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Σκοπός τ 11ς εκδόσεως των « Ελληνικών Χρονικών» εΙ\ε ή
προαγωγή τής δημόοίας συνείδήσεως, τής όποιας ή ήθικη ατο
νία κατεδείχθη σαφέστερον κατά τά τελευταία γεγονότα.
Η διεθνής σύρραξις εύρε τούς Έλληνας άπαρασκεύους διά
ΐι]ν αντιμετωπισιν των μεγάλων ες αυτής προκυψάντων πολιτι
κών καί άλλων ποικίλων προβλημάτων
Ανεπαρκής γνώσις
των ίδιων, πληρης άγνοια των αλλοτρίων ιδού ή σχεδόν μαΟηματιχή εκφρασις τής καταστάσεως τής Ελληνικής κοινωνίας κατά
τό θέρος του 1914, και προ πάντων κατά τον Φεβρουάριον
τού 1915.
\ περτιμησις των εθνικών δυνάμεων, προκαταλή
ψεις αΐσθηματικαι καί μη ύπερ ή κατά των εμπόλεμων μεγάλων
Ευρωπαϊκών ομάδων— ιδού μία νέα άπλουστέρα εκφρασις, et
τ|]? αύτης καταστάσεως. Η δημοσία συνείδησις
άν υπήρχε τοιαοτη, ήτο.— ισ(ος είνε ακόμη,— είς νηπιώδη κατάστασιν. Ό καθημερινός τύπος, έκτος ευαρίθμων εξαιρέσεων
δεν ήτον αμέτοχος τών προκαταλήψεων, έστερεΐτο δέ τής δυνάμεως όπως λογικευθή κατ άλλον ή κατά τον συναισθηματικόν
τρόπον.
Αλλά και αν είχε την διάθεσιν, ήτον έστερημένος τών μέσων
οπως προ61βάση την δημοσίαν συνείδησιν ό καθημερινός τύπος.
Αυτή άλλως τε η όργάνωσίς του. διάφορος τής όργανώσεως
τοΰ ^ενου τυπου, η ελλειψις τών ειδικών συνεργατών, πο
λιτικών, στρατιωτικών, ναυτικών, κοινωνιολογικών, οικονομι
κών, δεν τοΰ έπέτρεπε νά χύση τό χρειαζόμενον άπλετον φ ως
έπι^ των πραγμάτων. Ως εκ τούτου ή κοινωνία εμεινεν εις τό
σκότος, ή. αν θέλετε, είς τό άβεβαιον ημίφως οπού ολα τά
πραγματα έχουν τό ίδιον χρώμα καί τό ίδιον άπροσδιόοιστον
σχήμα.
c
Ιί. πτωΧ'>1 ρητορική τής καθημερινής άρθρογραφίας, ή
οιανϊτιζομενη από τάς μάλλον ανοικείους αντεγκλήσεις, ή
ζητούσα να πειση δι ύβρεων, ή θέλουσα νά συμπλήρωσή την
πείθω με την ριαν, καί ν άλκοολίση τά πλήθη με τό βαρύ καί

ύποπτον οινόπνευμα των ηχηρών λέξεων, δεν προβιβάζει rijv
γνώσιν τής καταστάσεω ς διά τούς άγνοούντας αυτήν. Χ ρ ειά 
ζεται αντικειμενική, άόργητος, ήρεμος συζήτησις, χρειάζεται
ν' άναληφθη το εργον τής έρεύνης τών άπασχολούντων ημάς
προβλημάτων άπδ τους ειδικούς. Εις τούς ειδικούς αυτούς (ό
νοι γουν τάς στήλας tojv τά «Ελληνικά Χρονικά», έν τή επιθυ
μία των όπως καταλύσουν τον φανατισμόν, ευρύνουν την γνώ 
σιν τής καταστάσεως, συμπληροΰντα δε τό εργον της ανεξαρ
τήτου μερίδος τοΰ καθημερινού τύπου καί προάγοντα την δη
μοσίαν συνείδησιν, έγκαταστήσουν Ελληνικά κριτήρια δι δλα
τά πράγματα. Ελληνική πολιτική, Ελληνική άντίληψις, Ελ
ληνική τέχνη— Ελληνική κοιν(ονία, ιδού το πρργραμμα των
«Ελληνικών Χ ρονικών».
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Ό έπι θυμών δΓ ασφαλούς τίνος ελέγχου νά σχηματίση άκεροίαν
αντίλ·ηψΜτ τής φιλουδεη^ρου πολιτικής ήν άκ/ϊλοΐ'θεΐ
Ήλλάς, V v

εις τό νά καταοτήση τουλάχιστον ισοδύναμον τήν μετάξι το>ν ά/Ληλεπιδρασιν των Βαλκανικών κρατών, εμφανιζόμενη ώ ς σχέσις αίτιατού
πρός αίτιον, δεν εΐνε παρά μία υπάτη διαπίστωσις τοΰ νόμου αϊτού
τής Βαλκανικής αλληλεπιδράσεο,ίς. Αλλά και αί ίστορικώτεραι ΙκδηΛωσΓ,ι,ς και αυτής ετι τής Ελληνικής πολιτικής, τής αντιθέτου πρός τήν
πολιτικήν της οΐδετερότητος, δεν εΐνε παρά αλληλοδιάδοχοι άναγνωρίσεις, ανεπίγνωστοι ή λελογισμέναι, θετικαΐ ή αρνητικά! τή" ΰπάοεεώς του.
Η εξόρμησις τής Ελλάδος είς τον πρώτον Βαλκανικόν πόλεμον σχε
δόν ες απροόπτου και χωρίς ούδεμίαν προηγούμενη ν έναρμόνισιν των
Ελληνικών βλέψεοίν πρός τούς κατ’ ιδίαν σκοπούς τοΰ κοινού εκείνου
άγώνος ήτο πολΰ φυσικόν αποτέλεσμα ανάγκης όπως, άνευ χρονοτριβών
αι όποϊαι θά ήδύναντο νά στοιχίζουν ανεπανόρθωτους ζημίας, συμμορφωθή ή Ελλάς πρός τό παράδειγμα τήςί Βουλναοίας και τής Ξερ
βίας.
1ί απόπειρα βραδΰτερον τού κ. Βενιζέλου νά συνεκστοατεύση μετά
τών —υμμίάχων είς τα Λαρδανελλια ώφείλετο όχι τόσον είς πρόθεσιν
συμμετοχής είς τί|ν τοπικήν εκείνην εκστρατείαν, δπως εκτοτε πολλάκις ύπεδηλώθη καί έδηλώθη, όσο*·' είς τον υπολογισμόν ότι ή έκ τής
«υδετερότητος έξοδος τής Ελλάδος κατά φυσικήν αλληλουχίαν θά παρεσυρε μεθ έαυτής τήν Βουλγαρίαν καί μετά τής Βουλγαρίας καί τούς
ΡοΛίούνους.
Εξ άλλου διατελεΐ αύθεντικώς δεδηλωμένοι· δτι, δτε κατά Σεπτέμ-

εχει τι ασφαλίστερον νά πράξη είμή νά στρέψη τήν παρατήρ-ησίν

Γ.ρκχ/ τοΰ 1915 διέτασσεν ό κ. Βενιζέλος τήν έπιστράτευσιν τής Ε λ 

το»· είς τάς γεωγραφικός θέσεις τών διαφόρων Βαλκανικών κρατοη

λάδος, έπραττε τοΰτο κατά μέγα μέρος έκ τοΰ ΰπολογισμοΰ δτι θά

και των άφημαχαμένο>ν Μ.

λυνάμεων <κα3 έντεΰθεν νά. επ».σκ».τή<Γ»)

την σημερινήν πολιτικήν τής 'Ελλάδος. λιότι οίουδήπστε κράτους μι
κρού ή μεγάλου ή πολίτικη ρυθμίζεται

έκ τής γεωγραφικής αντοΓ

θέσεως μέ τήν άναπόφευκτον δύναμιν φ υ ο’ ι κ ο ΰ ν ό μ ο υ .

ήρκει μόνη ή 'Ελληνική κινητοποίησες είς τό πλευρόν τής Σερβίας,
τήν φοράν ται-την .ταοασνοϊ) αντι οτρόψ<ι>ς τήν Βουλγαρίαν. £uποδίζουσα αυτήν από τού νά έξέλθη έν. τής οΐδετερότητος.

ο.τοκ

ται κατ’ αμοιβαιότητα εις τήν έπίδρασιν ενός φυσικού νόμου έκ r':c

ΙΙρός τον νόμον αυτόν τής μεταξύ τών Βαλκανικών
τικης αλληλεπιδράσεις έκ τής μεταξύ των γεωγραφικής
νομοί* φυαικόν καί συνεπώς αναπότρεπτοι·, τον όποιον ώ ς
πομεν εκ των ανωτέρω όχι μόνον άφ’ εαυτοί τρόπον τινά
κατά τήν εσπευσμένην συμμετοχήν τής 'Ελλάδος είς τον

πρός αλληλα γεωγραφικής

κανικόν πόλεμον, αλλα καί συστηματικούς εκτοτε άναφαινόμενον,άδιά-

Τ ά Βαλκανικά κράτη, διατελοϋντα μεταξύ των εις γ ε ω γ ο u
φ ι κ. ή ν ά λ λ η λ ο υ χ ί α ν, διατελοΰν κατ’άνάγκην μεταξύ τοχν καί
είς μίαν σχέσιν

πολιτικής

« λ λ ηλ ε π ι δ ρ ά σ ε ω ς .

αυτών θέσεως.

Ύπόκειν

Συναποτελοΰντα εν ενι-

κρατών πολί
αλληλουχίας,
τοιοΰτον βλεέπενεργοΰντα
πρώτον Βαλ

αίον γεωγραφικόν σύμπλεγμά, εΐνε φυσικώς αδύνατον νά πολιτεύον

φορον αν έν καλή ή κακή ερμηνεία, ώ ς μοναδικόν γνώμονα είς τάς

ται άνεπηρεάστως τό εν έκ τοΰ άλλου. Έ ξ ίσου δέ φυσικόν νά m>ur

ίστορικωτ,έρας φάσεις τής εξωτερικής μας πολιτικής, ά φ ’ δτου πράγ

παρασυρωνται τά ασθενέστερα έν. των ίσχυροτέρο>ν κα'ι υπό των περισ

ματι εχοιιεν τοιαύτην, ήτοι από τοΰ π«ί>τσυ Βαλκανικού πολέμου και

σοτέρων τά όλιγαριθμότερα.
Ή πολυώνυμος πολιτική τής Βαλκανικής Ισορροπίας ή άποσκοποΰσα

εφεξής, π.ρ'ός τον γεωγραφικόν αυτόν νόμον διατελοΰσα έν αΰστηοά
αρμονία ή

Ελληνική πολιτική τής ούδετερύτητος, παρουσιάζεται 4·ς

νατόν της τοιαΰτης ή τοιαύτης χ ρ η σ ιμοποι ήσεως τοΰ νόμου τή; μεταξύ
πολιτική κατ' αρχήν φυσική καί

απρόσβλητος. Διότι

σύνολα

τρό;

τον περ'ι οδ πρόκειται νόμον άλληλεπιδράσεως ή θά επρεπεν ή ’ Κ?.λάς νά σνμπολεμήση μετά τής Βουλγαρίας, και εύτυχως τοιαΰτη τ.ς
ανάγκη δεν έγένετο αισθητή, ή τουλάχιστον νά άκινητήση καί νά
μή στροφή εναντίον της, ώς εποαξε καί ή Ροίμουνία.
'

τών Βαλκανικών κρατών πολιτικής άλληλεπιδράσεως, εϊνε έργασ-α μο
νομερής, καί κατ’ ακολουθίαν παραπλανητική. Ε ξ Ιναντίας δέ. μόνον
>! έπισκοπησις τής μεταξύ των Βαλκανικών πολιτικής αλληλεπιδράσεων
j v σνν<Η-ασμω μέ τάς διά μέσον α ν τ% διακλαδουμένας Εόρωπαϊκάς
;. πιρροάς και την φυσιν τών επιρροών τούτων θά ήδύνατο νά αποδωση
«κεραίαν τήν έννοιαν της σημερινής φιλουδετέρου πολιτικής τής Ε λ
λάδος.
*»*

Πέραν τής γενικής ταύτης αρχής είνε πολύ δυνατόν νά γεννηθή έκ
πρώτης όψεως, ή εξής απορία. Αφοΰ μεταξύ τών Βαλκανικών κρατών

Η Λύστρογερμανική Ευρωπαϊκή όμάς, γεωγραφικώς έν σύνολον

υπάρχει άλληλεπίδρασις, έλξις τοΰ ενός πρός τον άλλον, δυνάμει τής

ενιαίον. συνεχομένη γεωγραφικώς

οποίας έκανονισεν ή Ελλάς τά καθ’ έαυτήν έκ τής έπιδράσεως τών

ακολουθίαν -τρός ταύτην γειτνιανονσα, αποτελεί καί αυτή παοάγοντα

μέ τήν Βαλκανικήν, αμέσως κατ’

Βαλκανικών της γειτόνων καί περίοικων, διατ:, κατά τόν αϊτόν Λ αγόν,
δεν θά ήδύνατο και ή Ελλάς νά έπηρεάση τούς άλλους, παρασύρουσα
αυτούς πρός μίαν κατεΰθυνοιν τής Ιδικής της πρωτοβουλίας; Καί εΙΉ-

φύσει συμπεπλεγμένον μετά τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Είδικώς ή
Αυστροουγγαρία συστηματικώς ένεφανίζετο καί έθεωρήθη πάντοτε καί
κατά γενικήν σχεδόν γνώμην Δύναμις Βαλκανική. Ή έκ τή; γεωγρα

κώιερον, διατί. ή αρχή τοιαϊτης τινός δΐ’νατότητος ημίρισβητήθη καί
δια τ ή ι* περίπτωσιν «κόμη εκείνην καθ ήν ή Ελλάς, εν σννδνασμώ μετά

φικής επομενως σχεσεως πολιτική αλληλεπίδρασή, όπως ύφίσταται με

τής Σερβίας, θά
άπετέλει Βαλκανικήν δύναμιν, μέ
ΐσχΰν έπιδράσεως;

κανικής Χερσονήσου καί τής Αύστρογερμανίας. ’Εν τή προκειμένη ό

δι.πλασι«<ΐμένην

Η απορία αυτη ή πολλάκις μέχρι τούδε καί κατά διαφόρου; διατυπίϋθεΐσα τρόπους δέν θά διετυπώνετο, ουτε θά έδίδοντο εις αυτήν αι
μέχρι τοΰδε δοθεϊσαι πολλοί καί πάικίλαι, άλλ όχι καί έξαντλητικαί
επεξηγήσεις, εάν μέγα μέρος τοΰ τε πολιτικού και. δημοσιολογικοΰ
ημών κόσμου δέν ετύφλιοττε πρός τό πασιδηλότερον έν τούτοι ς γεγονός
τό όποιον παρουσιάζει, άν όχι άλλη τις, άλλ' αότή ή σύγχρονος καί

ταξύ τών Βαλκανικών-κρατιον, οδτως ύφίσταται. καί ιιετ.αξΰ τής Βαλ
μως περιπτοίσει ή έν λόγω φυσική σχέσις έκόηλούται ώ ς πρός τήν
Ελλάδα εις αλληλεπίδραση' έ μ μ ε σ ο ν.

ΧιότΙ Βαλκανικής Χερσο

νήσου ώ ς πολίτικου συνόλου μή νπαρχούσης, τήν έκ τής Αύστ,ρογεομανίας έπίδρασιν ε!νε δυνατόν νά αίσθανθώσι

τά Βαλκανικά κράτη

μονον ως ατομα. "Αμα δέ ώς τήν έπίδρασιν ταύτην «ισθανθή έν έκ
τών εγγυτέρων κέντρων, έ κ δ ί ν τ έ ρ α ς

π λ έ ο ν χ ε ι, ρ ό c τήν αι

σθάνονται και τά «πιότερα υπο την μορφήν τοΰ νόμον τή; στενωτέοα;

πέριξ ημών ζωντανή ακόμη ιστορία, ότι ή Βαλκανική ω ς1 πολιτικόν

Βαλκανικής άλληλεπιδράσεως. "Αμα δέ ή Βουλγαρία, καί ή Ρωμουνία

σύνολον, είνε αδύνατον νά κανοΜζη τά καθ ε ο φ ή ^ άνεπϊηρεάστως
όπό τών επιδράσεων τής Ευρώπης. Εγκλείονσα ή Βαλκανική όσας

εις βαθμόν διάφορον, ύπέστησαν τήν έπίδρασιν τής Αύστρογερμανίας.

έγκλείει διεθνείς έμπορικάς οδούς και αγοράς, δυναμένη έν συμπράξει

σεο>ς. Πρός τον ίδιον αυτόν νόμον άντετάχθη ή Σερβία. Καί σννετρίβη!

ν’ «ποτελέση άειολογώτατον θετικόν ή καί αρνητικόν πολεμικόν συνερ
γάτην. ανίκανος ά φ ’ έτεροί’ ώ ς έκ τών άθεραπεύτων φυλετικών όντι-

νόμος τής Βαλκανικής άλληλεπιδράσεως, ή απορία διατί τάχα ή 'Ελ

θέοεων αί όποιαι έν αυτή έμφωλεύουν νά ένωθή άφ ’ έαυτής καί νά
άποτελέσ») αύθύπαρκτον πολιτικόν οργανισμόν, φυσικόν είνε έ ν τ φ
σ υ ν ό λ φ α υ τ ή ς νά παρίστατ αι είς τά δμματα τών Δυνάμεων ώς
αΙέσποτον και πολύτιμον αγαθόν, εξ ίσου δε φυσικόν «ί διάφοροι
Ευρωπαικα! έπιρροαί, μεμονωμένοι ή έν συνδυασμοΐς, νά ευρίσκωνται
διεσκορπισμέναι καί, δεδηλο>μένως ή λανθανόντως, επενεργούσα» καθ’
δλην τήν εκτασιν τής Βαλκανικής Χερσονήσου, συνυφασμέναι μέ τά
συμφέροντα τών καθ’ έκαστα έγχωρκον κρατών. "Οταν δέ. ούτως έχουν
τά πράγματα, τό νά έξετάζη τις ανθυπάρκτως και μεμονωμένους τό δυ

r ’Ελλάς έξούδετερώθη υπό τον νόμον τής Βαλκανικής άλληλεπιδράΟταν οϋτω πως έν τή γενική αυτού μορφή θεωρηθή ό γεωγραφικός
λάς δέν ,,ητεΐ κατά τον ίδιον λόγον καθ’ δν ύφίσταται καί νά άσκηση
έπίδρασιν. αίρεται ά φ ' έαυτής. Διότι άν ώς Ισοδύναμος ή ’Ελλά: προ:
τήν Βουλγαρίαν θά ήδύνατο ϊσοκ νά τήν έλκύση πρός έαυτήν, ή άν.
έν σννδνασμώ μετά τής Σερβίας, θά ήδύνατο ίσο>ς νά άσκηση έπίδρασιν και πέραν τής Βουλγαρίας, ούτε έν τή μια όμως ούτε τή δεύτερα
περιππώσει θα ήτο φτκτικόν νά θεωρηθή ή έπίδρασις τής Ελλάδος τό
σον αποτελεσματική, ώστε νά παρασύρη τήν Βουλγαρίαν και τήν Ρω(wwviav κατ

άντιθετοΛ* διεΰθννσιν πρός τήν Ανστρογερμανικην ελξιν

ή οποία μάλιστα μετά τήν κατάλυσήν τής Σερβίας, ήρχισε

τουργό έπί τοΰ παρόντος ούχί πλέον από δεύτερος

μόνον

νά λει

χειρός, αλλά

και κατ' ευθείαν έκ Σερβίας και Αλβανίας.

καί της Ρωιμουνίας εΐνε συνέπεια μιδς φυσικής
λομένης είς τήν
γεωγραφικήν

μετάξι· τής Ατ’ στρογερμανίας

αλληλουχίαν.

Εν ό)

ϊ|

επιδρασις

ητις διά τής 'Ελλάδος θά έζητείτο νά
Ώ ς άμεσος συνέπεια τής ανωτέρω έξηγήσευ>ς ήδύνατο νά πρυκύψιι
ή εξής απορία: Ά φ ’ οδ ή Ελλάς: υπέστη έκ τής Βουλγαρίας, διότι
προπίστως περί αύτής πρόκειται, έπίδρασιν έξουδετερωτικήν, ανευ τοΰ
δυνατού τής άμοιβαιότητος, διότι ή Βουλγαρική έπίδρασις Ινεκλϋιεν εν
εαυτή καί τό βάρος ενός έκ τών δύο Ευρωπαϊκών συνδυασμών, διατί
έδίστασεν ή Ελλάς καί διστάζει νά άποκαταστήση έν τή έπιδράσει τήν
αμοιβαιότητα, καί νά ζητήση νά έπηρεάση όχι μόνον τήν Βουλγαρίαν
αλλά καί τήν Ροβμουνίαν ακόμη συντασσομένη ε:τε μόνη, είτε μετά
τής Σερβίας, έφ’ όσον ήτο καιρός, πρός τόν αντίθετον Ευρωπαϊκόν
όμιλον τής Συνεννοήσεως; Καί είς τήν απορίαν τούτην δεν έδόθη ή
μόνη δυνατή εξαντλητική έξήγησις. Ή έξήγησις δηλαδή τήν όποια*
δίδουν τά πράγματα. Καί ιός αναντίρρητος τούτου άπόδειξις
ληφθοΰν αί σφοδροί αντιρρήσεις και αΐ έμπαθείς διαμάχαι τάς «ποιας
προεκάλεσαν καί προκαλοϋν αί δικαιολογίαι αί διδόμενοι, είς τήν «ρνησιν τής Ελλάδος όπως έξέλθη τής οΐδετερότητος υπέρ τής Ά ντάντ,
οΐαι λόγου χάριν αί παριστό>σαι τήν Ελλάδα ώ ς υπόχρεων νά φοοήται
περισσότερον τούς Αύστρογερμανούς ιχπό τούς Αγγλογάλλους, ή ώς
πιστεύουσαν περισσότερον είς τήν επιβολήν τών πρώτων παρά των
δευτέρων, ή

»ς μή λαμβάνουσαν

επαρκείς εγγυήσεις

καί επαρκή

ανταλλάγματα, ή ώ ς εξοικονομούσαν σήμερον τάς δυνάμεις της διά νά
συντρίψη αύριον καί άσφαλέστερον τούς Βουλγάρους. Αί αντιρρήσεις
καί αί διαμάχαι at όποιοι συνοδεύουν τάς περί ών πρόκειται διχαίΛλογίας άποδεικνύουν ταύτας ώς μή προερχομένας, άδιαφορον διατ..
από τά κυρίους πράγματα καί συνεπώς τάς παρουσιάζουν ώ ς επιχει
ρήματα κατά τό μάλλον ή ήττον προσωπικών εκτιμήσεων. Λιότι οί tδήποτε έκτίμησις

οίουδήποτε πράγματος οταν δεν

επιβάλλεται «το

προήρχετο

από μίαν τεχνητήν

τής Σχ*νεννοήσεως ή μόνη
τήν

Βαλκανικήν

σχέση’,

καταστασεως.
καί τής
τής

όφ.ι

Βαλκανικής

Συνεννοήσεις

άσκηθή εν τή Βαλκανική θα

κατάστασιν.

Διότι

έκ τών Λυνάμεων

διατελοΰσα είς γεωγραφικήν τινα πρός
ή

Ρωσσία,

δεν εΐνε

δυνατόν νά

ισοο

ΟΌπηθή πρός τήν Αύστρογερμανίαν μόνη καί ανευ προσθηκης τών
δύο

συμμάχων της

απώτατα ι από
νεκτήμαπα

Αγγλίας καί

τής Βαλκανικής,

τής μή

άμεσου

Γαλλίας" αι όποιαι, γεωγραφικώς
έχουν απέναντι της

όλα

γεωγραφικής επικοινωνίας.

ανωτέρω, συνοψίζονται έν τοίς εξής :
καταστάσεων γεννώνται πολίτικα!

Οτι έκ μέν

τών

τά μειο
Γά

οποία

φυσικών

έπιδράσεις νίαί επιδράσεις διαρ

κείς. έν ώ έκ τεχνητών καταστάσεων ή δεν γεννώ νται πολιτικοί έπ;
δράσεις ή γεννώνται τοιαΰται εφήμεροι. Τοΰθ' δπερ έπί τοΰ άπασχσλοΰντος ημάς θέματος αναλύεται είδικώτερον είς τά ακόλουθα : "Ο η
η Αύοτρογερμανία, ώς έκ τής γεωγραφικής αυτής θεσεως απέναντι
Γης Βαλκανικής,
θέσεως φύσει συμπεπλεγμένης, εχει τό φυσικόν
πλεονέκτημα οτι όπως εΰρίσκεται σήμερον άμεσος γείτων τής Βαλκα
νικής, ουτω θά εΰρίσκεται άμεσος γείτων καί αυρήον καί μεθαΰριον
καί πάντοτε μέ πρόχειρα καί αυριον καί μεθαΰριον και πάντοτε όλα τά
ειρηνικά καί καταναγκαστικά μέτρα δπως διαδραματίζη τω είς αυτήν
συμφέρον πολιτικόν μέρος είς τόν Βαλκανικόν βίον.

Ενώ ή Σννεν-

νόησις, καί δή τό κύριον αυτής συστατικόν ή Άγγλογαλλία, γεωγρα«Γΐκώς από τής Βαλκανικής άπωτάτη καί έλθούσα είς αυτήν έν μι,ρ
στιγμή πολιτικής- ανάγκης διά μέσου φυσικών βραδυτήτων και πολτ
πλόκων δυσχερείων, έδημιούργησε διά τής έν Θεσσαλονίκη παρουσίας
της μίαν πραγιιατικήν κατάστασιν έκ τοΰ προχείρου κ.αι εντελώς τε
χνητήν, ή όποια θά λείψη άμα λείψουν καί οί ειδικοί λόγοι οί όποιοι

έαυτής, όταν προκαλή διαιρέσεις και πάθη, σημαίνει ίίτι εΐνε έκτίμυ-

την προεκάλεσαν. Μίαν συνεπώς τοιαύτην τεχνητήν πραγματικότητα

σις π ρ ο σ ω π ι κ ή ,

άντ,ικειμενικότητος

ή όποία ώς τοιαύτη, εί καί παρατάσσει πολυάριθμον ήδη έν Θεσσαλο

όμογνωμίαν σιω-

νίκη στρατόν, εί καί εχει φθάση είς τό ύψιστόν σημεϊον της έντασεως
της, εξακολουθεί έν τούτοις νά μιένϊ] πολιτικώς στείρα απέναντι τής
τε Βουλγαρίας καί τής Ρωμουνίας, θά ήτο όχι μόνον ματαιοπονία, ά λ λ ο
καί ματαιοπονία θεμελιωδώς έπικινδτ*νος τό νά επιχείρηση ή Ελλάς

διότι δεν έχει τήν έκ τής

αΛαταμάχητον πειθώ, ήτις ά φ - έαυτής δημιουργεί
πηράν ή δεδηλωμένη ν. Ή

είς τήν ανωτέρω απορίαν κεντρικώς άνπ-

κείίμενική έξήγησις εΐνε ή ακόλουθος :
Ή 'Ελλάς συντασσομένη είτε μόνη, είτε μετά τής Σερβίας πρός
τήν Συνεννοησιν δεν θά ήδύνατο ν άσκηση επί τής Βαλκανικής
άνάλογον έπίδρασιν πρός έκείνην ήν διά τής Βουλγαρίας και της Ρα>μουνίας ήσκησε καί ασκεί ή Αύστρογερμαν.α. Λιότι ή μέν επιδρασι;
ή άσκηθεΐσα καί ασκούμενη έπί τής Βαλκανικής διά τής Βουλγαρίας

νά τήν καταστήσει πολιτικώς άποτελεσματικωτέραν εις πείσμα τής άλλης
γεωγραφικής εκείνης καταστάσεως, έξ ής ώς από φυσικής α ν ά γ κ η ς
«ναβλύζσυν καί δεν θά παυσουν άναβλί'ζουσαι αι μεταξύ της \ύστοο-

νε^Ηάνίας καί τής Βαλκανικής άμοιβαίαι πολίτικα! σχέσεις χάΐ ^ '·

τού ευρισκομένους εις τήν άλλην άκραν τής Εύρδιπης, έν Παρισίοις.

fc: άσεις.

Αονδίνφ καί Πετρουπόλει καί υπόχρεους εις πάσαν μή εφαρμογήν, ή
παράβασιν ή καταστραπήγησιν έν τή Βαλκανική τής ειρήνης νά απαν

Ή

τούν εκάστοτε μέ ένα νέον Ευρωπαϊκόν πόλεμον, μέ τούς έχθρούς

ένωσις τών Βαλκανικών κρατών εναντίον τής Τουρκίας ήτο

μία κατάστασις

τεχνουργηθεΐσα

νπό τής

Συνεννοήσεις

δέ τής χθές, Αύστρογερμανούς, Βουλγάρους, Τούρκους, δχι εις τήν

εναντίον

άλλην άκραν τής Ενρώπης άλλ’ εις τάς ιδίας πάντοτε θέσεις των εγ

τής Αύστρογερμανίας. Μετά τό νικηφόρον τέρίμα τοΰ πολέμου εκεί
νου ή Αύστρογερμανία ήρχισε νά περικόπτη μίαν πρός μίαν τάς νι

γύς καί πέριξ τή ; 'Ελλάδος, καί έχοντας μετ’ αυτής νά κανονίσουν

κάς τών Βαλκανικών λαών, δσας άντέκειντο προς τά συμφέροντα τη;

όλους τούς έκ τοΰ πολέμου λογαριασμούς των καί νά συστηματοποιή
σουν τό μετά τήν ειρήνην νέον Βαλκανικόν καθεστώς.

έν τη Βαλκανική. Λί νίκαι εν τουτοις έκεΐναι. είχαν συντελεσθή ίηό
τήν αιγίδα και τάς εγγυήσεις ακόμη τής Συνεννοήσεως. Και ouior ή
Συνεννόησις έίαρνθύμει μέν

αλλά προσυπέγραφε τάς υπό τής

\ί·
Διά νά γίνη δέ σαφέστεροι· έτι αντιληπτόν δτι ή σύνταξις

ίτρογερμανίας άξισνιιένας περικοπάς. Αιότι έν εναντία περιπτώσει ή

Ελλάδος πρός τήν Συνεννόησιν δέν Μ

μέν Αύστρογερμανία θά είχε νά κόμη εν μόνον βήμα δπο>ς εύρεθΓ|

φυσικήν φοράν τών

εντός τής Βαλκανικής, ή δέ Συνεννόησις, διά νά τήν έμποδίση. ή θά

ΰτ

έπέδρα άντι-θέτως προ; την

πραγμάτων, αρκεί ν’ άνακληθή είς

τήν μνή

καί τήν Τουρκί· ν

μην δτι ναί μέν δέν μετέβη πρός την Βουλγαρίαν ή Ελλάς, κομίζουσα

δχι τούς Βαλκανικούς, οί όποιοι είχον πλέον διαιρεθή μεταξύ τα>ν.

δπισΑϊν αίτής καί τήν Συνεννόησιν, άλλ’ δτι ακριβώς τδ ίδιον συνέβη
υπό α'.λην τινά μορφήν* ότι δηλαδή^ μεϊτέβη πρός τήν Βουλγαρίαν
ι, Συνεννόησις κομίζουσα όπισθεν αίτής τήν 'Ελλάδα. Λιότι δέν Μ ήτο
σοβαρ-. ; t τυχόν ισχυρισμό; Γίτι δέν θά σνμπαρεσύρετο αυτομάτως ή
Ελλάς εις έξοδον έν. τή; οίδετερότητος μετά τών Άγγλογάλλων. αν

έπρεπε νά άντιτάξη ?οός τήν Λίστρογερμανίαν

άλλα τινάς μόνον έξ αυτών καί μόνην τήν Ρωσσίαν. ώ ς Μ. \avau.*.'.
μέ τήν αποτυχίαν

της Ικ των προτέρων

βεβαίαν, ή θά έπρεπε να

δώση τό σύνθημα εις τήν πανευριοΛαϊκήν σύρραξιν. Λιάτι αυτή ή
γεωγραφική θέσις τών πραγμάτων ώς μόνον διά τήν Βαλκανικήν ό

ή Βουλγαρία, δεχόμενη τά έκ τής Σέρβικης καί τής 'Ελληνική; Μακε
δονίας δώρα. συνέπραττε κατ’ Αύγουστον τον 1915 μέ τήν Συνεννόη

πλον δίδει εις τήν Συνεννόησιν τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον. ” Αν δέ έδί
στασεν ή Συνεννόησις νά χρησιμοποίηση τότε τδ τρομερόν τοΰτο δ-

ση». Καί όμως τό αποτέλεσμα ΰπήρξεν αρνητικόν. ΤΙ έπίθρασι; τής
Συνεννοήσεως, έμπερικ',είουσα καί τήν Ελλάδα, έ’μεινεν άνεν άποτελε-

πλαν. δτε δέν είχεν ακόμη δοκιμασθή. είνε βεβαιότατον δτι τό ίδιον
το-ντο δπλον υπό άναλόγους συνθήκας θά έδίσταζε πολύ περισσότερον
νά χρησιμοποίηση έν προσεχεΐ μέλλοντι, μετά τήν γενομένην ήδη δο
κιμήν τον. Έ ν ώ ά φ ’ ετέρου έξ ίσου βέβαιον είνε δτι ή Αύστρογε >
μανία και μετά τό πέρας τον ένεστώτος πολέμου, έξ οδ όπωσίίήποτι
δέν θά έξέλθη μετατοπισμένη από τάς γεωγραφικής της δέσεις.- S:v
θά έχρειάζετο πολλούς κόπους διά μίαν ή δύο τοπικ,άς. περιορισμένα;
άμεσους ή έαμέσονς Βαλκανικός εκστρατείας. Ουτω δέ έκ των διδα\μάτισν ενός άναλόγου παρελθόντος προδικάζομε νου τοΰ μετά τόν πό

ι

σματος. 'Η Βονλγαρία σννετάχθη π ρο; τούς Αύστρογερμανού;. Αιατί
άρά γε ή έπίδρασις τή ; Ελλάδος, έμπερικλείονσα καί τήν Σννεννόησι ν, θά είχεν έπί τής Βουλγαρίας καί επί τής Βαλκανικής διάφορον
άποτέλ.εσμα; Ακριβώς δε ή πολιτική τή ; Βουλγαρία;, άρνηθείσα τά
διπ/ά καί πλουσιώτατα δ:':ρα έκ τής ’ Ελληνική; καί τής Σέρβική; Μα
κεδονίας τά όποια προσέφερεν είς αυτήν ή Ά ντάντ μαζύ ιιέ τήν έν τή
Βαλκανική πρωτοκαθεδρίαν, τήν οποίαν τά δώρα αυτά ύπι σχνοΰντο
είς τήν Βουλγαρίαν, διά νά

σννταχθή. είς τό ήμισυ

μόνον άρκου-

λεμον μέλλοντος, παρίσταται άπορον πού θά ήδύνατο νά στηριχθή ή

μένη, πρός τάς Κεντρικάς Αΰτοκρατορίας,άκριβώς ή έκ πρώτης όφ εω ;

'Ελλάς, καί ποιος θά ήτο ό μέλλων εθνικός καί κοινοηικός βίος της άν,
έν τω μεταξύ, είχε συνεργασθή μετά τών Ά γγλογάλλω ν μετά δέ τό πέ

παράδοξος αυτή τής Βουλγαρία; πολιτική αποτελεί τήν πειστικωτέραν
άπόδειξιν ενός ΰπερτέρου καί μονίμου νόμου πρός τόν όποιον, όχι μό

ρας τοΰ πολέμου και τήν- άπέλευσιν αυτών έκ Θεσσαλονίκης ευρίσκετο

νον ·δπέρ πάσαν προσωπικήν θέλησιν. φιλοδοξίαν καί πλεονεξίαν, μ."

μόνη έν τή Βαλκανική, ή και συντροφευμένη από μίαν αναιμικήν Σερ

ραάος σι»μμορφοΰνται τά Βαλκανικά πράγματα, αλλά καί ό οποίος,

δίαν, πολλαχώς μέν έξασφαλιζομένη ή έστο.» καί ωφελημένη έκ τοί

χρησιμεύων είς τήν πολιτικήν σκέψιν είτε ώς νοητή είς αυτήν είτε ώς
ασύλληπτος Ιθύνουσα δΰναμις, δέν είνε δυνατόν παρά νά τη παοου-

εγγράφου τής ειρήνης, αλλά μέ τους μέν έγγυητάς τοΰ έγγραφου (V

σι,άζη. ώ ς μόνιμος, τό παρόν και τό μέλλον συνυφασμένον τό εν μετά
x<n-, άλλου. Ή Βουλγαρία, άπορρίπτουσα την τόσον προσοδοφο ·.>;■,ν
σΰμπραξιν τής

Αντάντ δπως συνεργασθή μετά τής Ανσιρογεομ ιν

λόγον δι’ δν θά δύναται ή Αύστρογερμανία νά συντρέχω εμέ εναν
τίον τών γειτόνων μου, θά δύναται νά συντρεξη και αύτούς εναντίον
μου, έάν έχω τήν ατυχίαν νά έναρμονίσωσι και αυτοί τά συμφέροντα
των μέ τά ίδικά της. Εΐνε δ' έ§ ίσου προφανές δτι ούτε θά λειψή νά

π ρ έ π ε ι νά έσκέφθη ως ακολούθως.

τούς συνδρομή, συγκρατούσά με από πάσης εναντίον των κακοηθ.ι-

+* *

ας, διότι ούτε συμφέρον θά έχη νά βλέπη ζημισυμένους ύπ έμοΰ τούς
μ*-/«λη».

άλλους της Βαλκανικούς πελάτας, άλλ' ούτε συμφέρω' νά zvsiaxstan

\ιότι ή κεντρική έν tjj Βαλκανική θέσις μου έν συνδτκχσμώ μέ τήν δι

είς διαρκή ταραχήν και άναστάτακιιν ή Βαλκανική, τούτέστιν ό έ*α-

«Ή

Ά ντάντ

έχει όντως συμφέρον

νά μέ καταστήση

πλήν μέγεθυνσίν μου όχι μόνον θά μοί έπέτρεπε νά κηδεμονεύω πο-

γωγικός της δρόμος πρός τήν

λιτιν.ώς τούς άλλους Βαλκανικούς έν δνόματ» τής Ά ντάντ αλλά καί να
χρησιμεύω ώ ς μεσότοιχον, μεταξύ Βερολίνου και Κωνσταντινουπολεοκ.

κινδυνεύω κατ’ αυτόν τόν τρόπον, άν δεν επικράτησή ό κ. Βενιζελος,

Ασίαν καί τό Αίγαϊον. Καί ναι ιιέν

νά μείνω μέχρι τέλους ικανοποιημένη από τήν Αυστρογερμανίαν μό

Αυτό τό συμφέρον τήςΆ ντάντ πρός εμέ,δσον και αν μέ ίκανοποιή έθνι

νον μέ τό ήμισυ τών έθνικών μου βλέψεων, άλλ’ ά φ ’ ού γεωγραφικο ς

χώς έκ πρώτης όι|ιεως. δεν εΐνε έν τούτοι; πραγματικόν ίδικόν μου συυ

την έχω καί θά τήν έχω Ιπάνω είς τό κεφάλι μου. καλλίτερα ιιετ’ αυ

φέοον. Διότι διά ν ά ξχ η ή Ά ντάντ τόσην Ανάγκην αντιπροσώπου έν τη
Βαλκανική, ώστε νά φθάνη και μέχρι θυσίας και προσβολής των Σέρ6ων και τών Ελλήνων διά νά τόν εξασφαλίση έν έμοί, τούτο σημαίνει
δτι αί Δυνάμεις τής Αντάντ, ώ ς έκ τής γεωγραφικής των θέσεως,
δεν έχουν αποτελεσματικήν ούτε λαβήν οίίτε θεσιν έν τη Βαλκανική

τής καί μέ τό ήμισυ έξησφαλισμένον, παρά Ιναντίον της μέ τό m W
Αον, άλλα έκ τών προτέρων καταδεδικασμένον εις άφε\»κτον και έπηυξημένην ΐοως απώλειαν».
★★ ★

Μόνον αν ήτο δυνατόν νά διαγνωσθή ύπό τοΰ άνθρωπίναν νού,

Διότι άν εΤχον αί ίδιαι. λαβήν καί θεσιν δεν θά εΐχον άνάνκην αντιπρο
σώπου καί δή αντιπροσώπου πάση θυσία. Α κ ριβώ ς όμως τοιτο μοι απο-

ώς εΐνε ούτος προορισμένος νά λειτουργή. τρόπος τις ικανός νά κόψ|(

δεικνύει δτι έκ τών Δυνάμεων τής Ά ντάντ. τών γεωγραφικό»; έπαρ·-

διά τοΰ διεξαγόμενου Ευρωπαϊκού πολέμου, έστο> καί λήγοντος ui
μίαν σχετικήν ήτταν τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών, πάσαν μεταξύ

στέρων πρός τήν Βαλκανικήν, οΐ'δεμίαν θά δύναμαι νά προσδοκώ έμ
πρακτον συνδρομήν διά τάς στιγμάς έκείνας τής ανάγκης,αί όποΐαι »■*

αυτών καί τής Βαλκανικής γεωγραφικήν αλληλουχίαν, καί νά δ ώ η ;

μοι παρουσιαστούν είς τό μέλλον τόσον έκ. μέρους τωνΤούρκο»ν και «·»ν

οϋτυ.) νέαν μορφήν είς τάς εκατέρωθεν γεωγραφικός καταστάσεις καί

Α ι στρογερμανών, συς »ά έχω εντολήν νά διαχωρίζω μαινομενους και
ανευ αυτού εναντίον μου διότι θά έχω ήδη πολεμήση κατ’ αυτών, όσον
καί έκ μέρους τών Σέρβων καί τών Ελλήνων οί δπι&οι πρός χάρ.ν
μου θά έχουν περικοπή και θά καραδοκούν και αυτοί εναντίον μου.

νέαν κατεύθυνσιν είς τούς έξ αυτών φυσικούς έν τή Βαλκανική πολι

οτω καί άν.διαρκοΰντος τού πολέμου,συμπράξουν μαζΰ μου,είς τό πλ-υ
ιών τής Ά ντάντ. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τά πρός με δώρα τής Ά ν 
τάντ εΐνε δώ ρα δδωρα.Διστι ή θ ά τά χάσω συν τώ χρόνω, ή θά άναγκα-

τική νόμους, μόνον ούτως ό προσανατολισμός τής Βουλγαρίας πρός
τάς Ινεντρικάς Αυτοκρατορίας δέν θά ήτο απολύτως έξηγητός.

