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ΟΥΧΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ*

I. Δύο είναι αί μ έθ οδο·, της έξετάσεως τών πολιτικών θεσμών χ ώ 
ρας τινός. 'Η μέν μία, ή νομική fiub-.v εχει τό γραπτόν δίκαιον ( 2 ) ,
Κ, Σύνταγμα τοί'τέστι καί τούς e,z αύτοϋ βασισμένους οργανικούς νό
μους, ή δ« άλλη, ή κοινωνιολογική,, βάσιν εχει την έν τή πράξει δ-.ιαμόρφωσιν τών εγγράφων θεσμών καί αποδίδει οίχι την Οΐωρητικην
έμφάνισιν τής πολιΙ&ιαν.ής μηχανής,οια δηλ.ώφειλεν αυτη νά είναι κατα
τάς γραπτάς αύτής πηγάς, άλλά τήν μηχανήν ταύτην οια πράγματι
εμφανίζεται (8 ),

(1) Α φ ορ μ ή ν είς τήν προκειμένην μελέτην εδωκεν ή έν σελ 129 εππ. τής
«Μηνιαίας Έ π ιθεω ρή σεω ς» (τεύχος 2ον τής 15 Α π ριλίου 1916) δημοσιευθεισα
διατριβή τοΰ Γ . Φιλάρετον μέ τόν τίτλον «Μ ορφή Ελληνικού πολιτεύματοςΒασιλευομένη δημοκρατία οΰχί συνταγματική μοναρχία».
(2) Κατά τήν άντίληψιν ημών μή δυναμένην, ώ ς είκόε, ν αναπτυχθη ευρύτερον έντεϋδεν δίκαιον έξ εθίμων είναι νοητόν μόνον έφ’ δσον ρητώς ήθελεν επι
τρέψει τοΰ το ή πανηγυρικώς έκδηλουμένη θέλησις τής κραιούσης τάςεως.
(3) Περί τών δύο τούτων μεθόδων βλ. εν έκτάσει Ν. Ν’. Σ α ρυιολον, Σύστημα
Συνταγμ. δ. καί Γεν. δημ. δ. Λ '. 1903 σελ. 6 έππ. “Αδικος όμως ή έκεΐ κατά τής
νομικής μεθόδου έκφερομένη κατηγορία, ότι είναι μέθοδος «τών κατα το μάλ
λον ή ήττον a priori συστημάτων». Τούτο θ ’ άπετέλει νομικήν μεταφυσικήν. II
νομική μέθοδος εΐνε, ώ ς καί ή κοινωνιολογική, έπιστημονική μέθοδος βασιζό
μενη έπί τής εμπειρίας. Ή διαφορά έγκειται εν τούτφ, οτι αντικειμενον της
έρεύνης κατά μέν τήν νομικήν μέθοδον αποτελεί τό γραπτόν δίκαιον η το τή
βουλήσει αύτού δημιουργηθέν έθιμον, κατά δέ τήν κοινωνιολογικήν τοιαυτην
τά κοινωνικά φαινόμενα, οια έμφανίζονται ανεξαρτήτως τών ρυθμιζόντων αυτα
ν^\νόνων. Ο ύτως, ένφ ή νομική μέθοδος άγει είς τό πόρισμα, ό τ ι π α ς φονευς τι
μωρείται, ή κοινωνιολογική τουναντίον αποκαλύπτει οτι επιτρεπεται ο φόνος
μοι/αλίδος συζύγου ύπό τοΰ συζύγου ή έρωτομανοΰς αδελφής ύπό τού αδελφού.
Έ ά ν δέ καί καθ’ όσον αί κοινωνικαί αύται συνθήκαι ήθελον άναγνωρισθρ κατ
άντίθεσιν πρός τήν ορθήν διδασκαλίαν τοϋ Dieey ούχι ώς τοιαΰται άλλ ώ ς δί
καιον έξ έθίιιου τότε αίρεται ό δυαδισμός τής μεθόδου.

Ή άπό έκατέρας τών μεθόδων «ούτων έξέταΐσις τοΰ 'Ελληνικού πο

πρός τήν μέχρι τοϋ 1844 απόλυτον μοναρχίαν τοΰ ’Ό θωνος καί τήν

λιτεύματος και ιδία τών τελευταίων κινήσεων τής πολιτειακής μηχα

έκτοτε μέχρι τΐοΰ έν ίσχύϊ Συντάγματος λειτουργήσασαν συνταγματι
κήν βασιλείαν, είναι άναμφι6όλως ή τ ή ς β α σ ι λ ε ύ ο μ ε ν η ς δ η-

νής καθίσταται αναγκαία ά φ ’ ής ή θεωρούμενη ώ ς όριστικώς έκλι*
ποΰσα μέθοδος τής διακηρύξεως τοϋ κινδύνου τών συνταγματικών θε

μοκρατίας

σμών έπανήλθεν άτυχώς άπό τίνος χρόνου έπί τής σκηνής κα! άφ ’ ής

λαός (άρθρ. 21 ι, οστις μόνος θέτει καί άναθεωρεϊ τό Σύνταγμα (άρθρ.

εν τών πολίτικων κομμάτων τής χώρας, εδρόν τάς κινήσεις έκείνας ώς

1 0 8 I, καθορίζουν τάς διαφόρους λειτουργίας τΐοΰ κράτους και τάσσων

άποτελούσας έκτροχιαίσμόν έκ τοϋ συνταγμαι/ικού καθεστώτος, διεμαρ-

έκάστί] αύτών τά οικεία όργανα, ών έν σ,ποτελεί καί ό Βασιλεύς, συνερ

( 6 ) . Κυρίαρχον όργανον τοΰ Κράτους είναι μόνος ύ

τνρήθη κατ’ αύτών διά πανηγυρικής αποχής έκ τής πολιτικής σκηνής,

γα σ μ ένος μέν μετά τής Βουλής έν τή άσκήσει τής νομοθετικής λει

εις ήν λόγω και νϋν έτι εμμένει, μολονότι ή τελευταία έξασθένησις τής

τουργίας (άρθρ. 2 2 ), άσκών δέ μόνος

διαμαρτυρίας τούτης δύναται ίσιος νά έρμηνευθή και ώς σιωπηρά α
παρχή έγκαταλείψεως τής περί ά ντ ισ υνταγ ματ ικο τήτων

εκδοχής. Ά ν

δμως είναι αναγκαία ή προκειμένη ερευνά, είναι συγχρόνως δυσχερέ
στατη διά τόν εκτός τή ς πολιτικής διαπάλης Ιστάμενον επιστήμονα,

(ά ρ θ ρ .

ιΐήν

εκτελεστικήν

εξουσίαν

2 7 ), έν πάση όμως περιπτώσει μή εχων άλλα δικαιώματα πλήν

εκείνων, «τινα ρητώς απονέμει είς Αύτόν τό Σύνταγμα κοί οι πού;
αύτό συνάδοντες νόμοι (άρθρ. 4 4 ). Αί διατάξεις αύται καί μόναι
είναι έκεΐναι, αί όποία: καθορίζουν έπί τή βάσει τοΰ γραπτού δικαίου

διότι πρόκειται περί κρίσεως συγχρόνων γεγονότων, ών εξακολουθεί

τήν μορφήν τοΰ Ελληνικού πολιτεύματος (7^.

εϊσέτι ή ενέργεια και δή τοιοίΜίων, ών ή κριτική διήρεσεν ήδη τούς
πολίτας καί τους πολιτε ιολογοϋντας, άναλόγως τών άλλων πολιτικών

τυιαύτην μορφήν είς τό Ελληνικόν πολίτίευμα, είναι έξ ϊοου αναμφί

αύτών πεποιθήσεων ε’ις δύο αντίθετα στρατόπεδα. Ή 8ρε\*να ήμών προ

βολον, δτι δίδει ώρισμένα δικαιώματα είς τόν Βασιλέα, τών οποίων ή

σεπάθησε νά μή σ,τομακρυνθή ποσώς τοΰ επιστημονικού επιπέδου (4 )
καί ν’ άποφύγη κατά τό δυνατόν πάσαν επιρροήν τών πολιτικών αντι

χρήσις π«ν άλλο αποτελεί ή άντι συνταγματικότητα— τούναλτ:ίον δέ, ά-

λήψεων έπί τών συγχρόνων πολιτικών ζητημάτων.

γάνου», τοΰ λαού άνατεθειμένων αύτω δικαιωμάτων, τής κατά ικ') Σύν

Ά λ λ ’ εάν άναντιρρήτως τό έν ίσχύϊ Σύνταγμα τής 'Ελλάδος

ποτελοΰσα ένάσκησιν τών έκ τοΰ Συντάγματος ύπό τοΰ «κυριάρχου ορ
ταγμα ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ ο ς

☆ ☆ ☆

αύτοϋ,

δέον ύπό συγκεκριμένα; προϋπο

θέσεις νά θεωρηθή συνταγματική ύποχρέωσις τού

I I. Προϋποθέτων ώ ς γνωστάς τάς διακρίσεις τών πολιτευμάτων
καί τήν μέχρι σήμερον έξέλιξιν αύτών, ήτις άναγκαίιος στερεί πρακτι

δίδει

εις τ ό Σ ύ ν τ α γ μ α

όμόσαντος πίστιν

Βάσιλέως. Οΰτως έκ τοϋ Συντάγματος ό Β α

σιλεύς διορίζει καί παύει έλευθέρω; τούς 'Υπουργούς (άρθρ. 3 1 ), δι

κής ώφελείας διά τόν σημερινόν μελετητήν τά κυρίως ή έν παρόδω θίγοντ'α τό θέμα τοΰτο χωρία τών προγόνων ήμών φιλοσόφων, Ιστορικών

ναι δέ ή εκτελεστική λειτουργία ανεξάρτητος τής νομοθετικής ύπό τήν

η καί τραγικών (5 ), δέν θέλω έπεκταθή είς άνάπτυξιν τής περί αύτών

έννοιαν δτι τύ Σύνταγμα, πλήν έξαιρέσεών τινων καθ’ ας πράξεις τινές

επιστημονικής θεωρίας.

αύτής χρήζουσιν έγκρίσεως τής Βουλής, (άρθρ. 60, 99, 32 έδ. 2 ),

Ή

μορφή του σημερινού 'Ελληνικού πολιτεύματος,

κατ’ άντίθεσιν

ότι «είς τόν Βασιλέα ανήκει ή εκτελεστική έξουσία» (άρθρ. 2 7 ). Εί

θέλει κατά κανόνα τήν εκτελεστικήν εξουσίαν ένεργοΰσαν τά εργα αύ
τής μόνον εντός τών ορίων τοϋ Συντάγματος καί τών νόι ιων κα\ πρός
προαγωγήν τών συμφερόντίων τοΰ κράτους έπί ώρισμέναις συνεπείαις
ποινικής καί αστικής μορφής κατά τών υπευθύνων υπουργών (8 ) άνευ

(4) Τοΰτο καθίσταται άναγκαίον καί έκ τοϋ λόγου δτι πολλάκις έν τί) πολιτική
συζητήσει οί πο? ιτικοί άνδρες λησμονούν τά διδάγματα τ ή ; επιστήμης. Οΰτως ό
Ά λ . Βενιζέλος έν τη ύπό τοϋ Φιλαρέτου ένθ. άνωτ σελ. 146 παρατιθεμένΐ)
άγορεύσει αΰτοϋ συγχέει τήν συνταγματικήν βασιλείαν πρός τήν βασιλευομένην
δημοκρατίαν, θεωρών ταύτας ώς μίαν καί τήν αύτήν μορφήν πολιτεύματος.
>
(5) Τ ά διδάγματα αύτών έν πάση αφθονία θέλει εΰρει ό αναγνώστης είς τήν
προσημειωθεισαν μελέτην τοϋ Φιλαρέτου, ένθα καί αυτός ό θεσμός τής άντιπολιτεύσεως χάρις είς δύο χωρία τοϋ Σοφοκλέους άποκτα.«πατρίδα μέν τον υψηλόν
αιθέρα, πατέρα δέ τόν Ό λυμ π ον» (αύτ. σελ. 140).

(6) Ά ρίστη ν λεπτομερή άνάπτυξιν δίδει ό Ν. Ν. Σαρίπολος. 'Ελλ. Συντ. δί
καιον 1915. Α '. σελ. 56 έππ. § § 6 - 9 . Βλ. καί Wamwetzos έν Jahrbjeh der
intern. Vcrrinigung f. vergl. Rwiss IX 1142 καί 1477.
(7) Σημαντική ώααύτως εΐνέ ή διάταξις τοϋ άρθρ. '2ο, καθ’ ο. καί ή Βυυλή
μόνη δύναται νά προτείνη νόμον, λαμβανομένου ύπ’ όψιν δτι αναγκαίος ή άρνησιςτής κυριόσεως νομοσχεδίου δέν δύναται νά γίνηται παρά σπανιότατα,
(8) αρθρ. ‘29, 30. 79,80 καί νόμοι 586 τοϋ 1876 καί 606 τοϋ 1877. -

άλλης έπεμβάσεως τοΰ λοϊχοΰ παράγοντος, έκτος τής ένασκήσεως τής

υπέρ τών «θεσμών» αμυνόμενη αντιπολιτευτική φρασεολογία (.10J, αλ

ποινικής αγωγής κατά τό άρθρ. 10 τοΰ σημειωΙθέντος ΰπ’ άριθ. 586
νόμου, ένα» τουναντίον δίδει εις τόν αρχηγόν τής εκτελεστικής λειτουργίας δικαίωμα συνεργασίας έν υή νομοθετική λειτουργία, καθιστφ έπο-

λά προσαρμονίζονται πλήρως είς τό σύίοτημα τιής β α σ ι λ ι κ ή ς δ ημ ο κ ρ α τ ί α ς, είναι μέ «λλας λέγεις δχι δικαιώματα απολύτου μονάρ

(ΐενως δυνατόν είς τόν Βασιλέα νά διοική μέν κατά τους νόμους, νά μή
εφαρμόζη όμως έπιταγάς τοΰ λαοΰ παρά τήν Ιδίαν αυτοΰ
έκδηλουμένην διά τής κυρώσεως τοΰ ύπό τής
νομοσχεδίου (άρθρ. 36)

Βουλής

βοΰλησιν

ψηφισθέντος

έφ ’ δσον φιισικά ιιοΰτο δέν προέρχεται έ§

αυτοΰ (άρθρ. 2 3 ·. Έ ν πάση όμως περατώσει, έφ ’ όσον ό Β α σ Η
λ ε ύ ς άσκεΤ τήν εκτελεστικήν έξουσίαν δι’ Υ πουργών διοριζόμενων
>:αί παυόμενων έλευθέρως ύπ’ αυτού (καί είνα: φυσικόν, δτ: ό Βασι
λεύς θέλε: προσλαμβάνει ώς 'Υπουργούς μόνον τούς δεχόμενους ν’ άναλάβωσιν τήν ευθύνην τών πράξεων αυτοΰ), είναι έκτίός πόσης αμ
φιβολίας δτ! οί. 'Υπουργοί δέον ν’ όπολαμ6άνοι*ν τής εμπιστοσύνης τοΰ
Β α σ ί λ ε ι ο ς μ ό ν ο ν . 'Η πλειοψηφία τής Βουλήν δύναται νά μή έγκρίνη τόν προϋπολογισμόν κα| απολογισμόν ή τάς συναφθείσας συνθήκας, άλλ’ έκ τοΰ Συντάγματος οΰδέν εχει δικαίωμα νά έκφράζη ελλειψιν
εμπιστοσύνης πρός Υπουργόν, δστις ώ ς όργανον τοΰ άρχηγοΰ τής εκ

χου, όχι καν δικαιώματα συνταγματικού μονάρχου, αλλά δικαιώματα
δημοκρατικού Βασιλέως,ενασκοϋντος αύαό ο ύ χ ί έ λ έ ω Θ ε ο ύ ,

ούχί

«αυθεκάστως», άλλά β ο υ λ ή σ ε ι λ α ο ύ, όστις διά τού Συντάγματος
ά π έ ν ε ι μ ε ταΰτα εις τόν Βασιλέα,αποτελούν τήν αρμοδιότητα τού έκ
γενετής και κληρονομικοΰΒασιλικούΠροέδρου τής έλλην. βασιλευομένης
δημοκρατίας. Ως έλεχθη ανωτέρω, τά χαρακτηριστικά τής βασιλικής
δημοκρατίας, τά διακρίνοντα αύτιήν από τής συνταγματικής μοναρχίας
είναι α! έξουσίαι περ\ ών τά άρθρ. 21, 44 καί 108 τοΰ Συντάγματος.
Τούτων υπαρχόντων, υπάρχει βοήσιλιν},) δημοκρατία. ’Αλλ’ ή ιδέα τής
κυριαρχίας νον λαοΰ, ή Ιδέα περί τού λαοΰ ώς τοΰ κυριάρχου! οργάνου
ούδαμώς απαιτεί τόν κο t v
ο>υ^λ ε \\τ ι σ μ ό ν, άποτελούντα,
ώς
εύρύΐερον θέλει άναπυο^ή κατωτέρω,

άνάμιξιν τής Β ο υ λ ή ς

είς

τήν ύπό τοΰ μ ό ν ο υ ά ρ μ ο δ ί ο υ π ρ ό ς
τούτο κατάτόσύν
τ ά γ μ α
Β α σ ι λ έ ω ς ένάσκησιν τής εκτελεστικής εξουσίας, δυνά-

τελεστικής εξουσίας άνέλαβε τήν εύθύνην πράξεως τοΰ Βασιλέως συμ

μενον δέ νά συμβιβασθή καί μέ συνταγματικήν μοναρχίαν άκόμη, έφ ’
οοον κυρίαρχον όργανον τοΰ κράτους παραμένει ό Μονάρχης. Είναι

φώνου πρός τους νόμους η μή βλαπτούσης δολίως τά συμφέροντα τοΰ
Κράτους, ί διότι έφ’ όσον τοΰτο δέν συμβαίνει, υπάρχει ή περίπτώσις

βεβαίως παιρ’ ήμιν κυρίαρχος ό λαός, ώς διακηρύσσει τό άρθρ. 21

τών άνοηέρω σημ. 7 περί υπουργικής ευθύνης έκτεθέντων) πολΰ δέ
όλιγώτερον νά ΰποιδεικνύη εις τόν Βασιλέα τά όργανα δι’ ών ούτος
θέλει ένασκεΐ τά έκ τοΰ Συντάγματος ανατεθειμένο αΰτω καθήκοντα.
Π εραιτέρω ((«Βασιλεύς εχει τό δικαίωμα νά δ ιαλόη τήν Βουλήν» (αρ.
37) ανευ προορισμοΰ τίνος, ενώ τοί’νανιιίον τό Σύνταγμα θέτει περιο
ρισμούς είς τό δικαίωμα τοΰ Βασιλέως δπως άναστέλλη τάς εργασίας
τής Βουλής. ΕΓναι δμως εύνόητον, δτι ελάχιστη θέλει γίνεσθαι χρήισις
τοΰ δικαιώματος τούτου δν ή Βουλή περιορίζεται είς τά έκ τοΰ Συν
τάγματος άπορρέοντα έ'ργα αΐτής (μή αναμιγνυόμενη τ. ε. κα! είς τήν
διοικητικήν /λειτουργίαν, ώ ς κατωτέρω θελομεν αναπτύξει), έφ ’ δσον
ό Βασιλεύς εχει χιό δικαίωμα νά μή κυρώνη τάς μή συμφωνούσας πρός
τήν γνώμην του νομοθετικός σκέψεις αυτής.
Τ ά δικαιώματα τΐαΰτα τ ο ΰ Β α σ ι λ έ ω ς

τού Συντάγματος. Ά λλ
ναστάσει

αυτός ακριβώς ό κυρίαρχος λαός ό έν

έπα-

έκδηλώσας τήν κυρίαρχον αύτοΰ βοΰλησιν (ούχί επομέ

νως ό λαβών παραχωρηθέν αύτώ ύπό Μονάρχου Σύνταγμα λαός, ώς
εκείνος τού 1844) ή θ έ λ η σ ε Β α σ ι λ έ α άσκοΰντα τήν εκτελεστικήν
έξουσίαν, διορίζοντα κα',, παύοντα τούς Υπουργούς καί διαλύοντα τήν
Βουλήν,διότι γνωρίζων τόν ίδιον αύτού χαρακτήρα ή θ έ λ η σ ε τούς άν
τι,προσώπους αύτοΰ αμέτοχους καί μακράν ίσταμένους τής ένεργοΰ διοικήσεως, έποπτεύοντας μέν καί παρακολουθοΰντας αύτήν καί έπαναφέροντας είς τήν κανονικήν τροχιάν έν περιπτώσει καταπατήσεως τών
νόμων ή καταδολιεύσεως τών εθνικών συμφερόντων, μή διοικούντας
δμως, μή συγκεντροΰντας έν έαυτοίς τήν ιδιότητα τοΰ έλέγχοντος καί
έλεγχομένου. Διότι μόνον οί μή θέλοντες νά ΐδουν μέ ανοικτούς όφθαλ-

( 9) όχι μόνον δέν εισά

γουν την απολυταρχίαν, δπως συνειθίζει νά εκφράζεται ή

έκάστΟτε

(9)
Οί 'Υπουργοί μόνον την εν& ϋνην τών πράξεων τοΰ Βασιλέως φέρουσιν,
όποια άλλως τε πράγματι δέν ύφίσταται, δταν αυται εινε σύμφιονοι μέ τό Σύν
ταγμα καί τούς νόμους τοΰ κράτους ή δέν φέρουν έκ προΌέσεως βλάβην είς τά
συμφέροντα τοϋ κράτους.

(10)
Οίίτω τέλευταΐον έν τώ άρθρο) «Νέα Βασιλική Συνέντευξις» (Κήρυξ άρ,
0 τής 1ης Μαΐου 1916) καί τφ άρθρω Τό Συνταγματικόν ζήτημα» (Κήρυξ άρι-θ.
10 τής 8 Μαΐου 1916) καί «Τ ό Σύνταγμα επί Βασίλειος Γεωργίου» (αυτόθι).
Ά λ λ ά τά άρθρα ταΰτα, περιέχοντα κομματικήν μάλλον πολεμικήν, δέν μαρτυ
ρούν καθαρώς διακεκριμένος επιστημονικά; έννοιας οντε δύνανται ν ’ άξιώσουν
επιστημονικήν βαρύτητα.

—
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μούς δύνανται νά θενουν υπό άμφισβήτησtν, δτι ή ατυχής κοινοβουλευ

διορίζει κα,τά κανόνα ό Π ρόεδρος τοϋ

τική τάσις είς στενά περιβάλλοντα, ώς τό Ελληνικόν, οδηγεί είς κακο

Βασιλέως ένασκοϋντος άσθενέστατον veto, τον δέ Πρωθυπουργόν διο

Υπουργικού Συμβουλίου,

τοΰ

δαιμονίαν, κατά τής οποίας παρουσιάσθη ώ ; φάρμακο ν ή περίεργος αύ-

ρίζει τΰποις μέν ό Βασιλεύς πράγματι δέ ό λαός, ό δίδων είς αύτόν

τοεπανάστασις τοϋ 1909. Ό

τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής. Κατ' ουσίαν, ώ ς όρθώς διατυπώνει &

πιέζων ιόν άλ’τιπροσυίπον αυτού πολίτης

Σορίπολος υιός (1 2 ), ό Πρωθυπουργός «εκλέγεται ύρτό ιν>ΰ λαού διά

καί δι’ αύτοϋ προξένων ανωμαλίαν εις τήν λειτουργίαν τής διοικητικής
μηχανής, ήτις έκινεΐτο υπό τής πλειοψηφίας τιής λαϊκής άντιπροσίο-

καθολικής καί έμμεσου ψηφοφορίας, τών βουλευτών

,τείας όταν εΐδε πρό αύτοϋ τό ιδία χειρί δημιουργηθέν βάραθρον, έ1-

ούτως είπείν, τούς εκλέκτορας». Έ νώ δέ κατά τό Σύνταγμα ό αρχηγός

πανεστάτησε πρός στιγμήν καθ’ εαυτοί /.αί, διαρκοΰντος τοϋ επανα

τής εκτελεστικής λειτουργίας έχει έπιρροήν έπ\ τής

στατικού μένους, έ ψήφισε ν α π ο κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ο ύ ς

άποτελοΰνιων,
νομοθετικής λει

διε-

τουργίας προτείνων σχέδια νόμου καί πρό παντός έχων τό δικαίωμα

δήλωσε δηλ. άπαξ ετι τήν διοικητικήν τον ανικανότητα, τήν ανάγκην

τής κυρώσεως τών ύπό τής Βουλής ψ»]ιφ.ζαμένων νομοσχεδίων, κατ'

οπως ή Βουλή άπόσχη τής ενεργού διοικήσεως.
Δέν είναι λοιπόν απόλυτος, δέν είναι κάν συνταγματικός μονάρχης,

ουσίαν ό μέν Βασιλεύς κυροΐ πάντοτε τούς νόμους καί ούδαμώς μετέ

ό ελευθέριος διορίζων κα\ παΰίον τούς

νόμους,

χει είς τάς προτάσεις νόμων, τάς όποιας, έφ ’ δσον δέν ύποβάλλουν με

Υπουργούς του Βασιλεύς, ανε

μονωμένοι βουλευταί, υποβάλλει ή t.-r'L τής πλειοψηφίας τής Βοΐ'λής

ξαρτήτου; τής πλειοψηφίας τής Βουλής. Αν δέ, κατά τά κατωτέρω
άναπτι>σσόμε να, αί κατά τόν D icey «συνταγματικοί συνθήκαι» έπί μα

στηριζομένη Κυβέρνησις, ή δέ Βουλή τουναντίον διοικεί, ύποδεικνΰου-

κράν σειράν έτών περιήγαγον είς αχρηστίαν βασιλικά τινα δικαιώμα

στερουμένους τής εμπιστοσύνης της, κα', άν ετι δέν παρενόμησαν ούδέ

τα, ό προσπαθών νά έπαναφέργ; ταύτα εις τήν tktf/jv Βασιλεύς δέν ά-

έβλαψαν δολίως τά συμφέροντα τοΰ Κράτους. Είς μίαν και μόνην τφ-

σα αύτή είς τόν Βασιλέα τ/ούς Υπουργούς καί μή ανεχόμενη τοιούτους

νατρέπει τό πολίτευμα, άλλ' ακριβώς έμφυσά νέαν ζωήν είς τό άνατρα-

ρίπτωσιν ό Βασιλεύς παύει χ<ι\ διορίζει Πρωθυπουργόν, δτίαν τ.ε. συγ-

πέν ή άναισθητήσαν πρός καιρόν πολίτευμα, επαναφέρει τό κράτος τοϋ

χρόνως διαλύη τήν τυχόν άρνουμένην νά υποστήριξη τήν νέαν Κ ιβέρ-

νόμου, ώς πράττει τό δικαστήριον, τό μή άπαλλάσσον κόν δολοφόνον

νησιν Βουλήν καί τοιοποτρόπως ζητή νά διαπιστωθή διά νέων εκλο
γών, άν ή μέχρι τοϋδε Κυβέρνησις κα\ ή πολιτική αύτιής έξακολουθοΰν

μοιχαλίδας συζύγου καί μή δεχόμενον, δτι αί συνεχείς αθωώσεις τοιοΰτων δολοφόνων άνεκήρυξαν τήν αρχήν, δτι ύπό ώρισμένας συνθή-

(ίπολαύουσαι τής λαϊκής εμπιστοσύνης. Α νεξαρτήτω ς τής περιπτώσεως

ν.ας ό φονεύς δέν τιμωρείται μέ θάναιιον, άλλά χειροκροτείται !
Ά ν ό Ελληνικός λαός εχη αντίθετον γνώμην καί. θέλη νά περιο-

τούτης, ή πλειοψηφία τής Βουλής ασκεί τήν τ:ε νομοθετικήν καί

ρίιση τήν αρμοδιότητα τοΰ Βασιλέως, είναι ελεύθερος καθ

οίονδήπχχτε

τήν

εκτελεστικήν λειτουργίαν κατά τό δακούν, διά τήν έλλειψιν δέ πολιτι
κών κομμάτων κα,, επομένως ιδεολογικής συνοχής μεταξύ βουλευτών

τρόπον νά έκδηλώση τήν βούλήσίν του, προβαίνων καί άνευ ανάγκης

καί έκλογέων ή τάς λειτουργίας ταΰτας άσκοϋσα ο λ ι γ α ρ χ ί α

τηρήσεως τοϋ άρθρ. 108 τοϋ Συντάγματος καί πρό τής δεκαετίας ετι

γον απέχει τής τυραννίδος, καθό πρός τό ίδιον πρωπίστως συμφέρον

ολί

είς τροποποίησιν τών θεμελιωδεστάτων αύτοϋ διατάξεων καί περιορι

ενεργούσα. Ό

σμόν τών βασιλικών δικακομάτων 111 . Μέχρις ού πράξη τοϋτο ό κυ

έλαχίστας μόνον περιστάσεις έπενέβη ένεργώς ινα άντικαταστήση κυ

Βασιλεύς, άπεμπολήσας π άσα; τάς εξουσίας αύτοϋ, είς

ρίαρχος λαός, ό Βασιλεύς, ενασκών τήν .συνταγματικήν αύτοϋ αρμοδιό

βερνήσεις στηριζομένας έπί, τή ; πλειοψηφίας τής Βουλής — αλλά καί

τητα, τηρεί τό Σύνταγμα κα\ σέβεται τό ισχνόν πολίτευμα τής βασι-

τοϋτο προσωρινούς μέχρις ού διά νέων εκλογών ύποδειχθή αύτώ ή νέα

λευομένης δημοκρατίας.
III.
Αν τοιαύτη είναι ή νομική άποψις τοΰ ζητήματος, ή κοινωνιο

Κυβέρνησις τής χώρας. Τοιουτοτρόπως ή μέν φιλοτιμία τών λαϊκών
μαζών ίκανοποιήθη, ή δέ έπελθοΰσα έκ τοϋ συστήματος κακοδαιμονία

λογική δμως έρευνα εμφανίζει ουσιώδεις παραλλαγάς, άνατρεπούσας

εύρε τόν Βασιλέα δχι μόνον τυπικώς άλλά καί ούσιαστικώς άνεΰθυνον,

σχεδόν τό συνταγματικόν καθεστώς. Τοιουτοτρόπως έν τή πράξει κ α τά

έφ ’ δσον πιστώς ήκολούθησε τήν βούλησιν τής πλειοψηφίας τής Βου

ιήν μέχρι καί τή ; 8 Αύγουστου 1 9 1 0 περίοδον τούς μέν Υπουργούς

λής, καί ό συνεργασθείς είς τήν ανατροπήν τοϋ συνταγματικού καθε
στώτος Βασιλεύς, άφοϋ δριμύτατα κατεκρίθη έν ζωή, ηύτύχησε ν’ ά-

(11) "Οτι τοϋτο είνε δυνατόν καί άνευ «επαναστάσεοκ» βλ. Jahrb. ενθ. avmt.
σελ. 1476 - 1479,

(12) Ο. C. σελ. 124.

