κατόπιν έ'χομεν τόν Ά γγλον Πον- 
σομπή, δστις διεκρίθη δταν πρό ενός 
περίπου έ'τους έ'καμεν εις τό A lbert H all 
τοΰ Λονδίνου διάλεξιν περί τής καταρ- 
γήσεως τοΰ πολέμου ενώπιον δεκακισχι- 
λίων άκροατών καί συνέλεξε μετά ταΰτα 
εκατόν χιλιάδας ΰπογραφάς Ά γγλω ν 
πολιτών υπέρ τοΰ Είρηνιστικοΰ του κη
ρύγματος μέ τόν δρκον, δπως δλοι οί 
ύπογράψαντες άρνη&οΰν κάθε βοήθειαν 
καί κάθε υπηρεσίαν είς κάθε Κυβέρνησιν, 
ήτις θά κατέφευγεν είς τά δπλα.

Λέγει λοιπόν ό ειρηνιστής ούτος 
Ά γ γ λ ο ς :

«Δέν υπάρχει ζήτημα διεθνές, τό ό
ποιον νά μή δύναται νά λυθη διά τοϋ 
Κοινοβουλίου».

«Δέν υπάρχει διεθνές ζήτημα τό ό
ποιον νά μπορούσε νά λυθή διά τοΰ 
πολέμου».

Ό  Ά γγλος δημοσιογράφος Φρέϊζερ 
έπίσης εκφράζει τήν έκπληξίν του, δτι 
ουδέποτε ήκούσθησαν λόγια ή εθεάθη- 
σαν πράξεις μάλλον άντιφατικαί ή σή
μιερον. 'Ομιλούν δλοι, λέγει, περί τής 
ανάγκης τής παγκοσμιίου ειρήνης, καθ’ήν 
εποχήν δλα σχεδόν τά κράτη εΰρίσκονται 
έξωπλισμένα περισσότερον παρά πρό τοΰ 
πολέμου. Ή  Αμερική καλεΐ τόν κόσμον, 
λέγει, νά αποκήρυξή τόν πόλεμον ώς 
θεσμιόν, καθ’ ήν στιγμήν προετοιμάζει 
τό ισχυρότερον ναυτικόν τοΰ κόσμου.

Ό  Σέσιλ, ή μεγάλη αυτή είρηνιστική 
φυσιογνωμία, εργαζόμενος δραστηρίως 
υπέρ τής ειρήνης, υποδεικνύει μιεταξύ 
άλλων τήν άνάγκην τών τοπικών συμ
φωνιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
εθνών τά όποια νά συμφωνήσουν δπως 
ουδέποτε παρασυρθοΰν είς πόλεμον 
μεταξύ των, άλλά νά λύουν τάς δια
φοράς των δι’ υποχρεωτικής διαιτησίας.

Ό  ϊδικός μιας κ. Πολίτης εργάζεται καί 
αυτός δραστηρίως υπέρ τοΰ ίδιου σκοποΰ 
άλλ" επισύρει τά πικρόχολα σχόλια τοΰ 
Αγγλικού τύπου καί ΰφίσταται την άνα- 
πολίτευσιν τού Λόρδου Κούσεντεν, τοΰ 
Ά γγλου άντιπροσώπου παρά τή Κ.Τ.Ε.

Ό  Διευθυντής τοΰ «Χρόνου» τοΰ



1 3 0 eH  Διάλεξις

Λονδίνου Στήντ, μεταξύ άλλων γράφει: 
«Αί πλεϊσται τών διεθνών σχέσεων εις 

ας ενδέχεται να περιπλακή ή Μ. Βρετ- 
τανία αφορούν ναυτικά ζητήματα και 
διά τοΰτο δύστροπε! νά δεσμευθή μέ 
τήν υποχρεωτικήν διαιτησίαν, αν δέν' 
γνωρίζη έκ τών προτέρων ποίαι άρχαί 
Ναυτικοϋ δικαίου θά έφαρμοσθοϋν».

Ό  Οΰέλς έξ άλλου πιστεύει δτι δυνα
τόν νά έπιτευχθή ή παγκόσμιος ειρήνη, 
έάν οί εϊρηνιστα! οργανωθούν καλώς και 
δηλώσουν δτι -θά πολεμήσουν μέ κάθε 
μέσον κάθε ενέργειαν τών φιλοπολέμων.

Ό  ’Άγγλος βουλευτής και αξιωματι
κός τοΰ Ναυτικού Κεντγουόρθ, ως εξής 
εκφράζεται:

«Δεν υπάρχει άμεσος αιτία διενέξεως 
μεταξύ τοϋ Βρεττανικού και ’Αμερικα
νικού λαοϋ. ’Αλλά τό ίδιον συνέβαινε 
έπί πολλά έτη προ τοΰ πολέμου και με
ταξύ Βρεττανίας καί Γερμανίας. Πιθανή 
αιτία διενέξεους θά ήτο ή ’Αμερικανική 
αϊτησις πρός άναθεώρησιν τοϋ Διεθνούς 
δικαίου δσον άφορά τον κατά θάλασσαν 
πόλεμον*.

Ό  Λοϋντβιχ πιστεύει δτι ή παγκόσμιος 
ειρήνη δύναται νά έπιτευχθή μόνον έάν 
βασισθή έπι τοΰ τριγώνου Λονδίνου, 
Παρισίοΰν, Βερολίνου, ένώ δ Φερρέρο 
λέγει: μόνον έάν ή Ευρώπη άποτελέση 
Η νω μένας Πολιτείας.

Ό  διάσημος Γάλλος ποιητής Πώλ 
Βαλερί εΐπεν εσχάτως είς τό Παρίσι κατά 
μίαν διάλεξίν του τά εξής, άφοϋ έτόνισε 
δτι τά ίδια  είπε καί εις τό Βερολίνο καί 
παρεπονέθη δτι καί έκεΐ ήκούσθη μέν, 
δέν είσηκούσθη δέ.

«Οΰτε σύλλογοι, οΰτε μεγάλα λόγια, 
οΰτε δράσεις καί προπαγάνδες. 'Απλώς 
έργασία μέσα μας διά νά μή υπάρχουν 
δύο έπίπεδα, δύο πρίσματα, δύο διαμε
ρίσματα στον καθένα μας: Ή  έπιστήμη 
άφ’ ενός ποΰ μάς κάνει Εΰριοπαίους, καί 
τό σκοτάδι τοΰ πάθους έξ άλλου, ποΰ 
ρίχνει τούς μέν εναντίον τών δέ®.

Έ ν  τούτοις, ας μή λάβωμεν ΰπ’ δψιν 
τήν ασυμφωνίαν τών ειρηνιστών πρός 
επιδίωξιν τοϋ μεγάλου σκοπού, οΰτε τήν

έντατικήν υπέρ τοϋ πολέμου προπα
γάνδαν τών μιλιταριστών τής Γερμανίας, 
οΰτε τάς δηλώσεις τάς φιλοπολέμους τοϋ 
Μουσσολίνι καί τών διαφόρου ναυάρχων 
καί στρατηγών τοΰ νέου καί παλαιού 
κόσμου, οΰτε τά δσα έγραψαν κατά τοΰ 
δυνατοΰ τής πραγματοποιήσεως τής παγ
κοσμίου ειρήνης πλεΐστοι σοφοί καί δη- 
μοσιολόγοι ως ό U lysse τοΰ «Φινκαρώ 
καί δ Περτιναξ τής «Ήχους* τών Πα- 
ρισίων καί δ Έ μ ίλ  Μπουρρέ τοΰ «Ά βε- 
ν ι ρ» ως καί δ ίδικός μας διεθνολόγος 
κ. Κέπετζης, οΰτε δτι οι λαοί πολλάκις 
δέν πολεμούν νά κατακτήσουν άλλά ϊνα 
αμυνθούν ή άπελευθεριόσουν τούς αδελ
φούς των.

’Αλλ’ήμπορούμεν νά παραβλέψωμεν 
τήν ΰπαρξιν πλείστων ζητημάτων διε
θνών, πού απειλούν άπό στιγμής είς 
στιγμήν τήν ειρήνην ; Ζητήματα έδαφικά 
καί οικονομικά. Ζητήματα αΰτοδιαθέ- 
σεως λαών μεγάλων ως τοϋ ’Ινδικού ή 
τοΰ Αιγυπτιακού, διά νά μή άναφέρω- 
μεν τοΰ Κυπριακού καί τοΰ Δωδεκανη- 
σιακοϋ, τούτου ιδίως πού στενάζει υπό 
τόν ζυγόν! Ζητήματα κοινωνικά τεράστια. 
Κομμουνισμός καί Φασισμός, κεφαλαιο
κρατισμός καί Μιλιταρισμός, πωπερισμός. 
ουρμπανισμός, άπεργία καί δίψα χρυσού 
άσβεστη. Ζητήματα πολιτειακής καί θ ρ η 
σκευτικής φύσεους, δηλ. ζητήματα ύπο- 
στάσεως καί ΰπάρξεως τάξεων λαών η καί 
κρατών καί τών οποίων άνάλυσιν θαυ- 
μασίαν έ'δωκεν δ διεθνολόγος Σελ.

Πρέπει λοιπόν νά λυθούν δλα τά ζη
τήματα αύτά διά νά έπιτευθή ή παγκόσ
μιος ειρήνη, ή πρέπει πρώτα νά έπιτευχθή 
αυτή καί ύστερα νά λυθούν πάντα ταϋτα;

Ό λ ο ιο ί ϊδεολόγοι είρηνισταί φαίνεται 
νά άποφαίνουνται άπεριφράστως καί άσυ- 
ζητητεί υπέρ τής δευτέρας λΰσεως. Έ νω  
οί ίσχυριζόμενοι δτι πρακτικώς σκέπτον
ται, δέν πιστεύουν κατορθωτήν οΰτε τήν 
μίαν οΰτε τήν άλλην λύσιν.

Ά λλ’ας παραδεχθώμεν καί ημείς δτι 
οί ϊδεολόγοι έχουν δίκαιον. Καί πρέπει 
τό κάτω-κάτω τής γραφής νά παραδε
χθώμεν δτι μόνον αυτοί δμιλοΰν ά\ ι-
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διοτελώς. Οΰτε άλλως τε θέλομεν νά πισ- 
τευσωμεν τήν κατηγορίαν δτι μερικοί 
είρηνισταί έχοντες ώς βιοποριστικόν έπάγ- 
γελμα τήν διασάλπισιν τής ανάγκης τής 
παγκοσμίου ειρήνης, δέν πιστεύουν δσα 
διακηρύττουν. Άλλ’ έπειδή εκπροσωπούν 
οΰτοι εΰγενή ιδεολογίαν, πρέπει νά πισ- 
τεύωνται άντί παντός άλλου, δτι έκφρά- 
ζονται δικαίως ή τουλάχιστον καλή τή 
πίστει, (ίέχρις άποδείξεως τού έναντίου.

Ά ς  παραδεχθώιιεν λοιπόν πρός στιγ
μήν, δτι, σύμφωνα μέ τάς εκκλήσεις καί 
συστάσεις τών ειρηνιστών, αίφνης συμ
φωνούν δλοι οί λαοί καί μέ τοπικά καί 
γενικά σύμφωνα υποχρεωτικής διαιτησίας 
αποφασίζουν νά καταργήσουν τόν πόλε
μον, νά τόν καταδικάσουν ώς θεσμόν, 
καί επομένως νά διαλύσουν κάθε στρα
τόν η ναυτικόν πολεμικόν, σύμφωνα μέ 
τήν Σοβιετικήν πρότασιν, καταστρέφον- 
τες καί κάθε δπλον, πράγμα τό όποιον 
— άς σημειωθή καί τοΰτο— σημαίνει καί 
καταστροφήν μιας μεγάλης ταξεως αν
θρώπων, άσχολουμένων εις τήν στρα
τιωτικήν τέχνην, ή τήν πολεμικήν βιο
μηχανίαν καί άποζώντων άπό αΰτάς 
βέβαια.

Καί δτι μετά τήν συμφιονίαν ταύτην 
αποφασίζουν νά διευθετήσουν τά τερά
στια διεθνή καί τοπικά των συμφέροντα, 
δι’ ενός διαιτητικού δικαστηρίου, τό 
οποίον δμως αν καί δέν θά δύναται νά 
έπιβάλλη τάς άποφάσεις του διά τής βίας, 
μή υπαρχόντων τών πρός τοΰτο μέσων, 
ώς προκαταργηθέντων, θά έ'χη έκ τών 
προτέρων τήν συγκατάθεσιν τών κρατών, 
δπως θειοροϋν σεβαστάς τάς άποφάσεις 
του. Ά λλ’ άνευ δρων ή υπό τόν δρον 
δπως αί αποφάσεις του είναι άπολύτως 
δ ίκα ια ι;

Καί άς ΰποθέσωμεν δτι δλοι οί λαοί 
θά πιστεύσουν έκ τών προτέρων δτι 
πράγματι τό διαιτητικόν καί διεθνές 
δικαστήριον θά  άποτελεσθή άπό ΐδεοιιδώς 
δικαίους άνδρας καί άνιδιοτελεΐς τόσον, 
ώστε οΰτ’ αυτός ό χρυσός νά μή δύναται 
κατ’ οΰδέν νά τούς έπηρεάση. Άλλά δέν 
φρονείτε δτι, διά νά θεωρηθή ένας ίδεω-

δώς δίκαιος δι’ δλους τούς λαούς καί 
δι’ δλας τάς διανοητικότητας, πρέπει νά  
άνακαλύψη προηγουμένως τό απόλυτον 
δίκαιον ώς κανόνα καί κριτήριον τών 
άποφάσεών το υ ;

Ά λλ’ άν δ νόμος τής σχετικότητας: 
διέπει καί χρόνον καί τόπον, κατά ποιον 
τρόπον δέν θά  διέπη τό δίκαιον; Καί 
τόσο) μάλλον καθόσον τό δίκαιον τοΰ 
ίσχυρωτέρου είναι τό δίκαιον ποΰ περισ
σότερον έχει έφαρμοσθεΐ υπό πάντων 
τών λαών καί είς πάντας τούς αιώνας 
μέχρις αυτής τής στιγμής;

’Ή  μήπως δέν εΐναι παραδεδεγμένο ν 
δτι τό ηθικόν δίκαιον δσον δήποτε καί 
άν έζητήθη νά άντικειμενοποιηθή, δέν 
υπήρξε πάντοτε κατά βάθος υποκειμε
νικόν ε’ίτε δι’ ένα λαόν, πού τό έπέβαλεν 
έπί άλλου λαού, εϊτε διά μίαν πλειοψη- 
φίαν, πού τό έθέσπισεν εις βάρος τής; 
μειοψηφίας ενός λαοΰ, είτε τό περισσό
τερον διά μίαν ιστορικήν έποχήν ώρι- 
σμένης κοινωνίας, άλλά πάντοτε, κατά 
πλειοψηφίαν τουλάχιστον, άν οχι κατά 
τό δίκαιον δυνάστου ή μειοψηφούσης 
τάξεα):;

Ό  I Ιλάτων, δ μέγας αυτός ϊδεολόγος. 
έ'δωκεν ένα ορισμόν δικαίου κατά τό 
μάλλον καί ήττον κατάλληλον διά τήν 
περίστασιν. «Δίκαιος, εΐπε, εΐναι εκείνος 
πού άπό τής καταλλήλου θέσεως κάνει 
δ,τι d  μπορεί γιά νά άποδίδη έξ ολο
κλήρου είς τήν κοινωνίαν, έκείνο πού 
απολαμβάνει δ ίδιος άπό αυτήν».

"Ωστε ιδού, τήν κατάλληλον θέσιν τής 
διεθνούς διαιτησίας πρέπει νά καταλά
βουν έκεΐνοι ποΰ θά κάμνουν δ,τι μπο
ρούν διά νά άποδώσουν πλήρως έκείνο- 
πού θά απολαύσουν άπό τό σύνολον 
τών Λαών πού θά δικάζουν.