Αλλ’

ό άνθρώπινος νοΰς, ώ ς είνε προωρισμένος νά λειτουργή, φαίνεται δτι
τοιοϋτόν

τινα τρόπον

γιγνώσκει.
φαίνεται

Διότι
είς τό

όχι

γεωγραφικών
μόνον

εξοντωτικόν

μετατοπισμών, ούδαμοΰ

παρόμοιόν
πρόγραμμα

τι.

σχέδιον

ούδαμοΰ

δια
δια

τής Συνεννοήσεως, άλλα

οΌώ νά μή τά χωνεύσω, διότι θά υποχρεωθώ, μόνον διά νά τά κρατώ

καί κοκ’ αυτήν ακόμη τήν στιγμήν καθ' ήν οί Ρώσσοι εύρίσκοντο

μεταξύ τών οδόντων μου,νά διέλθω έν τώ μέλλοντι άδιακόπως άγο*νιζο-

είς τά

Καρπάθια, ή μέν

ιένη πρός τούς γεωγραφικούς μου γείτονας, είτε μεμονωμένους * ι ν

γαρία,

τότε ακριβώς, έκλειε

ον συνδτκχσιιφ εναντίον μοι·. Αντιθέτως προς τήν Αντάντ η Α· οτρυγεομανία μοι προσφέρει μόνον τό ήμισυ. Αλλί: και κατά τήν λήφιν
ιού προσφ?ρομ.-νου ιδία δέ κατά τήν χώνευσ-> τον θά έχω τήν Αιστρυvf,,μανίαν γέιογραφι.κώς είς τό πλευρόν μου. ικανήν συνεπώς να ιιε
ρυντρέχΐ). Έ ξ άλλου, δμιος εΐνε προφανές δτι διά τόν ίδιον άκρ■>■·":

αωνίας

Ρωμοννία δέν

συνεκινεΐτο, ή δέ

τάς μετά τής Αύστρογεριιανίας

της. Έ φ ’ δσον λοιπόν ό

νά συλλάβη τρόπον γεωγραφικού

άνθρώπινος νους είνε

Βο\
σιμ-

αδύνατον

έκτοπισμού τής Αύστρογερμανίας

από τάς σημερινάς πρός τήν Ανατολήν θέσεις της, ή μεταξύ αύτΰς
καί τής Βαλκανικής

γεωγραφική σχέσις

παρίσταται είς αύτόν ώ ;

atoma· σκέψεις δ’ έκπορευόμεναι έκ μιας δεδομένης γεωγραφικής κα

ταστάσεως, είνε σκέψεις αί όποΐαι δχι μόνον όμιλονσιν άφ

εαυτών,

άλλ’ έφ’ δσον ή εν λόγω γεωγραφική κατάστασις παρουσιάζεται καί
ώς διαρκής, είνε και σκέψεις έγκλείουσαι έν έατταΐς στοιχεία εκ re

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ

τοΰ παρόντος καί έκ τον μέλλοντος. Δια τοΰτο έρρινη ανωτέρω οτι 1)
Βουλγαρία π ρ έ π ε ι

φάλαιον έκτιθέμενον τρόπον. ’Ε φ’ δσον δ’ είς τοιαύτας σκέψεις όφεί
λεται ή πολιτική τής Βουλγαρίας, προφανέστατα δέ και τής Ρωμοννίας, σκέψεις περί έξισώσεως τής σήμερον καί τής αΰριον πρός μίαν
κατάστασιν γεωγραφικών δρων ΐ]τις υπόσχεται, παραιιενουσα άνα/.λοίοχτος. νά υπαγορεύη καί αΰριον τούς αυτούς ους καί σήμερον ύπα
γορεΰει. φυσικούς νόμους, ή έκ τής το ιαυτής πολιτικής έπιόρασις ητι.
«σκεΐται επί τής Ελλάδος δέν είνε δυνατόν παρά νά φθάνη μέχρις αυ
τής, έγκλείουσα δλην τήν φυσικήν δύναμιν τής αρχικής καταστάσεως
hi τής οποίας εκπορεύεται. Καί ή ιδία αυτή φυσική δύναμις έκ τών γε(ογραφικώς πρός τε τά εσω και τά έ'ξω άλληλενδέτων
πραγμάτων όπως είνε φυσικός λόγος της

Βαλκανικήν

Ελληνικής πολιτικής τϋ.

ουδετερότητος, οΰτο>ς είνε καί τό ποοπυργιον της. Πρακυργιον χ ·
μένον έν τώ μέσω λαβυρίνθου έκ λεπτομερειακών καί άλλων προχεί
ρων προχωμάτων, αόρατον συνεπώς, καί είς αύτούς ακόμη τους φι·
λσυδετέρους. προπύργιον τό όποιον καί πασίδηλον ακόμη εάν έγίνετο
θά έθεωρεΐτο ώς απατηλόν δράμα υπό τό κράτος τής πιέσεως ήν ύφιστάμεθα

A U D E SSU S D E LA M E L E E

νά έσκέφθη κατά τόν εις τό προηγούμενο* κκ-

έκ μέρους τής

θαλάσσης, πιεσεοχ έν

τουτοις, η όποια

δέν είνε παρά άπλοΰν έπεισόδιον τής συμπτώσεως δτι ή

Ελλάς εδ-

οέ-θ-η καί ψυχικώς καί τεχνικώς απαράσκευος οπως τήν αποφύγη.Άλλά

Ενας μεγάλος" λαδς εις τόν πόλεμον έχει νά υπεράσπισή

ί..·.

:ατ:

άλλο έκτος τών συνόρων τής χώρας του- Τήν διάνοιαν του— την ικανό
τητα τού σκέπτεσθαι σύμφωνα χρός τόν ορθόν λογον.
Τοιούτον είνε περίεου τό μεγαλοπρεπές προο^μιον τού περίφημου ίιβλιου τού Ρ. Ρολλ.άν, βιβλίου τοΰ όποιου ό τίτλος είνε επιγραμμένος εις
■ιό μέτωπά τοΰ παρόντος άρθρου.1 Ά λ λ ήμπορεϊ κάνεις νά ερώτηση"
Είνε τάχα άντάξιον τοϋ προοιμίου, τής φήμης, τή ; επιτυχίας του το ριδλίον του τόσον παγκοίνως γνωστού συγγράφέως τοΰ «Jean C hristophe» :
(ναι αξίζει τήν δάφνην τού άμερολήπτου ό Γάλλος συγγραφευς όστις τό
σον έθύμωσε τους συμπατριώτας του ώστε ν’, άναγκασθή νά μετασταθμεύση άπό τό Παρίσι είς τήν Ελβετίαν καί νά ζητήση φιλοξενίαν δια
τάς έπι τών πολεμικών πραγμάτων κρίσεις του εις μίαν γωνίαν τής ,νΕεημερίδος τής Γενεύης» ; ΓΙοίαι εινε αι θεμελιώδεις άρχαί τά ; όποιας ό
]’άλλος συγγραφευς υποστηρίζει ; Ποια ή εκ τοΰ ριβλιου εςερχομενη
ιδεολογία :
Νομίζω οτι δέν θ’ άδικήσω τόν Ρ . Ρολλάν αν ειπω οτι εινε ενας ει
ρηνιστής, ένας άνθρωπιστής Τολστοϊκοϋ τύπου, ένας συνεχιστής τού κη
ρύγματος τοϋ Ρώσσου νεοχριστιανού. Νομίζω ότ: είνε ένας εκ τών πιΓτευόντοον ότι ό πόλεμος δέν είνε φυσική, ούτε ιστορική ανάγκη, καί ότι
; παρών πόλεμος, οπως καί. τόσοι άλλοι δέν έχε ι κανένα πρακτικόν σκο

ληνική πολιτική τής ουδετερότητος αν καί έχουσα τόσους καί τοιού-

πόν.
<Λιδάσκθ)μεν τό Εύαγγέλιον εις τά παιδιά. Τό χριστιανικόν ιδεώδες.

τους εχθρούς, άν καί προκαλοϋσα εναντίον της τόσα βίαια πάθη και

'Γά πάντα έν τή άγωγή αποβλέπουν είς τό νά τονώσουν τήν ιδέαν οτι οϊ

εύλογοφανείς κάποτε αντιδράσεις, άν καί άντικρύζουσα τόσον συστ>|-

άνθρωποι αποτελούν μίαν μεγάλην οικογένειαν».
Αέν πρόκειται νά κρίνω κατά πόσον ή ιδεολογία «ύτή είνε ορθή ούτε
·/ άντιτάξω εις αυτήν κάποιαν άλλην. Α π λ ώ ς διά νά είμαι είλ·κρινής

προπύργιον τό όποιον μόνον αυτό είνε Ικανόν νά έξηγήση πώς ή 'Ελ

ιιατικάς πρός ανατροπήν καί εθνικήν αΰτής διαστροφήν προσπάθει
ας, παραμένει έν τούτοις, ανεκτή είς τήν Λαϊκήν συνείδησιν και δέν
τήν επαναστατεί, οπως γίνεται είς αυτήν ανεκτόν καί δέν τήν επανα
στατεί παν δ,τι έν έαυτφ εγκλείει ένα εστο> καί λανθάνοντα φυσικόν
λόγον.

απέναντι τού αναγνώστου μου δηλώ. ότι φαντάζομαι τόν σημερινόν πολε•Λον ώ ς φυσιολογικόν συμπέρασμα τών τάσεων καί τών προσπαθειών τής
γθές. ώ ς άναπόφευκτον κόλασιν άπό τήν όποιαν δέν ήτο δυνατόν νά μήν
τεράση ή άνθρωπότης διά νά είσέλθη είς άλλην κόλασιν είτε εις το
Καθαρτήριον.— ούδέπο-ε δέ εις τόν Παράδεισον. Ό κόσμος δέν έπλάσθη διά τήν ευτυχίαν καί οσοι κηρύττουν τήν παγκόφιον ειρήνην εάν
δέν εινε εύγενεις ονειροπόλοι καί γλυκύθυμοι λυρικοί, άνθρωποι ;ιε υπερ
τερούν έντός των τό αίσθημα τού οίκτου, είνε κακής ποιότητος αισιόδο
ξο ς ύποβάλλοντ-:: τήν ζωήν είς άψογα λογικά σχήματα μή δυνάμτνα
νά τήν περιλάδουν.

Ksti άφοΰ έκαμα τήν προκαταβολικήν δήλωσιν, άφου είπα υπο ποιου

γαθόν

τό οποίον ευρίσκει ό Ρολλάν είς τόν πόλεμον— καί ίϊιζι .ε ;ω ς

χρώματοί χρίσμα αντιμετωπίζω τά γεγονότα, δύναμαι νομίζω να 5ι » λ -

τόν σημερινόν. Ό τ ι

θω εις τάς λεχτομερείας τοϋ βιβλίου. το οποίον άριθμει 44 ο/.ας ε.·.ββ-

;:ς δευτέραν μοίραν τόν έγωϊσμόν, τόν οποίον έθεσαν βάσιν τής ηθικής με

σ ,ις.

ρικοί φιλόσοφοι καί άνθρωποι τής π ρά ξίω ς είς τήν Γε'^.ανίαν

Ό

-

* ★★

i'm·» τον κόσμον.

εξύψωσε τόν πόθον τής αυτοθυσίας καί οτι έβαλεν
κζ· είς

Α λλά τό άρθρον καταλήγει είς εναν ύμνον τής Γ α λ 

Ρ . Ρολλάν, άφοΰ αποδώσει όφειλόμενον έπαινον πρός τους Ουιθμαν

λικής πατρίδος ή οποί} πρέπει πάση θυσία νά νικήση χάριν τ ή ; έλευ-

τοϋ Τολστόη, κήρυκας τής παγκοσμίου αδελφότητος, αφου στηλιτεύει τας

θερίας τού κόσμου καί χάριν ολων έκείνων τών κοινοτοπιών τάς όποιας ό

προλήψεις τοϋ μίσους και τής άγνοιας πού χωρίζουν τα άτομα και τους

Γαλλικός τύπος κατορθώνει νά εμφανίζη υπό μυρίας στιλβούσας μορφάς.
Καί έρωτάτα;· Λιατί τό άρθρον αύτό εςήγειρε τους Γάλλους έναντίον

λαούς διηγείται είς

τον πρόλογον τού πολυκρότου βιβλίου του πω ς *,ναγ-

κάσθη νά φύγη άπό

τήν Γαλλίαν. «Έ π ί

πολλούς μήνας έν Γα/,λια ο/.ος

τοΰ Ρ ολλάν: Λ:ά τήν άθο>αν φράσιν, ήτις, άναφέρετα·. είς τήν έπιδρο-

ό κόσμος έγνώριζε τά γραφόμενα μου άπό ράκη φράσεων τεχνηέντως απο
κεκοαμένα, φράσεων τάς όποιας παρεμόρφωναν οί έχθροί ,μου... Η κατα

μήν τών Κοζάκων κατά τής Κ αινιξδέργης: "Η διότι επικρίνει τήν συμ
μετοχήν τών Σενεγαλέζων καί τών άλλων βαρβάρων είς τά πεδία τοϋ Εύ-

στασ-c

ρωπαικοΰ πολέμου; Τό

αύτή ' δ ’.ήρκεσεν έπί ένα έτος». Μερικαί σοσιαλιστικαί ή συνδι

καλιστικά'. εφημερίδες κατώρθωναν

κάποτε νά δημοσιεύουν μερικά άπο-

σπασματα τών άρθρων μου. Μόνον δέ τόν

Ιούνιον του 191ο. δια πρι^την

άρθρον παρά τήν θερμήν ευγλωττίαν

δέν ήτον

αςιον ούτε τής οργής, ούτε τοΰ θορύβου τον οποίον ήγειρεν. Ά λ λ ’ ή όργή
/*

ό θόρυβος ποϋ ήγέρθησαν

ές αύτοΰ άποδεικνύουν

πόσον ό Γαλλι

φοσάν τό κυριώτερον άρθρον μου «Au-.cfessus de la m e le e »— χρονολο
γούμενο-/ άπό τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1914 κατέστη δυνατόν νά δηνοιιευ-

κός σωβινισμός είνε μεθυσμένος καί πόσον ή λέξις

θή ακέραιον, χάρις

λην δέ τήν φιλανθρωπικήν διάθεσιν ολόκληρον το βιβλίον περί τοΰ ό

είς τόν ζήλον ένός

όποιον πρέπει νά είμαι

ευγνώμων διότι

άδεςίου λιβελλογράφου. εις τον
εκαμε νά εισχώρηση

άμεροληψία. ή άπο-

ϊιδομένη είς τόν Ρολλάν εχει χάσει τελείως τήν έννοιάν τος. Π αρ’ οποιου όμιλοϋμεν δέν είνε παρά σωβινιστικόν. Ά λ λ ' ό μεταμφιεσμένος κ.αί

7Τ:Ά φορά-/ ό λογος μου ®ίς την I αλ/,ιαν».
’ Α λλά τί είνε τό παρίπυστον αύτό αρΟρον τό οποίον εστοίχισεν »ις .ήν

προσωπιδοφορών σωβινισμός είνε πολύ χειρότερος, είνε όλιγώτερον ηθι
κός καί γόνιμος άπό τόν άπροσποίητον εθνικισμόν.

Ρολλάν τό μίσος τών Γάλλων διανοητικών ; Θά κρίνετε απο την /.ακατωτέρω

Είς άλλο

δημοσιευομενην άνάλυσιν

Ε ί : τήν άρχήν.· κάινει μίαν έπίκλησιν πρός τή- μαχομένην νεότητα
τοΰ κόσμου· «"Ο λοι σείς νέοι όλου τοΰ κόσμου τους όποιους Ινα κοινόν ιδε
ώδες θέτε: άντιμετώπους. ά ϊε λ φ ο ί— έχθροί--Σλαΰοι ποϋ τρέχετε είς βο
ήθειαν τής φυλής σας. "Α γγλοι πού μάχεσθε διά τήν τιμήν καί διά το
ϊίκαιον. λαέ τοϋ Βελγίου παράτολμε πού άντετάχθης είς τόν Γερμανι
ώ ν κολοσσόν καί ΰπερήσπισες τάς θερμοπΰλας τής Λύσεως :,ι Γερμανοί
ποϋ μάχεσθε διά νά υπερασπίσετε τήν σκέψιν καί τήν πόλιν τοϋ Κάντιου
εναντίον τών έφιππων Κοζάκων, και σεις προ πάντων Γάλλοι συν.,οφοι
αου, ποϋ άπό κα'ρδν υ,ου έμπιστευ'.σθε τά όνειρά σας και του μοϋ εστειλατε οεύγοντες διά τα πεδία τής μάχης

κεφάλαιο ν ή. μάλλον είς άλλο άρθρον
το πολύκροτον

διανοητικών

φιλοσόφων, επιστημόνων, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων κ.

τ. λ .)

τής Γερμανίας.

βιβλίον

γίνεται

εκ τών αναδημοσι

ευόμενων εις

λόγος διάτό μανιφέττον τών

Ο Ρ . Ρ ολλάν επέρχεται με άκάθεκτον όρμήν,

ώ ς Κοζάκος

ίππεύς, κατά τών 92 άνδρών ποϋ υπέγραψαν τήν γνωστήν

ίηλωσιν και

ύπεστήριςαν μίαν άπρόσβλητον

λήθειας κοινοτυπία'/.
έκ-είντ;

καί μίανάδιαφιλονικήτου α

Οτι ή στρατιωτική όργάνωσις τής Γερμανίας είνε

ή οποία άπεσόβησε νέας έπιδρςμάς είς τάς χώρας, τάς οποίας

κατοικούν οί Γερμανοί καί κατά τών όποιων τοσάκις επέδραμεν ό στρατός
τοΰ Χαπολέοντος.

τους «υψηλούς» σας χαιρετι

Η Γερμανική στρατιωτική όργάνωσις είνε ό θώ ρα ; τοϋ Γερμανικού

σμούς, σείς είς τους όποιους ξανανθίζει ή γενεά τών ήρώων τής Έ π αναστάσεως— πόσον μοϋ είσθε αγαπητοί, σείς πρόκειται ν' ά π ο θ ά ν ;τ ε ...

πολιτισμού. Είνε εκείνη ποϋ συνετήρησε τήν ειρήνην έπ: 40 έτη είς τήν

Πόλεμος

άντεκδικήσεως. αντεκδικήσεων— ά λλ ’ όχι

Οά τόν έφαντάζετο

ένας στενόκ.εφα/.ος σωβινισμός.

άνταποδόσεως οτω ς
Ιν/.ίΐκησις

■·'·-

Ευρώπην.

Αν δε ή όργάνωσις αύτή. ό Γερμανικός μιλιταρισμός ηύςηθη

εις δύναμιν καί είς σύστημα, κατά τά τελευταία έτη, διατι νά μήν άποδοθή τούτο καί είς τήν πολιτικήν Έδουάρδου τοϋ Του; Λεν εινε εκείνος

στεωτ έναντίον ολων τών εγωισμών τοϋ πνεύματος και τών αισθήσεων,

ο οποίος πραγματοποιήσας τήν πολιτικήν τής περικυκλώσεως. Οεσας άν-

απόλυτος άφοσίωσις είς τάς αΐωνίας ι δ έ α ς .. .·
Ε ί: τά* τελευταίας αύτάς φράσεις περιλαμβάνεται ολόκληρον τό «ά-

ίτιμετωπον πρός ολην τήν άλλην Ευρώπην τήν Γερμανίάν, τήν ώθησεν είς
>·π£Λ-'.ϊας

εξοπλισμούς : Λεν

είετά ζω

ποιος έπροκάλεσε

τόν πόί.εμον,

— 17 —
Η Γερμανία τοϋ Γκαίτε. ή κοσμοπολιτική Γερμανία έρχεται είς τήν
Ιίοιος έρριψε τό άναμμένον σπίρτον είς τήν πυριταποθηκην.

<I πόλεμός

πένναν δλων τών Γ άλλω ν. 'Ά γ γ λ ω ν .

Ιταλών συγγραφέων συχνά διά νά

δεν έ'γινε διότι τό ήθέλησεν ό Π ρ ίν τ-:-. ή διότι δέν ήνέχθη τήν τα-

συγκριθή μέ τήν Γερ/μανίαν τοΰ Βίσμαρκ καί τοϋ Κάϊζερ Γουλιέλμου—

πείνωσιν -/.at τήν τιμωρίαν τής Σερβίας ή οιπλωματια τοΰ

μέ τήν ιμπεριαλιστικήν Γερμανίαν. Καί είμαι διατεθειμένος νά δεχθώ αυ

1 1 πόλεμος ήτον αναπόφευκτος. Ή

Σα.ονωφ .

δέ έπίσπευσίς του -/.ατά ένα μήνα η

ενα έτος δέν έ χ ε κ α ί πολύ μεγάλην σημασίοιν.
Ή κολοσσιαία βιομηχανική εμπορική καί ναυτική

τήν τήν διαφοράν. Ά λ λ ' έρωτώ· Είνε ή σημερινή Γαλλία τών αποικια
κών κατακτήσεων. ή Γαλλία τοϋ Μαρόκου, ή Γαλλία τής Μακεδονικής

άνάπτυςις

τήβ

σταματήση

εκστρατείας, ή αύτή προς τήν άνθρωπιστικήν Γαλλίαν τής Έπαναστάσοως.

Γερμανίας, τό ζωτ'.κόν συμφέρον

τής

τήν

τήν κοσμοπολιτικήν Γαλλίαν; Είνε ή σημερινή Γαλλία, ή χθεσινή καί ή ση

δΓ έαυτήν επικίνδυνον άνάπτυξιν

ταύτην, ό Αϋστρορρωσικός ανταγωνι

μερινή Ρ ωσσία. ή παντοτεινή Βρεττανία κράτη δίχως μίση, δίχο;ς τάσεις α

’Α γγ λ ία ς

οπως

τήν

φομοιωτικά^.— ίμπεριαλιστικ,άς, Καί ή’ Ιταλία τοΰ Γαριβάλδη είνε ή'Ιταλία

πιθανότητα μεγάλης Σερβίας δυναμένης
νά έλκύση πρός έαυτήν τους
Σλαβικούς πληθυσμούς τής Αυαδικής Μοναρχίας, ή έμμεσο; Γαλλική

τοϋ Σαν Τζουλιάνο καί τοϋ Σοννίνο; Αιατί νά ζητούμε ν άπό τήν Γερμανίαν»

ιδέα τής έκδικήσεως τής

τής

σμός είς τά Βαλκάνια, οί Βαλκανικοί πόλεμοι οί δημιουργήσαντες

Α λσατίας και τής Α ωρραινης και τής εύρυν-

σεως ένός α χ ρ ή σ τ ο υ ,

δσον καί κολοσσιαίου αποικιακού κράτους. ·— η

εκείνο τό όποιον δέν ζητούν οί διανοούμενοι τής 'Ιτα λ ία ς, τ ή ; Γ αλλίας,
Α γγ λ ία ς άπό τάς πατρίδας των ;

Εΰρισκόμεθα απέναντι

άντιμαχομένων

ιμπεριαλισμών.

Εύρισκόμεθα ε

ανάγκη τής Ρ ω σσία ς οπως έξέλθη εις τροπικήν, ή υποτροπικήν θαλασ-

νώπιον αντιπάλων συνδυασμών άποβλεπόντων εις κατακτήσεις. Αυτό είνε

άπτά αίτια τής Ευρωπαϊκής 7j ρρά-

μια αλήθεια. Και αύτήν τήν άλήθειαν δεν τολμά ν' άρνηθή ό Ρ. Ρ ο/.λ ά ν

σαν— '5οΰ μερικά άπό τά μάλλον

ξεω ς.ή όποια μέ τήν συμμετοχήν τήςΤαπωνίας καί είς τήν συμμετοχήν τώ ν
αποικιών κατεστάθη οικουμενική.

Α λλ

ό Ρ . Ρολλάν ευρίσκει υιαν ά-

πλουστέραν έκφρασιν τής αιτιολογίας τοϋ πολέμου.
Τ όν

ί μ π ε ’ρ ι α λ ι σ μ ό ν. « Ε ς όλων (όμ ω ς) τών ιμπεριαλισμών,

«Κ άθε λαός έχει τόν ιμπεριαλισμόν του. Οιαδήποτε καί

απομυζά τό καλλίτερον αίμα τής Ευρώπης. Ελεύθεροι άνθρωποι δλων τών
χωρών μόλις τερματισθή ό πόλεμος ας ριφθώμεν κατ' αύτού καί ά ; τον

οϊτινες μαστίζουν τόν κόσμον, ό στρατοκρατικός ιμπεριαλισμός της 11 ρωσ

συντρίύωμεν.

σίας εινε ό χειρότερος. Αυτός είνε ό έχθρός τής Ευρωπαϊκής ελευθερί

νικός ιμπεριαλισμός είνε ό επικινδυνότερος- Πρόληψίς.

ας, ό έχθρός τοϋ Αυτικοϋ Πολιτισμού, ό εχθρός αυτής τής Γερμανίας·-·.
Ιδού μία πρόληψίς τήν όποιαν δεν έπερίμενα νά συναντήσω ε·.: το ;:με

άν είνε ή

μορφή του. στρατιωτική, οεουοαρχική, διανοητική, αύτός είνε ό όκτάπους πού

Ό

Α λλ

Ρ . Ρ ολλάν

ένω παραδέχεται τούτο, δογματίζει οτι ό Γερμα
θίγει και άλλα προβλήματα

όχι

όλιγώτερον κε-

φαλακόδη καί όχι όλιγώτερον ενδιαφέροντα. Απειλούν δύο κακά τήν Ευ

ρόληπτον βιβλίον τοϋ Ρ . Ρολλάν. "Αν είνε επικίνδυνον φαινόμενον γενικώς ό

ρώπην, γράφει, ό Παγγερμανισμός καί ό Πανσλαβισμός,

ιμπεριαλισμός.διατί ό Βρεττανικός ιμπεριαλισμός είνε όλιγώτερον επικίνδυ

δύο είνε τό δεινότερον: «'Ο χείριστος έχθρός τής έλευθερίας. ό βάρβαρος

lloiov

τών

νος άπό τόν Γερμανικόν: Καί διατί at κατακτητικαί τάσεις τών Ρώσσων κα:

ςεσποτισμός δι' ήμάς τού; Γάλους καί τους 'Ά γ γ λ ου ς, άνθρώπου: τής

τών Γάλλων είνε όλιγώτερον επικίνδυνοι διά τήν ελευθερίαν άπό τάς κατα-

Αύσεως είνε ό Πρωσσικός ιμπεριαλισμός.. . Λ:α τήν Γερμανίαν τό τέρας

υπό τό σκήπτρον τοϋ Κάιζερ έ-

πού άπειλεί τόν πολιτισμόν είνε ή Ρ ωσσία. Καί τό πικρότερον ~α:άπο-

στέναζαν εω ς χθες ολίγα έκατομμΰρια Πολωνών, υπό τό σκ ή π τοτν του

νον τών Γερμανών κατά τών Γάλλω ν είνε ότι συνεμαχησαν με τον Τ σά

Β ασιλέω ς τής Α γ γ λ ία ς καί υπό φιλελεύθερα προσχήματα οδηγεί: α· πρός

ρον».

κτητικάς τάσεις τής Γερμανίας : Ά ν

τήν έξασθένησιν μία φυλή άπό τά ς άρχαιοτέρας τοϋ κόσμου- Οί Ί·>δοί

Καί κ.ατωτέρω·

-ΐια-Β: οι ΐεολεμήσαντες κατά τής Σινικής Αυτοκρατορίας πρό δεκάδων

«Δέν θά ομιλήσω περί τών γεγονότων τού παρόντος πολέμου. Για·/ οτι

ετών διά νά διευκολύνουν τήν διάδοσιν τοϋ Ινδικού χασίς καί οί ένεργή-

γνωρίζοιμεν ; σχετικώς μέ τάς Ρ ωσσικάς ή τάς Γερμανικά; ώμοτητας)

σαντες τόν βδελυρόν έναντίον τών Μπόερς πόλεμον είνε όλιγώτερον επι

είνε υπόπτου πηγή;

κίνδυνοι άπό τούς υπηκόους τοϋ Ινάιζερ Γουλιέλμου τών όποιων αί κα

εις τό sva καν είς τό άλλο στρατόπεδον. Οί Γερμανοί είς τό Κ ά λ ις εινε

τακτήσεις εύρίσκονται ακόμη είς τήν σφαίρα-/ τών ονείρων καί τών χι

''■'-•-.άξιοι τών Κοζάκών είς τό Γκρότκεν καί τό ΖορόθρΙον..,

μαιρών ; Οί Πρώσσοι έκαμαν τρεις πολέμους διά τήν πραγματοποίησιν
τής Γερμανικής ένότητος. Ό

σημερινός των πόλεμος είνε πόλεμος άμύ-

νης. 'Α λ λ ά καί άν είνε κατακτητικός— εινε ό πρώτος κατακτητικός πό
λεμος τόν όποιον διεξάγουν.

Καί

έν πάση περιπτώσει

ή άγριότης εινε ή αύτή καί

μετά τήν σύγκρισιν αύτήν τής πολεμικής άγριότητος τών

δύο

Αυτοκρατοριών ό Ρ . Ρολλάν προβαίνει είς τήν παραβολήν τών δύο πο
λιτισμών
«Είμαι μαθητης, λέγει απευθυνόμενος

πρός τούς φίλους του Γερν.α-

2

νούς του Μπετόβεν. τοΰ Αάιμπνιτζ καί τοΰ Γκαϊτε, όσον και σ ε !;.

Α/.λβ

πρός τήν ?5-ν.ήν σας Γερμανίαν τής σήμερον τι όφείλ^μεν οί Ευρωπαί

Έ£

ο· : Πο-αν τέχνην οικοδομήσατε, άπό τ ή ; έποχής τών Βάγνερικών μνη

Μ Α Χ Η

Τ Ο Ϊ

Μ Α Ρ
Μ Η
0

μείων. τά όποια σημειώνουν τό τέρμα μιας εποχής •/.αι άνήκουν ηίη sic
Ο

τό παρελθόν : Ποιαν νέαν καί ίσχυράν σκέψιν. άπό τοΰ θανάτου του Νίτσε, τοΰ όποιου ή μεγαλοφυής τρέλλα άφήν.εν έφ' υμών τά ίχνη της .
ΓΙοΰ έζητήσαμεν άπό 40 έτών τήν πνε^'.ατικήν μας τροφήν καί τό-· έπιούσιόν μας άρτον, οτα

ή έριβώλας γή μας δέν έπήρκει νά μάς διαθρε-

ψη : Λεν ήσαν οδηγοί μας οί Ρώσσοι συγγραφείς : Τι δύνασθε ν

άντι-

τάξετε εις -ούς κολοτ,-ούς αυτούς κατά τήν ποιητ.κήν μεγαλοφυ-αν ν.7ΐ το
ηθικόν μεγάλε;ον. είς τόν Τολστόη καί είς
είνε

οί πλάσαντες τήν

τόν Αοστογιέφσκη ;

ψυχήν μου. 1 περασπιζων

ποιας ;πηγασαν έκπληιώ έπι&αλλόμενον χρεο;.

\υτθ<

τήν φυλήν εκ τής ό

1 η·' πετίΌοόνησιν τήν ο-

ποίαν δοκιμάζω διά τόν Πρωσσ;κόν ιμπεριαλισμόν— άν δέν τήν άντλοΰσ?
άπό τήν Λατινικήν μου καρδίαν— θα την άντλούσα απο τους άνδρας αυ
τούς. "Οσον άφορά τήν μουσικήν, ή Γερμανία, ή τοσον υπερήφανος δια
τήν άρχαίαν τ η ; δοςαν δεν παρουσίαζε*, είμη <ΐεττιγονους>>

.οΰ Βα f /ε^

μ χ;;ώ δεις βιρτουόζου; τής ορχήστρας, καθώς ό Ριχάρδος Σ τράου ;, άλλο
κανένα έργον λιτόν καί άνδρικόν τοΰ τόπου τοΰ Βόριδος I οδούνωβ. ΟΓερμανό, διδάσκαλοι δέν άνοιξα'; κανένα νέον δρόμον κ. τ. λ.'·

Ρ

Ο

Ι'ο Σαίβατον Γ>ην Σεπτεμβρίου

Λ

Ο

Γ

Ο

Ι

1914 ήρχιζεν ή μάχη. ή τι;, έπ': τοΰ

'.αρόντος, άπομένε: τό μόνον άληθώς κρίσιμον γεγονός τοΰ πολέμου.
Ινα πεισθή τ ι; περί τής απολύτου ά/.ριββίας
ypx.ii νά φαντασθή πρός στιγμή·

:ού ισχυρισμού τούτου,

τ; ήθελε συμοή, άν ή τύχη τών όπλο)·,

ε/.αμβανε τροπήν διάφορον εκείνης ήν έλαβε. Κα! Θά ήρκει πρός τούτο έ-ισχυσις όλιγων χιλιάδων άνδρών. ισ ω ; ή άφ ιξι; κα
τινων πυρομαχικών, ουτω ; ώστε

μόνη συζυγαρχιώ

ή δεξιά γερμανική πτέρυξ νά δυνηθή τήν

! Οην Σεπτεμβρίου νά ιυνεχί-η τόν άγώνά τ η ; κατά τ ή ; σ τρ α τιά ; τοϊ
Μωνουρύ, περιελθούσης εις τό έσχατον οριον τής άντοχής της ε ί; θί
εκτεθειμένη·;.

Αν ή άριστερά μας έκάμπτετο. όλη ή παράταξί: λα:

θα παρεσύρετο καί ο/.α τά πλεονεκτήματα τά κτηΟέντα έπί άλλο."- ir
μειων Θά εξεμηδενίζοντο. όπως είχον έκμηδενι^Θή προγενεστέρως αί έπιτυχεις επιχειρήσεις

του R cth el, τού G u ise καί τού St Q u en tin . Κα·

·:οτε. χανομένου του στηρίγματος

τό οποίον παρείχε τό κεχαρακο>μένο'

ττρατοπεδον τών ΙΙαρισιων. Θά ήρχ;ζεν ή άτελείωτος ύποχώρησις. ή το

Έ π ρο -.lin x νά παραθέσω τάς εύγλώττους ταύτας τονιηροτητας παρα
να τάς άναλυσω— δ;ότ; δεν άντεχουν ε;ς κ^φ.μιαν αναλυσιν, οπίος και - ΐ οΰδεμίαν κριτικήν. Κατηγορεϊται ή Γερμανία διότι δέν παράγει κ.ίθ

Π

εκ*

στην άπό ένα Μπάχ. ένα ΛΙπετόδεν ή ένα Βάγνερ. ενώ ή έξημερο>νο·.’.ε-

ολιγώτερον ή περιχαράκωσίς μας είς Θέσιν πλημμελή. άφήνουσαν ανοικτήν
-ήν καρδίαν τής χώρας.

Η πρωτεύουσα, έγκαταλελειμμένη είς τούς ίδι

ους αύτή; πόρους δέν ήδύνατο νά άνθέξη.
σίων. ό

στρατός ήττημ,ένος. άνευ έφοδίων

Ο! Γερμανοί έντός τών Παοι
διότι τό εσπέρα; τής μάχης

νη άπό το βαθύ νύκτιον σκότος Ρωσσια ήρχισε νά τραγουοή. Κατηγορεϊται

τα ρλητοφόρα ήσαν κ εν ά ', εν μια λέξει ή καταστροφτ. οχι μόνον τής

ή σημερινή Γερμανία ότι δέν έχει φιλοσόφους, ωσάν ε ;ς τους Βουντ κα; τους

Γ α λλίας άλλά καί όλων τών συμμάχων.

“Ο στία/.δ νά μήν οφείλε; τίποτε ή οικουμενική σκέψις. Κατηγορεϊται η Γερ
μανία ότ: δέν έχει σήμερον ένα Αοστογιέφσκη ώσάν νά είδεν ή Ά γ γ λ ίί
μετά τόσους αΐώνος νέον Σαίξπηρ, ώσάν ή σημερινή Γαλλία, ή Γ α /λ ίο
τοϋ κ. Ρ . Ρο/.λά·' ν’ άριθμή νέους Μ παλζακ. νέους Φλωμπερ κα»
κόμη νέους Οϋγκώ. Ή

ά-

ώσάν ή έμφάν;σ;ς ένός ή δύο μεγαλοφυών άν·

θρώπων μέσα είς μίαν άβυσσον ^αρδαροσΰνης και άγριότητος νά ήμπορή
νά προβληθή ώ ς άκαταμάχητον έπιχείρημα.

Η Ρωσσια τού κνούτοj κα

τής

Σιβηρίας παρουσιάζεται μάλλον συμπαθής

είς τόν κ. Ρ . Ρολλάν άτκ

τήν

Γερμανίαν διότι ήπρώτη είχεν έ ω ς χθες

ενα I ολστοη, άντιμιλ; ,αρι-

-την. άντικρατικον και φ ’.λ αν Θρωπον.

12 αν οεν εκρυπτε την δ ι ανοητικην

φτώχειαν καί τήν « Ελβετικήν» άφελειαν ή θερμοτης τής ^.κφρασεως, ο I .
Ρολλάν θά ένεφανίζετο σκεπτόμενος περίπου όπως και ό κ. Βενιζίλος.
('Ακολουθεί τό Β ’ μέρος)

Η μάχη τού Μάρνη ήτο πραγματική μάχη. ή μάλλον σειρά μαχών
τυγχωνευΟεισων εις τήν σύγκρουσιν δύο στρατηγικών σχεδίων. Αιά νά έν
νοηθή ό άληθώς έκτακτος χαρακτήρ τής μάχης ταύτης, πρέπε; νά ανα
δράμωμεν είς τάς προηγηθείοας συγκλονιστικάς περιπετείας τού δράμα
τος. Θά μείνη άλησμόνητος. ή άγων ία τών δέκα πέντε τελευταίων ήμ$ρών τοϋ μηνός Αυγούστου. Τ ρεις τ)μέρα;

μάχης 10, 22 καί 23 Αύγού-

;του. μάς άπεκάλυψαν κατάστασιν στρατιωτικήν, ή όποια άνέτρεπε τ ά :
προβλεψεις κα; τών μάλλον ειδημόνων.
επιτρέπουσα εις

Αριθμητική υπεροχή τοϋ έχθροΐ

αύτόν έπιχειρήσεις μεγίστης εύρύτητος- πρωτεύουσα ί

νέργεια τοϋ βαρέος πυροβολικού καί τών πολυβόλων, δύο στοιχείων εις τί
όποια ο στρατός μας έμειονέκτει πολύ έν άντ:παραβολή πρός τόν έ/Θρόν
άνεπάρκ,εια ήμών εν τχέσε; πρός στοιχεία τινά τής διοικήσεως" παραγνώρισις έκ μέρους ήμών όρων τινών τοΰ νεωτέρου πολέμου· πάντα ταύ-α ά-

Α Ρ 1ΣΤ Ο Σ ΚΑΜΓΙΑΝΜΣ

ν»φάνητ3ν αίφνης ώ ς »ν λάμψει άστρ απής, ένώ ή θαυμαστή άνδρεί.~ τ ώ ν

-εγονός. οτι ολα τά ύποστάντα τάς προηγηθεισας σκληΐράς δοκιμασίας
στρατιωτών μας

έχλήρωνε μέ τρομακτικές έκατόμβας

iKKx

τρομερόν

δώματα, ύπεβλήθησαν εις τό τονωτικόν τούτο πείραμα. Ά λ λ

αι μερικαί

αύτα: έχιτυχίαι δεν άνέστειλαν τήν ύποχώρησιν. ήτις έμελλε νά διαρκε-

σωτήριον χείραμα.
ΙΊρος άνατολάς είχε τεθή ταχέω ς τέρμα εις τάς δοκιμασίας μ.?.. Λ:

ση μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν θά ήτο δυνατόν νά συναφθή ιμάχη μεταξύ

στρατιαι τοϋ Καστελνώ -/.as τοϋ Ντυμχάϊγ, μετά την δύσκολον μάχην του

τών δύο πόλων, των Παρισιων και του Βερντεν.

M o rh a n g c έναντίον τών πέντε σωμάτων στρατού τοϋ χρίγκηχος Λιαοο-

ται ή μάχη και έκεί Οά δοθή. ίσως ολίγον νοτιώτερον. ίσως ολίγον $ο-

yyj 7ης Βαυαρίας, ήδυνήθησαν νά συγκρατηθώσι μετ ένεργητικότητος εις

ρειότερον. εύθύς ώ ς ό έχθρός άχοκαλύψη τό πλευράν του.

Εκεί προπαρα^κ=.υά^«.-

τό C o n ro n n e de N a n e y . Ά λ λ α χρός το μέρος τοϋ Βελγίου ή κατάστασ ;ς

ήτο ττολυ πολύ σοδαρωτέρα. Τήν 22 -/.αί 23 Αύγουστου έπροσπαθή-

σαμεν νά σταματήσωμεν τήν άναχτυξιν τών γερμανικών σ τρ α .ιώ /
ή άχόχειρά μας χροσέκρουσεν εις πολύ ύχερτέρας δυνάμεις.

Η ρξατο τοτε

τεταγμένον είς τήν άριστεραν μας πτέρυγα.

Π Α Ρ Α Τ Α Ξ ΙΞ

Τ9Ν

Α Ν Τ ΙΠ Α Λ Ο Ν

Η κρίσιμος στιγμή έμελλε μοιραιοις νά χαρουσιασΟή οταν οι I ερ-

/·ή·?

Αανοΐ θά έφθανον πρό τών Παρισιων. Π ώ ς θά ενήργουν ; θ ά παραμι

τόν αγγλικόν σ τρ α τό ν

λούν τό κεχαρακωμένον τούτο στρατόπεδον διά νά στραφώσι μονο/ κατά

εσπευσμένη ΰποχώρησις ύπό την άπειλην ισχυρότατης οεςιά*
κτέρυγος χροσχαθούσης διαρκώς νά ύπερπεράση

Η

άλλ

Από τής στιγμή-

!

'

τού γαλλικού στρατού, συμφωνως προς τάς άρχας τής χολδμικής τέχνης .