Λθλαΰσ»| μετά θάνατον «τν’γx’■νηχ!Ή<ον εγκωμίων τής «κατ εξοχήν» συν-

δέ νέα παύσις

ταγματικότητος Αύτοϋ ! (13)
Τήν ολιγαρχικήν τούτην μορφήν τοΰ πολιτεύματος ακολουθεί άπό

διάλυσις τής Βουλής καί ή ένέργει,α τών έκλογοίν τού Δεκεμβρίου, ή

τής Κυβερνήσεως καί

ή έπακολουθήσασα

αυτήν νώχ

τοΰ 1910 καί εφεξής τετραετούς περίπου βίου μεταβολή. Ο Πρωθυ
πουργός διορίζει δχ* μόνον τούς, Υπουργούς α λ λ ά ! ικαι'ι τ ο ύ ;

σιλέως, άλλά και έπιβαλλόμεναι πολίτικα! καί απολύτως κοινοβουλευ

σαν ούχί μόνον απόρροια τής Συνταγματικής άρμοδιότητος τοΰ Βα-

|>ο υ λ ε υ τ ά ς, αύτός μέν εκλεγόμενος άμέσως ύπό τοΰ λαοΰ, όποδε:-

τικοί συνέπειαι, έφ ’ όσον ή έκ τών εκλογών τού Μαΐου προελθοϋσα
Βουλή δέν είχε σαφώς έκπεφραισιμένην τήν λαϊκήν βοΰλησιν ώ ς πρός

κνύων δέ είς αϊτόν τούς έκλεκτέους βουλεντάς, τών εκλογών άποτε-

τήν τηρηιτέαν πολιτικήν κατεύθυνσιν, ύπήρχον δέ σοβαρά ενδόσιμα,

λουσών απλώς κα\ μόνον έγκρισιν τοΰ ύπό τοΰ Πρωθυπουργού γενομέ-

ότι ώ ς πρός ταύτην ή Βουλή εκείνη δέν έξεπροσώπει τήν βοΰλησιν

νου διορισμού τών βουλευτών. ’Ό χι πλέον ό Βασιλεύς μόνος, άλλά και

τής πλειοψηφίας ( 1 6 ).
Ά λ λ ’ έν πάση περιπτώσει ή ύ,πό τού Βασιλέως άκεραία ένάσκησις

αύτή ή Βουλή, ή μέχρι τούδε έμφανίζουσα ανεξαρτησίαν τινά γνώμης
κα: κατοοθώνουσα νά «ρίψη» Κυβερνήσεις, στερείται πάσης εξουσίας,
έ φ ’ όσον τ « μέλη αύτής διωρίσθησαν ύπό τοΰ Πρωθυπουργού, καί υ
ποβιβάζεται εις άπλούν ληιξίαιρχον τών νόμων, ώ ς επιτυχέστατα διετνπώθη (1 4 ), μήτε τήν διοίκησιν τοΰ δημιουργού αύτής δυναμένη νά Iλέγξχΐ, μήτε τήν βοΰλησιν αϊτού, μοναρχικώς νομοθετούντος,

νά έπη-

τής Συνταγματικής δικαιοδοσίας αύτοΰ -θίγει μέν βεβαίως τάς έπικρα*>

τησάσας «συνταγματικάς συνθήκας» άλλά δέν μ ε τ α β ά λ λ ε ι
δημοκρατικόν

χ α ρ α κ τ ή ρ α

τ ο ύ

τόν

πολιτεύματος.

Αποτελεί μόνον μεταβολήν τών συνθηκών τούτων, ήτις, ώ ς καΐέστη
δυνατή

ανευ παραβιάσεως

τής μορφής τού

πολιτεύματος άπο τοΰ

ρεάση πω5· Ή τυχαίως μάλιστα κατά τήν εποχήν ταύτην συμπεσοΰσα

1910 καί εντεύθεν πρός τήν μίαν κατεύθυνσιν, δέν δύναται νά νοηθή

λειτουργία τής συντακτικής εξουσίας συνετέλεσεν, όπως ή ΠρωίΗ'ποΐ'ρ

δίατί θά ήτο άδύνατος άνευ τοιαύτης παραβιάσεως πρός τήν κατεύθυν

γική δικτατορία τό μέν ,προβή τήν 12 ’Οκτωβρίου 1910 είς πραξικο
πηματικήν, νομιμαποηγθεΐσαν εκ τών ύστερο ν, διά.'.ισιν τής Γ ’ έν Ά -

σήν τής άποκ ατ α στ άσε ω ς τοΰ κύρους τών Συνταγματικών διατάξεων.

θήναις Συντακτικής Συνελεύσεως, τής έχποοοωποϋσης τόν φορέα τής

τάς διαφόρους λειτουργίας τοΰ κράτους οργάνων'.

πολιτικής εξουσίας λαόν (1 5 ), τό δέ ύπατάξΐ] είς έαυτήν πλήρως τήν

λειτουργία άσκήται ύπό δικαιστών ’ισοβίων, διορίζθ|.ιενων μεν ύπό τοΰ

2κ τών εκλογών τής 28 Νοεμβρίου 1010 πραελθοΰσαν Λ ' έν Ά θ ή ν α ι;

Βί*σιλέως προαγομένων δέ καί μετατιθεμένο>ν ύπό Συμβουλίου άποτε-

Συντακτικήν

λουμίνου έκ δικαστών καί παυόμενων μόνον κατόπιν δ ι κ α σ τ ι κ ή ς

Συνέλευσιν

καί

άχθη

ούτως

είς οίκειοποίησιν

καί

Ή άληθής δημοκρατία δέν συνίσταται είς τόν τύπον τών ένασκούντων
Ά ν ή δικαστική

τ ή ς σ υ ν τ α κ τ ι κ ή ς ε τ : έ £ ο ν γ, ί α ς.
Το σύστημα τής πρωθυπουργικής άπαλυταρχίας αναμφίβολος έρ-

άποφάσεως (άρθρ. 87, 88, 90) χωρίς νά μειούται ό

ράγη άπό τοΰ Φεβρουάριου τοΰ

1915. ’Αλλ’ όπως ί) κατάρριψις τοΰ

τούτο άν καί ή εκτελεστική λειτουργία ένασκήται ύπό Ισοβίου Βασι

συστήματος τούτου δέν δύναται

νά θεωρηθή ώς ανατροπή τών όρων

λείας, τών πράξεων τοΰ οποίου τήν ευθύνην φέρουν οί 'Υπουργοί μή

τοΰ πολιτεύματος, οϋτω καί τής συνταγματικής ολιγαρχίας ή μεταβολή

όντες καν μόνιμοι κα$, ύποκείμενοι είς τήν έκ μέρον; τής λαϊκής αντι
προσωπείας ποινικήν δίωξιν, αφού είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις ταύ-

συμφωνως πρός τό συνταγματικόν καθεστώς

βεβαίως δέν ανατρέπει

άλλ’ άποκαθιστά τό άνατραπέν πολίτευμα. Προς τό παρόν πάντως δέν
επλήγη τό κοινοβουλευτικόν καθεστώς. Ή μέν κατά Φεβρουάριον
1915 άντικατάστασίς τής Κΐ'βερνήσεως καί ή μετ’ αύτήν διάλυσις τής

δημοκρατικός

χαρακτήρ τοΰ πολιτεύματος, φαίνεται παράδοξον διατ'ι ήθελε συμβή

τας οί ένασκοΰντες τήν εκτελεστικήν καί δικαστικήν λειτουργίαν δέν ένεργούσι τούτο έξ ιδίας δυνάμεως ή έλέω Θεού, άλλά ώ ς όργανα τοΰ
μόνου κυριάρχου, λαοΰ. Δέν πρέπει νά λησμονηθή, ότι αύτή ή πρό

Βουλής καί ένέργειςι τών εκλογών τοΰ Μαΐου ήσαν σύμφοίνοι πρός τό
πρό τής πρωί)υπουργικής απολυταρχίας κοινοβουλειπ: ικόν καθεστώς, ή

(13) Βλ. εσχάτως τά άνοιτ. σημ. 10 άναφερόμενα φύλλα τοΰ «Κήρυκος».
(1-1) Κ Γονλιμής, "Αρθρον « ’Ανάγκη πολίτικου προγράμματος» εις τό ύπ’
άριθ 10851 τής 27 Φεβρουάριου 1915 φΰλλον τής «Ά κ ροπ όλεω ς ■.
(IS ) Βλ. Jahrb. Ινθ. άνωτ. σελ. 1140.

(1G) Τ ύ και κατά τό κοινοβουλευτικόν ετι καθεστώς δικαίωμα ΐοϋ βασιλέως
όπως διάλυση τήν έκ τών εκλογών τοΰ Μαΐου προελθοΰσαν Βουλήν ύπεστηρίχθη
ύπο Wamwetzos «I)ie griechisehen Wahlen zum Abgeordnetenhaus voin 31 Mai) 13 Juni
1915·» Iv Blatter fur vergleichende Ruiss. u. Volkswirtschaftslehre, τεΰχ. 4]5 σελ.
97 έππ.

τον

,πολέμου

γερμανική

σοσιαλιστική όργάνοισις,

ή

όρθοδοξοτέρα

πασών τών σοσιαλιστικών οργανώσεων τής υδρογείου, είχεν ώς θεμε

οικήσεως, άσκηση αϊτός ό π ρ ό ς τ ο ύ τ ο ύ π ό τ ο ύ Σ υ ν t ά γ->
ματος τ ε τ α γ μ έ ν ο ς
π α ι ρ ά γ ω ν τήν εκτελεστικήν εξου

λιώδη αρχήν τήν κατά to σοσιαλιστικόν συνέδριον τής Χ άγης ρήσιν

σίαν (1 7 ), ής ή ύπό τής Βουλής άσκησίς κατά τήν κοινήν άντίληψιν

τού Bebel δτι ό σοσιαλισμός δέν περιέχει είς τό πρόγραμμά του καί
δημοκρατικόν πολίτειμα, διότι υπάρχουν δημοκρατία! κεφαλαιοκρατι-

έχρεωκόπησε καί καιεδικάσθη.
Κίνδυνον διατρέχει τό πολίτευμα οϋχί

κώτεραι — και δυνάμεθα νά προσθέσωμεν άπολυΤαρχικώτεραι — α

άοκήσεως τής εκτελεστικής εξουσίας δι’ Υ πουργών διοριζομένων μέν

πολύτων μοναρχιών.

καί παυόμενων έλευθερώς ύπ’ αύτού, εύθυνομένων δμιος έναντι

έκ τής υπό τοϋ Βασιλέως
τής

Δύο είναι τά χαρακτηριστικά τής κατ’ ουσίαν αληθούς δημοκρατίας,

λαϊκής άντιπροσωπείας, διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι αύτό τό. πο

το μέν ή χροιά τής νομοθεσίας, ήτις καί μέ γνήσιον δημοκρατικόν πο

λίτευμα έθεισε τάς άρχάς ταύτας έξασφαλίζον αύτό εαυτό· τό πολί

λίτευμα ήμπορεί νά είναι ολιγαρχική οπως καί τάνάπαλιν μέ απόλυτον

τευμα κινδυνεύει, ιδίως παρά νοτίοις καί εύεξάπτοις λαοίς, δταν είς

μοναρχίαν ήμπορεΐ νά είναι σύμφωνος πρός τά συμφέροντα τοϋ μεγα

>α\ μόνος άνήρ, μή παρέχιον τά έχέγγυα τού έξ ανατροφής Βασιλέως,

λύτερου αριθμού τών πολιτών, τό δέ ή ύπό τών λαϊκών μαζών συνε

κα-θυποτάσση είς εαυτόν 'όχι μόνον τήν εκτελεστικήν λειτουργίαν άλλά

χής παρακολούθησις τού νομοθετικού καί τοϋ διοικητικού έργου, ινα
μή οί ολίγοι ή ό εΐς, ο'ίτινες κατ’ ανάγκην ένασκοϋσι τάς πολιτεια

καί τήν νομοθετικήν καί τό δικαίωμα τοϋ ελέγχου τής διοικήσεως,
ενίοτε δέ καί αύτήν τήν συντακτικήν εξουσίαν. ’Εάν δέ ή καλή χρήσις

κός λειτουργίας, πράττωσι τοϋτο δι’ ίδιοτελείς σκοπούς ή έπι βλάβ[|

καί ακριβής διάκρισις τών πολιτειακών λειτουργιών ουδέποτε ώδήγη-

τών λαϊκών συμφερόντων, άλλ’ έχοντες ύπ’ οψει τό άγρυπνον βλέμμα

οαν είς κατα!στροψάς ή είς επαναστάσεις,

τής λαϊκής πλειοψηφίας ενεργούν σιταφώνως πρός τά συμφέρον·:u αύ
τής. Τό τελευταίον τοϋτο είναι δυνατόν νά συμβαίνη καί είς απόλυτον

αρμονικής συνεργασίας τών άρΊσκον στοιχείων τής χώρας, έκαστου

μοναρχίαν ώ ς έξ άλλου είναι δυνατόν νά μή συμβαίνη εις δημοκρα

σεως καί ματαιώνουν τήν χάριν προσωπικών φιλοδοξιών κατάχρησιν

τικά πολιτεύματα, ώ ς δέν συμβαίνει έν Έλλάδι λόγω τής ατελούς πο

κα'ι τή ; νομοθετικής καί τής εκτελεστικής λειτουργίας, — δμως ή εις

άλλά τουναντίον διά τής

έφ ’ δ έτάχθη, καθιστούν δυνατήν τήν διάδοσιν τής πολιτικής μορφώ-

λιτικής μορφώσεως τών λαϊκών μαζών. Κα-θ' δσον μάλιστα άφορα τόν

εν ποόσιοπον σνγκέντρωισις πασών τών έξουσιών, καί όταν τοϋτο δεΛ'

έλεγχον τής δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς λειτουργίας, άν ούτος είναι εύχερέστα-

είναι έκ γενετής άλλα λαοπρόβλητος μονάρχης, έπήγαγε

τος μέ υπουργούς λαμβανομένους άπό τόν Βασιλέα έκτος τής πλειοψη

εξω καταστροφάς καί Ισωτερικάς επαναστάσεις. Ή Ιστορία τοϋ συγ*

φίας τής Βουλής, είναι ασήμαντος όταν διοική αύτή ή πλειοψηφία καί
μόνη ή μειοψηφία άσκή διοικητικόν έλεγχον, καταντά δέ σχεδόν αδύ

γενοϋς Γαλλικού ’Έθνους ήμπορεί νά μ ά ς δώση έγκυρα έπί τού προκειμένου διδάγματα. Ανεξαρτήτως δμως τούτων, ή έν τώ αύτώ προσώ-

νατος οταν ό διοικών «εις άνήρ» δέν ύπεδείχθη ύπό τής πλειοψηφίας

πφ σύγχυσις τών ιδιοτήτων τοϋ άρχηγοϋ τοϋ πλειοψηφοϋντος έν τώ

τής Βουλής, άλλ’ αΐ'τός υπέδειξε καί διώρισεν αυτήν.

καί πρός τά

έτέρω τών νομοθετικών παραγόντων πολιτικού κόμματος καί τοϋ αρ

Τοιουτοτρόπως ή διοίκησις άναμφιβόλως έφ ’ δσον ήθελε καταστή

χηγού τής εκτελεστικής εξουσίας έπάγεται άναγκαίως τήν καταστρε

ανεξάρτητος τής πλειοψηφίας τής Βουλής δύναται νά ευδοκίμηση είς

πτικήν σΰγχυσιν πολιτικών προγραμμάτων καί διοικητικών Ικανοτήτων,

[Κράτη μ άλιστα έχοντα στενούς τούς ορίζοντας καί λόγω τών γενικών

κατέστησε τήν Ελλάδα έρμαιον προσωπικών άγώνων άσχετων πρός
ούσιώδείς προγραμματικός διαφοράς και παρουσίαζε: τό φαινομενον

κοινωνικών συνθηκών, αιτινες μέχρι τοϋδε άτυχώς οΐ'δεμ ιά ς ήξιώθησαν προσοχής, περιλαμβάνοντα αυτόχρημα άντικρατικάς τάσεις τοϋ
λαού, αποτελούμε νου έ ξ άτόμων άλλ’ ούχ, καί έκ πολιτών. Αύτή δέ ά 

πολιτικών κομμάτων συγκεντρούντων υπό τήν αυτήν σκεπήν τά μάλλον
άλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.

Αλλά καί

έτι περαιτέρω, ή υπέρ

κριβώς είναι ή σημασία τής άποκεντρώσεως — ή δυσπιστία πρός τάς
διοικητικάς άρετάς τής Βουλής, δυσπιστία ήτις καθίσταται δυσνόητον
πώς μεταβάλλεται έξαφνα είς απολυταρχίαν, δταν ό Βασιλεύς άναλάβ() τά Συνταγμαιτικά αύτού δικαιώματα καί, σεβόμενος τήν βούλησιν
τοϋ τε συνταγματικού καί τοϋ ύπό τό κράτος τών αύτοεπαναστατικών
Ιδεών νομοιθετοϋντος κοινού νομοθέτου δπως ή Βουλή άπόσχη τής δι-

(17) Τύ πολυποίκιλον καί όγκώ δίς τών υπηρεσιών θά έχχι ιός φυσικήν συνέ
πειαν τήν έν ταϊς λεπτομερείαις κίνησιν τής διοικητικής μηχανής ύπό αποκεν
τρωμένης καί μορφωμένης υπαλληλίας, ο'ίαν άκριβώς θέλει ταύτην τό άν >ρθ<οτικόνπνεΰμα >τής εποχής.

ενός

/α ί

μόνου

άπαξ

κατά

περιόδους

άπεμπόλησις

πασών

τώ ν

πολιτειακών λειτουργιών, έχήγαγε την αδιαφορίαν τοϋ πολίτου διά τά
κοινά, επήγαγε μοιρολατρικά; αντιλήψεις δταν οί πολϊται άναζηιτοϋν είς
τόν ορίζοντα τόν μ έ γ α ν ά ν 'δ ρ α είς τόν όποιον νά παραδώσουν τά
πάντα διά νά ησυχάσουν αύτοί. Άνάλογον φαινόμενον παρέχει είς η

Η

μάς ή αρχαία 'Ελλάς, ή άφησασα υπέροχα δείγματα ατομικών ικανο

Α Γ Γ Λ Ι Κ Η

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

τήτων έν συγκρίσει πρός τήν άρχαίαν γνησίαν Ρώμην, καταλιπούσαν

ΚΑΙ

μνημειώδη έ'ργα ομαδικής εργασίας (1 8 ). Είς τόν σημερινόν αγώνα

Η

Γ Ε Ρ / Λ Α Μ Ι Α

έπικρατήσεως μεταξύ τών εθνών διά τοϋ σχηματισμού ισχυρών κρα
τών δέν είναι βεβαίως οΐ’δ ’ έπί στιγμήν έπιτετραμμένον νά διστάστ; τις
περί τοϋ ποιον έκ τών δύο τούτων φορέων τού αρχαίου πολιτισμού δέον

Ούδενός κράτους ή πολιτική έχεται τόσον στερρώς τής παραδόσεως

νά μιμηθή. «Τό μόνον πολίτευμα ύπό τό όποιον ό ’Ελληνικός λαός δύ-

όσον ή τής

ναται νά ζήση καί προαχθή καί άποτελέση ισχυρόν κράτος είναι ή
γνησία βασιλευομένη δημοκρατία, άλλ’ οΰχί ή πρίϋθυπουργική δικτα

χειαν τής έξιοτερικής της πολιτικής, ήτις ούδόλιος έτηρεάσθη έκ τών

Αγγλίας. Είς τήν διηνεκή ταύτην καί άδιάσπαοτον συνέ

κυβερνητικών μεταβολών και τής έπί τήν άρχην ανόδου τών διαφόρων
■/Ίμμάτων. ή ’Αγγλία όφΐίλει τάς μεγαλειώδεις επιτυχίας της έπί τής

τορία» .

σκηνής τοϋ κόσμου. Τό άλφα καί τό ώμέγα ,τάσης ’Αγγλικής πολιτικής

2 - 5 -1916
Β.

υπήρξε ν αείποτε ή επιδίωξίς καί ή πρός όφελος αύτής διατήρησίς τής
θα λuσ σοκ ρ ατ ο ρ ίας. Είς τόν σκοπόν τούτον ύπετάχθησαν λαγικώς παcat αί οίλλαι βλέψεις, φιλίαι καί έχ&ρότηπες. 0 ά ήτο αφροσύνη τό νά

(28) Chamberlain, Die Gruudlagen des XlXJahrh. 11η εκδ. 1 σελ. 18’> εν τ.(σελ.
217 τής λαϊκής έκδόσειος) : «Έ ν Έ λλάδι ή μεγαλοφυής προσωπικό της υπήρξε τό
κλΐνον τήν πλάστιγγα στοιχίΐον : άδιάφορον άν εντεύθεν ή έκειθεν τοϋ άδριατικοΰ καί τοΰ Αιγαίου Πελάγους, οί "Ελληνες ήσαν μεγάλοι έφ ’ δσον είχον μεγά
λους άνδρας. Έ ν Ρώμτ) τουναντίον κατά τοσοΰτον καί έπί τόσον χρόνον υπήρξαν
σημαντικαί ατομικότητες, έφ ’ όσον ό λαός ήτο μ έ γ α ς ................... Ή Ρώμη εί
ναι τό ύπέρτατον παράδειγμα μεγάλης, ανωνύμου λαϊκής δυνάμεως, ήτις δημι
ουργεί άνεπιγνώστως άλλά διά τόν λόγον τούτον έτι μάλλον άσφαλέστερον».

θελήση τις νά καταδικάση τήν Αγγλικήν πολιτικήν έπι τή βάσει τής
κατά κόρον έπαναληφθείσης έκφρϋσεως «ά.πιιστ^ς ’Αλβιών». Π ράγ
ματι ή δήθεν απιστία αϋτη δέν είναι παρά εις σωτήριος καί δίκαιος έθνικός εγωισμός έκ τοϋ όποιου θά ήδύναντίο νά παραδειγματισθώσιν
οί διάφοροι λαοί, δπως δύνανται νά παραδειγματισθώσι καί άπό τάς αλ
λας άρετάς τοϋ ’Αγγλικού λαού.
Κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 18ου αίώνος κα\ τό πρώτον ήμισυ τού
19ου, ή Α γγλ ία εύρέθη τεταγμένη παρά τό πλευρόν τής Πρωσσίας,
jmx'i μάλιστα κατά τάς κρίσιμους περιόδους τής Πρωσσικής ιστορίας,
κατά τόν επταετή πόλεμον καί Κην Νεαπολεόντειον έποχήν. ’Εκείνο δ
μ ως τό όποιον έκανόνισε τήν τοιαύτην στάσιν τής ’Αγγλίας, δέν ήτο
αισθηματική τις συμπάθεια διά τό Βορειογερμανικόν τούτο κράτος, τό
όποιον κατέβαλεν κοπιώδεις καί τολμηράς προσπαθείας δπως μεγαλυνθ{|. Τ ά σκοπούμενα τής ’Αγγλική^ πολιτικής ήσαν έκεϊνα τά
έταξαν την Μεγάλην Βρεττανίαν μ μ

όποια

τό πλευρόν τοϋ μάλλον άξιο-

λόγου αντιπάλου, τής ίσχυροτέρας τότε^ήπειρωτικής Αυνάμεοκ. Έ γκατέλειψε μετά πάσης ψυχρότητος Φρειδερίκον τόν Μέγαν είς μίαν
δύοκολον στιγμήν, άφήκεν έκθετον τήν Π ρωσσίαν κατά τήν διάρκειαν
τοϋ συνεδρίου τής Βιέννης, δτε είδε έπιτευχθέντα

τόν σκοπόν της.

Κ α θ ’ ήν στιγμήν αί Γαλλικαί δυνάμεις παρέλυαν έκ τοΰ επταετούς πο
λέμου, ή ’Αγγλία ήσφάλιζε τάς έν Βορείφ Αμερική κτήσεις της. Κ α-

τα τά μεγάλα (1813— 1815) έτη, ή ορμητική ανδρεία τών Π ρώσσων
κατέλυσεν όριστικώς τήν κυριαρχίαν τοΰ Ναπολέοντος. Ενώ ή Π ρωσσι'α ήτο υποχρεωμένη νά διαμφισβητή πάσαν σπιθαμήν έδώφους εν
Βιέννη, ή ’Αγγλία είχε κατακτήσει τήν διεθνή αύτής δύναμιν καί ήδύ
νατο νά τήν θεωρή ήσφαλισμένην διά μέγα χρόνου διάστημα, μετά τήν
έκθρόνισιν τοΰ Ναπολέοντος. 'Ως άνταγωνισταί τής ίσχυροτέρας ’Ηπει
ρωτικής Δυνάμεως είμεθα οί φίλοι τής ’Αγγλίας. Τ ά γεγονότα

τοΰ

186G και τοΰ 1870 κατέστησαν τήν Π ρωσσίαν καί κατ’ ακολουθίαν
τήν Γερμανίαν, τήν ίσχυροτέραν ’Ηπειρωτικήν

Δύναμιν τής Ευρώ

πης. Ούτω ή Γερμανία έλαβεν είς τάς σκέψεις τών "Άγγλων τήν θέσιν
ήν προηγουμένως κατείχεν ή Γαλλία τοΰ Βασιλέως Ήλιου καί ή Γαλ
λία τών δύο Βοναπαρτών. Ή Αγγλική πολιτική ήκολούθησε τήν πατροπαράδοτον αύτής πολιτικιάν τεθεΐσα αντιμέτωπος τής ίσχυροτέρας
’Ηπειρωτικής Δυνάμεως τής στιγμής εκείνης.

Μετά τήν κατάπτωσιν

τής Ισπ ανίας τών Ά μβούργων, ή Γαλλία τών Βουρβώνων ύπήρξεν ή
φυσική αντίπαλος τής Α γγλίας άπό τής εποχής καθ’ήν ό Malborougli
ιιετέσχεν ένεργώς τοΰ περί Διαδοχής πολέμου τής 'Ισπανίας μέχρι τής
συμμαχίας μετά τοΰ ν.κητοΰ τοΰ Ρόσμπαχ, τοΰ όποιου ή νίκη έπανηγυρίσθη έν Αονδίνω ώ ς θρίαμβος τών Αγγλικών δπλων.

Μετά μακρα

έτη ζηλοτύπου δυσπιστίας απέναντι τής Ρωσσίας, μεγαλχ>νθείσης έπί
Αικατερίνης τής Β ', ή Αγγλική πολιτική έστράφη έκ νέου ενεργότατα
κατά τής Γαλλίας, δτε ό Βοναπάρτης ώδήγησε τούς δημοκρατικούς
στρατούς είς τήν νίκην καθ’ ολων τών κρατών τής ύττειρωτίικής Ευ
ρώπης. Έ κ τής μονομαχίας τούτης μεταξύ τής Αυτοκρατορίας καί
τής Α γγλίας, ή τελευταία έξήλθε νικήτρια χάρις είς τήν άκλόνητον
καί μεγαλειώδη συνέχειαν τής πολιτικής της, είς τόν ήρωϊσμόν τών
ναυτών της έν Άθουκιρ καί Τροφαλγκάρ, είς τάς έν 'Ισπανία νίκας
της καί προ πάντων χάρις είς τό πείσμα τών Ρώσσων καί τών Αυστρία
κών, είς τήν όρμήν ακόμη τοϋ γέρω-Βλύχερ καί τών Π ρώσσων του.
"Οταν μετά τήν πΤώσιν τού Ναπολέοντος ή στρατιωτική υπεροχή έίιάνη μετατοπιζόμενη έκ τής Δυτικής είς τήν Ανατολικήν Εύρώπην,
ή Αγγλική πολιτική «έκαμε μεταβολήν». Ή Α γγλ ία μετέσχε τοϋ Κρι
μαϊκού πολέμου, δστις άπέβη ολέθριος διά τούς Ρώσσους καί συνετέλεσεν είς τήν ματαίωσιν τών φιλοδοξών σχεδίων Νικολάου τοΰ Α '. Ό
Τσάρος Α λέξανδρος 6 Β ' ωσαύτως εϋρεν έπανειλημμένως άντιμεΤω,πόν του τήνΆ γγλίαν ένΆνατολή— πρό πάντων—είς τό άρχαΐον αυτό πε
δίον έλπίδων διά τήν Ρωσσικήν φιλοδοξίαν. Ή μετά τής Α γγλίας συμ
μαχία τής

Ιαπωνίας προέκυψεν έκ βλέψεων άναλόγων πρός έκείνας,

αί όποϊαι προεκάλεσαν τήν ε γ κ ά ρ δ ι α ν μετά τής Γαλλίας σ υ ν ε ν-

ν ό η σ ι ν—συνεννόηΐσ'.ν τής όποιας ή έπίδρασις έπί τής διεθνούς πο
λιτικής είναι μεγίστη.
Τό ένδιαφέρον τό οποίον δεικνύει ή Α γγλία διά τόν συνασπισμόν
τών έπί τής ηπειρωτικής Εύρώπης Δυνάμεων, δέν αποβλέπει μόνον
τήν ωφέλειαν καί τήν ευημερίαν τών Κρατών τά όποια απειλούνται έκ
τής υπεροχής ένός έ ξ αύτών. Τοιαύτη φιλάνθρωπος καί ανιδιοτελής
συμπάθεια σπανίους άσκεΐ σημαντικήν επιρροήν έπι τών πολιτικών άποφάΐσεων τής -κυβερνήσεως Μεγάλου Κράτους.

Διά τήν κατεύθυνσιν

τής Αγγλικής πολιτικής, κριτήριον είναι ό καταμερισμός τών έν Ευ
ρώπη δυνάμεων καί ό άντίκτυπος αύτοΰ έπί τής Α γγλικής θαλασσοκρατορίας. Π άσα μετατόπισις δυνάμεως μή έ'χουσα έπίδρασιν έπί τοΰ
προκειμένου είναι ίκανώς αδιάφορος είς τήν Αγγλικήν κυβέρνησιν.
Αν ή Α γγλία έκ παραδόσεως, δηλονότι συμφώνως πρός τά αμετάβλη
τα εθνικά της συμφέροντα δεικνύεται εχθρική ή τούλάχιστον δύσπι
στος απέναντι τού ίσχυροτέρου Ευρωπαϊκού κράτους, τό αίτιον πρέπει
ν’ άναζητηθή εις τήν σημασίαν τήν όποιαν ή Α γ γ λ ία αποδίδει είς παν
δ,τι αφορά τήν ναυτικήν πολιτικήν.
Μία μεγάλη Ευρωπαϊκή Δύναμις δείξασα τήν στρατιωτικήν της δύναμιν μετ’ αρκετής ζωηρότητος διά νά μή εχη νά φοβηθή, ύπό συνή
θεις περιστάσεις έπίθεσιν κατά τών συνόρων της κατακτά ούτως εΐπεϊν τάς έθνικάς συνθηκας ύπάρξεως διά τών όποιων ή Α γγλ ία άπέ
βη ή πρώτη ναυτική καί έμπορική δύναμις τοΰ κόσμου. Ή

Α γγλία

ήδύνατο νά έξαπλωθή έπί τοϋ ’Ωκεανού διά τής Ισχύος της καί τού
εμπορικού της πνεύματος ήσυχος, διότι έγνώριζεν oTt, περιβαλλομένη
υπό θαλάσσης ήτο προφυλαγμενη άπό πάσης εχθρικής έπιθέσεως. Ά φ ’
ής στιγμής μία ήριειρωτική Δύναμις απέκτησε δι’ έαυτήν άνάλογον
ασφάλειαν ώ ς έκ τής άποκτήσεως στρατού τρομερού καί γνωρίζοντος
νά νικά, ή Δύναμις αύτη εχει τάς χεϊρας έλευθέρας δπως έπιχειρήση
θαλα^σίαν πολιτικήν, προνόμιον τό όποιον ή Α γγλ ία οφείλει είς τήν
γεωγραφικήν της θέσιν. Αποβαίνει άνταγωνίστρία έπί πεδίου είς τό
όποιον ή Α γγλ ία εννοεί νά εχη τήν άδιαφιλονίκητον υπεροχήν.