Αυτό δμως τό δ,τι ε ίμ π ο ρ ε ϊ  τού 
Πλάτωνος δέν μάς δίδει τήν εικόνα τοϋ 
σχετικού δικαίου εις τό όποιον έπίστευσε 
καί ό ίδιος, ασχέτως πρός τό πρόβλημα 
πού γεννάται καί κατά ποιον τρόπον θά 
εκλεγούν οί κατάλληλοι; Μάλιστα, δ,τι 
είμπορεΐ, άλλ’ αυτό τό δ,τι ε ίμ π ο ρ ε ϊ  
είναι δυνατόν νά εΐναι επαρκές ϊνα Ικα-
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νοποιή πάντοτε και τούς πάντας η έστω 
και δυο μόνον διαδίκους; Ή  μήπως δέν 
υπάρχουν περιστάσεις καθ'5 ας τό δί
καιον είναι μέ τό μέρος άμφοτέρων τών 
διαδίκων, κα'ι τόσον ώστε νά είναι αδύ
νατος ή ίκανοποίησις τοϋ δικαίου χωρίς 
νά παραβιασθή αυτό τοϋτο τό δίκαιον; 
To sum m um  jus sum m ain ju ria  τών 
Λατίνων δέν μάς λέγει περί αυτοΰ κάτι; 
Άλλά και ή Θυμοσοφία ή ανατολίτικη 
απέδειξε τοΰτο μέ τό έξης χαριτουμένον 
ανέκδοτον. "Οταν μία φορά δύο χωρικοί 
διεκδικοΰσαν ενα ό'νον μέ εξίσου, ισχυρά 
επιχειρήματα καί ενδείξεις, κάποιος τούς 
συνεβούλευσε νά ζητήσουν τήν διαιτησίαν 
τοϋ δικαίου Νασρεδίν Χότζα,.φίλου του, 
εις τόν όποιον δέχθηκε νά τούς συνο- 
δεϋση κα'ι ό ίδιος. Ό  Νασρεδίν Χότζας, 
ευθύς ώς ήκουσε τόν πρώτον, τόσον έπεί- 
σθη περί τοΰ δικαίου του, ώστε εϊπεν 
άπεριφράστοος: Μάλιστα, εσύ έχεις δί
καιον. Άλλά ακόμη δέν μέ ακόυσες και 
μένα, τοΰ εΐπεν ό άλλος παραπονοϋμενος. 
Δέν πειράζει, τοΰ άπήντησεν, πές και σύ 
δ,τι έχεις νά πής. Άλλά ό Χότζας έδειξε 
παραδόξως τόν ϊδιον ενθουσιασμόν και 
δέν έδίστασε νά πή καί sic τόν άλλον, 
Ναί, καί σύ έχεις δίκαιον. Ό  τρίτος δμως 
πού έξεπλάγη διά τόν παράδοξον τρόπον 
τής απονομής τοϋ δικαίου τοΰ φίλου του, 
τοΰ λέγει τότε: Καλά καί άξια τά λόγια 
σου, Χόντζα, άλλά αν έχουν καί οί δύο 
δίκη ο, ό γαΐδαρος όμως είναι ένας καί 
πρέπει νά πής ποιος θά τόν πάρη. Καί 
δ Χότζας ό δίκαιος, βλέποντας τόν έκπλη- 
κτον φίλον του καί κουνώντας τό κεφάλι 
του άπαντά αμέσως: Ναί ναί, φίλε μου, 
καί σύ δίκηο έχεις.

Τί δηλοΐ λοιπόν ο μΰθος; Ό τ ι  τό δί
καιον, επειδή είναι σχετικόν, ή μπορεί νά 
άνήκτ) θαυμάσια εις δυο ή καί περισσο
τέρους διαδίκους. Άλλ= έν τοιαύτη περι- 
πτώσει πώς Θά άποδοθή εις τόν έ'να, 
χωρίς νά πεισθή ό έτερος, ώς αδικημένος 
δτι 6 δικαστής του δέν είναι άδικος;

Καί ποία τότε δικαστική εξουσία είναι 
ποτέ δυνατόν νά γίνη σεβαστή, εφόσον 
μορφωθεί περί αυτής ιδέα ότι δέν εΐναι

δικαία; Άλλως τε αί πλεϊσται τών δια
φορών πού αναφύονται είτε μεταξύ άτό- 
μοον ει'τε μεταξύ μαζών άπό πού έχουν 
τήν αφορμήν τω ν ;

Εξαιρέσει εκείνων ποΰ άπορρέοΐ'ν 
άπό τό δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου, υπάρ
χουν πλεϊσται δσαι διαφοραί, ποΰ απορ
ρέουν άπό τήν έξέγερσιν τής συνειδή- 
σεως δυο ή περισσοτέρων ατόμων, εναν
τίον άλλήλοτν δέ, διότι πιστεύουν έκα
στος χωριστά δτι τό δίκαιον εΐναι απο
λύτως μέ τό μέρος του. Κατά βάθος 
άλλως τε τί σημαίνει τό ασυμβίβαστον 
τών χαρακτήρων, πού εΐναι παραδεδεγ- 
μένον καί ώς λόγος διαζυγίου;

Ό  Αριστοτέλης επίστευε τό μέτριον 
καί τό μέσον  διότι παρεδέχετο δτι τά 
άκρα άπετέλουν αδικίαν. Διά τοΰτο διε- 
φώνησε πρός τόν Πλάτωνα καί ώς πρός 
τάς περί κοινοκτημοσύνης ιδέας του, ώς 
μή έξασφαλιζούσας ούτε τήν ειρήνην ούτε 
τήν πρόοδον τοΰ άνθρώπου.

Άλλά καί αυτός ό Πλάτων δταν συνέ
λαβε τήν Πολιτείαν του, δλην τήν κοινο
κτημοσύνην του, πραγμάτων καί γυ
ναικών, τήν εβάσισε έπί αριστοκρατι
κών καί μιλιταριστικών άκόμη αρχών. 
Διότι παρεδέχθη τήν ανάγκην τοΰ χωρι
σμού τών τάξεων εις τρεις κατηγορίας, 
τούς άρχοντας, τούς φύλακας καί τούς 
δημιουργούς, δηλ. τήν έργαζομένην τάξιν. 
Έ ν  τούτοις κατανοήσας τό αδύνατον τής 
έξευρέσεως τοΰ άπολύτου δικαίου και 
επομένως τής έπιτεύξεως μιας ειρήνης 
είπε τό Θαυμάσιον εκείνο: «Έ άν μή οί 
φιλόσοφοι βασιλεύσωσι ή οί βασιλείς τε 
νΰν λεγόμενοι δυνάσται φιλοσοφήσωσι, 
ούκ έστι κακών παύλα ταΐς πόλεσιν».

Ό  Άρκεσίλαος, ό αρχηγός τής Φιλο
σοφικής σχολής τής μέσης Ακαδημίας, 
έπρέσβευε καί αυτός δτι πρός διάκρισιν 
τοΰ άγαθοΰ άπό τοΰ κακοΰ όφείλομεν 
νά λαμβάνω μεν ώς μέτρον τό ενλογον, 
ενώ ό Καρνεάδης, ό άρχηγός τής νέας 
Ακαδημίας, εγεινε διάσημος διά τούς 
αντιφατικούς του λόγους, έπειδή έπρέ- 
σβευεν δτι «ούδεν εστι της άλη θείας 
κριτηριον, διότι πάντα διαψεύδουσιν
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ημάς». Καί αυτός ό ενάρετος έλεάτης 
φιλόσοφος Ζήνων, μαθητής τοΰ μυΘω- 
δώς ενάρετου φιλοσόφου Παρμενίδου, 
είσαγαγών εις τήν φιλοσοφίαν τήν δια
λεκτικήν, έπεδείκνυε δι’ αυτής «τά αυτά 
δννατά και πάλιν άδύνατα»  καί δι’ 
αυτό έκλήθη καί άμφοτερόγλωσσος.

Περι τής σχετικότητος τοϋ δικαίου έν 
γένει καί επομένως καί περι τοϋ αδυνά
του τής συμπτά>σεως δλων τών άντιλή- 
ψεων καί ό Λουκιανός έγραψε τό σοφοί- 
τατον τετράστιχον :
Λουκιανός τάδ3 εγραψε πολλά τε μωρά τε είδώς, 
Μωρά γαρ άνθαώποις και τά δοκοϋντα οοφά, 
Ουδεν εν άνθρώποιαιν δάκοι δον εοτι νόημα,
3 Αλλ* δ ον θαυμάζεις, τοϋθ* ετέροιοι γέλως !

Άλλά περί τοΰ αδυνάτου τής έξευρέ
σεως τοΰ δικαίου, δέν πειθόμεθα καθ" 
έκάστην δλοι ημείς καί εις τόν καθημε
ρινόν βίον μας;

Πόσες φορές άδυνατοΰμεν, μεΘ’ δλην 
τήν καλήν μας θέλησιν, νά άναγνωρί- 
σωμεν τό δίκαιον τοϋ φίλου μας, τοΰ 
άδελφοΰ μας, τών γονέων μας, τών παι
διών μας, καί αυτής τής γυναίκας μας, 
ένφ ταυτοχρόνως βλέπομεν καί αυτούς 
νά αδυνατούν ν’ άναγνωρίσουν καί τό 
ΐδικόν μας δίκαιον έπί μιας καί τής αυτής 
ύποθέσεως; Παράδειγμα ή γυναίκα μου. 
Καί αυτή, ώς δλες οί γυναίκες, μοΰ κάνει 
ενίοτε παράπονα καί παρατηρήσεις. Έξε- 
τάζων τάς άντιλήψεις της καί εύρίσκων 
δτι άπό τής ϊδικής της άπόψείος δέν 
είμπορεϊ νά σκέπτεται παρά ώς σκέπτε
ται, τής απαντώ.—Έ χεις  δίκηο.—Ναί, 
μοΰ άπαντά, δλο μοϋ λές ότι έχω δίκηο, 
άλλά σύ πάντα κάνεις τά ϊδ ια - τί λοιπόν 
καταλαβαίνα» μέ τό νά έχω δίκηο; Και 
τής λέγω τότε.— Έ άν δέν καταλαβαίνεις 
τίποτε μέ τό νά έ'χης δίκηο, τότε δέν 
έχεις παρά νά παύσης νά τό έχης!

Ό  μΰθος δηλοΐ, διά νά τό παρουσιά- 
σωμεν καί αυτό ώς μΰθον, δτι καίτοι 
ένας άνδρας είμπορεϊ νά έννοή τό δίκαιον 
τής συζύγού του, έν τούτοις άδυνατεΐ νά 
τήν ΐκανοποιήση, διότι δέν είμπορεϊ νά 
ενεργή καί νά σκέπτεται σύμφωνα μιέ 
αυτό. Εκείνος πολλάκις έχει ένα άλλο

δίκαιον, δηλ· ένα άλλο μέτρον δικαίου 
καί τάνάπαλιν. Άλλά ή γυναίκα ή & 
άνδρας μπορεί πάντοτε νά άνέχεται αυτό 
τό άλλο μέτρον; Τδού τό ζήτημα.

Έ άν λοιπόν δέν εΐναι δυνατόν νά 
ίσχύτ) ούτε μεταξύ ενός άνδρογύνου ένα 
μέτρον δικαίου, πώς θά είναι δυνατόν νά 
ίσχΰσΐ] μεταξύ δλων τών εθνών τής 
άνθρωπότητος;

Αξιέπαινοι είναι μάλιστα, καί άξιο- 
θαύμαστϋι, δσοι εργάζονται υπέρ τής 
παγκοσμίου ειρήνης. Ούτε καί τολμώμεν 
καν νά άποκαλέσωμεν μερικούς έξ αυτών 
είρηνομανεΐς  ώς τούς άποκαλοϋν πολλοί 
έκ” τών δημοσιολόγωι·. Άλλά και πώς 
εΐναι δυνατόν νά κατακρίνω μεν καί τούς 
υπευθύνους έκείνους κυβερνήτας τών 
διαφόρων Κρατών δταν τούς βλέπω μεν 
μιαζύ μέ τάς υπέρ τής ειρήνης προσπά
θειας των, νά λαμβάνουν καί μέτρα 
άσφαλείας δι’ αυτά;

Καί πώς εΐναι δυνατόν νά κατακρί- 
,νωμεν καί εκείνους οί όποιοι έχουν πίστιν 
είς τό Λατινικόν δόγμια si v is paceru 
para bellum  ή δέν θέλουν νά λησμονή
σουν τό τοϋ Ηρακλείτου «Πάντα κατ 
έριν γίγνεσθαι, πολέμιος μέν πατήρ, πάν
των δέ Βασιλεύς*, εφόσον μάλιστα βλέ
πομεν δτι καί αυτοί οί είρηνισταί δέν 
συμφωνούν μιεταξύ των ώς πρόν τήν μιέ- 
θοδον ποΰ· πρέπει ν’ άκολουθηθή; Άλλά. 
τί νά ποϋμιε καί είς έκείνους τούς άλλους 
έκ τών ίδικών μιας πού δέν θέλουν νά 
λησμονήσουν τήν σημασίαν τής συμβου
λής τήν οποίαν έ'δωκεν ένας παππάς εις 
ένα καπετάνιο, δταν τόν ήρώτησε ούτος 
έάν μέ τόν άγιασμιόν, πού τοΰ έκαμεν 
είς τό καράβι του, Θάέγ?νύτωνε έπί τέλους, 
άπό τά φοβερά ποντίκια άπό τά όποια 
ήταν γεμάτο: Καλό-κακό, καπετάνιε, πάρε 
καί μιά γάτα, τοΰπε ό παππάς, άφοϋ 
έπληρώθηκεάδρώςγιάτόν άγιασμιόν του.

Φρονώ λοιπόν δτι ήμιεΐς ιδιαιτέρως 
οί "Ελληνες, χωρίς νά παυσω μεν βέβςχια. 
έργαζόμενοι υπέρ τής παγκοσμίου ειρή
νης και πληρώνοντες καί κάτι εις τούς 
υπέρ αυτής άσχολουμένους είδικώς, εϊ- 
μεθα υποχρεωμένοι, επειδή περιστοιχι-
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ξόμεθα άπό λαούς, ο! όποιοι πάντοτε 
κάτι ζητοΰν άπό ημάς, νά άγρυπνώμεν.

Ό  ιστορικός κα'ι πολιτικός τής Ρου
μανίας Γκιόρκα όμιλών προχθές άκόμη 
■εις τόν εν Παρισίοις άνταποκριτήν τοϋ 
"Εμπρός» είπε: Δέν έχω καμμίαν έμ- 
Λίστοσΰνην εις τήν Βουλγαρίαν και τήν 
πολιτικήν της. Οί Βούλγαροι είναι ύπου- 
λοι και περιμένουν τήν ευκαιρίαν διά νά 
έπιτεθοΰν εναντίον και τής Ρουμανίας 
καί τής Ελλάδος. Έ ξ  άλλου άγγέλλεται 
ήδη άπό τήν Γενεύην οτι ραδιουργίαι 
τινες ώθοΰν τήν Βουλγαρίαν καί Σερ
βίαν εις συνεννόησιν διά κοινήν επίθε- 
σιν εναντίον τής 'Ελλάδος.

Εσχάτως άκόμη ό φιλόσοφος Κάϊζερ- 
λιγκ, έξετάζων τήν σύστασιν τών Βαλ
κανικών λαών, εξέφρασε τήν γνώμην δτι 
είναι άδύνατος ή ειρήνευα ις τής Βαλ
κανικής, εφόσον Σέρβοι, Βούλγαροι καί 
Αλβανοί εΰρίσκονται άκόμη είς πρωτό

γονον κατάστασιν.
Ή μεΐς άλλως τε δέν έχομεν κάποιαν 

μακράν καί ιστορικήν πείραν καί άπό 
τούς τρεις, ή μάλλον καί άπό τούς πέντε 
λαούς, μέ τούς οποίους συνορεύομεν;

Άλλά τότε τί θά μάς έμενε νά κάμωμεν;
Νά πιστεύσωμεν τούς ΐδεολόγους καί 

διπλωμάτας εΐρηνιστάς άνευ όρων; Δέν 
θά ήτο πολύ επικίνδυνον τοϋτο διά τό 
μέλλον μας, άν καί έχω μεν πίστιν είς 
τήν άνάγκην τής είρηνεύσεως τών λαών ; 
Καί ποιον άραγε νά είναι τό μέλλον μας;

Ό  ίδιος φιλόσοφος Κάϊζερλιγκ άπο- 
■φαίνεται δτι οί Έλληνες, ώς ό άρχαιό- 
τερος καί μάλλον πολιτισμένος λαός τής 
Ανατολής, έάν απόρριψη τόν φόρτον 
τών άναμνήσεών του, θά δυνηθή νά 
ήγηθή καί πάλιν τών άνατολικών λαών 
ως καί κατά τήν Ρωμαϊκήν εποχήν διότι, 
άν σύμφωνα μέ τόν νόμον τοϋ άνεπι- 
•στρέπτου, δέν είναι δυνατόν νά τοΰ έπα- 
νέλθτ) τό άρχαϊον πνεΰμα, θά δυνηθή 
δμως νά δημιουργήση νέον πολιτισμόν, 
διά τοΰ οποίου καί πάλιν νά ευεργετήση 
τήν ανθρωπότητα, ύπό νέον εντελώς 
πνεΰμα.