ό αρχιστράτηγός ,μας δέν είχε πλέον ελευθερίαν αποφάσεων. Λεν ήδύνα

Ηά άχετόλμων ένέργειαν κατά τής χρωτευούσης

το νά έπιμείνη παραμένων εις τά σύνορα και νά ριψοκινδυνευση εις μάχην

τησωσι τ ά : κινητάς γαλλικάς δυνάμεις : Λιά παν ενδεχόμενόν, ή στρα-

άμεσον, με στρατεύματα ευρισκόμενα εΐσετι ύπο τήν εντυπωσιν

.r,

r,

θελοντες

νά συγκρα-

-:ά τοΰ Μωνουρύ. ή περίφημος στρατιά έλιγμοϋ. τής όποιας ή επεμβασις

μιας

είχε μελετηθή άχό τής 5 Αύγούστου, συνεκεντρώθη δυτικώς τών Πα-

τών πτερύγων του. Άπεφάσισε συνεπώς, άπο τής 2 δ Αύγούστου, ν ά υ

σισίων. ήτο συνεπώς έτοιμη νά δράση κατά τοΰ έλισσομενου εχθρικού πλευ

ποχώρηση οσον θά έχρειάζετο διά νά κερδίση τόν άπαιτούμενον χρόνον ό

ρού.

τη ς. κακώς

άνασυγκροτηθέντα κοΐ ύπό τήν

απειλήν κυκλώσεως

πω ς χιοετοιμάση ϊσχυράν έπιθετικήν επιστροφήν. Τοιαύτη εινε ή ο.εχου-

Φθάν;|μεν ούτω είς τήν 3ην Σεπτεμβρίου. Κατα τήν ήμέραν ταύτην.

σα τάς έπομένας οδηγίας τοϋ αρχιστρατήγου τής 2 δ Αύγουστου σκεψις.

η 1η γερμανική στρατια · φόν Κλουκ. 2ον. 3ον. ±ον. /ον σώματα -ν - ρ ' οΰ

«Μ ή καταστάσης δυνατής τής έκτελέσεως τοϋ σχείιασθεντος επιθετικοϋ έλιγμοϋ. αί μέλλαυσαι έπιχειρήσεις Οά κανονισβώσι κατα

:::π ον

ώστε νά συγκροτηΟή πρός τό αριστερόν μας. διά τής συνενώσεως τών
στρατιών 4ης καί 5 ης. τοϋ αγγλικού στρατού καί τών νέων δυνάμεων αι-

στρατού, 4ον έφεδρον σώμα στρατού. 2 α και

1 η μεραρχία; ιππικού· εί

χαν ύχερβή τό S en lis οί δέ Ούλάνοι τών έμχοσθοφυλακών είχον χροελάσει μέχρι G on esse εις 17 χ ι λ. άχόστασιν άχό τών Παρισιων.
Ή

2α στρατιά : φόν Μπύλωβ, 9ον καί ΙΟον σώματα ένεργού στρατού.

τινες έλήφθησαν έκ τής ανατολικής περιοχής, δυναμις ικανή νά ανα/.α-

ΙΟον έφεδρον σώμα στρατού, δύο σώματα στρατού τής φρουράς, δυο με

ξγ] τήν έχίθεσιν, καθ’ ον χρονον αι λοιπαι στρατιαι 6α σογκρατήσωσ; .α ,

ραρχία·. ίχχικού) κατέρχεται έν. τής κοιλάδος τοΰ A isn e χρος το E stern av

προσπαθείας τοϋ έχθροϋ, έφ’ οσον είναι άναγκαιον.»
Ε ίς τάς γραμμάς ταύτας περικλείεται ολοκλήρους η μάχη τού Μάρνη.

Χάουξεν, δύο σαξωνικά σώματα στρατού, εν βαυαρικόν σώμα στρατού και

’Εν τούτοις. κατά τήν στιγμήν έκείνην δεν προεβλέπετο άκόμη τόσον

S eza n n e, ύποστηριζομένη χρος
μία μεραρχία ίχχικού). Ή

αριστερά ύχο τής

ίη στρατιά

3ης

στρατιάς

'φον

δούξ Ρούπρεχτ τής Βυρτεμβέρ

μακρά ύπορώρησις. Κ ατά τήν στιγμήν τούτην, ή στρατιά τοϋ Μων,υρυ

γης. 14ον καί ! δον Σ ώ μ ατα στρατού, δύο μεραρχίαι ιππικού) έχει λάβει

ώφειλε νά συγκροτηΟή είς τήν περιοχήν τής Ά μιένης. Ά λ λ

ώ ς άντικεμενικόν σκοπόν τήν γραμμήν S om p u is \ iti y-le-I* rancoi.s Ser-

ή όρμητικο-

της τής έπιθεσεως του φον Ινλουκ εματαιωσε τα ς προβλεψει^

ν·*χο ·. α·-.

m a ir e .'n δη στρατιά

Λιάδοχος, έξ σήματα στρατού έν οις καί τό 16ον του

Έχρειάσθη νά ϋχοχωρήσωμεν άκόμη καί νά καταστήσωμεν περισσότερον

Μ έ"

κοίλην τήν παράταξίν μας.

τιάς έτοιμάζεται νά προσβάλη κατά μέτωπον καί κατά πλευρόν τό χρο-

Α λλ α καθ' ον χρονον ή ύποχωρησις ις^ιλισ-

ολισθαίνει έντός τής

Αργκον και συνδεθεισα «μετά τής ·ίης στρα

οετο, καταπληκτική εργασία συνετελειτο είς τά μετόπισθεν. Τ ά συ^πλη-

«έτ-ασμα τοΰ Βερντέν καί τά υψώματα τοϋ Μ έζ

ιωματικά στρατεύματα έρχονται αθροως εκ τών έμπείων. Οι εφοδιασμοί

Πη στρατιά (Διάδοχος τής Βαυαρίας, χέντε σώματα στρατού) καί ή 7η

συγκεντροϋνται. Τ α

στρατιά (στρατηγός φόν Χέρινγκεν. τρία σώματα στρατού) φράσσουσι το

σώματα στρατού, οιι στρατιαι

αν ασυντ άσσον. αι υπό

νέους αρχηγούς. Τ έλος και χρωτίστως ή εμπιστοσύνη τών στρατιωτών
τονοϋται είς

σειράν

έχιτυχών

συμχλοκών

εΐνε

δε χαρακτηριστικόν το

•μεταξύ Βερντέν. Χανσύ καί Βοσγίων έδαφος.

H a n ts de M e u s e ).

Η

1! γ α λ λ ι κ ή ά ν ά π τ υ ξις εχε: επ ίσ η ς π ερα τω Ο ή .

14 In; σ τ ρ α τ ιά

Κ α 7 .„ /,-

ν ώ . δύο σ ώ μ α τ α ένεργού σ τρα τού έν ,οίς τό 206*/ κα ι τ ρ ε ις εφείρο'. μ εραρ
χ ία

κοίλου τόξου, αναπτυξεως 180 χιλιομέτρων με τα ουο άκρα εις Βερν.:.»
καί 1 ϊαρ;σίους.

αί 5 9 η . 6 8 η -/.a: 7 0 ή ) κ α τ έ χ ε : τήν φέρο:.>σ*ν το όνομα L 'o u r o n n e de-

N ancy

0έ~ιν. περιορ^Πομένην ύπό τοϋ δά σου ς

τού C f a a m p e n o u x ,

ρούς S t G e n e v i e v e κα·. του όρους cl A l l i a n c e .
τήν 2 αν σ τ ρ α τια ν

O u b a i l , 8 ον,

! 3ον / . α Γ
. 14ον σ ώ μ α τ α σ τρ α το ύ , μί α μ*-

ρ α ρ χ ία κυνη γών καί άποικιαχοϋ σ τ ρ α τ ο ύ )
μ έν α ς κΛ ίμακηοον μ ετα ξυ S t I ) i c κ ά :
δέετα·.

μετά τ ή ς 3 η ς σ τ ρ α τ ι ά ς

σ τρα τού ,

κ α ; έφ εδρους μ ε ρ α ρ χ ία ς τ ε τ α γ -

B a cca ra t.

Σ α ρά Ιγ,

τ έ σ σ α ρ ε ς έφεδρο·. μ ερ α ρ χ ία :

Α ! ανω τέρω

τοϋ ο

ΤΑ

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΚ Α

THS

/ΛΑΧΗΣ

Ιίιχει π ρ ό ς τα ο ε ς ια τ η ς

Π ρ ο ς τ α α ρ ισ τε ρ ά τ.< -

4ον. 5 ον. 6ον κ α ;

καί ή κινητή

Γ5ον σ ω ι ;α τ α

άμυνα του Β ερντεν .

δυ νά μ εις ά κ οτελ οΰσι τό γ α λ λ ικ ό ν δεξιόν κ ε ρ ά ς . το οποίον α

Τήν 3ην Σεπτεμβρίου

αί αναγνωρίσεις

τοϋ στρατού τών Ι1αρ:σιων

έσημείουσαν τ ά ; πρώτας ενδείξεις αλλαγής τής κατευθύνσεως τής έχ&ρικής τ,ροελάσεως. Έ ν ώ εμπροσθοφυλακα: τινες είχον προχωρήσει μέχρι
τοϋ δάσους του Isle * Adattn και είς IvUzarclies. αι κυρία; £υναμϊ.·.ς τή,
1ης γερμανικής στρατιάς, αντί νά προχωρήσωσιν έκ S en lis κατ’ ευθείαν
πρός νότον, εκ^αψαν προ; τά νοτιοανατολικά, προς το M ea u x. Κύθύς

A t α ν ω τ έ ρ ω δυ νά μ εις συγκροτοΰσι τό γ α λ λ ικ ό ν δεξιόν κ ε ρ ά ς , τό όποιον α

ό στρατηγός Γκαλλιενί αποστέλλει τήν στρατιάν Μωνουρυ να καταλαβη

π ο τε λ ε ί τήν β ά σ ’.ν τ ή ; ό λ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς . Έ :'. τ ή ς α ν τ ο χ ή ς αύτού έ ξ α ρ τ ά -

έπί τοϋ O u rcq θέσιν πλευρικήν

ται ή έπ :τυ χ ία τοϋ έλιγμού. δ σ τ ις μόνον ττρος τ ά δυτικ ά δυ να τά ! νά

Γερμανών.

λιχΟ ή.

δ'.ότ:

άπ οκ λείου σ:

α: γερμανι'/.αί

ο χ υ ρ ώ σ ε ις

πάσαν έπ :θ ετ;κ ή ν

r π α ρ α μ ικ ρ ο τ έρ α λιποψ υχία,

τοΰ

εν εργεια ν

Μ έτς

π ρός

κα»

τά

άπ οκ αλ ύ π του σα τήν

τού

Σ τρ α σ β ο ύ ρ γ ο υ

ά ν α τ ίλ ικ ά .
δ;ά β α σ ιν

εςε-

Τ ου ναντίον

τή ς

( h arm es

V a-uthier)

Κξ ανατολών πρός δυσμάς ή παράταξις εβαινεν ούτω. Γο κεντρον απετελείτο άπό τρεις στρατιάς. 'Η

4η στρατ'.ά

de L a ijg le <k· C a re y , 2ov.

1 2 ov, 17ov και 2 1 ον σώματα στρατού— τό τελευταιον τούτο απεσπάσθη

ώ ς προς τήν γραμμήν πορείας των

τής 3ης Σεπτεμβρίου),

εύρίσκετα; είς

L o u v re s.

το

/ον σώμα στρατού

Τό εφεοοον σώμα στρατού τού

P i-n a g e επεκτείνει αύτο πρός νότον προς τό 1 rem blay - les - G on esses.
Ή. μ,,'ίον.ίνή μεραρχία
( )u rcq . Τό

Οά ήτον όλ εθ ρία .

Τ ό εσπέρας

είνε τεταγμένη

ιππικόν τοΰ στρατηγού

έκατερωΟεν

S ord et

τής διώρυγας του

εδασφαλ'.ζε·.

τόν σύνδεσμον

μετά τής - '/γλικής στρατιάς. Η στρατια είνε οΰτω τε ταγμένη επ: γραμ
μής κατευΟυνομένης άπό .ioppa προς νότον, μέ μ ετο .·

προς άνατολάς.

Τήν έπαύρ:ον 4ης Σεπτεμβρίου ή καταστασις διευκρινίζεται.

Ο στρα

τήν τελευταίαν στιγμήν είς τήν στρατιάν D u b a i l— και (μια μεραρχία

τηγός οόν Κλούκ, παρ αμελών τούς Hap ίσιου ς, έκσφενδον.ζεί τάς φάλαγ-

αποικιακού στρατού) έξετείνετο άπό S erm a ize είς S o m p u is '

Η 7η στρα

γά ς του μετ' ϊλιγγ'.ώδους ταχύτητος είς τό άνοιγμα τό σχηματισθέν εκ

τιά fF o c h . 1 1ον καί 9ον σώματα στρατοϋ, μία μαροκινή μεραρχία τννε-

τής έσπεοσμένης ύποχωρήσεω; του άγγλικού στρατού, οστ’. ς υπεκφεύγει,

■ωΟείσα είς προσωρινόν σώμα στρατού μετά τής ί3ης μεραρχίας, και δύο

έπιμηκύνων

έφεδροι μεραρχία·.)

άφ’ έτέρου έν στενή έπαφή μετά τοϋ l·ran ch et d" E sp erey .

cam p

de

κατείχε

M ailly

πρός

F ranch et d ’ F .iperey.

τά

τήν γραμμήν,
νότια

τής

άπό

τών όορείων

S eza n n e.

τρία σώματα στρατοϋ,

5η

σ τρ α τα

έν οίς έ'ναποικιακόν'·

είχε ταχθή νοτίως τοϋ G ran d ■■ M orin .
Τ ό αριστερόν κ έρα ; άπετελει ή αγγλική στρατ’.ά

άφ

ένός

τήν πλευρικήν

Θέσιν

τηρούμενος
Ο Κλούκ,

άφήνων τό M ea u x πρός τά δεξιά του, προελαύνει πρός το L o u lo m m ie rs
ύπερβαίνων τόν Μάρνην καί τόν P e tit-M o rin . Ή
νικού επιτελείου είνε νά ξ ε κ ό λ λ η σ η

τού στρατάρχου

του Μωνουρύ,

άπό τού κεχαρακωμένου

στρατοπέδου

πρόθεσις τοϋ γερμα

ύ’. αίως τόν γαλλικόν
τών

Παρισίων. ϊνα

στρατόν

άπομονώνον

(εξ μεραρχία·, πεζικού καί μία με

ίτοϋτο καταστήση άφευκτον τήν πτώσίν του. ΙΙρός έπιτυχίαν τού σκοπού

ήτ;ς τεταγμένη άπό νοτιανατολικών πρός τά ραρειοδυ-

αύτού. πάσαι αί προσπάθειαι τών γερμανών τείνουσι προς τά νοτ:ανατο

Ψρέντς, δυνάμεως
ραρχία ιππικού)

Η

του

130.000 άνδρών

τικά, άπό τού όροπεδίου τού P ro v h is πρός τό C re c y -e n -B jie , έκάλυ-

λικά. ’Α λ λ ' ή κίνησις αυτη εύνοεί τό σχέδιον τών γάλλων.

πτε τούς Ιία ρ ’.σίοις καί άπετελει τήν άρχήν τής επιθετικής έπ; καμπής

τοϋ φόν Κλούκ. άπό κυκλούσης μεταβάλλεται είς κυκλοψ.ένην.

τήν όποιαν έμελλε νά έπεκτείνη ή 6 η στρατιά ί Μωνουρύ, 7ον σώμα στρα

ήτο συνεπώς πρόσφορος δ’ ά τήν άναστολήν τής ύποχωρήσεως. Τό έσπέ-

τοϋ, 14η εφεδρος μεραρχία, τρεις μεραρχία·. έθνοφρουράς. σώμα στρατοϋ

ρας τής 4ης Σεπτεμβρίου έξεδωκε τήν διαταγήν τής γενικής έπιΟέσεως

ιππικού τοϋ S o rd e t. καί μία μαροκινή μεραρχία).

διά τήν 6 Σεπτε,μβρίου, άρχομένην οΰτω:

εύΟύς ώ ς ό γερμανι

κός ελιγμός ήθελε γίνει σαφώς καταβανής έπιτρέπων οΰτω τόν οριστικόν
προσανατολισμόν έπΐ

τής

Οΰτω ή γραμμή τής

καταστάσεως.
κυρίας συγκρούσεως, είχε

«Συμφέρει νά έπωφεληΟώμεν

τής

Η στρατιά
Η στιγμή

παρακεκινδυνευμένης θέσεως τής

! ης Γερμανικής στρατιάς ινα συγκεντρώσωμεν κατ' αυτής τάς προσπα
τό σχή^ι α μεγίστου.

θεί ας τών συμμαχικών στρατιών τοϋ άκρου άρεστερού. Ν ά ληφθώσ’.ν εντός

τής 5ης Σεπτεμβρίου όλα τά μέτρ*

κατοχήν μας μόλις τό εσπέρας τής 7ης. Τήν 8 ην εύρισκόμεΟα έκείΟεν

διά τήν «ν.βρξιν τή ς επ:0εσεως

τήν 6 ην Σετττίμδρ'Λ'υ.ιΤο άριστερόν κεράς Οά προελάση προς άνατολάς. Τ ό κέντρον Οά άνέλ-

!τοϋ P e tit-M o rin .

0·5 έκ νότου π ρ όςβορ ρ ά ν , τό δέ δ*ξ*βν κέρας Οά χροελάση χρός δυσμάς.

αί κεφαλαί τών αγγλικών

εύει

Ή

τό M on tm ira il

ώΟησις εξακολουθεί

M

A

X

ζά'κ-ψΙ, Τήν, 9ην

φαλάγγων φθάνουν έπί τοϋ Μάρνη, τόν όποιον

διαβαίνουν, εκβάλλουσαι όπίσω τοϋ O u r c q .
Μ

καί ή δη στρατιά κυρι

μετά άκτάωρον πεισματώδη

ΤΗτο καιρός,

διότι

κατά

τάς τρεις μακράς αύτάς ημέρας ή Οέσις τής στρατιάς Μωνουρύ είχε κα-

H

ταστή εκτάκτως δύσκολος.
Η στρατιά αΰτη, άπωΟήσασα τήν 6 ην τό 4ον εφεδρον σώμα στρατού

■Όταν τήν 4ην Σεπτεμβρίου ό στρατός φόν Κλούκ ήρίατο πρΟελαύνων
εις τήν περιοχήν τοϋ M e a u x τό 24ον έφεδρον

σώμα στρατοϋ, δπως

t

τοϋ Κλούκ. εύρεθη τήν πρωίαν τής 2ας άπέναντι δύο ετι σωμάτων ένερ-

καλύψη τήν προέλασίν του παντός κινδύνου έ·/. τοϋ κεχαρακωμένου στρα

γοϋ στρατοϋ (2ον καί 7ον) έχουσα προσέτι νά άντιμετωπίση καί τήν επι-

τοπέδου τών Παρισιων.
Τήν πρωίαν τής 6 ης Σεπτεμβρίου άρχεται ή γενική γαλλική επίθεσις.

•/.ειμένην έπέμβασιν τοϋ σώματος στρατοϋ τής εθνοφρουράς καί τών κλη-

Γτό φλέγοντα ήλιον, ολόκληρος ή στρατιά του Μωνουρύ επιπίπτει κατα

Οεισών έκ Βελγίου ένισχύσεων.
Ή αλλαγή τής καταστάσεως δέν έβράδυνε νά έκδηλωΟή. Τήν πρωίαν

τοϋ άσΟενοϋς πλευρικού προκαλύμματος τό όποιον άπετέλει το 4ον εφε-

τό 7ον σώμα

δρον γερμανικόν σώμα στρατοϋ, καί το όποιον άπωΟειται ευκόλως. Ο εχ

ύπό τήν έπίΟεσιν τού 2ου γερμανικού σώματος ένεργοϋ στρατοϋ καί τοϋ

θρός, απειλούμενος ύπό κυκλώσεως. αναγκάζεται νά υποχώρησή έσπευσμέ-

ίου έφεδρου.
Τήν πρωίαν τής 8 ης ή κατάστασις περιπλέκεται. Οί γερμανοί πολλα-

νως πρός

τά βορειοανατολικά

τοϋ M ea u x

όχυρούμενος πυρετωδώς,

Ο

π ω ς άναμεινη τας ζητηΟείσας έν σπουδή ένισχύσεις.

(έπίλεκτον σώμα τής B e s a n co n )

κάμπτεται

πλασιάζουσι τάς επιθέσεις των κατά τού 7ου σώματος στρατοϋ τό όποιον

Καθ' ον χρόνον τό πλευρόν τής στρατιάς του απειλείται οϋτω. ό φόν
Κλούκ μετά τοϋ Μπύλωβ επιτίθενται όρμητικώς προ τοϋ C o u lo m m ie rs .
Περί τήν 3ην ώραν ή σκηνή άλάσσει,

στρατοϋ

Ο Κλούκ άντιλαμβανόμενος σα

αποτελεί τό άριστερόν μας. ’ Ολίγον κατ' ολίγον ή γραμμή μ α ς άφηνε;
τήν άπό βορρά πρός νότον κατεύΟυνσίν της καί κάμπτεται πρός δυσμάς.

φ ώ ς τήν σπουδαιότητα τοϋ άντιπερισπασμοϋ τοϋ Μωνουρυ τροποποιεί το

πρός τό N an teu ei! !e-i lauidmiin.
Η ύποχώρησις είνε γενική. Έ ν

σχέδιόν του, εις τρόπον ώστε νά φέρη τά ς κυρίας προσπαθείας του πρός

κουρία άφικνείται, μία μεραρχία τοϋ 4ου σώματος στρατοϋ ανακληΟεισα

τουτοις τήν δειλήν πολύτιμος επι

τόν < h ircq , Αύο σώματα στρατοϋ (2ον καί 7ον) διατάσσοντα’ νά έπα-

i ; ’ Α λσατίας. Μ όλις ή επικουρία αυτη έπαρκεί διά νά άποσοβήση τά ς σο-

ναδια&ώσι τήν Μάρνην καί νά ένισχύσωσι το 4ον έφεδρον σώμα στρα

όαρωτάτας συνεπείας ύποχωρήσεως τής 14ης μεραρχίας. εξαντληΟεισης

τοϋ. Έ ν

διατάσσεται νά κατευΟυνθή πρός νότον ίνα έπιτεθή κατά τοϋ πλευρού τής

τελείως.
ΙΙρέπε; νά κρατηθήτε πάση Ουσία, διατάσσει ό στρατηγός Ζάφρ. δστις

6 ης γαλλικής στρατιάς. Νέα στρατεύματα έκλήΟησαν έκ Βελγίου. Αμε-

παρακολουθεί τήν ταχείαν ϋποχώρησιν τών στρατιών τού Ινλούκ και τοϋ

ροληπτως κρινοντες. όφείλομεν νά άναγνώρίσωμεν τήν άποφασιστικοτητα

Μπύλωβ καί γνωρίζει τήν πολύτιμον άξίαν τήν όποιαν έχει πάσα ώρα

σώμα στρατοϋ τής εθνοφρουράς, επισταΟμεϋον εις ΚοβΛίέννην

καί τήν δραστηριότητα μεΟ’ ής συνετελέσΟη ή απότομος αδτη μετατόπισις

άντιστάσεως.

τοϋ άξονος τής μάχης.
'() γερμανός στρατηγός καλύπτει τάς κινήσεις του δια καταιγίδων πυ

μάλλον έπί τοϋ εχθρού, άνθίσταντα: έπιτιΟέμενοι.
Έν τούτοις ό κίνδυνος δέν άπεσοβήΟη. Τό άνακληΟέν εκ Κομπιέννης

ράς πυροβολικού. Ά λ λ ' οί αντίπαλοί του δεν έςαπατώνται. Καί ό Φρέντς

γε;μάνικάν σώμα στρατοϋ τής εθνοφρουράς εισέρχεται είς τόν άγώνα, καί

καί ό F ranch et rl'E.sperey αρχίζουν τήν άντεπίΟεσιν, ευθύς ώ ς ήσθάνΟη-

:ή πρός τό άριστερόν πλευράν τής γαλλικής παρατάξεως.

σαν την γερμανικήν επίΟεσιν καμπτομένην. ΓΙρό τής έπελεύσεως τής νυ-

Μωνουρύ κινδυνεύει νά κυκλωΟή. Ά λ λ ’ έσώΟη, καί μάλιστα διά τού μάλ

κτός ό αγγλικός στρατός είσήρχετο

λον νεωτεριστικού τρόπου.

είς

C o u lo m m ie rs κα, κατελάμ-

Καί οι γάλλοι ά'/Οίστανται, καί. διά νά επιβληΟώσιν ετ;

Πέντε χιλιάδες

Η στρατιά του

αυτοκίνητα, έπιταχΟεντα έν

£ανε Οέσιν έπί τών μεταξύ τών δύο M o r in υψωμάτων. ΛεξιάΟεν τοϋ αγ

τάχει ύπό τού στρατηγού Γκαλιενί, μεταφέρουσιν έπί τοϋ πεδίου τής μά

γλικού στρατοϋ, ή δη γαλλική στρατιά καταβάλλει τρομεράς προσπαθεί-

χης είκοσακισχιλίους άνδρας, συλλεγεντας άπό παντού. Ή

ας. Τ ά χωρία χάνονται καί έπανακυριεύονται. Τό κέντρον τοϋ άγώνος

αΰτη ε;ν= ϋπερτέρα πάσης

είνε είς J o u y -s u r -M o r in

τό όποιον περιέρχεται

όρίΦτικώς είς k ty

Παρισιων. είχεν ήδη

έςάρσεως.

πρωτοβουλία

’Ο στρατιωτικός διοικητής

τών

δο'ΐσε; δείγματα μεγίστης διορατικότητος. τής τοπ>

Αί πρώτα- ημέρά: ήσαν έπίμοχθοι. Οί Γερμανό: κατε/.αδον την οφρυν.
Οετήσεως τής 1>ης στρατιάς έπί τοϋ O u re q άπό τής 3ης Σεπτε,μδρίου.
ΓΓο εργον του κατα τήν 9ην Σεπτεμβρίου εςασφαλι,ει εις αυτούς άναμ.φισδήτητον θέσιν μεταξύ τών μεγάλων εργατών τής νίκης. Stott ή καταστασι-: ήτο όμολογουμένως δυσχερεστάτη. Ί ο

N a n te u il-le -H a u d o u in ά-

λωθέν ύπό τών Γερμανών, μετά ήρωίκήν άντίστασιν. έφλέγετο. Γα στρα
τεύματα ήσαν τελείως έξηντλημένα. Τι έπεφύλασσεν ή επαύριον ;
Ή

έχθρός ΰπεχώρησε -/.ατά τήν διάρκειαν τής νυκτος. Και αύτος

Τό δεξιόν τής 7ης στρατ-.α;

^/αγκάσθτ, νά ύποχωρήση. Τό άριστερόν. τούναντίον, κερδίζον έδαφος, κατέλαδε τήν S uranne.
Τήν 8 ην ή κατάστασις τής δεξιάς πτέρυγος άντ
τερεύει. Ν έα ύποχώρησις
στρατηγός

πρωία τής 10ης Σεπτεμβρίου άπεκάλυψε τήν ύποχώρησιν τών 1 ερ-

μανών. Ό

ήτις χωρίζει τόν Μάρνην άπό τοϋ A u b e .

F och

να βε/.τιωθή χειρο

είς τήν γραμμήν A llem an t-L en n aiitre.

άποφασίζει νά άποσοβήση

τάς

δυσχερείας

Ο

τοϋ ίεξιου

του διά σφοδράς επιθέσεως τού άριστεροϋ του. Τό σχεοιον ειν=. τολμηρόν

γ.Ο) τοσούτω μάλλον καθόσον προ τού άριστεροϋ τούτου ευρισκεται ισχυρά

έπισης ίίχέν έξαντληθή -/.αί έστερείτο πυρομαχικών. Έ πί χλέον υπήρχον

Οέσις. έπί τής οποίας, ή Πρωσσική φρουρά συγκρατειται μετά τής μεγα-

y.of· άλλοι λόγο: διά νά ϋ-οχωρήση.

λειτερας έπιμονής. διότι όπισΟέν της εχει ώ ς μόνας οδούς ύποχωρήσεως.

Αί στρατιαι

τοϋ Φρεντς λ at του

F ra n ch et d ’ E s p e r e y διέδησαν τον Μάρνην τήν εσπεραν τής 9ης, άνα-

τάς στενας όδούς τών ελών τού S a in t-G on t. Εινε γνωστός ό αγών της

τολικώτερον δέ είχον συντελεσθή γεγονοτα τά οχοια εινε καιρός νά ϊ.ςε-

μεραρχίας H u m bert δια την κατάληψιν τής έπαύλεως τού M o n d e in e m .

τάσωμεν.

Κατά τήν στιγμ,τν ταύτην το δεξιόν του εχθρού κάμπτεται. Ιθυναν ^.ο /
-.ό ά:·στερόν τών γερμανών εύρίσκεται έμπεπλεγμένον πολύ πρός τά εμ
TO COURONNE TO Y M ANCY

πρός, πρός νότον, χάρις είς τάς έπιτυχίας του παρουσιάζει συνεπώς τό

11 αρηκολουθήσαμεν μέχρι τούδε τάς επιχειρήσεις τών δύο ομάδων του
αριστερού, διότι το εργον αύτών ήτο άχολύτως πρωτεύον κατα την πρω·;η ν ©άσιν τής μάχης.

Α λλ

η δράσις οεν χεριωρισθη εις τον τομ.εα .ον

περ ιλαμδανόμεν^ν μεταξύ τού Our-ccj τοϋ Μ αρνη και τοϋ Μορεν.
Οί Γερμανοί δεν έπεζήτουν ιμόνον νά κυκλώσουν τό άριστερόν μας αλλα
και νά διασχάσουν χρός τά δεξιά, τόν άξονα τού ελιγμού μας. Έ

παρου

σία τού Κάϊζερ μαρτυρεί σαφώς περί τής σπουδαιότητος τής πάλης, καί)

τ./.ευρίν του άχοκεκαλυμμένον.

Ό

F och

τότε. φέρων

χρός αριστερά

όλας τάς διαΟεσιμ.ους δυνάμεις του. τάς οχοιας ριχτεί κατά του ά,.οκεκαλυαμενου τούτου χλευροϋ. Ή Fere C ha4upeiioi.se καί τό S on n m -ο:ι>
κυριεύονται καί οί Γερμανοί εξαναγκάζονται εις εσπευσμενην ύποχώρησιν
όπως διαφύγωσι τόν κίνδυνον τής κυκλώσεως. Τήν Ι Ιην, ή 7η στρατια
διαδαίνει καί αύτή τον Μ αρνην, υπερδαινούσα τήν 12ην

το Cam]') de

C h alon s.

ήν τό όροπέδιον τοϋ A llia n ce ολίγον έλειφε νά πέση τήν 7 Σεπτεμβρί

I I

a

f

t

o

i v

i s t

h

ου. ΆπολεσΟέν τήν πρωίαν. έπανεκτήθη το έσπέρας; ενώ χρόνω άπεκρούοντο μανιώδεις επιθέσεις τοϋ εχθρού καί τού ορούς τής

Α γίας Γενεδιε-

6ης. Πρός τό μέρος τούτο ό άγών υπήρξε σφοδρότατος άλλα σύντομος.
Από το εσπέρας τής 9ης ό κίνδυνος είχεν άποσοδηθή.
ναλαμβάνων τήν έπίθεσιν

L a n g le

de C arey

μεταξύ \ itry -le-F ranQois

και S erm aize
eivs χολυ ίυσκο-

λος. Αί γε^αανικαί στρατ·αί τού δουκός τής Βυτεμδεργης και του Κρόν-

συνεχίζει τάς προόδους του

πριντζ έπιζητούσι νά είσδύσωσιν είς τό άνοιγμα τής διώρυγος άπο τοϋ Μάρ

πρός τήν περιοχήν τής Αουνεδίλλης καί τοϋ Μπακκαρά. Λιά τής έκκε-

νη προς τον Ρήνον, ινα κυκλώσωσι τελείως τά H a u ts-(le-M eu se τό Τούλ

νώσεως τοϋ P o n t-a -M ntisson ύπό

καί τό Χανσύ.

F ou rn eau x.

Τήν έπψ,ένην

tcov

τού M a n d ro y

τηγού

καί τού στρατηγού Sarail εις τα H a u ts-d e-M eu se

καί τον

αυχένα τών

κυριεύει τήν όφρύν

Ο Divbail ά-

Μέχρι τής 10ης Σεχτεμβρίοι», αί θέσεις τών δύο στρατιών, τού στρα

Γερμανω·

ό άγων ετερμ,ατισθη.

Η άπειλή αΰτη έξεδηλώθη ιδία τήν 8 ην, δι

■/ατά τών Η a u ts-d e-M eu se

έξ άνατολών

μέν ύπό τών στρατευμάτων

τού Χέρινγκεν έκ δυσμών δέ ύπό τών τοϋ Κρόνπριντζ.

Τ Α F.AH T O Y S A 1 N T C O N D

εχιθεσεως

Α λλ

ο Sarail

έκρατήθη έπί τών υψωμάτων τούτων.
Και ταϋτα μέν περί τών πτερύγων, άλλά τό κέντρον;
Καθ’ ον χρόνον

ό F ra n ch e t d ’ E sp e re y

άνελάμδανε

άπό τής Οης

Σεπτεμβρίου τήν έπίθεσιν, ό πρός τά δεξιά έπεκτείνων τήν παράταξίν
του στρατηγός

F o ch

ύφίσταται τήν επιθεσιν εκ μέρους τής στρατιάς

τοϋ Μπύλωδ και ολοκλήρου τής στρατιάς τού Χάουζεν.

Εν τ(ρ μεταξύ ή στρατια τοϋ L ang’le de C arey προσπαθεί νά οιαοή την
γραμμήν τού V itr y -le -F r a n c o is S erm a ize. ’ Α λλ ά μόλις τήν ΙΟην επι
τυγχάνει τούτο, χάρις είς τήν επιτυχίαν τοϋ F och
ένος σώματος στρατοϋ έλθόντος έξ άνατολών.

καί τήν συνδρομήν

-Α «

τής στιγμής αύτής ή έξέλιξις βαίνει ρ α γ δ α ίω ς/Ο δούξ τής Βυρτεμ

βέργης δεν δύνατα; νά άψηφήση τήν δ ε ιλ ή ν ητις διαφαινεται προς δυσμας.
Ή

Τη στοατ;ά είχεν ύπερβή το E p e rn a y και το C h a lo n .
Από τής έσπέρας συνεπώς τής 11ης ή &*οχώσησις αρχεται.

ζο ιν τ : παοάκολουθει την κινησ'.ν,
_
' Τήν 12ην Σεπτεμβρίου ή μάχη τοΰ Μάρνη είχε τερματισθη.

κτηνοτροφών 2 , 7 ο)ο, α ')
διότι

« ό

υιός

γεωργού

πατρικόν άγρόν »
Ο Κρον.
Ν
Ο εχθρός

χιστον,

αλλά

λαμβανάίμενα

αγροτικούς κτηματίας ύπό άλλο επιτήδευμα,
έγινεν

επιστήμων

3 ο)ο

και β )

άπό τούς

άνευ

άλλα
και

διατηρεί

άλλα

έπαγγέλματος

ν.αί

τόν

5 ο)ο τουλά

άρρενας

ο! οποίοι

επίσης είνε γεωργοκτηματίαι. Α λλ ά κα·. μέ ολην αυτήν την κινητοποιησιν
εύρίσκει μόλις 20(..5 ο)ο δηλ. δέν κατορθώνει νά φθάση τό Βελγιον, ανε
ξα ρτή τω ς τοϋ δτι, άν κά. είς τά άλλα κράτη έφήρμοζεν άνάλογον μέθοδον

ύπεχώρησε.
, ,
,.
,,,
Είνε γνωστόν πού ή ύποχώρησις άνεστάλη. και διατι ανέσταλη. Η καταδίωξις

δέν ήτο δυνατή, λόγω

τής έξαντλήσεως

τών

στρατευμάτων,

- ή - έ) λείψεως ιππικού τοΰ όμοιου οί ίπποι είς διάστημα ενος μηνος εκσ -ο ^ α ς

είχόν καταστραφή. καί τής έλλείψεως πυρομαχ;κών πυροβολι

κού Εϋτυχωc δ-/ ήμάς το τρομερόν αύτό κενόν τής έλλείψεως πυρομαχινών έΐεδτό.ώθη μόνον μετά τήν μάχην. Οί άντίπαλοί ιμας υπηρ.αν ο/ λγώτερον ευτυχείς καί ή δλλβ.ψ.ς όβίδων καί δή καί φυσιγγίων πε-,ικου
συνετέλεσε μεγάλως εις τήν άποτυχιαν

θά ηύξάνετο καί έχε; αναλόγως το ποσοστον διοτ; φυσικά κα; εις τας
στατίστικάς τών κρατών εκείνων όταν ομιλούν περί γεωργών εννοούν τούς
έχοντας

κύριον

έ π άγ γ ε λ μ α

τήν γεωργίαν.

Καί έρωτά κανείς: π ώ ς συμβαίνει λοιπόν αύτό τό θαύμα, ή κατά τήν
κοινοτάτην άντίληψ'.ν γεωργική άληθώς χώρα Ε λ λ ά ς νά εχη γεωργικόν
πληθυσμόν ίσον περίπου πρός τήν Α γ γ λ ία ν : Τό πράγμα εξηγείται άμέσως άπό τήν νέαν στατιστικήν μέθοδον τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου, καθ

ήν.

αφού οί κάτοικο; τής παλαιάς 'Ε λλάδος εινε 2 ,6 3 1 .9 5 2 , οι δε γεωργοί

·ων.

257 .532 . άρα ο! γεωργοί είνε τά 9.8 ο)ο τοϋ πληθυσμού. Etvat όμως

Μετάφρασις έ·/. τοϋ Γαλλικού)

γνωστόν οτι είς τόν αριθμόν τών γεωργών δέν περιλαμβάνονται ούτε α!

SAINT-BRICE

γυναίκες τών γεωργών ούτε τά λ όγω τής ήλιχίας των ανίκανα προς ερ
γασίαν πρόσωπα, τά όποία ομως π ά ;τα αποζούν έν. τής γεωργίας καί τά
όποια κανά τήν αναλογίαν τών 2 57 .5 3 2 γεωργών πρός τούς 735.770
έπαγγελματίας καί τούς 1.896,182 ώ ς
ζόμενους

νων ώ ς έπαγγελματιών γεωργών μόνον 5,1 7 2 είναι γυναίκες) έπ; τοϋ όλου

Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΛΟΣ
'Ο ·,

άνευ έπαγγέλματος χαρακτηρι

έξ ών 1.240.958 είνε γυναίκες, ένώ έκ τών 257.532 άναγραφομε-

πληθυσμοΰ τών 2,6 3 1 .9 5 2 , ανέρχονται είς 922.000 περίπου. ’Ενώ λοι

‘Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, πρώην Υ πουργός της Εθνικής Οι-

πόν τά στο:χε:ώδη έγχε·.ρίδ;α τής στατιστικής διδάσκουν δτι οπως εξα-

δημο

γάγωμεν το ποσοστον τών έπαγγελματιών κλάδου τινός έπί τοϋ πληθυσμοΰ

σιεύει, etc τό πρώτον τεύχος τής Μηνιαίας Έ πιθεωρησεως διατριβήν υπο

ή θά ύπολογίσωμεν τούς έπαγγελματίας τούτους έπί τοϋ δλου ά ι ; ·3 μ ο ϋ

κονοαίας. κατ*γίνας ώ ς έν. τούτου είς τήν γεωργικήν στατιστικήν

τον -ίτλον «οί συνεταιρισαοί και ή Εθνική Τ ράπεζα» (σελ. 6 ο και επομ.)
βασιζομένην έπί γενικών τινων παρατηρήσεων άπορρεουσών εν. των περ;
τήν γεωργικήν στατιστικήν μελετών του.
Έκείθεν πληροφορείται μετ’ έκπλήξεως αληθούς ο αναγνώστη,, ο .;
i

Ε λλάς

ή όποία «είναι βεβαίως χώ ρα γεωργική», κατ' έλαχιστον μο-

ν'ον υπερτερεί είς γεωργικόν πληθυσμόν τής παμβιομηχ^ικής Μ εγάλης
Βοεττανίας. διότι ένώ αΰτη έχει γεωργικόν πληθυσμόν 7 ο) ο η

Ε λλά*

εχε·. τοιοΰτον μόνον 9,8 ο)ο, έναντι 21 ο)ο τοϋ βιομηχανικού Βελγίου κα·.
75 ο)ο τής Ρ ωσσίας. Ό

κ. Μιχαλακόπουλος, στενοχωρούμενος προφα

νώς δ·ά τήν διάόευσιν τών περί γεωργικότητος τής Ε λ λ ά δ ο ς ελπίδων του.
εύρίσκεται είς τήν ανάγκην νά συμπλήρωσή παντοιοτρόπως τον πληθυ
σμόν είς τοόπον ώστε νά τόν προσέγγιση κάπως πρός το Β ελγιον.
στρατεύει λοιπόν πρός τοΰτο πλήν τών δυναμένων

Ext-

νά συνυπολογισθουν

τώ ν

έ π α γ γ ε λ μ α τ .

ώ ν , έξαιρουμένων

τ.έ. τών άνευ έπαγγέλ

ματος κατοίκων, έπομένως τ σύγκρισις έν προκε^μένω έδει νά γίνη με
ταξύ τών 257.532 γεωργών καί τών 735 .770 έπαγγελματιών, οπότε εχομεν 35 ο)ο γεωργικόν πληθυσμόν ή θά ύπολογίσωμεν τούς έκ τοϋ κυρίου
γεωργικού έπαγγέλματος μελών τ;νων τής οίκογενείας αποζώντας καί
ούτοι άνέρχοντα; περίπου είς 922 .000 καί τούτους θά συγκρίνωμεν πρός
τον ολον πλέον πληθυσμόν, όπότε προκύπτει πάλιν ποσοστον 35 ο)ο, συνυπολογιζομένων δέ καί τών κτηνοτροφών είς έκατέραν τών περιπτώσεων
44,6 ο )ο .— ό κ. Μιχαλακόπουλος συγκρίνει τούς έ π α γ γ ε λ μ α τ ; α ς
γ ε ω ρ γ ο ύ ς

πρός τόν δ λ ο ν

πληθυσμόν.

Τ ώρα

αν κινητο

ποιηθούν καί τά άλλα έκείνα πρόσωπα, τά όποια, μολονότι μή χαρακτη
ριζόμενα είς τήν στατιστικήν ώ ς γεωργοί ή κτηνοτρόφοι, έξαναγκάζονται
ύπό τοϋ κ. Μιχαλακοποΰλου νά άνέλθουν είς 8 ο ) ο δηλαδή είς ποσοστον

— HO —
ίσον

περί π c υ

πρός τούς έπαγγελματίας γεωργούς, τότε ό γεωργι

κός πληθυσμός τής Ε λ λ ά δ ο ς Θά φθάση με τήν μέθοδον αυτήν είς 75 ο)ο
περίπου, θά φθάση δηλ. το ποσοστον τής παγγεωργικής Ρ ω σσίαςρ προϋποτιθεμένου, έννοεϊταί. οτ: ο: Ρώσσοι στατιστικοί

δεν θά μ'.μηθοΰν τόν κ.