Ή

Αγγλική πολιΤική βασίζεται έν προκειμένω έπί τών διδαγμάτων τής
Ιστορίας, θά ήδύνατο μάλιστα νά ε’ πη τις έπί τοΰ δικαίου τής άναπτύξεως τών κρατών καί τών έθνών. Μέχρι τοϋδε πάς λαός φύσει δρθόφρων καί έ'χ)(ον βιώσιμον πολιτικήν οργάνωσιν, έπεχείρησε ν’ από
κτηση θαλασσίους εξόδους, αν ή φύσις εΐχεν άρνηθή τΌιαύτας είς αυ
τόν. Ή κατοχή λιμένων καί ακτών προεκάλεσε τούς πλέον πεισματώ
δεις άγώνας άπό τής Κέρκυρας καί τής Ποτιδαίας, Ιξ άφορμής τών
όποιων έξερράγη ό Πελοποννησιακός πόλεμος—μέχρι τής Καβάλλας,
άφορμής τοΰ Έλληνοβουλγαρικοΰ πόλεμον. "Οσοι λαοί δέν επέτυχαν νά

κατέλθουν μέχρι τής θαλάσσης ή άπεώσθησαν εξ αυτής ήφανίσθησαν
έκ τής σκηνής τοΰ παγκοσμίου ανταγωνισμοί’.
Ά λ λ ’ ή κατοχή εξόδων πρός τήν θάλασσαν δέν σημαίνει ει μή

Η Αγγλική πολιτική έμεινε πιίστή εΐς έαυτήν μέχρι τής ημέρας
το

δυνατόν τής άναπτύζεως τών Ιδίων δυνάμεων άναμέσον τών ωκεανών
καί είς τό κάτω-κάΐω τής γραφής τόν προβιβασμόν τής ηπειρωτικής
πολιτικής εις πολιτικήν οικουμενικήν. Οσο; λαο'ι τής Ευρώπης δεν

ταύτης διότι ή Ά γγλ ία είναι σήμερον δποίς κα\, άλλοτε ή πρώτη ναυ
τική δύναμις. Τάς σφοδράς συγκρούσεις τοΰ παρελθόντος έπηκολούθησαν οί λεπτότεροι έκ τών
σκοπός δέν μετεβλήθη.

διπλωματικών πολέμων. Ό

πολιτικός

^χρησιμοποίησαν τας άκτάς των καί τούς λιμένας των ΐιπό τήν έν
νοιαν αύτήν δέν ηδυνήθησαν νά τό κάμουν διά τόν λόγον δτι πάσα
το)ν ή εθνική δρακπηριότης είχεν άπορροφηθή άπό τήν φροντίδα τής
άμύνης τών συνόρων των εναντίον τών έν τή ήπείρω ανταγωνιστούν.
Διά τόν λόγον αύτόν τάποικιακά σχέδια τον Μεγάλου Ήκλεκτορος έγ•/.ατελείφθησαν παρά τών διαδόχων του.
Καί ή μάλλον Ισχυρά ηπειρωτική Δύναμις εόρε πάντοτε ανοικτάς
ενώπιον της τάς οδούς τής οικουμενικής πολιτικής. Ά λ λ - έπί τών ο
δών τούτων παρεφύλαττεν ή Αγγλία. 'Ό τ ε Λουδοβίκος ό ΐΊος ύπέβαλεν εις Κάρολον τόν Β ' τήν ιδέαν Άγγλογαλλικής συμμαχίας, ό
τελευταίος αύτός παρά τάς προσωπικάς του πρός τήν Γαλλίαν συμπαθείας, τού άπήντησεν δτι ή έγκαθίδρυσις ειλικρινούς συμμαχίας προσέκρουεν είς μερικά εμπόδια, τών όποιων τό κυριώτερον συνίστατο
εις δτι, οτι ή Γαλλία άπέβλεπε νά γίνη Ισχυρά ναυτική δύναμις. Τοΰτο
διά τήν Α γγλίαν, ήτις έστήριζε τό μεγαλεΐόν της επί τ°ΰ εμπορίου της
καί τοΰ πολεμικού της ναυτικού, ήτον αφορμή υποψίας. Π άσα ναυτική
πρόοδος τής Γαλλίας έμελλε νά έ'χη ώ ς αποτέλεσμα τήν ύποκέντησιν
τής ζηλοτυπίας μεταξύ τών δύο λαών. Μετά τήν συνομολόγησα τής
ειρήνης τής Ούμπερτςμπουργκ Πιτ ό πρεσβύτερος έξέφρασεν έν τώ
νοινοβουλίω τήν λύπην του δτι παρέσχον ε’ις τήν Γαλλίαν τήν ευκαι
ρίαν, δπως άποκτήση έκ νέου στόλον. Ά ν ή Α γγλ ία έτάχθη αντιμέ
τωπος τής Γαλλίας κατά τόν 'Ισπανικόν περί Διαδοχής πόλεμον, δστις κατήνεγκε τό καιριώτερον πλήγμα κατά τής έν Ευρώπη Γαλλικής
υπεροχής κα\ εδιοικε τό Γιβραλτάρ, κλείδα τού ’Ωκεανού, εΐς τούς
Ά γ γ λ ο υ ς, και ®δωκεν άκόμη εΐς αϊτούς τάς καλλίτερος επαρχίας τοΰ
Κ αναδά,

τόσω ζω η ρώ ς διαμφισθηιτουμένας άπό τούς Γάλλους, τούτο

συνέβη διότι διέβλεπεν εΐ ; τήν Γαλλίαν επικίνδυνον ναυτικήν αντίπα
λον. Κατά τά μέίσα τοΰ 18ου αίώνος ό Λόρδος Τσάταμ ελεγε ; «'Ο
μόνος κίνδυνος διά τήν Α γγλίαν είναι νά Ιδη ποτέ τήν Γαλλίαν κα*
ταλαμβάνουσαν τήν θέσιν μεγάλης ναυτικής, εμπορικής καί αποικια
κής δυνάμεως». Καί, πρό τοΰ πολέμου τής Κριμαίας ό Δαυίδ Οΰρκαρτ
έγραφε ; « Ή

νησιωτική ήμών θ έ σ ί ς δέν μ ά ς έπιτρέπει νά εΐμειθα,

παρά παντοδύναμοι ή έστερημένοι πόσης δυνάμεως. Ή Μεγάλη Βρεττανία η θά είναι θαλασσοκοάτειρα ή θά καταποθή άπό την θάλασσαν»,

Η ΓΕ ΡΜ Α Ν ΙΑ Κ Α Ι Η Α Γ Γ Λ ΙΑ
"Οταν, άφοΰ προηγουμένως έξεπλήρωσε τήν αποστολήν αύτής ώς
ηπειρωτικής δυνάμεως, και έξηόφάλισε τήν έν Ευρώπη

θέσιν της,

ή Γερμανία άφήκε νά νοηθή δτι δέν ήτο διατεθειμένη νά εγκατάλει
ψη τήν οικουμενικήν πολιτικήν—δέν ήδύνατο «λλως τε— «πέβη

μία

ένόχλησις διά τήν Αγγλίαν. Τ ά έπακόλουθα τής μεταβολής αίτής έμετριάσθησαν εΐς τ ’ άποτελέσματά των άπό τήν διπλωματίαν, άλλ’
ήτον αδύνατον νά έξουδετερωθώσι τελείως.
Έκθέτοντες τάς παραδόσεις τής Α γγλικής πολιτικής δέν θέλομε ν
ν’ άποδείξωμεν, δτι ή Ά γγλ ία είχε λόγους νά δεχθή τόν εΐς οικουμε
νικήν δύναμιν προβιβασμόν τής Γερμανίας και πρό πάντων τήν δη
μιουργίαν πολεμικού στόλου μέ τήν δυσπιστίαν,

ήτις έδικαιολογεΐτο

ϊσως κατά τούς παρελθόντος αιώνας απέναντι άλλων Δυνάμεων. Ή
πορεία τής οικουμενικής ήμών πολιτικής είναι, τόσον εις τά μέσα δ 
σον καί είς τάς βλέψεις της ριζικώς διοίίφορος τών κοσμοκρατορικών
προσπαθειών τής 'Ισπανίας τής Γαλλίας, κάποτε δέ τής 'Ολλανδίας
κα\ τ ή ς Ρωοντίας εΐς τό παρελθόν. Ή

οικουμενική πολιτική εναντίον

τής όποιας ή Ά γγλ ία άντεπεξήρχετο άλλοτε μετά τόσης ζο>ηρότητος,
ετεινεν ε ΐ ς τροποποίησιν κατά τό μάλλον και ήττον τής διεθνούς καταστάσεως. 'Ημείς δμως απλώς ήθέλαμεν νά ληφθή ύπ' δψει ή μετα
μ όρφ ωσή τών δρων τής ζωής τοΰ έθνους ήμών. Ή

οικουμενική πο

λιτική άλλων χωρών, τήν όποιαν συχνά έπολέμει ή Ά γγλία, παρουσίαζεν έπιθετικόν χαρακτήρα. Ή

Γερμανική πολιτική εχει χαρακτήρα

αμυντικόν. ’Εποθοΰμεν καί ώφείλαμεν νάποβώμεν ΐκανώς Ισχυρό', κα
τά θάλασσαν δπως πάσα καθ’ ήμών έπίθεσις έκθεση οίανδήποτε θαλασσίαν δύναμιν εΐς κίνδυνον αισθητόν, και δπως τάποιν.ιαίκίά μας
συμφέροντα προστατενθώσι κατά τής επιρροής κα'( τής αυθαιρεσίας
άλλων ισχυρών ναυτικών κρατών. Ή

σφριγώσα έθνική μας άνάπτυ-

ξις, ιδίως έν τή οικονομική σφαίρα μάς είχεν ωθήσει πέραν τού Ω 
κεανού. Διά τά συμφέροντα ήμών ώ ς διά τήν αξιοπρέπειαν καί τιήν
τιμήν ιιας έχρειάζετο δπως έπιχειρίσωμεν νάσφαλίσωμεν ύπέρ τής πολι
τικής μα- τήν ανεξαρτησίαν, τήν οποίαν εΐχαμεν ασφαλίσει εις την
Ευρωπαϊκήν μας πολιτικήν. 'Η έκπλήρωσις τού εθνικού τούτου καθή-

7

κοντος θά καθίστατο δυσχερής έκ τής ενδεχόμενης άντιδράσεως τής

Α γγλίας προσωρινήν δισφορίαν, άφ ' ής θά έτιθέμεθα αντιμέτωποι τών

Αγγλίας, άλλ’ οΰδεμία άντίδρασις ήδύνατο νά μάς πείση δπως πα
ραιτηθώ μεν αύτής.

κήν είχεν αρχίσει νά γίνεται αισθητή."Οσον καί άν έπλήγωνε τήν Γαλ

Εχοντες ΰπ’ δψει τήν ’Αγγλικήν πολιτικήν ώφείλαμεν νά ναυπηγήσωμεν στόλον—καί τόν έναυπηγήισαμεν. Είς τήν έκπλήροισιν τοΰ έρ
γου τούτου έτειναν κατά πρώτον λόγον αί προσπάθεια! μας έπ'ι

τοΰ

’Ά γγλων. Ά λ λ ω ς τε τοιαύτη αλλαγή μείώπου εί; τήν Γαλλικήν πολιτι
λικήν υπερηφάνειαν ή πρόσφατος άνάμνησις της Φασόδας δέν έβαρυνεν είς τήν πλάστιγγα σχεδόν καθόλου συγκρινομένη πρός τήν άνάμνησιν τοΰΣεδάν καί ό ΑευκόςΝείλος δέν είχαν εξορίσει ά,τό τάς Γαλλικάς

πεδίου τής μεγάλης πολιτικής. Ή Γερμανία ώφειλε νά έχη τήν εθνι

καρδίας τί\ν σκέψιν περί τ'θΰ Μέτς καί περί τοΰ Στρασβούργου.Διετρε

κήν της ανεξαρτησίαν ύπό διπλήν ε'ποψιν. Αι αποφάσεις μας καί αί,

χαμεν τόν κίνδυνον νά ριφθώμεν κατά τής Αγγλίας υποκινούμενοι από

πράξεις μας δέν έπρεπε ν’ αποτελούν σύστημο πολιτικής στρεφόμενης
κατά τής ’Αγγλίας. Τήν ασφαλή και άνεπιφύλακτον φιλίαν τής χώρας

τήν Γαλλίαν καί νά ίδωμεν τήν Γαλλίαν αύτήν,είς τήν ψυχολογικήν στιγ

εκείνης δέν ήδυνάμεθα τό κάτω - κάτω τής γραφής ν’ άγοράσωμεν παρά
θυσιάζοντας τά σχέδια τής αποικιακής έξαπλώσεως, τά όποια μάς είχαν

Σίλλερ, νό « ’Ιδανικόν», οί σύντροφοι θά διέλυαν τήν συντροφιάν είς τό

ώθήσει νά ζητήσωμεν τήν Βρεττανικήν φιλίαν. Άκολουθοΰντες τήν όδόν

μήν ν’άρνήται τήν συνεργασίαν της.Καθώς είς τό ώράϊον ποίημα τοΰ
μέσον τής όδοΰ.
Αλλά καί άν μία Εύρωστα ί/ή έπέμβασις κατώρθωνε ν αντιμετώπιση

αϋτήν θά διεπράττωμεν σφάλμα τό όποιον είχεν ΰπ’ δψει του ό Ρωμαίος
ποιητής λέγων δτι δέν ,τ,ρέπει τις χάριν τής ζωής νά καταστρέψη πάν
δ,τι δικαιολογεί τήν ζωήν.

τήν έν Νοτίφ Α φ ρική πολιτικιάν τής Α γγλίας, τά έθνικά μας συμφέ

Propter vitam vivendi perdepe causas. Έ ξ άλλου, ώς εχθροί τής
Γαλλίας, δυσκόλως θά έπετυγχάναμεν τήν σημερινήν άνάπτυξιν τής Γερ
μανίας εις ναυτικήν κα'( εμπορικήν δύναμιν.

Ή ,παθητική άντίστασις τής Αγγλίας έναντίον τής αποικιακής πολιτικής

ροντα τά μάλλον άμεσα οίδέν θά έκέρδιζαν,Αί μετά της χώρας ταύτης
σχέσεις μας θά ύφίσταντο κακήν έπίδρασιν,δχι στιγμιαίαν άλλά διαρκή.
τής νέας Γερμανίας θά μετεμορφώνετο είς ζωηροτάτην έχθραν. Κατ
έκείνην ακριβώς τήν εποχήν έθεμελιώσαμεν την ναυτικήν ίσχΰν τής
Γερμανίας, ναυπηγοΰντες τόν πολεμικόν μας στόλον.

Αλλ

ή Αγγλία

είχε τότε, καί άν ύποθέσωμεν δτι θά ήττ&Το έν τώ νοτιαφρικανικώ πο
λέμιο, τήν άναγκαίαν δύναμιν διά νά καταστρεψη τόν έν σπερματι στό

Η ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΑ Κ Α Ι Η Α Ι Γ Α Ι Α
Κ Α Τ Α ΤΟΝ Π ΟΛΕΜ ΟΝ ΤΩΝ Μ Π ΟΕΡΣ

λον μας. Ή ούδετερότης μας κατά τήν διάρκειαν τής
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έναντίον τών Μπόερς πολέμου, δστις εθεσε
τήν Βρεττανικήν Αυτοκρατορίαν είς μεγάλος δοκιμασίας και ένέβαλε

έναντίον τών

Μπόερς εκστρατείας άνταπεκρίνετο δθεν είς μεγάλα ζωτικά συμφέροντα
τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας.

τήν Αγγλίαν εις μεγάλας δυσχερείας έφάνη παρουσιασθεΐσα ευκαιρία,
δπως καταφέρωμεν σοβαρόν ,πλήγμα είς τόν κρύφιον αντίπαλον τής οι
κουμενικής ημών πολιτικής. Κ αθώς ή λοιπή Ευρώπη, ή Γερμανία κατε

Πολ/Λ! έσκέφθησαν δτι ύ καλλίτερος τρόπος δπως παρακάμψωμεν τήν

λήφθη άπό μέγαν υπέρ τών Μπόερς ένθουοιασμόν.’Ά ν ή κυβέρνησίς ελε

ένοντίωσιν τής Α γγλίας είς τήν αποικιακήν μας πολιτικήν και ,προ παν

γεν είς τήν Αγγλίαν «κάτω τάς χείρας» θά είχε τήν επιδοκιμασίαν τής
κοινής γνώμης. Διά μίαν σΓίγμιαίαν επιτυχίαν είς βάρος τής ’Αγγλίας

τοιν είς τήν δημιουργίαν ι*οΰ Γερμανικού στόλου ήτο μία συμμαχια με

ή Ευρωπαϊκή συμφωνία έφαίνετο κατάλληλος είς πολλούς, ιδιαιτέρως δέ
έθεωρεΐτ0 έξησφαλισμένη ή βοήθεια τής Γαλλίας. Ά λ λ ’ ή κοινότης
τών συμφερόντων τής Ευρώπης απέναντι τής Α γγλίας ήτο φαινομενική

γερμανικής σιμιιαχίας άνεκινήθη ϋπο του τύπου τόσον εν Γερμανία
οσον καί έν Α γγλία. Ή ιδέα αΰτη είχεν ήδη απασχολήσει τόν Μπίσ-

ταξύ τής Γερμανίας καί τής Α γγλίας. Πράγματι δέ ή ιδέα

Αγγλο-

μαρκ, διά νά τοΰ άποσπάση τέλος, είναι ή αλήθεια, τήν πλήρη απογοηιίεύσεως παρατήρησιν ταΰτην : «.Θά είμεθα διατεθειμένοι ν

άγα-

και περισσότερον άκομη φαινομενική δι’ ήμ«ς θά ήτο ή άξία ενδεχόμε
νης πολιτικής ήιιών έπιτυχίας είς βάρος τής Α γγλ ία ς έν τώ ζητήματι

πώμεν τούς

των Μπόερς.

ρον έπίσης ή Γερμανία δέν ήναντιοϋτο είς τήν συνομολόγησιν συμ,-

Αν επεχειρουμεν ν αναλ«36ωμεν δράοιν ύπό τήν πίεσιν

Αγγλονί, άλλ αύτοι δεν μάς το επιτρέπουν». Βραδυτ -

τής κοινής γνώμης, ήτις ήτο υπέρ τών Μπόερς θ ’ άπεγοητευόιιεθα πολύ

φωνίας μετά τής Α γγλίας έπί τη βάσει πλήρους ίσότηρος και αντί-1

ταχέως. Είς τό I αλλικόν έθνος ή παλαιά εθνική μνησικακία κατά τής

«τοίχων υποχρεώσεων. Τ ά Γερμανικά συμφέροντα δέν θά έλαμβάνον-

Γερμανικής Αυτοκρατορίας θά διέλυεν όριστικώς τήν έναντίον

το ύπ’ υψει είς συνθήκα; τάς όποιας θά ήτο δυνατόν νά άθετηθοΰν εί;

τής

περίπτωση' κυβερνητικής μεταβολής,Ενώπιον συμβάντων ανεξαρτήτων

ή Ρ ω σ σ ία

ι·ης θελήσεώς μας,ένώ ημείς θά ήμεθα δεσμευμένοι από τάς συνθήκας

ώ ς π όλεμον απ οικ ιακ όν.

ή τάς συμφωνίας αίτάς. Δέν 8ά ήτο δέ δι’ ήμάς σπουδαία ίκανοποίη-

σ ία ς, θ ά

ο:ς, άν τινές μόνον έκ τών υπουργών έδεικνύοντο ευνοϊκοί πρός τοιαύτην Άγγλογείρμανικήν συνθήκην. Διά νά κατασταθή παγία μία συμ
φωνία, θά έχρειάζετο δπως ή κυβέρνησις ολόκληρος καί πρό ,πάντων
ό πρωθν,πουργός, αποφασίση νά την έφαρμόση. Ό Βίσμαρκ απέδειξε
πού έγκειται ή δυσκολία σταθερός μετά τής ’Αγγλίας συμφωνίας —
δυσκολία συνισταμένη είς τό δτ» εν ’Αγγλία αί μακροπρόθεσμο! συμ
φωνία! δέν συμβιβάζονται πρός τάς παραδόσεις τής χώρας, καί εις
το δτι αί γνώμαι τάς ό,τοίας έξήνεγκαν οί ηγούμενοι τής πολιτικής
κινήσεως έν Ά γγλία καθώς και ή στάσις τοΰ τύπου εις δεδομένην
στιγμήν δέν έχουν τήν αξίαν αμεταβλήτου συγκαταθέσεως. Ή

Γαλ

λία πρός τήν οποίαν ή έν ’Αγγλία κοινή γνώμη είναι περισσότερον
ευνοϊκή ή πρός ήμάς διά πολλούς λόγους, καί έν τή όποία ή ’Αγγλία
όέι βλέπει σήμερον αντίπαλον ή ανταγωνιστήν σοβαρόν, ναυτικόν και
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Η

Κ α θ ’ ήν έποχήν άνεκινεϊτο τό ζήτημα τής συμμαχίας, ή διεθνής
κατάστασις διέφ ερε'κατά πολύ ο,τ,ό τήν σημερινήν. Ή Ρω σσία δέν
είχεν είσέτι έξασθενίση έκ τοϋ κατά τής ’ Ιαπωνίας πολέμου της. Είχε
την διάθεσιν, δπως αποτελειώσω τό έργον τό όποιον είχεν αρχίσει καί
στερεώση τήν θέσιν της έν τή ’Ανατολική ακτή τής Ά σ ία ς καί ιδίως
είς τόν κόλπον τού Πετσιλή. Αί μεταξύ τής Α γγλ ίας καί τής Ρ ω σσιας σχέσεις ήσαν τότε έξαιρετικώς τίεταμέναι, λόγω κυρίως τών άνεπιλύτων διαφορών των είς τά Ανατολικά ζητήματα. Ή

Γερμανία

συμμαχούσα μετά τής Α γγλ ίας θά έκινδύνευε νά παίξη απέναντι τής
Ρο>σσίας τόν ρόλον, τδν όποιον αργότερα έπαιξεν ή Ιαπωνία. Ά λλά
θά ύπεχρεούμεθα νά παίξωμεν αύτόν τόν ρόλον ύπό σννθήκας ολοκ
«λλοίας εκείνων ύφ’ ας ή Ίαπο>νία έπολέμησε κατά τής Ρωσσίας. Ό
κατά τής ’Ιαπωνίας πόλεμος ήτο αντιδημοτικός είς τήν Ρωσσίαν, κα!
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Λή,
έν

λ όρ δ ος

δ η μ ο σ ία

το ϋ

άγο-

μεθα ή δεύτερα, μετ’ αύτήν, ναυτική δύναμις. "Οταν κατά τόν %£ΐ*
ρεύσει frtt έ'πρεπεν οί ’Ά γγλοι νά στρέψουν τήν προσοχήν των προς
τήν Βόρειον θάλασσαν, νά συγκεντρώσουν εκεί τ ά ; μοίρα; του Βρεττανικσϋ στόλου, "καί, Vfe περί,πτωσιν πολέμου «νά καταφέρουν το πρώ
τον πλήγμα πριν ή ό άντίπαλο; εύρη καιρόν νά διαβάση εί; τ ά ; εφη
μερίδας δτ! έκηρύχθη ό πόλεμο;». Ό

λόγο; αυτός έσχολιάσθη παρά

τον «Η μερησίου Χ ρονογράφοι» ώ ; εξής :
« Ά ν κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 1904 ό Γερμανικό; στόλο; κατεστρέηετο, Μ έξασφαλίζαμεν ειρήνην 60 ετών έν Ευρώπη. Έ νεκα τούτου
θεωροϋμεν τοΰ; λόγου; ταϋ κ. Α ρθούρου Λή ώ ; σοφήν καί ειρηνι
κήν διακήρυξιν τών άμεϊαιβλήτίον προθέσεων τή ;
Θαλασσοκρα
τεί ρά;, δεχόμενοι δτι άπηχοϋν την γνώμην της κυβερνήσεω;.
■Κατά τό φθιναπωρον τον 1904 ή «A rm y and Navy Gazette» ανέ
πτυξε πόσον άφόρητον ήτο τό γεγονός δτ: ή ΰπαρξις τοϋ I ερμανικοϋ
«Μ)λον μόνη ήνάγκασε τήν Α γγλίαν νά λάβη προληπτικά μέτρα, τ ω ν
οποίων ανευ τούτου δέν θά είχεν ανάγκην. «’Έχομεν, έλεγε τό άρθρων
εκείνο, τήν ύποχρέωσιν, όπως καταστρεψοχιεν στόλον, ο οποίος ,πρέπει
νά πιστέ ύωμεν, προορίζεται καθ’ ημών. Εις τήν Α γγλίαν δπως καί
επί τή ; ηπειρωτική; Εΰρώπη; δέν λείπουν οί θεωροϋντε; τόν Γ ερ 
μανικόν στόλον ώ ς τόν μόνον καί πραγματικόν διά τήν Ευρωπαϊκήν
ειρήνην κίνδυνον. "Ο πως δήποτ’ άν ή άρκσύμεθα ν’ αποδείξομε ν δτι
ή "παρούσα στιγμή είναι ή κατάλληλος δπως άξιώσωμεν νά σταματήση ί] αϋξησις τοϋ Γερμανικού στόλου».
Κατά τΙήν αντήν εποχήν έγκριτον Αγγλικόν περιοδικόν έγραφε τά
άκόλουθα :
(
«’Ά ν κατεστρέφετο ό Γερμανικός στόλος, ή Ευρωπαϊκή ειρήνη θα
έξησφαλίζετο έΛί δύο γενεάς. Ή

Α γγλ ία καί ή Γαλλία, είτε'ή 'A y-

γλία και αί Ήνωμέναι Πολιτεία·., είτε καί τά τρία ταϋτα κράτίη όμοϋ
θά ήγγυώντο ,περί τής Ιλευθερία; τών θαλασσών καί θ ’ άντετάσσοντο
εί; τήν κατασκευήν νέων πλοίων, ι!ά όποια είναι δπλαι επικίνδυνα εις
χείρας τών φιλοίδόξων κρατών, τών οποίων ό πληθυσμός αυξάνει καί
τά όποια δέν έχουν αποικίας».
'■Ακοιβώς κατά τήν αύτήν εποχήν, κατ’ ’Οκτώβριον του 1 !><>4 ηΤο
διατεθειμένη νά ife&jj Αντιμέτωπος ημών είς τό Μαρόκον.

Ολίγου;

μήνα; πρωτήτερα, κατά Ιούνιον τού 1904 εΐ; Γάλλος δημοσιολόγο;
m v είχε διηγηθή δτι ή κατασκευή τοΰ στόλου μ α ; ,τ,ροεκάλε·. έν Α γ
γλία μεγάλην καί όλοέν έντεινομένην ανησυχίαν καί δτι δέν είχαν εΰρείΐή άκ'όμη τά μέσ« διά τών όποιων θά παρεκωλύετο ή έξακολοΰθηΒ·.ς ιών ναυτικών μας επιχειρήσεων. Έσκέπτοντο άν επρεπε να ζη
τήσουν νά τό κατορθώσουν δι’άμέοου δράσεω ; ή διά τής ύποκεντησεω,
τον Γαλλικοί- σωβινισμού. Σήμερον ή Α γγλ ία μάς επιτρέπει νά εΐ-

*

μώνα τοΰ 1909 είς ρήτωρ τοϋ Αγγλικού κοινοβουλίου παρετήρει δτι
ή Α γγλία δέν θ ά είχε ανάγκην νά κάμη τόσον πυρε'4ύδεις ναυτικούς
εξοπλισιιούς άν πρό δεκαετίας παρεκώλυε τήν ύψωσιν τής Γερμανίας
είς περιωπήν μεγάλης ναυτική; δυνάμεω;, εξέφραζε μίαν σκέψιν ήτι;
είναι εύλογος άπό άπσψεω; κ αθαρώ ; πολιτικής καί ή όποια είναι ίσως
δικαία. 'Οπωσδήποτε τήν περίστασιν δπως καταστρέψη ενα στόλον έφ ’
δσον ακόμη ήτον εί; ta σρτάργανα, περίστασιν τήν όποιαν τοσά
κις ή Α γγλ ία έξεμεταλλεύθη είς βάρος άλλων εθνών, δέν θά τήν εΰρισκεν, δσον άφορά τήν Γερμανίαν, ήτις είχε λάβει τά μέτρα της.

Ε ΙΡ Η Ν ΙΚ Α Ι ΡΟΓΙΑΙ
Τ Η Σ Α Π Ο ΙΚ ΙΑ Κ Η Σ ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ
Ό στόλος, τόν όποιον έναυπηγήσαμεν άπό τού 1897 καί χάρις είς
τόν όποιον ή Γερμανία κατέλαβε τίήν δευτέραν θέσιν μεταξύ τών ναυ
τικών κρατών τού κόσμου — είς μεγάλην άπό τής Α γγλίας άπόστασ.ν, είναι ή αλήθεια — είναι σπουδαΐον πολιτικόν έρεισμα διά τούς
αντιπροσωπεύοντας τά Γερμανικά συμφέροντα έν τή οικουμένη.