Τί νά σάς πώ, Κυρίες μου καί

Κύριοι : Θά σάς κάμω καί άλλην μίαν 
έκμυστήρευσιν. Πιστεύοο εις τό Πεπρω- 
μένον, χωρίς βέβαια νά πάσχω άπό μοι- 
ρολατρείαν, παθητικήν καί νοσηράν, άνα- 
τολίτικην καί διά τοΰτο συμφιονώ μέ 
τόν Κάϊζερλιγκ. Πιστεύω άκρανδάντως 
καί έχω πεποίθησιν δτιτό Πεπρωμένον 
τής Φυλής μας ήδη άρχίζει νά διαλάμπτ) 
μέσα εις τά αδιαπέραστα σκότη τοΰ μέλ
λοντος. Έ γώ  τό διακρίνω, δταν ορα
ματίζομαι.

Πιστεύων οτι ό άνθρωπος δέν εΐναι 
τυχαΐον δημιούργημα, πιστεύω επομέ
νως καί εις τήν υψηλήν αποστολήν λαών 
καί άτόμων, έκ τών προτέρων προδια- 
γεγραμμένην.

Πιστεύων μαζύ μέ τόν Αναξαγόραν 
είς τήν έ'μφρονα άρχήν τής κινήσεως, 
τόν N ot>ν, πιστεύω δτι δέν είναι δυνα
τόν ό 'Ελληνισμός νά μή εΐναι τεταγμέ- 
νος ύπ’ αύτοΰ, ως τό δργανον μιάς rwo- 
τέρας δημιουργίας.

Αΐ Ελληνίδες πρό παντός πρέπει νά 
πεισθοϋν περί τούτου. Διότι αυτές θά  
διαπλάσουν τάς μελλούσας γενεάς,διά τήν 
δημιουργίαν ταύτην. Καί θά τάς διαπλά
σουν, διότι ό φεμινισμός ευτυχώς τάς 
έξυπνα ήδη. ’Ό χι βέβαια ό φεμινισμός 
ό νοσηρός, ποΰ πιστεύει δτι ή γυναίκα 
είμπορεΐ νά έξομοιωθή πρός τόν άνδρα, 
άλλά ό φεμινισμός ποΰ πιστεύει δτι 
πρέπει νά εξισωθούν τά δύο φϋλα χάριν 
τής κοινωνικής ισορροπίας. Ό  Φεμινι
σμός ποΰ ενθαρρύνει τήν γυναίκα είς τήν 
διαπαιδαγώγησήν τών παιδιών της, καί 
δχι εκείνος ποΰ τήν εξευτελίζει, εξωθών
τας αυτήν είς τήν άπομίμησιντοϋ άνδρός. 
Ό  Φεμινισμό; ποΰ έπιρρίπτει είς τήν γυ
ναίκα τήν ευθύνην τών πράξεων της και 
ό δποΐος επομένως τήν υποχρεώνει εις 
τήν άσκησιν τής άρετής, καί τήν δ ι' 
αύτής ένίσχυσιν συζύγου καί τέκνων.

Μέχρις δτου λοιπόν έπιτευχθή έπί τής 
γής ή παγκόσμιος ειρήνη, ήμεΐς οί Έ λλη
νες θά άκολουθήσωμεν τήν τροχιάν, τήν 
οποίαν μάς έχάραξεν ό Νοΰς, ϊνα δι’ 
αύτής συμβάλλωμεν υπέρ τής μεγάλης 
ταΰτης ιδέας.
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Καί ή τροχιά μας δέν έμπερικλείεται 
παρά είς μίαν μόνην λέξιν, Α ρετήν. 
Τήν κατά Πλάτωνα Αρετήν.

Δηλαδή τήν τελείαν καί ωφελιμωτάτην 
εκείνην διάθεσιν τής ψυχής ποΰ καθιστά 
τόν άνθρωπον λόγφ καί έργω, σύμφω
νον καί πρός τόν εαυτόν του καί πρός 
τούς άλλους. Τήν τετραπλήν άρετήν τοΰ 
Πλάτωνος, ήτοι τήν φρόνησιν, τήν άν- 
δρείαν, τήν σωφροσύνην καί τήν δικαιο
σύνην.

Ά λλ’ επειδή, λέγει πάλιν ό ϊδιος, αΐ 
αισθήσεις παραπλανοΰν τόν άνθρωπον, 
πρέπει πρός άπόκτησιν τής άρετής, νά 
ζώμεν μέσα είς μίαν πολιτείαν καλώς 
κυβερνωμένην. Διότι «ή Π ολιτεία  τρ ο 
φ ός άνθρώ πω ν ία  τί, καλή μεν άγα- 
θών ή δ ’ εναντία  κα κώ ν».

Διότι ή Πολιτεία, ως λέγει καί ό Α ρ ι
στοτέλης, πρέπει νά είναι τό άντικείμενον 
τής ένεργείας τοΰ άνθρώπου, επειδή έν 
αυτή κατορθοΰται ή ευδαιμονία αύτοΰ μέ 
βάσιν τήν τεθεμελειωμένην οικογένειαν.

“Ωστε ιδού ποΰ καλεΐσθε, ω Έλλη- 
νίδες, νά έργασθήτε:

Νά χαλυβδώσετε διά τής άρετής τήν 
ψυχήν μας διά νά δημιουργήσωμεν τήν 
ηθικήν πολιτείαν μας. Διότι σείς καί 
μόνον σείς, είμπορεΐτε νά οδηγήσετε τήν 
νέαν γενεάν πρός τήν τετραπλήν κατά 
Πλάτωνα άρετήν, τήν φρόνησιν, τήν 
άνδρείαν, τήν σωφροσύνην καί τήν δι
καιοσύνην. Διότι σείς, καί μόνον σείς, θά 
δυνηθήτε νά θεμελειώσετε τήνΈλληνικήν 
οικογένειαν κατά τόν Άριστοτέλην.

Κινδυνεύει νά καταπνιγή τό ’Έθνος 
μας. Στρέψατε γύρω νά ίδήτε. Κΰμα άμα- 
θείας, κΰμα ψεύδους, κΰμα σπατάλης καί 
άσωτείας, κΰμα σοφιστείας καί άμαθείας, 
κΰμα έξαχρειώσεως τών άπροστατεύτων

γ υ ν α ικ ώ ν  καί παιδιών, καί άκόμη ένα 
τεράστιον κΰμα άρριβισμοΰ καί σνομπι- 
σμοΰ παθολογικώτατον. Τό ενα πίσω 
άπό τό άλλο, δλα αυτά τά τεράστια κύ
ματα, άπειλοΰν νά κατακλύσουν τήν 
ύπαρξίν μας.

Άλλ’ ας μή άπελπιζώμεθα.
Ά ς  βασισθώμεν επί τής ηθικής άντο- 

χής τής Έλληνίδος γυναικός.
Καί ας έλπίσωμεν άπό τήν δημιουρ

γικήν της εργασίαν, άπό τήν έμφυτόν 
της άρετήν. Διότι καί αν δέν κατορθώστ] 
αΰτη νά μάς εξασφάλιση τήν ειρήνην 
τών σωμάτων, άφοϋ δέν έξαρτάται άπό 
αύτήν τοΰτο άλλά άπό τούς έξωτερικούς 
έχθροΰς μας, πάντως δμως έξαρτάται άπό 
αύτήν ή ειρήνη τών ψυχών μας.

Καί δταν ήμεΐς οί “Ελληνες άποκτή- 
σωμεν τήν ψυχικήν ταΰτην ειρήνην καί 
πάλιν ως οΐ άρχαΐοι Θά περικλείσωμεν 
μέσα μας δλον τό φώς καί δλον τό χρώμα 
τοϋ γαλανοΰ μας ουρανού καί μετά ταΰτα 
ως προβολείς αστείρευτοι θά φωτίσωμεν 
καί πάλιν τήν άνθρωπότητα.

Διότι τότε μόνον υπάρχει ελπίς νά κα- 
τορθωθή έκεΐνο τό όποιον Θέλει, ό Βαλερί 
καί ονειρεύεται ό Γκάνδι μέ δλους τούς 
εΐρηνιστάς, διά νά εξασφαλισθή ή παγκό
σμιος ειρήνη, ως τήν διεκήρυξεν ό Χρι
στός άπό τοΰ Γολγοθά του.

Διότι τότε ή ψυχή τοΰ άνθρώπου, θά 
έχη ’ίσως φθάσει είς τό τέλειον άγαθόν, 
τήν «άταραξίαν-εύθυμίαν * ώς τήν έπρέ- 
σβευεν ό Δημόκριτος, δτε καί θά ένωτί- 
ζ ε τ α ι  πλέον τήν άρμονίαν τοΰ Σΰμπαντος, 
ώς τήν έφαντάσθη ό Πυθαγόρας, και 
ώς τήν άπέδωκε μέ τήν γοητευτικήν και 
ύπερκόσμιον φωνήν του ό Ναζωραίος ; 
«Ε ΙΡΗ Ν Η  ΥΜΙΝ».
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Γ ΙΑ  Μ ΙΑ  Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  Ε Λ Λ Α Δ Α
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

KQITR ΠΘΗΝΗΤΟΥ, Δημοσιογράφου 

Είς τήν Λέσχην Καλλιτεχνών. 28 Φεβρουάριου

' ΑγαπηποΙ φίλοι, Κυρίες καί Κύριοί,
Εΐνε ή πρώτη φορά ποϋ στόν τόπο μας 

Ιδρύεται—εστω καί τόσο μικρή κα'ι στενόχω
ρη— μιά Λέσχη Καλλιτεχνών. Θά μπορούσε νά 
πή κανείς—δχι χωρίς κάποια υπερβολή—δτι 
έως τώρα στήν 'Ελλάδα ή Τέχνη έμενε άσ ε- 
γη, καί άπό 'δώ κι1 εμπρός άποκτα τήν στέγη 
της. Είνε έν πάση περιπτώσει αναμφισβήτητα 
τό πρώτο πραγματικό βήμα ποϋ κάνει δ καλ 
λιτεχνικός κοσμος τής χώρας μέ τήν ΐδρυσι 
τοΰ «Ατελιέ». Έ ν α  βήμα ποϋ αξίζει νά χαι 
ρετισθή μέ ανυπόκριτο 
ενθουσιασμό άπό δσους 
άγαπούν τήν τέχνη καί 
νοιώθουν τή μεγάλη 
σημασία της στή ζωή.

Ή  εποχή ποΰ έχουμε 
ταχΟή νά ζήσουμε είνε 
εποχή κοσμογενική/ Από 
τις Ιστορικές εποχές ποΰ 
ό άνθριοπος αλλάζει 
ρυθμό, ποϋ μεταπηδά 
άπό τό παληό στό και
νούργιο καί γίνεται άλ
λος άνθρωπος. Ε ποχή  
ριζικής αλλαγής συνη
θειών καί κατευθύνσεων.
Σέ δλον τόν κόσμο γε
νικώς. Σέ μάς τούς "Ελ
ληνες άκόμη περισσό- 
τιρο. Βλέπω, λοιπόν, τό 
«Ατελιέ», τή φιλική 
συγκεντρωσί μας στή 
συμπαθητική αυτή φω
λιά, οΰτε λίγο, οΰτε πο
λύ, ώς ενα αξιοσημείωτο 
εθνικό γεγονός. Καί άν 
ή άρχή, δπως λένε, είνε τό ήμισυτοϋ παντός, 
πρέπει ώρισμένως νά είμαστε πολύ υπερή
φανοι δτι ήδη τήν εχουμε κάμτ] εμείς.

Ά λλά, ταυτοχρόνους οφείλουμε νά γνωρί
ζουμε δτι αναλαμβάνουμε κοί κάποιες υπο
χρεώσεις, δπως κάθε άτομο καί κάθε ομάδα 
δταν άποφασίζη ν’ άφίσΐ] τήν ησυχία τοϋ 
σπιτιοΰ της καί νά πσρΐ] μιά πρωτοβουλία 
τολμηρή καί δημιουργική. Εινε στιγμές ποΰ 
ό άνθρωπος ζΐ] εντατικά, μέσα σέ μιά μονα
χή στιγμή ζή γιά πολύν καιρό. Οί στιγμές 
αΰτές είνε δταν κινείται άπό ένα εσώτερο

πρόσταγμα, καί οί στιγμές μόνο αποτελούν 
τό άθροισμα δλης μας τής ζωής. Γ ιατί τόν 
άλλο καιρό τόν χάνουμε, ώς έπί τό πλεΐστον. 
άσκοπα, κοί τό ταξίμετρό μας σημειώνει 
απλώς άνομο ή — γιά νά φέρω μιάπαρομοίω 
σι παρμένη ολωσδιόλου άπό τή νέα μορφή 
τής ζα)ής μας, τό αυτοκίνητο, τή σύγχρονη 
θεότητα τοΰ πολιτισμού ποΰ καίμε άφθονη 
τή μπενζίνα στή λατρεία της.

"Υστερα, λοιπόν, άπό τόν πρώτο ενθου
σιασμό τής συμπήξεως τοϋ «’Ατελιέ», γιά τήν 

δποία είλικρινώς νομίζω 
δτι διερμηνεύω τή γε
νική έντύπωσι αν συγ
χαρώ καί δημοσία τούς 
ίδρυτάς του, πρέπει νά 
σκεφθοΰμε καί κάπως 
σοβαρώτερα γιά τόν α
πώτερο προορισμό, τήν 
αποστολή, θ ά  έλεγα, τής 
Λέσχης μας. Ή  φυσική 
μου διάθεσις θ ά  ήταν 
νά σάς κάμω μιάν ομι
λία χωρίς νά δεσμεύεται 
άπό χειρόγραφα, καί μ° 
ένα θέμα πολύ διασκε- 
δαστικό—τώχω ύπ’ δψι 
μου μάλιστα άπό τώρα 
καί σάς υπόσχομαι νά 
γελάσουμε αρκετά κά
ποιο άλλο απόγευμα. 
Ά λλά τό βάρος τής ευ
θύνης δτι μοΰ έγινε ή  
τιμή νά μιλήσω πρώ 
τος, μέ υποχρεώνει νά 
γίνω ή αφορμή μιάς ά- 
παρχής βαθυτέροβν συλ

λογισμών ώς πρός τήν μελλοντική σταδιοδρο
μία τοϋ «’Ατελιέ» ώς οργανισμού καθαρώς 
διανοητικοΰ.