Μ ιχαλακόπουλον είς τήν πρωτότυπον τύτοϋ στατιστικήν μέθοδον, διότι έάν
εν Ρωσσία
1ΟΟ

υπάρχουν

κ α τ οίκ ω ν

75

γ ε ω ρ γ ο ί

τότε

ε π α γ γ ε λ μ ά τ ι 3{ ι

οί Ρώσσοι γεωργοί

επι

θ’ άποτελοΰν κατά τά

ανωτέρω δοθεντα στοιχεία συγκρίσεως. . . . 350 τουλάχιστον έπ> τοις έκατόνJ Τό χονδροειδές αύτό λάθος τοΰ κ. Μιχαλακοποΰλου τόν παρακολουθεί
υσικά και κατωτέρω προκειμένου νά καθορίση τους είς έκαστον τετραγω
νικόν χιλιόμετρον κατοικοϋντας γεωργούς, οί όποιο:, όσον καί αν είναι
πυκνώς κατωκημ.ένη ή Μεγ. Βρεττανια, είνα: 8.01

έν

Ελλάδι εν συγ·

χρίσει πρός 10,20 τής Μεγ. Βρεττανίας. Έ δ ώ μάλιστα συμβαίνει κάτ:
άλλο. οτι ένώ ολίγον προηγουμένως ό κ. Μιχαλακόπουλος δι

έπιδεξίων

αλμάτων έ'φθασε τέλος πάντων τό ποσοστόν τοϋ 20.5 ο)ο, προκειμένου
νά ύπολογίση τήν πυκνότητα τοϋ γεωργικού πληθυσμού κατέβη εις
1 2 .3 . διότι ό ευφυέστατος στοιχειοθέτης παρ ακολουθών

τά

τό ακροβατικόν

εκείνο άρ:στοΰργημα τής κατά 1 1 0 ο)ο προσθήκης, ήσθάνθη τήν άνάγκην νά
κάμη έκπτωσιν τών 10 ο )ο .’Εννοείται, δτι καί ένταϋθα, ϋποκαθισταμένου τοϋ

ΟΙ Β Ω Μ Ο ! Τ Ο Υ Κ Ω Σ Τ Η Π Α Λ Α Μ Α
Λύσκολον
πολύ δύσκοΛον — θά ήτο νά ίσχιριαθή κάνεις δτι δέν
υπάρχουν ωραίοι στίχοι είς τύν τελευταϊον τόμον ποιημάτων τον κ. !νωστη ΙΙαλαμα. ΙΙολν δυσκολώτερον δμως θά ήτο νά ΰποστ'ηίρίξΐ] δτι
ίζέρδισε σπουδαιως το εργον τού διδασκάλου από τήν διμιοσίευσιν τών
«Β:ομι«ν» και δτι ή λύρα τού ποιητού τής «Φοινικιάς» έπλοιιτίσθη μέ
νέαν χορδήν. Οί «Βωμοί» ήμποροίσαν καί νά λείφουν χωρίς ή ποιη
τική δημιουργία τού κ. Παλαμά νά πάθη τίποτε. Τό είπαμεν άλλως
ιε καί κατά τό παρελθόν; Τό γνήσιον ποιητικόν εργον τού διδασκά
λου αρχίζει μέ τά «Τραγούδια τής Πατρίδος μου» καί τελειώνει.
- ή
σχεδόν- εις τήν «Άσάλευτην Ζωήν». Τό άλλο έργο\ί. τό όποιον ό ίδιο:
(’ονόμασε Σιβυλλικόν δέν διαφεύγει βέβαια τήν άντίληψίν μας, διαφεύ
γει δμως τήν αισθητικήν μας, όσονδήποτε καί ΰ.ν είναι αυτη κάποτε
αναρχική.
Θά ήιιπορούσα μάλιστα νά γράψω δτι, τά καλλίτερα ποιήματα τών
«Βωμών» εΐνε τά παλαι,ότερα. 'Ο τ ι ό διθύραμβος τής «Ηλιογέννητης*
δέν είναι ορφανός λυρικής μέθης καί μιας πρωτογετ|ού; εΐ*αριέστσι»
ιιουσική;;

όρθοϋ άριθμοϋ 35 είς τόν αυθαίρετον 20.5 . ό άριθμός τής γεωργικής πυκνό
τητας τοϋ κ. Μιχαλακοποΰλου δέον νά διορθωθή άπό 8.61 (ό άριθμ,ός ουτος
είναι ακριβής επί ποσοστού 2 0.5 παρά τό προσημειωθέν τυπογραφικόν λά
θος) είς τό ορθόν 1 4.7 καί, συνυπολογιζομένων τών κτηνοτροφών, είς 18.73.
Έθεωρήσαμεν άναγκαίας τάς άνωτέρω έπανορθώσεις διότι θά υπήρχε

’Έ ζησα σέ μιά ραχούλα πράσινη
κάποιο καλοκαίρι μακρυνό
μ’ έναν ποταμό πλατύ στα πόδια μου
καί μέ τόν όλάνοιχτο ονρανό

κίνδυνος ή σοβαροφάνεια τής έρεύνης καί ή τεκμαιρομένη είδικότης τοϋ
συγγραφέως νά παρασύρουν είς άνεξέλεγκτον έπανάληφιν

τών

άριθμών

τοϋ κ. Μιχαλακοποΰλου καί είς τήν δημιουργίαν τής έντυπώσεως, ότι
ύπό τοιοΰτους όρους, παρά τόν άποφόεγμ,ατικόν αύτον άφορισμόν. ή ’Ε λ λ ά :
Βεβαίως

δ έ ν

είναι χώρα γεωργική?

Αλλ αί έπιστημονικαί αναμνήσεις, ή έλλειψις αρχιτεκτονικής ενό
τητας, ή ποικιλία τού ίίφαυς χαλαρώνουν τήν έντύπωσιν. Καί πηγαίνω αλλού διά νά ζητήσω μάλλον α ν θ ρ ω π ί ν ο υ ς
συγκινήσεις.
Η «ερμηνεία» τοΰ τροπαρίου τής Κασσιανής — καθαρώς δημιουργική
ερμηνεία — είναι τό καλλίτερον ποίημα της συλλογής:

ΑΛΕΞΓ. Β Α Μ Β Ε Τ Σ Ο Σ

Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά
πολλά, θολά, βαριά τά κρίματά μου
Μά, ώ Κύριε, πώς ή θεότης σου, μιλά
μέσ’ τήν καρδιά μου[
Κύριε, προτού σέ κρύψ’ ή εντάφια γή
άπό τή δροσαυγή λουλούδια έπήρα.
υλ απ' τή ; λατρείας τήν τρίσβαθη πηγή
σου φέρνω ιινρα.

Ο ίστρο; μέ σέρνει α κ ο λ α σ ία ς... Νυχτιά
σκοτάδι αφέγγαρο άναστρο με ί-ώνει,
τό σκοτάδι τή ; αμαρτίας' φωτιά
μέ καίει μέ λιώνει.

Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Α ΚΑΙ Κ Α Τ Α Δ Υ Ο Μ Ε Ν Α
Εσύ που από τα πέλαα τά νευά
τά υψώνει; νέφη, πάρε τα, Έ ρ ω τ ά μου
κυλάνε, είναι ποτάμια φλογερά

Α ,'.
’ Εάν πρό πεντήκοντα ετών έτόλμα -rtς νά είπη οτι Θά ήδύνατο μικρο-

τά δάκρυά μου.. . .

σκοπικόν τ ’, σκάφος. διαπλεον άοράτως τά πελάγη ΰττο τήν τρικυμιώδη
ή γαληνιαίαν έπιφάνειαν αυτών νά έπιφέρη Θανάσιμον πλήγμα καί να κα

Είναι περίεργον αληθινά πόσον νπήρξεν έ γ κ ρ α τ η ς <| τεχ\)|
τοΰ κ. Παλαιιά είς α*τό τό ποί
καί πόσον άπεςυγε καθε τ,,αχντητα
να, κάθε βαρβαροφωνίαν, άλα εκείνα τά άκομψα και δυσπρόφερτα
σύνθετα, δλας τάς συμπλοκάς τών διπλών συμφώνων που καθιστούν
σΐ’χνά αντιπαθητικήν τήν γλώσσαν τοϋ διδασκαΛου.
Π - μερικά άπό τά «νέα» ποιήματα τών «Βωμών» ο λυρισμός του
ποιητοϋ υψώνεται μέχρι τοϋ πάθους και τής συναφούς πρός αντο δ.ανυτικής ευγλωττίας. Αιαισθανόμεθα κάποιας ψυχικά; περιπετεια; που
καθιστούν συμπαθή τόν κ. Παλαμάν. Ά λ λ ’ άποδοκιμάζομεν «οχ, απο
λόγους πολιτικούς» άλλ’ άπό λόγους διανοητικής άξιοπρεπεια; το σχοι
νοτενές Ικεΐνο στιχούργημα «Μια βραδιά σ' ένα σπίτ,» — την λυρικήν
αίπήν"«κοσμικήν κίνησιν». Ή επίσκεψις, ενός πολίτικου σ_ ενα σπίτι
δέν είναι θέμα προσφυές είς τοιαύτας πυροτεχνηματικας αναππυϊεις.
Ά π ό τό υψηλόν είς τό γελοΐον δέν υπάρχει παρα ένα βήμα.
"Οσον αφορά τις «Νεράιδες» τό ποίημα διά το οποίον ο εγχώριος
τύπος έδειξε σατυρικάς διαθέσεις θέλω νά πιστεύω οτι εγραφη εις μια'
από τάς καλλιτέρας λυρικά; στιγμάς τοϋ κ. Παλαμα και δτι .« α ανθο
λογία Παλαμικών στίχων οφεϋ,ει νά τό συμπεριλάβη. Είναι τοσο ι οοσερή ή άσματογραφική του χάρις, τόση ή ποικιλία του ρυθιιου τον,
τόση ή νεανική θερμότης της εμπνευσεως!

ταπόντιση είς τά σκοτεινά τού ΙΊοσειδώνος βασίλεια τά ϋπερήφα/α πο
λεμικά ναυπηγήματα,
οι επ

άτινα είς

μέγεθος χιλιάδων

τόννων εναυπήγουν.

αυτών στηρίξαντες άείποτε τήν έπι τών ώκ,εανών κυριαρχίαν -/.α:

οεσποτείαν. Θά έθεωρείτο άναμφισβητήτως παράφρων. Πλήν εν τή διηνεκει εςελιςει τοϋ ανθρώπινοί) βιου πλέον ή άπας άπεδείχθη οτι ή χίμαιρα τής χθες καθίσταται άλήθεια τής αυριον. Τ ά δέ υποβρύχια. πρό τής
φοβέρας ενεργεί ας τών όποιων, παρέμεινε σήμερον κατάπληκτος ή άνΟρωπότης. έπικυοοϋσιν άπαξ ετι τήν μεγάλην αλήθειαν ταύτην.
Ο περιγραφόμενος ύπο τοϋ Αριστοτέλους καταδυτικός κώδων, ον ό μέγ α ς τής άρχαιότητος φιλόσοφος, άποκαλεί λέβητα, εινε το πρωτογενές
μηχάνημα δπερ ό άνθρωπος έπενόησεν,

ινα δύναται νά ζήση εντός τού

ϋδατος, έντος μέρους δηλαδή ακαταλλήλου διά τά αναπνευστικά αύτού όρ
γανα. Πλην ό λεβης ούτος, το πρώτον όργανον διά τοϋ όποιου ό άνθρ6>πος είσεδυσεν εις τά ανήλια καί ΰγρ« τού Ποσειδώνος και τή ς Ά μ « ΐ τρίτης βασίλεια, δέν δύνατα- νά θεωρηθή ώ ς τό έμβρυον, τού όποί:υ ή
εςέλίςις παρήγαγε τό φοβερόν πολεμικόν όργανον τών κατά θάλασσαν α
γώνων τής σήμερον. Ό λέβης τοϋ Α ριστοτέλους, έπέτρεψεν είς τόν άν
θρωπον νά κατερχεται μεχρις ώρισμένου εν τή θαλάσση βάθους, έπετρεψεν ετι εις αυτόν νά έργάζηται εν τώ βυθώ τής θαλάσσης, πλήν ήτο μη
χάνημα κατά τοπον μονον λειτουργούν, μη δυναμενον να χρησιμοποιηθή

Μ. Σ Κ Α Ι Ο Λ Α Σ

υπο τού ανθρώπου είς υποβρύχιον κίνησιν, είς ήν έπεδίδοντο κατά τήν
εποχήν έκεινην και επι αιώνας όλους βραδύτερον. μόνον ήσκημένοι κο/.υμ.δηται, ώ ς οι είλωτες,
τής Σφακτηρίας

οιτινες έτροφοδότησαν μέχρι τίνος τούς έπί

άποκεκλεισμένους Σ παρτιάτας.

Ουτω

αί προσπάθεια!

τοϋ ανθρώπου προς ναυπήγησιν υποβρυχίου πλοίου άρχονται μόλις περί τ «
τελη τοϋ 16ου αίώνος.

★★★
Ο Γουλιελμος Μπουρν
πικός φίλος τοϋ

1 5 8 0 ), ό ίΙεγέλιος

Ιάκωβου Αου τής

Αοις Βάν Χτρεμπελ

1620)

Α γγλ ία ς

(1 6

4)

καί ό προσω

Ολλανδός ιατρός Κορνή-

είνε οί πρώτοι άναφερόμενοι ώ ς έπι/ειρή-

σαντες τήν λύσιν τοϋ π?οβλή-ματος τής υποβρυχίου ναυσιπλοΐας ^

μ

-

τασκευής κωπηλάτου υποβρυχίου πλοίου. Πλήν οί τάς απόπειρας τούτων
μνημονεύοντες σύγχρονο:

ιστορικοί. ούδεμίαν περιγραφήν

τών

νανπηγη-

καστος τήν μικράν όπήν έφ' ής ήτο έφηρμοσμενος, τό δε πλοιαριον επεπλεεν έπί τής έπ:φ ανείας. Λιά τήν κατάδυσιν, άφίνοντο ελεύθεροι οί άσκοι

ULflfrtov 3ίΐ>τών y.XTsXiTcov,
'Έ τη τι να βραδύτερον κατά το ετος 1634 ο Γάλλος μοναχός Μ / ρ ^ /
έ δημοσίευσε πονηαάτιόν τι ύπό τόν τίτλον «Ζητήματα θεολογικά, φυσικά,
ήΟ'.κά και μαθηματικά» έν τώ όποίω παρεχει πρός τοίς άλλοι ς και πε
ριγραφήν υποβρυχίου τινός πλοιαρίου' καίτοι δέ τό κατά τήν περιγραφήν
τοϋ Μερσέν υποβρύχιον πλοιάριον δεν ενάυπηγήθη ποτέ, δεν είνε ίσω ς ^ά
σκοπος εντελώς ή διά βραχέων άνάλυσις τών ιδεών αύτου. αιτινες

·αλι-

στα ύπό τών μεταγενεστέρους έπιχειρησάντων τήν λυσιν του αυτου ναυ
πηγικού προβλήματος έχρησιμοποιήθησν/ κατά το μα/./.ον κα: ηττον.
Μεοσέν έν τώ

οκάφους έπί μικρών κατά τάς πλευράς αύτοϋ ανοιγμάτων. Ο: άσκοι οϋτο-ι
συμπεπιεσμένοι παρά τό έσωτερικόν τού πλοιαρίου τοίχωμά-άπεφραττον έ

Ο

πονηματίω αύτοϋ. περί ού άνωτερω ο λόγος, πρεσοευε:

οτι'κ α ί αύτή έτι ή μεγαλύτερα τρικυμία, ή δυναμενη νά κατακλυδωνίση
τήν θάλασσαν έν τή έπιφανεία αύτής. δέν είνε αισθητή εις πλοιον υπό
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης ναυσιπλοοϋν' συνιστα δε την κατασκευήν
σκάφους μεταλλικού, σχήματος ΐχθυοειδοϋς. οπερ υπέρ παν άλλο προκρί
νει— άμφοτεροπρώρου δέ. δ:ά νά δύνατα: νά κ:νήτα: άνευ στροφής μετ' Ισων

ο'ίτινες έπληροϋντο ύδατος· δια δέ τήν άνάδυσ:ν συνεπιεζοντο υπο των επιόαινόντων τοϋ σκάφους παρά τό τοίχωμα αύτοϋ.

Ο Μπορέλλ: είνε /.ατά

ταϋτα ό πρώτος ύποδείξας τήν χρήσ:ν του υγρού έρματος προς κατάουσιν
τοϋ υποβρυχίου, πλήν μόλις μετά πάροδον αϊώνος σχεδόν άναφερεται ναυ
πηγηθέν υποβρύχιον ύπό τίνος Σίμωνος. καταδυόμενον κατά σύστημα άνά) Γ,γ ον

πρός τό ύποδειχθέν ύπό τοϋ Μπορελλι, κινούμενο ν διά τεσσάρων /<■.-

πών, καί έκτελέσαν τάς δοκιμάς αύτοϋ κατ' 1 το ετος 1747 εν τω

Γα-

μεσει.
Τοιαϋται ύπήρςαν αί πρώτα: απόπειρα·, πρός ναυπήγησιν υποβρυχίων
σκαιών. απόπειρα: θεωρητικά: ω ς επ: το πλε:στον άποτυχουσαι, εν άτελε-στάτη δέ πάντοτε εφαρμογή τών μηχανικών μέσων. Πλήν ήδη κατά τόν
ύπέρ ανεξαρτησίας τών Η νωμένων Π ολ:τε:ών τή ς Α μ ερική ς άρξάαενον
κατα τό έτος 1775 αγώνα, έχρησιμοποιήθη τό πρώτον ύποβρύχιον σκάφος
πρός πολεμικήν ένέργειαν, διά τής γενομένης κατά τό τό έτος 1776 άποπείρας πρός έπίθεσιν εναντίον τού ήγκυροβολημένου πρός ρορράν τής

τυλεονεν.ττ,μάτων ν.ζ~
τ α ς svvossfc.
^
Έ ν τοσούτω ό τόπος τής καταδύσεως τοϋ σκάφους τούτου του Μερ

νήσου Σβάτεν αγγλικού στόλου, άπό τής εποχής δέ ταύτης δύναται κυρίως

σέν είνε εντελώς άγνωστος.
Εικοσιν έτη άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ ανωτέρω

π ;ό ς ναυπήγησιν υποβρυχίου σκάφους δυναμενου νά χρησιμοπο:ηθή ;- :ς πο

ριβλιου άναφερετα:

ναυπηγηθέν έν Ρότερδαμ ύπό ναυπηγού τίνος Γα/,/.ου υποβρύχιον π/.οιάριον 72 ποδών μήκους, 1 2 ποδών υψους καί 8 ποδών πλάτους, πλήν τα

να λογισθή οτ: άρχοντα: αί σοβαρά- όπιοσδήποτε απόπειρα: τοϋ άνθρύπου
λεμικούς σκοπούς.
'< ι Λαυιδ Μπούσνελ- απλούς τις άμερ ικανός εργάτη;, κατεγινετ: ήΐη

άποτελέσματα άτινα έπετεύχθησαν διά τοϋ ναυπηγηθέντος τούτου, πιθα

άπο τοϋ έτους 1 7 7 3

νώς έπί τή βάσει τών ιδεών τοϋ Μερσέν πλοιαρίου, παρεμειναν καθ

ναυσιπλοΐας.
Τό σκάφος τοϋ Μπούσνελ ήτο μικροσκοπικόν τ' ναυπήγημα έν σχήματι

ολο

κληρίαν άγνωστα.
Περ. τό 1674 έν τώ στενώ τοϋ Πλύμουθ εγενοντο αι οοκιμαι υποβρυ
χίου τινός πλοιαρίου, ναυπηγηθέντος ύπό τοϋ "Αγγλου ναυπηγου D a y καιτοι δε παρέμεινεν άγνωστος καί διά τό ύποβρύχιον τούτο ο τρόπος καθ
ον έπετυγχάνετο ή καταβύθισις και ή κατάουσις και ή άνάδυσις αύτοϋ·
μνημονεύεται ούχ ήτον ώ ς έπιτυχής ή πρώτη δοκιμή του ναυπηγήματος
τούτου καθ' ήν ήδυνήθη νά έκτελέση κατάδυσιν διαρκέσασαν επι τινας
ώ ρα ς' τήν δεύτερον όμως απόπειραν καταδύσεως επλήρωσεν ό ναυπηγός
διά τής ζω ή ς του. Τό πρωτογενές υποβρύχιον τού D a}- καταουθέν οέν άνεφάνη πλέον, είς μάτην δέ άπέβησαν πάσα: αί πρός άνεύρεσιν αύτοϋ α
πόπειρα:.
Κ ατά τήν αύτήν περίπου έποχήν ό Ιταλός φυσιοδίφης Μπορελλι

ι6 0 8

— 1678) παρέχει τήν περιγραφήν υποβρυχίου σκάφους, ού ή κατάδυσις θά
ήδύνατο νά έπιτευχθή δι’ ασκών άπό δέρματος έφηρμοσμένων ένδον τοϋ

είς τήν έπίλυσ:ν τοϋ προβλήματος τής υποβρυχίου

Οαλασσίας χελώνης. δεκτικόν ενός κα: μονού επιβάτου- άπο τοϋ σχη/ατο^
δε ώνομάσθη καί ·<Χελώνη θχλασσία» τό εμβρυον τούτο τών σημερινών
υποβρυχίων. Έ πί πόσον χρόνον έν τή διανοία τοϋ άσημου τότε άμερικανοϋ
εργάτου έκυοφορείτο ή ιδέα τής τοιαύτης ναυπηγήσεως είνε άγνωστον
μετ« εργασίαν όμως τεσσάρων όλων έτών, κατά τό διάβημα τών όποιων
ό έφευρετης έναυπήγε: άμα καί έπειραματίζετο. ύπερνικών μετά θαυμασ:ας
όντως ύπομονής τάς ποικίλας δυσχερείας. άς συνήντα εν τή εφαρμογή
τώ ν πρωτοτύπων αύτοϋ σχεδίων ουτω δέ κατά τό έτος 1 7 7 6 κατώρθωσε

νά παρουσιάση άρτιον τό εργον αύτοϋ είς τόν άμερικανόν στρατηγόν Ηάρσωνα και νά πείση αύτόν όπως έπιτρεψη τήν χρησιμοποίησίν του προς επιθεσιν έναντίον τοϋ ’Αγγλικού στόλου όστ:ς είχεν άποσταλή πόρς καταπολεμησιν τών δυσπειθών άποίκων, οιτινες άναπετάσαντες την σημαίαν τής
άνταρσίας έναντίον τής μητροπόλεως επέτυχον μετά οκταετείς άγώνας

του επι τή θέα τής άνυψωθείσης έκ τής έκρήξεως τεραστίας υδάτινης

την άναγνώρισιν τής ανεξαρτησίας αΰτών.
Το υποβρύχιον τοϋ Μούσνελ ώ ς καί μακράν έτι κείμενον τών σημε
ρινών καταδυομένων ύπήρξεν ούχ ήττον πολύ πλε:ότερον προηγμένον ιών
ναυπηγημάτων

ττηλης, εδοκιμασαν κατά πρώτον τον τρόμον ον ένσπείρει το τρομερώτερον
των κατά θάλασσαν οπλών τών νεωτέρων πολέμων, ή τορπίλλη.

ατ:να παρήγαγον πρό αύτοϋ ?! άπόπειρα: τοϋ ανθρώπου

Μ ΙΧ Α Η Λ

ΓΟΥΑΑΣ

άνά μέσον τών αιώνων. Etc τό υποβρύχιον τοϋτο έφηρμόσθησαν υπό τοϋ iatμονίου εργάτου οστις συνελαβε τήν ιδέαν τής ναυπηγήσεως αύτοϋ πάσα:
α: άρχαί τής μηχανικής αιτινες σήμερον εφαρμόζονται έν τοις ύποβρυχιοις.
Λ :ά δικλείδων στηριζομένων ύπό τοϋ έπι β αίνοντο ς ήνοίγετο ή άτταιτουμενη
εισροή

θαλασσίου ΰδατος πρός μεταβολήν τής πλευστότητας τού σκ αφη ς

καί έπίτευξιν τής καταδύσεως αύτοϋ. δι

ΤΑ ΔΗ Μ Ο Σ ΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

αντλιών δέ ομοίως χειριζομενων

έπετυγχάνετο ή κούφισις τοϋ υποβρυχίου άπό τοϋ υγρού έρματος καί η ε
παναφορά τούτου επί

τής έπιφανείας. Ουτω

Κατα τάς ήμερας ταύτας φλέγον κατέστη τό ζήτημα τής τύχης τών

ό ναυπηγός ύποκατέττηιε

τό δυσχείρ'.στον καί δύσχρηστον μέσον τών ασκών του Μπορελλι δι > τ.·//

δημοοιων κτημάτων.

μηχανικών οργάνων τής εποχής του πρός έρματισμόν κ 5* κατάδυσιν ή

σαφή ιδέαν τής δημοσιονομικής κα: κοινωνικής σημασίας τοϋ ζητήματος

Καί

δυστυχώς δέν φαίνεται οί πολλοί νά έχουν

πρός κουφ'.σμόν καί άνάδυσιν τοϋ υποβρυχίου του- δ:ά δέ τήν περιπτωσ-ν τής

τουτου και διά τόν λογον οτ: δεν εςετεθησαν συστηματικώς τ « τοϋ προ

βλάβης τών εξαντλητικών αντλιών, ήτις θά ήδύνατο να συνεπιφερη τήν

βλήματος τούτου καί δ:ά τόν λόγον οτι λίαν περιπλόκως έκδηλοϋνται τά

αδυναμίαν τοϋ σκάφους πρός άνάδυσιν, έφήρμοσεν υπ αύτό ο έφευρέτης ώ ς

καθ' εκαστα σχετικά ζητήματα. Τ ά κτήματα τοϋ έλληνικοϋ κράτους ά-

έρμα ασφαλείας,

παρτιζουσι τήν δλην έγγειον κτήσιν τής έλλην-κής χ ώ ρ α ς και θίγουν έκ-

άκριβώς ώ ς έφαρμόζεται καί σήμερον επ: τών κατα

δυομένων ογκώδες άπό μολύβδου τεμάχιον, δπερ έν ανάγκη διά μοχλού χε:-

τοτε τήν δλην δημοσιονομικήν κατάστασιν ήμών. Τ ό θέμα δμως εινε τε

ριζομένου ένδον ύπό τοϋ έπιβαίνοντος, ήδύνατο έν έπιστάση άνάγκη νά ε

ράστιον. δ:

ο θά περ:ορισθώμεν μόνον είς γενικάς τινας γραμμάς.

λευθερωτή τών συνεχόντων αύτο δεσμών πρός το σκάφος, οπερ τότε άποΑνάγκη εν πρώτο:ς να ειπω-μεν ολιγας λέξεις ώ ς πρός τά δημοσία

τόμως κουφιζόμενον άνήρχετο πάραυτα έπ: τής επιφανείας· θυρις ύαλ:νη
Τεθειμένη άκριβώς έμπροσθεν τού έπιβαίνοντος. έπέτρεπεν ε:ς αυτόν μέχρι ς

κτήματα τής παλα:άς Ε λ λ ά δος.

ορίου τινός νά βλέπη και νΰ διευθύνη οΰτω τό υποβρύχιον σκάφος, υπο-

Γνωστόν εινε οτι μετα τήν

καθιστώσα στοιχειωδώς το περισκόπιο·/ τών σημερινών καταδυομένων.

Ελληνικήν επανάστασιν τεράστιαι εκτά

Η

σεις περιήλθον είς τό Ελληνικόν δημόσιον, τό δέ 'Ελληνικόν κράτος

ελ:-

βραδύτατα ήρχισε νομοθετικως νά μεριμνά περ: τής προστασίας τής άκ:-

κος κινουμένης ένδον διά στροφάλου άντί τών κωπών διά τών οποίων επε-

νήτου ταύτης τεραστίας έκτάσεως. Πρό παντός δμως ή έ'λλειψις διοικη

κίνησις τέλος τοϋ υποβρυχίου τούτου τού ,Μπούσνελ έπετυγχάνετο δ:

διώχθη ή κίνησις κατά τάς προγενεστέρας άποπειρας. τό πρωτότυπον μέν

τικών

πλήν μετ' αρκετής έπιστήμης ναυπηγηθέν τούτο σκάφος οφείλεται κα: η

ταύτην, ήγεν εις τήν πανταχοθεν αρπαγήν κα» λεηλασίαν τής κτηματι

πρώτη έφαρμογή τής έλικος πρός κίνησιν πλοίου.

κής περιουσίας τοϋ κράτους. Μ όλις καί μετά βίας κατά τό 1871 τό Ελ

Τοΰ υποβρυχίου τούτου μετά τάς δοκιμάς καθ’ ά ς άπεδείχθη δτι δύναται

οργάνων,

αμέσως

δυναμενων νά προττατεύσωσι

τήν

ιδιοκτησίαν

ληνικόν κράτος έσκέφθη οπωσδήποτε πρακτικώς νά διαρρύθμιση νομοθε.

νά ναυσιπλοήση ΰποβρυχίως έπ. ήμιόλιον ώ ρας. έγένετο ώ ς προειπομεν κα:

τικώς τ»

χρήσις πρός πολεμικήν ένέργειαν, άποπε-ιραθέντος τού άμερ.ικανοϋ Λή ν«

εις τήν οιατήρησιν αυτής, όσον ε :- τήν έκποιησιν αύτής καί μετακίνησιν

τοποθετήση υποτυπώδη τινά τορπίλλην κατά

τά υφαλα ενός τών

άπο-

·:ς

τής διο'.κήσεως τής περιουσίας αύτής ούχΐ τόσον άποβλέπον

:διω τ:κάς χείρας.

’ Εντεύθεν έδημιουργήθη ό περίφημος νόμος περί

-.ελούντων τόν άγγλ'.κόν στόλον σκαφών. Καί άπέτυχε μέν ή άπόπειρα,

γαιών και φυτειών τοϋ Σωτηροπούλου συμπληρωθείς διά σειράς υ,εταγε-

μή έπι τευχθείσης τής τοποθετήσεως

τής τορπίλλης ύπό τό προσβ/,ηθέν

νεστερων νομών κα: διαταγμάτων. Δυστυχώς δμως ή πολυπληθής αύτή

σκάφος, πλήν ή οϋτω διαφυγοϋσα τορπίλλη. παρασυρομένη ύπό τών ρευμά

νομοθετική σειρά είς ούδέν ώφέλησε. διότι, ώ ς ειπομεν. δέν ήτο τόσον ή

των έςερράγη μετά δύο περίπου ώ ρας έν τώ μέσω τού ήγ κυροβο λ.ημέ νου

έ /. λ ε φ ς

Α γγλικού στόλου, κο}. δέν ύπέστη μέν έξ αυτής ούδεμίαν πραγματικήν ζη

του κράτους δσον ή ελλειφις ειδικού προσωπικού, δυναμένου νά έποπτεύη

συστηματικού καθορισμού τής τύχης τής ακινήτου περιουσίας

μίαν, ούδέν έκ τών πλοίων τοϋ άγγλικοϋ στόλου, πλήν τά πληρώματα ζύ-

κα: νά οιατηρή την περιουσία'/ ταύτην.

Η μέριμνα αυτή είχεν έκτοτε

άνατεθή είς touc οικονομικούς εφόρους,

δενός

0! οποίοι δμως απορροφώ/iv o :

άπό τήν φορολογικήν διοίκησιν τοΰ κράτους, εχοντδς is κα: τεραστιας
κτηματικάς εκτάσεις νά εποπτεύουν ανευ τοπικού κα. ειοικού προσωπι
κού. ήδυνάτουν νά παρακολουθήσουν τήν τύχην τής κτηματικής τ-^ τη δέως μεν. άλλ' ασφαλώς μέγιστα: δημόσια: εκτάσεις αίφνης εύρεθησαν
ματά του τό κράτος εύρέθη πρό ένστάσεων παραγραφής ή ήναγ/.άσθτ να
οπισθοχώρηση- οπου επρόκειτο νά ταραχθώσ: κοινωνικά: σχβσε:ς ^...
κτημάτων τούτων άπό πολλοϋ σχηματισθείσα:.

οτ: άρχ:κώς τό Ελληνικόν κράτος είχε περ: τά επτά εκατομμύρια στρεμ-

έξελίξεω ς

αύτών

παραμε:ναντος !

Από

τά ίδικά του τσιφλίκια !
Α λλά

μήπως τό

Ελληνικόν κράτος συνετίσθη έκ τού παρελθοντος

καί μήπως ζητεί νά ρυθμίση δ:αφόρως τήν νέαν του κτηματικήν περιου
σία·/, τών νέων χωρών : Τοιαύτην υπόνοιαν δέν δικαιούμεθα νά συ/.λάόωμεν δυστυχώς.
Η κτηματ:κή κατάστασις τών νεων χωρών εινε περιπλοκωτερα :κε:-

·ώ /

Εντεύθεν ενώ ύπελογ-ζετο

περαιτέρω

ωτικά τσιφλίκια δ:α νά τά δ’.ανείμη. άφ' ού προηγουμένως είχεν -/άση

περιουσίας ή νά αμυνθούν κατά πάσης αρπαγής αύτής. Καί οΰτω ρρα£>ς ϊδιωτικάς χειρ ας. όπου δε τυχόν ήθέλησε νά διεκδίκηση τα δ:κα:ω-

ίχνους τής

-r /ος τούναντίον τό Έλλην.κόν κράτος δ:’ άδράς δαπάνης ήγόραζεν ίδ:-

νης. ή όποια έδημχυργείτο μετά τήν

Ελληνικήν επανάστασ-ν.

Εν τή

παλαιά Έ λ λά δι δέν υπήρχε οϋτε μικρά ούτε μεγάλη ιδιοκτησία, εκτός

μάτων αγροτικών εκτάσεων, θά ήδύνατο τ :ς νά ε:πη οτ: τά πεντ: εκα

εκείνης τοϋ επισήμου κράτους· οϋτε τσιφλικούχο: οϋτε ιδιόκτητα: ξένης

τομμύρια στρέμματα άφέθησαν νά άρπαγώσιν.
Ά λ λ ’ ή αρπαγή δέν περ:ωρίσθη είς τό σημείον τούτο. Καί εκε: οπου

υπηκοότητος. Καί δμο3ς τό ‘Ελλην.κόν κράτος εδείχθη τόσον άμέριμνον
έν τή δ:αχειρίσε: τής έγγείυο κτήσεως τής παλα:άς χώρας. Α λ λ

η εγ-

έφηρμόσθη ό νόμος περί διανομής τών γα:ών καί φυτειών "καί εφάνη οτ:

γε:ος κτήσ:ς τών νέων χωρών δ’.ατηρε: τόν επ: τουρκοκρατίας ίημιουρ-

νθ[χί[Αθ)·ζ xst y.avovr/.coc ζαρε^ωρειτο εν.τ
ς '· ί * y-^· -'/'-·
~τ:·γοκειτο πράγματι ττερ: αρπαγής. Λ'.οτί ενώ το */.ρατος τταρεχωρει Υ,τή^./τα,

γηθέντα τύπον. Κ α. ή είς τό 'Ελληνικόν -/.ράτος περ:ελθοϋσα περιουσία

δέν κατώρθου δμως καί νά είσπράξη τό τίμημα. Οί λόγοι τής μή ε:-πρα-

χώρα-.ς ταύτα-.ς κτήσεως. Ά λ λ ' έκτος αυτού έκεΐ κυρίως ε:πε:ν δέν υ

ξεω ς

τοϋ τιμήματος είνε διάφοροι- άλλ' ήμείς έξετάζομεν το πραγμα.

Υ πολογίζεται δτι ενώ τό κράτος

ήδύνατο νά είσπράξη έκ τής εν.πο:-

ησεως ταύτης περί τά έκατόν εκατομμύρια δραχμών, δεν ε:σεπραϊε

ζε

-

συνέχετα: άμέσως μετά τοϋ περίπλοκου τούτου τύπου τής έγγειου εν τα:ς
πάρχει

ίδιωτ:κόν δικαίωμα κυριότητος

’ Εκεί υπάρχουν !μλ:άκ:α.
άλλα είδη.

'Εκεί

άλλά μόνον νομήίς.

τΕσσαρουφ.

υπάρχουν μητρουκέ γαίαι.

καί τόσα

Η μέν κο:νων:κή σημασία τής καταστάσεως ταύτης είνε με-

' αν τών τριάκοντα πένε εκατομμυρίων, τοϋ σχετικού εσόδου άφηνοντος

γίστη. Τηρούμενης τής καταστάσεως

έτησίως τεράστιον καθυστέρημα.

νονταί, ή άκίνητος κτήσις είνε πραγματικώς

Καί τό καθυστέρημα μέν τούτο δέν παρεγράφετο. ληφθεισης συστημα
τικής προνοίας περ; αύτοϋ νομοθετικώς.

άλλα πρός τί ή μέριμνα αυτη

άφοϋ δέν είσεπράττετο: Εντεύθεν λοιπόν δυνάμεθα νά ειπωμεν δτ: κν. ή
έκτασις εκείνη, ή οποία τυπικώς κατά νόμον εξεπο’.ήθη- πραγματ·. παΚαί

σήμερον

τό κράτος

εύρίσκετα: κάτοχον

έλαχίστης

κτηματικής

αμετακίνητος κα; νεκρά.

Α λ λ ά -/.αί ή δημοσιονομική σημασία είνε έξ ίσου σπουδα:α. δ:οτ: η υποβο
λή τών ποικίλων τούτων ειδών τής έγγειου κτήσεως ύπο τάς άρχας τού
κοινού ιδιωτικού δ’.καίου θά επέτρεπε τήν αύξησ:ν του ακινήτου πλούτου
ι

εμμέσως είς τό δημόσιον τήν αϋξησιν τών φορολογικών αύτοϋ αξιώ

σεων. Έ ξ

ρανόμως καί άδίκως εϋρίσκετα: είς χείρας τών ιδιωτών.

ταύτης, αί συναλλαγαί δυσχεραί-

άλλου καθ’ δσον μεγάλη ιδιοκτησία— κατ’ άντιθεσιν τής μ:-

κράς λεγομένης τοιαύτης— περ:ήλθεν είς τό

Ελληνικόν δημόσιον, επε-

περιουσίας έν τή παλαιά Έ λ λ ά δ ι. διαρκώς άρπαζομένης. δ:ότ: κα: μέ

δάλλετο καί διάφορος διοικητική δ:αρρύθμ:σ:ς τής διαχειρίσεως τής πε

χρι σήμερον τό κράτος τό Ελληνικόν δέν κατώρθωσε νά συνετισθή.

ρ'.ουσίας ταύτης.

πόδε:ς:ς δέ άπτή τής μή συνετίσεώς του είνε καί αΰτη:

Α-

Ενώ άντελαμ-

“Εκαμε τίποτε τό Ελληνικόν -κράτος : Έμελετήθη

τό ζήτημα τής

ίάνετο τό Ελληνικόν κράτος τήν γινομένην διαρπαγήν τής κτηματικής

νομικής άφομο-.ώσεως τής έγγειου έν Μακεδονία κρατήσεως πρός τήν τής

του περιουσίας καί; ώφειλε νά δώση νέαν κατεύθυνσιν διοικήσεως είς τά

παλαίάς Ε λ λ ά δ ο ς ; 'Υπάρχει ίδιον νομοθέτημα μισθώσεων τών μεγάλων

διά τής

έκτάσεων τοϋ δημοσίου ; Συνεστήθη 'ίδιον προσωπικόν δ:ά τήν έποπτείαν

έλευθερώσεως

τής

Θεσσαλίας περφλθόντα

εις αύτο

άκινητα

κτήματα, ένφ ώφειλε συστηματικώς νά μεριμνήση δ:ά δημιουργίας ειδι

τής περιουσίας του : Έκανονίσθη πρικτικώτερον ό τρόπος τής έκποίή-

κού προσωπικού καί ειδικών εξασφαλιστικών μέτρων περ: τής συντηρη-

σεως τής τοιαύτης περιουσίας: Ιΐροελήφθη ό κίνδυνος μελλόντων καθυ

σεως τής περιουσίας ταύτης. βλέπομεν δτ: ή τύχη δεκάδων τσιφλ-κίων.

στερημάτων τών τιμημάτων, τά οποία θά έχη νά είσπράξη το

τά οποία κατ' επισήμους έκθέσε’. ς κατά το 1884 εσημειοϋντο Οτι περιηρ-

κόν κράτος : "Ελαβε τά προσήκοντα μέτρα άμύνης κατά μβλλουσών κα

χοντο είς τό

ταπατήσεων τών τεραστίων τούτων έκτάσεων ύπο τών ίδ:ω τών;

Ελληνικόν δημόσιον, ή τύχη λέγομεν αυτών άγνοείτϊ:. ού-

Ελλην:-

δοθή είς ολα αύτά τά ερωτήματα. Δυστυχώς άκόμη τά χάντα μαρτυρούν

τής εκκλησιαστικής μουσικής εις τάς γυναίκας :
Πρώτον. Ώ ς μητέρες θά είνε είς θέσιν νά γαλουχήσωσι τα τέκνα των

οτ: το Ελληνικόν κράτος δέν συνετίσθη, το

μέ τήν ιδέαν τής έθνικής αυτών μουσικής καί νά διδάξωσιν είς χύτά τήν

Δυστυχώς ούδεμία άχάντησις ένθαρρυντικώς καταφατιχί} δύνατα*. νά
Ελληνικόν κράτος μέλλε»,

νά ύχοστή τάς αύτάς διαρζαγάς. άς ύχέστη έν τώ ζαρελθόντι. το 'Ε λλη
νικόν κράτος θά άγνοή μετ' ολίγον χρόνον τήν τύχην τών τσιφλικίων του.
διά μακρών

Δεύτερον. Ώ ς

λόγιαι, σήμερον μάλιστα, οτε τοσοϋτος λόγος και θό

ρυβος γίνεται χαρ' ήμίν καί δή χαρά τοις ςένο:ς χερί τήν Ελληνικήν εν

ώ ς άγνοεί τήν τύχην τών έν Θεσσαλία τσιφλικίων του.
’Α λλ ά χερί τούτων Οά χραγματευθώμεν

χ ;ό ς αύτήν άγάχην καί τόν ζροσήκοντα σεβασμόν.

είς χροσεχες

γένει μουσικήν, ώ ς λόγιαι, λέγω . θά είνε είς θέσιν έχαγωγότερον και
έλκυστικώτερον νά ύχεραχολογώνταί τής μουσικής του έθνους των.

αρθρον.
A .S T H

P

Τοίτον.