Ό

σ.ολος αύτός εχει κυρίως ό,ποστολήν νά προστατεύη έν τώ έξωτερικώ
τό έμπόριον, τήν ζωήν καί τήν τιμήν τών συμπολιτών μας. Τ ά Γερ
μανικά πολεμικά πλοΐα έξεπλήρωσαν τόν προορισμόν αϊτόν είς τάς
Δυτικός ’Ινδίας κάι εις τήν ’Ά π ω Ανατολήν. Ό ρόλος τοϋ στόλου
μας είναι πρό πανικός αμυντικός. Ευνόητον είναι, δτι είς περίπτωσιν
διεθνών συρράξεων, ό άμυντικός αΐιτός στόλος θά ηύρύνετο. Ά ν ή
Αυτοκρατορία έγίνετο άντικείμενον απροόπτου έπιθέσεως, όπαθενδήποτε καί αν αϋτη προήρχετο, ή θάλασσα ω ς θέατρον πολέμου θα προοελάμβανεν εις τήν εποχήν μας σημασίαν πολύ μεγαλεπιέραν ή κατά
τό 1870. "Οτι εί; άνάλογον περίπτωσιν ό στόλος πιστός είς τήν
Πρωσσογερμανικήν παράδοσιν καθώς ό στρατός οφείλει ν’ άποβλέ,τη
πρός τήν έπίθεσιν δέν υπάρχει λ ό γ ο ς νά τό εϊπωμεν.

Αλλ’ ή ανησυ

χία ή προκύπτουσα έκ τής ναυπηγήσεως τοϋ σηόλον μας, ή ανησυχία
μήπως ή έπαΰξησις τής ναυτικής μας δυνάμεως έξι^ινήση τό έπ δ ε 
τικόν πνεύμα τής Γερμανίας είναι εντελώς αδικαιολόγητος.
Έ ξ ολων τών λαών τής γής, ό σπανιώτερον επαχθείς μέ σκοπούς
κατακτητικούς είναι ό Γερμανικός λαός. Ά ν έξαιρεσωμεν τας έκστρα
τείας τών Γερμανών Αύτοκρατόρων τοϋ Μέσου Αίώνος τών όποιων
ή ανθάρμη.'ος δύναμις ΰπήρξεν έν μεγαλοπρεπές ϊίνειρον καί μία με-

γαλορτρεπής πολιτική πλάνη, παρά ακατανίκητος έφεσις πολέμου ‘καί
κ αποκτήσεων, δοσκόλως θ

άνεΰρωμεν είς τό παρελθόν μας πολέμους

κατακτητικούς όμοιους πρός τους διεξαχθέντας παρά τής Γαλλία; κα
τά τον 17ον, 18ον και 19ον αιώνα, πρός ψύς κατακτητικούς πολέμου;
τών Ά»|“βούργων τής Ισπανίας, τής Σουηδίας, τής Ρ ω σ σ ία ; καί τή ;
'Α γγλία; διαρκούσης τής συστηματικής των πολιτικής τής έξαπλώσεως. Ήιιεϊς οι Γερμανοί, έπί αιώνας όλους δέν έζητήσαμεν ή νά έ■ξασφαλίσωμεν αΐήν άμυναν καί τήν ακεραιότητα τής πατρίδος μας.
Μετά τήν κατάκτησιν τής Σιλεσιας και τήν ε,πιτευχθεJσαν ανεξαρτη
σίαν τής Πρωσσικής Μοναρχίας, ό μέγας Φρειδερίκος δέν ώδήγησε
τά νικηφόρα στρατεύματα ίου εί; πολεμικά; περιπετείας. Επίση;.μετά
τάς άνευ άναλόγσυ προηγουμένου έπιτυχίας τών δύο μεγάλων πολέ
μων, ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος και ό Βισμαρκ δέν εσκεφθησαν

να

στήσουν νέ« τρόπαια. "Α ν λαός τις έχη τό δικαίωμα νά ίσχυρισθή δη
ifivvifti) ν’ άρκεσθή είς τά εαυτού, ούτος είναι ό Γερμανικό; λαός».
Περιωοίσαμεν οί ίδιοι τ ά ; έπιτυχια; μας και δεν ανεμειναμεν δπως ή
εξάντλησις τών. εθνικών μας δυνάμεων θέση εν τέρμα είς τήν φιλο
δοξίαν μας.
Ο υτω ή εθνική μας άνάπίυξις δέν παρουσιάζει αποτόμους καί θαμβωτικάς περιόδους μεγαλείου. Υ π ή ρ ξε μία βραδε[α έξέλιξίς ακαμά
του εργασίας καί αδιάκοπου προόδου. Ή ανήσυχο; μέθοδος άλλων
λαών, ή συνισταμένη είς τήν έκ πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων
δημιουργίαν κινήτρου διά νέας σοβαρωτέρας περι,πετείας, ή μέθοδος
αύτή είναι τελείως άγνωστος είς τόν Γερμανικόν λαόν.
μών μέθοδος δέν είναι ή τοϋ

κερόοσκοπούντος έν

II πολιτική η 
αδιαφορία πρό;

πάντα κίνδυνον εμπόρου, άλλ’ ή τοϋ χωρικού ό όποιο; προβαίνει μετά
προσοχής, τού χωρικού οστις μετά τήν έν τάξει γενομένην σποράν
αναμένει άνευ ανυπομονησίας τήν συγκομιδήν.
Μετά τόν Γαλλογερμανικόν ,πόλεμον, ό κόσμος έφοβεΐτο ότι ή Γ ερ
μανία θά

έρρίπτετο είς νέας

πολεμικός περιπετείας.

Δέν υπήρχε

τότε σχέδιον κατακτήσεως τό όποιον νά μή μάς απέδιδαν. Ά π ό της
έπυχής εκείνης δυέρρευσε μία τεσσαρακονταετία. Ηίμεθα πλουσιώτει,οι είς πληθυσμόν καί είς υλικά αγαθά, ό σ"ρατος μας ό,πέβη ισχυ
ρότερο:. Ό Γερμανικός στόλος έγεννήθη και άνεπτυχθη. Ο αριθμός
τών άπό τοϋ 1870 γενομένων μεγάλων πολέμων ήτο μεγαλείτερος 5]
κατά τήν πρό τοϋ 1870 περίοδον. Ή

Γερμανία δέν έζήτησε νά με-

τάσχχι είς κανένα έξ αύτών. Ά ντέστή ψυχρώς είς πάσαν προσπάθειαν
εχσυσαν ώ ς αποτέλεσμα νά τήν ,παρασύρη είς πολεμικάς περίπλοκός.
Ά ν ε υ υπερβολής ή καυχησιολογίας,

δύναται

νά ίσχυρισθή τις, δτι

ουδέποτε έν τή ιστορία στρατιωτική δύναμις όποία ή Γερμάνια ύπήίρε'ι',ησε τόσον τήν όπόθεσιν τής είρήνης. Ι ό γεγονός τούτο δέν πρέ
πει νά έξηγηθή ώ ; άποτελεσμα τή ; αδιαμφισβήτητου αγάπης μ α ;
π ρό; τήν ειρήνην. Ό Γερμανός έσχε .πάντοτε τό πνεύμα ειρηνικόν και
μολαταύτα ήναγκάσθη συχνά νά λάβϊι τά όπλα, διόι*ι έπρεπε ν άμυνis-fj κατά ξένης έπιθέσεως. Πράγματι ή ειρήνη διετηρήθη πρό πάν
των, όχι διότι οί Γερμανοί άπέσχον έπιθέσεω;

κατ’ άλλων εθνών,

άλλά διότι άλλα §8νη φοβούνται τήν Γερμανικήν ά,πάντησιν είς

τήν

ίδικήν ΐΐων έπίθεσιν. 01 ισχυροί μας εξοπλισμοί υπήρξαν έγγΰησις
ειρήνης τοιαύτης οίαν δέν είδον οί τελευταίοι αιώνες, οί τόσον ταρα
χώδεις.

Έν ιστορικόν συμπέρασμα εξέρχεται έκ τής

διαπιστώσεως

τοϋ γεγονότος τούτου.
Ή έπίσφψις τή ; στρατιωτική; μας δυνάμεως διά τής νανπηγήοεως στόλου, δέν σημαίνει ή τήν αύξησιν καί τήν ένίσχυσιν τής υπέρ
τής ειρήνης έγγυήσεως τούτης, δσον καί άν κακώ; ήθελε διευθύνεσθαι ή Γερμανική πολιτική.

Ο π ω ; ό στρατό; δεν επιτρέπει νά μη

λαμβάνη κανεί; ύπο σοβαραν εποψιν τ α ; βλεψεις τής Γερμανικής ηπειοωτικής πολιτικής, οτ*τω ο στολος αντιτιθεται εις πάσαν παρακωλνσιν τής αποικιακής μας έξα^λώσεως.

Εφ

δσον δέν εΐχαμεν

τόν

στόλον αύτόν, τά οικονομικά μας συμφέροντα, σημαντικώς πληθυνόιιενα άνά τόν κόσμον καί άποτελοϋντα άναπαλλοτρίωτα εθνικά συμφέ
ροντα, υπήρξαν έδαφος έπιθέσεως, ακάλυπτον διά τούς εχθρούς τή ;
Γερμανίας. "Οταν έκαλύψαμεν τό ασθενές τούτο σημεΐόν μας καί κατεοτήσαμεν ένδεχομένην ναυτικήν έπίθεσιν καθ’ ήμών, έπιχείρησιν
κινδυνώδη καί τυχοδιωκτικήν δΓ (κονδήποτε άντίπαλον, δέν έ,προστατεύσαμεν μόνον τήν ίδικήν μας ειρήνην, άλλά καί τήν ειρήνην της
Εύρώπη;. Έπρόκειτο ν’ άποκτήσωμεν μέσα άμύνης, δχι δέ μέσα έπιθέίτεως. Α φ ο ύ έλάόαμεν θέσιν μεταξύ τών ναυτικών δυνάμεων, έξηκολουθήσαμεν τήν προτέραν πορείαν μας. Η νέα περίοδος αποικια
κή: Γερμανικής πολιτικής τήν οποίαν ό έχθρός προεμάντευε, δέν εί
χε ν άνοιχθή. Τό άληθές είναι δτι δυνάμεθα ήδη νά προστατεύσωμε ν
ιά συμφέροντά μα;, νά προλάβωμεν περίπλοκός, νά δίατηρήσωμεν και
να παγιώσωιιεν πανταχον τήν θέσιν μα;, μάλιστα έν Μικρά Α σία και
έν Α φρική.
Τό δ fort ι ό ν τών διεθνών μα; σχέσεων έμελλε νά έξαπλωθή καθ’ δ
σον ηύρύναμεν τ ά ; προσπαθείας τής αποικιακής μας .πολιτικής. Μακρυνά ύπερπόντια κράτη, άτινα μάς ένδιέφεραν ολίγον κατά τήν πε
ρίοδον τής άποκλεισίικώς ηπειρωτικής πολιτικής, προσελάμβαναν όλοέν μεγάλειτέραν σημασίαν δι

ημάς.

Η διατηρησις καλών και, ε!

δυνατόν, φιλικών σχέσεων μετ’ αυτών άπέβη καθήκον πρώτης τάξεως
διά τήν εξωτερικήν μας πολιτικήν.
Η

«= & &

Ά π ό τής στιγμής κατά τήν οποίαν άνέλαβα τήν διεύθυνσιν τών ’Ε 
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Από τών άοχών τοΰ 20οΰ αίώνο; έγένετο αισθητή είς τήν

Αγγλι

ξωτερικών υποθέσεων, έσχημάτισα τήν στερράν ,πεποίθησιν δτι δέν ·θά

κήν πολιτικήν ή έπίδρασις τού βασιλέως ’Εδουάρδου τοΰ 7ου, δστις συ-

έπήρχε-ΐ'ο μεταξύ τής Α γγλίας καί τής Γερμανίας ρήξις — μεγάλ)]
δυστυχία διά τάς δύο χώρας, τήν Ευρώπην καί τήν ανθρωπότητα, άν : .

νεδύαζε γνώσιν δχι μικράν τών προσώοαον π ρο; την τέχνην του να τα

Ιον κατασκευάζαμεν στόλον τόν όποιον ούδείς αντίπαλος -θά ήδύνατο

χειρ αγωγή, καί ό όποιος ήιΌ μεγίστης πείρας άνθρωπος. Ή Αγγλική
.πολιτική δέν έστράφη άμέσως κατά τών Γερμανικών συμφερόντων, α-

ν’ αντιμετώπιση ανευ προφανών κινδύνων, 2ον άν δέν έπεδιδόμεθα

πεπειράθη μόνον νά όδηγήση έίς αποτυχίαν τήν Γερμανίαν, μεταθέ-

εις εξοπλισμούς ανευ σκοπού καί ανευ μέτρου, εις νήν υ\τερθέρμανσιν

τουσα τό κέντρον τής δυνάμεως έν Ευρώπη. Διά σειρά; συνεννοήσεων

τον ναυτικοϋ μας λέβητος, 3ον άν εις ούδέν έθνος έπετρέπαμεν νιά

έκ τής πραγματοπσιήσεω; τών οποίων έθυσιάσθησαν σημαντικώτατα

Όίξη τό γόητοον καί τήν αξιοπρέπειαν τής Γερμανίας, 4ον αν έφρον-

’Αγγλικά συμφέροντα, έζήτησε νά

τίζαμεν δπως μή έμφιλοχωρήση μεταξύ ημών καί τής Γερμανίας τί
ποτε τό άνεπανόρθιοτον. ’Ιδού διατί δέν έπαυσα ν’ αποκρούω ,πάσαν

κοάτη δπως σ,πομονώση τήν Γερμανίαν—είς τοΰτο δέ συνίστατο ή Α γ 

προσβολήν κατά τής εθνικής μας ευαισθησίας, όποθενδήποτε καί αν

τά τής Ισπανίας έν σχέοει μέ τά Μεσογειακά ζητήματα. Ή Γαλλία

αύτη προήρχετο, άνθιστάμενος ταυτοχρόνως είς πάσαν σκέψιν περί έ

έπλειοδότησεν εις τούς πόθους τοΰ εχθρού' τής Γερμανικής Αυτοκρατο

πεμιβάσεώς μας είς τόν Άγγλο-Μποερικόν πόλεμον, διότι τοιαύτη έ-

ρίας καί ή Άγγλογαλλική συμφωνία τού 1904 ή σχετική μέ τήν Αίγυ
πτον καί τό Μαρόκον έκαμε νά λησιιονηθη τό θλιβερόν έπεισοδιον τής

,'Γ(έμβασις θά έπλήγωνε τήν Αγγλικήν φιλαυτίαν κατά τρόπον τρομ£ρόν, δον άν έχαλιναγωγοΰμεν πάσαν νευρικότητα καί διετηροΰμεν τήν
ψυχραιμίαν μας, άν δέν έπροκαλούσαμεν τήν Α γγλίαν ά φ ’ ενός καί έξ
άλλου δέν έτρέχομεν έξοπίσω της.
# # #

Μέχρι τής εποχής καθ’ ήν έξερράγη τό Β^σνιακον ζήτημα, ή Γ ερ 
μανική πολιτική ήτο κυρίως αποικιακή. Τούτο δέ δχι διόι'ι ή Γερμανία
είχε προσανατολίσει τάς σχέσεις της συμφώνως πρός τάς απαιτήσεις
τών αποικιακών αυτής συμφερόντων, άλλά διότι ή
Α γγλ ία δυσαρέσκεια έκ τής

έξαπλώσεο>ς τοΰ

προκληθεΐσα έν

Γερμανικού έμ,τορίου

καί έκ υης ναυπηγήσεως ισχυρού Γερμανικοί στόλου έπέδρα έπί τών
έν Ευρώπη συμμαχικών συνδυασμών καί τής θέσεως ιών Ευρωπαϊκών
κρατών απέναντι τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Ή δημοσία έν Α γ 
γλία γνώμη, ή συνήθως τόσον περίσκεπιτος καί απαθής, κατελαμβά-

προσελκύση τά άλλα Ευρωπαϊκά

γλική πολιτική τής περικυκλώσεω;. Κατ’ άρχά; ύπεγράφη συνθήκη με

Φασόδας. Ύ πό τήν έπίδρασιν μεγάλων ήΐτών τάς όποιας ύπέστη κατα
ξηοάν καί κατά θάλασσαν είς τόν μετά τής Ίσ,τωνία; πόλεμον καθώς
καί ύπό τήν έπίδρασιν τών εσωτερικών ταραχών, ή Ρω σσία άπεφαοισε νά συνάψη συμφωνίαν μετά τής Α γ γ λ ία ; δσον άφορά τάς έν Α 
σία σφαίρας συμφερόντων καί νά δημιουργήσω ούτω Άγγλορωσσικην
ποοσέγγισιν. Ή Ιταλία έγινε άντικείμενον μηχανορραφιών. Άπόπειοαι τοΰ αύτοΰ τύ π ο υ άπέναντι τής Αύστροου^γαρίας άπέτυχον, χάρις
εί; τήν εντιμότητα τοΰ σεβασμίου Καισαροβασιλέως. Εις Ά λγεσίραν
άντιμετωπίσαμεν σοβαράς δυσχερείας, μολονότΊ ή Γερμανική .πολιτική
ένεφάνιζε τό ίδιον εθνικόν συμφέρον

άναποσπάστως

πρός τά συμφέροντα τών δλλων έθνών. Ή

συνδεδεμένον

πολιτική τής περικυχλώ-

(ΐεως έφάνη |πιτυγχ<*ν(η'σα·
Η

Β Ο Σ Ν ΙΑ ΚΗ

Κ Ρ ΙΣ Τ Σ

νετο άπό καιρού εις καιρόν {;^ο φόβου εντελώς άβασίμου, ό όποιο; συ
χνά έφθανε τά σύνορα τοΰ πανικού. Τού φόβου Γερμανική; άποβάσεω ; εί; ΐήν Αγγλίαν.

Ή οριστική προσάρτησις τών επαρχιών τής Βοσνία; καί τής Ερζε
γοβίνης, τάς οποίας ή Αυστροουγγαρία κατείχε ν άπό τθύ 1 8 7 » συμ
φώνως πρός τάς αποφάσεις τοΰ Βερολινείου συνεδρίου, προεκάλεσε
μεγΦιην Ευρωπαϊκήν κρίσιν. Ή

Ρωσσία διεμαρτυρήθη διά την προ-

,.άρτησιν. Ύ,πολογίζοικια επί επικείμενης λύσεως τή ; έν Βαλκανίοι;
Αύστρόρωσσικής διαφ ορά; διά «7>ν οπλών ή Σερβία, ήτις έβλεπε τα

Αί Κεντ·ρικαί Δυνάμεις

,ίιέγαλόβουλα σχέδιά της κωλυόμενα, ένόμισεν ότι γ ό ν α τ ο νά παραοκευασθή είς πόλεμον κατά της παραδουναβείου μοναρχίας. Ή

Ά γ

συνδέονται

διά ,πολλαπλών

συμφερόντων,

τά όποία δέν είναι δυνατόν νά υπαχθούν είς τόν ναυτικόν καί εμπορι

γλία έτέθη παρά τό πλευράν τής Ρωσσίας καί ή γλώσσα τοΰ Αγγλικού

κόν άγγλογερμανικόν ανταγωνισμόν. Ή

τύπου προσέλαβε τόνον σχεδόν ,περιπαθέστερον άπό τάς φωνάς

(ι οράς άφορώσας τήν οικουμενικήν πολιτικήν, μόνον μέ τήν Αγγλίαν.

τών

Γερμανία έ'χει νά λύση δια-

Ρώσσων αϊτίνες αντηχούν είς τάς άκοάς μας. Η αίχμή τής Αγγλικής
πολίτικης έφαίνετο στρεφόμενη δχι τόσον κατά τής Αυστροουγγαρίας

Ή

οσον κατά τής Γερμανίας. Ή τ ο ή πρώτη φορά κατά τήν όποιαν ή Αύ-

νίας διηυθύνθη ή πολιτική τής περικυκλώσεως, ήτις έφάνη έκθέτουσα
είς σοβαρόν κίνδυνον τήν άσφάλειάν μας. Χ άρις εΐς τήν ίσχυν μας

στρογερμανική συμμαχία έμελλε, ενώπιον σοβαρός διενέξεως, νά δεί-

πολιτική αύτη έθεσεν αντιμέτωπους τούς ’Ά γγλους καί τούς Γ ερ

μανούς. ΚαΤά τής εμπορικής καί τής ναυτικής δυνάμεως τής I ερμα-

ξη χήν στερεότητα καί τήν δύναμιν της. ’Εδήλωσα άπεριστροφως, διά

έν τή ηπειρωτική Εύρώ,πη έθραύσαμεν τά δεσμά ιιέ τά οποία μάς εί

των έν τή Γερμανική Βουλή λόγων μου, δτι ή Γερμανία ήτο αποφασι
σμένη νά μείνη πάση θυσία πίστη είς την μετά τής Αυσϋροοί'γγα-

χαν περιτυλίξει εΐς τοιοΰτον τρόπον μάλιστία ώστε, οί πέραν τής Μ άγ
χης κατελήφθησαν ύπό άπογοητεύσεως ήτις εμελλε νά πιροηγηθή πε

(ΐι ας ' συμμαχία ν της. Τό Γερμανικόν ξίφος είχε -ριφθή έπί τής πλά-

ριόδου ειρηνικής ανταλλαγής γνωμών και λογικών διακανονισμών τών

οτιγγος τών Ευρωπαϊκών αποφάσεων δπως τήν κλίνη πρός τό μέρος

αντιθέτων συμφερόντων.

τών Αυστριακών συμφερόντων. Είχε ριφθή εμμέσως μέν χάριν τής
ειρήνης, αμέσως δέ διά τήν διάσωσιν τοΰ γοήτρου καί τής θέσεοις

Η Τ Ρ ΙΠ Λ Η Σ Υ Μ Μ Α Χ ΙΑ

είς τόν κόσμον άν ή Γερμανία είχε ν.αι'-απέσει διά τής έφαρμοσθείσης
εναντίον της .πολιτικής τής περικυκλώσεως, άν αί Δυνάμεις

α ιτ ιν ε ς

εί

1

_

τής Γερμανίας έν τώ κόσμω. Έσήμαινεν ή ώρα ήτις εμελλε νά δείξη

Σπανίως, ή μάλλον εΐς τήν ίστΌρίαν δέν έσημειώθη συμμαχία τόσον
μικράς διαρκείας δσον ή Τριπλή. Κατά τό 1879 ό Βισμαρκ συνήψε

χαν παρασυρθή είς τόν κύκλον τής άντιγερμανικής πολιτικής θά εΰρι-

ουμμαχίαν μετά τής Αυστρίας καί κατά τό 1883 είσήλθεν εις την συμ

σκαν τά έν Ευρώπη ζωτικά των συμφέροντα συμβιβαζόμενα μέ έχθρι-

μαχίαν αύτήν καί ή ’Ιταλία. Ά π ό τριακονταετίας αί

κήν στάσιν καί έχθρικάς έναντίον τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας πρα
ςεις. Αί περιπέτειαι τής Βοσνιακής κρίσεως έσημείωσαν τό τέλος τής

ουμμαχίας αύτής άνανεοΰνται κανόνικώς καί έκαστοτε α1 ελπίδες τών
καλοθελητών καί οί φόβοι τών καλοπροαίρετων εύρέθησαν, έστερημέ-

πολιτικής τής περιικυκλώσεως. Οΰδεμία δύναμις βδειξε) διάθεσιν ν)ά

νοι πάσης βάσεως. Δέν συνέ,τΤηξε τήν Τριπλήν εφεσις κατακτήσεως

ύ,ταγάγη ιΫι ίδικά της έν Ευρώπη συμφέροντα είς ξένα γενικής πολι

ούτε φιλοδοξία τις άνήρεστος... Π άσα «ανατρεπτική» Ευρωπαϊκή πο

τικής τοιαΰτα. Ό

λιτική ήτις θ ά ήκολούθη τάς μεθόδους τοϋ Ναπολέοντος Λ ' καί τοΰ

αστερισμός τής Ά λγεσίρας συνετρίβη έπί τοΰ βρά

χου τής ηπειρωτικής πολιτικής. Ή
τών

συμμάχω ν

’Ιταλία έμεινε παρά τό πλευρόν

της. Ή Γαλλία έσι’η άναμένουσα καί δέν έδείχθη εχ

θρική πρός τήν Γερμανίαν. Ό

συνθήκαι ΐής

Λουδοβίκου Β ' θ ά προσέκρουεν εΐς τήν συμπαγή δύναμιν τής Κεν
τρικής Ευρώπης, ητις τέμνει τήν ήπειρον ω ς κολοσσιαίον φρούριον...

Αύτοκράτωρ Νικόλαος έδωκεν είς τόν

κόσμον δείγματα τής συνέσεώς του καί τοΰ έρωτός του πρός τήν ειρήνην, κηρυχθείς υπέρ ειρηνικής διευθετήσεως τών διαφορών. Ή
περικύκλωσις καί άπομόνωσις τής Γερμανίας,

(’ Ακολουθεί τό Β ' μέρος)

Πρίγκηψ [ Μ η ύ λ ω β

σοφή

,προσωρινόν μορμολύ-

κειον διά μικρόψυχους άνθρώπους άπεκαλύφθη ώς διπλωματική φαντα
c μαγορία, βασιζόμενη έπί πολιτικών αντιλήψεων ασύστατων. Τό λά
θος έφ ’ ού οίκοδομή&η ή πολιτική αύτηί ήτο τό ακόλουθον : Δέν εί
χαν νπολο}'ίση δσον επρεπε τήν θέσιν τής Γερμανίας ω ς Ευρωπαϊκής
δυνάμεως. Α σφ α λ ώ ς άν έπετύγχανον νά μειώσουν διά πλήγματός τί
νος τήν έν Ευρώπη θέσιν μας, ή αποικιακή μας πολιτική θά κατέπιπτεν. Ύ πό τήν έποψιν αύτήν ό ύπολογισμος τής πολιτικής τής περικυκ/ώσεως ήτο ακριβής. Ά λλά δέν είναι ευκολον νά μάς πλήξη τις έπι
τής ηπείρου...

Τ ό ανωτέρω κεφάλαιον

ά31» τό πρό τοΰ πολέμου έκδοΰέν

βι6λίσν τοϋ τ έ ω ; καγκελλαρίου τής Γερμανίας πρίγκηπος Μπΰλωβ.

τήν χώραν του αυτήν τήν σύροαξιν ; Δημιουργών δυσχερείας είς τόν
άμεσον θωρακισμόν τής πατρίδος του καί είς τήν έπίτευξιν στρατιω
τικής ισορροπίας είς τήν Ευρώπην, έ κλόνισε |3αθύτερον ιήν ειρήνην
ή δσον θά τήν «κλόνιζε ψηφίζων τάς στρατιωτικάς πιστώσεις καί έπιτρέπων είς τήν Γαλλίαν νά παρασκευάση τήν άμυνάν της. Ά ν έ,πρό-

Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ

ΕΤΡΠΠΗ
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δλεπε τόν πόλεμον καί δμως ήμπόδιζε τιήν πατρίδα του άπό τήν παρα
σκευήν τών μέσων πρός άντιμετώπισιν αύτοϋ, δέν είναι βεβαίως ά
ξιος τής τιμητικής υστεροφημίας, ουτε τά εγκώμια τοΰ Ρολλάν ,πρός
αύτόν είναι ίκανά νά τοΰ τήν εξασφαλίσουν. Είναι δέ περισσότερον
άςιος τής Γαλλικής ευγνωμοσύνης καί τής υστεροφημίας ό άνθρωπος,

Μ £ L Ε Ε

οστις διά τής αίματηράς του έπεμδάσεως εδειξεν δτι έθεώρει τόν Ζ ω 
ρές ώ ς τόν πρώτον έκ τών εχθρών
Ό

Β '.

Ό

τής

Γαλλίας.

Ρ. Ρολλάν εξαιρεί τήν άκόλουθον άπροσδιόνυσον καί κενολόγον

περικοπήν άπό ενα παλαιόν λόγον τοΰ Ζωρές :

βίαιος θάνατος τοΰ Ζωρές ένέπνευσεν εις τόν Ρομαιν Ρολλάν,

« Ή ειρήνη είναι μία μορφή, μία αποψις τοΰ πολέμου, ό ,πόλεμος
είναι μία μορφή, μία άποψις τής ειρήνης καί δ,τι είναι αγών σήμερον

μίαν εΰγλωττον σελίδα :
* Ό Ζωοές είναι σχεδόν μοναδικόν παράδειγμα, κατα τους ^σημερι

αύριον θά είναι ή αρχή τής συνδιαλλαγής».

νούς χοόνους αεγάλου ρήτορος, ό οποίος είναι ταυτοχρόνω; μεγας φι-

σεολογίας. Ό

/,ύσοφος,·—άνθρωπος συνδυάζων μεγάλην μάθησιν καί βαθυτατην ετα

είς τήν βαθυτέραν ειρήνην, ή σύγκρουσις είναι ό νόμος. Καί δταν ή

στικήν παραίήρησιν πρός ηθικόν ΰψος καί δύναμιν ενεργειας. Πρεπε.
ν' άναδράμωμεν είς την άρχαιότητα διά ν’ άνεύρωμεν παρομοιον^ αν

οικουμένη όμοιάζη μέ άκύμαντον θάλασσαν, μέ δένδρον τοΰ όποιου τά

Ή αλήθεια έν τούτοίς εύρίσκεται ε ξω τής μαιανδρικής αύτής φ ρ α 
πόλεμος είναι ή ζωή καί ή ζω ή είναι π ό λ ε μ ο ς . Καί

θρώπινον τύπον. Συνταράσσων τά πλήθη και γοητευων ταυτόχρονα^

φυλλώματα άκινητοΰν δπως τα φυλλώματα ζωγραφισμένου δένδρου,
αί θύελλα ι, αί καταιγίδες, αί συγκρούσεις υπάρχουν, λανθάνουν. Μέ

τούς έκλεκτούς άφήκε ,μαντού τ)ά ίχνη τοΰ ρωμαλέου του έργου και

τήν αύτήν δυσκολίαν θά έδεχόμεθα δτι ή είρήνη έχει σκοπόν τόν πό

τόν σπόρον τοΰ νεωτεριστικοί'’ του πνεύματος».

λεμον μέ δσην και τό δτι ό πόλεμος έχει σκοπόν τήν ειρήνην.