“Έ να κλώμ, Κυρίες καί Κύριοι, μπορεί κά
ποτε νά είνε μιά ολόκληρη Έπανάστασις. 
Μιά σημαία πού υψώνεται σέ κοντάρι, κοί 
στις δίπλες ποΰ παίρνει, καθώς φυσάει ό 
άέρας ν ’ άναριπίζΐ] τήν ύπόμνησι ενός ύψη- 
λοϋ σκοποΰ. ’Ασφαλώς δ σκοπός μας δέν εινε 
νά μαζεύω μαστέ σ’ ένα μέρος καί νά δ ια 
σκεδάζουμε. Υ πάρχουν τόσα πολλά κέντρα 
διασκεδάσεων στή σημερινή ’Αθήνα ώστε θά
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ήταν αστείο ν’ ανοίξουμε ’μεΐς ιδιαίτερο μα
γα ζί γιά  φαγοπότι καί γιά  χορό. Ή  διασκέ- 
-δασις μας εινε τό μέσον. "Ενα μέσο άπαραί- 
τητο, βέβαια, γιατί ή Έπανάστασις μας βασί
ζετα ι άκριβώς στό κέφι καί στή χαρά. Αύτά 
εινε τά δπλα μας. Πιστεύω δτι είμαστε δλοι 
•σύμφωνοι κατ’ αρχήν σ αΰτή τήν άντίληψι, 
■καί μέ εξαιρετική εΰχαρίστησι διεπίστωσα 
ό τ ι διαπνεόμεθα άπ’ τήν ϊδια ιδέα νά υπηρε
τήσουμε κάποιο Ιδανικό. Τό διεπίστωσα καί 
χθές τό βράδυ άκόμη σέ μιά σχετική συζή- 
τησι μέ μερικά επίλεκτα μέλη τής Λέσχης 
μας, ρίχνοντας δοκιμαστικές βολές μήπως τό 
αντικείμενο τής ομιλίας μου φανή βαρύ, καί 
-δέν θά  ήθελα καθόλου νά προσκρούσω στό 
τρόπο τοΰ σκέπτεσθαι τών καλών φίλων μου. 
Θά τούς άφινα νά γλεντούν απερίσπαστα καί 
■θάλεγα στόν εαυτό μου νά εύθυμήση μαζί 
τους, γιατί δταν μιά ιδέα δέν έχει ώριμάση 
ά φ ’ έαυτής, είνε μάταιο νά 0έλτ) νά τήν καλ
λιεργήσω κανείς μέ τό στανιό. Πιάνει ένα 
φυτό, δταν καί τό χώμα ειν ε κατάλληλο. 
Εύτυχώς, δλως διόλου, αντίθετα διέγνωσα 
ένα σπάνιον ζήλο γιά μιά άνιότερη προσπά
θεια  σέ δλους μέ δσους μίλησα. ’Από τήν 
πρώτη στιγμή, άλλως τε, έπίστευα δτι στόν 
αέρα αύτοΰ εδώ τοϋ χώρου υπήρχαν σπινθή
ρες, καί ή πειραματική μου δοκιμή μέ έπεισε 
τελειωτικά. Αύτό τό «Πιστεύω» θά  ξεδιπλώ--- 
σουμε σήμερα σ’ ένα δρκο πίστεως μεταξύ 
μας, ώστε νά μας συνδέϊ) στό έξης τό μυ
στικό μιάς ενιαίας κατευθύνσεώς. Θά ποϋμε 
τό πρόγραμμά μας νά τό άκούσουν καί δ σ π  
-άπ’ έξω μάς κάνουν τήν τιμή νά μάς παρα
κολουθούν, ώστε νά μάς παράσχουν καί αύτοί 
τ 11 συνδρομή οσάκις τούς τήν ζητήσουμε 
γ ιά  τήν έξυπηρέτησι τοΰ μεγάλου σκοποΰ.

ϊ*:* *
Ή  γενεά μας, Κυρίες καί Κύριοι, έχει 

ιιοΐρα σκληρή. Ευτυχισμένοι δσο,ι θά  γεννη
θούν καί θ ά  ζήσούν άργότερα. Αύτοί θά 
βροΰν τό δέντρον φουντωμένο καί δέν θά 
έχουν παρά ν ’ απλώσουν νά δρέψουν τούς 
καρπούς. 'Η  δική μας γενεά εινε καταδικα
σμένη νά φάη τήν ζωήν της στήν κουζίνα 
τών προετοιμασιών, είνε ή γενεά τοΰ πόνου 
καί τής συλλογής. Εΐδε τά τρομεροίτερα πε
ριστατικά νά συμβαίνουν γύρω της. Έ ζη σ ε  
πή φρίκη καί τή συντριβή δσο λίγες γενεές 
στήν αιωνιότητα. Υ πήρξε ή ήρω'ί; ενός πε
λωρίου δράματος καί εινε υποχρεωμένη νά 
παίξη έως τό τέλος τό ρόλο της. Τα>ρα άντι- 
κρίζει τόν επίλογο καί είνε πολιορκημένη 
άπό άγρια προβλήματα Βέβαια εμείς εδώ 
δέν πρόκειται νά κάμουμε πολιτική. Δέν θά  
έξυφάνουμε κίνημα κατά τής εξουσίας καί 
οΰτε θά βάλουμε τής βάσεις κομματικής 
δράσεως. ’Αλλά καμμία πολυτάραχη περί
οδος τής άνθρωνίνης ιστορίας, περίοδος

ευτυχίας ή δυστυχίας τών λαών, δέν μνημο
νεύεται χωρίς νά καθορίζη, τήν οΐανδήποτε 
άνάμιξι στά γεγονότο τής καλλιτεχνικής της 
κινήσεως. Ά πό  τήν λαμπρότητα τών κλασι
κών Α θηνών, άν έλειπαν ό Φειδίας, ό Π ρα
ξιτέλης, ό ’Ικτίνος, δ Σωκράτης, ό Πλάτων, 
ασφαλώς θ ά  έφθανε γιά νά άφήση τόση δό
ξα πίσω του μονάχος δ Περικλής. Έ κ ε ΐ ψη
λά, στήν κορυφή τοΰ άρχαίου βράχου, ο! 
κολώνες τοΰ Παρθενώνας μένουν γιά νά 
μαρτυρούν τήν άδιάσιστη αΰτή άλήθεια εις 
τό διηνεκές. Ή  Τέχνη άφησε τά μνημεία 
της άφθαρτα χιλιάδες χρόνια άφοΰ έπεσαν 
καί έγκρεμίστηκαν οί προσκαιροι Θεοί. Καί 
άκόμη, άν σήμερα είς τήν Δύσι γίνεται κάτι 
πού κυριαρχεί σέ δλη τήν υδρόγειο ώς φαι
νόμενο θαυμαστής προοδευτικής εξελίξεως 
καί τό μιμοΰνται τά έθνη άπό τά πέρατα 
σάν ένα ευλαβικό προσκίνημα, δλο αύτό τό 
πολυσχιδές συγκρότημα πού λέγεται σύγχρο
νος Ευρωπαϊκός πολιτισμός έπήρε τή φόρα 
του άπό τή Ά ναγέννησι τού τεχνώνα. Μέσα 
στά άτελιέ έ?ναμψε στής παλέττες σάν άστέρι 
ή άλήθεια καί στόλισε τά μεσαιωνικά σκο
τάδια πού έπλάκοναν έτος τότε τόν άνθρωπο 
στή σκλαβιά. Τ ί είνε ό σημερινός πολιτισμός: 
Ά ποθέω σις τών ελευθεριών, γενίκευσις καί 
άπλούστευσις τών μέσων γιά μιά καλλίτερη 
ζωή. Έ ν α  πραγματοτοιημένο δνειρο ποΰ τά 
σχέδιασαν σέ τελλάρα οί Ραφαέλοι καί οί 
Μιχαλάγγελοι.

Γ ι’ αύτό μοΰ φαίνεται δτι έχουμε χρέος 
νά έξετάσουμεν ώς είδος καταστατικό χάρτη 
τής όργανώσεώς μας τού , δρους τοΰ π ερ ι
βάλλοντος, καί σύμφοννα μέ τήν έπιταγήν 
τών αναγκών, ν’ άποβλέψουμε στό άνοιγμα 
ενός δρόμου γιά τό γενικό καλό. Ή  τέχνη 
δέν είνε παρά ένα κοινωνικό φαινόμενο κι’ 
αΰτή. "Οταν υπάρχει άναρχ α μολονότι δ 
Ταίν πιστεύει δτι καί ή αναρχία παρέχει 
στόν τεχνίτη τούς τύπους πού τοΰ χρειάζον
ται καί μπορεί μέσα άπό τή δυστυχία ν’ 
άντλήστ) τις άναζητήσεις του δταν υπάρχει 
δμως άναρχία πολιτική του δισπραγία οικο
νομική εΐνε βέβαιον δτι ό καλλιτέχνης χάνει 
τή χαρά τής έμπνεύσεώς του καί τήν ελπίδα 
τής ηθικής και τής υλικής έπιβραβεύσεως 
τοΰ έργου του. Τ ί μπορεί, λοιπόν, νά μάς 
ένδιαφέρη περισσότερο παρά ή πραγματοποί- 
ησις τοϋ ονείρου γιά μιά καινούργια Ε λλάδα , 
καλλίτερη καί υγιέστερη άπό τή σημερινή, 
άπηλλαγμένη άπό τά -ψεύτικα είδωλα τών 
πλαστών άξιών καί λυτρουμένη άπό τήν κα
τάρα τοΰ μίσους ποΰ εμποδίζει καί άνακό- 
πτει κάθε αγνή εύγενική ορμή.

Τό παγκόσμιο ρεΰμα τής δημιουργίας 
ενός νέου πολιτισμού υπάρχει άφθονο καί 
στόν ‘Ελληνικό ορίζοντα. Δέν λείπουν οΰτε
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τά στελέχη, οΰτε τά μέσα γιά νά εκδηλωΟή 
παράπλευρα στή διεθνή προσπάθεια, άλλά 
νά πνίγει δλα καί νά βυθίζτ] ή γενική η θ ι
κή άποτελμάτωσις. 'Ιδού προορισμός απέ
ραντος ποΰ μάς καλεϊ νά υπερετήσουμε. Μιά 
Λέσχη σημαίνει πρό παντός συσσωμάτωσι 
πολλών ανθρώπων έπί τό αΰτό .Ή  ένωσις είναι 
ή πηγή τής δυνάμ εις. Σάν τό νεράκι πού 
κυλάει γάργαροκαί κελαριστό, καί ξάφνου 
δταν συμποσωθή κάποτε γίνεται μέ μίας στό 
κατρακΰλημά του δύναμις ηλεκτρική πού 
μπορεί νά κίνηση κολοσσούς καί νά καταυ- 
γάοη κόσμους μέ τό θαμβωτικό του <ρώς. 
Χ ωρίς πρόγραμμα τό «Ά τελιέ -θά έμενεάχρη- 
στη δΰναμις. Έ χουμ ε τόσα πολύτιμα στοιχεία 
μεταξύ μας πού θάταν κρίμα νά τ ’ άφί- 
σουμε νά χαθοΰν. Είμαστε—θ ά  μοΰ έπιτραπή 
νά χρησιμοποιήσω μιά ξενική λέξι πού απο
δίδει περιεκτικά τό νόημα πού θέλω νά πώ 
είμαστε ή E lite  τού τόπου, ή ποιοτική έκ- 
λεκτότης του, ή τάξις ποΰ έμαθε νά σκέπτε
ται καί νά αισθάνεται, νά έκφράζη τά συναι
σθήματα τής όλότητος νά βλέπη μέ μάτια 
προνομιούχα καί νά ξεχωριζη κάθε λεπτή 
άπόχρωσι τοΰ καλοΰ. Είμαστε ή E li te  καί 
στή συνείδησί μας ξεχειλίζουν συμπεπικνω- 
μένα καθήκοντα. ’Ανέκαθεν αυτοί οί άνθρω
ποι απετέλεσαν τήν τιμητικήν πρωτοπορεΐα 
σέ κάθε ιστορική μεταβολή πού αναφέρουν 
τά ανθρώπινα χρονικά έπί γής. "Οταν τά 
πλήθοι κακοδαιμονοΰν, αυτοί τούς γίνονται 
οδηγοί. Γ ιατί αύτοί βλέπουν μακρΰτερα καί 
ζοΰν κάμποσο π ιό μπροστά άπό τούς άλλους. 
Τούς διακρίνει έγκεφαλική ραδιενέργεια καί 
φωτίζει τό διάστημα μέ τή λάμψι της.

Ή  'Ελληνική E lite  καλείται, έπί τέλους, 
σήμερα νά μηλήση καί αυτή. ’Αρκετά έπλα- 
νήθη, άρκετά έταλαιπωρήθη, άρκετά ύπέφερε, 
άρκετά έσιώπησε. Εΐνε ή ώρα νά διατυποίση 
τις απόψεις της. Ν ’ άγωνισθή στό στίβο καί 
νά διαλαλήση τούς πόθους της. Νά συντελέση 
μέ δλα της τά εφόδια στή διαμόρφωσι μιας 
νέας ζωής καί ν’ άκουσθή έπιβλητικά μέ τό 
σεβασμό ποΰ τής ανήκει στό άβυσσαλέο χάος 
ιώ ν  τόσων παραφωνιών. Τότε μονάχα ή Λ έ
σχη μας Θά έχη ένα σοβαρόν λόγον ύπάρ- 
ξεως, ώστε νά μπορούμε μέ τό μέτωπο ψηλά 
νά λέμε δτι υπήρξαμε πρωτεργάτες της.

** *
Ας τακτοποιήσουμε, λοιπόν, τό ζήτημά 

μας σέ μιά αλληλουχία συλλογισμού:
Ζοΰμε ολοι μας στήν 'Ελλάδα καί είμαστε 

Ελληνες.. Κανείς δέν μπορεί νά μάς άρνηθή 
αυτό τό δικαίωμα. Καί μωροί δσοι άπό 
μονοί τους προσπαθοΰν καί φαντάζονται 
δτι μπορεί νά τό άφαιρέσουν άπό τόν εαυτό 
τους και ώς δικαίοίμα καί ώς ύποχρέωσι. 
Μάς έμπνέει ή μάλλον κάτι θετικώ τερο: 
μάς στεγάζει δ Ιδιος ουρανός. Μιλούμε τήν

ίδια  γλώσσα καί κινούμεθα στά ίδια  μέρη 
μέ τά ίδια βήματα. 'Αγαπούμε τήν πατρίδα  
μας, άγαπώντας τόν έαυτόν μας καί αγαπών
τας τήν τέχνη μας. Αΐ, διάβολε, πεινούμε, 
λοιπόν, λιγάκι γιά δλα αυτά. Πονάει κανενός. 
ή ψυχή του τήν ώρα ποΰ πάσχει τό σώμα 
του· Πονοΰμε μάλιστα ακόμα περισσότερο 
άπό τούς άλλους, γιατί έχουμε περισσότερο 
ακονισμένη τήν αΐσθησι καί περισσότερο άνε- 
πτυγμένη τή συνείδησί. Γυρίζουμε μίαν ώ ρα 
ολόγυρα τό βλέμμα καί κυττάζουμε: Χμ. Ή  
Ε λλάδα  δέν εινε καθόλου καλά, καθώς εινε 
αυτή τή στιγμΐ]. Μία μεγάλη καί μιά συνεχής 
πάλη δεκαπέντε ολοκλήρων χρό'ονν τήν έξε- 
Θέωσε κυριολεκτικώς. Τήν έξεβίδωσε. Τ ής 
άπεζΰμησε τήν ικμάδα της. Τά νειάτα της τά 
εξέσχησαν οί πολέμα ι. Τά μπράτσα της τά  
έκούρασε ή ακοίμητη άγωνία, τεντωμένα νά 
προσδοκούν. Τά μάτια της τά έξασθένισε η  
ένατένισις. Κλαυθμοί καί όδυρμοί άπό παντοΓ-- 
Άπεγνωσμένες επικλήσεις, συμφορές, κραυγές 
απελπιστικές,καπν οί,φωτιές,αίματα καί δάκρυα 
άνάμικτα. Ή  Τέχνη άκολουθεϊ τή γενική κα- 
τάστασι. Ε ΐνε ευπαθής στόν καιρό σάν τό 
βαρόμετρο. Γέννημα τών συνθηκών. Σφαδάζει» 
κάτω άπό τό πέλμα τής γενικής άθλιόιητος. 
Π ώς άντιμετοπίζει, λοιπόν, τά συμβαίνοντο: 
Ποΰ τοποθετείται, υστέρα άπό μιά τέτοια ανα
τροπή καί άναστάτωσι, πού δέν άφισε τίποτα 
στή Θέσι το υ ; Τ ί σκέπτεται; Θά μοΰ πήτε 
ίσως δτι εΐνε έπιτετραμένο στόν τεχνίτη νά  
νοιαζεται μέ τά δημόσια. Τοΰ μολΰ\ει τήν 
άγια ώρα τής επικοινωνίας του μέ τή θεότητα 
τής έμπνεύσειος. Μέχρις ενός σημείου, ναί. 
Φαντασθήτε τί άσεμνο θά  ήταν τό θέαμα νά 
πολ ιτικολογοΰμε μέσα στά ά τελ ιέ! Ναί, άλλά. 
δταν πιά  τό μαχαίρι έχει φθάση στό κόκκαλο, 
καί τά φαινόμενα τής παρακμής μάς άγγίζουν 
μέ ιό μόλισμά τους κατάκαρδα, ε!νε γελοίο 
νά μένουμε κι’ έμεΐς άδιάφοροι καί νά θεω 
ρούμε ώς φυσικό τό ν* άδιαφοροΰν καί οί 
άλλοι γιά μάς. Σέ δλους τούς άλλους κύκλους, 
τά προσβήματα συζητοΰνται καθημερινώς 
καί μελειάται ό τρόπος τής θεραπείας των. 
Σέ δλους τούς άλλους κύκλους άνεξαιρέτως 
εκτός άπό τούς καλλιτεχνικούς. Αυτοί εινε 
τάχα άμάρτήυα νά έκφράσουν τή γνώμη τους. 
Οί έξ έπαγγέλματος πολιτευόμενοι έχουν κα- 
τορθώση νά μάς πείσουν δτι διαπράττουμε 
έγκλημα καθοσιώσεως αν άναμιχθοΰμε ποτέ 
είς τά έργα τους. Καί μάς καταφέρουν διαρ
κώς καί άπό ένα έπώδυνο χτύπημα άπό τούς 
υπουργικούς θώκους των. Χάρισμά σας ή υψη
λή πολιτική, Κύριοι, άλλά χωρίς Ελλάδα μιά 
μέρα μάς εΐνε κάπως περίεργο νά μάθουμε 
άπάνω σέ ποιό έδαφος πρόκειται νά τήν έξα- 
σκήσεται άφοΰ πηγαίνοντας έτσι δπως πάτε 
δέν Θά ΰπάρχη 'Ελλάδα σέ ? ίγο γιά νά πολι- 
τεύεσθε. Νά, ποΰ καθώμαστε καί βλέπουμε 
ετσι μοιρολατρικά τήν τρικυμία νά μένεται
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στήν απεγνωσμένη ανθρωποθάλασσα, νά μάς 
βαρούν αλύπητα οί αντίξοοι καιροί, τό τιμόνι 
νά πηγαίνη δλο στραβά, καί μέ σταυρωμένα 
τά χέρια περιμένουμε άφωνοι τ ί ;