το καί χρακτικώτερον. Κατόχιν

σωτηρίου Νόμου, όρίζοντος

ώ ς ύχοχρεωτικόν τό μάθημα τής έκκλησι αστικής μουσικής εν τοις Δ ι.
δασκαλείοις καί τών Οηλέων. θά δύνανται. έκμαθάνουσα: ταύτην καί έφοίιαζόμεναι διά χτυχίου τοΰ Ωδείου, ή κατόχιν διαγωνισμού έχιτυγχάνουσα·., να καταλαμβάνωσ! κατά δικαίαν χάντως χροτίμησιν θέσεις διδασκά
λων. έχί αντιμισθία ούχί εύκαταφρονήτω διά μίαν νέαν.
Α λλά
ραν

Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ
ΤΗΣ

Μεθ' όλην τήν κοσυακωτέ-

λειύεν, ούτε καί θά λείψη ή χρος τόν μοναχικόν ρίον τάσις ευσεβών και

ΛΟΞΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

καί έτερος άκόμη ύχάρχει λόγος.

άς είχω ούτως— έςέλιςιν τών χαρ" ήμίν χραγμάτων. ούδέχοτε ε-

θρησκολήχτων γυναικών. Καί έν τοιαύτη χεριχτώσει αί γυναικεία», μονά:

ΕΠΟΧΗΣ*

θά έχωσ» τάς έχιστήμονας αυτών ψαλτρίας καί διδασκάλους

άμα τής

μουσικής, ήτις. ώ ς δέν αγνοείτε, είνε ή κυριωτέρα ψυχική τροφή καί ένα-

Α .

τχόλησις. άμα δέ καί τό κυριώτερον μέσον ίεράς ψυχαγωγίας τών μοναί I Βυζαντινή μουσική κατακτά όσημέραι έδαφος.

Ο κύ/,λος τών θαυ

ζοντων.

μαστών καί τών φίλων της ήρχισε νά εύρύνηται. Καί τό ώραΐον δε φυ-

Ειχον. ότι είς τάς γυναίκας δέν έχιτρέχεται νά ψάλλωσιν έχ’ εκκλη

λον. είς τό όχοίον ή αισθησις τοϋ καλού ύχερτερεί, ήρχισεν άχό τίνος νά

σίας. Τούτο άκριβώς τό ζήτημα χαρέχει μοι τήν άφορμήν. ινα είσελθω

δεικνύη ένδιαφέρον. σοβαρόν ένδιαφέρον ύχέρ τής Βυζαντινής μουσ-.κής.

είς το κυρίως θέμα μου καί ομιλήσω χρωτίστως χερί τοϋ τροχού, καθ

Κυρίαι χερ:ωχής ήρχισαν νά σπουδάζωσι συστηματικώς τήν Βυζαντινήν

ον οί Χριστιανοί εψαλλον άχό τών χρώτων Χριστιανικών χρόνων.

μουσικήν. Καί ή σημερινή δε διάλεξίς μου οφείλεται είς χαρότρυνσιν ττλει-

Πριν ή όρισθώσιν

ιδιαίτερο», ψάλται. οί Χριστιανοί συνερχόμενοι είς

στων εύγενών Κυριών, αιτινες έν τώ θερμώ καί εύγενεϊ καί έθνοχρεχεί

χροσευχήν, εψαλλον χάντες όμοϋ. Κ ατά τόν ιερόν Χρυσόστομον «Κα·. νέ

αυτών χόθω, όχως ή ήμετέρα φυλή έχανέλθη είς τά ς αρχαίας αύτής έ-

ο ’ καί γέροντες καί χλούσιοι καί χένητες καί γυναίκες καί άνδρες καί

θν.κάς καί έκκλησιαστικάς παραδόσεις, τοσοϋτον ζήλον 'δεικνύουσι καί δια

δούλοι καί ελεύθεροι μίαν τινά μελωδία1; άνηνέγκαμεν

τήν άχοκατάστασιν τ ή ; ήμετέρας έθνικής μουσικής, τής τε εκκλησιαστι

Φθέγγεται ό Προφήτης : Ηάντες συνεχηχοϋμεν». Ούδεμία δε διάκρισις

κής καί κοσμικής.

εγίνετο μεταςΰ δεσχότου καί οίκέτου· ή χλουσίου καί χένητος. ή άνδρός

Θ ά έρωτηθώ ίσ ω ς- ΙΙοία ή εκ τής ΰχό τών γυναικών σχουδής της εκ

καί γυναικός. άλλά χάντες τής αύτής ισοτιμίας

άχαντες............

άχολαύοντες.

κοινήν

κλησιαστικής μουσικής ώφέλεια καί είς τί θα έχρησίμευεν ή σχουδή αυ

χρός τον θεόν άνέφερον τήν θυσίαν. Φίλων ό Ιουδαίος, χεριγράφων τήν

τή: Μ ήχως Οά γίνωσι ψάλτρια».: Β εβαίω ς όχι.

ύαλμωδιαν τοϋ /.αού. αναφερε»· ότι κατά τάς άγρυχνίας οί Χριστιανοί.

Διότι ούτε χρέχον ούτε

Η "Εκκλησία ά λλ ω ς, διά λόγους τόσον σοβαρούς

έγειροΆενο: χάντες. διηρούντο είς δύο χορούς καί ίστάμενο». έν τώ μέ

όσον καί εύνοήτους, ρητώ ς άχαγορεύει νά ψάλλωσιν έχ" έκκλησίας γυ

σω τοϋ ναού εψαλλον οί άνδρες μετά τών άνδρών καί αί γυναίκες μετά

ναίκες. ’ Α λ λ

τών γυναικών. Εκείνος οστις καθιέρωσε τούς δύο χορούς εινε ’Ιγνάτιος

καί δυνατόν εινε τοΰτο.

έχί τέλους είς τί θά έχρησίμευεν ή σχουδή καί έκμάθησις

ό Ηεοφορος. Ούτος. κατόχιν
Διάλεςις γενομένη έν tfj μεγάλν] αΐ#οϋ<»] τοΰ Παρνασσού τήν 22 Μαρτίου.

τήν

όχτασίας— ήν ε ίδ εν— Α γγέλων

ύμνούντων

Αγίαν Τριάδα δ».’ άντιοώνων ύμνων, είσήγαγε τον Άντίφωνον »ψαλ-

μέν, ώ ς κα. ό Μ έγχς Φ ώτιος ζαραδέχεται.

Ο Ιγνάτιο,* συνέταξε τά

Αντίφωνο! -/.α: τά μετ' αυτών ψαλλόμενα· <ιΤ*;ς ζρεσβειαις τής Ηεοτο-

Ά λλ

έπειδη

τυνέβ αίνον πολλά τά

αιτοπα εκτής

άναμιςεως ανορών

καί γυναικών, ό δέ όχλος πολλάκις, περ:φρονών τούς κληρικούς κα; πα-

«Σώσον ήμάς Υιέ θ ε ο ύ . . . » κ.λ.π. -ξά όζοία Α κροτελεύτια και

σεκτρ επόμενος, έψαλλεν άσματα άσεμνα άζηγορευμένα· ο; ΓΙατερες. θε-

Ά κροστίχια καλούμενα ύπεψάλλοντο ύζό τοΰ λαού. Κ ί- τόν τρόπον τού

λοντες νά ζρολάβωσ; τό κακόν τούτο, καθώρισαν διά τής εν Λαοοικεια

κου. . .

τον εέρίσ*λθμ.εν διατετυπωμενον είς τας

Αποστολικάς Λιαταςεις, εχοντα

σκέτω τά Μ ωϋσέως και

Συνόδου

367 μ. X .)

«Μ ή δειν πλήν τών κανονικών ψαλτών τών άζο

ΰΦηλοό τίνος εστώς. άναγινω-

τού άμβωνος άναβαινόντων καί άζό διφθέρας ψαλλόντων ετερους τ;νας

Ιησού τού Χαυή. τά τών Κριτών, τά τώ·/ Πα-

ψάλλειν έν τή έκκλησία».
Ώ ς βλέπετε. οί κανονικοί ψάλτα;. ο; εχοντες τουτεστι τ « ζρός τούτο

;' οΰτω· «Μέσος δέ ο 'Αναγνώστης έβ

ραλειζομένωνκαί τά τής επανόδου- πρός τούτο;ς τα τού

ι του

Ιώβ κα:

Σολομώντος καί τά τών δεκαέξ Προφητών. Έ τερ ό ς τις τον Λαυϊϊ. >·»/-

προσόντα.‘ ήτο καθωρισμένον νά ψάλλωσ;ν άζό διφθέρας και εζι «.ορισμέ

λέτω ύμνους κα; ό λαός τά

νων κειμένων,

Ακροστίχ;α ύποβαλλέτω».

ινα κατά τόν Μέγαν Βασίλειον, μετά τοΰ ηδονικού κα;

Ό τρόπος ούτος δ;ετη:ήθη μέχρ;ς ημών έν ταϊς Λεσποτικαις κυρ;ως κ ζ '

εύηχου δ;ά τήν

:α ;ς θεομητορικαΐς έορταϊς. οτε. τού "Αναγνώστου ή τού Κανονάρχου άναγι-

ξεων ώφέλιμον.

νώσκοντος στίχους ώρισμένους εκ τοΰ 4 αλτηριου. ο; ψάλται ψάλλουσ; το'
μΤ

αίς πρεσβείαις τής Θ ε ο τ ό κ ο υ ..."

κλπ. Είνε— ώ ς βλέπετε -αρχαιό

άκοήν. άνεζα-.σθήτως παρακολουθή καί τό έκ τ ώ / /.έ

Τήν έξελεγξ;ν έι»

τών κειμένων τής Ε κκ λησίας είχον ζάντοτε ο;

Ε-

ζίσκοζο; καί οί Πρεσβύτερο;. Ε ίς δέ τούς ψάλτας ήτο άνατεθει,μένον
6·τι

τατος ό τρόπος ουτος. τόσον δέ σεβαστός, ώστε νά λογίζητα; άσεβε'α με

ζάν

γίστη —ρός μίαν ίεράν καί τόσον ώρα;αν ζαράδοσ;ν ή χάρ;ν συντομίας

τών ψαλτών έχορηγουν κατ' εντολήν

δήθεν ζαράλειψις τών έν έκαστη Λεσζοτική καί Θεομητορική έορτή ώ-

διά τών έξης ώραίων λ ό γ ω ν «"Ο ρα. ζίστευε καί άζοδέχου εν τή καρ-

ρισμένων έν - ω Τυπικώ στίχων τοΰ Ί'αλτηρίου προ τοΰ- « I αις πρεσβει-

δία σου ζάν δ.τ; άδεις τώ στόματ: καί δ,τι διά τής ζιστεω ς αζοδεχη

α ;ς...> > . τοΰ «Σώσον ή μ ί ς . . . »

τούτο ζραγματοζοίει δια τών έργων».
Λια τούς ψά/,τας ώρίσθησαν καί ιδιαίτερα·. Κανονικα; Λ;αταςε·.ς. ■
“ *·

Τόν Άντίφωνον
c

κα. τών Απολυτίκιων.

Ψαλμόν κατόπιν τής οπτασίας. ήν είδεν. είσηγαγεν

Ιγνάτιος είς τήν ’Εκκλησίαν τής ‘Αντιόχειας, εκ τής όμοιας δ'εδο-

θη κατόπιν καί εις πάσας τάς άλλας ’Εκκλησίας. Κ ατ' άλλας :στορ>
κάς ειδήσεις, οί δυο Ά ντιοχείς πρεσβύτεροι Φλαβιανός καί Διόδωρος,
ο'ίτινες έν ‘Αθήναις έξέμαθον
νον τούτον Ψαλμόν

τήν μουσικήν, ύπεστήριξοτ·/ τον

έν Κωνσταντινουπόλει

κα;

Αντιόχεια.

ΑντίφωΠερ.

τών

δύο τούτων πρεσβυτέρων ό Θεοδώρητος λέγε;· «Διελόντες τούς τών ψαλ-

έσχετίζετο ζρός τήν

ρ’.λαμβανόμενα; 'έν το;ς

σ;ς :
Ανέκαθεν

Ο καθ’ ύπακοην.

τό ότ;

σιγώντες, προσειχον

καί συνήνουν μετ

κατά

αύτώ

τούς τελευταίους στίχους.

<> τροπος

υτος

είς κατήρχετο τοΰ μέλους ο; δε λ ο; ζο ι
Ή

αυτού τάς

φωνάς

ειψαλλεν ό ψάλτης

αύτών

έν μέρος τοΰ

Γυζ:κο;ς κα; ιδίως εν τώ

■j/αλλομένων έκτέλεσιν. Καί τοιούτοι ζλήν τών

-οΰτο εν Αντιόχεια άρξάμενον. πά/τοσε διεδραμε καί κατελαβε τής ΟιΆ λ λ ' ύ-ήρχε καί έτερος τρόττoc.

Εζισκοζων

Ιούς διορισμούς
ο,ι ΙΙρεσβυτεροι

ιυ ζικ φ

του άγιου

Εζισκόζων και τών Πρε-

σβυτέοων έχρησιμ-οζοιοΰντο συνήθως αυτό; ούτο; ο; εκκλησ;αστ;κο; υμνογράφοι.
Ποιον δμως ήτο

τοΰ ψάλλειν συνίστατο εις

τής ψαλτικής.
τών

Σάββα.
Α λ λ ' ύζήρχον καί έζόζται. εζιβλέζοντες τήν ζ;στήν καί ακριβή τών

/.όντων χορούς, έκ διαδοχής άδειν τήν δαυίτικήν «δίδαξαν μελφδ'.αν. Ινζ;
κουμένης τά πέρατα·.·.

τέχνην

τό είδος τής ψαλμωδίας, τού όζοίου

έν τη

ψαλμωδίας.

Εκκλησία ήτο εν χρησει το

έγίνετο νρή-

μονωδικον είδοςτής

Όσονδήζοτε πολυμελείς καί άν ήσα'/ οί χοροί κατά το

ναδικόν τούτο ζάντοτε είδος εψαλλον.
όμοτόνως, τής

φωνής εςηχούσης ώ ς

μο

Εψαλλον τουτέστι ομοφώνως κα;
εξ

ενός στόματος.

Πολλοί κατά καιρούς ζροσεζάθησαν νά άζοδείξωσιν, ότι άζό τών ζρω -

Η πάλιν ό ψάλτης έψαλλεν

των αιώνων μέχρι κυρίως τής άλώ σεω ς τού Βυζαντίου ήτο εν νρήσει

ολόκληρον τόν στίχον, ό δέ λαός ή έ-ανελάμβανεν αυτόν ολόκληρον, ή ά-

r, ζολύφωνος άρμ.ονία. Καί ή γνώμη αΰτη ήγειρε χαρτοζολέμους ισχυ

στίχου, ό δέ λαός συνεχλήρου τό ύπόλοιπον.
νεφώνει τό Α μήν.

Λέγεται περί τοΰ Μεγάλου

Αθανασίου, οτι «καθε-

σθείς έπί τοΰ Θρόνου προέτρεπε τόν διάκονον άναγινώσκειν ψαλμόν.

τούς

τεβλήθη ζροσζάθεια νά έρμηνευθή δτ; είχε ζαρά

':ϊ λοιπούς ΰπ ακούε ιν: "Ότι είς τόν αιώνα τό έλεος αύτού».
Τ ο είδος τούτο διεσώθη
μένιο ις καί τοϊς Λυτικοϊς.

ού μόνον παρ' ήμΐν. άλλα

καί παρά τοίς

ρούς, ίδίως "ατά τόν παρελθόντα αιώνα. Καί τήν άφορμήν εις τους χαρτοζολέμους τούτους εδωκεν είς ορος, ο ο ρ ος: άρμινια. οστις τοσαυτη κα-

Αρ

ζαρά

τοϊς

Εύρωζαίοις

το:ς Βυζαντινόις καί

άρχαίοις δήθεν, τήν ήν σήμερον έχε: σημασία/ έν τή

ζα ρ’

τοΰ όρου έννοια. Ά λ λ ’ ούδείς ζοτε εξ δσων μετεσχον τοΰ

-

ίδ

χαρτοζολέμ οa τούτου ήδυνήθη νά ζροσαγάγη άζόδειξίν τινα ή μαρτυρίαν
κ&ν μίαν. Τούναντίον, διάσημοι Εύρωζαίοι μουσικοί καί μουσικολόγοι έκηρύχθησαν κατά τής γνώμης ταύτης. Κα; άναφέρω έχ τών κολλών ενα,
τον Σταλβάουμ. οστις έν τώ ζερισζουδάστω αύτοϋ συγγράμματ: «λίιι§ίca ex P la to n e » γράφει συν «λ λ οις τά έξης· «Έ χεϊνο το όζοίον οί ήμέτερο: συνειθίζουσι νά χαλώσιν άρμονίαν. ήτοι συνφδίαν κολλών φθόγγων
■/.αί ψωνών ταύτοχρόνως άκουομ,ένων,

ταύτην οί "Ε λληνες

συμφωνίαν

μάλλον έχάλουν. αρμονίαν νοοϋντες τήν άρμοδίαν και εύρυθμον ποικίλων
φθόγγων ακολουθίαν, τήν κατά τά γένη τών τόνων εκ τών νόμων τής

τήν άνθρωζίνην

φωνήν, έγραφε ζρο χρόνων. «Ούδέν

καί καταζληκτ:κώτερον

τής γυναικείας φωνής.

ύζάρχε:

Ούδέν

ήδύτερον

συγκινητικώτε-

ρον καί καθαρώτερον τής ζαιδικής φωνής. Ούδέν ΐσχυρότερον καί εύγενέστερον τής άνδρ.κής φωνής καί ούδέν άρμονικώτερον, ζληρέστερον καί
ένθουσιαστικώτερον τοϋ έξ άνδρικών

γυναικείων

καί ζαιδικών

_;·>νών

συγκειμένου χορού».
Μ ή ζω ς καί ο: άρχαίοι Έ λ η ν ε ς δέν άζεδοκίμαζον τό άνευ λόγου μέ

'τέχνης γινομένην. όζοία έν τή μελωδία καθοράται».
Λύτη όντως ή μόνη όρθή καί ζ:στή έρμηνεία τού όρου: αρμονία, μεθ
ολην τήν ζείσμονα έζιμονήν τών εναντίαν έχόντων γνώμην, οΐτινες, ώ ς
λέγε: ό διάσημος τής Λύσεως αρχαιολόγος καί μουσικός

κλησια. ούδείς άγνοεί. οτι ή καλή φωνή ύ ζερβάλλε:— ώ ς είζον— : / όργανα κατά τήν ήδύτητα καί τήν εύστροφίαν. Μουσικός έ'ξοχος εξυμνώ·,

Ιωάννης ό Φράν-

τζιος- «είς τά ήθη τών νεωτερων χρόνων ζαιδευθέντες. νομίζουσιν ότι αρ
κούντως δύνανται νά κρίνωσι ζερί τής άρχαίας εκείνης μουσικής ·.
Ά μ α τή έμφανίσει τοϋ Χριστιανισμού δύο είδη ψαλμωδίας ΰζήρχον. Ή
φωνητική καθαρώς ψαλμωδία καί ή φωνητική ψαλμωδία ή συνοδευομένη ύζό
μουσικών οργάνων. δ ζω ς έν ταίς συναγωγαϊς τών’ Ιου δαίω ν.Ά λλ’οί Π ατέρες

λος.

μόνην δηλ.

τήν οργανικήν μουσικήν καί δέν έζεζήτουν μ ε:ά τής

■τερψεως καί τήν ωφέλειαν. τήν κάθαρσιν— ώ ς έλεγον— ψυχής ήδυσμένω
λογω ; Ή μ ή ζω ς ό αύλός δέν έγκατελείφθη ϋζ’ αύτών μόνον καί μόνον.
:^α μή κωλύηται τό άσυ,α;
Ο κυριώτερος λο:ζόν λόγος διά τόν όζοίον ή Εκκλησία, μή ίζιτρέψασα τήν χρήσιν οργάνων, έθέσζισε μόνον τήν διά ζώ σης φωνής ύμνω:ιαν του θεού εινε ό,τι

τών μέν οργάνων μόνος ο ήχος τής μ,ελωδίας

ζροσζίζτει εις τήν άκοήν, αύτά δέ τά μελωδούμενα δέν διαρθροϋνται διά
τ»)ν φθόγγων.

Ενώ δ:ά τής φωνής κατορθοϋντα: άμφότερα. Παρίστατα:

τήςΈ κκλησίας. άζορρίψαντες τήν ζολυτάραχον καί ζοικιλότροζον χρήσιν

δηλονότι καί ό ρυθμός τοϋ μέλους καί τών ρημάτων ή δύναμις. άκουομέ..

τών αψύχων οργάνων. έθέσζισαν τήν φωνητικήν μόνον μουσικήν, κατά τό

νη μετά τής μουσικής ήτις έξ άλλου τελείως χάνεται όταν δ:ά μόνων

ζαρά τοϋ Σ ω τήρος καί τώ ν Ά ζοστόλ ω ν δοθεν παράδειγμα. Καί δέν είχον ά-

οργάνων γίνεται ή ψαλμωδία.

ίικον.Τό έντελέστερον καί γλυκύτερον τών οργάνων εινε ή άνθρωζίνη φωνη.

Τό όργανον. τό όζοίον— ώ ς γνωστόν— έκ τοϋ Βυζαντίου είσήχθη είς

Ό κατά τόν θ ' αιώνα άκαάσαςΆ ρκλιέρος εγραφεν,βτι «οί ψάλτα: ήδον ούτε

τήν Αύσιν καί τό όζοίον ζεριέγραψαν ζολλοί. έν οις καί

έζί κυμβάλων, ούτε έχί λύρας, ούτε έζι κιθάρας, ουτε έχι έτέρων οίων-

ραβατής είς εν εζίγραμμα αύτοϋ. δέν ήτο είσηγμένον έν τώ ναώ. Έ χρη-

Ιουλιανός ό Γία-

δήζοτε μουσικών οργάνων, ά λλ ’ έδοξολόγουν τόν θεόν. μέλποντες έν πνεύ

σιμευε δ:ά τά ς κοσμικάς τελετάς καί πανηγύρεις τοϋ Ιπποδρόμου καί

μα τι». Τ ά όργανα κατά θω μ ά '/ τον Άκινάτην, άκμασαν τα τον ΤΡ>’ αιώ

τοϋ Παλατιού. Τ ά όργανα, τών όζοίων έγίνετο χρήσις έν τή Αύλή. ήσαν

να. «χαυνοϋσι μάλλον τήν καρδίαν. ή διεγείρουσιν αύτήν ζρός τήν άρε-

χρυσά, ενώ τά τών δημοτ:κών ταγμάτων, τών Βενέτων δηλ. καί

τήν·’. Αί δέ

Πράσινων ήσαν άργυρά.

Αζοστολικαί διατάξεις, άζαγορεύουσαι τήν ένόργανον μου

σικήν ώριζον νά μή βαπτίζωνται οί ζαίζοντες κιθάραν καί δάρέιτον.
Εις τούς Ιουδαίους έζετράζη. ώ ς γνωστόν, ή οργανική μουσική, ινα
απομακρυνθώσι τών θορυβωδών εορτών. Καί ώ ς αύτολεξεί λέγει ό Χρυ
σόστομος' «ό θ ε ο ς έζέτρεψε τοις

Ο Ζωναράς άναφέρε: ότ: ό φιλόκοσμος

τών
\ύτο-

κράτωρ Θεόφιλός διά τοϋ άρχοντος τοϋ Χρυσοχοείου, οστις ήτο λογιωτατος και συγγενής τοϋ Πατριάρχου

Αντωνίου «κατεσκεύασε το λεγόμενον

ζενταζύργιον εξ αρχής και τά μέγιστα δύο όργανα ολόχρυσα, δαφόροις

Ιουδαίο'.ς τήν τών οργάνων χρήσιν έ

/>ίθο:ς κα: ύελοις κατακαλλύνας αύτά" δένδρεόν τε χρύσεον, ένώ οί στρου-

νεκα ραθυμίας καί τής άμορφώτου αύτών αίσθήσεως. Έβούλετο 3έ διά

θοι έφαλλομενοι διά μηχανής τίνος μουσικής έκελάδουν. τοϋ ζνεύματος
διά κρύφιων ζόρων έκζεμζομένου».

τούτου ΰζοβοηθήσαι τήν άσθένειαν αύτών καί άφελκύσαι αύτούς τών ει
δώλων. Α λ λ ά γε νϋν άντί οργάνων ηύδόκησε δοξολογείσθα: διά τοϋ στό

Είνε ζεριττόν να ενδιατρίψω εζι

τούτου περισσότερον, διότι δεν ?,ίνε

ματος». Βραδύτερον και άζ' αύτών τών Ιουδαίων άπηγορεύθησαν τ i όρ

άγνωστον, οτι τό όργανον τούτο έδωρήθη ύζό Κωνσταντίνου τοϋ Κ οζρω -

γανα ύζό τού θεού διά τοϋ Πρροφήτου Ά μ ώ ς ιδίως, είζόντος· « Κ ίί ψαλ-

/υμου
’ / δ / ) εις τον Αυτοκρατορα τών Φράγκων 1 1 ιζίνον καί κατόπιν
είσήχθη εις τάς λατινικάς εκκλησίας.

μόν οργάνων σοι ούκ άκούσωμεν».
Α λ λ ’ άσχετως ζρός τούς ζολλούς κα

ζοικίλους λόγους, οΐτινϊς έ-

Γ.εβαλον τήν μή χρήσιν τής οργανικής μουσικής έν τή Χριστιανική Έ κ -

Κ·

Λ.

ψΛΧΟΖ

Κ α θη γη τή ς ΐ ή ς Β υζαντινής Μ ουσικής εν τ φ Ώ δ ε ί ω ’Α θ η ν ώ ν

πόσοι, (μόλις είσελθόντες εχέστρεψαν μέ τήν εχιγραφήν τοϋ χο’.ητου:
■Ό σ ο ι μχαίνετε. αφήστε κάθε ελχίδα»
χαραγ'μένην είς τήν μνήμην τω ν!

Η ΘΕΙΑ ΚΩΜ Ω ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΗ
α

Τό νάχολαύσης τον Λάντην είν' έγχείρημα ύψηλότερον τής αχολαυσεως χαντό; κλασικού ή νεωτέρου συγγραφέως. Ά ς

'.

είμεθα δίκαιοι.

U

σοοός οχολιαστής δυνατόν νά δοκιμάση κάχοιαν χαράν διαβάζων τον Λάν
Γνωοίζομεν δλο-. τάς προσωπογραφίας τού Δάντη. Π αρουσιάζετε « ς

την. άλλά δέν άχολαΰει αυτόν τόν Λάντην, τοϋ όχοίου ή χοίησ:ς άχομένε:

αύτάο ώ ς ά σ ω τ η ς μάλλον ή ώ ς ποιητής ά*ο6λέ*ων χρος την * W
Α λ λ ά τό etc τόν Γ·/.·.όττο άχοδιδόμενον χο?:?α:τον του χοιητου ο .,
,

συχνά κρυμμένη, θαμμένη μέσα είς τούς ύχομνηματ:σμούς. χοϋ σφετερί

όλων τό όλιγώτερον σ τ υ λ ι ζ έ . Τ ά χαρακτηριστικά του προσώπου δια-

τ: σημαντικόν.
Ά ς προχωρήσωμεν: Είς χοίας συνθήκας υποβάλλει τήν ψυχήν αυτήν ή

ζονται τήν θέσ:ν της καί θέλουν νά είσέλθουν εις Τό μέγα εργον ώ ς κάτι

-τοοΰν κάχο:αν ζωήν. ν.' αισθάνεσαι, δτ; είν έτοιμα ναλλαξουν εκφρασιν
■J; _rv _ ; „ , Λ χζθών άντιμαχομένων. Οί τεχνίται των νεωτερων -/.α: των

•μελέτη τοϋ Δ άντη! ΙΙρέχει νάγαχώμεν. τουλάχιστον νά συμχαθοϋμεν ώ ς

νεωτάτων χρόνων χαρουσιάζουν τόν Λάντην ώ ς τύπον άσκητου ανα>Λ0ΐω-

καλλιτέχναι, τόν μυθολογικόν ουρανόν, τής χριστιανικής θρησκείας. Πρε-

-r-j χύστηρότητος. Αί χτυχαί είνα· ώσάν ο φλοιος της ίρυος, τα

χε: νά έννοήσωμεν χ ώ ς ή χίστις δύναται νά ΰχοβληθή είς τις άλοσσίδες

·ο ,α

άά-«α είνε δυθισμένα ν.άτω άχό τάς κόγχας, τό σύνολον είνε σκ/.ηρον.

τών

ανευ τρυφερότητας — φυσιογνωμία γεμάτη άχό συγκρατημενην πικρίαν. θ α

μυστικάς.

=λενε y.avi’ c. δτ, 2λ«6εν ώ ς πρότυπον. όχι τον γλυκυν Βιργιλιον, αλλα

χλαστικήν της κα: ζωγραφικήν δύναμιν. Όφείλομεν νά ασίθανθώμεν τήν

-όν ' φανατικόν

ίαθεϊαν σιωχήν κα: τήν άλαλην λατρείαν τοϋ υψηλού, τήν όχοίαν άποδί-

Άρμπουέζ. Είνα: αδύνατον νά φαντασθη -/.ανεις, _εμπρο,

σχολαστικών

δογμάτων, καί ταΰτοχρόνως νάνυψωθή εις εκστάσεις

ΙΙρέχει νάγαχήσωμεν

τήν μελαγχολίαν

τής γλώσσης,

τήν

αχό -ό χορτραίτον αυτό τό ((do,Ice riso»> τό γλυκύ γέλοιο. περι του^οποιου

:s. τό διά τόν Λάντην χοίημα τοϋ Άράνυ. ΟφείλοΙι.εν νά εύλαβηθώμεν

όα,λεί ό ποιητής. Ε ίς τό σχέδιον τοΰ D o r e παραδείγματος χαριν ο Λαν-

την ίσχύν τής ιστορίας κα: τής τύχης, νά δοκ’.μάσωμεν κρυφήν νοσταλ

τ τ - είνε ή άποκρυσταλλωμένη τής άχελπισίας ε,χων. Π ερ ισ σ ότερ έ σο-

γίαν ίΐά τήν

Ιταλίαν, νά έχω μ.εν γυρισμένα τά μάτια χρός τήν Φλωρεν

φυσιογνωμία αυτη^ οεν tu-

τίαν. δχως ο! Μωαμεθανοί χρός τήν Μέκκαν. Π ρέχ:ι νά ύχοκΰψωμεν

χλέον -Ιυχήν κινουμένην, άλλά μίαν καρδίαν ώσάν απο μαρμα-

Γΐωχηλά οταν τό μίσος κραυγάζη μανιωδώς μέ τον μετάλλ:νον λάρυγγά

ίασότητα δέν.θά ήμποροϋσες νάπαιτήσης. Ή

, ον Φαίνεται δτ-, ό D o r e άνεμνήσθη τό άνέκδοτον τοΰ Βοκκακιου: «Κ υτ-

του. καί όταν μάς θίγη τό ψυχρόν χέρ: τής χερ:φρονήσεως. Τότε 2 ;ανοί-

-α ϊε . είχε αία γυναίκα τής Βερών ας χρός μίαν άλλην δείχνουσα τονοιερ-

γεται ό κόσμος τοϋ Δά-^τη είς δλην του τήν λαμπρότητα, άφίνων νά φθά-

•/6'jlsvov έκείθεν Λάντην. κύτταξε: Ιδού εκείνος χου κάτοικε: στην Κ ολχ
Καί η άλλη άχήντησε: «Τ ό π:στεύω. Τ έτοια χλωμαδα κα: τέτοια

σουν μερικά! του άκτίνες μέχρ: τής ψυχής μ α ς:

σκοτεινιά μόνον άνάμεσα στή λαύρα κα: τους αχνούς τ ή ,

οάοος χαράξενου σΰμχαντος. Σερνόμενη άχό τ ’ άρχάγι τών βίαιων έκστά-

ο λ α σ .ω .

νχοοοϋσε νά χάρη κανείς».
Τ ά ναλύτερα χνεύματ’ άγαχοϋν νά φαντάζωνται τόν Λάντην χλανω,ενον ε ί: τά= 'άνωτέρας ταύτας σφαίρας τού ύψηλοϋ καί τοϋ σκοτεινού:

Σ
-ε<ον.

Ινα θείο χροαίσθημα·χάνετ' ή ιδέα. καθώς λυγίζεται κάτω άχ' τό
κυττάζει

,'.Έζουσε κατά τόν ομιχλώδη μεσαίωνα άνθρωχος. οστ:ς εγυρισε ,ω ντανό-Γαχό ταδείδια άνά τήν Κόλασιν.» Γνωρίζομεν ολίγα χερί χοιητου μερι

μωδίας.

ράθη τού ουρανού, Ινας μέγας άγνωστος. Ινα μέγα « ί σ ω ς » . , το οποίον
εύλαβούμεθα. δίχως νά τό χολυεξετάζομεν.
■Ο άριθμός τών χιστών του είν’ έλάχιστος. Ά λ λ ά δέν λείχουν οι σοφοί
-ού άφιέοωσαν ολόκληρον τήν ζωήν των είς τήν «έξηγησιν» του Δαντη.

ξαφνισμένος —

καί

Ά λ λ ά δέν ήμχοροϋμεν νά έξακολουθήσωμεν είς τόν υψηλόν τούτον
τόνον. Ά λ λ ο ι

κού:: στίχου; του. κ * μολαταύτα, σήμερον άκόμη άχομένει ούτος. εις τα

τόν Λεβιάθαν χοϋ συγκινειται.

τό χνεϋμα τοϋ Κυρίου χλανάται έχά-;ω στά χράσινα κύματα.'
ήθέλησαν νά μετρήσουν τάς διαστάσεις τής θ ε ία ς Κ ω 

Ά λ λ ’ ημείς δέν ζητοΰμεν χαρά μίαν χαρααάδα, άνάμεσ’

άχό

τήν όχοίαν νά χαρατηρήσωμεν ο.τι μάς είνα: δυνατόν άχό τήν καταπλη
κτικήν αύτήν δημιουργίαν. Είς το εργον τοϋ Λάντη μάς ένδιαφέρει κυ
ρίως ό -y.r~.-kz.
★ -k'k
Αν α: χερί τοϋ χερ:εχομένου τής θ ε ία ς Κ ω μ ω δίας γνώμαι διοφέ-

Κ α: ούδείς χερισσότερον αύτοϋ εχει χρείαν έξηγήσεως. Δ ι’ εκείνον, οστις

ρουν, άχό συμφώνου ^μως θαυμάζεται τό ΰφος της.

Ό

χρόνος χαρερ-

-ο σ β ν ν ίζ ε ι άχαοάσκευος τό εργον του είν’ Ινας φράκτης αχο αγκαθια. Κ α.

χεται τροχοποιών τά ς μεθόδους τής σκέψεώς μας, τήν γλώσσαν, τήν φρα-

ίορετικαί αλλοιώνουν τον ρυθμόν του πρωτοτυπου.

Ετσι ούναται κάνεις

«ολ ογ ία ν , δίχως όμως νάποξηράνη την δ ρ ο σ ε ρ ό ς * του ποιηματο,. K a .

νάνεύρη είς αύτόν ίχνη λατινικά, έκφράσεις είτε περιγραφάς τοϋ

-όσες φορές, διαβάζοντες τόν Δάντην πρέπει ν* προσεχωμεν ε : ; .η - μομ

καί τοϋ Βιργιλίου, άλλοϋ πάλιν τόν τόνον τών τροβαδούρων. Μια άκόμη

Οδιδιου

φήν Ενδιαφέρον αγρυπνον. Ν ά προσέχωμεν περισσότερον εις τον τροπον

δυσκολία βαρύνει έπί τής νέας αύτής γλώσσης. Ό

-ή ς έκφράσεω= χαρά είς τά έκφραζόμενα πράγματα!

ϋποτάξη είς εαυτόν τα ς ιδέας ποϋ κάμνει νάναβλύσουν άπό τήν θρησκειών

Α /./; α ν.

ε..·. .ου

Λάντης

οφείλει νά

χϊοκειμένου άκόμη δέν βίν* εϋκολον νά προσδιοριση τ: το θε/,γον π,ρίο.ο-

καί άπό τήν έννοιαν τοϋ θείου-“

τερον, ή τέχνη τοϋ ποιητοϋ.— ή μήπως το Πλούσιον υ/.ικον του οποίου ^ - ·

Τόσαι έπιδράσεις καί τόσο ποικίλα έργα επιθέτουν τήν σφραγίδά των είς

άπό τήν μικρολόγον φιλοσοφικήν θεωρίαν.

-/ρήσιν: Τ ά <,ευρήματα» τοϋ ύφους του. ή τά ευρήματα της φυσικής και α π 

τό ύφος του. Α λ λ ά κατά ράθος ή γλώσσά του άπομένει πάντοτε λαϊκή,

λούς τόλμης, ητ-.ς έλάνθανεν είς τήν Ιταλικήν τοϋ 13ου ή του 1-ίου « ω ν ο ς .

καί δέν χάνει τίποτε άπό τήν γλυκύτητά της ή τήν αφέλειαν, εκεί άκόμη.

At άρεταί τοϋ Λαντικοϋ ύφους έχουν /.ατά τό πλείστον τας ρ ι,α ς των

όπου ό ποιητής εύρίσκεται είς επαφήν με ίδέζς ύπερδαλλούσας τήν άνθρω-

-η '

γλώσσα'/ τήν όποιαν ό ποιητής άνεγέννησε. Αί /-έξεις δεν είναι ακόμη
,ξεθωριασμένα:»· έκείνο, τό όζοίον έπιδιώκουν οι I α/./.οι ρεαΛίσται. ; ν
γραφικότητα, ή γλώσσα τοϋ Δάντη τό εύρεν είς το λικνον της.

'■ οροι

πίνην νόησιν.
‘ II λαϊκή αύτή γλώσσα, μάλλον πυκνού χυμού, είν’ έν τούτοις άπλουστερ
άπό τήν σημερινήν. Ά λ λ ο τ ε

θέτει τήν εικόνα έκεί. όπου ή άφηρημένη

δέν έχασαν τίποτε άπό τήν άρχικήν των δροσερότητα’ δεν είναι αφηρη-

λ έξις σήμερον μάς φαίνεται αρκετή. Ά λ λ ο τ ε μέ συνηθισμένα; εκφράσεις,

αένα σημεία, δίχως χρώ αα και δίχως ζωην, η σκεψις οεν τας *
κ'
ψ . ν ούτε τάς έθόλωσεν άκόμη. Δίδουν τήν εικόνα και καθρεπτι,ου, την

φθάνει είς αποτελέσματα περισσότερον

χτυπητά, παρ' εκείνα, τά or.οι2

επιτυγχάνουν οί σημερινοί ποιηται μ.έ τήν έπίχρυσΟν γραφικότητά των εις

έντύπωσιν, ακόμη καί όταν ό ποιητής δέν Οέλη νά τάς μεταχειρι^Ο ,ω -

τάς μέχρι

ν ^ φ ίζ ω ν . άκόμη και όταν δέν ήξεύρει. ότι όμιλει εικονικως.

Εντεύθεν τό παράδοξον πάσης πολύ «κατα λέξιν» μεταφράσεως.

Γοιαυ.η

είναι ή φυσική ποίησις τοϋ Τταλοϋ. προτού άκόμη περιέλθη εις τα χερι;

τών λεπτομερΐοτέρων

στοιχείων

άναλελυμένας

ιδέας των.
Αν ό

Δ άντης όμιλή περί τοϋ κύματος τών λέξεων, αιτινες άναδλύζουν άπό τήν

ενός τόσο μεγάλου ποιητοϋ. Καί ήμπορείς νά ίσχυρισθης. οτι ουοεις ποι-

εσωτερικήν πηγήν άν όμιλή περί τοϋ βέλους τοϋ λόγου, τό οποίον δια

τ τή ς

υ/.ην

περνά τήν άλήθειαν, άν διά τό τόξον τής «θελήσεως τοϋ λαλεΐν» ποϋ τεντώ

τήν « Β αοιι

νεται μέχρι σπασίματος, άν γράφη ότι έμπηγουν τήν ιδέαν είς τό κεφάλι με

σΰνχρονοί

τόσο

πλούσιον.

άνέλαδε
Ή

νά

γλώσσα

διάπλαση

καί

διαφυλάττει

να

άκόμη

μορφοποίηση
αύτήν

vio-or te rre stre » ποϋ δίδει στάς λέξεις τό προνόμιον του να ισοφαρίζουν

ήλους στερεούς.οτι οί μακροί βραχίονες τής θ ε ία ς Εύσπλογχνίας μάς ση

α?' έ αυτών πρός πίνακας ή άνάγλυφα. Καί δέν είναι ανάγκη να τας ανα-

κώνουν άπό τήν γην καί μάς ελκύουν πρός τούς κόλπους της, ότι τό σώμα

αίξωμεν είς τό χωνευτήριον τής ποιητικής φαντασίας, οπως τα ς αναγεν-

του ύπό το ράρος τού γεμάτου άπό ιδέας έγκεφάλου λιγύζεται καθώς ή καμ

νήσωαεν διά μίαν έφήμερον ζωήν. “ Αλλοι μεγάλοι

πύλη μιας γεφύρας- άν άκόμη γνωρίζη χιλίας άναλόγους έκφράσεις —

ποιηται επίσης μας

έκπλήττουν μέ τήν ζωγραφικήν των λαμπρότητα καί τόν συμβοΛίκον πλου-

αύται είς τήν γλώσσάν του είναι ειλικρινείς, ποιητικοί. Μεταφραζόμενοι

τον τών περιγραφών των. Α λ λ ά είς τόν Δάντην ή παραγομενη^εντυπωσι;

φαίνον τ ’ έπιτηδευμέναι.

έϊηγείται άπό τό πρωτότυπον

K raftm eierei.

τάλαντόν

του. Ού-δείς άλλος εκαμεν ω ς

αυτός νάναβλύση άπό τήν γλώσσαν ή ποίησις. Λέγει

πολυ^ σωστά, οτι

Είναι

περίπου

εκείνο ποϋ λέγουν ο! Γέρμα Ό·.

★★★

ν

οκοπός του δέν είν' ενα ιδίωμα ποϋ ψιθυρίζη άκόμη «μπαμπα κα. μαμα-

Π ώ ς νά τό έξηγήσωμεν ; Κ α τ : έμέ. ή απλή καί καθαρά ιδέα, ένεκα

n on e da lin gu a che ch ia m i m am m a e b a b b o ) αλλ ουτε μια γ/.ωσσο

τής λαμπράς εΐκό',ος, ήτις τήν χρωματίζει, άφίνει στήν μνήμην μας, άνά-

χοϋ άπώλεσε

μεσα άπό τήν ώχράν σημερινήν γλώσσαν, έντύπωσιν πάρα πολύ ζωηράν.