Καί κατωτέρω :
,
^Καί τί δέν ποοείδε ! Φυλλομετρήσατε τούς απυ δεκαετίας Λόγου,
του

Είναι πολύ ενωρίς ακόμη διά ν’ άναφέρη κανείς, μεσουντος του

άγώνος, τάς ένώπιον τοΰ Μέλλοντος εκδικητικά; του καταθεσεις. Λ ,
άναμνησθώμεν μόνον τήν άπό τοΰ 1905 αγωνίαν ίου διά τον επερχομενον τρομακτικόν πόλεμον -

τήν όδυνηράν του προβλεψιν της^ α/.-

λοτε ίννοκακρου, άλλοτε οξείας, πάντοτε βαθειας και δεινής διενεξεακ
μεταξύ ’Αγγλίας καί Γερμανίας κ.τ.λ.».
* Δέν θέλω νά υποτιμήσω τήν διορατικότητα τοΰ μεγάλου ρητορος,
ό οποίος υπήρξε τό πρώτον θύμα τοΰ πολέμου — · πριν ή αύτος έκραγή. Ούτε νά διαμφισδητήσο.» τήν αλήθειαν ότι ή παρούσα σύ ρραξή
είναι πρό πάντων Άγγλογερμανική, μολονότι τάς αίματηράς θυσίας

Δέν γνωρίζω άν ό πόλεμος είναι ή χειρότερα τιμωρία, μέ τήν ο
ποίαν ό θ εός τιμωρεί τά άτομα, τάς φυλάς καί τά Κράτη. ’Αλλ’ ή
αμέριμνος είρήνη είναι πολύ μεγαλειΐέρα τιμωρία, πολύ μεγαλειτέρα
κατάρα. Ή άμέριμνος ειρήνη φθείρει τήν ηθικήν αξίαν τής ζωής,
φονεύει τά Ιδανικά, καθιστά τόν βίον ένασχόλησιν καταναλώσεως δσον
το δυνατόν περισσοτέρου τροφίμων, είναι δημιουργός τελμάτων καί
σήψεως.
☆ ☆ *

Ά λ λ ’ ανεξαρτήτως δλων τών ανωτέρω παρατηρήσεων*, τό βιδλίον
τοϋ Ρολλάν ύπαΐστηρίζει μίαν ουτοπίαν : Τόν πολιτισμένον πόλεμον.
Οί Γερμανοί διέ,πραξαν ωμότητας, οί Ρώσσοι έπίσης. Α ί οβίδες έφθει
ραν έργα τέχνης, μνημεία τής Ιστορίας, κτήματα ές άεί τών ανθρώ

ύφίστανται δλοι οί άλλοι πλήν τοΰ Η νωμένου Βασιλείου. Απλώς ερω 
τώ : Τί εκαμεν ό αρχηγός τών Γάλλων σοσιαλιστών διά νά ματαίωση,

πων δλων.
Δέν έρχομαι ν’ άπολογηθώ διά τάς ώμότίητας. Θά ήτο μάταιον άλ-

ν’ άναβάλη ή τουλάχιστον νά καταστήση όλιγώτερον οδυνηραν

/.ως τε. Γνωρίζω δτι δ πόλεμος είναι σκληρός, καί δτι ό οίκτος xlrvu

δια

είναι άγνωστο;. Γνωρίζω δτι Γάλλο:, Ά γ γ λ ο ι, Γερμανοί, Αυστριακοί,
Ιάπω νες, Βούλγαροι, Τούρκοι διέπραξαν θηριωδίας τ ά ; οποίας δέν
είμαι διατεθειμένο; ν’ άρνηθώ. Γνωρίζω δτι κατεσκάφη η Λουβαινη
καί δτι έβλάβη ή Εκκλησία τών Ρήμων, είς τό ΰψος της όποιας οί
Γάλλοι είχαν έγκαταστήσει ^αρατηρητήριον. Γνωρίζω δτι έφονευθησαν
ί'-θώοι χωρικοί εις την 'Ελληνικήν Μακεδονίαν, δπου στρατοπεδεύουν αι
ίϊυνάμεις τοΰ Σαράϊγ. Ό

Τ Ο

,πόλεμος είναι ενα φυσικόν φαινόμενον —

ή ,περίπου. Είναι σεισμός, κύκλων, τυφών, κατατ/Λυσμος. Δεν ύπόκειται ε ί; περιορισμούς, αί δέ διεθνείς σχετικαι συμβάσεις, έφ δσον δέ\
νπάρχει (καί δέν θά υπάρξη) ύπερτέρα δύναμις (επιφορτισμένη να
καθιστφ σεβαστήν τήν τήρησίν των θά είναι ράκη χάρτου, τό όποιον
μετεωρίζει καί ή μάλλον λεπτή καί ανεπαίσθητος άνεμορριπή.
Κατάργησις τού πολέμου δέν είναι εφικτή. Δέν είναι έφικίΛς άκόμη
ιό έκ,πολιτισμό; τοΰ πολέμου. Ά λ λ ’ ΐσ ω ; είναι δυνατή η έπέμβασις της
άνθρωπίνης θελήσεως μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά καθίστανται σπάνιοι
τεραι αί συγκρούσεις τών λαών.
☆ ☆ ☆

ΚατασιΙροφή τής δυνάμεως τής Γερμανίας,

Τ Ο Υ

Δ
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[Τό κατωτέρω κεψάλιηον, τό όποιον αποτελεί οίονεί πρακτικήν απολογίαν
τοϋ πολέμου έλήφθη άπό τό βιβλίον τοΰ στρατηγού Φρειδερίκον Μπερνάρδι: « Ή Γερμανία καί ό προσεχής πόλεμος» έκδοθέν ολίγον πρό της
Ευρωπαϊκής συρράξεως. Μολονότι ή ειλικρίνεια του είναι ώμή καί ολί
γον τικυνική, νομίζομεν δτι ή ονάγνωσίς του Οά /ρησιμεύση είς τήν
καταλυσιν μερικών προλήψεων καί είς τήν μόρφωσιν υγιέστερων πεποι
θήσεων δσον άφορα τούς νόμους ο'ίτινες διέπουν τήν ζω ήν τών υ.τομών,
τών κοινωνιών καί τών κρατών],

εύχεται τοΰτο ό Ρ.

Ρολλάν — θά ήτο τραυματισμό; τή ; άνθρωπότητο; καί τοΰ πολιτι
σμού της. Δέν θά ήτον όλιγώτερον οδυνηρό; ό υποβιβασμό; τής Γαλ
λία; είς 'Ισπανίαν.
Έξάντλησις δέ τών δύο τούτων ηπειρωτικών κρατών θ ά ήτον^ ακρως
επικίνδυνος διά τήν ασφάλειαν τής Ευρώπης, ή όποια απειλείται να
κατακλυσθή α,πό τούς Ρώσσους καί τού ; Α σιατα;.

Ενδεχόμενη κατά-

λνσις τή ; Δυαδική; Μοναρχία; θ ά έθετε τούς Ούγγρους^ τούς Ρουμά
νους καί τούς 'Έλληνας ύπό τήν απειλήν τοΰ έκρωσσισμοΰ.

Τό βιβλίον τοΰ Ρ. Ρολλάν συγκρινόμενον πρός τά προϊόντα τής συγ
χρόνου πολεμικής φιλολογίας είναι τό μάλλον άμεροληπτον. Εμφανίζε
ται δμως Ισ*ερημένον διανοητική; ανεξαρτησία; εμπρός είς τά μάτια
ενός ουδετέρου, δστις μετά τήν άνάγνωσίν του. συνεπέρανε τά έ ξη ,
Ό Ευρωπαϊκός εγκέφαλος έχει πάθει διάσεισιν. Ή τ ο φυσικόν. Κ α
οί Γερμανοί,

καί άπό τού; Γάλλου; περισσότερον ό ΙΙαΰλο; Μπουρζέ, είναι τούλαχιστον ειλικρινέστεροι καί θεΤίκωτεροι. Δέν αξιοΰν οτι μαχονται διά
τήν ελευθερίαν xftv λαών, αλλά διά τά ζωτικά των συμφέροντα.
Μεταξύ τοΰ λέγοντο; ευάρεστα ψεύδη καί τοΰ όρθοτομοΰντο; τόν
ρκληρον λόγον τής αλήθειας, δέν είναι προτιμότερο; ό δεύτερος ;
’Ά ρ ιο τ ο ς

τος αλήθεια δτι ό πόλεμο; είναι καταστροφεύς ,παντός άγαθοΰ καί πηγή
ολων τών κακών. Π αρά τά διδάγματα τής ιστορίας, διστάζουν
τινές νά δεχ·θοΰν δτι ή μεταξύ τών λαών άλληλομαχία είναι άναπόφευκτος καί άποδίδουσιν είς προηγμένον τινά πολιτισμόν τήν δύναμιν νά
εξάλειψη τόν πόλεμον. Ά λ λ ’ άδιαφόρως πρός τάς γνώμας ταύτας τών
ανθρώπων καί π ρ ό ; τήν πάροδον τοΰ χρόνου, ό πόλεμος συνετάραξε πάν
τοτε τήν οικουμένην διά τ ή ; κλαγγής τών οπλών καί απέδειξε

* <Γ ☆

νείς δέν αποβλέπει πρός τά .πράγματα ψυχραίμως. Ά λλ

Ά φ ότου ό Έμμανουί|λ Κάντ, έδημοσίευσε έν ετει 1795 τήν πραγμα
τείαν του περί τής διαρκοΰ; ειρήνης, αναγνωρίζεται ώς άδιαφιλονίκη-

Κ α μ η ά νη ς

παραλλήλους πρός την καταστρεπτικήν ίσχύν του, δύναμιν δημιουργι
κήν καί εξαγνιστικήν. Δέν έπέτυχεν ούτο; νά καταδεΐξη είς τήν άνθριυπότητα τήν άληθή φύσιν του. Μακρα'( περίοδοι πολέμου δέν έπει
θαν περί τής άναγλαιότητό; του τουναντίον πάντοτε έξήγειραν έκ νέου
τήν επιθυμίαν τής έξαλείψεώς του έκ τών διεΰνών σχέσεων.
Τήν επιθυμίαν καί τήν ελπίδα ταύτην τρέφουν άκόμη καί σήμερον
πολλοί. Ή

δ ’.ατήρησί; τής ειρήνης θεωρείται ώ ς ό μόνος έπιθιμητός

σκοπός έν τή πολιτική. Ό καθολικός αύτός πόθος τής ειρήνης απασχο
λεί σήμερον ιδιαιτέρως τά πνεύματα. Έκδηλοΰται δημοσία διά τών φι
λειρηνικών συλλόγων καί τών συνεδρίων τής ειρήνης* ό τύπος ολων
τών χωρών καί ολων τών κομμάτων άνοίγει είς αύτήν τ ά ; στήλας του.
Τό οεύμα είναι τόσ ον ισχυρόν ώστε TQ πλεΐστον αυτών τών κυθερ8

νήοεων θεωροΰσι τήν ανάγκην της διατηρήσεως της ειρήνης ώς τον
κύριον σκοχόν τής πολιτικής των ή τουλάχιστον προσποιούνται^ τούτο.
’Εκεί δπου δι’ οίονδήποτε λόγον έκρήγνυται πόλεμος, εκείνος οστις έ,πιτεθή στιγματίζεται ενώπιον τής οικουμένης κα\, πασαι αι κυβερ
νήσεις προσπαιθοΰσιν έν μέρει πραγματικώς, έν μέρει φαινομενικως, να
σβύσουν τήν πυρκαϊάν.
,
,
,
' Ιδανικός Ιρω ς τής ειρήνης σπανίως είναι, τή αλήθεια, το μονόν
έλατήριον τών,πράξεών των. 'Ως έπι τό .πλευστόν τόν φαινομενικόν τοντον έρωτα μεταχειρίζονται ώς πρόσχημα χρησιμεύον νά συγκάλυψη τους
αληθείς πολιτικούς σκοπούς των. Οΰτω συνέβη εις τά ειρηνικά συνε

δρία

Χ άγης και τοιουτοτρόπως άκόμη δέον νά έξηγήσωμεν την
πράξιν τών Η νωμένων Πολιτειών τής ’ Αμερικής, αϊτινες κατά τους
τελευταίους χρόνους προσεπάθησαν νά συνάψωσι συνθήκας κατ’^ άρχας
μετά τής ’Αγγλίας, είτα μετά τής ’Ιαπωνίας, τής Γαλλίας και τής Γ ερ
μανίας, καίτοι, είναι αληθές, άνευ ούδενος πρακτικού αποτελέσματος.
Δυσκόλως δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι ό αγνός ερως πρός την
ειρήνην υπήρξε τό αληθές έλατήριον τής πράξεως ταύτης. Τούτο προ
κύπτει έκ τού γεγονότος δτι τά εθνη, δτινα λόγω τής αδυναμίας των
είναι μάλλον έκτεθειμένα καί «χουσι καπά συνέπειαν μεγαλυτέραν α
νάγκην τής διεθνούς προστασίας, τά εθνη ταΰτα — λεγω — παρηγνωνίσθησαν καθολοκληρίαν είς τάς άμερικανικάς προτάσεις διά την συστασιν διαιτητικών δικαστηρίων. Δέον λοιπόν νά ύπσθέσωμεν δτι ελατήοια καθαοώς πολιτικά ώ θ η σ α ν τού; ’Αμερικανούς, ών αΐ έμπορικαι
βλέψεις είναι πασίγνωστοι, νά χροβώσιν εΐς το-.αϋτα διαβήματα και
νά πείσουν τήν «άπιστον ’Αλβιώνα» νά συμφωνήση πρός ταΰτα.Δυνάμεθα
έξ άλλου λογικώς νά δεχθώμεν δτι ή Ά γγλ ία εσχε τήν πρόθεσιν νά καλυφθή έν πεοιπτώσει πολέμου μετά τής Γερμανίας, άλλ’ ή ’Αμερική ή
θελε νά εχη 'τάς χείρας έλει^θέρας ινα έ,πιδιώξη άνενοχλήτως τήν ιμπε
ριαλιστικήν πολιτικήν της έν τή Κεντρική ’Αμερική και_ νά έκτελεση
τά σχέδιά της άναφορικώς πρός τήν διώρυγα τοΰ Παναμά είς ^αποκλει
στικόν δφελος τών ’Αμερικανών. Δέον επίσης νά λάβωμεν ύπ’ οψιν την
σημασίαν τών εκλογών είς τάς Η νωμένας Πολιτείας· άποδίδουσιν .εις
ταύτας συχνάκις περισσοτέραν σπουδαιότητα παρ’ δσον πιστεύεται εν
ΕΰρώπΙΙ. Αί ψήφοι τών πολυαρίθμων φίλων της ειρήνης δύνανται να
βαρύνωσι σηιιαντικώς έπι τής έκλογής ένός προέδρου. Έ ξ άλλου τά
δύο κράτη έ'τρεφον ασφαλώς τήν ελπίδα νά έκμεταλλευθώσι το-ς λοι
πούς συνυπογράψαντας τήν σύμβασιν έξασφαλίζοντα εαυτοις τήν μεοίδα τοΰ λέοντος. Ο θεωρητικοί καί οί φανατικοί φαντάζονται δτι δια
κρίνουν είς τάς προσπαθείας τού προέδρου Τ άφ τ εν βήμα άξιόλογον
πσός τήν διαρκή ειρήνην κα\ χειροκροτοϋσι ταύτας ενθουσιωδών Ό

υπουργός τών Ε ξωτερικών τ ή ς ’Αγγλίας άπεκιίλεσε μάλιστα τό διάβημα
τών Η νωμένων Πολιτειών ώ ς «τόν έγκαινια'σμόν νέας έποχής έν τή
ιστορία τής άνθρο>πότητος».
Ή θερμή επιθυμία τής ειρήνης κατέλαβε τό πλείστον τοΰ πολιτισμέ
νου κόσμου, καθώς νόσος τις άποχαυνώσεως, είδος τι έλλείψεως θ ά ρ 
ρους καί αδυναμίας θελήσεως, ώ ς τούτο παρουσιάζεται πολάκις είς τάς
περιόδους τής παρακμής. «Είναι πάντοτε, λέγε; ό Treitsclike, αί έποχαί
τής κοπο')σεως και τής ηθικής καταπτώσεως, α! βαυκαληθείσαι μέ τό δνειρον τής διαρκούς ειρήνης».
Ούδείς θέλει άρνΐ|θή δτι, έν, μέτριο τινι αί γενόμεναι προσπάθεια;
δπως μειωθή ό κίνδυνος τού ,πολέμου κα\ έξασθενήσα)σι τά κακά, άτινα
προξενεί, δικαιολογούνται.
Δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώμεν δτι ό πόλεμος συνταράσσει πρόσκαιρος
τήν εμπορικήν ζωήν, ανακόπτει τήν ειρηνικήν άνάπτυξιν τοΰ κοινωνι
κού βίου, έ,πιφέρει συχνάκις τήν πενίαν καί παρέχει έλεύθερον στάδιον
εΐς τήν πρωτογενή βαρβαρότητα. Όφείλομεν λοιπόν νά έπιδοκιμάζωμεν τά εμπόδια τά παρεμβαλλόμενα εΐς τούς πολέμους, οιτινες προκαλοΰνται δΓ αιτίας εντελείς καί τάς προσπαθείας τάς καταβαλλομένας
πρός μείωΙσιν τών κακών, άπερ σι*μπαρομαρτοΰσιν είς τήν μάστιγα ταύ
την, έφόσον τοΰτο συμβιβάζεται πρός αύτήν τήν φύσιν του. "Ο,τι τά
έν Χαίγη συνέδρια τής ειρήνης έπέτυχον έπι τοΰ περιορισμένου τούτου
πεδίου έχει δικαίωμα, καθώς ν.α\ πάσα δυνατή μείωσις τών κακών άποτελεσμάτων τού πολέμου είς τήν γενικήν ευγνωμοσύνην. ’Αλλά τό πράγ
μα έχει άλλως έφ ’ δσον πρόκειται νά διαγράψωμεν τόν πόλεμον κατ’
αρχήν καί ν’ άρνηθώμεν τήν ανάγκην του έν τή ιστορική έξελίξει.
Ή τάσις αΰτη διατελεΐ είς άμεσον άντίθεσιν μέ τάς μεγάλας γενικά;
άρχάς, αιτινες διέπουσι πάσαν ζωήν, διότι 6 πόλεμος είναι προχτίστως
ά νάγκη

β ι ο λ ο γ ι κ ή, κανών, τόν όποιον δέν δυνάμεθα νά χαρί-

δωμεν, καθόσον άνευ αύτού ήθελε παραχθή έξέλιξις νοσηρά άμοιρος
πάσης τελειοποιήσεως τοΰ είδους καί πάίσης αληθούς προόδου τοΰ πολι
τισμού. «Πόλεμος πατήρ πάντων», τήν αλήθειαν αύτήν έγνώριζαν πολύ
πρό τοΰ Δάρβιν οί σοφοί τής άρχαιότητος.
’Εν τή φύσει ή πάλη διά τήν ΰχαρξιν είναι ταύτοχρόνως ό δρος πά
σης κανονικής άναπτύξεως. Πάν δ,τι ύφίσταται είναι τό προϊόν δυνά
μεων άντιμαχομένων. 'Ομοίως έν τώ άνθρωπίνω

βίφ ή πάλη είναι δχι

μόνον οτοιχεΐον καταστροφής άλλ’ έξίσου καί στοιχεΐον ζωής. «Ν ά νικήσης ή νά ήττηθής, είναι αύτή ή ουσία τής ύπάρξεως» είπεν ό Γκαίτε
καί ό ισχυρότερος διατηρεί τήν έξουσίαν. Παντού βασιλεύει ό νόμος τοΰ
ΐσχυροτέρου.

Εκείνα τά δντα διασώζονται’ ατινα γνωρίζου»! νά δη

μιουργήσουν εΐς έαυτά τάς εύνοϊκωτέρας ζωϊκάς συνθήκας καί νά δια^

τηρήσουν τήν θέσιν των έν τή γενική οικονομία τής φύσεως. Η αδυνα
μία υποκύπτει. Ή ,πάλη αυτή ρυθμίζεται καί περιορίζεται ύπό τών βιο
λογικών νόμων ένεργούντων άνεπιγνώστως και ύπό τής κινήσεως τών
άλληλοσυγκρουομένων δυνάμεων. Εις τό βαίσίλειον τών φυτών και τών
ζώων ή έξέλιξις αΰτη τελείται ά φ ' έαυτής.

’Εν

τή

άνθρωπότητι

υποκύπτει εις τήν θέλησιν κα\ ρυθμίζεται ύπό τών κοινωνικών νόμων
και συνθηκών. Π ας κεκτημένος θέλησιν ίσχυράν και δεξιότητας προηγ
μίνας ζητεί παντί σθένει νά έπικρατήση, πάς ό οδηγών τιμάς τείνει νά
ύψοώή καί ούτε ό είς οΰτε ό άλλος άφίενται νά όδηγηθώσιν ύπό τοΰ
αισθήματος τοΰ δικαίου. Αναμφιόόλως ή έργασία γ„α\ ή πάλη δια τήν
ζωήν ύποκινοΰνται είς πολλούς έκ λόγων ανιδιοτελών καί ιδανικών- άλλ’
έν μέτρφ πολύ μεγαλυτέρφ τά ελατήρια είναι ήττον εύγενεΐς πράξεις'
ή φιλαργυρία, ή άπόλαυσις, αί τιμαί, ό φθόνος καί ό πόθος τής έκδικήσεως ,προκαλοΰσιν ώς έπί τό πλεΐστον τάς ανθρωπίνους πράξεις. Συχνότερον ακόμη αί άνάγκαι τής ζωής παρασύρουσι καί άς εϊγενεστέρας
φύσεις εις τήν χυδαίαν ταύτην πάλην τοΰ πλήθους διά τήν ΰπαρξιν καί
τήν άπόλαυσιν. Οί'δείς θά φερη αντιρρήσεις ώς πρός το σημεΐον τοΰτο.
Αλλ’ οί. λαοί σύγκενται έξ ατόμων, τά Κράτη έκ κοινωνιών καί δ,τι
ισχύει διά τό άτομον Ισχύει επίσης καί διά τό σύνολον. Συνάπτεται διά

Εν τί) εσωτερική πάλ|| εκείνη ή κοινωνική όργάνωσις θέλει φανή ζο>*
τικωτέρα έν τή οποία οί ίκανώαεροι κατορθώνουν νά έξασκώσι τό μέγι
στόν τής έπιρροής.’Εν τή έξωτερική πάλη, έν τώ πόλέμω εκείνος ό λαός
θέλει νικήσει, δστις θά έχη νά ρίψη είς τήν πλάσΐίγγα τάς μεγαλυτέρας
δυνάμεις, σωματικός,

διανοητικός, ήθικάς, ύλικάς καίπολιτικάς καί

δστις κατά συνέ,πειαν κατέχει

τόν ίσχυρότερον στρατόν.Ό πόλεμος θά

τώ προσπορίσι] εύνοϊκωτέρας συνθήκας βίου, πιθανότητα μείζονος άναπτύξεως,έπιρροήν κατά πολύ μεγαλειτέραν. Ταύτοχρόνως θέλει κατα
στήσει αϊτόν καταλληλότερον πρός πρόοδον διότι είναι προφανές δτι οί
παράγοντες, οιτινες παρέχουσι τήν υπεροχήν είς τόν πόλεμον, ήτοι πρό
πάντων

οί ηθικοί καί διανοητικοί παράγοντες, είναι ταύτοχρόνως εκεί

νοι, οιτινες καθιστώσι τήν πρόοδον πιθανήν καί έκ τοΰ γεγονότος δτι jve
ρικλείουσ.ιν έν έαυτοΐς τάς συνθήκας τής προόδου,παρέχοι>σι τήν νίκην.
Ά λ λ ’άνευ τοΰ πολέμου,φυλαί ήττονος αξίας ή εκφυλισμένοι θά ήδύναντο
πολύ ευκόλως νά καταπνίξωσι τά ύγιά στοιχεία,τά κατάλληλα νά πολλαπ/.ασιασθώσι κα',, κατάπτωσις γενική ήθελεν είναι ή αναγκαία συνέπεια.
« Ο πόλεμος, λέγει ό

A. W . de Sehlegel, είναι αναγκαίος ώς ή ,πάλη

τών στοιχείων έν τή

φύσει».

τήν έπικράτησιν, τήν δύναμιν καί τήν έξουσίαν πάλη αδιάκοπος, ήτις

Είναι οφθαλμοφανής αλήθεια δτι μεταξύ τών λαών καί τών κρατών,

ρυθμίζει πρωτίστιος τάς σχέσεις τών λαών καί τό δίκαιον δέν είναι σε

καθώς μεταξύ τών μελών κοινωνίας τίνος δύναται νά ύπαρξη συναγω

βαστόν ώς έπί τό πλεΐστον ή εφόσον δύναται νά συνδυασθή πρός τό
όφελος. Εφόσον ύπάρχουσιν άνθρωπο:, οιτινες αισθάνονται καί άγωνίζονται δι’ άνθρο>πίνων μέσων καί έφάσον οί λαοί θελουσιν αποβλέπει
είς τήν αΰξησιν τής ζωτικότητάς των, τά

συμφέροντα θ ’ άλληλοσυγ-

νισμός ειρηνικός είς δλα τά πεδία τοΰ πολιτισμού, πάλη, ήτις εχει πάν
τοτε ανάγκην νά εκτροπή είς πόλεμον. Πάλη καί πόλεμος δέν είναι συνώ
νυμα. Ό συναγωνισμός ούτος δέν ύπόκειται είς τάς αύτάς συνθήκας,
είς ας οί εσωτερικοί κοινωνικοί αγώνες καί δέν δύναται φυσικώς νά όδη

Ή πάλη είναι ό θεμελιώδης φυσικός νόμος πάντων τών άλλων φυσι

γήση είς τ ’ αύτά άποτελέσματα. Υπέρ τόν συναγωνισμόν τοΰ ατόμου
καί τών ομάδων έν τώ έσωτερικώ τοΰ κράτους υπάρχει ό νόμος, δστις

κών νόμων. "Ολα τά κοινωνικά άγαθά τά πολυτιμότερα, πάσαι α'1 σκέ
ψεις, έφευρέσεις, επιχειρήσεις, αυτή ή κοινωνική τάξις είναι τά προϊόν

φροντίζει νά συγκρατήση τήν άδικίαν έντός ορίων τινων καί νά έπι(ίάλη τό δίκαιον. Πρός ύποστήριξιν τοΰ νόμου υπάρχει τό Κράτος μέ

κρούονται καί θ ’ άνακύπτωσιν αίτίαι πολέμου.

τα πάλης έν το'ς κόλποις τής κοινωνίας, πάλης κατά τήν διάρκειαν τής
οποίας τοΰτο μέν τό μέρος αντέχει έκεΐνο δέ άποσπάται καί πίπτει,

τήν δύναμιν, τής οποίας δύναται νά κώμη Ζρήσιν, ού μόνον δπως προσ
τατεύσω τά ήθικά καί διανοητικά

συμφέροντα

τής κοινωνίας, άλλά

’Εκτός τών ορίων τής κοινωνίας, ύπεράνω ταύτης, ή πάλη, ηΐις διέπει

προσέτι δπως τά προαγάγϊ). Ύ περάνω τοΰ συναγωνισμού τ^ ν κρατών

τήν έξέλιξιν τών κοινωνιών, τών λαών καί τών φυλών, είναι ό πόλεμος.
Έ σωτερικώς ή κοινωνική πάλη είναι τό καθημερινόν μέλημα τοΰ αν

έξ έναντίου οηδεμία υπάρχει εξουσία απροσωπόληπτος ΐν’ άντισταθη είς
τήν άδικίαν κα| προστατεύση τήν γνώσιν καί τήν βούλησιν, τούς εύγε-

θρώπου, είναι ό αγών τών ιδεών, τών αίσθημάτακν, τών πόθων, τών επι

\'εστέρους σκοπούς τών άνθρώπων είς τήν άπέραντον ταύτην διεθνή
άμιλλαν. Μεταξύ τών κρατών μόνη ή βία δύναται ν’ άντιταχθή είς τήν

στημών, τής παραγωγής παντός είδους. Έ ξωτερικώς υπέρ τήν κοινω
νίαν, είναι ή αιματηρά σύγκρουσις τών λαών, είναι ό πόλεμος. Ποΰ

άδικίαν καί έκαστος λαός οφείλει νά υπεράσπιση μόνος τάς πνευματ-κάς

έγκειται λοιπόν ή οί'σία τής πάλης ; Είς τήν ζωήν καί είς τόν θάνατον'

καί ήθικάς βλέψεις του καί νά διευκολύνω τήν άνάπτυξίν του. Ό σάκις
.περιέρχεται είς έ'ριδα πρός άλλα κράτη καί άλλας αντιλήψεις οφείλει νά

είς τήν νίκην τοΰ ενός παράγοντος καί τήν έκμηδένισιν τοΰ άλλου. Ε’ ς
τ' αποτελέσματα καταφαίνεται τό διμιουργόν στοιχεΐον τής πάλης.