Κάθε καινούργιο καί αληθινό, κάθε έκδή- 
λωσι τοϋ ωραίου, κάθε προσπάθεια άνώτερη, 
ανοίγεται είς τό κΰμα τών προσωπικών σας 
ενασχολήσεων. Γίνεται άντικείμενον περιφρο- 
νήσεως καί χλευασμοΰ, καί δσο ή σιωπή 
μας εξακολουθεί, τό θράσος τής άμαθείας 
σας έγγίζει τά δρ.α τοΰ συστηματικού διωγ
μού ενάντια σέ κάθε δίκαιο, σέ κάθε ώμορ- 
φιά, σέ κάθε άλήθεια. Συμβατικά ψεύδη 
διευθύνουν τήν τύχην μας.Ή  ζιοή διαμορφώ
νεται σέ δσα μάς ενδιαφέρουν ζωτικώτατα, 
χωρίς νά ρωτηθοΰμε ποτέ. Τά πολιιικά μίση, 
οί κερδοσκοπικοί συνδυασμ ί, ή άκατάσχετη 
άρριβιστική τάσις μάς κόβουν καθεμέρα σάν 
μαχαίρι στά δύο δλο τό σφρίγος καί δλη τή 
χαρά. Θέλετε συγκεκριμένα παραδείγματα; 
Χρόνια τώρα στήνονται μνημεία οέ κήπους 
και πλατείες, σέ πολιτείες καί σέ χωριά, μνη
μεία κακότεχνα καί κακότροπα, βαναυσουρ
γήματα τοΰ μαρμάρου, ποΰ θά  μείνουν λόγφ 
τον χαρακτήρος τής ύλης των στήν αιωνιό
τητα, καί ποΰ ή άμοιρη γενεά μας θ ά  φέρη 
τό στίγμα τους άδιαμαρτύρητη, ύπόλογη 
αΰτ,ή στήν αυστηρή λογοδοσία τοΰ μέλλον
τος. Διακοσμούνται έκκλ,ησίες καί κρατικά 
κτίρ ια—μοναδική ευκαιρία νά δείξη καί ή 
καλλιτεχνική μας γενεά τή δημιουργική της 
άλκιμότητα, καί προσκαλοϋνται μέ τήν έλα- 
φρότητα ποΰ διακρίνει πάντα τούς ανεξέλεγ
κτους κυρίους τών έξουσιών, προσκαλούνται 
κατά κανόνα, στηλωμένοι μέ στίβες γραφειο
κρατικά δικαιολογητικά, προσκαλοϋνται ιε
ροκρυφίως καί άσχημονοΰν έν όνόματι τής 
Τέχνης μόνον οί κόλακες, οί ανίκανοι, οί επ ι
τήδειοι. Κατά τόν ’ίδιον περίπου τρόπο διευ
θύνονται καί δλα σχεδόν τά καλλιτεχνικά 
σχολεία, οί αρμόδιες υπηρεσίες τών υπουρ
γείων καί τά άνσλογα ιδρύματα. Μικρότης, 
άποκλειστικότης, κακεντρέχεια, στενοκεφαλιά, 
μαραζώνουν τούς καλλιτέχνες μας, τούς φρά
ζουν τό δρόμο καί τούς κάνουν νά καταρρι- 
ώνται τήν ώρα καί τή στιγμή ποΓι άφιέρω- 
σαν τή ζωή τους σ’ αυτό τό στάδιο. Έ σή- 
μανε ή ώρα τών άληθειών. Πρός τί καί ώς 
πότε θά  ψευδώμεθα ;

-Συγκροτείτε μ ιά ’Ακαδημία, καί στρατολο- 
γοΰνται λές εξεπίτηδες νά μποΰνε στή βι- 
τρίνα τής διανοητικής καί καλλιτεχνικής μας 
υποστάσεως δλοι οί φυτοπαθολόγοι πάσης 
ξηροκαμπίας, οί άστρονόμοι, όΐ άνατόμοι, οί 
βοεανολόγοι, οί άρτηριοσκληρωμένοι άμουσοι 
σχολαστικοί νά κατευθύνουν μέ τήν κουτο
πόνηρη γεροντική κακία τους τήν έρμη μοίρα 
τών γραμμάτων καί τών τεχνών. ΣυνΘηκο- 
λογοΰν πρός κάθε ταπεινότητα, μηχανεύον
ται τά ποταπώτερα στρατηγήματα, έρπουν

καί έκλιπαροΰν νά διατηρηθούν χ&ριστικώς 
σ' ένα εδώλιο ποΰ τό νέμονται παρανομώ;, 
ποΰ ξέρουν καλά κατά βάθος καί οί ΐδιοι. 
δτι δέν εΐνε καμωμένο γι’ αύτούς, καί δμως 
τό κράτος τούς ανέχεται, τό κράτος, άνεξαρ- 
τήτως καθεστώτων, πού διευθύνεται τις πε
ρισσότερες' φορές καί αύτό άπό πρόσωπα έξ 
’ίσου άκατάλληλα δσο εΐνε καί οί γεωλόγοι 
γιά τήν ποίησι. 1 Εσυνηθίσαμε νά βλέπουμε 
στό ‘Υπουργείο τής Παιδείας έπικαθήμενα 
τά περισσεύματα τών κομματικών μικροΰπο- 
λογισμών, καί στά σχολεία νά π α ζετα ι τό 
φρικιό δράμα τοΰ γλωσσικού μωσαϊκού ποΰ 
στρεβλώνει τήν τρυφερή Ελληνική νεότητα 
καί τής βγάζει τά  μάτια, έτσι, λες, έξεπΐτη· 
δες νά μείνη τυφλή νά μή μπορέση ν' άτε- 
νίστ) ποτέ πρός τό φώς, ώστε νά  κυβερνοΰν 
αϊανν ως άσφαλισμένοι οί μονόφθαλμοι.

Ξέρετε μήπα>ς δτι υπάρχει καί λειτουργεί 
καί στήν Ε λλάδα  τμήμα τοΰ παγκοσμίου 
συλλόγου πνευματικής εργασίας, άπ’ ούτά ποΰ 
έχουν ίδρυθή σέ δλες τις χώρες μέ τή φρον
τίδα τής Κοινωνίας τών 'Ε θ ν ώ ν ; Δέν θά ν’ τό 
ξέρετε άσφαλώς, δπως δέν τώξερα οΰτε καί 
εγώ έως προχθές, δπότε τό άνεκάλυψα άπό 
ένα τυχαίο δημοσίευμα. Τή θέσι μας σ’ αυ
τόν τόν οργανισμό, τήν έχει κ’ έκεί ΰποκα- 
ταστήση ή έπιτηδειότης τών σιοοπηρών άγνοί- 
στων ανθρώπων ποΰ καραδοκοΰν καί οικει ι- 
ποιοΰνται κάθε καλλιτεχνική ιδιότητα στολίδι 
στά λ.οΰσα τών τίτλων τους. Μάλιστα, κυρίες 
καί κύριοι, καί έρωτώ νά μοΰ πήτε σείς τί 
άλλο σημαίνουν δλα αύτά τά Θλιβερά παρα
δείγματα, παρά τή παντοδυναμία μιας ρουτί
νας, ποΰ εΐνε καιρός, υποθέτω, νά πέση καί 
νά κάμη τόπο στήν άρετή καί στήν αλήθειας

.*.

Ώ ς τόσο, δέν έχει τό δικαίωμα κανείς μας 
νά είνε απαισιόδοξος. Δέν σάς καλώ νά κλά- 
ψουμε άπάνω σέ έρείπια. Ή  φυλή μας έχει 
δοκιμασΟή κάν καί καν. Ή  παρακμή μάς 
εΐ*ε μιά τόσο γνοίριμη ιστορία, π >ΰ δέν νο
μίζω δτι άπ’ δλες τις γενεές ή δική μας 
έστάθηκε τάχα ή δειλότι ρη νά μή τολμά νά 
άποδυθή στό ξεκαινούργιωμα. Διαπιστώνουμε 
ά,τλώς τά συμβαίνολτα είς τά χαρακτηριστικά 
μιάς καταπτώσεως, άκριβώς γιά νά δυναμώ
σουμε τήν δρμή μας πρός μίαν ανυψωτική 
άποστολή. Ή  ΐδ .α  έπωδός επαναλαμβάνεται 
πάντα σ' αύτά τά ’ίδια χώματα στούς μεγά
λους κύκλους ποΰ κάνουν τοΰ χρόνου τά γυ
ρίσματα. “ΕχοιΠιε πέση τόσες πολλές φορές 
κ1 έξανασηκωθήκαμε, ώστε καί τώρα μέ λίγο 
κουράγιο νά μήν είνε αδύνατη ή άνέγερσις. 
Α φήστε μιά στιγμή τό λογισμό σας νά δια- 
περάση τά χάη τών αιώνων, δπως μάς τά 
παρέδωκε ή ιστορία, καί θά  ίδήτε δτι άλλοτε 
έγειναν άκόμη μεγαλείτερα θαύματα. Εΐνε 
σπεσιαλιτέ τοΰ γένους μας ή προσπάθεια γ ιά
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τό ξανάνειωμα καί τή νοιώθουμε άιταβιστικά 
νά κυλά Τ) στις φλέβες μας. "Οταν οί θ εο ί 
έγκρεμίστηκαν άπό τά ύψη τοΰ Όλυμπου, 
έπιστεύθηκε ότι τό Ελληνικό έσβυσε. Ό π ω ς  
είχε σβύσει καί πριν άπο τότε χίλιες φορές. 
Καί ομως άναστήθηκε καί τότε, δ ιοις είχε άνα- 
σταθή καί πριν άπό τότε χίλιες φορές Καί χίλιες 
φορές άκόμη άπό τότε ξανάσβυσε καί χίλιες 
φορές πάλι ξαναναστήθηκε.Είνε μέσα ατό ζεί- 
■δοορο κλίμα τοϋ τόπου κρυμμένο στό μυστικό 
τηςαιωνίαςάφομοιώσεως.Κάθεφορά εινε γραμι 
μέ ο νά μεσΟΊρανή καί κάθε νά συντρίβεται, 
χ η ι  πάλι νά ορθώνεται μέ καινούργια φόρα 
πρός νέο μεσουράνημα. Είνε β'ιρέλι ποϋ 
πάντα  ξαναγεμίζει άπό κρασί καί μάς μιε- 
θοει έως ποΰ νά σωθή νά τό ξαναγεμίσουμε. 
Τι ήρα πάλι, εχει τελειιόσει τό απόθεμα μιάς 
μακράς χρήσεως, καί άπό τήν κάνουλα κυ
λάνε στό ποτήρι τά κατακάθια του. Μία νέα 
ό.μιή έρχεται νά τό άνπκαταστήση. Καλπά
ζει. Βιτσίζει. Τρέχει ολοταχώς. Ή  Καινούρ
για  ημέρα μέ τήν ημέρα, ώρα μέ τήν ώρα, 
στιγμή μέ τή στιγμή διαπλάσσεται στήν ορι
στική της μορφή. Παλεύουν στά σπλάγχνα 
της οί δύο κόσμοι εξοντωτικά. Είνε ή νέα 
περίοδος ποΰ δίνει τήν αποφασιστική της 
μάχη μέ τήν παληά. Σκεφθήτε δτι άκόμη 
καλά-καλά μόλις πρό όλίγου'^·έξ=μπερδέψαμε 
άπό τόν τρομερώτερο εφιάλτη ποΰ μάς έβα- 
σάνιζε : άπό τόν Τοΰρκο. Ε κα τό  ολόκληρα 
χρόνια συνεχώς αγωνιζόμαστε νά τήν ελευθε
ρώσουμε. Τό πάν είχε άκινητήσει μπροστά 
■σ αΰτή τή απαραίτητη προϋπόθεσι.

Καί ή διασπορά, καλά ή κακά—κακά καί 
■ψυχρά ή διασπορά τών εθνικών δυνάμεων 
έπήρε ενα τέλος, πού αντί νά θρηνοΰμε, 
είνε καιρός νά τό δεχθ-οΰμε μέ ανδρικό κου
ράγιο ώς γεγονός, ώς πραγματικότητα. Θέ
λουμε νά ζήσουμιε, καί γ ι’ αύιό άπό τήν 
τελευταία αιματηρή περιπέτεια δέν θ ά  μάς 
•απασχόληση ή εξαντλητική άναπόλησις τών 
δραματικών της πτυχών, προτιμοΰμε νά βλέ
πουμε μάλλον τό νεόασμα ποΰ έρχεται νά 
μάς τόνωση, καί μαζί του ένα σωρό, ώμορ- 
φιές πού θ ά  πλουτίσουν τή ζωή μας, ώμορ- 
φιές καί δυνάμεις γιά ενα ρωμαλέο αύριο. 
Στή δημιουργική χαρά θά ξεχάσουν κ ι’ εκεί
νοι γρήγορα τόν καϋμό τής προσφυγιάς, καί 
εμείς θ ά  πάρουμε άπό τό ρυθμό τους τό 
κάθε τί ωραίο νά τό προσθέσουμε στολίδι 
στό χαρμόσυνο γιορτάσι τής καινούργιας 
ζωής. Βοηθός μια; πάντα άπό ψηλά ό θαυ- 
μιατουργός ήλιος πού αφομοιώνει γρήγορα 
τούς πάντας καί τά πάντα καί κρατεί αδιά
πτωτη τήν ενότητα, άπό τό μακρυνότατο 
«τότε» έως τό τώρα καί έως τό άτελείωτο 
χάος τοΰ χρόνου πού περιμένει ν ’ ρθή μέ τή 
σειρά άπό τά βάθη του. Νά, τό υλικό γιά 
μιά καινούργια Ε λλάδα , τό υλικό τής αισιο
δοξίας καί τής αύτοπεποιθήσεως πού πρέπει

νά μάς έμπνέτ) καί νά μας δυναμιώνει στήν 
άναγεννητική μας προσπάθεια.