τήν αφέλειάν της,

Έ ν ε κ α τής ιδιαιτέρας

γλώσσα

ποϋ

έμαράνθη

αύτής γλώσσης καί όχι τόσον δι

τών όποιων πραγματεύεται ό Δ άντης είναι αμετάφραστος

κ

εγηρασε.

εκείνα

πε?ί

Γενικώς οί μεταφρασται χαλαρώνουν τόν δεσμόν πού ένώνει τήν εικόνα

καί^ ο trartut-

πρός τήν ιδέαν. Λ :' ήμάς. ή άφηρημένη έκφρασις είναι μάλλον τρεχού-

tore του (μεταφραστής) μοιραίως άποβαίνει tra d ito re -προδοτης).

σης συνήθειας, άλλ’ είς τό πρωτότυπον

ή είκών τωόντι

παρουσιάζεται

Ε?ναι ά λ λ ω ς τε δύσκολον νά καταστήση κανείς αισθητά τα ι δ ι ^ ε ρ α

φυσικωτέρα. διότι χρησιμεύει ώ ς περικάλυμμα είς τήν ιδέαν, άντ: δια

γνωρίσματα τής γλώσσης τοϋ Δάντη εις τόν μή δυνάμενον νά διαδάση

ρητορικής προσπαθείag να συνδεθή πρός αύτήν διά νά τήν κάμη έμφανε-

τό πρωτότυπον. Είν’ έγχείρημα δύσκολον νά θέληση κανείς να την «οριση»

στέραν.
Α ς άναφέρωμεν ενα παράδειγμα μ.εταξύ τών χιλιων δια τόν γάμον

μέ κάποια έπίθετα.
Ολη

Ε ίς κάθε στίχον

αίσθανόμεθα

νά πάλλη

η χάρις

καί ή πρωτογενής άρετή τοϋ Ίταλοϋ. Ά λ λ ’ όμως έπιδράσεις δια-

4

αύτόν τής >1*όνος με τήν ιδέαν. Ό
ποιήματα του. Ή

Δάντης διηγείται πώ ς συνθέτει τά

απερίφραστα. δταν ξανακατέβη εις τήν γην, δ,τι θά ίδή- κα;'. ή ούρανία

έμπνευσίς του πηγάζει άπό τόν έρωτα που β ί ρ « « « στην

αύτή φλόγα, οπου μειδιά ό πρόγονος τοϋ ποιητοϋ καί ή όποία διαχύνει

καρδίαν του. καί άρχίζει νά σημειώνη τάς σκέψεις του δια ναποδωση ειλι-

τριγύρω ενα ώμον φώς, δμοιον πρός τήν λάμψιν τοΰ ήλιου είς Ιναν άσηαένιον καθρεπτην, συμπεραίνει άδιστάκτως. δστερ’ άπό τόσους βιβλικούς

χρ>νώς ο,τι τοϋ υπαγορεύουν άπό το βάθος τής ψυχής.

'/ όγους:

i o m i son u n o, ch e q u a n d o
A m o r m i spira, n o to , ed a quel n io .l"

«Μι λησε. μίλησε και άφησε τόν ψωριάρη νά ξύνεται».
Μ a n on d im eu , rim ossa o g n i m enzogtra

C h e d elta d en tro. v o sig n ifica n d o.
Ή ώραιότης τών στίχων αύτών προέρχεται έν. τοϋ δτι δέν γινετ αιαθητη ή «προσωποποίησή. τοϋ Έ ρ ω τ ο ς , ουτε ή προσπάθεια τοϋ εικονικού

δφους. Δεν σκέπτεσαι, οτ; ό Δ άντης ήθέλησε να ν. α λ λ ·. ε π η σ
όμιλήση ‘/.ατά τρόπον

tur.ta tua vision ia m an ifesta
E iascia p u r g ra tta r d o v ’ e la rogn a

να

U Δάντης αντλεί γενικώς πολλά άπό τήν σοφίαν τών παροιμιών. Λεν

ποιητικόν. Θά ήτο φυσικώτερον άν έλεγε: «Τον

είναι λαϊκή μόνον ή γλώσσα του. Ε ίς τόν τραγικόν ποιητήν άκούει κανείς
την φωνήν τοΰ Sanicho P a n ca , έκφράζοντος είς άποφθέγματα ολόκλη

άρτον ήμών τόν έπιούσιον δότε ήμίν».
Ή καλύτερα μετάφρασις δεν Οά ήμποροϋσε νάποδώση τήν άφελή τού

ρον τήν φιλοσοφία'/ τοϋ κόσμου. Ό

την δύναμιν. άσυνείδητον δημιουργόν εικόνων, ήτις είνε μία απο τ α ς μάλ

καί πώς μάς θίγουν έκ τοϋ πλησίον αί ύψηλαί σκέψεις, αν άναμίςη κανείς

λον Θελκτικάς

χάριτας τοϋ Δαντικοϋ δφους. Έ ν τούτοις

είναι

ακόμη

μέ αύτάς «τήν γεϋσιν τής γ η ς».

Δάντης γνωρίζει πώς ισχυροποιούνται
Α λλ ά δεν είνε ή μόνη περίπτωσις, οπου

«μανιερέ». ’ Ιδίω ς δταν δανείζεται άπό τήν επιστήμην τό δφος των στίχων

όμιλεί παροιμικώς. S a etta p r e v is a v ie n p iii le n ta . To άναμενόμενον

του. Ή

ρέλος έρχεται μέ μεγαλυτέραν βραδύτητα. Μεταχειρίζεται τήν εκφρασιν

μετάφρασις είνε τότε διπλά δύσκολη. ’Ά λ λ ο ε·>αι δια την φαν

τασία-^ νά παίζϊ) μέ γλώσσαν άκόμη νέαν καί δίχως ποίησιν, άλλο, δι
ημάς, νά Θέλωμεν νά τόν μιμηθώμεν δστερ' άπό τόσας τροποποιήσεις εις το

δύνους. '(.) κλήρος εύρίσκετα: είς παρακμήν: μεταφράζει: la

ΰφο^ κα'- τήν κ αλαισθησία. Είναι προ παντός δύσκολον νάπολαυση κάνεις

d o v V r a , θέλει νά έξηγήση τήν έλάττιοσιν τοϋ άριθμοϋ τών Φραγκισκα

αυτήν διά νά πή δτ: διαφεύγει κανείς καλύτερα τούς προβλεφθέντας κιν

είς τήν αετάφρασιν τήν άνεπιτήδευτον αυτήν ειλικρίνειαν, τήν « d e s in -

νών: « p o c o p a n n o

v o ltu n a » αύτήν. περί τής όποιας όμιλεί ό ποιητής εις πολλά ση»*·.α.

κανείς άπειρα παραδείγματα.

fo n iis c o

m u tt a e

la e a p p a » . θ ά τ^.ποροϋσε ν’ άναφέρη

Τό πλήθος τών εικόνων καί τών δυσαναλόγων έκφράσεων είναι αλλοκοτου

Α ντιστρόφως: ό Δάντης ενίοτε, έγκαταλείπει το πεζοδρίμιον ■/.■/'. τήν

παρδαλότητος. τόσο πού θάμφέ&αλλε κανείς διά τήν αρμονίαν τής τέχνες

αγοράν καί εισέρχεται είς τήν σχολήν, δπως ζητήση τάς παρομοιώσεις

αύτής. Ό Δ άντης εκμεταλλεύεται τήν απόλυτον έλευθεριαν τής γλωσσης

του. Εισάγει παραδείγματος χάριν είς τρίστιχα του ύπαινιγμούς διά τόν

ταύτης τήν όποιαν αί γυναίκες όμιλοϋν είς τήν^ αγοράν. ’Αδυνατεί να οια-

τετραγωνισμόν τού κύκλου καί τάς ιδιότητας

κρίνη τό χονδροειδές άπό τό λεπτόν, έκφράσεις έκλεκτάς αλλ α και κοινας,

τοΰ

ορθογωνίου τριγώνου

ΙΙαρ. 1 7 ). Απέναντι τής τύχης θά ήθελε νά είναι τό τετράγωνον, τοΰ

υψηλόν δφο: και γλώσσαν τής καθημερινής χρήσεως. Χρησιμοποιεί αμέ

όποιου αί τέσσαρες επιφάνεια: είναι ώ ς γνωστόν

σω ς τήν λέξιν. ήτις προσαρμόζεται καλύτερα είς τήν ϋπόθεσίν του. την

αί έξέχουσαι γωνία: τέμνονται είς όρθάς. καί τό οποίον, δπως καί αν πέση,

λέδιν ποϋ έχει τόν μεγαλύτερον έκ^φρ αστικόν πλούτον. Τήν περνει συχνά

εχει πάντοτε μίαν αιχμήν ώρθωμένην πρός τόν ούρανόν

άπό τό στόμα τοϋ λαού

Παροιμίαι κα. παρομοιώσεις προσθέτουν εις την

δύναμιν τών τρομερών του δβρεων. αίτινες ά λ λ ω ς θά έξάφν:ζαν τούς ύποκριτάς. Έ τ σ ι είς εν άπό τά ωραιότερα κομμάτια τοϋ Παραδείσου ο ποιητής
όμιλεί πρός τόν πρόγονόν του Κατσιαγκουιία:
Ε neH’a n tico v o s tr o B a tiste o
in sie m e fui cristia n o e C a ccia g u id a .
Ιδού πώς ό κάτοικος τ’ ούρανοϋ παρουσιάζεται είς τόν άπόγονόν του
( ΤΑσμ. 1 5 ). Λόγια υψηλά, διά τών όποιων τόν παροτρύνει να επανα/^δτ

τρίγωνα, τών

όποιων

e lv io m i senta
beri terra g on o ai colp i cli ventura.
Περισσότερον

άκόμη ένδιαφέρουσα είναι ή συνάντησις τής Δαντικής

γλώσσης με τα σχολαστικά προβλήματα. Ή

ιδέα

τότε

αποσυντίθεται,

ούτως είπεϊν. καί άναλύεται εις κ λω στάς, τών όποιων τό νήμα υφαίνει
ένα εικονικόν πίνακα, ή μάλλον ό πίνας είνε ό βόμβυξ τής ιδέας, τήν
όποια/ πιάνε: κανείς πετώσαν.τήν στιγμήν ακριβώς ποϋ αυτή απολυτρώνεται.
Αισθάνεται είς αύτήν τήν ένωσιν τής ιδέας καί

τοΰ

πίνακος είς ενα

σώμα, καί καμμία μετάφρασις δέν θά ήμποροϋσε νάποδώση επαρκώ; ναύ

μ,α με τό όποιον θά έκύταζες σκουλήκι στον δρόμον, παρατήρησε επάνω

την. Ή xtvtjfft? τής σκέψεώς τοο δια^έρβι πράγματι άπό την ίδικήν μας

άπό τάς κεφαλάς των κ" έξακολούθησε άλαλος τόν δρόμον σου.»

κ α θ ώ ί το ΰφος του καί ή γλωσσά του. Προ πάντων όταν θελη νά εκφράση
μίαν ιδέαν άφηρημένην, χάνεται έν τή -μεταφράσει ή ένότης αύτή τής
σκέψεως καί τ ή ; είκόνος. Έ ν ώ είς το πνεϋμά του ή ιδέα

Ολ

αύτά

εις τούς τελευταίους στίχους τοϋ τελευταίου τρίστιχου τοϋ λογου τούτου,
άκόμη δέ είς τάς τελευταίας ταύτας λ έ ξ ε ις :

παρουσιάζεται

άμέσω ; ύπό μορφήν υλικήν, όφείλομεν ήμείς. νά ζητήσωμεν μίαν ψράσιν

Faina di lo ro il m o n d o esser non lassa

τεχνητήν, καί ή ίδέα τότε παρουσιάζεται τόσον παράξενη δσον ή φράσις

M is e rico rd ia e g iu stizia g li sdegn a

αύτή. θ ά μέννοήσετε, άν παραβάλετε μέ τάς (μεταφράσεις των τά διδα

N on ragion am di

lor, ma g u a rd s e passa.

κτικά κομμάτια τοΰ Παραδείσου. Ποσον δύσκολον εγχειρημ.α νά θελη κα
Ετσι όταν μάς κυριεύει μέ τάς πλαστικά; εκφράσεις του καί

νείς νά έχαναλάδη μέ λέξεις σημερινάς όσα είπε τό λεξιλόγιον τοϋ I 3ου

τους

καί τού 14ου αίώνος! Πόσα, είς επίμετρον. δυσσυμβίδαστα στοιχεία είς

συγκινητικούς του πίνακας, δύο λέξεις άρκοϋν διά νά έκφράσουν τό άκρον

τόν Λάντην. Λ αϊκά γνωμ,ικα μ.ε την τοσο τους χαρακτηριστικήν ά^λο-

,νωτον τής περιφρονήσεως: G narda e passa.

Εκφράσεις παροιμιακαι κοφ φρασεο

Τοιαύτη είναι τήί γλώσσης ταύτης ή πλαστική δύναμις. ώστε ανα

Π φωνή τοϋ τροβαδούρου και ή ομιλία

καλεί μέσα μας ό ποιητής εικόνας καί όταν άκόμη βαδίζη «γοργω ποδ|.■

τητα καί άνα|μνήσεις του σχολείου.
λογία τής σχολαστικής γλώσσης.

Οτι στοιχεία τόσο διαφορε

οπίσω άπό τον Βιργιλιον. Ο στίχος του τότε ομοιάζει με τα σχ=·ίια -κείνα

ενώνονται δεν είναι θα^μ.α ‘ θαύμα. το οποίον κα

μεγάλων καλλιτεχνών, εις τα οποία, οι ολίγων γραμμών οιαγραφ=·ται μ.ια

τοϋ δρόμου μαζί μέ τους τόπους τών σοφών.
τικά εναρμονίζονται κ

τορθώνει ή ποιητική αυτή γλώσσα ; Π ώ ς να το άποοωση κάνεις σηυ^ρον .

:. ώ σ α ιμορφή.

Ό

ολίγου τούς έμπορου; προνομίων

Λ ιττρέ. οστις ίσχυρίσθη διά λόγους κυρίως γλωσσικούς, οτι αν θελη

Ά ς

άναφέρωμεν

μίαν λεπτομέρειαν:

Έγκατέλειψε

νά αεταφράση κανείς τόν Λάντην πρέπει νά χρησιμοποίησή τήν γλώσσαν

■ΤΑσμα 23 Κ ολ ά σ εω ς). Ακολουθεί τόν Βιργιλιον «ροχορευόμενον.

τοϋ 14ου Γαλλικοϋ αίώνος. είχε δίκαιον. Λ ιότ ι αί μορφαι και ή σύνταςις

στιχον άνταξιον σχεδίου άπο χέρι μεγάλου διδασκαλου:

τής γλώσσης αύτής συγγενεύουν πολύ .μ,ε την Ιταλικήν γλώσσαν τ ή ; ιοιας

νάποδώση τήν σχολαστικήν

ζωηρότητα καί οξύτητα. Τό ύφος του, τόσον

N ’ a n d ava m , l'u n din an zi e l'a ltro d o p o .
C om e i frati m in o r van n o per via.

φιλοσοφίαν με

ήρεμον !, φαίνεται ω ς νά

γλύφη εις τό μάρμαρον τάς ουσιώδεις αλήθειας τής ζω ής.

Εχει στίχους,

Τρί-

T a citi. soli e senza co m p a g n ia

εποχής.
Ή δύναμις τής γλώσσης τοϋ Λάντη συνίσταται κυρίως εις την πλα
στικότητα της. Κατώρθωσε

προ

καί κατέρχεται τόν πετρώδη του δρόμον

Etc τήν μ.ετάφρασιν απομένει το νόημα, ο πίνας όμως εςατμ.’.',ΐται.
Ή

μούσι χή. ή άντήχησις. ή διευθετησις και ό ρυθμός τών λεξεων

οί οποίοι, άναγινωσκόμενοι άπαξ. δεν λησμονούνται ποτε. Μ εγας οιοασκα-

3ννδέο--αι με το νόημ,α τόσον εσωτερικώς. ωστε ο μ.ετα(φραστής και άν

λος τοϋ λόγου ύπο τήν έννοιαν τοϋ οτι αι καθημ.εριναι ενοράσεις προσ

ίυλλάβη τήν ιδέαν, χάνει άπ' εμπρός του τόν ποιητήν. Τόσοι στίχοι δι'

λαμβάνουν χάρις είς αύτόν,— διά τής ιδέας προς τήν όποιαν συναπτόν.αι
το βάρος τών διά πρωτην φοράν ακουομ.ενων πραγμ.ατων.

-

α;ΐδν τόν λόγον απομένουν αμετάφραστοι ! Ο Λάντης εξέρχεται άπο τάς

4παρχθυ> ..οιη*

νεφέλατ καί άντιμετωπιζει τ ά ; άκτϊνα; του ήλιου, τοϋ όποιου το φώς

ταί είς τούς όποιους αί λέξεις, χάρις είς τήν σκέφιν ποϋ τάς π,,ηροι.

απεσύρΟη ήδη άπό τάς χαμηλότερα;

προσλ^δάνουν ώσανε·: μαγικήν δύναμιν. Αι λεξεις τοϋ Λαντη ομοιάζουν

σ-ίχος άρχει διά νά έκφράση τήν εικόνα ταύτην )).ε λεξεις ποϋ φαίνονται

τήν έστίαν. ητις αποκαλύπτει τήν συμπαθητικήν μελάνην. Και συχνά συγ
κεντρώνουν είς εαυτάς δλην τήν ποιητικήν άξίαν τών τρίστιχων.
τα γινάντια λόγια εκείνα,

άναβλύζουσαι άπό τό χρυσάφι του λυκόφωτος.

όια τών οποίων ο Βιργιλιος, γθανον.ας -■ -

α! όποίαι, διαρκούσης τής ζω ή ς. δεν εζησαν ποτε, άλλ
Ο οίκτος και ή δικαιοσύνη τάς περιφρονοΰν.

Καθαρτήριον 2 7 ) : “ Ενας

Ετσι
....

uscii fu o r di tal nube

.V ra gg i m orti gia nei bassi lidi.

τήν πυλώνα τής Κ ολασεως. τοϋ περιγράφει τά ς θερμας εκείνα* ψυχας
-το μηδέν, όρφαναί άξίας καί άπαξίας. « Ή

όχθας

εσδυσΟησαν είς

γή έλησμόνησε τόνομά των.
Α ς μη όμιλοϋμεν περί αύ

τών. λέγει ό Βιργιλιος' παρατήρησε κάτω εκεί μέ το αύτο άδιαφορον βλεμ-

Ή

γλώσσα τουναντίον προσλαμβάνει άπαράμιλλον μαλακότητα. όταν

5 ποιητής συγκινήται· καθρεπτίζει τότε ολόκληρον τον πόθον και την χα
ράν. καθώς καί όταν ζητή να διαλ.υση μια καχοιαν αμφιβολία1/ εις την
4υχήν τής Βεατρίκης

(Π αράδεισος 7 ). Αισθάνεται κρυφά τήν άνάγκην

νά όμιλήση, και tlou ' ώ ς γεννά τα: τό κυματιστόν τρίστ-.χ ον. ποϋ δ ν « :τ * ι

νον θά μάς δείξη συγκερασμενας τήν άφελή χάρ:ν κα; τήν καλλιτεχνικήν

έ*ο συνεχήσε:ς, είς τά ς οποίας κυρίαρχε; το « ί » :

τελειότητα: Είνα: οταν περ:γράφη τήν πρώτην του συνάντησιν με τήν
Βεατρίκην έπ: τής ούρανίας όδοϋ

Καθαρτήριον 30 )

τήν στ-.γ|μήν ποϋ

lc' du b ita va , c dicea. « D ille , dille»·

δ:ά πρώτην φοράν, ΰστερ' άπό τόσα έτη δυστυχίας-καί πλάνης, ανευρίσκει

I ra m e, «d ille » d icev a , «alia mia donna

εαυτόν ένώπ-ον τοϋ παλα;οϋ καί άθανάτου έρωτός του. Λεν τολμά να τήν

che m i d isseta co n le d o lci stille».
Είς τό σημεϊον αύτό ό μεταφραστής καταθέτε:

άτενίση. κ: ένω αίσθάνετα: μέσα του τήν δύναμιν τοϋ πάθους του, ταπε:νώνε: τά μάτ:α. Μένει είς τήν άμηχανίαν του. στρέφετα: πρός τον Βιρ-

τήν πένναν του- όφί-.λ.ε·

πράγματι ν' άγων.σθή όχι (μόνον μέ τόν Λάντην. άλλά κα; μέ τήν ,.ελο>-

γίλ-.ον. καθώς

ίίαν τής Ιτ α λ ικ ή ς γλωσσης- εγχειρήματα κα; τά δύο έξ ίσου ματα-.α.

c o l (ju a le il fa u t o l in c o r r e a lia m a m m a ) , τοϋ ομολογεί πώ ς νάθε

Κ α: τί νά

πή κανείς περ; τοΰ άλλου τρίστιχου, οπου το ·συνα:σθημϊ

δονείται καθώς ηλιακή άνταύγεια έπάνω στο νερον, οταν ο ποιητής .«σ6«νέτα: τόν εαυτόν του

ν άπό τήν ευτυχίαν ·>ϊ τας

μεταμορφωμένο

του φαντάζετα:

μίαν δραματικήν σκηνήν.

Πλησ:άζει

στρεφων την κε

φαλήν μετά δισταγμού, κα: μέσα είς μίαν μόνην άναφώνησιν άφίνει νά ξε-

t *oiiosco i seg’iii d ell antica iianinia

Αυτή ή γλώσσα τοϋ ποιητοϋ χσ/μογελά, μέ τό χαμόγελο του μ α ; -.θη
κάθε

c o l l'is p itto

στάλα τοϋ αίματός του τ»έμε:. Λ :ά νάναπλάση τότε τό 3άθος τοϋ έρωτός

«le sorrise p a rolette b r c v i !»

ταϋτα καθετί τό τεχνητόν,

είς τήν μητέρα του

σ-άση τέλος ή συγκίνησ:ς τής καρδιάς του:

λέξεις ποϋ πτερυγίζουν μέχρις αύτοϋ δ:ά το με-ο-.αμα τής Β εα τρ-κ η ::

τεύει εις τάς Παναγίας μάλλον προσφάτων

τό παιδί καταφεύγε:

ζωγράφων. Κ α; υπέρ ΐλα

Αν a j γνωρίζω τα σημάδια τής αρχαίας φ λόγας». Ό
είνα:άλησμόνητος.

στίχος αύτος

Αξίζει περισσότερον άπο ένα σονεττο τούIΙετραρχη.

μανιερ/.σμος άπουσ-.αζε;' μια τςελιξ:.,

Έ πε:δή τό υφος τοϋ Λάντη είνα: πολύ άπλοϋν κ’ έπειδή, ε:ς τάς πρω-

ανεπαίσθητος άκολουθουμένη άπό μίαν απαραίτητον λιποθυμίαν, καθώς α;

τοτυπωτέρας εκφράσεις του χρησ:μοπο:εΐ τήν φ ιλ ία ν τοϋ δρόμου και τήν

-κινητά:» εκφράσεις επάνω σ' Ινα ώρα-ον -ρόσωπον, ή καθώς τό αρωμα

/,αίκήν, αί παρομοιώσεις του δέν έκλέγοντα: μεταξύ

~οΰ σέρνει ή αύρα στον έρημον κάμπον.

Αποδέχετα: ν.άθε στο:χε:ον τό όπο:ον τοϋ προσκομίζει κ απο: αν έκφραστι-

συσσωρεύονται όλοέν α; λ έξε;ς

γίνοντα;

Επίσης τά σύννεφα τής οργής
τραχύτερα;

κα;

βραχνό .»ρα:

τών

λεπτοτέρων.

κήν δύναμιν. Τ ί θά έλεγεν ό Σεραφ-.κός Κ/.όψτοκ άν, είς το τέλος τοΰ

le p a ro le aspre e c h io g g e . α; παρομο:ωσε;ς ο;αο>εχοντα: άλληλα·, - -

πο-.ήματός του, το όποιον περιλαμβάνε: γην κα: ουρανόν. ο μ υ σ τ : κ ό ς

εικόνας ψυχράς ειρωνείας.

Ά γ ι ο ς Βερνάρδος άνεφώνε::

Επε-.τα ένας βουίός προφητικός λόγος, μι*

έκρηξ-.ς παθών, α; άπε-.λϊ* ή χαρά έπί τή δυστυχία τοϋ άλλου. Κ »
φαίνετα; πώ ς ό ουρανός βροντά. Ό

iVla p erch e il tem p o fu g g e , ch e t ’asson n a

Λάντης είνε σκοτε-.νός οταν θέλη να

Bui

β-ναι το’.οϋτος. Ά ντιστρόφ ω ς. οΰδε-ς δύνατα: νάποδώση τήν ίσχυράν κα;
υψηλήν απλότητα, προ πάντων είς στιγμάς οργής.

ch e

1 πάρχουν είς αύτον

α! συναρπαστ'.κα': ιδιότητες κα: ή λα:κή « 6έρ6» μεγάλου -.εροκήρυκο,. L:·.
ταύτας πρόσθετε: τό χαρακτηρίζον αύτόν αίσθημα τής βραχυλογίας.

Η

φωνή του τότε. άποβάλλουσα τήν τραχύτητα, πραΰνετα-.- δέν είνε περισ
σότερον έντονος η όσο συνήθως, μονόν ε:να: πλέον =.:σδυ.:κη κα;

..»ο/

farem p m ito , co m e b u on sartore
c o m ’egli ha de! p an n o, fa la gon n a.

Ά λ λ ο παράδειγμα.

Ακόμη καί ε:ς τόν ούρανον ο Λάντης έχε: τήν

υπερηφάνειαν τής εύγενείας του, άλλά γνωρ-.ζε:, οτ: α: πραςε:? μόνα: τήν
διατηρούν. Κ αί ιδού ό π :ν α ξ:

ήρεμος. Καί ώ ς μεγάλος καλλιτέχνης ό Λάντης, οταν εκφράζη τήν '.ργήν

B en se ’tu m an to che to s to ra ccorse

άπομένε:

S·' d ie . ··.

τρομερός,

'ίαθύς.

ακίνητος. σύρων

πρός

εαυτόν

τόν r /αγνώ-

στην του.
Είν’ επίσης μεγάλος ά λ λ ω ς τε. οταν θέλη νά ζωγραφίση τάς ηρεμ.ωτερας συγκινήσεις.

Ανευρ-.σκ,ομεν

τοτε

Θά ήμποροϋσε νά είπή κανείς, δτ: τό δφος τού Λάντη είνα: π λ α σ τ ή ν

άπλότητ ος, θέλω νά π ώ : φθάνε; είς το δυνατοτερον εφ φ ε ί:α ^ή- μάλ

καί γραφ:κόν.

λον αληθινής έκφράσεως. συγκ-.νών φ .α τήν καρδίαν κα: τόν νουν.

Αί

άναφέρωμεν μόνον ενα παράδε-,γμα. ε:ς το οπο: ον το πρωτότυπόν

ι-

·,
U·

lo tem p o va d in to rn o co n le force.

ε-.ς αυτόν τον δ:0άσκα/.0ν τής
\τ

·

Έ χ ε: λ έξε:ς βαρείας, ποτε ομως φράσε:ς μεγαληγορους.

τρομερώτεραί του παρακελεύσείς κ

α: προφητεία: του

εκφραζοντα:

είς τήν λαϊκήν γλώσσα·/· είνα: πάντοτε συναρπαστ'.κα: με τήν γραφικό

τητά ίων.

'Έτσι.

όταν προλέγη διά τού Μπρ.ουνέττο Λατίνι, οτι ή Φ λω

ρεντία Οά γείνη έχθρά του. ιδου τ: λόγια μεταχειρίζεται.
Ma

q u e ll’ in g ra to

ρ ο ρ ο ΐυ

T i si fara, per tu o ben

·,i ισχυρισθή κανείς περί τού Λάντη. οτι εις τήν φαντασίαν του ο: ήχοι,
τα χρώματα κ' αί γραμμαι τής φύσεως έγεννήθησαν είς νέαν ζωήν, δταν
άπέβη ό διδάσκαλος

rna:.^ »'<·■

τοΰ « d o lc e s tiln u o v o ».

Έ ν τούτοις

ή Μούσα

τής Α ναγεννήσεως οφείλει νά μοιρασθή τό κράτος της μέ τον "Αγιον

far· n im ico,

β ω μ ό ν Ά κινάτον. κάποτε μάλιστα νά ταχθή είς τό βασιλεών του. Κ αθώ ς

E d e ra g ion i che tra li la zzi sorbi

ένας αληθινός Χριστιανός τού μεσαιώνος, πλανάται νοερώς είς τούς ού-

Si d isco n v ie n

ρανοΰς. Α λ λ ’ ένώ περιφρονει τήν άνθρωποτητα. απολαύει τά θέαμα;α τής

fn ttta re al dulce

«N ot, εξακολουθεί ό Μπρουνέττος. άλλ' ή Φλωρεντία δέν θά έπωφεληθή τής δόξης w · — y..\ ίδοΰ χαλιν μία λαϊκή φράσις: «Τ ο βω3·.
δέν Θά φάη το χορτάρι» Κόλασις Ασμα 2 5 ).
Τοιαύται εικόνες χαράσσονται είς τά -νεύματα. Γενικώς ό ποιητής
ϊέν αισθάνεται καμμίαν άποστροφήν προς τάς παρομοιώσεις τής κχθημερινής συνήθειας, -/.αι δ:’ αύτών μετρά τάποτελέσματά του. Γνωρίζει νά
τάς χρησιμοποιώ διά τήν ειρωνείαν, αλλά -/.αί διά τήν έκφρασιν τών αφηρημένων ιδεών. ’Α λ λ ά το 'ΰφος του «φθάνει είς τήν μεγαλυτέραν του όοςαν.
όταν αί τόσον άπλαί του εκφράσεις ένδυθοϋν τήν βεβαιότητα τού έχ-.νραμματος ή τήν ϊύναμιν τού αποφθέγματος.

Α λλοτε πάλιν μια λ ες:ς συνή-

θιός. μία άνεπαίσθητος άντίθεσις κάμνει να προ&αλη εμπρός μας evaαλησμόνητος πίνας, οπως όταν μάς ένθυμίζη εκείνους, των οποίων η καρδια
πλανάτα! μακράν είς τά σκότη, ένώ τό σώ|μά των άπομένει ακίνητον.

Π

J'καίτε θάγαπούσε τόν στίχον αύτόν, διότι- ή Ιφιγένεια του λέγει τόν ίδιον,

φύσεως. μετρά τάς μορ.φάς της. άρέσκεται είς τήν ώ^ορφιάν των, κ επι
χειρεί νά τάς άποτυπώση.

Η Θεια Κ ω μω δία είναι καθώς ή οπτασία τού

Έ ζεκ ιήλ είς τόν πίνακα τού Ραφαήλ. Τό τελάρο κατέχεται κατά μέγα
υ,έ:ος άπό μίαν ουρανίαν έμφάνισιν, μιαν σκηνην τής Αποκαλυψεως.

Ετσι,

είς τό ποίημα τού Λάντη. ύπάρχει ολόκληρον μέρος καθαρώς γοτθικού
ρυθμού.

Α λλά κάτω άπό τά σύννεφα, εκτυλίσσεται ενα λαμπρόν γήϊνον

τοπίον είς τό μέσον τού όποιου όρθώνετ' ενα δένδρρν μέ τρυφερόν το φύλ/.ωμα καί πλούσιον έτσι, είς τόν σκαιόν καί υψηλόν Λάντην. οστις ενσαρ
κώνει ποιητικώς

τάς

μεσαιωνικάς

άντιλήψεις.

δύναται νά παρακο

λουθήσω, κανείς πλέον τήν εκκολαψιν του νεου πνεύματος.

Η πισ.ις, μέ

τας πα;αδόσεις τών προηγουμένων αιώνων, ζή εντός του πάντοτε άθι
κτος.

Α λλά τό καλλιτεχνικόν του αίσθημα τόν παρουσιάζει συγγενευοντα

ττοος τούς μεγάλους ζωγράφους τής Α ναγεννήσεως και πρός τούς μετα
γενεστέρους ποιητας.
Ή νέα αύτή ζ ω ή — -v i t a n u o v a — ξεσπά άκολούθως είς τάς ά/,λη-

Ι-.η εις τήν Ταυρίδα νοσταλγή τήν Έ λ /.άδα .

νοιίας. 'Ο σημερινός άναγνώστης δέν εξοικειώνεται εοκολα με αύτας,

Y a co l eu ore e c·'·: c o r p o d k u o re

ένώ οι συγγραφείς τού μέσου αιώνος καθώς και οι συγγράφεις τής
γεννήσεως έστήριζαν είς αύτάς τήν δόξαν κάθε ποιήσεως.
Κκείνο τό όποιον θά ήμπορούσε νά όνομάση κανείς εις τον λάντην
ρεαλιστικόν στοιχειον τού ύφους εινε ούσιωδώς ή ευαίσθητος αύτη οροα-ερότης καί ή πλαστικότης πού έχουν τάς ρίζας των. άφ

ενος εις την

Ιταλικήν γλώσσαν, τής οποίας, αι ακτίνες τής ποιητικής αύτής ψυχή, κάμνουν νά έκκολαφθή δια πρώτην φοράν τό μεγαλειον και ή ουναμις-—ες άλ
λου δέ ή προσωπική πρωτοτυπία τού συγγραφ έω ς.Ά ν αμφ16ό λ ω ς ό Λάντης εί
ναι άπο τού μεσαιώνος ο πρώτος κ.αλλιτέχνης εις τήν σημερινην έννοιαν »ής
λέξεω ς" ή κ,αρδία του καθρεπτιζει ύπο νεαν μορφήν παν ο,τι ουναται /ά

Ανα

Ο άλληγορι-

κός μανδύας ήτο τότε δ.τι σήμερον όνομάζομεν «έξιοανίκευσιν. Τ ά συμ
βάντα τής ζω ής έπεριφρονούντο αν δέν ήτο δυνατή ή σύνδεσις των προς
ηθικά σύμβολα, πρός κάποιαν εικόνα μυθολογικήν ή θρησκευτικήν. Λεν
είναι μόνον, οπως συνήθως ισχυρίζονται, ή χρήσις τής Λατινικής, είναι
αύτή ή άντίληψις τής ποιήσεως. ητις έξύψωσε, κατά τήν έποχήν τού άνθρωπισμού, ενα τόσο στερεόν μανδρότοιχον άναμέσον τής λογοτεχνίας των
πεπαιδευμένων καί τού λαού.

Ο Λάντης προσωπικώς

έςγον του « p o ly s e n s u m » πολυσήμαντον,

χαρακτηρίζει

-ό

δηλονότι εχον παρά το κατά

ίδή καί νά συλλάβη άπό τόν κόσμον ολοκληρον. Ουοεις προ αυτού ?ο»ιςεν

λέςιν νόημα κα,'. άλλα. ’Έ τσι σχολιάζει ό Ιίετράρχης τον Βιργιλιον. Α λλά

ένδιαφέρον διά τάς εικόνας τής ζω ή ς. και ή φαντασία του άνοιγει εις

— κ.α: τούτο διακρίνει τόν Λάντην εις τά όμμ,ατα μας άπο τούς άλληγο-

έαυτήν ορίζοντας έως τότε κλειστούς, μολονοτι αι ιοεαι και οί ποθοι τού

cr/.ούς συγγράφεις του ιμεσαιώνος—

μεσαιώνος δέν έχασαν μαζί του πάσαν έπίδρασιν.

Η γλωσσά του και ή

εμπνευσίς του ευαγγελίζονται ύπό πολλάς άπόψεις το πνεύμα τής

Ανα

γεννήσεως. Και άν είπαν περ. τού Γκιοττο. οστις εθραυε τήν άκαμψιαν
τών βυζαντινών μορφών οτι έζωγρά®ιζε παιδιόθεν έκ τού φυσικού, ϊν α τ α ι

η κατά λεξιν ερμηνεία είναι άρκει,η,

όπως μάς ίκανοποιήση αίσθητικώς. Λιατηρεί άρκετά κρακη άλληγοριας»
— allegrtrische lu m p en , θά έλεγεν ό Γκ.αιτε —

άλλ

οι πλειστοι ά..ο

τούς πίνακάς του φέρουν <■έν εαυτοις» ενδιαφέρον καλλιτεχνικόν και άςιαν
τρόπον τινά .«μορφωτικήν». Λίερικοί άπό τάς άλληγοριας αύτάς μάς εύ-

φραίνουν άνεςαρτήτως τής σημασίας των. καθώς α: άγιαι τών πινάκων

τού ήλιου οδηγεί τον Βιργιλιον και τον Λ αν την οι ά να ιον _ τοποθς. ,ηση

τής ’Αναγεννήσεως, καί άν δέν άναγνωρίσωμεν ύπό τον τροχόν το σύμ-

πρός άνάπαυσιν εις μίαν κοιλάδα τού Καθαρτηρίου περιστοιχισμένην από

ίολον τής 'Α γ ία ς Αικατερίνης, -/.α: ύ-ο το όργανον ή τήν λύραν το τής

βουνά, οπου έπάνω είς σμαρ αγδενιον λειμώνα ξεκουρ-α^ετ εν ας ομιλίς με-

Α γίας Καικιλίας. "Α ς

άναφέρωμεν

τυχαίως ενα παράδειγμα από το

τανοούντων. Ή είκών τοϋ λειαώνος άποτυπώνεται λεπτομερώς καί λάμπει

27ον άσμα τοϋ Καθαρτηρίου Ό ποιητής βλέπε; όνειρον καθ' ό τοϋ έμφα-

καθώς τά τοπία τών παλαιών πινάκων: Τ ά πρόσωπα κυτάζουν προς τόν

νίζονται ή ζωή τής πράςεως '/.α: ή ζωή τής θεωρίας ύπο τάς μορφάτ τή„

ουρανόν μέ άγωνίαν. "Ενα φίδι πρέπει νά περάση άπό τήν λαμπεράν χλόην,

Λείας και τής Ρ αχήλ.

οπου προσμένουν τήν άνωθεν βοήθεια'/.

Ιδού μέ όλίγας λέξεις τό νόημα τών στίχων τού

των, « Ώνειρεύθηκα μίαν ώμορψη γυναίκα. ποϋ περπατούσε στά λιδα&α,

Ανά δύο ή άνά τρεις μαζεύονται

αι ψυχα'ι ποϋ δέν έκαθαρίσθησαν άκόμη. καί δύο άγγελοι παρουσιάζονται

καί ποϋ δρέποντας λουλούδια ελεγε μέ τραγουδιστή φωνή: Είμαι ή Λεια

άπό τό ενα καί τό άλλο μέρος, έπάνω άπό τούς βράχους, μέσα εις πράσινα

άν θέλης νά μάθης πώς μέ λένε’ μέ τάκούραστα χέρια μου πλέκω για

κυματιστά φορέματα, ν.ζ. ώπλισμένοι μέ τετραγώνους ρομφαίας — θελκτι

τόν εαυτέ μου ένα στεφάνι. καί το φορώ γιά νά βλέπω έμορφο τον εαυτό

κοί Εμφανίσεις συμμετρικά:. Ή

μου στόν καθρέφτη. Ά λ λ ' ή άδελφή μου Ρ αχήλ δέν τόν εγκαταλείπει ποτ-:

τάνυξις. Ε ίς τά τρίστιχα τοϋ Λά'/τη μάς εύχαριστε; αΰτη ανεξαρτήτως

περιγραφή είναι: χρώμα, κίνησις καί κα-

καί μένε; καθισμένη εμπρός του ήμερες ολόκληρες. I ής άρεσε: νά κυτάζη

τοϋ νοήματος της. Είς τόν ποιητήν τής θ ε ία ς Κ ομωδίας ή άλληγορία

σ' αύτόν τά ώμορφα μάτια της. Ε γώ πάλ: χα;ρομα; στολίζοντας τόν εαυτό

είναι μία καλλιτεχνική σύνθεσις, πάντοτε γραφική καί δίχως δυσαναλο-

μου μέ τά χέρια μου. Είν ευτυχής θεωρώντας. β%μ ευτυχής ενεργών :ας··.

γίας. Τό δέ Καθαρτήριον ιδιαιτέρως άφθονεΐ εις τάς έξαιρέτους σκηνάς τού

Ετσι παρουσιαζόμενον το νόημα φαίνεται

κάπως ςηρον.

Η πρακτική

Λεία καί ή Οελκτ;κή Ρ αχήλ είνε πολυ ώχρα: φυσ:ογνωμ;α:.
διαβάσωμεν τό

Α λλ

ας

Ιταλικόν κείμενον: ή μουσική τής γλο>σσης, ό .ρυφ&ρό-

είδους τούτου, τάς ύπερόχους είς χρωματισμόν.Έ πειτα, διά νά είναι πλήρης
ή παραίσθησίς μας, συχνά έπάνω στά χείλη τών προσώπων, είς τό στόμα
τών πλανωμένων αγγέλων. δέν λείπει τό άπο περγαμηνήν φυλακτήριον.

της τών εκφράσεων μάς αιχμαλωτίζουν κα: νομ:ζομεν οτ; ή Α ία κινεί.

εις τό όποιον ή^λπορεί νά διαδάση κάνεις άλλοτ

ένώπών (μας. ώσάν τά μάτια τής Ρ αχήλ νάρχιζουν νά σπιθοβολοϋν. Γότε

λοτε τά πρώτα λόγια ένος Ευαγγελίου ή ένος ύμνου « Τ ο lu e is a n t e . . .

ενα εόαφιον ψαλμου, άλ

’ μπορούν νά συμβολίζουν ή μία τήν πράςιν. ή άλλη τήν θεωρίαν, διότι η.

S a lv e r e g in a . . . B e a ti p a u p e r e s . . . » Καί σκέπτομαι πόσον κενά θά

γλώσσα αύτή μέ τάς κυματιστά; αρμονίας αιχμαλώτιζε: τήν όνειροπλάνην

φαίνωνται

μερικά

μας. κα: δέν άμφιβάλλομεν πλέον, οτ: αί δύο αύται μορφα;. τάς οποίας

άρχαϊσμοϋ

ποϋ έχει ή ποιητική

χωρία τοϋ Λάντη είς τον μή έχοντα τό αίσθημα του

διαβλέπομε'/, έπέρασαν άπό τήν φαντασία·/ τού πο:ητοϋ:

τής ζωγραφικής. Π ώ ς γνωρίζει μολαταύτα νά θέτη είς πράςιν τάς αλλη

φαντασία

τής

ανερμηνευτου

ναριτος

γορίας του καί νά δίδη είς αύτάς τήν κίνησιν τοϋ ονείρου! Λεν είνα: ποτέ ρη
G io v a n e

e b e lla

in

sogn o

mi

p arca

τορικόν σχήμα, άλλά πίνας ζωγραφικής έχων έντός του τήν άξια-/ του.