υποταγή καί ύποκύψη είς τόν άντίζηλον λαόν ή Κράτος ή άλλως προσ
φυγή είς τήν δύναμιν καί ν’άποδοθή ,τ,ρό πάντων είς τήν πάλην,εις τόν

πόλεμον, πρός έπικράτησιν τών βλέψεων του.Οοδεμία εξουσία υφίσταται έν τη φύσει τών πραγμάτων δπως δικάζη μεταξύ τών Κρατών καί
έξαναγκάζη ταΰτα ν’ άπ»δεχθώσι τήν τοιαύτην κρίσιν. Δέν ύπολείπετ at ή μόνον ό πόλεμος δπως έπενέγκη τόν θρίαμβον τών αληθινών πα
ραγόντων τής προόδου απέναντι τής καταπτώσεως και τής διαφθορας.
Θά συμβή βεβαίους ώστε πολλοί λαοί ασθενέστεροι νά συνάψωσι συμμαχίαν αρκούντως ίσχυράν δπως θριαμβεύσ*] πρός στιγμήν έπί τοΰ ίσχυρότέρου λαοΰ. Ά λλά συν τώ χρόνφ ή μεγαλύτερα ζωτικότης θά έκδηΛ(ι;0ή έπ! τέλους καί ένώ ή έχθρική ένωσις θά δΐ'η νεαι δυνάμεις γεννω·
μεναι έξ αύτής τής ήττης θέλουσιν άναπτυχθή εΐς τά στέρνα τοΰ Ισχυ
ρού λαοΰ καί θέλουσι παράσχει εΐς αύτόν τήν νίκην, έ'στω καί αν οί
έ/θροί του είναι υπέρτεροι κατ’ αριθμόν. Ή Γερμανική ιστορία έξαίρει
τήν αλήθειαν ταύτην κατά τρόπον καταπληκτικόν.
Ή πάλη είναι λοιπόν γενικός νόμος τής φύσεως καί τό φυσικόν έν
στικτον τήςαύτοσυντηρήσεως, δπερ ώθεΐ εΐς ταύτην είναι ό όρος, καθο
λοκληρίαν νόμιμος, έκ τών ών ουκ ®νευ, πασης ζωής. «Να ηναι τις άν
θρωπος σημαίνει νά ήναι πολεμιστής». Ή αύτόεγκατάλειψις είναι άρνησις τής ζωής, έξίσου διά τό ατομον δσον διά τά κράτη κ.α\ τήν προσωπικότητα τών λαών. Ή διατήρησις τής ανεξαρτησίας είναι ό πρώτος καί
ίτρώτερος νόμος. Ά λλά μόνη ή προσωπική συντηρησις δύναται να εξαοφαλίσθή ύπό τοΰ Κράτους, δπερ έγγυαται εΐς τούς ,πολίτας τάς συνθήκας τοΰ βίοι· των καί παρέχει αύτοΐς τήν προστασίαν, ήν έκαστος δι
καιούται ν’ απαίτηση. Τό καθήκον τής προσωπικής συντηρήσεως δεν
εξαντλείται διά τής άπλής άμύνης τών προσωπικών προσβολών· περι
λαμβάνει τό δικαίωμα τής έξασφαλίσεως εΐς τό σύνολαν τοΰ λαοΰ,εΐς τό
Κράτος τής πιθανότητος, τής ύπάρξεως καί τής άναπτύξεως.
Κράτη ισχυρά, ύγι«, έν πλήρει αναπτύξει βλέπουσι τόν πληθυσμόν
των αύξανόμενον. Εΐς μίαν στιγμήν ή έπέκτασις τών συνόρων των απο
βαίνει αναγκαία’ έχουσίν ανάγκην νέων έδαφών ινα διοχετεύσωσιν εις
αύτά τό ύ,περβάλλον τοΰ πληθυσμού των. Ά λλ εφόσον δλη ή γή ή σχεδόν
δλ 11 slvai σήμερον κατειλημμένη,νέα έδάφη δέν δύνανται νά έξεΐ’ρεθοϋν
ή δαπάναις τών παλαιών κατόχων,δηλαδή διά μέσου τής κατακτησεως,η

λιτισμοΰ καταλαμβάνονται ύπό Κρατών πολιτισμού άνωτέρου και υπά
γονται εις τήν κυριαρχίαν των. Ή υπεροχή τοΰ πολιτισμού καί ή αντι
στοιχούσα μείζων δύναμις νομιμοποιούν τήν κατάκτησιν. Τό δίκαιον
τούτο είναι έν τή αλήθεια πολύ άβέθαιον καί θά ήτο αδύνατον νά καθορισθή ποιος βαθμός παιδείας δικαιολογεί τήν κατοχήν καί τήν κατάκτησιν.
Τό αδύνατον τοΰ καθορισμού δικαίου μέτρου είς τάς σχέσεις ταύτας
μεταξύ των λαών είναι άκριβώς ή αίτια τών πολυαρίθμων πολέμων. ’Ε
κείνος οστις μέλλει νά υποταγή δέν αναγνωρίζει εΐς τόν έτερον τό δι
καίωμα νά τόν ύποτάξιτ, καί ά φ ’ ετέρου ό μάλλον πολιτισμένος λαός δέν
θέλει νά παραχώρηση είς τόν ήττηθένία λαόν τό δικαίωμα τής ανεξαρ
τησίας. Τ ά πράγματα αποβαίνουν ιδιαιτέρως κρίσιμα οσάκις ή κατάστασις τού πολιτισμού τροποποιηθή διά τοΰ χρόνου, άκόμη καί άν ό ύπο
δουλωθείς λαός έχει τρόπους τοΰ ζήν καί ανωτέραν άντίληψιν τής ζωής,
εΐς τρόπον ώστε ή διαφορά τής έκπαιδεύσεως νά έξουδετεροΰται. Τό έν
λόγω φαινόμενον δύναται νά παρατηρηθή σήμερον είς τά ςΆ γγλ .Ινδία ς.
Τέλος αεί,ποτε υπήρξε καί θά ύπάρχη τό δικαίωμα τής κατακτήσεως

διά τοΰ πολέμου. ’Εκεί δπου λαός τις έν τή αναπτύξει του δέν δύνατανά έξεύρη παρά φυλαΐς άπολιτίστοις έ'δαφος πρός άποικισμόν καί δταν
τό κράτος επιφυλάσσει εΐς εαυτό πλεόνασμα τού πληθυσμού, δπερ αδυ
νατεί πλέον νά θρέψη, δέν υπολείπεται νά κάμη οίλλο τι εΐμή νά ,προσνατεί πλέον νά θρέψη, δέν υπολείπεται νά κάμη άλλο τι εΐμή νά προστηρησίας ώθεΐ οΰτω κατ’ ανάγκην είς τόν πόλεμον καί είς τήν κατάκτησιν ξένων χωρών. ’Ενταύθα τό δίκαιον δέν ανήκει πλέον εΐς τόν
κατέχοντα, αλλ’ είς έκεϊνον δστ-.ς εξέρχεται νικητής έκ τής πάλης καί τό
ρητόν τοΰ I'καίτε :
«"Ο,τι έκληρονόμησες άπό τούς προγόνους σου κατάκτησε το διά νά
τό κατέχϊΐς»,
εφαρμόζεται θαυμασίως είς τόν άπειλούμενον λαόν,
Τό διάβημα τής Ιταλίας έν Τριπολίτιδι παρέχει ήμίν τοπικόν παραδειγμα τούτου, ένώ έν τώ ζητήματί τοΰ Μαρόκου ή Γερμανία δέν έ τόλ
μησε νά λάβη παρομοίαν άπόφασιν. (1 )

όποια ά,ποβαίνει οΰτω νόμος αναγκαίος.
Τό δικαίωμα τής κατακτήσεως αναγνωρίζεται παρά πάντων. Τοΰτο
έξασκεΐται κατ’ άρχάς φιλικώς.Χώραι πυκνοκατοικημένοι διοχετευουσ;

λάβω τμήμα τοΰ Μαρόκου. Ά λ λ ’ είμαι διά πολλοί’; λόγους τ ή γ ν ώ μ η ς οτι θά

τούς μετανάστας εις ώλλας εκτάσεις.

ήτο προτιμότερον έπί τή βάσει τήςσννθήκης τή ; Ά λγεσίρας νά έ.τιδιώξτ) διά παν

Οί νεήλχ«δες καίτοι

ύπεικοντες

( ί ) Τοϋτο δέν σηιιαίνει οτι ή Γεομανία θα ήδύνατο καί θά f . ofrti να κατα

εΐς τούς νόμους τής χώρας ζητοΰσι νά έξασφαλίσωσιν εΐς βάρος τών

τός μέσου νά διατηρήση τό κράτος τοϋτο τήν αληθή ανεξαρτησίαν του

ιθαγενών καί διά συναγωνισμού πρός αύτούς εύνοϊκοΰς δρους ύπάρξεως.
Είναι έπίσης παγκοσμίως άνεγνωρισμένον τό δικαίωμα τής άποική-

άλλων πλεονεκτημάτων, ατινα δέν δύνανται νά έξ^τασθώσιν ενταύθα ή χώρα

Μεταξύ

αΰτη θά ήδύνατο νά έπιφνλαχθή ήμΐν ώ ς έδαφος άποικήσιμον. Τοΰτο ήθελε δη-

ΓίΓίΰς δυνάμει τοΰ οποίου χώοαι κατωκημέναι ύπό φυλών κατωτέρου πο-

μιοτ'ργήσει εΐς ήμάς διά τό μέλλον νόμιμα δικαιώματα

Έν παρομοία περιπϋώσει εκείνος εχει τό δίκαιον, ο στις διαθέτει την
δύναμιν νά διατηρήσ») ή νά κατακτησΉ. Ή ισχύς είναι έν ταντώ τό άνώτετρον δίκαιον καί ή πάλη διά τό δίκαιόν κρίνεται με τό «μετρον τοϋ
δικαίου», δηλαδή τόν πόλεμον, δστις κρίνει πάντοτε δικαίως, φυσιολογικως, διότι αί αποφάσεις του άπορρέοι«σιν έκ τής φύσεο>ς αΐ’ τών τούΤ(ον τών πραγμάτων.
’Εάν κατά τόν τρόπον τούτον ί| αΐ’ίησις ενός λαοΰ δύναται να ηναι
δ ο Μ σ η ς περιστάσεως <*ιτία πολέμου, ή αϊ'τη ανάγκη επιβάλλεται ύπό
τών ορων της εργασίας.

χθησαν τόσον, οσον ουϊε παρ

αΰτοΐς τοΐς Ρωμαιοις. ^0

Α ραβι/^ς ποΜ-

τισμος τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν αυτοΰ ανήγαγεν εις τον ανώτατων
βαθμόν τής άναχτύίεως ύπό τάς εύεργετικάς ακτίνας τού ’Ελληνικού πο
λιτισμού καί τής 'Ελληνικής σοφίας καί επιστήμης.

Καί ή άνάζτυςις

αυτη έπετελείτο έν τή Περσία, τή ’Αραβία, τή Αίγύπτω καί ταίς ά'λλαις
Ά σ ια τικ α ’ ς χώραις, καθ’ ήν άκριβώς εποχήν ή Ευρώπη εύρισκετο ύπο τό
κράτος ^ ΰ ' ζοφερού εκείνου μεσαιωνικού σκότους. Καί ή σημερινή δ’ άκό
μη ’Αραβική μουσική ο^δέν άλλο είναι, είμή αϋτό τούτο τό άσμα τών άρχαίων Ε λλήνω ν άοιδών καί ραψωδών, οπερ βάσιν αυτού είχε τήν μουσι
κήν τήν 'Ελληνικήν. Καί άπόδειξις τούτου αί σχέσεις ικαί αί άναλογίαι,

(Κατά τό Γερμανικόν)

Σ τρ α τη γός

Μ η ερνα ρδί

«ΐτινες ΰπάρχουσι κοιναί έν τή

'Ελληνική και τή

Λιότι ή ’Αραβική μουσική πάσαν θεωρίαν σχετικήν

Αραβική μουσική.
πρός τούς μουσικούς

αύτής τρόπους, τά διαγράμματα καί ιδίως τούς ρυθμούς αυτής παρελαβεν αύτουσίους έκ τής άρχαίας Ελληνικής μουσικής.
Ά λ λ ά καί ή Αίγυπτος, είς τήν όποιαν ο'· διάδοχοι τού Μεγάλου

Α λε

ξάνδρου μετεφύτευσαν τήν Ελληνικήν σοφίαν και έπιστημην, ούδολως καί
αΰτη. ύστέρησεν. Κ α τά τάς μαρτυρίας πολλών ιστορικών καί ,ίδίως

Α /.ε-

ξάνδρου τοϋ Φ αληρέως, οί ιερείς τ-ής Αίγυπτου υμνούν τούς Θεούς

διά

τού άσματος τών επτά φωνηέντων τή » Έλλην. γλωσ^χης ^‘ εφεξής ηχοΰν-

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΟΗΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

τες ταΰτα». Καί -/.α^τά τόν αΰτ'ίν Φαληρέα : «άντί -αυλού καί κιθάρας τών
γραμμάτων τούτων ό ήχοζ ήκουετο ύπο ευφωνίας».
Ά λ λ ά ιχ9κ ό 'Ελληνικός τού Αουγδούνου πάπυρος, ό δημοσιευθεις ύπό
τού Leem ans άναφέρει περί τών ασμάτων τών Αιγυπτίων ίερεων, άτινα
είνε συντεθειμένα έκ σειράς φωνηέντων. Ε ίς έν λ.χ. τών πολλών χωρίων

3
'

’

.

Τ* .

τεί παπύρου άναγινώσκονται τά έςή ς : « Επικαλούμαι σε Παντοκράίτίωρ

·,»%.·

ταίς επτά φωναίς». Ε ις έτερον οε · «Επικαλούμαι σε Ινυριε, &ιθικώ υ

"Hor, έςετάσωμεν τίί ήτο ή μουσική την οποίαν ή χριστιανική εκκλησία είσήγαγεν έν τή προσευχή προς λατρείαν τοϋ

Ιψίστου.

επτά

Π ολλάκις άπό τε τοΰ βήματος καί άπυ τών στηλών τού Τ ’υπου ι·σχυρισθην, οτι την Ελληνικήν σοφίαν και έπιστήμην, την με<τρ«ρυτευθείσαν διά
τοί Μεγάλου

μνώ, ύμνώ σου τό άγιον Κ ράτος α, ε, ι, η, ο, υ, ω , ω, ω ».

Αλεξάνδρου είς τάς αχανείς τής έγγΰς και τής άπω ’Α 

σίας χώρας. ήκολοΰθησε κατ’ άναμφισδηΐτήτους μαρτυρίας καί άποϊείςεις

Και τα

ταΰτα φωνήεντα, άτινα ώ ς ήκούσατε έκαλούντο καί έπτά φωναι ου-

δεν άλλο ήσαν. είμή οί έπτά μουσικοί φθόγγοι τής έπταχόρδου λύρας

του

Α π όλλω νος, οί άντιστοιχούντες πρός τούς έπτά ουράνιους πλανήτας.
Καί ο? Ρωμαίοι ·δέ, νικηταί τής Κορίνθου γενόμενοι, ώ ς πολυτιμότερον

■/.αί ή μουσική ή Ελληνική, ήτις. ώ ς γνωριζομεν, άπετελει άναποσπαστον
ιυ.έοος καί στοιχείον κυριώτατον τοΰ

Ελληνικού πολιτισμού, τών φιλοσο-

φων τήν τερπνοτάτην ψυχαγωγίαν, τών έν ταίς άρχαίς τον Θειοτερον νο
μόν, τού δε πλήθους τήν πρακτικωτέραν διδασκαλίαν.

Η Ε λληνική λοι-

τον μουσική ϊιαδοθε'σα καί καλλιεργηθείσα εν τε τ|ϋ Ασία καί τή Αφρικ’£, οπως άργότερον καί έν αύτή τή Ρ ώμ η. ΐιεορ αματισε σπουθαιότατον
πίόσωπον κατά τ°ν έξελληνισμόν καί τον έςευγενιφόν τών

χωρών

τού

των. Π αρά τοίς ΓΙερσαις κατ’ άρχάς, τοίς Ά ραψ ι δέ βραδύτερον ή Έ λ 
λη νι·/.η ποίτ/σις, τά

Ελληνικά μέ^ρα καί ή Ε λληνική μουσική άνεπ :ύ-

-εθηλυμένων πλέον, έ-ςόνισε τήν πτώσιν τής Αίωνίας Π ό/.εω ς. . ■
Ή

'Ελληνική λοιπόΙν μουσική ήτο ήδη διαδεδομένη, καθ' 5λην τήν λ ε

κάνην τής Μεσογείου, τήν Ά ριαν και την
ίσως έν. τών ιδιωτισμών, πληι> πάντοτε

Αφρικήν, παρεφθαρμενη μ-.ν

Ελληνικη κατα τον Θιμελιω-Ο

αΰ-ψής χαρακτήρα.
Καί ό Χριστιανισμός, άπό τής Παλαιστίνης άρςάμενος

ένεκολπώθη

e/.ών άκων την μουσικήν τών έθνών^ παρ’ οίς ήτο διαίεδομενη ή 'Ε λλη
νική μουσική.
Κ ατά τάς τελετάς τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, ή μουσική, ήτις
έ'κτοτε καλείται πλέον εκκλησιαστική, ήτο άπλή καί γοργή, τήν έννοιαν
κυρίως τδϋ άσματος άποδίδουσα καί έκφράζουσα. Και διά τοΰτο ώ ς πρώ
τον μελωδικόν είδος τοϋ άΤματος έχρησίμευεν ή Παρακαταλογή, ή μέση
τοΰτέστι καί διασ'^ηματική ^ωνή κατά τους αρχαίους Έ λ λ η ν α ς,

ήτις

ήτο έμμελής τρόπον τινά άνάγνωσις μεταξύ απαγγελίας καί ώδής (recitiitiv o ) } διά τής οποίας έμάνθανον τήν Π α λ α ιοί Διαθήκην. Διότι αναμφι
σβήτητων είναι, out ώ ς άσματα λατρείας τών πρώτων Χριστιανών έχρησίμευον ύμνοι έκ τής Π αλαιάς Διαθήκης. Τ ά είδη τών ύμνων τούτων, τά
οποία ό Α πόστολος Παϋλος ονομάζει ψαλμούς καί ύμνους καί ώδάς πνε; ματκκάς, είναι άκριβώς αύτά τά έν τή Π αλαια Διαθήκη

άναφερομεν α.

Ψαλμοί, τούς οποίους έπλούτισαν μεν ό Βασίλειος και ό Χρυσοστομος, ό
δέ Μεδιολάνων Α μβρόσιος είσηγαγεν είς τήν Δυτικήν εκκλησίαν.
τικοί ύμνοι όλοτελώς άπηγορεύοντο.

Ιδιω

Καί ιδιαίτερος μάλιστα έθεσπ:σθη

κανών ύπό τή]ς έν Α αοίικεία Συνόδου (3 6 0 ) λεγων : «Ού δεϊ ιδιωτικούς
ψαλμούς λέγεσθαι έν τή έκκλησία. Ούδέ ακανόνιστα βιβλία, άλλά μόνον
τά κανονικά τής Καινής και Π α λ α ι ά ς Δι,?.θηκης».
Ά λ λ ’ οταν τό Χριστιανικόν δόγμα έπεκράτησε τελείω ς, σπουδαία έπήλθε μεταβολή είς τήν Χριστιανικήν λατρείαν, ήτις πρωτίστως έπηρέασε τήν εκκλησιαστικήν ύμνφδίαν. Διότι έν ώ μέχρι τότε ή έκκλησ.
υμνολογία περιωρίζετο εΐς τους Τ αλμους τοϋ Δ^υιδ και είς χονζ »κ τής
Π αλαιάς καί Καινής Διαθήκης ειλημμένους ύμνους, ήδη, δημιουργείται
πλέον έτερον είδος, ή λεγομένη έκκλησ ιαστική ποίησις, ήν χαρακτηρίζει

τ κυρίως έκκλησιαστική μουσική.

Δαυιί,

Καί ή εκκλησιαστική αΰτη ποίησις τάς υποθεσεις αύτής έλαμβανεν ου

ώ δάς δέ τ ά ς ώ δάς τοΰ Μωϋσέ/ως, τής Μαριάμ, -ή ς Ά ν ν η ς και τών άλ

μόνον έκ τής Π α λ α ι ά ς Διαθήκης, άλλά και έκ τοΰ βίου καί τής πολι

Διότ|ΐ ό Παϋλος ψαλμούς μέν έννοεί πάντως τους ψαλμούς τοϋ

λων Προφητών. Κ αλεϊ δε ταύτας πνευματικάς, διότι ή υπόδεσις αύτών
ήτο σπουδαία καί ιερά, έν άντιθέσει πρός τάς ώ δ ά ς, -ά κοσμικά τούτέστι
καί

τά έκλελυμένα έκείνα άσματα; τά όπο^α ό θ ε ό ς άπηγόρευσε, ειπων

διά

τοΰ Προφήτου Ά μ ώ ς · «ΆπόστησΟν άπ’ έμοΰ ήχον ωδών σου».

Είς

τοις ύμνους τούτους προσετέθησαν άργότ|ερον κα: άλλης ύποθεσεως άσμα
τά είς δόξαν καί αίνον τοΰ Σ ω τήρος Χριστού, άτινα έλαμβάνοντο, άλλα
μέν έκ χωρίων τής Π α λ α ι ά ς Διαθήκης, ύποδηλούννηων τήν ελευσιν

του

Χριστού, άλλα δέ έκ χωρίων τής Καινής Διαθήκης, σχετικών προς τόν
Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου, πρός τάς προφητείας τοϋ
τήν

ευχήν τοΰ Συμεών και άλλων.

Ζαχαρίου,

Ο Πλινιος εν μια επιστολή

πρός
αυτοΰ

πρός τόν αύτοκράτορα Τραϊανόν, έκθέτων τά τής λατρείας τών Χ ριστια
νών κατά τούς

Αποστολικούς χρόνους, γράφει :

«Οί όπαδοι τής νεας

ταύτης θρησκείας, οί καλούμενοι Χριστιανοί, συναθροίζονται έν ίδιαιτέρω
c'/.to ττρ> πάντων έν καιρώ νυκτος και ψαλλουσιν υίμνους είς τοίν Χρίστον
ώ ς είς Θεόν».

[

"Ο τι υά άσματα τών πρώτων

Χριστιανικών χρόνων έλαμβάνοντο εκ

τής Α γ ί α ς Γραφής και άπετελοΰντο έκ λέξεων καί φράσεων καί χωρίων
τής τε Π α λ α ι ά ς καί τής Καινής Διαθήκης, μαρτυρεί πρός άλλοι ς καί
τό Χριστιανικόν ύμνολόγιον, τό σωζόμενον έν τ|Φ τής Ε ' έκατθνταετηρίδος Ά λεξανδρινώ κώδιικι καί περιέχον πλήν τών Ί'αλμών τοΰ Δαυίδ καί
ίεκατέίσσαρας ώ δάς έκ τής Π αλαιάς και Καινής Διαθήκης είλημμένας.
Έ κ τών ΰμνων τούτων και τών ψαλμών ήρξαντο βαθμηδόν διαμορφούμενα μικρά και αύτοτελή τροπάρια, παρεμβαλλόμενα μεταξύ τών ψαλμών
καί τών άλλων έκ τής
μέσα τής Δ '

Α γίας Γραφής άναγνωσμάτων. Μ όλις δέ περι τά

έκατονταετηρίδος είσήχδησαν, ώ ς είδομεν, οί

’Αντίφωνο:

τείας τών είς Χ ρια ί.ν μαρτυρούντων. Καί ιδού αρχεία ι ή περίοδος τών
Κοντακίων Ριομανοϋ τού μελωδοΰ τήν όποιαν διαδέχεται ^τερα κατόπιν
περίοδος, ή περίοδος τών Κανόνων, τών όποιων ποιηται έγένοντο Ανδρέας
ό Κ ρήτης. Κ ο σ μ ά ς ό Ίεροσολυμίτης καί ιδίως ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός,
οστις καίτοι υπήρξε μέγιστος θεολόγος, είναι κυρίως γνωστότερος ώ ς α
ναμορφωτής τής ήμετέρας έκκλησι αστικής μουσικής.
Ά π ό τού Δαμασκηνοΰ ή μέχρι τοτε έν άοριστω πω ς καταστασει ευρισκομένη έκκλησι αστική μουσική λαμβανει τον ωρισμενον αύτής τύπον.Διοτ:
ό Δαμασκηνές

ού μόνον τήν έκκλησι αλτικήν υμνολογίαν καί ψαλμωδίαν

έπλούτισεν. άλλά καί τό κα^^ρώς μουσικήν μέρος οιερρύΟμισε, καθορισας
τά μουσικά σ η μ εία πληρέστερον. τους ήχους, τα συστήματα και έν γεν»!
δλ η ν τήν άναγκαιούσαν μουσικήν ΰλην.

Ά π ό τοϋ Δαμασκηνού λοιπόν ή ήμετερα έκκλησι αστική μουσική έμορφώθη είς σύστημα τέλειον, μακράν μέν ίσω ς τοϋ άποκλειστικώς έθνικοΰ
χαρακτήρας, συγκρινομένη δμως πρός τ|ήν φύσιν τής μουσικής ολων τών
έθνών τής Μ ικράς ’Α σίας, παρά τοις όποίοις ήτο ήδη γνώριμος ή

Ελ

ληνική μουσική, δ1.>ΐπεπλασμενη συμφώνως προς την φυ>σιν και τήν παιδευσιν, ήν ειχον τότε.
Ό

Δαμασκηνός έν τή διαμορφώσει τοΰ μουσικού αύτοϋ συσ-ηήματος έ-

βασίσθη κυρίως έπι τής Ε λληνικ ής μουσικής, τήν όποιαν

ά λ λ ω ς εύρε

διαδεδομένην μεταξύ τών είς τόν Χριστιανισμόν προσελθόντων έθνών. μορφώσας καί διαρρυθμίσας ταύτην συμφώνως προς το πνεύμα και τά ς απαι
τήσεις τής Χριστιανικής εκκλησίας. Ή
μάλλον έν τώ Βυζαντίω
ζαντινή.

μουσική αΰτη διαδοθεΐσα καί έπί

καλλιεργηθείσα, έλαβε τήν έπων.μίαν
;

,

Βυ

Αν εν τή φορ« τοΰ πανδαμοίτό^οι* 'χρόνου ύπέστη ίσως αλλοιώσεις τι~
νάς, όμοιας τών όποιων ουδ

αυτη η Έλληνιχη γλώσσα διέφυγε

τοΰτο

στενογραφικόν, παρέχον μεν τά στοιχεία δι' ολίγων μουσικών σημείων,
άλλ

απαιτούν μνημονικήν εκμάθησιν τιών μουσικών γραμμών. Καί έπει-

ουδόλως αποκλείει τήν σκέψιν, οτ: ούσία /.at βάσις αύτής ήτο πάντοτε το

ίη κατα συμπτωσιν και τύχην άπο τριακονταετείς περίπου τήν προσοχήν

μουσικον α ίτ η μ α τών αρχαίων Ελλήνων, τοΰ όποιου άπτά ίχνη εύρίσκον-

μου πάσαν συνεκέντρωσα έπί τούτου κυρίως τΐΰ ζητήματος, τολμώ μετά

ται έν τή σημειογραφία, έν τή θεωρία τών γενών x'ajt τών τρόπων,

έν

τθ!ς πλείστοίς δέ καί αώτων τών διαγραμμάτων.
Πιθανόν είναι να μη εύρίσκηται άμεσος ταυτότης τών σημερινών διαστηματικών διαιρέσεων προς τά ς
μουσικής.

διαιρέσεις τής αρχαίας

'Ελληνικής

Αν όμως δεν εύρίσκηται άμεσος πρός έκείνας σχέσις, supί-

σκεται τ ο ι^ τ η πρός άλλας, Έ λλη νιχάς ώσαύτως καί ταύτας. Αί διαι
ρέσεις αύται τήν άρχήν αύτών έχουσιν άπό

παρρησίας οσης και βεβαιότητος νά διακηρύξω, οτι ή διά τοΰ σημερινού
γραφικού συστήματος παραδοθεΐσα ήμίν έκχλησιαστική μουσική είναι ά-

Διδύμου τοΰ Ά λεξα νδρέω ς

παραλλακτος καί αυτούσια αύτή έκείνη ή μουσική, ήτις ήχει ΰπτί τούς
θολούς τής

Α γία ς Σοφίας καί τήν όποιαν ή Μ εγάλη τοϋ Χριστού ’Εκ

κλησία διεφύλαξεν άσινή καί άλώ'βηιτον ώ ς μίαν τών ίερωτέρων αύτής
παραδόσεων καί ώ ς εν τών κυριωτέρων κειμηλίων *ής ήμετέρας αιω
νόβιου φυλής.

και Κλαυδίου τοΰ Πτολεμαίου, δστις, κράτιστος μοοσιϊί,'ς καί μαθηματι

Λ -τη λοιπόν ή ήμετέρα μουσική περί τής όποιας έφεξής θέλω άσχο-

κός τυγχάνων, συνεβίβασε τά ς θεωρητικάς διαφοράς μεταξύ τών Πυθα

ληΐίή. Καί ήθέλησα δι’ όσων μέχρι τοΰδε είπον νά κ α τ'^ είξω , οτι ή Βυ

γορείων και

Αριστοξενειων, τών όμοιων οί μεν Πιθαγόρειοι παρεδέχοντο

ζαντινή μουσική τυγχάνει άξια μείζονος προσοχής έκ μέρους πάντων ή-

Ε ίς τήν θ εω ρ όν

μών. ’ Ισ ω ς είς προγενεστέρους χρόνους νά έδικαιολογείτο πως ή προςί

ταύτην άνάγουσι τήν άρχήν αύτών καί άλλα μέν, ά λλ ’ ιδίως τό φυσικόν

αυτήν αδιαφορία. Σήμερον δμως, ίτε τό ήμέτερον έθνος, τή βοήθεια τού

ώ ς βάσιν τόν λόγον, οί δέ Άριστοξένειοι τήν άκοήν.

διατονικον διάγραμμα, ο μειζων τουτεστι τροπος, δστις ύπάρχει κοινός είς
^®σαν μουσικήν, μη*ί

αύτής τής Εύρωπαικής έξαιρουμένης. Ούτος 'δέ

1 ψίστου. γοργώ τώ βήματι, μέθ

όλα τά έπιπροσθοΰντα έμπόδια,, βαίνει

πρός τ^ν πλήρη αύτοΰ άποκατάστασιν, σήμερον, οτε έν πλήρει έπιγνώσει

είναι ό λόγος, δι’ δν ή ήμετέρα μουσική εχει κοινάς τάς βάσεις, κοινούς

τής ήμετέρας έν τή παγκοσμίφ ιστορία θεσεως vrA

τούς τρόπους^ κοινά τά διαγράμματα πρός τήν έν γένει μουσικήν τής ’Α 

ό νοΰς ήμών ανάγεται πρός τό ένδοξον παρελθόν καί έπιζητείται ή επα

νατολής, άλλ

ναφορά δλης έκείνη ς τής μεγαλοπρεπείας καί τής αίγλης, ή ΐις έχαρ'α-

άπό τής όποιας ούσιωδώς πάλιν διαφέρει κατά τό ήθος.

αποστολής δικαίως

τόν χαρακτήρα, Τό μη κεκλασμένον τής φωνής, τήν απαγγελίαν, τό ύφος

κτήριζε τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, σήμερον, λέγω , δέν έπιτρέπεται

καί ιδίως κατά τάς μουσικάς γραμμάς καί τήν διάπλασιν τών μουσικών
σχημάτων.

πλέον ή πρός τήν μουσικήν τού Βυζαντίου τόση άκηδία καί αδιαφορία.

Α λ λ ’ ή σημερινή εκκλησιαστική μουσική είναι ά ρ ά γ ε ή αρχαία Βυ

Μόνη ή έπαναφορά τοΰ δικεφάλου άετοΰ, ή τής τριχρώμου Βυζαντινής
σ /μ α ία ς δέν είναι αρκετή νά άποκατ αίτηση καί πάλιν τήν αίγλην καί

ζαντινή, ή άπό τοΰ Δι'μασκηνοΰ κυρίως διαμορφωθεϊσα είς σύστημα τε

-(:· μεγαλε'ον τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Ύπάρχουσιν άλλαι σπου

λείω ς καθωρισμένον ;

δαιότερα'. πϊΛίΟ'δόσεις. ών μία καί ή μουσική, ήτις εύρισκετο τότε είς τ£

Αναδρομική μελέτη τής γραφής αύτής, ούδβμίαν καταλείπει αμφιβο
λίαν είς τον επιστήμονα έρευνητήν, ότι ή σημερινή μουσική όντ*)ς είναι
ί.ύτη ,αυτη η Βυζαντινή.

Α λλ α πρό παντός έπιβάλλεται ή ασφαλής γνώ-

σις τής σημερινής μουσικής. Πρέπει νά γνωρίσωμεν κατά τε τό βάθο:

ζενίθ τής $ό?ης καί μεγαλοπρεπείας αύτής. ύπ’ αύτών τούτων τών Βυ
ζαντινών

Αύτοκοατόρων

καλλιεργούμενη.

προαγομένη καί

προστατευο-

μένη. ώ ς έν τών κυριωτέρων στοιχείων τής τε έκκλησίαστικής εύκλειας
καί τής παλατινής μεγαλοπρεπείας.

τήν σανίδα έφ’ ής πλέομεν,

Και δέν θά άπορήσητε άν όνομαστί αναφέρω τούς αύτοκράτορας εκεί

τό παρόν έφ’ ού άν άσκοπο ΰμεν τά παρελθόν. Καί ή γνώσις αin η— τό έπα-

νους τοΰ Βυζαντίου, οιτινες. εί’τβ αύτοί ούτοι κατέχοντες τήν μουσικήν

‘Α3·.