Ή  άντίστασις εινε άρκετά ισχυρή. Κάστρα 
γερά θεμελιωμένα ποϋ πρέτει νά τά  κουνή
σουμε πολύ γιά νά πέσουνε. Φυσικά, πρόθε- 
σίς μας δέν είνε νά βγοϋμε νά έξορμήσουμε 
άπό τή Λέσχη μας γιά οδοφράγματα. Ά λλά  
μιά Λέσχη, είπαμε, σημαίνει κάποτε μιά έπα- 
νάστασι. ΐ ά  πλήθη έξω άγωνιοΰν μέ τό άλάν- 
θαστο αισθητήριο τής όσφρήσεως. Έ μεΐς 
βλέπουμε καθαρώτερα τά πράγματα. Μιά 
έπανάστασις ειρηνική μάς καλεΐ στήν πρώτη 
γραμμή νά σαλπίσουμε τό εγερτήριο άπό τό 
λήθαργο στά πέρατα τοΰ έλληνικοΰ. Έ να ς  
ευγενικός αγώνας ξεκαινουργιώματος μάς 
μιαγνητίζει μέ τό έπαθλό τής τιμής στό τέρμα 
τοΰ δρόμου μας. Τοΰ δρόμου ποΰ αρχίσαμε 
νά τόν πατοΰμιε, άνοίγοιντας τή Λέσχη μας. 
Γ ιά  νά γίνη, άλλως τε, τό καλό, δέν απαι
τούνται τρομερά πράγματα. ’Εκείνοι ποϋ κα
τεργάζονται τό κακό έχουν τά πολλά ιδροκο
πήματα. Μέ λίγη καλωσύνη καί λίγη συμπά
θεια, δλα μπορεί νά κατορθωθούν. Λυτά είνε 
τά συντακτικά ποΰ χρειάζονται. Τό «Ατελιέ» 
υπόσχεται νά γίνη εκκλησία στή θρησκεία 
τής αγάπης καί τής άδελφώσεως τών καλλι
τεχνών. Κυψέλη γιά τής φιλοτιμίες μέλισσες. 
Ή  γνωριμία καί ή έξοικείωσις είνε στοιχεία 
έγγυήσεως γιά νά μονιάσουν οί άνθρεοποι καί 
ν’ άλληλοσυμπαθηθοΰν. Λύτός Θά είνε δ με- 
γαλείτερος προορισμός τοΰ «Ατελιέ». Μιά 
στοργική αγκαλιά νά μάς μαζέψη δλους σάν 
κλώσσα κάτω άπό τής φτεροΰγες της. Νά 
μάς Θερμάνη μέ τό χαμόγελό του τήν καρδιά 
τήν πληγωμένη άπό τά τόσα γιγαντωμένα 
ασήμαντα πάθη ποΰ μιάς έχιόριζαν ίσως, νά 
μάς ζωογονή ση τά κύτταρα ποΰ άλλα πατιών- 
ται καί τσακίζονται σκορπισμένα δεξιά καί 
αριστερά, καί άλλα μαραίνιονται καί φθίνουν, 
απομονωμένα, παραπεταμένα, σέ μιά γωνιά.

** *
Ή τα ν  εκείνο τό πρώτο βράδυ, καί μέσα 

στήν έγκαρδιότητα ποΰ άφινε δ χαρμόσυνος 
βόμβος τών γνωριμιών τής πρώτης μας συναν- 
τήσεως, ή ίδέα μιάς τέτοιας ομιλίας σάν τήν 
άποψινή, άνεπήδησε ολωσδιόλου αυθόρμητα 
στή σκέψι μου. Πολύ καλά, ήρθαμε—έλεγα 
άπό μιέσα μου. Π ρέπει δμως καί κάτι νά κά- 
μωμε. Τ ί; Ή  ατμόσφαιρα εδώ μέσα ήταν 
τόσο δυνατά υποβλητική, ποϋ τό θέμα έβγαινε 
μιόνο του άπό τό Θέαμα Μοΰ ξυπνοΰσε π ό 
θους καί όνειρα κοιμισμιένα άπό πολύν καιρό, 
ποΰ κάθε τόσο δμως μοΰ δίνουν γκούπ καί 
άπό ένα ψυχικό τρανταγμό, σάν νά μοΰ λένε : 
—’Εμπρός, «γίνεται» ! Καί ομολογώ δτι ποτέ 
άλλοτε δέν έννοιωσα τόσο έπιταχτική αυτή 
τή φωνή τών ελπίδων, δσο εδώ καί μιά ’βδο
μάδα πρίν, εκείνο τό βράδυ ποΰ πρωτομα- 
ζευτήκαμιε στό «Ατελιέ». Πόσο είμαι, άλή-
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θεια, εύχαριστημένος δτι ήρθε, έπί τέλους, 
ή ώρα λά βρξθοΰμε καί νά μιλήσουμε.

"Ολα τά δυναμικά στοιχεία γιά κάθε με
γάλη μεταβολή είνε κλεισμένα μέσα στόν 
άνθρωπο. Αύτός φτιάνει τή δύναμι. Ό  άνθρω
πος είνε τά πιό μεγάλο κακό τοΰ κόσμου δλου 
τά θαύματα; — είπε δ αρχαίος ποιητής. Καί 
δταν τά ίδια  αισθήματα συμβή νά κυριαρχή
σουν μαζί σέ πολλούς, τότε πιά έχουμε υλο
ποιημένη τήν ποσότητα τής δυνάμιεως γιά  νά 
διόσόίιμε σχήμα σέ δ,τι μιέ τή σκιψι έπλά- 
σαμε. Μέ τά τραγούδια λίγων άνθρο'ίπων άρ
χισαν πάντα νά ξυπνούν οί λαοί. Καί άπό 
’κείνα τά τραγούδια έπρόβαλαν κόσμοι ωραίοι 
άπάνω άπό χορταριασμένες άθλιότητες. Μ 
εκείνα τά τραγούδια στά χείλη έγειναν τά 
ένδοξώτερα κατορθώματα, Σ ’ έναν καιρό 
δύσκολο σάν τό σημιερινό, μιποροΰμιε κι’ έμεΐς 
να ποΰμιε τό τραγοΰδι μας. Εΐμιαστε όραμα 
τιστες καί βλέπουμε τήν ώμορφιά γιά μιά 
καινούργια άνΘησι τοΰ τόπου, ποΰ άν θελ,ή- 
σουμε, καί επιμείνουμε στή συνένωσί μιας, 
μπορεί νά βλάστηση σάν άπό γλάστρα μέσ 
άπ  αύτήν εδώ τήν τρύπα τής Λέσχηε μας. 
Μποροΰμε μέ τήν άγάπη καί τή συναδέλφωσί 
μιας νά ποτίσουμε άπό τή ρίζα σά λουλοΰδι 
μιιά καινούργια Ε λλάδα  καί νά χαιρούιιαστε 
ύστερα τόν κόσμο ποΰ θά  ντο βλέπη μιέ τά 
πλατειά του φύλλα καί τά δροσάτα μιπου- 
μπούκια του.

Δέν κάνουμε πολιτική. Ά λλά δέν μιποροΰμε 
καί ν ’ άγνοοΰμε τούς δρους τοΰ περιβάλλον
τος, τοΰ κοινωνικού, τοΰ οικονομικού, τοΰ 
αισθητικού, δταν μάλιστα είνε όροι άσφυ- 
κτικοί καί μιάς κάνουν νά μή μιποροΰμε ν ’ 
άναπνεύσουμε. Ή  καλλιτεχνική κίνησις είνε 
ένα άτόφιο κομμάτι τής δλης εθνικής ζωής. 
Καί οί άνθρωποι τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών ^έ;ουν καί αύτοί ώρισμένα δικαιώ
ματα, δχι μονάχα ώς πολΐται άπλοί, άλλά 
ως ενα ενιαίο σύνολο ποΰ πάσχει καί πονεΐ 
γιά  τή συστημιατική νοθεία πάσης καλής 
ποιότητος. Τά μεγάλα ιδανικά έχουν άλλάξει 
πιά  μιορφή. ’Επέταξαν μακρυά τό φθαρμένο 
παληό ροΰχο τους. Ά λυτρω τικές βλέψεις δέν 
υπάρχουν νά μάς ίκανοποιοΰν. Κατάχρησις 
πατριδοκαπηλείας καί άδοξες πολεμικέ- πε
ριπέτειες μετεβαλαν τό ρυθμό τοΰ πατριωτι
κού αισθήματος. 'Η  Καινούργια 'Ελλάδα δέν 
θα βγίΐ :Γ|ά άττό τά στόμιια τών κανονιών νά 
δωση σχήμα στόν καπνό τους καί φώς είς τή 
λαμψι τους. Ή  μ ό 'η  άγάπη τοΰ τόπου είνε 
η άναστήλωση τής άρετής. Καί ή Τέχνη καί 
αγάπη καί άρετή μαζύ.

Μποροΰμε νά διαπρέψουμιε ώς Έ θ ν ο ς  στό 
μεγάλο διεθνές διαγιόνισμα τοΰ 'Ω ραίου; 
Έσταθήκαμε. Καί υπάρχουν τρόποι άπειρά- 
ριθμοι νά τό πετύχουμε. Ν ’ άναζητήσουμε 
μία-μία τις πηγές τής έμιπνεύσεως άπό κάθε 
γραφικότητα τοΰ τόπου μας καί νά στηρί

ξουμε άπάνω τους ένα ζηλευτό νεοελληνικό 
πολιτισμό. Δέν λέω βέβαια νά κλεισθοΰμε 
σωβινιστικά στό καβούκι τού εαυτοΰ μας, 
άλλά ολωσδιόλου άντιθετα νά προσαρμο- 
σθοΰμε στή γενική πνοή τοΰ ανθρωπιστικού 
π\εύματος ποΰ διαχέει μέ ζέσι τή γήινη 
σφαίρα, μέ μιά δική μας ατομικότητα. Π αίρ
νοντας τά εξαίσια μοτίβα άπό τόν άνεκτίμη- 
το θησαυρό τής λαογραφικής καί ήθογραφι- 
κής κληρονομιάς μιας, νά βασίσουμε τή δη- 
μιιουργική προσπάθειά μιας σ’ ένα γερό στή
ριγμα τεχνοτροπίας, στή ζωγραφικοί, στή 
γλυπτική, οτήν άρχιτεκτονική, στή μουσική, 
στή λογοτεχνία, στήν ποίησι, ποΰ νά ν’ τοΰ 
δοιση χωριστή οντότητα άνάμιεσα στήν παγ
κόσμια παραγωγή. Σήιιερα Ιδιαιτέρως εκείνο 
ποΰ διψάει ή Τέχνη, ώς μία έννοια γενική, 
είνε άκριβώς τό ανόθευτο, τό ρωμιαλεο καί 
άπροσποίητο πριμιτίφ, ποΰ πηγάζει κατ’ εύ- 
θεΐαν άπό τήν άφελή έπίδοσι τών λαϊκών 
τεχνών, έξω άπό τά μιαθημένα, τά γνώριμα, 
τά ξεθωριασμένα δρια τοΰ άκαδημιαϊσιιοΰ. 
Ή  Εύροόπη παραπαίει σκαλίζοντας καί φθά
νει έως τά πρωτόγονα πρότυπα τών μαύρων 
φυλών γιά νά δώση ίκανοποίησι στά κουρα
σμένα γοΰστα της. Είνε περίοδος κοσμιογο- 
νική καί περιμένει έναγωνίως τά νέα καλού- 
πια τά χύση μέσα σ’ αύτά τή μελλοντική 
σχηματολογία της. Σ ’ εμάς, ή παραζάλη καί 
ή συμιβατική άμιάθεια κρατεί δλα αύτά τά  
πολύτιμα στοιχεία τής άναβκίισεως κλειστά 
καί περιφρονημένα. Καί θά  ν ’ τά κρατή 
άκόμια πολύν καιρό δσο τήν άφίνουμιε νά 
έξουσιάζη μέ τήν κεκτη μένη ταχύτητα τής 
παρακμής.

Έ χουμ ε μιτά υπηρεσία τών ξένων καί τών 
Ε κθέσεω ν στό Ύ πουργεΐον τής ’Εθνικής 
Οικονομίας, μιάν άλλη μεγαλόσχημη υπηρε
σία γραμμιάτων καί τεχνών στό Υ πουργείο  
τής Παιδείας, Π ινακοθήκη ’Εθνική, μία κο
τζάμ’ Α καδημία  μέ σοφούς, διευθύνσεις καί 
κόντρα διευθύνσεις, τμήματα, προκηρύξεις, 
βουνά άπό χαρτιά, μιεγάλους ιιισθ-ούς, μεγάλα 
ονόματα, καί δμιως κανένας τους ποτέ δέν 
καταδέχτηκε νά γυρίση νά κυττάξη μιά φορά 
τί Θά γίνουν, πώς θά  συγκεντρωθούν, τ ί 
χρειάζονται, καί τί μπορεί νά προσφέρουν 
δλα εκείνα τά αριστουργήματα τής λαϊκής 
τέχνης μας, εκείνα πού σταματούν τά τσούρ- 
μια τών περιηγητών καί τά καμαροίνουν ώρες 
ολόκληρες μιπροστά στις βιτρίνες στά άμπα- 
τζίδικα. Μιά καινούργια Ε λλάδα  κεντημένη 
μιέ τό βελόνι τής ΰπομιονής, τούς άφίνει —τά 
Θηρία ! — ψυχρούς καί άσυγκίνητους. , Μιά 
Καινούργια Ε λλά δα  μέ τό ζωντανό παλμό 
της, σιγοπεΘαί'. ει άπό τήν έγκατάλειψι.

, *.* *
Νά, τί μού φαίνεται δτι μπορεί νά βγή σά 

φλόγα μιας λαμπάδας άπό τή συμπαθητική
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ιεροτελεστία τοΰ «Ατελιέ». Προσηλωμένοι μέ 
θρησκευτική εύλάβεια στό σκοπό μας, νά 
δώσουμε φτερά στό νέο ρυθμό ακολουθώντας 
ενα -ενα  τ ’ αχνάρια άπό τούς χρόνους τών 
παραμυθιών εως τά σήμερα, τρυγώντας άπό 
κάθε έποχή τήν άμορφ ιά της, δπως έπέ- 
ρασε καί τήν έναπέθεσε σταλαγματιά - στα
λαγματιά στήν ψυχή μας, κάτι άπό τό θ α μ 
βωτικό φώς τοϋ ήλίου μας ποΰ ξέρει ν ' άφο- 
μοιώνη τά πάντα καί νά κράτη Θαυμαστά 
τήν αδιάκοπη συνέχεια τοΰ καλοΰ.