D o n n a v e c le re a n d a r p e r u n a la n d a
C o g lie n d o

fio r i

e

c a n ta n d ©

Τό «11 u o v o s til d o let'» λάμπει άκόμη ζωηρότερα είς τάς παροαοιώ-

d ic e a .

σεις,

αί

όποίαι

περιβάλλουν

τό

ποίημα

ώς

κισσοί.

Η

κεντρική

ιδέα τής θ ε ία ς Κ ω μ ω δίας ανήκει είς τόν μέσον αιώνα, ή άρχιτεκτονική
S a p p ia

q u a lu n q u e

C h ’ io m i t o n
le

Ά λλοτε
τομία.

b e lle

πάλ:ν

m ani

τάς

i! in io n o m c

d im a n d a

της είναι καθολική. Ά λ λ ’ αί πολυάριθμοι παραπληρωματικα:

L i a , e v o m o v e n d o in t o r n o
a

ia r m i,

άλληγορίας

και τό σύνολον τής διακοσμήσεως είν' εργον πνεύματος

tin e g fr ir la n d a .

τοϋ Λάντη

Ά ν ή σημασία των μας άφίνη ψυχρούς,

τών

εργασία:
νεωτέρων

χρόνων. Ε ις τούς γοτθικούς τοίχους βλέπει κανείς σχισμάδες, όπόθεν

χαρακτηρίζβι

συν

όμως τά περιγράμματα

Ίών φυσιογνωμιών μάς ευφραίνουν μέ τήν έπιμελψένην και πλαστικήν

ό ήλιος εισέρχεται τής ζω ή ς άναμιγνύει τήν λάμψιν του μέ τό σπιθοβόλημα τών φωτοστεφάνων.
Ό Μακώλεϋ είς τήν μελέτην του περί Μ ίλτωνος, σημειώνει τό πάθος

έκζήτησιν. Συμβαίνει τότε νά είναι συχνά καθώς ένας εύλαβής πίνα!; είς

τοϋ Δά·/τη διά τάς λεπτομερείς κα, άλλεπαλλήλους παρομοιώσεις.

*να παραθυρέφυλλον άγιου βήματος ή καθώς ενα άγαλμα έπάνω στους

μένει ιδιαιτέρως είς τήν άκρίβειαν τής περιγραφής τών οπτασιών προ

τοίχους μιάς Γοτθικής μητροπόλεοος. ' Ετσ:. στο 8 ον άσμα τού Καθαρ

χωρεί τόσον, πράγματι, ποϋ θά ήμποροϋσε κανείς νά διαγράψη τό σ/έδιον

τηρίου ΐύρίσκεται μία άλληγορία ώραια καθώς -ωγραφια

θρησκευτική

τής Κ ολάσεως, νά μετρήση άκριβώς

τάς διαστάσεις τών κύκλων, την

Σορντέλλο έκ Μαντούης. μέ τήν ϊυσιν

κορφήν καί τήν φύσιν τών τοπίων. Ό

Μακώλεϋ προσθέτει, με φιλόφογον

παλαιού ’Ιταλού διδασκάλου. Ό

Επι

() άνατέλλων ήλιος τής γηινης ώραιότητος χρυσώνει τούς άνθρωπόυ;.
όπ ισθοβουλίαν. ότι ή μέθοδος αΰτη καταστρέφει τήν μυστικήν «έντύπωσιν».

τδ δένδρον καί τά ζώ α.

Καί τοΰτο αληθεύει άναμφιβόλως διά τον συγκρίνοντα τήν θ ε ί α ν

Κ ω-

σικάς σκηνάς ποϋ ό Λάντης έπισυνδέει ,μέ τάς υπερκόσμιους του όπϊασιας.

μ ω ί ί αν

μέ

τον Ά π ο λ ε σ θ έ ν τ α

Π α ρ ά δ ε ι σ ο ν.

Η πρωινή δροσερότης πλημμυρίζει δλας τάς φυ-

Ά λ λ ' αν

Καί καθώς επάνω στους πίνακας ή άγελάδα καί τάρνιά, λεπτομερώς ζ ω 

λάβη κανείς άλλην αφετηρίαν έξηγεί τήν περίσσειαν αυτήν τής ακρίβειας.

γραφισμένα, γειτονεύουν μέ τήν Παρθένον, τούς άγγελους και τους μάγους,

Ά ν ό Λάντης συχνά ύποβάλλη τδ βασίλειον τής φαντασίας είς λεπτολόγα

έτσι.είς αύτόν. τό {.ψηλόν καί τό ειδυλλιακόν συναντώνται εις ειρηνικήν συμ

μέτρα και μέτρηση είς τάς αναλογίας τά χαρά τής φαντασίας του έφευ-

φωνίαν. Είναι αφελής είς τάς παρομοιώσεις του καθώς ό

ρεθέντα σύμβολα, τδ κάμνει εξ ευσυνείδητου υποταγής του πρός τδ γενικόν

νά έκφράση, δτι οί έκλεκτο,: φέρονται πρός αύτόν ώσάν ελκυόμενοι απο

έκείνο πνεύμα, τδ οποίον ήγαγε τους ζωγράφους και τους

τόν έρωτικόν πόθον, τούς άναπαριστά ώ ς ψάρια κολυμβώντα είς ήρεμον και

είς τήν μελέτην τής προοπτικής.

αρχιτέκτονας

Η γεωμετρική αΰτη άκρίβεια εις τον

π λ α σ τικ όν ποιητήν είναι η μαθηματική επιστήμη τοϋ Λεονάρδο δά Βίντσι

μετά τήν γοργήν εξελιξιν τοϋ αισθήματος τής τέχνης εις την

Ιταλία'/.

Αί παρφ,οιώσεις του δέν τοϋ χρησιμεύουν μόνον ώ ς ώ ς ύπομνηματισμός.
Μεταγγίζει είς αύτάς τήν χαράν του. καθρεπτιζει εις αύτάς τήν ηρεμον
καί ταύτοχρόνως διεισδυτικήν έντύπωσιν τού τοπίου, πίνακος φυσικού ή
σκηνής τού άνθρωπίνου βίου

Είναι ύπδ τήν εποψιν αύτήν ο πρώτος ποιη

τής τού μεσαιώνος, δστις έθεώρησε τήν ζωήν και τήν φύσιν αξίαν άν«παραστάσεοίς.
άξί«ν. Είναι μικρά σχέδια με γραμ,μάς λεπτάς.

σκίτσα

χαραγμένα άπό

μίαν λεπτήν παρατήρησιν. νεωτερισμοί ποϋ έιμφανιζονται εις τόν Λάντην.
Πρέπει δμως νά σημειώσωμεν. οτι δέν συμβαίνει πάντα τδ τοιοϋτον. Συχνά
δταν ο ποιητής παρατηρή το στερεωμ-α κυριευεται άπο τδ θελγητρον τοϋ
« d o l c i s t e lle » τών γλυκών άστρων, άλλά γενικώς τά παρατηρεί μέ τά
βλέμματα

τού

άστρολόγου. Ζητεί τόν άστεριψ,όν, τδν μεσημβρινόν και τον

ζωδιακόν,

καί

δέν προκαλεί τό ένδιαφέρον τοϋ αμαθούς «α γ ν ώ σ του . Α λ

λοτε δ ποιητής παραγκωνίζει τόν σοφόν, άναζητεϊ εις τόν ουρανόν τά μυ
θολογικά ταύτα σημεία.

Α λλοτε ο μ.υστικος. ό οποίος βλεπει εις τ άστρα

τούς δαδούχους τού θείου φωτός κι?: τήν εστίαν τών εκλεκτών. Ο ουρανός
του. τόν περισσότερον καιρόν, είναι ό μεσαιωνικός ουρανός, και όχι ό γα
λανός θόλος τών ζωγράφων. Ά λ λ ' ή έλευθέρα φύσις. ή μορφή ένός τόπου,
τό κυμ.άτισμ.α τής θαλάσσης και τά ζω α. πόσους πίνακας παρέχουν πάν
τοτε δροσερούς καί πάντοτε γοητευτικούς. Μ άς

ενθυμίζουν τούς ρωπο-

γροίφικούς πίνακας τών πρό τής Α ναγεννήσεως 'Ιταλών ζωγράφων. Έ τ σ ι
ή άφιξις τώ ν βασιλέων μάγων είς τόν στάβλον οί βασιλείς εύρίσκονται είς ενα τοπίον σεμνόν, άλλά «θερμού» χρωματισμού: Τριγύρω των ο!
ποιμ,ένες φέροντες αμνούς επάνω στους ώμους των και τά ζώ α τής φατνης.
τό a r r ie r e - p la n , ένα δενδράκι μέ τά ς γρ3ρμμ«ς «λυ

μένες» φαίνεται ώσάν νά μάς γνέφη. Σύλληψις και διάταξις πολύ άφελής. σύνθεσις ορφανή κάθε «συγχρόνου βαθύτητας». Καί μολαταύτα !
αύγή τής

λίμνην κ' έξαφνα συγκεντρωνομένους αν πεση

τέχνης διαβαίνετε! εις τούς πίνακας τουτους.

Η

τι μεσα

εις. το

νερόν:
C o m m e in p esc h iera - c h e tr a n q u il la e pin a
T r a n g q js s i 1 p e s c i a cio d i e vieu di fu o ti
P e r ilio d o ch e lo s tim in lo r p a s tu r a
S i v id io b en p in di m ille

'p le n d o r i

t r a r s i v e r n o i ...........
'Ά λ λ ο παράδειγμα. Ό

“ Ετσι. α; παρομοιώσεις του. ώ ς τοιαύται, πέρνουν εξαιρετικήν δλως

Μολαταύτα είς

καθαράν

Ομηρος. Λια

Λάντης. οδηγούμενος άπό τόν Βιργιλιον καί

τόν Στάτιον. φθάνει στο κατώφλι τού Παραδείσου τ ή ; γης. Είναι ρράδυ.
καί δέν ήμποροϋν νά συνεχίσουν τήν πορείαν των άνάμεσ' απο το βουνόν.
Σταματούν σένα κλιμακωτόν δρόμον, τον όποιον περιβάλλει διπλοϋν τείχος
άπό βράχους- έπάνω στό ενα βαδίζει ο Λάντης, ®πι τών ίύο άλλων ν bipγίλιος καί ό Σ τά τιος. Οί βράχοι είναι άπόκρημνοι. άπό μία'/ μόνη/ σχι
σμάδα φαίνεται ό ουρανός καί τοιουτοτρόπως είς τδν όριζοντά του ρλεπει
άραιά αστέρια, άλλά περισσότερον τοΰ συνήθους λαμπρά καί π/.ατια. Γοιοΰτον είναι τό πρώτο, «σχέδιον» και ή άληθινή υποθεσις του πινακο,.
σθεν φαίνονται αί κορυφαί τών

Απεννινων και, επί τής κλιτυος. ενας βο

σκός μέ τό ποίμνιόν του. Ό Λάντης αναπαύεται εις το τοπίον αύτό άνάμεσ
άπό τούς οδηγούς του. καθώς κάμνουν αί αίγες μυρηκάζουσαι, ΰστερ

απο

τδ βοσκολόγημά των καί τά πηδήματα άπό κορυφήν είς κορυφήν' π/.αγιαζουν είς τήν σκιάν, ένώ ολόγυρά των το βραχωοες εοαφος φλεγ=..αι υπο
τάς ακτίνας τοΰ ήλιου' δχι μακράν στέκεται δ βοσκός, οστις τάς επιολεπει, άκκουμδών επάνω στήν γκλίτσαν του. Τοτε ο Λάντης ενθυμείται. ..αρατηρών τούς συντρόφους του. τδν περιβολάρην. οστις περνά τήν νύκτα
στό ύπαιθρον, σιμά είς τό ποίμνιόν του. έκ φόβου μήπως κανέν αγρίμι έπιπέιη και τδ δεκατ·ση.
1 a c ite -all o m b ra · m e n tre ch e il sol ferve

G u a r d a te dal p a s to r d ie in su la v e r ® *
P o g g ia t o s ’ e. e lo r p o g g ia t o s e r v e .

'<

E quale il m an drian che ftiori a lb erga ,

φυσικοί αύτή: πίνακες, οί συναπτόμενοι πρός τάς έποχάς, τάς ήμε

L u n g o il p e cu lio su o q u e to p ern otta

ρ α ; και άκόμη τάς διαφόρους ώρας τής ήμέρας, δείχνουν ποιον ήτον είς

G a rd a n d o p erch e fiera n on lo sp erga

τον Λάντην τό πνεΰμα τής παρατηρήσεως και ποιον τό ζωγραφικόν αί
σθημα. Είναι πιστεύω πολύ εύκολώτερον νά μετρήση κανείς τό σώμα τοΰ
Εωσφόρου παρά νά έννοήση καί νά παραγάγη τά τόσο

T a li era v a m o tutti a tre allotta

περίπλοκα, τόσο

φευγαλέα χαρακτηρ;στικά τής ζώ σης φύσεως. Προ πάντων κατά τον αιώνα

To co m e capra, ed ei c o m e p astori,

τοΰ Λάντη. οταν ένα τέτοιο συναίσθημα ήτον άκόμη άδύνατον είς τήν άν-

F a scia ti q u in ci et quindi d’ alta g rotta .

Ορωπινην ψυχήν, συναίσθημα ποΰ ό βιογράφος τοΰ Πετράρκα Π ι εξυμνεί είς
Ά ναμ φ ιδόλω ς ή παρομοίωσ:ς δεν εχε; τίποτε τό πρωτότυπον βοσκός,
ποίμνιον. στάνη, εικόνες άπό τάς πλέον συνηθισμένας.

Α λλά π ώ ς τ ά ;

το πρόσωπον τοΰ ήρωός του. όστις εΰρε τήν χαράν του είς τάς φυσ:κάς
ν.αλλονάς.

ι ο πρώτος άνθρωπος

τών σημερ;νών χρόνων,

απόστολος

χρησιμοποιεί ό Λάντης ; Ε ις αυτόν ό ιτοίμην καί τά ζώ ά το-j δέν «χοι*ν

τών νέων εποχών>< ( 2 ) . Κ ατά τον μέσον αιώνα πράγματι, ή καρδιά έμενε

καθώς εις τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, συμβολικήν άξίαν. -/.at δέν

βουβή, το βλέμμα κενόν, ή ψυχή υποταγμένη εμπρός εί; τήν έλευθέραν

τχετίζοντα: μέ τά τόσον συχνά εμφανιζόμενα σ τ ε ρ ε ό τ υ π α

τής λογο

ούσ:ν· το τερασμα τών εποχών, ή πρασινάδα τής άνοίξεω; ή δρ:μύτης τοΰ

τεχνικής παραδόσεως. "Οταν διευθετή τήν παρομοίωσίν του, οπως εΐδομεν,

χε:μώνος, ή πτώσ;ς τών φύλλων, τόσα; εικόνες, τά ς οποίας έβλεπε κα

*ε?ς τότας χαρακτηριστικά? λεπτομερείας, εμψυχώνει μέσα του τάς άπο τήν

νείς

ζωήν παρμένας εντυπώσεις· ό ποιμήν του και τό ποίμνιόν του είνα: σχέδια

γραφικόν, προ πάντων δέ καμμίαν «ψυχικήν κατάστασιν». Μόνον, οτ: χάρ:ν

έκ τοΰ φυσικού. Οχι αναμνήσεις έκ τής Βίβλου, ουτε μάταια ψευδόχρυσα

τοΰ Πετράρκα δέν πρέπει νά ληφ,ονή κανείς τόν Λ άντην τό αίσθημα τής

στολίσματα.

ρύσεως τόν δονεί βαθύτατα και δύνατα: νά 'πή κανείς δ;ά τούς δύο πο:η-

Τ ά διάφορα μέρη τής Κ ολάσεως, ώ ς γνωστόν, άναπαριστοΰν μ·;:χφερμένα είς τόν κόσμον τοϋ υπερπέραν, τοπία ’ Ιταλικά.
οντα: πτερυγίζουσαι φλογισμένα1
.. ΤΙ οπτασία αΰτη έχε; τήν ρίζαν της
είς τήν πραγματικότητα, κα: ό πο’.ητής άναφέρε: ενα φυσικόν θεαυ.ϊ είς
τήν λαμποβολοΰσαν κα: άκρ:βή παρομοίωσίν ταύτην. Είδε τάς πυγολαμ
πίδας α: όποια:, είς τήν καρδίαν τοΰ θέρους, κατά τήν δύσ:ν τοΰ ήλιου,
τών

κωνώπων

αντικαθιστά τό πτερύγ:σμα τών μυιών. σπιθοβολοϋν μέσα είς τήν ομίχλην
τοΰ λυκόφωτος' ό χωρικός άνέρχετα: άπό τήν κοιλάδα κα: γύριζε: στήν

άλλ" είς

τάς

όποιας

δέν

εζητοΰσε

τίποτε

τό

τ ά ς: ό Λάντης έχε: τό βλέμμα δ:απεραστικώτερον. ό άλλος αισθητικό
τητα πλουσιωτέραν.

Ε ίς τόν κύκλον τών κακών συμβούλων αί ψυχαί τών καταδίκων καί-

άκριδώς είς τήν ώραν κατά τήν όποιαν τό πτερύγισμα

άναμφιβόλως.

Ο Λάντης κατά τήν διάρκειαν τών περιπλανήσεων

του, «μέ τήν καρδίαν πάντα έστραμμένην πρός τήν πατρίδα του» ρίπτε:
μόνον κατά διαλείμματα έπί» τοΰ τοπίου βλέμματα μεστά θλίψει»ς καί συμπαθείας. Ό

Π ετράρκας, τουναντίον, είς τό άπλοΰν καί άνετον σπίτι του,

είς τήν εξοχήν, παρατηρεί επ': ώρας δασώδεις κοιλάδας, τάς όποιας διαρ
ρέουν ρυάκ:α. καί σπούδαζε: είς τήν φύσ;ν τήν μουσ:κήν παρά τάς γραμμάς.

Εκεί καθώς καί άλλοΰ. ό Λάντης μάς παρουσ:άζετα: πλαστικώτε-

ρος, ό Π ετράρκας λυρικώτερος.
Ωστόσο ήμπορβΰμεν, άν θέλετε, νάνεύρωμεν είς τον Λάντην τό προ-

καλύβαν του, και ιδού οτ: άφίνε; νά πλανώντα: τά μάτ:α του επάνω άπό
τά χίλια φώτα ποΰ περιφέρονται υπέρ τους κάμπους του. “Ετσ; κάμνει ό
Λ ά ν τη ς:
O u a n te il villan , ch e al p o g g io si riposa
nel te m p o ch e cohti ch e il m o n d o schiara

1 1 ) K .n tin g : P ettrarcas L eb en ttud W e rk e .

la faccia sua a noi tien m a n o a scosa
C o m e la m o sca ce d e zen zara
V e d e lu c cio le giu per la vallea
i'o r s e co la clove v en d em m ia o d ara
D i tante fiam m e tu tta risp lend ea
L ’o tta v a b o l g i a .........

■2}

Ή

έπ:στημον:κή φαντασία

παρασύρε: τόν K o r t illg

μέχρι τοΰ

: ημείου, ώστε νά παραβάλη ενα περίπατον τοΰ Λάντη είς τό ορος Βαντοΰ
μέ την χειρονομίαν τοΰ Λουθήρου καίοντος τήν βοΰλλαν τοΰ Πάπα. Πρέτε: μολοταΰτα νά όμολογήσωμεν. πώ ς άν ό παραμικρότερος περιηγητής
σήμερον ολίγον φροντίζη δ:ά τούς περ;πάτους τοΰ Πετράρκα. κατά τους
νρόνους έκείνους το πράγμα ήτον όλ:γώτερον τετριμμένο·/.

οιμιον μελαγχολίας δλ ω ς συγχρόνου : Δέν περιγράφει τότε ό ποιητής μας
.οπια. θέτει άντιμετώπους την εύαίσθητον καρδίαν καί τήν ήρεμίαν τής
φύσεως.

Ετσι, οταν μάς ζωγραφίζω τήν συγκίνησιν, ήτις

ναύτην έπί

κυριεύει τον

τής θαλάσσης κατά τήν δύσιν τοϋ ήλιου, τήν ιδίαν

κατά τήνοποίαν

Η ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΗΣ ΧΗΡΑ

ήιχεραν

άπεχαιρετισε. πρός τήν αυγήν, τους οικείους του: ή καρ-

Δ Ι Η Γ Η ΜΑ

δ:α τοΰ ταξειδιώτου ποϋ απομακρύνεται σχίζεται άπό τήν άγάπην, οταν
άπό .ην μακρυνην άκρογιαλιάν φθάνουν οι ήχο: τοΰ έσπερινοϋ, ώσάν θέλοντες νά κλχύσουν τήν ημέραν ποϋ πεθαίνει:

Ο Ντφ,ποτσυ και ό
κα.

E ra g'ia 1 ora che v o lg e il d isio

ch e lo n iio v o p ereg rin d 'a m o re

•·

* '■ στίχοι ουτοι υπερβάλλουν εις γλυκύτητα το βιολί τοΰ Ά μ ά τι, και
είναι σχεδόν αμετάφραστο:.
Ο Β ύρω/ aic μιαν άπο τάς στροφας του άνα|φερει εις έαυτόν τό χωριον αύτο τοΰ Λάντη. Λεν προσθέτει παρά μόνον δύο στίχους κ' ένα επι
φώνημα. αεν είναι, λεγει. μια φαντασιοπληξία, τήν όποια1/ μυκτηρίζει τό

Ανγκυαλ εδικαιούτο εις τοΰτο. 6 φίλος του. 0 γαιοκτήμων δχι και

'οτο. Μίλησαν γιά πολυ άφηρημενα πράγματα, άν καί ό λόγος ήταν -'ΐά

Ή ά σου πώ χάτι». ειπε ο Χτόμποτσυ, ύστερα άπό μακράν σιγήν.
,·α με παρης '.".α άοιακριτο και γ:
τερο' είνε ενάρετη γυναίκα— ■

Λ ΐ ι ! su rly n o th in g dies, bnt som th in g m ou rn s !
is this a fa n cy , w h ich o u r reason sco rn s ;
* »ι ούο αυτοί στίχοι με κάμνουν νά αισθανθώ τήν διαφοράν τών αιώ
Ό ,τι είς τόν Λάντην είναι μελαγχολία έν τή γενέσει της, είς τόν

Βύρωνα αποβαίνει συναίσθημα τό οποίον, πηγάζον έκ τής ανθρώπινης ψυχής διαχύνεται είς τήν φύσιν ολόκληρον.
_

( ’Ακολουθεί)

Λέν

αυτο δεν θά τήν έκτιμήσησ λιγώ-

Ενάρετη . Γιποτε αλ/,ο : 1 ι εινε αρετή, τι εινε αμαρτία : Μ ’ ;-, λέ
; ι “ , μιά '.3sα -ζήτημ α άντιλήψεως».
•ιίολυ καλά. —ερs ιz οτι τής κανω κόρτε. Ληλαδή όσο μπορεί να .·,ά-

Οχι. Κ α θ ώ ς ή φωνή τοΰ σημάντρου κλαίει τήν άχοθνήτκτυσαν

ί,μέραν, έτσι, άν πιστεΰσωμεν τον ποιητήν, «είς -ήν φύσιν ούδέν αποθνή
σκει άθρήνητον».

ϊνατά τό Ουγγρικόν)

τά πελέκια στον τοίχο, υστέρα ό

μιά ξανθή κυρία, ή οποία με τα ομορφα πόδια της ίπατοϋσεν άσφαλέσ;α τα το έδαφος τοΰ πραγματικού.

K αθα-ρ. 8 )

νων.

άσπίϊα και

νατή επιίρζσι και στους ουο. ποϋ η φαντασία τους άρχισε νά λαχταρά
μυστηριώδεις χώρας.

P u n ge, se o d e -q u illa di lo n ta n o
C he paja il g io r n o piang~er che si n m ore

;

στην

ουνατος καπνός τής Συρίας, ποϋ εγεμιζε τό δωμάτιο, έκ αν αν τόσο δυ

ic, di ch e han <lctt<> ai d o lci a m ici a d d io

Λ ο γ ικ ό ν

τήτ

II νυχ,ερινη σιγή, ο παραςενος φωτισμός, πού αντανακλούσε .τορ-

φυρόχρωμα επάνω

<ii n a viga n ti e in ten erisce il cu ore

Ανγκυαλ εκάθηντο παρά τό κόκκινο φώς

/.άμπας στό ντιβάνι τοϋ καπνιστηρίου και μιλούσαν για μιά ξανθή γυναί

λι,

/.aviir κόρτε σε μια τέτοια άναξιοπιστη. ακαταλόγιστη γυναίκα

αγαί·.ώ τρελλά. άλλά τηρώ

απέναντι της στάσ:

άν^Ιιονής. Τή

Τήν

.-τι -υη

τοΰ θά θελήση, θά πέσω στά πόδια της. άλλά μονάχα αν θέληση. Χ ά έκιεθώ μου είνε άδύνατον».
ι·Σωστά. Καί υστέρα >
•ΙΙροχθ=., μ.ου εφάνη. οτι θά υπεκυπτε τέλος. Έκάμαμε μιά εκδρομή
στο τούρκικο ερείπιο και γυρίσαμε μέ τό σκοτάδι. Η μ ε ίς οί δυό πηγαί
ναμε μπροστά άπο τή συντροφιά καί σταματήσαμε στό πέτρινο γεφύρ· τεριμενοντες τους άλλους.
έκρυβα; τό φεγγάρι κα

Γώρα ήταν θεοσκότεινα, τά πεύκα στην όχθη
κάτω άπό τά πόδια μας έλαμπε άπό καιρό σε

κ.·:Γο ό άσ,.ρος άφρος το ποταμιού, που βοοϋσε. Σ τα κάγκελα τού "ίΰυ*·,οϋ σ.ικομαστε ο ενας ίίπλα στον άλλο— τότε ένοιωσα ξαφνικά τή *·υ·
αιχ α νά ,οά^η τό χέρι της στον ωμό μου. Σ ιγά μοϋ είπε- «Β λέπω τώρα

ε υ γ η ν ιο ς

:

ΠΕΤΕΡΦΥ

j-οσα στή ψυχή σας. άγαπητε φιλε. σάν νά ήσασθε άπό γυαλί. Καί σείτ
ί ’ αβάζετε στή δική μου. δέν είνε έτσι : Μή μιλάτε— 6λα εινε καλά !■
«Π αράξενα λόγια, έ; Λέν άπήντησα τίποτε. ’Εν τώ μεταξύ μάς έ'φθα:αν οι λάλοι.

Αργότερα καθήσαμε μαζύ στό έξοχικό ρεστωράν. ' Ηκυρι.ί

οέν έβαλε μπουκιά στό στόμα της καί ήταν εκπληκτικά σιωπηλή. "Ενα

δ

—
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eiioc γλυκειάς άτονίας τήν κατείχε. Κάποτε χαμογελοϋσε καί μέ κύτταξε κρυφά.

Από όλα ήθελα τ ώ ρ 3 . δέν εΐνε ετσ’. ;»

έν« βλέμμα στήν ψυχή της. Σ ' αύτή τήν ψυχή λειτουργούν μυστηριώοεις
δυνάμεις, ποϋ είνε άγνστες στήν ίδια τή γυναίκα. Αϋτά τά ψυχικά ρεύ

"Τ', συνέβη ύστερα ;» ερώτησε ό συγγραφείς.

ματα τήν διευθύνουν και έχουν μεγαλήτερη επίδρασι σ

«Συμφωνήσαμε νά κάμουμε χθες μιά νέα έκδρομή στο Μπόκσταλ. Ή

τυπώσεις τοϋ εξωτερικού κόσμου καί τά φυσικά της ένστικτα. Τήν επι

συντροφιά ξεκίνησε μέσα σ' εξ αμάξια. Σ ' ενα απ’ αύτά έκάθησα με τήν
ομορφτ/ κυρία. Σ τό δρόμο ήταν θελκτικά καλή.

Α λλ ά καί έξω πώς δέν

έφώναζε μονάχα άπό τή περίφημη ευδιαθεσία της. Τότε άρχισαν νά παί- C υν

αύτή άπό τάς εν

δρούν περισσότερο άπό τήν πείνα, τόν έρωτα, τό ψύχος καί τή ζέστη. Αέν
παρετήρησες άκόμα. ότι κάποτε καί

τό πρόσωπό της

είνε κουρασμένο

καί μελαγχολικό σάν φθινοπωρινή βραδειά κα»: άλλη φορά πάλι δροσερό

ο! τσιγγάνο: ενα κουτό σι χαμένο τραγούδι'

καί χαρωπό σάν ανοιξιάτικο π ρ ω ί:

Καί τά

μαλλιά

« II μάννα μου τά φταίει όλα— »

εινε πρασινοκίτρινα, τήν άλλη πάλι

καστανά

ή γαλανά. Στήν ίριδα γυ

της τή μια φορα

ρίζουν φειδωτά κάποτε μικρά χρυσά ερπετά, ενώ άλλοτε εινε παλι
Η γυναίκα άκουσε μέ προσοχή πολλή ώρα τό τραγούδι βυθισμένη σε
όνειροπόλησι.

Ακουγε προσεκτικά καί άπαντούσε στάς ερωτήσεις μο; σύν

τομα καί μελαγχολικά.
«Μ ήπ ως είσΟε άρρωστη :» ρώτησα μ’ ενδιαφέρον.

μάτι.

«Τ ο πρόσωπό της χλωμό, έδάγκανε νευρικά τα χείλη της. Αέν έτολμησα νά τής μιλήσω πλέον, γιατί ενοιωθαί, δτι ή ψυχή της έγέμιζε σιγά
σιγά άπό άπειρη πικρία. Τήν ενοχλεί ή φωνή μου. κάθε κίνημά μου- με

Γι θά πή αυτο . Γιατί εινε

ετσι ;
Λυπημένα τόν δ ιέκοψε ό Ντόμποτσυ.
«"Εχει ιδιοτροπίες, αυτό είνε όλο».
«Μονάχα αυτό δέν πιστεύω.» ειπε ό

«Αιόλου !»

βρίσκε: ανυπόφορο, άνόητο καί ϊξιομίσητο.—

ρίc λάμψι και ψυχρή σάν γυαλένιο

χω-

Ανυγκαλ. « Ο π ω ς σ

όλα κα:

σ’ αυτή τή γυναικεία ψυχή επικρατεί λογική μονάχα, πού δέν τήν κατα
λαβαίνομε. Ά ν

τήν έγνώριζα περισσότερο, θά εΰρισκα ίσω ς το κλειδί

τής ψυχής της καί θά σοϋ έλυα τό πρόβλημα».

Σηκώθηκε, άφησε τή συν

τροφιά καί κάθησε μονάχη σ’ ενα παράμερο μπάγκο. Τήν άκουλούθησα
και είδα έκπληκτος, ότι τής είχαν έρθη δάκρυα στά μάτια καί το πρό
σωπό της είχε τόν σπασμό άπό ανέκφραστο πόνο.
« Ί ρ μ α . γιά όνομα Θεού. τί έχετε ;«

•στό Μ πόκςταλ,, περίμενε ή ξανθή κυρία γεμάτη ανυπομονησία τόν πα

« Αφήστε ;j ε !.■ έψιθύρισε ερεθισμένη.

πουτσή της. Πράγματι ενεφανίσθη- ό παπουτσής καί ή ξανθή κυρία σχε

Εσηκώθη καί πρός μεγάλη μου έκπληξι άρχισε νά κλαίη. Τήν :πια·
σα άπό τό χέρι. μέ άπώθησε

Τότε έξύπνησε μέσα μου ή ανδρική υπερη

φάνεια καί δέν τήν επλησίασα πλέον— ».

Ά λ λ ’ αϋτά δέν είνε ολα. "I >ταν

γυρίσαμε τό βράδυ, περάσαμε άπό τή βίλλα της. Ή

γυναίκα ήταν μέ

τήν αδερφή της στό μπαλκόνι καί γελούσε. "Οταν είδε τό άμάξι

>.ου μού

έρριξε ένα σωρό

«Κ αλή

τριαντάφυλλα καί μοϋ εφώναξε

νύχτα, Ντόμποτσυ !»— Λοιπόν

χαρούμενα

φίλε. τί λες γι. αύτά : ΙΙώ ς νά εξηγήσω

αύτή τή ξαφνική μεταβολή, σάν τί νά τήν προνάλεσε : Βά εχη κάποιο
μυστικό, ποϋ ίσως ποτέ δέν Οά τ' άνακαλύψω.
όλα.

Η μητέρα της φταίει γιά

Α λλ ά γιά τ·ύ πράγμα νά φταίη :»

θήση στό άλλο.

ποϋ τσαλάβουτοϋσα στό ποταμάκι. Γιά νά ίδώ τό άριστούργημα«.
Γιά επαρχιακά παπούτσια ήταν αρκετά όμορφα. Ή

κυρία τά έφόρεσε

καί έβημάτισε μέ άθόρυβα βήματα άπάνω κάτω στό δωμάτιο.
·<Λέν είνε καί τόσο άσχημα ! Ά λ λ ά μήπως είνε πολύ στενά ;
Ο παπουτσής έστριψε τό μουστάκι του καί είπε- « Σ ά ς πηγαίνουν :όσο
καλά, κυρία, σάν νά σάς τά έκαμα χυτά στά πόδια σας. "Ενα καλά κομ
μένο παπούτσι δέν πληγώνει ουτ’ άργότερα τά δάχτυλα, γιατί τό πόδι
πατά καλά καί δέν πέφτει πρός τά έμπρός».
" 1 ‘στερα ήθέλησε νά κάμη ενα κομπλιμέντο άκόμα γιά τό πόδι της

Ταραγμένος άνεπήδησε ό Ντόμποτσυ άπό τό ένα ντιβάνι γιά νά ν.αΕν τούτοις ό Ά ν υ γ κ α λ διατηρούσε τήν αταραξία του.

Σκεπτικός είπε' «'Οπωσδήποτε είνε ένδιαφέρουσα άτομικότης. Θ '

Μπόκςταλ. Αυτός ό ταληάν-

θρωπος άπό τή Βουδαπέστη δέν μοϋ έστειλε τό ζευγάρι ποϋ έχάλασε χθες,

άπό μισή ώρα ανέβηκε στό αμάξι της καί έφυγε για τό

σπίτι, χωρίς ν' άποχαιρετίση κανένα.

δόν έπεσε στό λαιμό του άπό τή χαρά της.
«Έ ρχεσθε ακριβώς στήν ώρα. μ,άστορα· άν έρχόσαστε μισή ώρα άργότερα θά πήγαινα μέ τής κάλτσες στό

«Κ αί ύστερα ;» έξακολοΰθησε τήν άνάκρισίν του ό συγγραφεύς
« ’Ύ στερα

Ίδο’υ ή λύσις τού προβλήματος.
"Οταν ή συντροφιά μιά μέρα προτήτερα έτοψ άζετο γιά τήν εκδρομή

άξιζε

καί νά πειράξη κομμάτι τούς παπουτσήδες τής πόλεως. άλλά ή ξανθή
κυρία έτρεξε τώρα στό άμάξι της, πού ήταν έτοιμο κάτω άπό το παρά
θυρό της.

' Ι^μπρός στό κιόσκι τής μουσικής ή ξανθή κυρία συνηντησε τόν Χ τό
μονάχα ποϋ ύστερα ένοιωθε μ® α ί»ς ή

μποτσυ. 'Ο νέο; έτόλμησε νά τήν πλησιάση μέ άνησυχία. άλλά το φίοτει-

ic-Όή, κυρία, οτι μόλις μπορούσε νό σταθή στα πόδια της, τοσο πο>.υ την

νό χαμόγελο τής κυρίας τοΰ έδοσε γλήγωρα τό συνηθισμένο θάρρος του.

έστένευαν τά καινούργια παπούτσια. Το

τον-

"Ο λα έπήγαιναν θαυμάσια; —

άριστερό άρχισε νά στενόχωρη

ξαφνικά τά δάχτυλά της. άλλά και τό άλλο δεν ήθελε νά καθυστέρηση,
ώστε η ξανθή κυρία είχε τό συναίσθημα οτι έκάθητο στόν ανοιχτό κρα

Περπάτησαν μαζύ ολόκληρη ώρα.

Γστερα ό Χτόμποτσυ εζήτησε τον

φίλο του φέρνοντας ένα τριαντάφυλλο στή κουμπότρυπα, πού άπό τό πρωί
στό στήθος τής ξανθής κυρίας.

είχε εύωδίάση

μένη λάβα. Μ όλις μπορούσε νά πέρνη τήν αναπνοή της άπό τόν πόνο

γιΤ αδιάφορα πράγματα, άλλά τέλος είπε ό Χτόμποτσυ τό μυστικό του'

καί ήταν έτοιμη νά κλάψη. "Η θελε νά σκοτώση τον άρλιο j -παλωματή.

«Είμαστε τώρα έν τάξει έγώ καί ή

ποϋ έτόλμησε να πάρη τόν τίτλο τοϋ παπουτσή -ά λ λ ά

ναίκα μου."

προτιμούσε να

όγαζε τά παπούτσια αμέσως.
( >ί άνθρωποι θά παρετήρησαν κάπως τό -ρόσωπό της. γιατ
να τήν τυραννοϋν άμέσως μ
πω ς

Ώ ,

Ιρμα. Συγκατενευσε νά γινη γυ

«Συγχαρητήρια».
ά ρχ ισα

ερωτήσεις. Ιίρο παντός ο Χτόμποτσυ, Μή

ήταν αδιάθετη; Μ ήπως είχε τίποτε;

’Αρκετή

ώ ρα μίλησαν

τήρα ήφα:στείου, όπου τά φτωχά πόδια της Ικανόν λουτρό στην αναμ

ή ξανθή κυρία

Αλλ" όμως τό πρόβλημα τής νεαρας χήρας δέν τό είχε λύσει κά
νεις.. .
Φ Ρ Α Ν Τ Σ Ε ΡΤΣΕ Τ

ένοιω

Mi-n/.ij g u ou Α Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

θε. ότι Οά τήν έσκότωναν μ’ αύτες τής τρομερά ανόητες ερωτήσεις, αν

«ί»

:έν είχαν κάμη προτήτερα αυτό τό θλιβερό γεγονός τά δολοφονικά παΛέν (μπο ρούσε ν:< έβλεπε -ερισσότερο χυτά τα πρόσωπα, πού εδειχναν
ενδιαφέρον γ ι’ αύτή. Έ σηκώθη καί εσύρθη ο ’ Ινα άπομιχκρνσυένο μπάγ

— ξ ξ ΤΟ Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν ^ —

κο. Σ τό δρόμο έθυμήθη μιά εικόνα, ποϋ είχε δή στό κακουρνιοδικείο τής
Βουδαπέστης" ύποχβεώνουν μιά ξυπόλητη κυρία νά περπατήση σ
να σίδερα τού σιδερώματος.—

αναμμέ

Και αΰτό δέν Οά ήταν πολύ ευχάριστο!

ΚΕΑ

Β iΒΛ IΑ

Μέ φθόνο γεμάτο πόνο έβλεπε τούς νέους ποϋ περπατούσαν στη χ/.οη
υ.έ -α

άνετα παπούτσια τους.

Τότε έφαντάσθη. άν και είχε σπλαχνική

καρδιά, μέ φρικτή ήδονή τήντιμωρία, ποϋ θά έπέβαλε

πουτσή, άν είχε τό δικαίωμα. Θά τοϋ φορούσε σιδερένια παπούτσια μέ
καρφιά μέσα καί θά τοϋ τά έσφιγγε όσο μ-ορούσε περισσότερο.
Καί πάλι τήν φορτώθηκε ό Χτόμποτσυ.
ρικά δάκρυα, ανέβηκε κατόπιν

Η κυρία έξερράγη

σπίτι!

Καί όταν ή υπηρέτρια τής έβγαλε

στικά όργανα άπό τά πόδια, έτέντωσε ή

τε νευ

καί τά δυο βασανι

δ,τι μπορεί. Α π άνω σ’ αυτό χωράει μιά παρατήρηση, μιά συμβουλή.
Γιά το πρώτο δεν είναι άκαρπη κάίθε απαίτηση·; «Κάνω δ,τι. μπορώ

ξανθή κυρία τά ‘/ έρια καί φω-

3
“ Υστερα άπό τρεις μέρες περπατούσε ή ξανθή κυρία χαμογελώντας,
θελκτική όπως πάντα, στό πάρκο. Φορούσε κομψά λουστρίνια μέ πετσά/.ια·
μέ τή -ρ ώ τ η
τα

Ο καλύτερος τοόπος νά κρίνει κανείς ενα Ιργο, εναν καλλιτέχνη,
δέν είναι νά τόν επικρίνει, δέν είναι νά τόν επαινέσει· αύτά είναι τόσο
ίυκαλα ! Χρειάζεται, νά προσδιορίσει τή φύση τον ταλάντου καί νά
προσέξει rrcSc ό καλλιτέχνης τό υπερετεΐ, ποιες συνθήκες ταιριάζουν
περσότερο, ποιά μέσα βοηθάνε νά ξετυλιχτεί, σε τρόπο που νά δώσει

. αξε μέ ηδονική μέθη- >· Ααάχ !■·

ματιά άνεγνώριζε κανείς το εργον τού καλλιτέχνου τής

πρωτευούσης. ■ Ή τ α ν

ΚΙ' Α Λ Λ Α Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

έπήγε στό

βιαστική στο αμάξι της καί

σπίτι.
Σ τό

ΤΑΣΩ, Σ Τ Ο ΣΚΟ ΤΑΔΙ

στόν άΟ/ ,υ πα

μικρά καλοκαμωμένα παπούτσια, άλλά ■τόσο

ποϋ μπορούσε κανείς νά πχίζη μεσα με τά δάχτυλα πιάνο.