πλάτος, το βάθρον έφ’ ού ίστάμεθα

ναλαμβάνω

-έγχειτιαι έν τή μελέτη τής σημερινής μουσικής, ά λλ ’ οπως

αύτη διεσώθη ύπό τής Μ εγάλης

Εκκλησίας κατά παράδοσιν πιστήν διά

μέσου τών κατα καιρούς και εποχας διάφορων μεν τήν μορφήν καί τήν
υφην, πλήν ενιαίων τήν ούσίαν γραφικών ιδιωμάτων.

έ·ιελοποιουν α^τοί οί ‘ διοι, είτε παρώτρυνον τούς δίαπρεπεστέρους μουσι
κούς προς μελοιποιΐαν ώρισμένων ασμάτων τής έκκλησί ας.
Ανδρες σοφοί περί τε τ*ην άσματογραφ-ξ-σν καί τήν μουσικήν μεγίστης
εύνοιας άπήλανον άπό μέρους τών Βυζαντινών Λύτοκρατόρων. Γεώργιος

άπό τοΰ αύτοΰ φιλοξένου βήματος απέδειξα. τό

ό Πισίδης ό θαυμάσιος εκείνος άσματογράφος. ό φερόμενος ώ ς ποιητής

σήμερον παρ’ ήμίν έν χρήσει μουσικόν γραφικόν σύστημα ούδέν άλλο είναι,

το'» ’ Ακαθίστου ύμνου, άπήλαυε τής ιδιαιτέρας εύνοίας τού Αύτοκράτορος

ειμη πίστη αναλυσις και εςηγησις τού άρχαίου τοιού'του, τό όποιον ήτο

'Ηρακλείου ( Ζ ' αιώ ν), ότοως και Μ άξιμος ό ομολογητής, ό λίαν πεπαι-

Διόττι, δπως άλλοτε

ί'ευμένος καί θαυμάσιος ούτος μβυσικος, οστις ήτο ιδιαίτερος τοΰ
κλείου γραμματεύς.
Τ ό πρώτον ύπό τοϋ Αύτοκράτορος

Η ρα

Ιωάννης Β ατάτζης ό έξ
(■j· 1222)

Ηρακλείου κοπέν

Ελληνικόν νόμι

σμα φέρει ολοκλήρους τας συμβολι'κας μουσικας λεςεις άνανες εαες, αιτινες ύποδηλοϋσιν εύχήν προς τον θεόν ( = ά ν α ξ ά νες).

Αδριανουπόλεως

ήτο μουσικός

πλείστα μελωδήματα, έργα τοϋ εστεμμένου τούτου μελωδοϋ καί μελοποιού,
ύπό τόν τίτλον «τοΰ Β ατάτζη ».
Θεόδωρος ό ΛάσΙκαρης ό τής Ν ίκαιας Αύτοκράτωρ

Λέων ό τοφός. ό υιός και διάδοχος Βασιλείου τοϋ Μακεοονος, μαθητης

άριστός

νφ-,ι’ι μελοποιός κράτιστος. Ε ίς χειρόγραφα παλαιά εύρίσκομεν

c τ !ς

ήτο ωσαύτως άριστος άσμ'ατογράφος καί

(1 2 5 5 — 69)

μελωδός,

ο-

έμελοποίησε

δε τοϋ Πατριάρχου Φωτίου, ήτο έξοχος ποιητής, ασματογράφος και μου

τλείστα καί διάφορα τής εκκλησίας άσματα. Κοινωνικά καί άλλ\£, τά

σικές.

όποία εΰρηνται έν παλαιό!ς χειρογρ-άφοις ύπό -fi'> τίτλον : «τοϋ Λάσκαρη».

Ω ς ιστορεί δέ ό υί:'ς κΐαί διάδοχος αύτοϋ Κωνσταντίνος ό Πορφυ

ρογέννητος, έτέρπετο ψάλλων τά ποιήματα1 αύτοϋ, έν τε τή

εκκλτ^σια

συμψάλλων μετά τών ψαλτών και χειρονομιών κ*τ»ά τόν ιδιαίτερον εκεί
νον τρόπον καί τά ιδιαίτερα συμβολικά σχήματα τής χειρονομίας.

Μεταξύ δέ πολλών άλλων μελωδημάτων αύτοϋ υπάρχει καί .εν Κράτημα
τόν τίτλον « Α η δ ώ ν » .

Η

Κων στ αν τίνος ό Πορφυρογέννητος έποίησε τά ένδεκα εωθινά Δοξαστι

χειρονομία δέ αΰτη άνεπτύχθη έπ: Δαμασκηνού, ότε ηκμασ'αν οι εικονο-

κά, έγραψε δέ καί τέσσαρας τόμους Αρμονικών έν οις πλήν άλλων πραγ

μάχοι βασιλείς, οΐγινες ού μόνον γενναίας άμοιβάς έχορήγουν εις

τους

ψάλτας, άλλά καί συν εψαλλον καί συνεχειρονομουν μετά τών ψαλτών,
ίϊρΰσαντες μάλιστα καί

διατηρούντες

ιδιαιτέραν

σχολήν

μΌυσΊ/Ιή'ς είς

αύτά τά άνάκ-fopa, χάριν τών καλλιφώνων παίΐων τής Αυτοκρατορίας.

ματεύεται καί περί τών πολυσυλλάβων φθόγγων τής μουσικής, τών απη
χημάτων αύτής καί τ·ής παραγωγής αύτών.
Μανουήλ ό Π αλαιολόγος έποίησεν άσματα έκκλησι αστικά διάφορα.
Ανδρόνικος δέ ό Αύτοκράτωρ έποίησεν οκτώ παρακλητικούς Κανόνας

Περί Θεοφίλου μ ά λ ισ ϊί τοΰ Α<*τοκράτορος αναφέρει ό Κεορηνος, ότι «έ-

πρός τήν Θεοτόκον, τούς όποιους ό Μέγ^ας ές Οικονόμων Οικονόμος ά-

φιλοτιμείτο καί μελωδός siVat* δ to "/-α: ύμνους ποιών τ:νας και στιχηρα

ποκαλεί : «καί μέλει καί λέξει καί διανοία διαπρεπείς». ’ Ω σαύτως Β α 

μελίζων άδεσθαι προετρέπετο·■ . . Φερεται δέ και τις λογος ω ς ερωτι

σίλειος ό Μ ακεδών ύπήρξεν άριστος μουσικός καί μελοποιός ( ^ 8 6 7 ) .

τοϋ μέλους βαλλόμενος κατά τήν Μεγάλην

Εκκλησίαν έν φαίδρα πανη-

Κ α! περί τήν τοπικήν διάταξιν έντριβέστατοι ήσαν οί ευσεβέστατοι τοϋ

γυρει ού παρηΐήσατο τό χειρονομεί'^ δούς τώ κληρω υπέρ τούτου χρυ·<

Βυζαντίου Αύ-ιοκράτορες, πολλοί δέ έξ αύτών καί

σίου λίτρας έκατόν'*. Διότι ό Θεόφιλός ήτο εις τών κρατιστων ύμνογ ρα-

διατάξεις συνέταξα';. Α ναφ έρω Ίσαάκιον τόν Σεβαστοκράτορα, τόν υιόν

φων καί μουσικών τής

ϊδια,ιτέρ^ς τυπικάς

Ε κ κ λ η σή ς. Είναι ά λ λ ω ς τοσον γνωστά τα περί

Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ, δσν.ς συνέταξεν ιδιαίτερον Τυπικόν, προωρισμέ-

Θεοφίλου καί Κασσιανής, -}ής ποιητρίας τοϋ «Κύριε, ή έν πολλαίς άμαρ-

νον διά τ)ήν ύπ’ αύτοϋ παρά τόν Αίνον κτισθείσαν μονήν τής Κοσμοσωτεί-

τίαις περιπεσοΰσα γ υ ν ή .. · · »

ώστε πάς λογος περι τής

υμνογραφιοιής

ίεινότητος άμφοτέρων, νά παρέλκη.
Λ έω ν 5ος ό 'Αρμένιος έδολοφονήθή έντος τού ναού τήν ημέραν

ρας Θεομήτορος (1 1 5 2 ), έν τώ όποίω θαυμάζει τις, ού μόνον τάς περί
τών έκκλησιαίτικώΚ» έν γείνει τυπικών διατάξεων γνώσεις τοΰ Ίσαακίου,

τών

άλλά καί τήν περί τά ψαλλόμενα πλήρη ,τριβήν καί γνώσιν αύτοϋ, καθο-

Χριστουγέννων, καθ' ήν στιγμήν έψαλλε την προσφιλή αύτφ Κ αταοα-

ρίζοντος έν

τίχγ « Τ ώ ΓΙαντάνακτος έξεφαόλισαν πόθω».

λωνται.

Έ πί

Ιουστινιανού ό ναός τής Ά γ ι α ς Σοφίας είχεν 25 ψαλτας εκτβς

λεπτομέρεια έκπληττούσΌ

Α λλ ά καί κατ

πο’·α καί πώς

πρέπει νά ψάλ-

αίτησιν τώ>ν Αύτοκρατρρων οί δοκιμώτεροι τών Βυ-*

τών εκατόν αναγνωστών, οίτινες έξετέλουν καί καθήκοντα ψαλτών. Οι

ζαντινών ψαλτών καί μουσικοδιδάσκαλων έμελοποίουν ιδιαίτερη άσματα.

ψάλται δέ ούτοι έμορφουντο έν ίδι’αιτέρα μουσική σχολή.

Καί αναφέρω τόν μάρτυρα Κωνσταντίνον τόν ΙΙαλαιολόγον,

Έ πί Θεοδοσίου τοϋ Μ εγάλου ύπήρχον έν Κ ω ν(πολει ιδιαίτεροι μουσι

τ?.ν ηρώα

τούτον καί γενναΐον προηγούμενον του δαφνοστεφοΰς διαδόχου αύτοΰ Κ ω ν

κοδιδάσκαλοι διδάσκοντες συστηματικώς την μουσικήν. Και οι ψαλται δέ

σταντίνου τοϋ δωδεκάτου, κατ’ ^'ίτησιν τοϋ όποιου ό

τού Χρυσοστόμου βουλήσει καί τής Αύτοκρ^τείρας είιδασκοντο τήν μου

Α γίας Σοφίας Μανουήλ Δούκας ό Χρυσάφης έμελοποίησε πλεΐστ(» άσμα

σικήν παρ' ιδιαιτέρων κρατίστίων τής τέχνης μουσικών.

τα φέροντα τήν έπι γραφήν : «κατ

Ό

’Ιουστινιανός κατά τόν Κ&δρηνόν «άνεκαίνισεν έκ

θεμελίων

τήν

τού Θεού Μεγάλην Εκκλησίαν, κάλλος καί μέγεθος ύπέρ τό πρότερον.
παραδούς καί τροπάριον αύ-^ή ύπ’ αύτοϋ μελισθέν ψάλλεσθαι :
γενής υιός καί λόγος τοϋ Θεού · . · · » .

Ο Μονο

Ααμπαδάριος τής

αίτησιν τοΰ ευσεβούς Αύτοκράτορος

Κωνσταντίνου».
Ανέφερον όνομαστί

τούς Αύτρκράτορας τού Βυζαντίου καί επέμεινα

ϊϊς λ επ τομ ερ είς περί αύτών, ίνα καταδείξω οποίας ήμέρας δόξης είδεν
ή παρ' ήμΐ'ν σήμερον ούτωσίν άσ,τόργως παρ'αγκωνιζομένη Βυζαντινή μου

σική. "Ινα κ,αταδείςω, ότι στοιχείον κυριωτχτον τοΰ Βυζαντινού $%εινου
πολιτισμού δέν ήτο μόνον τό κίτρινον ^ρώμα, οϋτε μονος ό διχεφαλος άετός, οϋτε μόνη ή τρίχρωμος σημαία, ά λλ ’ δί.ι ήτο ή μουσική κυρίως ή
Βυζαντινή, ήτις έκλείζε καί έκάλλυνεν p i μονον τάς μεγαλοπρεπείς ά*/Λ>.ουθίας. άλλά ‘/-α’ τάς εν τε ιπποδρόμω -/.α; τώ Π|(λατ·ιω διεςαγομενας εις μεγαλοπρέπειαν έκ,πλησοΌυσαν * κ

είς μ&γαλείον αφθαστον ^ί-

λετά ς. "Ινα καταδείξω οτι καιρός πλέον νά έπανέλθωμεν είς έαίΛούς δι
άντιδράσεως κατά τών «νευ οϋδείμιά,ς ιστορικής μαρτυρίας, εική δέ η »
ώ ς έ’τυχεν «μιλούν-σων περί τ|ής Βυζαντινής μουσικής ώ ς περί άπλοΰ κα:
άσημάντου τινός επεισοδίου τοΰ βιου τής ημετερας φυλής.

Ινα καταοειξω

τέλος, δτι καιρός είναι πλέον άποϊιΥμένων τών τοϋ Καισαρος τώ Κ αισαρι καί τών τοϋ Θεού τώ Θ εώ νά άναβιώση μετά τών άλ^ων εθνικών
παραδόσεων μάλιστρ έκείνη, ήτις άπετιίλεσε

μνημειώδες στοιχεΐον και

Ά λλά

καί πάλιν ό ρεαλισμός τοΰ Δάντη δέν φαίνετ’ έξηνίτλημέ^ος.

Ε ίς τήν λογοτεχνίαν τοΰ μέσου αίώνος ή άλληγορία καί ή φύσις έχουν1 ή
■/αθεμία

ϋφος

ξεχωριστόν.

υφος τής

αλληγορίας ήΟικολογεί.

τό

ματα ό Βοκκάκιος. Είς τόν Λάντην αϊ διευθύνσεις αϋταί, αιτινες έμελ
λαν αργότερα νά χωρισθοΰν. άναμιγνύονται καί ύπο τό άλληγορικόν κά
λυμμα, αισθάνεσαι κανείς νά όργά ό σ-όρος τοΰ ρεαλισμού. Ε ις τούς πί
νακας του καί τά οράματα είνε τόσο δυνατός ποΰ θά τόν έφθονοΰσα·/ κα:
ε γ γ ρ α φ ε ίς τών νεωτέρων χρόνων. Συναντώμεν είς τό ποίημα τοϋ Δάν
τη τά χαμίνια τοΰ δρόμου, ένα πλήθος μεθυσμένων εμπρός είς τάς θόρας
τών έκκλησιών, νά ζητοϋν χεροπιαΤμένοι ελεημοσύνην άπό τους διαβάτας
— τά στρατεύματα τών λαμπρών ιπποτών έν ίπποδρομίαις, τόν κοιλαράν
καλόγηρον πού άπασχολοϋν τά έγκόσμια,
κοντολογής δλας τάς

κεφάλα:ον τής προγονικής ήμών δόξης καί εύκλειας.

Τό

φυσικόν δίητγεΐται. Καί τοϋ ένος καί τοΰ άλλου μ ά ς παρέχει παραδείγ

«χαρδαλάς»

τήν

ψιμμυθιωμένην

σκηνάς τής ζω ής.

κυρίαν,

Ανευρίσκει

τις

εις αύτόν τόν Λάντην τόν διάκοσμον καί τοϋ λείπει μόνον τό σκβχίτΊκον
κ’ έλευθεριάζον πνεύμα τής

Κ . Α . Ψ άχος
Κ αθηγητής τής Βυζαντινής 'Μουσικής

Αναγεννήσεως. Π αρά τόν περιορισμον τού

τον τό ρεαλιστικόν αίσθημα τοΰ Λάντη είνε ήδη μοναδική δύναμις. Προδίδεται άπό τήν γλώσσαν του καί άπό τήν φαντασίαν του. Συγκιρνάτα:

έν τ ώ *Ωδείω Α θ η ν ώ ν

έξ άλλου περιέργως με τό αίσθημα τοϋ φανταστικού.
Άναφέρομεν πρό πάντων πρός διαφώτισιν τών

άνωτέρω ισχυρισμών

μ ας. δύο μεγ άλας σκηνάς. οίονεί τοιχογραφίας. (Κ όλασις άσμα 22ον καί
Κόλασις άσμα 3ον δπου ό κιβδηλοποιός
Σίνωνα) . Ή

Αδάμ όμιλεί πρός τόν

Ελληνα

τελευταία αύτή σκηνή, τόσο φανταστική, περιέχει χιούμορ

λαϊκόν καί σχεδόν χονδροειδές. Κ" αί δύο μαζί εί;αι άπό τούς καλΆε-ι

Η

ΕΙΑ

3

Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ

ρους «γκροτέσκους» πίνακας.

Εύρισκόμεθα είς τόν κύκλον τών

ρευόμενων τήν εύνοιαν τών κυρίων των,

Τ Ο Υ

Δ Α Ν Τ Η

Φ Φ Φ

Ό

εμπο

άρκετά βαθιά στήν Κόλασιν.

Λάντης καί ό Βιργίλιος φθάνουν είς τά χείλη τοϋ βαράθρου, κ έκ ;:-

θεν *> βλέμμα των

βυθίζεται είς τόν χείμαρρον δπου, μέσα

είς τήν·

-έθυσαν πίσσαν καίοντα: οί μεγαλύτεροι αμαρτωλοί. Λεν είναι τό πΰρ.
Β

.

εί'.αι ή θεία βιομηχανία πού λυώνε: α'ϋτήν τήν μάζαν, οπως είς τήν Β ε
νετίαν τόν χειμώνα, στον ναύσταθμον, δπου συνωθοϋντα: ο! έπισκευασταί,

Μέχρι τοΰδε έξητάσαμεν, διά νά μεταχειρ:σθώ έκφρασιν ίκανώ- άόρι-

οί έπιδιορθώνοντες

τά

σαπισμένα πλευρά τών καραβιών, καί κατασκευά

στον, -ά ς ρεαλιστικάς τάσεις τοϋ Δάντη, δηλονότι τήν ιδιότητα -κείνην

ζουν κουπιά, καί δπου ό σχοινοπλόκος πλέκει παλαμάρια κ.τ.λ. "Εξαφνα

τής μεγβΛοφυίας του, ήτις τόν άπε(σπα άπό τήν λατινικήν, διά να τον

ό Βιργίλιος καλεϊ τόν Λάντην : Κ ύ τ α ξ ε !

τοΰ λέγει. Κ

έναΐς μαύρος

έλκύση πρός τήν λαϊκήν γλώσσαν τήν τΐεφουσαν τήν έμπνευσίν του, οχ,ι

διάβολος, ποΰ φέρει έπάνω στήν ράχιν έναν ώπλισμένον σκαρφαλώνει έ

μόνον άπό άναμνήσεις σχολικ,ας, άλλά και άιπο ~'φ άμεσ*ον μελοτην τή ,

πάνω στους βράχους «eon 1’ ale ap erte, e sovra i pie leg g iero». Γρά-

φύσεως, οπου απέκτησε τήν αγάπην τών στολιοιών καί των χρωμάτων

πωσ τον τόν κλέφτη, κραυγάζει σαρκαστικά στρεφόμενος πρός τούς συν

ήτις τέλος τόν έδιδασκε νά συγκεντρώνη εις τήν αλληγορίαν τόν πλού

τρόφους του φέρω έδώ ένα σύμβουλον άπό τήν Σάντα Ζίτα (Λούκ/κια) κ ’

τον «νος πίνακος καί νά κατοπτρίζη εις τάς παρομοιώσεις του τήν δψιν

έπιστρέφω είς τήν πόλιν, δπου δλος ο κόσμος εμπορεύεται ρουσφετια κα:

τής ζω ής.

δπου χάριν τών χρημάτων μεταβάλλει τό ναι είς δχι».

Λέίγων τ α ίτ *
9

ρίπτει το θύμα του είς τήν πίτσαν, * κ γοργότερος

απο

τον μολοσσον

ποϋ καταδιώκει τον κλέπτην, φεύγει. Τότε. κάτωθεν τής γεφύρας, - ητις

N e gia con si diversa cennarnella

ζευγνύει τάς

C av alier vid i m o v e r ne pedou i

όχθας τής τάφρου βγαίνουν κοπαδιαστα δλοι οι άλλοι,

ο

Μ αλακόντα, ό Σκαριμιλιόνε, ό Αιλικίνο, ό Καλν.ααερίνα, ό Κανιάτσο, ό
Μπαρμπαρίτσια, ό Αιμπικόκκο, ό Δραγκινιάτσο, 6 Ταιριάττο, ό Γχραφφιν.άνε, ό Φαρφαρίλλο, ό Ρουμπικάντε. Π αρ’ όλα ταΰτα το θύμα βγά

Αναφέρω επεισοδιακώς τήν ύπόθεοιν τοΰ άσματος τοΰ^ου,

οπο’ ον

είναι αδύνατον νά μεταφρασθή είς άλλην γλώσσαν. Π αραχαλώ τώρα τόν

ζει τήν κεφαλήν του άπο τήν ζέουσαν λίμνην ό διάβολος τον σαρκαζει.

αναγνώστην νά ρίψη μαζί μου ενα βλέμμα ύπό τον φαντασίτικίον πέπλον.

Εδώ τί)

δε βοηθά σε

'Τποθέσατε ότι είς τήν θέσιν τής τάφρου βλέπουν ένα δρόμον, έκείνον, λό

■τίποτα. ’ Εδώ δέν κολυμδούν όπως είς τήν πατρίδα σο·υ στο Σέρκιο. \Αν

γου χάριν, πού έπήραν οί κάτοικοι τής Λούκκας δταν. μή δυνάμενοι νάν-

θ έλΐς νά .μή δοκιμάσης τά νύχια μας έμπα ξανά στην πίσσα σου. Καί

•πσταθοΰν πλέον κοιτά τών πολιορλούντων αετούς Πιζάνων έγκατέλειψαν

Αγιον Εικόνισμα τοΰ Σ ω τή ρος

(S an to V o lto )

καθώς είς τάς δΐ3<·βαιγάς τοϋ μαγείρου οί παραμάγειροι κρατούν με τα

τήν πόλιν των.

πηρούνια τό κρέας at; τό τσουκάλι, φοβούμενοι μήπως άνέλθη εις την

τοιο προχωρημένον οχύρωμα. Ό

επιφάνειαν, έτσι έκαμναν οί δαίμονες αύτοί μέ τόν κολασμένον.

διασμένο: μέ διαβατήρια, ή μάλλον ειρηνικοί έμποροι, τούς όποιους προ

Ο Βιργιλιος πρός στιγμήν αποκρύπτει τόν Λάντην. καθ

ον χρόνον

II γέφυρα θά είναι τό έπί τοΰ δρόμου πανδοχείον, η κ®Δάντης καί ό Βιργιλιος, οδοιπόροι έφω-

πέμπει διά συνοδείας ένας αύθέντης. Ό

Σκαρμιλιόνε καί ό Μαλακόντα

ούτος όμιλεί πρός τούς δαίμονας. Στέκει έπάνω στήν γέφυραν και με

Οα ένδυθοΰν έξαφνα "=ό φόρεμα τοΰ ακολούθου ή

μοναδικήν τόλμην «m estier gli

λ έ /ε ις άντί άρπαγών, μέ τήν λόγχην είς τό χέρι. Καί ιδού ένας πίναξ

Γα Γ avor s im r a fr o n t·'». Κ α θ ώ ς οί

τοΰ μισθοφόρου μέ

πε-*

σκύλοι έπιτίθενται καιά πτωχοϋ έπαίτου, οί δαίμονες όρμοΰν λυσσώδεις.

''έκ τοΰ φυσικού» τής συγχρόνου ζω ή ς. Ό

Ί ά λόγια τοΰ Βιργιλίου δέν μένουν έν τούτοις άτελεσφορητά, και δυ·

ενός. Δέν άναπολεί ματαίως, δ'καν άνατριχιάζη έμπτΓς άπό τάς όρΐάς

Δάντης είδε περισσοτέρους τού

Μ αλακόντα, ό αρχηγός των, παρου

ιού Μ αλακόντα, ότι είδε τρέμουσαν τήν στρατιάν τών μισθοφόρων ήτις

σιάζεται καί πληροφορείται άπό τόν Βιργιλιον, οτι .έχει -άποσταλή άπο

άπό τήν Καπρώναν. σύμφωνα πρός τάς συνθήκας, έφυγεν άνάμεσ’ άπό τάς

μίαν ύπερτέραν δύναμιν. Ή

πνκνάς φάλαγγας τών έχθρών. Ά νααφιδόλως τό 21ον άσμα τής Ινολά-

ναται νά συνομιλήση μαζί των. Ό

μανία του τότε πραύνεται, άφιινει νά πέση

r : δπλον του. είν’ έτοιμος νά δάση είς τούς δύο οδοιπόρους συνοδείαν^
<ητις νά τούς όδηγήση έξω -3θϋ κύκλου. Οί δαίμονες γνωρίζουν οτι δεν
πρέπει νά θίξουν τον Δάντηρ, έν τούτοις τον πειράζουν. «Ν ά τόν πασπα

ιε ω ς προήλθεν άπό παρομ,οίαν σκηνήν.
’Ολίγον παρακάτω

(Κ όλασις 30όν

άσμα) εύρίσκομεν

τόν Ά δ ά μ έκ

Μπρέσιας, τόν κιβδηλοποιόν, δστις άργ&ηερα έκάη διά τά έγκληματικά

τέψω ; Ε ρωτά ένας. δείχνων αύτόν μέ τήν άκρην τής άρπάγης του. Δ ώ σ '

του τεχνάσματα. Τό έπάνω μέρος τοΰ σώματός του, ένεκα τής φουσκω

του μία στό κρανίον, λέγει ό άλλος. Σ ώ π α μή σέ τρυπήσω ! Ειπεν έπι τα

μένης άπό τήν ύδροπικίαν κοιλιάς του ομοιάζει μέ φυσαρμόνικαν, τ*> $ι-

κτ ικώς ό αρχηγός. Τ έλος, ή συνοδεία συγκροτείται άπό τόν Άλικίνο, τόν

ψασμένο του Λ όμ α μένει όλάνοικτον. Κ ’ έκείνος δστις ζ ώ ν έκοψε τόσα

Καλκαιμερίνα και άλλους πρός μεγάλον τρόμον τοΰ Δάντη, δσ*ρις θά έ-

νομίσματα βάλλει κραυγάς άνωφελείς διά μίαν σταγόνα νεροΰ. Ό

Δάν-

προ·τιμοΰσε νά έξακολουθήση μόνος τόν δρόμον του. Μ α τα ίω ς ό Βιργιλιος

της το-ΰ άπευΟύνει -fan λόγον καί τόν έρωτά ποιοι είναι ο! γείτονές του.

τούς λέγει : « ’Αφήστε τους νά τριζοκοποΰν τά δόντια τους, δέν ήμποροΰν

<Είναι ό κακός Σίνων άπό τήν Τροίαν». Ε ίς τή'/ λέξιν κακός ό Σίνων,

νά δαγκάσουν». Ή

πλαγιασμένος έκεΐ κοντά παραφέρεται, καί μέ μίαν γροθιάν κάμνει νάντη-

συνοδεία τίθεται εΐς κίνησιν. Ά λ λ ά κατ

άρχάς, είς

ένδειξιν χαιρετισμού οί δαίμονες βγάζουν τήν γλωσσά ν των κυττάζοντες

χήσ’ ή κοιλιά τού Ά δ ά μ σαν ταμπούρλον.

τόν αρχηγόν των, οστις, διά νά δώση τό σύνθημα τής άναχωρήσεως με
ταχειρίζεται τόν πισινόν του διά σάλπιγγα.
E g l i a v e a d e l c u l fa t t o tr o m p e tta .

O u e lla s o n o c o m e fo s s e un ta m b u r o .

Ο «λ λ ος, όχι όλιγώτερον έπιδέξιος, είς άπάντησιν τού δίδει μία στό
πρόσωπον καί τότε αρχίζουν α ί’ ύβρεις : Βλέπεις I! Ά ν καί κινούμαι δύ

Είς τήν άρχήν τοΰ πρώτου άσματος ό Δάντης παρατηρεί, ότι δέν είδε,
ΤΛ χί

του πεζούς ή καβαλάρηδες ν’ άναχωροΰν ]χε τέτοιο σύνθημα.

σκολα, τό χέρι α,ου δμως είν’ έλεύθερο. Δέν ήσουνα τόσο ζωηρός,

δταν

έπερπατούσες έπάνω στήν πυράν, ά λλ ’ ήσουνα ζωηρότερος οταν έκοβες
ψεύτικη μονέδα. —

Αλήθεια ! Ά λ λ ά στήν Τροία οί μαρτυρίες σου δεν

Ότανε περισσότερο πιστές. —

’Επλαστοποιοϋσα μόνο τά λόγια- εσύ

τά

νομίσματα. Βρίσκομαι έδώ γιά ενα κρίμα, άλλά συ γιά κρίματα πιότερα

φου ή γλυπτοί, οστις μελετά την ψυχήν καί ζητεί νάνεύρη τάς εκδηλώ

άπ

σεις της, είς τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου καί τά ς κινήσεις τοϋ σώ

όλους τους συνεργοΰς τοϋ διαβόλου. —

Μην ξεχνάς τ ό άλογον, επί

ορκε ! Και πρίνς τιμωρίαν σου κανένας άς μη λησμονήση την ιστορία'/

ματος. Είναι ρεαλιστής, ώ ς αληθινός ’Ιταλός.

αυτή ! — Και σε ή 3ίψα άς σοϋ ξεραίνη τή γλώσσα και τό νερό άς σοϋ

άζει, κατ

φουσκώση τήν κοιλιάν ίσαμε τό πηγοΰνι ! — Ά ν διψώ, νερό δέ μοϋ λεί

χή οιαχυνεται στους μυώνας και τά νεΰρα. ό εσωτερικός πόνος είναι ό

πει’ ά λ λ ’ όμως έσυ φλέγεσαι καί τό κεφάλι σου πάει νά σπάσΐ' μιά στα

μ.ορφατμος τοΰ προσώπου, ό πονειμενος τοϋ σώματος σπασμός, χείλη άνοιγ-

λαματιά θά σοΰκανε καλό».

μένα ίιά τήν καίτρραν, πυγμαί συνεσφιγμεναι, άναστενάγματα βαθειά, ά-

Η φιλονικία ενδιαφέρει τόν Δάντην τόσον ποϋ δεν άφίνει νά τοϋ διαφύγη λ ές:ς· «άφωσιώθην.α εις τό νά τους άκούω». Ό
ρατηρει καί οργίζεται. « ’Ά

Βιργίλιος τόν πα->

!, τοϋ λέγει, ολίγο άν.όμ,η και θά θυμώσω !»

Η σειρά τών παθών ομοι

αύ-όν, μέ γρούπους καί αναπτύξεις γραφικών στίάσεων. Ή

γριαι βλασφημίαι.

ψυ-

Η Κ όλασις είναι γεμάτη άπό τάς τερατώδεις αύτάς

κινήσεις τών ψυχών, και ό,τι έζωγράφισαν άργότερα

άγιους καιομένους

μέσα εις τό λάδι ή ψηνομένους ε ις τήν έσχάραν δέν προσεγγίζει εις δύνα-

Τότε ό Δάντης στρέφεται πρός τόν όδηγόν του, με τά μάγουλα κατακόκ-

μίν και είς έ φ φ ε τόσο κολ:ισμένας σκηνάς.