Σ* έναν κύκλο φιλικό καί εγκάρδιο ν ’ απο
στειρώσουμε τό περιβάλλον άπό τά ταπεινά 
μίση και τή σαρκοβόρα εμπάθεια. Σημαιο
φόροι τοΰ ωραίου εμείς, ας γίνουμε οί πρώτοι 
απόστολοι τοΰ νέου Ιδανιχοΰ. ”Ας ποΰμε 
μεταξύ μας τήν αλήθεια ποΰ ακόμα δέν έχει 
στόμα άλλου νά είπο}θή καί δέν βρίσκει 
αύτιά νά τήν ακούσουνε. Ή  διχόνοια νά μή 
-γίνη ποτέ δεκτή ώς μέλος τής Λέσχης μας. 
Ν ά  μήν πατήση ού'τε μιά φορά τό κατώφλι 
της. "Εξω καί πέρα καί μακρυά άπό τή δο
λερή επιρροή τής πλάνης, τή : κακοπιστίας, 
τοΰ ίδιοτελοϋς συμφέροντος, νά βοηθήσουμε 
μέ τήν προσπάθεια μας νά γίνη μιά Καινούρ
για Ελλάδα, μέ μιά περίοδο ζωής άλλοιώτικη 
άπό τή σημερινή, τήν στενή καί μικρόψυχη. 
Ν ά  νικήσουμε τήν άντίστασι τής παρακμής. 
Μέσα σ’ αυτό τό μικρό χώρο νά γίνουμε μέ 
τό παράδειγμά μας εμείς οί ίδ ιο ι ή μακέττα 
τοΰ ευτυχισμένου αύριο. Τ ί μάς έφερε, άλλους 
τε, πρός τά έδ ή, εκατόν τόσοτυς ανθρώπους 
ν’ άποδεχθοΰμε μέ τόσον ενθουσιασμό τήν 
πρωτοβουλία τοών ιδρυτών τοϋ «’Ατελιέ» 
καί νά συσπειρωθούμε στά καμαράκια τ ο υ ; 
Ε ίχαμε καθένας, ποιός λίγο, ποιος πολύ, τούς 
τίτλους μας άπό πρίν, καθένας χωριστά καί 
τούς ένιόσαμε μέ προθυμία δλοι μαζύ. Έ τσ ι 
σιωπηρά έ'γεινέ ή αύτόματη επιλογή. Μιά 
Καινούργια Ε λλάδα  έπαιρνε σάρκα στό κε
φάλι τοϋ καθενός μας, κ ι’ έβρεθήκαμε ολοι 
έτοιμοι πρόθυμοι, σύμφωνοι, χωρίς πολλές 
εξηγήσεις, δταν μάς έγεινε ή πρότασις. Ό  
ένας έγύριζε τά χωριά μέ λαχτάρα κ ι' έμά- 
ζευε δ,τι ώμορφο ελληνικό έκινδύνευε νά 
χαθή. Τώκανε φυλαχτό του, τό έπιπλο, τό 
κέντημα τό χαγιάτι, τή φρίζα, τή δαντέλλα— 
έμεθοϋσε άπό τήν οψι του, καί έφρόντιζε νά 
ν 'τ ο  κάνη καί στούς άλλους γνωστό καί α γα 
πητό Ό  άλλος επήγαινε κι’ έξωγράφιζε τούς 
ανθρώπους, τά  σπήτια τά στενάκια στά νησιά, 
χ ι ’ έ'ννοιωθε μέσα του νά γιγαντώνεται ό 
άπροσδιόριστος παλμός ποΰ ώδηγοΰσε τό 
πινέλλο του Τό ίδιο  καί ό γλύπτης, ό ποιη
τής, ό άρχιτέκτων, δ μουσικός. “Ενας πολυ
μερής καημός άπετέλεσε τόν ευγενικό πυρήνα 
τοϋ «’Ατελιέ», ένας καημός μέ χίλιες εκδη
λώσεις ποϋ έπήγαζαν κατ' εΰθεϊαν άπό τό 
ίδ ιο  σκίρτημα. Ή  ίδια  δίψα μάς εφερε δλους

εδώ νά σηκώσουμε τό ποτήρι, ή δίψα γιά 
κάτι καλλίτερο.

Ή  Καινούργια Ε λλάδα  εΐνε ζύμη στά δά
χτυλά μας καί θά τήν πλάσουμε. Θά βρέ
ξουμε τόν πηλό μας μέ απόσταγμα ευγενικών 
προθέσεων. Καί θά δρθιόσουμε τό άγαλμά της 
μέ τό δημιουργικό ζήλο μας, σέ γερό αρχι
τεκτονικό βάθρο μέ τή σφραγίδα τής γνησιό- 
τητος. Ε ίδα τόση ειλικρίνεια αισθημάτων 
εκείνο τό πρώτο βράδυ τών εγκαινίων, τόση 
θαμβοοτική φωτοβολία χαράς, τόση ποιοτική 
άνωτερότητα στή συγκινητική συγκέντρωσι 
τών εταίρων τοΰ «Ατελιέ» ποΰ μ ' έκανε νά 
πιστέψω δτι έβλεπα τήν Καινούργια ’Ελλάδα 
σέ δραμα νά φτερουγίζη δίπλα μας, τήν εΐδα 
μέ τά μάτια μου τά σκοτισμένα άπό τόν κα
πνό, τήν ακόυσα νά μοϋ μιλή στ’ αύτιά μου, 
τά συνεπαρμένα άπό τή γοητεία τής μουσι
κής, τήν έψαυσα μέ τή φοΰχτα μου στά 
θερμά σφιξίματα τών χεριών μας. Έ τ σ ι—τό 
νομ ζ ε τ ε ;—σχηματίζεται σιγά -  σιγά ή ατμό
σφαιρα, καί τότε δταν ή ιδέα ώριμάση κ’ έχει 
γίνη κοινή συνείδησις, δέν άργοΰν νά προ
βάλλουν καί καινούργια κόμματα στήν πολι
τική καί νά χυθή στήν τόσο καινούργια αρετή. 
’Αγαπημένοι, συμφιλιωμένοι, άξιοι, μέ τή 
συνείδησί προσηλιομένη στό καθήκον καί τή 
καρδιά δονουμέιη άπό παλμούς, φτιάχνουμε, 
χωρίς νά τό καταλάβουμε τήν Ινανούργια 
Έλ?.άδα ποΰ θά  ζήση καί θά έπιβληθή. Ε ίδα 
τό «’Ατελιέ» εκείνο τό πρώτο βράδυ νά όργά 
δλο σφρίγος καί ζωή, καί εΐπα—νά δτι «γί
νεται». Τ ί ; Μιά Κανούργια Ελλάδα, αδελ
φωμένη, ώραϊα; αληθινή, μέ κέφι γιά δου 
λειά, μέ διάθεσι γ ι’ αγάπη καί ειλικρίνεια. 
Νά προσπεράση από τό μίσος, νά διαδηλοίστ) 
τήν άηδία της γιά δ,τι συνέβη, τή λησμονιά 
της γιά δ,τι έμεσολάβησε, τήν πεποίθησί της 
γιά δ,τι μπορεί νά κάμη στό μέλλ,ον, χαρού
μενη, ώπλισμένη μέ συμπάθεια, μέ άξιωσύνη, 
μέ αρετή. Ε ίδα σέ μικρογραφία τήν Καινούρ
για 'Ελλάδα νά δίνη τό χέρι γιά  τήν ποιο
τική της αλλαγή. Τήν εΐδα σέ ιόσα μάτια 
καθρεφτισμένη Θριαμβικά εκείνο τό βράδυ 
ποϋ έβλεπόμαστε τόσο άδολα στά πρωτοπά- 
τητα διαμερίσματα τοΰ «’Ατελιέ». Καί εΐδα 
άκόμη τή μικρή εκείνη συγκέντρωσι ν ' απλώ
νεται μέ τό ίδιο  αγαθό πνεΰμα παντοΰ, νά 
χωρέση σιγά-σιγά δλη τή χώρα, χωρίς ταπει
νότητες καί νοθείες, χωρίς υστεροβουλίες, 
χωρίς άντιπάθειες — δπως είχαμε έρθη μέ 
καινούργια καρδιά δλοι μας εκείνο τό βράδυ 
εδώ.

Πόσο τό είχαμε ποθήσει, καί πόσο -  θυμ ά 
στε ; — μάς ευχαρίστησε ; Μέσα μας έπέθαιναν 
γιά  πάντα οί άθλιοι κόσμοι τοΰ χθες. Αΐ, τό 
’ίδιο τό ποθεί, τό ίδιο τό διψάει καί δλος δ 
κόσμος, κάτι τέτοιο άναζητεί καί άκόμα δέν 
μπορεί νά ν’ τό συλλάβη, δέν μπορεί νά ν ' 
τό βρή. Τό γυρεύει δμως, τό ψάχνει στά
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σκοτάδια μέ τή διαίσθησι τής^ ανάγκης. Κι 
■εμείς τοίρα τοϋ τό δίνουμε υποδειγματικά. 
Νά, ή έπανάστασις. Έ μ εϊς ας γίνουμε οί φω
τισμένοι οδηγοί μέ τήν πρωτοβουλία μας. 
Κ αμμία μεγάλη ιστορική μεταβολή δέν ήταν 
ποτέ ξένη πρός τή σύγχρονή της καλλιτε
χνική κίνησι. Τό «’Ατελιέ» εΐνε τό σύμβολο 
τής καινούργιας ζωής. Ή  E lite  εγεινε ή 
πρωτοπορεί» τών ιδεών παντοϋ καί πάντοτε. 
Το έργο μας δέν απαιτεί ιδροκοπήματα. Π η 
γαίνει μόνο του σάν τό νεράκι ποΰ κυλάει 
μουρμουριστά καί φθάνει μπροστά στόν κα
ταρράκτη νά γίνη ήλεκτρική δύναμις κινή- 
•σεως καί φωτισμού. ’Α ρκεί νά κυλάη πάντα 
μαζί. Νά εΐνε ενωμένο μέ τό άπιαστο μίγμα 
της ψυχικής επαφής. Καί αύτό τό θαΰμα τό 
έδωσε τό μικρό μας « Ατελιε ► ευθυς από το 
πρώτο βράδυ τών εγκαινίων του. ’Εκείνο τό 
αλησμόνητο βράδυ, γύρω από τά ελληνικά 
έπιπλα, άπό τά ελληνικά στολίδια, άπό τά 
ελληνικά τοπεία καί τήν ελληνική αισθητικη,

ft Κ Α  Δ  Η Μ  I
α ν α κ ο :ν ω ς ε ι ς  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  1928

Κατά τήν δημοσίαν συνεδρίαν τής 
9ης Φεβρουάριου δ ’Ακαδημαϊκός κ. 
Φωκάς, εν συνεργασία μέ τόν κ. Κον- 
ταργΰρην παρουσιάζει σημείωμα περι 
εγχειρήσεοχ τοϋ Άλμπέ επί φυματιώδους 
σπονδυλίτιδος τών ενηλίκων, δπως έκτε- 
λεΐ αυτήν σήμερον μετά τήν ύπ’ αυτοΰ 
τροποποίησιν τής άρχικής Ιγχειρήσεως 
τοϋ ’Αμερικανοΰ χειροΰγου. Στηρίζει δέ 
τό σημείωμα τοΰτο έπί 12 περιπτωσεων 
καί καθορίζει τάς ενδείξεις και τά πλεο
νεκτήματα τής έγχειρήσεως επί ενηλίκων.

’Επίσης δ ’Ακαδημαϊκός κ. A. X. 
Βουρνάζος άνεκοίνωσε μίαν νέαν σειράν 
άνωτέρων ενώσεων παρ’ αυτοΰ κατά 
πρώτον παρατηρηθεϊσαν καί μελετηθεΐ- 
σαν, είς ήν έδωσε τά δνομα τών «Μι
κτών μεταλλαζιδών *. Α ι ενώσεις αΰται 
κατάγονται άπό τάς άμλας άζίδας, ήτοι 
σώματα σπουδαιότατα διά τάς τέχνας, 
εφόσον τινάέξ αυτών χρησιμεΰουσι πρός 
εκφλεξιν τών γεμισμάτων τών οβίδων 
καί τορπιλλών.

Τάς πρώτας λεπτομερείας τής νέας 
ταύτης σειράς ενώσεων άνεκοίνωσεν δ κ.

μέ τά ελληνικά μοτίβα τής μουσικής, μέ. τήν 
ελληνική νεότητα τής τέχνης καί τής επιστή
μης, εΐδα τήν Καινούργια Ε λλά δα  νά φαν- 
τάζη λυτρωμένη άπό τά  νύχια τής ρουτίνας, 
δλο χαμόγελα αγάπης καί αστραποβολήματα 
ώμορφιάς. Μιά Καινούργια Ε λλάδα  όλό- 
στητη υπάρχει πραγματικά μέσα στά δύο μου 
λόγια τής άρχικής προσφωνήσεως : «’Α γαπη
τοί φίλοι». Αύτό μονάχα, τό νά εΐνε δυ-ατόν 
αύτά τά δύο λόγια νά είπωθοΰν καί ν’ άκου 
σθοΰν σ’ αύτόν τόν κύκλο τόσο φυσικά, εΐνε. 
σάς βεβαιώνω, ένα γεγονός. Εΐνε, ούτε λίγο, 
οΰτε πο?.ύ, τό πρώτο πραγματικό βήμα ποΰ 
κάνει δ καλλιτεχνικός κόσμος τής χοίρας μας. 
Ή  ΐδρυσις μιας Λέσχης μπορεί νά είνε μία 
’ Επανάστασις. ’ Επανάστασις κατά τοΰ μίσους. 
Καί ή γενεά μας πρέπει νά είνε υπερήφανη 
δτι σέ μιά έποχή κοσμογονική σάν τή σημε
ρινή δέν έπέρασε αδιάφορη μπροστά στις 
μεγάλες υποχρεώσεις της . ..

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  

~

ft ft Θ Η Ν Q Ν
‘Βουρνάζος ώσαύτα>ς είς τό Φυσικοχημι
κόν ινστιτοΰτσν τής Φραγκφοΰρτης. Αί 
δέ ξέναι κρίσεις επί τής εργασίας τοϋ 
Έλληνος Άκαδημαϊκοΰ υπήρξαν ιδιαι
τέρως τιμητικαί.

Ό  ’Ακαδημαϊκός κ. Μαλτέζος ΰπέβα- 
λεν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Βαροπουλου. 
«Περί ενός θεωρήματος τοΰ Μπέμπερ- 
μπαχ άφορώντος είς τάς μονοτίμους συ
ναρτήσεις, δπερ επεξέτεινεν είςτάςπλειο- 
νοτίμους συναρτήσεις».

Τέλος δ ’Ακαδημαϊκός -/..Κτένας άνε- 
κοίνωσε παρατηρήσεις του τάς οποίας 
έ'καμεν εν συνεργασία μετά τοΰ κ. Κοκ- 
κόρου « Έ π ί τής παρασιτικής έκρήξεως 
τοϋ ηφαιστείου τών Καμμένων κατα την 
23 ’Ιανουαρίου 1928». Οί άνακοινοΰν- 
τες καθώρισαν τά χαρακτηριστικά καί 
έκαμαν τήν διάγνωσιν τής τελευταίας 
έκρήξεως, κατά τήν οποίαν έσχηματίσθη- 
σαν τέσσαρες κρατηροειδεϊς κοιλότητες, 
ουδεμίά δέ άλλη μορφολογική μεταβολή 
έπήλθε. Ούδέν νέον υλικόν άνεξήλθε πλήν 
τής άναφυσήσεως ατμών υπό μικράν 
τάσιν. Ή  έκρηξις ήτο παρασιτική τής 
έκρήξεως 1925.
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Κατά τήν δημοσίαν συνεδρίαν τής 
23ης Φεβρουάριου ό Ακαδημαϊκός κ. 
Α ίγ ιν ίτη ς  εξέθεσε τά τοϋ έργου τοϋ πρό 
ολίγου άποθανόντος μεγάλου Όλλανδοϋ 
φυσικοΰ Αοράττζ, εις τόν όποιον όφεί- 
λονται πολλαί τών νεωτέρων φυσικών 
θεωριών- και έπρότεινε όπως ή Α καδη
μία διαβίβαση τά συλλυπητήρια αύτής 
πρός τήν Όλλανδικήν’Ακαδημίαν διά τήν 
απώλειαν τοιούτου έπισιήμονος.

Κατόπιν ό κ. Αΐγινήτηςύπέβα?ιε c να- 
κοίνωσα» τών κ. κ. Νίκολσον καί Περ- 
ράκη «περί συστάσεως τής ηλιακής ατμό
σφαιρας κα'ι άλλην τοΰ εκτάκτου μετεω
ρολόγου τοΰ αστεροσκοπείου κ. Ν. Αει- 
βαθηνοϋ » περ'ι τής όρατότητοςτής ατμό
σφαιρας ’Αθηνών, σχετιζομένην πρός

την αεροπλοιαν, εις τήν οποίαν το ατμο
σφαιρικόν αύτό στοιχεΐον εχει μεγάλην 
σπουδαιότητα.

Ό  κ. Π ολίτης  οδηγούμενος υπό χα
ρακτηριστικής τής άκουβίνης άντιδρά- 
σεως άνεζήτησε τήν γλυκοσίδην εις εΐδη 
τινά Φλόμου χρησιμοποιούμενα έν τή 
ιατρική και τή αλιεία και παρετήρησεν 
δτι τά εΐδη ταϋτα έγκλείουσιν ούσίαν 
διαλυτήν έν ύδατι δεικνΰουσαν λίαν σαφή 
τήν ρηθεΐσαν άντίδρασιν. Τέλος ό κ. 
Μ αλτέζος  υπέβαλε άνακοίνωσιν τοΰ κ. 
Βαροπούλου «περ'ι τών μή άναγώγιον 
άλγεβροειδών».

Χ ΗΜ .—  Α ί  α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις  τ ο ϋ  Μ α ρ τ ίο υ  θ ά  

δ η μ ο σ ιε υ θ ο ϋ ν  ε ίς  τ ό  π ρ ο σ ε χ έ ς  τ εΰ χ ο ς .