άνε

γιά να πλατύνω τό πνεϋμά μου - έγραφε ό Φλωμπέρ στ»] Γεωργία
Σ άνδη
τά λοιπά δέν είναι, στό χέρι μου.» Καί είχε δίκιο.
Λητά τά λίγα μου χρειάζονται γιά νά εξηγήσω πώς δέν αρχίζω
μ εναν ανεπκρύλαχτο έπαινο, μ' έναν πανηγυρικό. γιά τό τελευταίο βι
βλίο τον Κωνσταντίνου Χατζόπουλου («Τ άσω », «Στό σκοτάδι» κι' άλλα
διηγήματα, Αθήνα, τυπογραφείο «Ε στία», Μά\'σνερ καί Καργαδοόόη,
1ί>16 ). Από αύτά τά διηγήματα-^ και στό είδος είναι δυνατώτερος απ’
Οσα δοκίμασε ώς τώ ρα— τό τάλαντο τοΰ Χατζόπουλου μας φαίνεται λιγώ-

τερο πρωθόρμητο, περσότερο σάν αποτέλεσμα παρά αιτία, β ά είπανε λοι
πόν ολωσδιόλου χωρίς νόημα νά ζητήσει κανείς μέσα στής σελίδες τοϋ βι
βλίου του, σελίδες ασύγκριτης μορφής, τί) θεία τρέλλα στη δυνατή έμ
πνευση, την τόλμη στή σύλληψη, τήν ένταση στό όραμα, την δίπλα στον
ορίζοντα, τέλος δ,τι δίνει τό αίσθημα τοϋ κινδύνου καί τή μεγάλη ευχα
ρίστηση δτι ό κίνδυνος αϊτός κατα νικιέται. "Οπου μπαίνει ενα τέτοιο
στοιχείο («'Ό νειρο τής Κλάρας», « Η αδερφή») δέ φτάνει σέ Ικανοποιη
τικό αποτέλεσμα- ή ζωντανή πνοή σά νά λείπει, τά καθέκαστα δέ μάς
(τείθουν, ή εικόνα του φαίνεται άτονη. Γιά τούτο ακριβώς, στις δύο αιτές

μετά τόν καυγά μέ τόν άντρα της τό δυνατώτερο κομμάτι τού βιβλίου,
δ που αντό τό άπελέκητο κούτσουρο τής δημοτικής γίνεται στά χέρια τον
Χατζόπσυλσυ πινέλο

μ α γ ικ ό ,

ΐ'^ανό καί γιά τή λεπτότερη γραμμή καί

γιά τό ελαφρότερο χρώμα τοϋ μέσα καί τοϋ όξω κόσμου - εΐνε αποδο
μένη φο>τογραφικά ή σύντομη, πολύ σύντομη, καί πολύ ρηχή ρωμαιίκη
λαϊκή ψυχολογία, μιά εγκαρτέρηση άχαρη, μιά εγκατάλειψη ιίτήν ιύχη
όλωσδιόλου πεζή καί δίχως νόημα.
ΣΓ1ΥΡΟΣ

(V iE A A Z

προσπάθειες, ή φλωμπερική μέθοδο, ποϋ ri| μεταχειρίζεται μολαταύτα
ιιέ τόσο εξαιρετική επιτυχία, δείχνει μιάν αδυναμία παράξενη, πού δέν
είναι, βέβαια, δλη δική της. \έ γίνεται δμως καθόλου τό ίδιο έκεϊ ;ιοΰ
τό τάλαντο τοΰ Χατζόπουλοι μένει στά σύνορά του. στον κόσμο του,
στά πολύ γνώριμα πράματα, που σά νά προβάλλωνται μοναχά τους, στις
απλές καί μονότροπες ψυχές ποϋ έχουνε ανοιχτά τά μυστικά τους, στις
κοινές σχέσεις πού χτυπάνε στό μάτι. σέ κάθε τί τέλος, πού, χωρίς νά
είναι όλότελα επιφάνεια, έχει περίγραμμα πολύ καθαρό καί δέ χρειάζεται
κοφτερή διαίσθηση ούτε δυνατή συνθετική φαντασία. Σ ’ αύτή τήν περιο
χή ό Χατζόπουλος εινε τέλειος. Ή «Ζω ή», ή «Τ άσω », «Σ τό σκοτάδι.» είνε
τρία διηγήματα, τρία έργα ακέρια, ποϋ θά μείνουν παραδείγματα μο
ναδικά γιά τό είδος, στή νέα μας λογοτεχνία. Μέ αύτά κλείνει μιά καί
καλή καί γιά πάντα ή περίοδο τοϋ αύτοσχεδιασμοΰ. Η εκτέλεση δέν
έχει τήν δμοιά της σ δ,τι γνωρίσαμε ιός τώρα σχετικό στά ρο>μαίϊκα
γραψίματα. Ό μύθος ξετυλίγεται μεθοδικά και άπιαστα, απάνω σ' ένα
σχέδιο αρχιτεκτονικό σοφά ζυγιασμένο, λεπτολογημένο καί στά παρα-

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΗΛΗΣ
Τ ά «'Ελληνικά Χρονικά» άφιέρωσαν τήν στήλην αύτήν είς τήν Ε λλη
νικήν Ζ ωγρ αφικήν. Ή

άπόφασις τού περιοδικού δέν ήμπορεϊ νά Θ-.ωρηΘή

άδικαιολόγητη. Κ ατά τά τελευταία έτη ή ζωγραφι/.ή κίνησις έπυκνώθη
οπωσδήποτε είς τόν τόπον. Έ χομεν ήδη τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην, άνοικτήν είς τό κοινόν, με τούς ολίγους θησαυρούς της. άλλά Θησαυρούς
πάντοτε. Αί εκθέσει:, γενικά- καί ίδια ίτεραι-νεω τερισμ ό;

άςιόλογ'.:. ο

τελευταίος είσαχθείς εσχάτως μόλις και είς τά καλλιτεχνικά μας ήθη

μικρότερά του καθέκαστα. Λυτά τά καθέκαστα ιιέ αυστηρή ακρίβεια

— διαδέχονται ή μία τήν άλλην. Τ ά έργαστήρια τών ζωγράφων άρχίζουν

αποδομένα, δέν εΐνε, αλήθεια, πολύ πλούσια, βαλμένα *%t<>< σέ τρόπο
ποϋ νά υπερτερούνε τό σύνολο σάν ένα ζωντανό πλάαίμα τά όργανά tot.

νά προσελκύουν φιλοτέχνους, μεταςύ τών όποιων δέν λείπουν και ο! άγο-

1V αυτό στήν κάθε στιγμή, στό κάθε μέρος, ή ατμόσφαιρα, ό αίέρας
πού φυσάει, έχει τέλεια ζωγραφιστεί. Ζοϋμε μαζί μέ τις ασήμαντες υπάρ
ξεις του όλα τά μικροπράματα που τις βασανίζουν, τό σκασμένο πα
πούτσι τοϋ Αριστείδη Κεραμέα, τά πενήντα στρέμματα τού Νικολούλα,

μέ κάποιαν άγά::ην, ποϋ ήτο άγνωστη έω ς τώρα είς τά εκατομμύρια. ίνα:

τούς νιζάμηδες τής Στέ,λι,ας. Ό Χατζόπουλος ε»!νε ό πρώτος μας νατουραλιστής. “ Εστησε καθρέφτη κρουσταλλένιο αγνάντια στήν Ελληνική,
τήν επαρχιώτικη ζωή, τή στενόχωρη, τή μαραζιασμένη, τήν τιποτένια,
τή σκοτεινή. Τί βγαίνει απο τις πιστές αλλοίμονο! πολύ πιστές
«ΐικόνες του. απ’ αΰτη τό μαύρο τσουκάλι πού βράζει ό καθένας ιιέ τό
ζουμί του, σέ σιγανή φωτιά) ; Ηθική έρημία, καμμιά έσώτερη ψυχή,
yiavivu ενδόμυχο φως, καμμιά δύναμη καί καμμιά δρεξη πολέμου τής
δυστυχίας. Σ ’ εκείνη τή μοναδική έξοδο τής Στέλιας («Σ τό σκοτάδι»)

ραστα·.. Πλούσιοι άνθρωποι άρχισαν νά καταρτίζουν ιδιωτικά; συλλογάς,
ολα αύτά είνε 'ίέ&αια μ.ία κίνησις. τήν όποιαν δέν ήμποροΰμεν ν

άγνο-

ς-Γίμ,εν.
Εκείνο τού είνε ίσως άδικαιολέγητον ε:ς

τήν άπόφασιντών <· Ελλη

νικών Χρονικών» είνε ή έκλογή τοΰ ύποφαινομ.ένου, διά τήν διαχείρησιν
τής στήλης αύτής. Έ άν ομοις ό υποφαινόμενος άπεδέχθη τήν τιμήν νά
•τήν εύθύνην αύτήν. τό έπραςεν οχ: άπό ύπερτίμησιν τών ιδίων του δυνοέι,εων είς τήν σχετικήν ειδικότητα. Τό επραϊε. γνωρίζων, οτι ή έκλο
γή τού περιοδικού άπηυθύνετο πρός τήν αγάπην του μάλλον διά τήν οραί-

/'/ ζύτήν τέχνην, παρά είς τήν ειδικότητά του. Καί ή άγάπη του ένίκησε
τήν αύτεπίτνωσίν του.
Ισως αί προκαταδολικαί αύτ^.· δηλώσεις Οά ήσαν περιτταί.

Ί σ ω ς ί-

■Λως H i

ήσαν καί άναγκαίαι. πρός άποφυγήν μερικών παρεξηγήσεων ε/.

τών ύστερων, c- ω ς

είνε αναγκαία- άκόμη ‘/.αί μερικαι άλλαι. Η *λο να

στ,μειώσω δηλαδή. ότι ·:?; τό έργον, πού μέ χολλους δισταγμούς ά'/έλα

Ά λ λ ά ή τιμιότης καί ή ειλικρίνεια, εάν είνε άπλή άρετη ο:ά το γ . . λ >.
άνθρωπον. είνε ή πρώτη άρετή διά τόν καλλιτέχνην. Καί εί«« ταύτοχρόνως ή λυδία λίθος τής άξίας του καί ή έγγύησις της προκοπής του.
ΠΑΤΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ία . δέν πρόκειται νά φέρω κανένα δογματικόν κριτήριον. Γνωρίζω πόσο
τό κριτήριον αύτό είνε επισφαλές, καί κάποτί έπικίνδυνον. εις την εκτιμησιν τών κ α λ λ ιτεχ ν ιώ ν έργων. Και ένθυμοϋμαι έπικαίρως κάποια σχε
τικά λόγια τοϋ αισθητικού II ελ λ αίαν. Εϊτε ώ ς φιλοσοφίαν του αισθήμα
τος όρίσωμεν τήν αισθητικήν. μαζϋ με τόν Μπαουμγκαρτεν, είτε ω ς λαμψιν
τοϋ άληΟοδς, μαζί) μέ τόν Π λάτωνα, διά νά όρίσωμεν καν το αίσθημα
/.ai την αλήθειαν είς τήν τέχντ,ν, θα έπρεπε νά πελαγοδρομήσωμεν χωρίς

Β Α Γ Ν Ε Ρ ΙΚ Ο Σ ΕΠ ΙΓΟ Ν ΙΣΜ Ο Σ

τ έ λ ο ς' κα. χωρίς τήν έλπίδα να φθάσωμεν είς ένα τελειωτικόν όρισιον.
Λ :'

αύτό άκριδώς όλοι οί φωτισμένο: κριτικοί της τέχνης ^απα·: νν.νται

Κ Α Ι

Β Α Γ Ν Ε Ρ Ι Κ Η

Ε Π Ι

Δ Ρ Α Ι Ι Σ

-ο κάθε είδους δογματικόν κριτήριον κα; το αποκρούουν επιμόνως.
(ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑ)

Ε ις

τήν τέχνην, παρατηρεί ό αισθητικός

ποϋ προανέφερα1.

νά σκέπτεται κανείς με σχήματα καί όχι με λετεις.

πρεπει

(I αίσθητ'/.ο: του

Ιταλικού γ ο ύ σ τ ο 4, ό όποίο'ς θεωρεί τόν ρυθμόν ώ ς τόν ε κ τ ω ν

ο ύκ

ϊ ν ; υ όρων τού καλλιτεχνικού έργου. Οά επκμεινη νά θεωρή τ ά .

*·-ιχο-

γ ρ α ίία ς

τής Γαλλικής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, ώ ς τό αριστούργημα

Εγραφα τελευταίως έξ αφορμής τής παραστασεως τού -Η οωτομα·
-tcpa.- τοϋ κ. Καλομοίρη, δτι ό ραγνερικός έπιγονιαμός εχε ι ήδη καταεικασθή άπό τήν ίστορίχ^ ώ ς άντιπροσωπεύων μίαν νοσηράν κ α
μουσικήν περίοδον δουλοπρεπόύς υποταγής ένίων συνθετών

αγονον

εις τας ρα-

τής Γαλλικής τέχνης τοϋ X I X αίώνος. Ά λ λ ά ή κρίσις του δια τόν Λίανε

-.•νεοικάς άρχάς. μέχρ: τού ραθμοϋ τελείας έκμηδενίσεως τής προσωπι

καί τούς Γάλλους ί μ π ρ ε σ σ ι <■ ν ι σ τ α ς θά είνε έντελής κατα:ί/.η.

κότητάς των. Τούτο δμως. άπό δ.τι έίιάοασα. παρερμηνεύθη άπό μερι

Καί όμως ε'να κριτήριον Θά επρεπε νά εφαρμόζεται εις το παρελθόν, ο

κούς', καί δΓ αύτό δεν μοϋ φαίνεται άσκοπον νά έξηγήσω μέ ολίγα ,.όγια

πως καί εις τό παρόν. Καί καταλήγει ό Γάλλος αισθηματικός είς τό συμπέίασμα ?τ·. ή αληθινή αισθητική είνε έκείνη, τήν όποιαν διδάσκουν τα

τό τί ήθελα νά είπώ.
'(> Βάγνερ. είς τήν ι σ τ ο ρ ί α ν τής μουσικής. μεταξύ δλων των μεγάλων

άίΐστουργήυ.ατα όλων τών τόπων και ο/.ων τών εποχών, και α,,ο . > αρι

μουσουργών,

στουργήματα αύτά έχει καθήκον ο κριτικός νά εςαγάγη καί νά .ιωοικο-

μόνον διά τήν μεγαλοφυίαν του και διά το έπαναστατικόν του πνεύμα,

ποιήση. κ.άτά τό δυνατόν, τού; γενικούς κανόνας τής κριτικής του.
Τό νά γίνη κάνεις οδηγός τού Κοινού είς τήν εκτίμησιν των κακ/.'.τεχνικών έργων είνε επομένως μία ιμεγάλη φιλοδοξία.

Ομολογώ or- βεν

τήν έχω. "Ε χω άπλώς τήν επιθυμίαν νά προκαλεσω την προσοχή·' του
καί την περιέσγειαν τών άναγνωστών μου. διά τά εργα τής

Κλλην;·'ής

τέχντ;. Καί αύτό μόνον θά είνε ήδη κάτι τι. Ε ις τούς καλλιτεχνας φ=.ρνω τήν προϊ,-ικην μου γνώμην, μίαν γνώμην απλού φιλοτέχνου.

Π γ /ω 

μή αυτή δέν είνε το θέσφατον. Λεν Οά έχη τήν δύναμιν ακ^μη να εινε ουτε
ή καταδίκη, ούτε ή καθιέρωσις. Θά είνε όμως ή γνώμη τού καλού και
τοϋ ειλικρινούς φίλου. Οί ειλικρινείς και οι τίμιοι καλλιτεχναι Θά ευςουν είσ αύτήν τήν ένίσχυσιν τών προσπαθειών των κα: τήν άναγνώριτίν τής τιμιότητος καί τής ειλικρίνειας των. Λιότι περ: αυτού κυρίως
πρόκειται.

Η μεγαλοφυια δέν είνε πραγ£.α ποϋ ήμπορεί νά τό ζητή κα

νείς καθημερινώς τριγύιω του, καί ν' άγανακτή όταν δέν τό εύρίσκ*.

αποτελεί

μίαν

ό λ ω ; διόλου ξεχωριστήν

φυσιογνωμία . οχι

αλλά καί διότι ύπήρξεν ένας άπό τούς πλέον ατομικούς μουσουργούς κάθε
ίποχής. Ί Ι ξεχωριστή αύτή άτομικότης του μεγάλου συνθέτου είνε νόσον
ειδική,

ώστε νά Θεωρήται ώ ς δόγμα πλέον ότι τόν ,μεγαλοφάνταστον

δημιουργόν τής τετραλογίας
μ. η θ ή. Ά π όδειξις

κανείς

τούτου έστω

δεν

ο ύν α τ α ι

όλη ή σειρά τών διαδόχων

να

μ:-

του.

τους

όποιους ή ιστορία χαρακτηρίζει ώ ς απλούς Επίγονους του.
Ηί Επίγονοι τοϋ Βάγνερ προσεπάθησαν να μιμηθοϋν ίου/.οπρεπως το
σύστημα τού μεγάλου συνθέτου, αντιγραύαντες την τεχνοτροπίαν .' ^ χ ω 
ρίς νά έχουν τήν ιδιοφυίαν του. Πρό τής ;όαγνερ:κής πιέσεως η χιοσωπικέτης των έπαθε τελείαν παράλυσιν. καί μόνον μερικοί ες αύτών ανείείχΟησαν έπιδεξιώτατοι τεχνίται. καταπληκτικώς κάτοχοι δλων, καί των
τολμηρότερων μέσων. Ή παραγωγή των όμως. σημειώνει εις τήν ιστορίαν
τ ές μουσικής, ώ ς ήδη είπα, μίαν άνευ πραγματικής άξιας και καταοι/ ασμένην περίοδον, ή όποία ανήκει πλέον ε ι ς

το π α ρ ε λ θ ό ν ,

το να

παρουσιασθή δέ κανείς σήμερον ακολουθών sic εύρείαν κλίμακα τή·ν 3 αγνερίκήν

τεχνοτροπίαν, είνε πράγμα σχεδόν

άστείον, καθότι έρχεται μέ

καθυστέρησιν πενήντα ετών. οχ: δημιουργών κάτι, άλλά μ -.{μ ο ύ μ ε ν ο ς
Ινα σύστημα τό όποιο/. οχ: μόνον ούδε.,ς. -/.α: έν. τών μεγαλειτέρων είς
δύναμιν τεχνικώς συνθετών ήδυνήθη νά μΐΆηΟή. χωρίς νά πάθη

: : λείαν

•/ρεωκοπίαν ή προσωπικότης του, άλλά κα: τό όποιον ώ ς στενώ ; ju visoαενον, μέ τήν όλως ε ί δ * κ ή ν ατομικότητα τοΰ δημιουργού του. εκατόν
έπί τ ο :; εκατόν δέν είνε δυνατόν νά προσαρμοσθή ε ί;

τήν -ροσ-^-ϊ'.κό-

τητα καί ε ί; τήν κατεύθυνσιν τών άλλον/ συνθετών.
Ά ν ο μ ω ; τόν Βάγνερ δέν είνε δυνατόν καί δεν πρέπει νά τόν μιμηθή
κανείς, δέν επεται

ότι δέν είμπορεί καί νά δεχθή, έν μετρώ καί εί;

;ερ:κ άς του άρ'/άς. την έπίδρασιν του, ή όποια υπήρξε καί είνε πραγματί/.ώ ς ευεργετική ε ί; τό παγκόσμιον μελοδραματικόν Οέατρον.
γνερ:κός επιγονισμός καί άλλο ραγνερική έπίδρασις.

Αλλο βα-

H ραγνερικη επί-

ίρασις έσωσε προ ίτολλοΰ τό μελόδραμα άπό τά δεσμά τής παλα:>ς συν
θήκη;. κατά τήν οποίαν ή μουσική είχεν ένα ώρισμενον καλούπι,
οποίον έπρεπε νά προσαρμοσθή τό κάθε ποιητικόν κείμενον.

■; τό

Η (Ιαγνερική

έπίδρασις ίσχυσεν <υστε νά καΟιερωθή ε :; τό νεώτερον Οέατρον ή άρχη τού
Οέτειν είς

τό δράμα τήν μουσικήν ώ ς δούλην τής ποιήσεοις. καί

:οδτο

τρός οίφελος τής ψυχολογικής άληθείας. Ε πίσης, χ ά ρ ι; εί; τήν ,ϊαγνερικήν έπίδρασιν έπαυσε προ πολλοϋ ε ί; τό μελόδραμα ή συνήθε:* του 5ιακόπτειν τήν δράσ:ν μέ άριες, καόατίνες. ντουεττα. κοντσερτάτα, κατά τό
παλαιόν σύστημα, με ξεχωριστά δηλαδή κομμάτια τά όποια έφερον.ο από
Itov συνθέτην προσκολλη|μένα ε ί; τόν κορμόν τ ή ; υποθέσεως ώ ; τ ι μαρ
γαριτάρια ένος περιδεραίου. Ακόμη ε :ς
/.εται

άν τό νεώτερον

τήν 'ίαγνερικ,ήν

μελόδραμα έπιδιώκη.

ε:ς

επιδράτ j οφεί-

έν αρμονικόν

σύνολον.

τήν ενωσιν τ ή ; ορχήστρα; με το έ:». σκηνή; άσμα. χ ω ρ ί; νά είνε. ό π ω ;
άλλοτε, ή πρώτη ενα άπλοΰν μέσον συνοδείας τοϋ δευτέρου.
Η ίϊαγνερική έπιδρασις έπεςετάΟη έφ’ όλων τών σχολών, δεν υπάρ·/£: ϊέ είς τόν κόσμον συνθέτης κα: τρίτη; κατηγορία; άκόμη. ό όποιο;
νά

έμε'.νεν

ανεπηρέαστο;

άπ

αύτήν.

τών λαϊτ μ,οτίί. ο π ω ; τά έννοεϊ και τά μεταχειρίζεται ούτος.

( > μέγας

συνθέτη;

συνθήκη;

τετραλογίας καί μέγας

διώκτης

τής πα/,αια;

έέν ήδυνήθη να άποφύγη κάποιαν δόσιν σχολαστ:κότητο; κα: υπερ'σολή;
δημιουργών τό δ:ά τών λαϊτ μοτίδ σύστημά του, καί προσπαθούν αύστη3ώ ; καί χωρίς συγκατάίασιν νά τηρήση αύίτό. Είνε κοινή πλέον ή γνώ
μη

ολων

τών

Τό
«ποιαν

σύστημα

τήν όρμήν τ ή ;

τών

έννοε: αύτό ό

έμπνεύσεώ;

του.

λαϊτ μοτίδ, μέ τήνέκτασιν καί εύρυτητα. με τήν
Βάγνερ, έγκαταλελειμ/μένονπλέον καί άχρηστον ♦: ς

,ά ς γενικά; του γραμμάς. δέν έχει παρά μίαν μικράν άπή-χησ:ν ε ί; τό
.εώτερον μελόδραμα, οί συνθέται τοϋ όποιου πρός έκφρασ:ν καί ϊξεικόν,σ'.ν ώρισμένων προσώπων καί ώρισμένων αισθημάτων, καταφεύγουν που
καί χοϋ είς τά λεγάμενα n ch ia m i di ten ia,

άνακλήσει; θέματος) φυ-

χο λογική ίδιότης τής μουσική; ή όποια συναντά τα: καί εί; έργα
?αγνερείου ενοχής.
Σήμερον, ακόμη,

διασήμων

κριτικών ότι

προ-

ήρχ'.σε νά έννοήται ότι καί εις ά λ λ α ; θ*ωρητι-

κας του άρχ ά; ό Βάγνερ έφάνη ολίγον ύπερβολικός.
ότι ή

μουσική οφείλει νά ύπηρετή κατά

μέχρι

:έλου; τοϋ

δράματος,

H θεο^ρία του χ.χ.

ρήμα τήν ποίησιν

έχει μέν

άπ

άρ·χής

μίαν >άσ:ν ψυχολογική; άλη-

Οείας, άλλά δημιουργεί μίαν νέα'/ συνθήκην, άπό δέ μερικάς ενδείξεις
.ας όποια; παρουσιάζε: το νεώτερον Οέατρον. δέν είνε τολμηρόν νά προμαντεύση κανείς οτι είς τό μουσικόν δράμα τοϋ μέλλοντος, δεν θά ύπη
ρετή ή μουσική τήν ποίησιν άπ’ άρχής μέχρ>. τέλους τοϋ δράματος, άλλά
ή μουσική καί ή ποίησ:; κα. ό/.αι αί τέχναι θά ύπηρετοϋν τήν ψυχήν τοϋ
δράματος, ή καθεμία έντός τών ορίων

τής

άποστολή; της, είτε ήν*>-

^,έναι είτε χωριστά ή μία άπό τήν άλλην.
Οσον
ίυΐμού,

άφορά τώρα τήν σ υ ν ε χ ή
τήν

κήν προσωδία'/,
φυσικήν

μελωϊιαν.

τήν άοριστιαν

αίσθησιν έλλείψεως τυμμετρικής μορφή; είς
αύτά

άντίληψιν

είνε συστατικά

τού συνθέτου τ ή ;

τοϋ

τήν ραγνερ:-

στενώ ; συνδεόμενα με τήν μετα
τετρατολογια;.

κα:

έπ^ι,ί^ύ· μή

ίυνάμβνα νά εφαρμοσθούν εν. συστήμα-ο; είς τό νεώτερον μελοδοαματικόν Οέατρον. τό όποιον κατά προτίμησιν, άν οχ: ές ολοκλήρου, διερμή
νευε: τήν αληθινήν ζωήν. φερον μίαν έντονον πνοήν ρεαλισμού καί τούτο
ω ς συνέπεια μ:άς προοδευτική; έξελ ίςεω ; τού άνθρωπίνου πνεύματος, τήν
τού Νιτσε. δέν έπρόφθασε να παρακολουθήση.

ή ιστορία πλέον μάς τό δίδασκε:; είνε σφάλμα / έγι-

στον νά τού; άκολουθήση κανεί; πιστώς. οποί; π.χ. ή συστηματική χρήσι;
τής

κλήρου έλεύθερο; ε ί;

όποιαν ό Βάγνερ πολύ περισσότερον οπαδός τοΰ Σοπεγχάουερ παρά φίλος

Μ ερ:κα; '|μω; άρχ ά; κα: μερικού; νόμου; τού; οπο:ου; εΟεσεν S-.; τό
ϊργον του ό Βάγνερ

είς ΐά σημεία έκείνα τού έργου του ε:ς τά όποια, λησμονών τ ά ; θεωρίας
του καί παύων νά δημιουργή μουσικήν κατά πρόγραμμα, άφίνεται ες ολο

ό Βάγνερ. είνε ά λη θ ώ ; μ έγα;

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ

Λ Λ Μ Π Ε Λ Γ -Τ

Φιλελευθέρων, ή καί άνΕν αυτής, μετεβλήθη τό βορειότατον τμήμα της
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

X R O N i K A

μετέχον όλων τών δεινών τοϋ πολέμου χωρίς τό

Τ ο ζήτημα τής είς - Θεσσαλονίκην μεταφοράς ιο ί έν Κέρκυρα αναουνταχίΗντος Σέρβικου στρατού έμφανισθέν από μηνός και πλέον ί·πί
τ ν έν Αθήναις πρεσβευτών τής Α γγλίας και τής Γαλλίας, οιτησαμ?νιον παοα τής 'Ελληνικής κυβερνήσεως, δπως έπιτρέψη τήν χρησ>·ατποιηηιν των σιδηοοδρομων τής I Ιαλαιας Ελλο-δος δια την έν λογι;ι μετα
φοράν. δτ·νάιιεθα νά είπωμεν δτι κρατεί άκόμη εις τήν δγων«αν τής
ποώτης στιγμής- όλους τούς Έλληνας, ανεξαρτήτως κομματικής άπο
νρώσεως. Συλλαλητήρια εί: τήν I Ιελοπόννηοον. συλλαλητήρια εις την
Στεοεάν 'Ελλάδα και είς τήν Θεσσαλίαν, απειράριθμα ψηφίσματα δια
μαρτυρίας. γενική άναστάτωσις έπηκολοΰθησεν εις τά,ς φήμας, τας
όποια: μετ' άκατανοήτου σπουδής συνέλεγεν ό «φιλελεύθερος» τόπος
περί Βιαίας κατοχής τ λν σιδηροδρόμων μας εις πείσμα τής αρχήθεν
κατηγορηματικής «ρνήσεω ; τής Ελληνικής κυβερνησεως, έπαναληφθει«ης και εις τό διαδεχίίέν τήν πριότην Μ :ργειαν τών κ.κ, Έ λλιοτ και
Γκτιλμεν διάβημα τοΰ κ. πρεσβευτον τής Σερβίας. καθώς και εις τά
κατόπιν διαβήματα τών προμνημονευθεντων πρεσβευτών καί των πρεσβειΐ«?ν τής ’ Ιταλίας και της Ρωσσίας.
Τό μ ί ν ι μ ο ν μ των ζητουμένων παρά τής "Αντάντ έπί τον- προκειμένου (διότι. ώς κατωτέριο θά ιδητε.. αρχικές προεβληθησαν προτά
σεις έτι uάλλον απαράδεκτοι ι ητο να έπιτραπη εις τόν Σερβικόν στρα
τόν ν' άποβιβασθή είς Λομόραίναν ή Ιτέαν, εκειθεν δέ να όιευθΐηΌυ
πρός τόν .τρόπον σταθμόν τοϋ Λσρισσαϊκοϋ σιδηροδρόμου δι

ον νά

ιιεταφερθη εις Μακεδονίαν. Αλλ’ εΐνε εύνόητον, δτι οί κίνδυνοι τής τοι
αύτης λόσεως τον ζητήματος δέν ήσαν πολύ μικρότεροι τής λόσεως
καθ' ήν ή Σέρβική άπόβασις θά έγινε το όχι είς την Αομβραιναν ή τήν
’ Ιτέαν, άλλ’ εί. τόν Πειραιά ύπό τό όμματα τής κυβέρνήσεακ και τον
Βασιλέα.;. Αί παρά τήν πρίοτεύοχΌαν έπαρχιαι. κατά τον ενα ή τόν (<λλον τρόποΛ·, θά. μετεβαλ/ιοντο περίπου είς πολεμικήν ςωνην τών συμμάχων. αί δυσχέρειαι τοϋ εσωτερικόν ανεφοδιασμού τής χώρας θά έπολλαπλασιάζοντο καί οί εσω εχθροί τής ουδετερότητας θά εΰρισκαν καιρόν
να σννεργασθοΰν ιιέ τους ξένους δια τήν επιτευςιν τοϋ σκοποϋ των:
Τής άναμίξεως τής 'Ελλάδος είς τόν πόλεμον.
Α νεξαρτήτως ολων τούτων ή π ροσω ρινή(;ι παραμονή ξένης δι·χάμεωΓ αόπλου μέν ίσως, ιιλλά συντεταγμένης, είς αυτήν τήν καρδίαν
τής χώρας, θά μετέβαλε τήν Ελλάδα ολόκληρον εις «περίφρακτον /Μ
«δτοποτον αγρόν, όπως ήδη διά της πρωτοβουλίας τοϋ κ. αρχηγού ιών

Ελληνικόν κράτος

νά εχη λάβη μέρος είς τόν πόλβμον. Οί εχθροί επειτα τής Εθνική, δυ
ναστείας, οί νομίζοντες αύτήν κώλυμα είς τήν κομματικήν έπικρατησιν.
θά έκράδαιναν τά ρόπαλά των ανενόχλητοι καί αι πολιτικοί δολοφονίαι τών όποιων είχαμεν πρόσφατον δείγμα ίσιος νά έπυκνώνοντο. λεν
ήτον έξ άλλου μικρός ό κίνδυνος τής δημοσίας υγείας έκ της διελεύσεως,
διελεύσεως ήτις δέν θά ήτο βεβαίως ακαριαία— , ενός στρατού
τόσον δοκαιασθέντος κατά τό πρόσφατον παρελθόν από επιδημίας καί
ήδη μή ευοισκομενσν είς τάς άριστας τών υγιεινών συνθηκών.
Είς τήν ΰπόθεσιν αύτήν ό κ. Βενιζελος έπι εν δεκαπενθήμερον ι-τηοησεν επιφυλακτικήν σιγήν, άφήσας τά όργανά του ελεύθερα νά συνη
γορούν μετά μετριότητας, ή καί μετά οξύτητας υπέρ τών ξένων συμφεοόντων. 'Αλλά δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση μέχρι τέλους τήν έπιδετχθεϊσαν έπιφύλαξιν καί είς έν έκ τών τελευταίων φύλλων τοϋ επισημ*;
έομηνεύοντος τάς γνώμας του «Κήρυκος» ένεφανίσθη ψύχραιμος συνή
γορος τών Άνταντικών απαιτήσεων, ίσχυρισθείς
ότι ή κυβέρνησις
έποεπε νά έπιΐοέψη τήν χρήσιν τών σιδηροδρόμων είς τούς Σέρβοι ς
ύπό τινας πεοιορισμούς διά νά έπανορθωση το σφάλμα της μή εκπληκόσεως τών όρων τής Έλληνοσερβικής συμμαχίας καί διά νά μή δη
μιουργήσω
χάσμα άγεφυραπον μεταξύ τών δυο κρατών: Ελησμόνει
ότι κράτος Σερβικόν δέν ΰηίσταται * * τουλάχιστον έπι τοϋ παρόντος!
■(> χ. Βενιζέλος δέν αρκεί βλέπετε ότι είσηγήθη άπό τοϋ περυσινοϋ
Φέβρουαοίου μιαν πολιτικήν η οποία ηη α ρ μι; ~ομεν η θ « ηγεν εί, ανε
πανόρθωτους συμφοράς, θέλει νά καταστήση καί τήν αντίθετον πολι
τικήν τήν πολιτικήν τής ουδετερότητας ή την πολιτικήν της αναμονής
αδύνατον. (-'|έλπ οί διάδοχοί του ν’ «ποτύχουν καί διά τήν αποτυχίαν των
έογάζεται αληθώς ιιέ μέθοδον τήν όποιαν
θά ιίμεθα διατεθειμένοι
'/αί νά θαυμάσο:ιιεν άν ένομίζαμεν ότι οι πολίτικοι ανδρες ίσταντα«•πέοαν τοι καλού καί τοϋ κακού» καί δικαιούνται να θυσια.ουν τα πάντα
χάριν τής προσω πικής κατισχι σειος.

ΤΙ έκ
τοϋ άρθρου τοϋ «Κήρυκος» καί τής ένγενει στάσεως του
Βενιζελικοϋ τύπου άγανάκτησις. συνδυαζομένη μέ τήν όργάνιοσιν επα
ναστατικών διαλέξεον ύπό τοϋ κόμμ«τος των Φιλελευθέρων, τών όποιων
άμεσος σκοπός ήτον ή πρόκλησις κυβερνητικής μεταβολής, ήτις θά εδημιούργει γενικωτέραν κρίσιν έπεισε τήν μεγάλΐ|ν π/^ειονοψηφιαν — αν
όχι τήν παμψηφίαν
τού ’Ελληνικοί* στραταοτικοϋ κόσμον περί τής
άνάγκης δπως διά τής δ’.ιχδηλώσεως τής ένότητός της καί τής π ο τίω ς

τον πρός τήν Βασιλέα, άποτρέψη πάσαν έπίθεσιν κατά τον κ<θϊστώτος.
Εν σχετικόν πρωτοκολλάν ύπεγράφη. Ονδεμια όμως επίδειξις της αοτιγεννήτου όογανώσεως έγενετο κατ επιθυμίαν τών νετ(ΐγ^ιενων εις

Τ„ν «ά έπετυγχάναιιεν έλαττώνοντες είς το ήμ’.συ τας δυνάμει, τη , 'Μ11

τήν περιφοούρησιν τής πειθαρχίας, ή .-όποία ενδεχομένως θά έμειοΰτο
εκ τΓ,ς τοιαύτης έπιδέίξεως. Ά λ λ ’ Οπωσδήποτε τό ύπογραφέν πρωτόκολλον καί ή άθόρυβος Ικδήλωσις τής αλληλεγγύης τών κ.κ. αξιωματι
κών εις τήν περιφρούρησιν τον κατασυκοφαντσυμένου θρόνοι' άπέδει-

ιιεθα νά είσέλθωιιεν είς τόν πόλεμον μετα δυο ή τρεΐ, μηνα,, φρονπ
ό κ. Βενιζέλος, ότι θά ήτο συνετόν νά μειώσωμεν τας δυνάμει, μ α,
σήμεοον διά νά είμεθα είς τήν δεδτ,μένην στιγμήν ανέτοιμοι και να δνσκολπΗοιιεθα νά περ-.συλλέξωμεν καί πάλιν εκείνους τους οποίους απ*/.υσοιιεν άπ α£; Ή Ελληνική έπιστράτευσίς δέν προορίζεται δια τον πό
λεμόν. Αλλ άν ό πόλεμος είνε αναπόφευκτος, οπως^ έκηρυξεν επανειΜμιιένω; ό κ. Ά οχ η γός τών Φιλελευθέρων, διατηροϋντες άθικτους και

',εν άλλην μίαν φοράν πόσον πλανώνται οί νομίζοντες δτι δίνονται /ά
υπολογίζουν πρός έπίτευξιν ανομολογητών σκοπών
έπι εσωτερικών
σπαραγμών καί εμφυλίων ρήξεων. Αλλ όχι. Ο στρατός εμει.νεν έκεΐ
όπου έτάχθη. Είναι πιστός είς τόν όρκον του καί δέν θά ύπακούση
παρ’ Εκείνον οστις έκ τοΰ πολιτεύματος εχει τό απόλυτον δικαίωμα
γ ο γ xi)oittfiv τον πόλεμον και τοί? owcijcTF.tv εΙρηνην.
* +*

Τό ζήτημα τής διατηρήσεως η μή τής επίστρατε ύσεως ύπήρξεν αν
τικείμενο’.' σ ('ζητήσεων είς τόν καθημερινόν τύπον και πάλιν έκ πρω
τοβουλίας τοΰ κ. Βενιζέλον.
Πράγματι ά τελευταίος εις εν έκ τών
φύλλων τοΰ «Κήρι-κο;» έδημοσίευσεν άρΐίρον, τον όποιοι· ή εξωτερική
λογική έμφάνισις κι/ι ή θερμή ευγλωττία θά ήδύνατο ν άπατήση τον;
«πλουστέρους. Τί δέ ύπεστήριξεν; "Οτι επρεπεν ή έπιστράτευσίς μας
άπό γενικής νά μεταβληθή είς μερικήν καί πρό πάντων έχρειάζετο αί
μεγαλείτεραι ήλικίαι ν’ απελύοντο καλονιμένων έν τώ μετάξι) πρός έκγύμνασιν τών κληρωτών τοΰ 1915 και τών αγύμναστων τών νέων χω
ρών. Ά λλ' ύπεστήριξε καί κάτι ούσιαστικώτερον: "Οτι έπρεπε νά
διατηρήσωμεν έν πλήρει επιστρατεύσει καί έτοιμοπΛέμω καταρτίσει
δύο μόνον σώματα τό Γ καί τό \ .
Α νεξαρτήτω ς τ:'ιν τεχνικών δυσχερείων τάς όποιας
προτεινόμενον ύπο τον κ. Βενιζέλον ήμιαποστρατευτικόν
δυσκολιών τάς όποιας άδηλον διατί τοΰ άπέκρυψαν οί
τοί’ σύμβουλοι — θά ήδύνατο νά έρωτήση τις: Ημπορεϊ

“
*
,ίίτοφ,,ον,,ήσε,ί,ς .ιος; ’Α Β Α » , !
* « * * * - ■ * ·
oufvicv προβλέψεων καί άθετουμένων μερικών υποοχεσεων τ μ α /κ α ^

ά κεραίας τάς δυνάμεις ήμών πράττομεν ό,τι υπαγορεύει ή στονχειωδης λογική καί ή μάλλον φυσική έπιφύλαςί-,.

Αί έρ-ασίαι τής Βουλής διακοπεΐσα. λόγια τών εορτών του^ Πάσχα
έπρόκεττο νά έπαναληφθώ σ-.ν έντος τοΰ δευτέρου δεκαημέρου του ΑπριΗου ·\λ>.’ έκοίθη καλόν ν’ άναβληθώσιν. ϊνα έν τώ μεταξύ λαβή καιρόν
ή κ υ βέρ νη σις νά μεριμνήση διά τήν λύσιν τοΰ οικονομικού ζητήματος.
τοίΡ-άν ιστόν καθ' όσον τούτο συνδέεται πρός τήν δ-ατήρησιν της επιστοατεύσεως καί πρός τάς έξ αύτής γεννηθείσας^ Υποχρεώσεις τον
κοάτους άπέναντ- τών οικογενειών τών κληθέντων υπο τα οπΛα.
α-.vctui δέ ότι «ό προσπάθεια, αύται τής κυβερνήσεως δέν έμειναν ατελεσφόοητο; κατορθωθείσης
τής συνομολογήσεως έσωτερικου δάνειου
100 εκατομμυρίων. Ή ιίχετική σύμβασή,
μετά του προυπο/.σγισμου
τον 1016 και φορολογικών τ.νων νομοσχεδίων θά υποβληθούν εις την
Βουλήν άμα τή έπαναλήψει τών εργασιών της.
* *- *

εμφανίζει τό
σύστημα —
στρατιωτικοί
έν κράτος το

όποιον εύρίσκεται είς την εμπόλεμον ζώνην, έν κράτος τοΰ οποίου διά
λόγους ονς μετά τάς τελευταίας δηλώσεις τοΰ σέρ ’Έδουαρ Γκοέϋ δέν
αμφισβητεί ουτε ό κ. Βενιζέλος, χλονσιώταται έπαρχίαι έντός τής σήμερον ή τής αΰριον πρόκειται νά γίνουν θέατρον αίματηροτάΙτσν πο
λέμου νά έκμηδενίζη ή άπλώς νά μετριάζη τήν άμυνάν του; Νομίζει ό
κ. Βενιζέλος ότι αποκλειστικός σκοπός μιας επίστρατεύσεως είνε ό πό
λεμος καί δέν θέλει νά έννοήση ότι επιστρατεύεται τις καί διά νά ματαιώση αυθαιρεσίας μικρών ή μεγάλων, ν' άποσοβήση ένα πολέμιον καί
ν άποφύγη μίαν σύρραξιν. Καί νομίζει ότι τόν τελευταΐον σκοπόν τοΰ-

•II αναπληρωματική εκλογή τής Λέσβου έ δ ω κ ετη ν ευκαιρίαν ει,
τόν κ.. Βενιζέλον νά λάβη είσιτήρ-.ον διά τήν Βουλήν. Οσον και αν
ή κάθοδος τοΰ ’ Αρχηγού τών Φιλελευθέρων είς τάς έκλογάς δύναται νά
ναοακτη.ν.σθή ώς παλινωδία καί ώ ς μαρτυρούσα ελλειν|>ιν συνεχείας
Ας τά ; πολιτικά; άντιλήψει; τον- τήν χαιρετίζομεν ώ ς γεγονός εύχαρι,στον. Ή Βουλή τής 6ης Δεκεμβρίου δέν είναι πλέον αντισυνταγμα
τική ουτε διά τόν κ. Βενιζέλον. Ή άντισννταγματικότης αύτής διηρ■κεσεν Γισον καί ή άπογοήτευσις τοΰ ’ Αρχηγού τών τότε άποσχόντων.
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