ΚΑΙ £ΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΙΚΑ JVTAX

Εφέτος όλοι οι σύλλογοι κι’ δλες οί 
εταιρείες φαίνονται νά καταβάλλουν μιά 
εξαιρετική φροντίδά γιά τήν παροχή 
άφθονου καί εκλεκτής πνευματικής τρο
φής στά μέλη των καί στόν κόσμο, μέ 
τήν οργάνωση συχνών καί ένδιαφερουσών 
διαλέξεα>ν· άλλά πολύ λίγο επιτυγχάνουν 
τόν σκοπό πού επιδιώκουν. Γ  ιατί μέσα 
σέ μιά αίθουσα διαλέξεων είναι τόσα 
πράγματα άπό τά οποία διασπάται ή 
προσοχή τοΰ άκροατοΰ!

Γ  ι’ αύτό νομίζομε δτι ή έκδοση τοϋ 
περιοδικού μας προσφέρει μιά πολύτιμη 
υπηρεσία καί στούς συλλόγους καί στά 
μέλη των καί στόν κόσμο πού θέλει νά 
παρακολουθή τις διαλέξεις.

’Έπειτα, δλες σχεδόν οί διαλέξεις απο
τελούν εργασίες σοβαρές, πού πήγαιναν 
χαμένες, γιατί τά λόγια τά πέρνει ό αέ
ρας. Καί άπ’ αύτής τής άπόψεως κολα
κευόμαστε νά πιστεύωμε δτι ή έκδοσή 
μας δέν Θά είναι ανωφελής στις Ε π ι 
στήμες καί στά Γράμματα καί στις 
Τέχνες τής Ελλάδος.

Δέν έχομε χώρο γιά νά έπεκταθοΰμε 
έπί τής χρησιμότητος τοϋ περιοδικού

μας.’Αλλά, νομίζομε, δέν είναι καί ανάγκη. 
Κι’αύτά πού γράφομε περιττά είναι, δπως 
είναι περιττό νά ζητάς νά πείσης έ'ναν 
άνθρωπο τό μεσημέρι δτι είναι ημέρα. 
. Ή  «Διάλεξις» χρειαζόταν στόν τόπο 
μας. Γ ι’ αύτό έ'τσι απλή καί σεμνή, χα»ρίς 
θορυβιοδη διαφήμιση καί χωρίς έπιτή- 
δεια προπαγάνδα γιά τήν υποδοχή της, 
έγινε δεκτή μέ ένθουσιασμό άπό τόν 
κόσμο, πού τόν ευχαριστούμε θερμά γι’ 
αύτό καί τοϋ ύποσχόμεθα δτι θά  κάνω με 
δ,τι μποροΰμε γιά νά καλυτερεύωμε διαρ
κώς τό φύλλο μας, χωρίς νά συλλογιζώ- 
μαστε ού'τε δαπάνες, ούτε κόπους.

Δυστυχώς ή μεγάλη καθυστέρηση τοϋ 
2ου τεύχους, δέν μάς έπέτρεψε ν ’ άρχί- 
σωμε άπό τοΰ Μαρτίου τήν κανονική 
δεκαπενθήμερη έκδοση τοΰ φύλλου. 
Ζητοΰμε συγγνώμη γ ι’ αύτό άπό τούς 
άναγνώστας μας καί ιδίως άπό τούς 
συνδρομητάς μας, στούς οποίους δηλώ
νομε δτι δέν θά ζημιωθούν, δπως ίσως 
θά  νομίζουν, άπ’ αυτή τήν ανωμαλία.

Τό 4ον τεΰχος, μέ άριθμόν φύλλου 7, 
Θά έκθοθή τήν 15ην ’Απριλίου.

Η ΔΙΕΎΘΓΝΣΙΣ
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΣ Ο KOPRHI,,
BiBAIOHQACION - ΤΤίΙΟΓΡΠΦΕΙΟΠ

ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ, 7

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η ΣΑ Ν : Δοστογιέβσκη «Οί 
σταθμοί^ τής τρέλλας», Τολστόϊ «Πώς 
πέθανε ή άγάπη», Μπελοΰκεν « Ό  Β αρ
κάρης τοΰ Βόλγα».

Τ Υ Π Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι: Π αναΐτ Τ  στρατί « Ό  
μπάρμπα Ά γγελής», «Ιστορία  τών λαών» 
εις 20 αυτοτελείς τόμους μέ πολλάς ει
κόνας και είς πολυτελή έμφάνισιν.

Ά πό  τής προϊστορικής εποχής μέχρι 
σήμερον. Ό  πρώτος τόιιος περιλαμβά
νει τήν προϊστορικήν ανθρωπότητα, ό 
δεύτερος τάς αρχαίας ’Ινδίας, ό τρίτος 
τήν Κίναν, Ιαπωνίαν, Θιβέτ, κ.λ. κ.λ.

"Εκαστος τόμος δρ. 30. Διά τούς προ
εγγραφομένους γίνονται εκπτώσεις καί

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

f i=  ZTfiJI. & ΓΕΩΡΓ. ΤΤΡΤΠΙΟΥ
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Διδάσκονται δλα τά έγχορδα όρ
γανα ήτοι:

ΒΙΟΛΙ, ΜΑΙΜΔΟΛΙΝΟ, 
ΚιΘΑΡΑ, ΜΑΝΔΟΛΑ.

εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. 
"Ολατά θεωρητικά μαθήματαήτοί;
S O L F E G E ,  Θ Ε Ω Ρ Ι Α  Κ . Λ . Π .

ύπό τών γνωστών ειδικών Μου- 
σικοδιδασκάλων.

Σ .  & Γ .  Τ Υ Ρ Τ Α Ι Ο Υ
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

E IS  ΤΟ  Ε /Λ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

I  Χ Α Ρ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  & Μ Ν Ν Ο Υ  Σ Τ Α Ρ  Υ Λ Η
A  Ρ  Σ  Α  Κ  Η ,  4  = -

Ε ^ Υ Ε Σ Θ Ε  jv[E  T E X JS IH N  K R I  M E  T IJW H X

Δ Η  Μ  Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Σ Υ Μ  Β Ο Υ Α Ι Δ Η Σ
Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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i l l  i l l  E U i m i H X  9ΙΚ9ΓΕΝΕΙΑΗ
που θέλει νά  μείνη προσηλωμένη στις 
αγνές παραδόσεις τής φυλής μας, τδ 

περιοδικόν

" A O H N A i X O N  Σ Ι β „

πρέπει νά  είνε ό αχώριστος σύντροφος.

Μέσα στις 6 0  σελίδες του, περι
λαμβάνει δτι άφορά τήν Έ λληνίδα, 
ώς εκπρόσωπον τοΰ ωραίου φύλλο», 
ώς μητέρα, σύζυγον και καλή κόρη.

Τ ά  μοντέλλα φορεμάτων, παιδικών 
ενδυμάτων καί άσπρορρούχων, που έν 
αφθονία περιλαμβάνει είνε πάντοτε Π 
τελευταία λέ§ις τής μόδας.

Τ Α  Σ Χ Ε ΔΙΑ  Τ Ο Υ , εργόχειρων, 
λευκοΰ καί χρωματιστού κεντήματος, 
ζωγραφικής, φιλέ, άσπρορρούχων, βε- 
νίζ κ. τ. λ. είναι τόσο ώραΐα καί 
τόσον άφθονα, ώστε νά  ικανοποιούν  

κάθε γοΰστο καί νά  δίδουν μιά χρή

σιμη ενασχόληση σέ κάθε γυναίκα.
Η ΥΛΗ  Τ Ο Υ , τερπνή, σεμνή καί 

διδακτική, είναι μιά ώραία διασκέδασις 
στις ώρες ανίας.

Το μουσικό τουχτεμάχιο διαλεχτό.

Μ’ ΕΝΑ ΛΟΓΟ ΤΟ

“ Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Ν  Σ Ι Κ , ,
δέν π ρ έ π ε ι  νά  λείψΓ] άπ©"κανένα Ε λ λ η ν ικ ό  βπίτι.

S T i » I S r ^ I = O M A I  :

’Εσωτερικού δρχ. 7 5 ,  Αίγυπτου γ. δ. 5 0 ,  ’Αμερικής δολ. 3 .

Ί δ ι ο κ τ ή τ η ζ - δ ι ε υ δ υ ν τ η ξ  '£ ■  1 ^ . / η Α ρ ί ^ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  

Γραφεία ίςο ρ Ν Α ρ ο Υ  i  - Α 0Η Ν Α Ϊ
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'Επειδή πολλά σφάλματα εις τάς διαλέξεις τοϋ ζ. Ά ντ. Θ. Σπηλιωτοποΰλου καί του κ. 
Κώστα ’Αθανάτου, οφείλομε- α εις τήν απροσεξίαν καί τήν αμάθειαν τοϋ διορθιοτοϋ ό όποιος 
αντικατέστησε δι αύτό μόνον τό τεΠχος τόν άσθενοΰντα τακτικόν διορθωτήν μας, αλλοιώνουν 
ή καθιστούν άκατανόητον τήν έννοιαν τοϋ κειμένου, παρακαλοΰμεν τούς άναγνώστας μας νά 
τά διορθώσουν.
Σ ελ ίς  Σ τ ίχο ς
106, 44 —Τομαγέο' νά διορθωθή: Τομαζέο.

> 50 —εντέλειαν' » ευπετειαν.
S 70 — ανώτατης' » απώτατης.

107 60 — Μυδία' Μυσία.
» 65 — Λακίαν Δακίαν
» 84 — Ιϊοντεμίρι » Καντεμίρ.

108 56 — Λάγορος » Λάζαρος.
" 71 —υλών » τιμών.

109 14 —Βαλίκαν » Βελίκηυ.
» 25—26 — 6  Βράδοβιτς » Ό  βράδοβιτς
> 36 —ή μακρά τοϋ. . . » ή μακρά μετά τού
> 8 3 -8 4 :—τούνων » το ύτων.

110 75 -  ώς ό τραγουδιστής ας ό τραγουδιστής..-
» 79 — χώραν > χάριν

111 14 — έπιολή θη σαν » έποιήθησαν.
26 — πολέμους 3> παλμούς.

» τελευτ. — άδερφοΰλα μου. . » άδερφοΰλι μου...
112 42 —καί στά... * καί π ά ε ι..

» 61 — εβγα νά κεράσης' » έβγα νά τόν κερασής-
113 70 — αίχμηράν β αύχμηράν...

» 81 — H o n e » H o re
» 84 —  άνδρών ν> αδρών...
» 87 -  πεοιπόΟη tov « περιπάθειαν.

114 32 — δοϊναν » δόϊναν.
18 — τήν Δενσουσάνου » και ό Δενσουσάνου.

» 45 — ευρίσκει τάς πολλσς... » ευρίσκει τις πολλάς...
» 5L — καί τους... » και τάς...
» 55 —συλλογείων συλλογέων
> 56 —Ε λλήνω ν ώς τόν... » ξένων, ώς τοΰ...
> 76 — εϊς τόν... ώς τόν...
» 78 —Έ μμονή» » έμ μονήν.

115 11 -  πλευσίων » πλουσίων.
> 30 — άλαισιν » άλυσιν
β 67 — υπό τών... » άπό τών...
» 76 —διέχουσι... > διέχυσαν...

83 —τρέφουσιν.. » τρέψουσαν
116 27 —ώς παρ’ ημών... » ώς παρ’ ήμΐν..,
116 35 —της ένηχωτάτης » τής εύηχωτάτης.

» 46 — Ίλλορικής Λ “Ιλλυρικής.
> 47 —D oron » D ozon
» 55 —Λαγάρου » Λαζάρου.
* 59 —Ό μτήλοβιτς ·» Ό μπήλοβιτς
» 65 —■ψάλλοντας καθ’ δλην μακράν... 

— «Λάγαρε...
» ψάλλονται καθ’ δλην τήν μακράν...

> 89 > «Λάζαρε...
117 6 —άτελήν 

—Λάγαρος
» απλήν

» 20 » Λάζαρος
118 12 —έκκα&ολικιζόμενος ή νά. στρέ- έκκαθολικιζόμενοι ή νά στέρξω-

[φωσιν... » [σιν...
» 15 —κατά τά δημώδη ασματα.. Κατά τι δημώδες άσμα·..



ΣβλΙς ΣιΧχο:
11S - 32

* 34
» 47
» 49
> Γ>7

94
31» 13

» 15
> 67
> 69
» 7 1 -7 2
» 86
» 93—9

121 2y
52

» 66
78

122 13
■ί 59
» 6*2

122 5
9 19
> 32
» 38 ■
» 52—53

124 42 ·
125 32

136 18 -
» 21

49 -
137 80 ■

» 81 ■
> 8 7 -8 8

137 102 ■
Ι ι ΐ

138 3 -
» 61 -
* 88 -

139 7 -
» 35 -
» 50 -
» 1l6 -

140 '  43
> 84 -
» 95 -

141 6 -
142 34 -

» 7 9 -8 0 -

-  Ο Β.υπέβαλε και τάςαπαιτήσεις Λα 
—καί ούτος άπήντησεν...
—τον Νεμαία 
—δέν' άνέγειρεν 
—έπενοήσαντα 
-τ ή ς  έν Ραβενίτσης...
- είναι ώς όύο...
—άπαιτώνται
—έν τφ  προετύπω 
—ένορκον
—τήν πρός τήν ίδιαν γεννήτοραν... 
—οστις ηύτυχήσαο
-  τό άναφερομενον τήν...
- ό  παρομάστορης
-Τ ό  γεφύρι τής ’"Αρτης 
-Μοιρολογούν 
—Τράβα καλέ μέ τήν...
-^ α ί νομίζοντες...
-νή  τόν ιδώ...
~νό. σμίξουν.
-ποντά 
-χωρικού 
-νερατζοΰλες 
-Γ ιόγκα  μου
-(Ε ις τήν P o e tn es b a rb a ra )
-Χ εϋδ όνους 
-προφήτης

διορθωθ\ϊ Ό  Β υπέβαλε τάς απαντήσεις 
s καί ουτοι άπήντησαν...
» το μ Νεμνία.
» δέν άνήγειρεν.
> έπινοήσαντα.
» τής έν Ραβενίτσϊ)..
» ε ΐ 'α ι  οι δύο...
» απαντώ ν τα ι
» έν τφ  προσώπφ.
» εύορκον
» τήν πρός τόν ϊόιον γεννήτορα..
» οστις ηύτύχησε
» ιό  άναφερομενον εϊς τήν
» ό προοτομ/ιστορης
» ... τής "Αρτας.
» μοιρολογοιν
* —Τράβα, καλέ μ \ τήν...

καί νομίζει τις... 
νά τά ιδώ... 
νά σχίζουν, 
κοντά 
χορικού 
νερατζαΐς 
—-Γι κα μου.
(εις τά P oem es B arbares) 
Χεϋδούκους 
ύποφήτης.

—κοσμογενική'
— άπό τό ποληό στό καινούργιο., 
—καί οί στιγμές μόνο
—τοΰ τεχνώνα 
—στόλισε
—πού τά σχέδιασαν 
—αναρχία πολιτική του...
- λυτρουμένη
—νά πνίγει καί νά βυθίζει 
-πεινούμε
—δτι είναι έπιτετραμένο.,. 
-ανοίγετα ι 
—στηλωμέ νοι 
-Συγκροτείτε 

-ε ίς  τά χαρακτηριστικά 
-τ ό  νεόασμα 
—τά συντακτικά 
-τή ν  πληγωμένη 
—κακό τοΰ κόσμου...
-τοώ ν ιδρυτών 
-τ ό  νομ ζετε ;

κοσμογονικη.
άπό τόν παληό στόν καινούργιο., 
καί οι στιγμές αυτές μόνο — 
τών τεχνών— 
διέλυσε.
πού τό σχέδιασαν, 
αναρχία πολιτική καί... 
λυτρωμένη.
τά πνίγει καί τά βυθίζει 
πονούμε
δτι δέν είναι έπιτετραμένο
πνίγεται.
διπλωμένοι
Συγκροτείται
ώς τά χαρακτηριστικά
τό νέο αιμα
τά συστατικά
τήν παγωμένη
άπό τοΰ κόσμου...
τών ιδρυτών
—τί νομίζετε ; —