κινα" και ό Βιργίλιος : Λ ιγώ τερη ντροπή εσδοσε πολλές φορές μεγαλύ

πρός άπέραντον ψυχολογικά μουσείον, όπου τά πάθη διαδέχονται τό Ινα

τερο κ ρ ίμ α ...

Ομ/.·)ς είναι πρόστυχο νά προσεχή κάνεις τέτοια αράγ

τ

αλλο, πραγματοποιούμενα

πλαστικώς ή

Τό ποίημα παραβάλλεται
ένσαρν.ούμενα είς

πρόσωπα

Δάντης απομακρύνεται

γνωστά. Γο συνολον &'/ν. ώ ς διάκοσμον μιαν αίθουσα'/ μεσαιωνικήν βασα

άτ)ι τίον Αδάμ κ εξακολουθεί τόν δρόμον του μέ τον Λατίνον ποιητήν.

νιστηρίων, όπου «ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόντων».Είμεθα μακράν,

Παρ

« ς τ' όμολογήσωμεν, άπό τήν σημερινήν ψυχολογίαν, καί ή Κ όλασις αύ

ματα Che v o le r cio u d ire e bassa v o g lia .

Ό

ολα ταΰτα εύρήκε καιρόν νάκορση τάν ύβρεις τών δύο παλιανθρώ

πων, καί δύναται νά τάς έπαναλάβη. Ε ίς τήν δύναμιν αύτήν τής μνήμης

τή, ή όποια φλέγεται, λόγου χάριν, είς τήν καρδίαν ενός Σαιξπηρείου ά-

θά προστεθή μία ευδιαθεσία, διά τήν όποιίαν ό Βιργίλιος δέν θά έχη άν-

μαρτωλοϋ, άν είς τήν άρχήν φαίνεται όλιγώ-ρερον τρομερά, είν’ έν τού-,

Τίρρησιν, και θάκολουθήσουν τόν λαόν όχι μόνον οταν

τοις ^αθυτερα απο την τοϋ Λαντη, ητις βυθίζεται εις τό κέντρον τής

διαπληκτίζεται,

άλλά καί όταν κοπρολογί. Κατόπιν ή λογοτεχνία θά μ ά ς παρουσιάση

,'ής.

Ο Λ αντη ς οέν άναλυει τ·,*ν άνθρωπον, τον κρίνει- καί φαίνεται

πώς

πλήθος διηγηαατογράφων τών όποιων ή ΰπερτροφοϋσα φαντασία καί ή έ-

η φαντασία του «λαδεν έκ τοΰ γεγονότος τούτου μοναδικήν δύναμιν

διά

λευθεροστομία θά μαρτυρούν κάποιαν χυδαιότητα, και τ|ά φανταστικά έ-

τήν άπειν.ονισιν τών έξωτερικ,ών έκ,δηλώσεων τής χαράς καί τής όδύνης.

πεισόδια τής Θ είας Κ ω μ ω δίας θά παραχωρήσουν τήν θέσιν των εις τήν

Επι τοϋ σημείου τουτοα άδυνατεί κανείς νά είναι ρεαλιστιν.ώτεςος· δια

Άνθρωπίνην κωμωδίαν, ανέκδοτα, φάρσας, βραχείας διηγήσεις είς επι

περνά, μ ε τό γλίγωρον βλέμμα τοϋ εφευρέτου τ|ά μυστικά τής φυσιογνω

γραμματικήν μορφήν :

« Ή κυρά Βέρθα καί ό σιορ Μαρτίνος άς μή φαν-

τασθοϋν οτι μπορούν νά εισχωρήσουν είς τάδυτα τής

θ ε ία ς Σ οφ ίας».

μίας καί τοϋ άνθρωπίνου σώματος. Ή

ψυχολογία αύτή είν’ Ινα στοιχΙείον

νεον εις την ποίησιν τοϋ Λαντη. Α λ λ α οιαγραφουσα κατά προτ*μησιν σπα

Ε ις τους διηγηματογράφους οϋτε ό Μαρτίνος οϋτε ή Βέρθα θάσχοληθοϋν

σμώδεις μορφασμούς, φαίνεται ότι συνεχίζει τό Σιβυλλικόν πνεΰμα τών

ποτε μέ τά σχέδια τοΰ Θεοϋ. Θ ά περάσουν ησυχην ζωήν, άδιαφοροϋντες

παλαιών εποχών.

διά τήν Κόλασιν καί τόν Παράδεισιον, άπατύμενοι.

ναι η πλαστική άςια τώ ν εικόνων τούτων. Δεν θά έπαναλάβωμεν άπας α

άπαίτώντες,

αμέρι

Εκείνο όμως ποΰ ενδιαφέρει τήν παροϋσαν μελέτην εί

κόμη το λεχθεν τοσας

μνοι, χαρούμενοι !

* ώ ύ
Ε ις τον Δάντην ή θεία Δικαιοσύνη κ" αί ποιναί τη ς βαρύνουν άκόμη
επι τοΰ κόσμου" εις τά τρυφερά συναισθήματα δίδει μιαν εΰχάριστην εκφρασιν, άλλ’ ή ζωή τοΰ 'κόσμου τ 0$ 80υ μένει άκόμη έξω άπο τους κύκλους
του εξοριστος. Διά τόν λόγον τοΰτον όταν ζωγραφίζη τά πάθη τ' ανθρώ
πινα παρουσιάζει κάποιαν σκληρότητνα.

φοράς :

Πώς

ο

μέσος

αιων

ωρθωσε

γλυπτι

κόν σύμπλεγμα δυνατώτερον άπό τόν Λασκόοντα. Είναι τό 31ον άσμα τής

Αναπαριστα μάλλον τήν ποινήν,

"ή ς όποιας ηξιώθησαν παρ’ αϋτά τά πάθη. "Α ς ε’ιμεθ' ακριβέστεροι :πάνω στο σημεΐον αυτό. Δέν λαμβάνει, ενώπιον τής ανθρώπινης καρδιάς τήν
στάσιν ενός λυρικοϋ ή ενός δραμα’τικΛ ποιητοϋ, άλλά τήν στάσιν ζω γρά -

Κ ολάσεως, όπου ό κόμης Ούγολίνος διηγείται πώ ς

παρεδόθη βαθμηδόν

εις τα μαρτυρία τής πείνας. Και οστις θά ήθελε νάποδείξη διά παρα
δειγμάτων πώ ς ό ποιητής ήμπόρεσε νάμιλλη.θή πρός τόν ζωγράφον ή τόν
γλύπτην, θά έπρεπε νάναφέρη τό κομμάτι αύτό τής θείας Κ ω μ ω δίας. 'Ο 
λόκληρός ή διήγησις είναι σειρά φρικτών σκηνών, χειρονομιών συναρπα
στικών με τάς όποιας προδίδονται σκιρτήματα μύχια— όργή, τρυφε'ρότης.
πονος σπαρακτικός

μέχρι τής στιγμής, κατά τήν όποιαν, καταληφθείς

απο υπερτατην αδυναμίαν ο Ούνολίνος, τυφλωθείς, πέφτει πασπατεύων τά
παιδιά του πεθαμένα έπάνω άπό τούς νεκρούς.

Ιο sol, c h e d ie t r o fia m m e g g ia v a r o g g i a

Ά λ λ ’ ή πλαστική φαντασία τοΰ Δ άντη δέν stvai μόνον βασίλισσα του
«δεινού»'. Ό

R o t t o m 'e ra d in a n zi.

π ο ι η τ ή II* την βιαιότητα τής παρρισθήσεως, αποσπα απο

τόν εξωτερικόν κόσμον τά Θ άματα, τά 0ro‘ a μεταφέρει εις την περιοχήν
τ ί ς οπτασίας -/.αί τοΰ συμβόλου’ καί οταν βαδίζη ατό Καθαρτηρών

ί ‘.

(ά 

Στρέφεται τρομαγμένος διά νά ζηίττήση τόν Βιργιλιον καί άνακαλνπτέί

του

είς τό πλευρόν του τό πνεύμα τοϋ οδηγού. Ό Βιργιλιος τού έξηγεϊ τότε

τ’οαχήλου του νομίζεις ότι βαρύνει έπάνω στην ψυχήν σας.
’ 'Α ς προχωρήσωμεν : Μ ά ς δείχνει άκόμη τήν δύναμιν τής φαντασίας

πορεύεται άθορύβως καί δέν αντανακλά τάς ήλιακάς άκτίνας. Καί ιδού

το, διά τοΰ’ νοητευτιν.οΰ τρόπου μέ τον ό«οίον

σμα Ι2βν) ‘ά νάμεσ’ « ί

τούς αλαζόνας, ό βράχος «ου βαρύνει ε«ι

οτι μόνον φ

γήινα σώματα έχουν σκιάν, τοϋ δείχνει πώ ς αύτός ό ίδιος

π α ρεμ βά λει τ,ην γηινην

δτι ένα κοπάδι άπό μετανοούσας ψυχάς παρουσιάζονται, κουρνιασμένες έ

ούσιν του είς τό βασίλειον ,τών ψυχών. Τ ά κομμάτια της Κ ο/,α σεω ς: τ «

πάνω είς ένα τείχος άπό βράχους. Α κίνη τες περιφέρουν γύρω των αόρι

όποια υπαινίσσονται είναι «ολ δ γνωστά. Πρόκειται περί της βαρκας του

στον βλέμμα. Κ α θ ώ ς τά πρόβατα έξω άπό τήν στάνην περιπλανώντας άνά

Φλεγία, ή όποία, ύπό τό βάρος τρΰ σώματός του χαράσσει βαθυτερον αυ

έν, δύο ή τρία έπειτα σταματούν βελάζοντα, μέ τά μάτια γυρισμένα

πρός

λάκι’ στά νερά. Πρόν.ειται περί τοΰ πεθαμένου έκείνου τόπου,^ οπου τα χα

τό έδαφος, άναποφάσιστα, έ’τσι στήν πρόσκλησιν τού Βιργιλίου τ ; σμήνος

λίκια κατρακυλούν κάτω απ’ τά πόδια των. Πρόκειται· περί της σκηνης

τών ψυχών πλησιάζει, οί πρώτοι ποϋ φθάνουν, σηκώνοντας τήν κεφαλήν,

όπου ένας’ κατάδικος, έννοεί πώς ό ποιητής είναι ζωντανός απο την ew-

σταματούν τό βλέμμα -qwv έπάνω στην σκιάν τοΰ Δάντη, καί τό μαύρον

νααιν τής άνα,πνοής του. Ά λ λ ’ υπάρχουν κ ά λ α ρ α παραδείγματα εις το

αύτό άντικείμενον, πού κινείται είναι δι’ αύτάς δτι στόν άρρωστον ή αυ-

Καθαρτήριον : "Ο π ω ς ή οχιά έπί τοΰ ήλιακοΰ ωρολογίου εν αυτω αποκα-

γινή αύρα. 'Υποχωρούν τρομασμέναι, καί δλοι των οί άλλοι μαζί.

λύπτει τόν άνθοωπον ή σκιά του καθ’ δσον οί κάτοικοι του

γική αύτή δύναμις τής σκιάς, ή αύτόματος αύτή άποχώρησις, ιδού μία

τ ο π ο υ _ τουτου

έχουν δλοι χάσει τήν ίδικήν των. Καί δύναται κανείς νά φαντασθη ποσον
έ ν α ' ξένος τόσο σπάνιος, ή μεμονωμένη αύτ* « ί ά
μικραίνει έπισύρει τήν προσοχήν τ ω ν

που μεγαλώνει και,

έξεγείρετ’ έπίσης κ *

« Μ * »

μ ας ένδιαφέρον. Είναι τοΰτο ένα μο-τίβο, iy όποιον, είς τα πρωίτα ασμ^τα

Η μα

συναρπαστική ιδέα πού δίδει στό άσμα τήν ζωηρότητα τήν όποιαν έχει.
'Υπάρχει έν άλλο χωρίον, δπου ή σκιά τοΰ Δάντη κυριεύει τάς ψυχάς'
ά λ λ ’ ή έντύπωσις είναι περισσότερον παθητική.

Ο ποιητής πορεύεται ε-

πάνω στά ίχνη τοϋ Βιργιλίου- αίφνης, όπισθεν του, ένα πνεΰμα τόν δείχνει

-ού Καθαρτηρώυ επαναλαμβάνεται συχνά, άλλά μέ πολυάριθμους παραλ-

μέ τό δάκτυλον καί άναφωνεϊ : Κυτάχτε αύτόν, εκεί κ άτω' Θά πίστευε

λαγά ς. Είς τούς «ρότοδας τοΰ βουνού, αί νεοφερμέναι^ ψυχαι. αγνοουσαι

νανίίς πώ ς είναι ζωντανός· τό φώς θλάτα: επάνω στό άριστερόν του πλευ

άκόαη τά παράδοξα τής νέας των κατοικίας, άναγνωρί,ουν την σωμα.ι-

ρόν.

νοτητα τοϋ Δάντη είς τήν

λέξεις ταύτας, πόσην ώραν τόν κυττάζει καί βλέπει πλησίον του

κίνησιν τής

άναπνοης του p e r 1 espirare.

(Καθαρτήριον 2 )· χλωμιάζουν καί μέ τό στόμα όλανοικτον περιεργάζον

Ό

Δάντης στρεφόμενος παρατηρεί εκείνον, ό όποιος έπρόφερε τάς
την

σκιάν πού άποκόπτε: το φέγγος τής ήμέρας.

ται μ έ’ θαυμασμόν τόν ζωντανόν, οστις κ ιν ε ίτ α ι ανάμεσα των' παρατηρούν
μόνον αύτόν

συσπειρώνονται γύρω του καθώς τό πλήθος γυρω ^απο το

άγγελον, δστις κομίζει τόν κλάδο ν τής ειρήνης. Αίσθανεται την οσμήν
τ ι ς ζω ή ς. κ’ αί άν^.νήσεις φ

Ε v id ila

g u a r d a r p e r m a r a v ig lia

P u r m e . p u r m e , e il lu m e e h ’ era r o tt o .

έγκαταλειφθεντος W W ου τους είναι

τόσο προσφιλείς, ώστε νά λησμονήσουν όλα των τά καθήκοντα· Λ ησμονούν
ότι οφείλουν νά στολισθούν δια τό ούρανιον ταςεί'-ι.

Τοιαύται σκηναί μάς συγκινοΰν κάθε φοράν ποϋ τιάς συναντώμεν εΐς τήν
h z tw Κωμωδίαν. Τό θέμα, τοϋτο τόσον συχνά έμφανιζόμενον είς τά έργα
τών νέων ποιητών, τό Θέμα τοϋ βίου παραβαλλόμενου με σκιάν ό Δάντης

Q u a s i o b b lia n d o
Ό

d ire a ia r si b e lle

Δάντης μολαταύτα εξακολουθεί προχωρών είς τό ορός. συνοδευόμε-

τό χρησιμοποιεί πλαστικώτερα καί με τήν γαλήνην τής εποποιίας. Κ ' αί
σιωπηλά! ψυχαί, πού παρατηρούν αχόρταγα τήν σκιάν,

κυριευμέναι άπό

κρυφήν νοσταλγίαν, είναι

ρωμαντικόν.

«ξιαι νάγαπηθοΰν άπό ένα

Ό

νος ά«* τ ό ν όδηγόν του. Κ α τ ’ άρχάς, βυθισμένος είς τούς ρεμβασμούς του

Δ άντης δέν έτραγούδησε μ αταίως τάς στιγμάς αύτάς, κατά τάς όποιας,

ε ίπτ*ι αιφνίδια βλέμματα τριγύρω του, διότ, ένώπιόν του βλεπει μιαν μο-

άποτπώμεναι άπο τόν πραγματικόν κόσμον, τά εναλλασσόμενα χρώματα
■/.' αί κινούμενοι γραμμαί εισέρχονται είς τήν ήρεμίαν τής ερημιάς καί τοΰ
φανερώνονται ώσάν παιγνίδι φευγαλέων σκιών.

Είναι διδάσκαλος τών περιγραφών του. Γραφικαί καθώς αΐ τοΰ

Ομη

ρου αϊ ίδικαί του βοηθούν τήν εμπνευσιν, απομένουν έν τούτοις άμίμητβί
•/.α: δέν υποτάσσονται είς τΛ» χρωστήρα. Διακρίνει, ώσάν ό μεγαλύτερος
τών καλλιτεχνών, ποιον μέρος τής ύποθέσεως πρέπει νά ίστορηθΌ, ποιον
νά σκηνοθιετηθή. Ύ π ό τήν έποψιν αύτήν ό Λέσσ:γκ θά εΰρισκεν είς

τον

Λάντην ώραία παραδείγματα ώσάν εκείνα1 ποΰ εύρήκεν είς τόν "Ομηρον.
Καί θά μνημονεύσω έδώ μίαν λαμπράν περιγραφήν, παρμένην άπο τό δεύ
τερον άσμα τοΰ Καθαρτηρίου : είναι ή έμφάνισις τοΰ ώραιοτέρου αγγέ
λου, ποΰ ,μάς περιέγραψε ποτέ ποιητής. "Ο λη ή εύλαβητική πραότης τής
έμπνεύσεως τοΰ Ί’ ρά Μπαρτολομμέο εύρίσκεταϊ άπο τής εποχής έκείνης
είς το «θεϊκό πουλί» τοΰ Δάντη.

Οί δύ0 ποιηταί.

Ιφθασαν είς τήν είσοδον τοΰ Καθαρτηρίου· Ό

ενα δροσερέ πρωί',

Δάντης, τοΰ όποιου ό Btp-

γίλιος έπλυνε τό λερωμένον άπό τούς ατμούς τής

κολάσεως πρόσωπον,

βλέπει με νέα μάτια τήν άναγεννωμένην α'ύγήν καί τού; σπιθοβολοΰντας
κυματισμούς τής απόμακρης θαλάσσης :

σημάδι λάμπει πλέον, τό όπο'·ον έλεγες πώς γεννηθέν με τήν πρωινήν 6μίχλην θά σδύση μαζί της. Πραγματικότης, ονειρον, ή οπτασία ; Δέν ήξεύρει κανείς τί νά '-ή . Τό φώς, γέννημα μιάς στιγμής, άπεθανε μέ τήν
στιγμήν αύτήν. Έμπνευσις τόσον ήρεμη κ/αί τόσον άγνή δεν ενθυμίζει τον
ποιητήν τής Φραντζέσκας ντά Ρίμ:ν:, τόν φίλον τοϋ άοιδοϋ Κ αζέλλα,
οστις ήσθάνετο έξ ίσου κ’ έξέφραζε τήν μουσικήν τών συγκινήσεων,

τών

γραμμών καί τών χρωμάτων ; ( * )
Μέχρι ποιου σημείου εκτείνεται ή τρυφερότης, ή έκπληκτική δι’ ήμάς
τρυφερότης του. φαίνεται άπό μερικούς έξόχως λυρικούς στίχους. Ό
ράδεισος περιέχει μίαν θελκτικήν προσευχήν τοΰ
τήν Μαρίαν.

Π α

Αγίου Βερνάρδου πρρς

Λποτόμως πρός τό τέλος, ό άγιος, άκουσίως του παρασύρει

είς τήν προσευχήν του ολόκληρον τόν χορόν, οστις περιστοιχίζει τήν Π αρ
θένον- είναι ώσάν νάνοίγετο καί δι’ ήμάς αύτούς ό ούρανος. Τ ο μυστικόν
ρόδον σπινθηρίζει, καί παρατηροϋμεν είς τό πλευρίν τής Παναγίας

τήν

Βεατρίκην καί τούς μακαρίους δεομένους μέ σταυρωμένα τά χέρια διά

τήν

σωτηρίαν τοϋ Δάντη. 'Ο Βερνάρδος λέγει στήν Μαρίαν :

C ou ob b i il trem olar. della m arina.

.

>

.

V e d i B e a trice c o n cjnanti B eati
Καί λθΜ$Ιν παρατηρεί— .είναι γεγονός πολύ πρόσφατον δ:ά τήν μνήμην

P e r li m ie i p r ie g h i ti c h iu d o n le m a n i.

του— οτι ενα λαμπρόν σημε'-ον έρχετ' έπί τών κυμάτων πρός αύτόν, γλίγωρότερον άπο κάθε πουλί. Λάμπει οπως τό άστέρ: τοΰ Ά ρ ε ω ς μέσα στά

Ά λ λ α πρό π'αν'τός είς τό Καθαρτήριον εύρίσκομεν τάς τρυφερά; εκ

σύννεφα πριν ξημερώση. Ζητεί άπό τόν Βιργίλιον νά τοΰ έξηγήση τό π ρ ά γ 

φράσεις καί τούς θελκτικούς πίνακας, τήν ζωγραφικήν ώραιότητα. Ή μ -

μα, καί οταν στρέφη έκ νέου τό βλέμμα του πρός τό λαμπρόν αύτό σημεΐον,

ποροϋμεν νά το είπωμεν τώρα, οί επίγονοι τοΰ Δάντη καί ή έπίδρασίς του

τό βλέπει πολύ μεγαλύτερον καί πολύ φωτε:νότερον. Ε ίς τά δύο άκρα τοΰ

δέν πρέπει νά ζητηθούν, ύπό τινας έπόψε'.ς, είς τήν λογοτεχνίαν. Ή ποίη-

σώματος τούτου, ποΰ πρέπει νά τό φαντασθώμεν μέσα είς τούς άχνούς τοΰ

σίς του, είς ο,τι πλαστ'.κώτερον έχει, είναι ό καρπός τοϋ οποίου ή έλευ-

πρωινού άέρος, ξεχωρίζουν δύο λευκότητες «κάτι άφαντάστως λευκόν» καί

θέρα έκκόλαψις θά δώση τόν Ραφαήλ καί τόν Μιχαήλ Ά γγ ελ ον . Ή κα-

βαθμηδόν κάτω άπ’ αύτάς μία άλλη άκόμη. Τό σώμα πλησιάζει γοργά·

τανόησις τής ποιήτεως τού Δάντιη είν’ εργον δύσκολον, διότι ό ποιητής

Ό

αύτός εύρίσκετα: είς τό «σταυροδρόμι τών αιώνων» καί είς τό εύρύ σύνο-

Βιργίλιος παρατηρεί, οτι άπό τήν άπαστράπτουσαν αύτήν λευκότητα
Ο Λ ατί

/ον τού έργου -ου διασταυρώνονται θαυμασίως πνευματικαί καταστάσεις

νος ποιητής αναγνωρίζει τόν μυστηριώδη αύτόν πιλότον καί κραυγάζει :

έπιστημονικαί καί θρησκευτικά:, τών όποιων ή δύναμις σχετίζεται μέ το

«Γονάτισ' έμπρός είς τον άγγελον τοΰ θεού ! θ ά ίδής καί άλλους υπη-

παρελθόν, καί δεξιότητες, γνωρίσματα πρωτότ»π>α καί δλ ω ς προσωπικά,

ρέτας τής θελήσεώς του ώσάν αύτόν.

τά όποία μόνον τό μέλλον θά δ:ακρινή δεόντως. ’Έ τσι ή ποίησίς του σχε-

προβάλλουν δύο πτέ'ρυγες καί τό άσπρον φόρεμα ενός αγγέλου.

Ό μ ιλώ ν έτσι, δείχνει άδιακόπως τόν άγγελον. «Παρατήρησε, είπε

τήν

βάρκαν του, ποΰ έγγίζει τόσο μάκρυνες άκρογιαλ’.ές, χωρίς νά /η άλλα
πανιά άπό τις φτεροΰγες του. καί πώ ς όρθώνοντ" αύτές !» Ό θείος απε
σταλμένος έφθασεν έν τώ μεταξύ σιμά των χύσας ολόγυρά του
λαμψιν ποϋ ό Δάντης

ήναγκάσθη νά χαμηλώση τά μάτια.

τέτοιαν

Δέν βλέπει

πλέον τίποτ|Ε άλλο παρ’ δτι ό άγγελος ήλθεν έπάνω είς μίαν άνάλαφρην

( * ) . Λιά ν&)έκτιμ,ήσωμεν π ρεπ όντω ς τ » ; γνώσεις τοΰ Λ άντη οσον άφορ?
τήν μουσικήν καί τό σ/.έδιον, πρέπει να συα.βουλευθώμεν τ α « Υ π ο μ ν ή μ α τα »
τοϋ Βοκκ,ακίου, άκόμη δέ καί αύτήν τήν V i t a N uova.

Α λ λ ; ίσω ς τοιαδται

α ν α ζη τή σ ει- 6α ήταν σχολαστικ αί, άφοό ή β ε ί α Κ ωμψ δία είναί το καλύτερον

βάρκαν, ή όποία δέν αύλάκωνε διόλου τό νερόν, έπειτα έξαφανίσθη άφίνων

έπί τοϋ προκειμένου επιχείρημα. Ιίερί μουσικής ιδιαιτέρω ς διάβασε σ τό δεύ

έκεί τάς ψυχάς ποΰ είχε φέρει.

τερον ά σμ α τοΰ Κ αθαρτηρίου -ή ν συνάντησιν χοΰ πο'.ητοϋ μέ τον Ιναζέ/,Λαν.

Επί τοΰ θαλασσίου όρίζοντος μόλις

ενα

νανσον προσβολήν τής καλαισθησίας
ΐ'ιζέται μέ την άνατέλλοοσαν τέχνην τής ’Αναγεννήσεως. Είπαν περί του
Ραφαήλ ότι, και «ν ήρχετο είς τόν κόσμον δίχως χέρια θά έγίνετο μεγά
λος ζωγράφος. ’Έ τ σ ι δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν περί τοϋ Δάντη οτι ύτ,ήρξεν ό πρώτος διδάσκαλος τ ΐ ζ ’Αναγεννήσεως, εστω καί άν δέν επιοκίε
πότε τον χρωβτήρα ή σμίλην.

και (χπέρίσκεπτον

πνευματικήν*

χρεωκοπίαν. Ή διαδικασία αρχίζει :
Ειοαγγελεύς.·— Μάτσκε, όμο/.ογεΤτε τήν ενοχήν σας ;
Μ άτοκε.— Οχι.
Ε ιοαγγελεύς.— Ά λλά εΐσθε ό συνεργάτης τής φάρσας ή «Τετραπέ
ρατη Σαλαμάνδρα
Μ άτοκε.— Αύτό αναγράφεται είς τό πρόγραμμα, άλλά εγώ

( Ακολουθεί)

εδοσα

μονάχα τό τελευταίο χέρι στό έργο.
Ε ιοα γγελεύς. — Ό συνένοχός σας Ισχυρίζεται, δτι σείς έδόσατε την

(Κ α τά τό Ουγγρικόν)

Ε ύ γέν ιο ς ϋ ε χ έ ρ φ ν

ύπόθεσι.
Μ άτοκε. « Έ ξ ω φρένων).— ’Ε γώ·! ; Ψεύδεται, ψεύδεται! Πού τήν
βοήκα εγώ τήν ύπόθεσι ; Εΐμπορώ ν αποδείξω, οτι, αφ

δτου γράφω,

δέν μού ήρθε καμμιά ι δ έ α ...
Ε ιοα γγελ εύς.— Μίαν σύμφωνον καίιάθεσιν έκάματε εις τήν αστυνο
μίαν, αμέσως μετά τήν σύλληψίν σας· αλλα εΐς την κατ οίκον έρευναν,
πού σάς έγινε, εύρέθη ένα βιβλιον μέ τον τίτλον «Χαμομήλια, αποξη
ραμένη ποιητική ανθοδέσμη ύπό Μάτσκε». (Συγκινησις εΐς τό ακροα

“Η Τ Ε Τ Ρ Α Π Ε Ρ Α Τ Η ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ,,
[ Φ ιλολογιχοπ οιν ιχό

όραμα. ]

τή οι ον)’.
Μάτοκε (σ ιω π ά ).
Ε ιοα γγελ εύς .— Π ώ ς έγεινε, λοιπόν, το βργον ;
Μάτσκε.— Καθόμουνα ενα απόγευμα σ ’ ενα μπάγκο τού Τείργκαρτεν, δταν μ’ επλησίασε ό κ. Νίτσκε, πού τόν έγνώριζα ίπιπολαίως. ΤΙιν

Ή κβλοκαιρινή θεατρική πρώτη έληξε με πλήρες φιάσκο. ’Ανέβηκα

έοώτ^σα διά τήν ύγείαν του καί τότε μου διΐ(γήίθη τήν ύπόθεσι γιά

σ’ ένα βερολινέζικο αμάξι καί άκούμπησα καλά στό ψωραλέο βάθος από

ίνα εργο. ΜοΟ είπε : « Ά ν θέλαίιε νά τό χτενίσετε λιγάκι, μπορεί νά

κόκκινο βελούδο, δπο>υ έστηρίχθηκα μέ ολας τάς δυνάμεις μου.

αύτές τής προφυλάξεις πρέπει νά τής λαμβάνη κονεΐς μέσα σ’ ενα τέ

βγή ενα λαμπρό θεατρικό κομμάτι». Ύ σ τ ε ρ ’ άπό λίγο καιρό μοϋ έφερε
τό εργο. «Χτενίστε το, λοιπόν», είπε. Εύρηκα τόν τίτλο, έκοψα μερικά

τοιο κάρρο, άν δέν θέλη νά δή άπό τούς άκατάπαυστους τιναγμούς νά

περι'ττά άπό τόν διάλογο καί ένήργησα νά παρασταθή. Τ ά άλλα είνε

διαλυθούν πολύ οδυνηρά τό ενα κατόπιν τού άλλου δλα τά εσωτερικά

γνωστά τώρα.
Ε ιοα γγελεύς.— Δέν παρατηρήσατε, δτι, ή

Ολε·,

του όργανα και νά καίίαληψθή τέλος απο πείνα λυκου.
"Εκλεισα τά μάτια κα\ άνεπόλησα τό άποτυχόν έργον,πρωτόλειον τής
συνεργασίας δύο μέχρι τούδε εντελώς άγνωστων συγγραφέων, όνοματι

φάρσα είνε

εκτάκτως

πληκτική, δτι λ.χ. ό υπηρέτης τοΰ λογίου, πού άναφ>έρεται πάντα σφα-

Νίτσκε καί Μάτσκε. — Γιατί δέν εύρίσκεται ή ποίησις, αύτή ή νεω

λερά, ή αφελής, πού αιωνίως παίζει τόπι, ή λυσσασμένη γιά γάμο γεοοντοκόοη είνε πανάρχαιες ρουτίνες, οτι είνε αναξιοπρεπές νά γελοίο·

τεριστική βιομηχανική τέχνη, ύπό τόν ελεγχον τοϋ κράτους, γιατί ,...

ποιή κανείς ήλικκΛίένες κυρίες, δτι μία ηθοποιός οφείλει νά πλήρωσή

Πρό τοϋ νά εξαντλήσω τό πλήθος τών ερωτημάτων,πού ήρχοντο μονά

τά έξοδα αύτής τής ωμής αστειότατος ;
Μάτηχε.— Πολύ σωστά καί πολλές φορές είπα στό Νίτσκε : Να μη
τό κάμωμε αύτό, Νίτσκε, έχετε άθλιες ιδέες, θά δήτε, δτι θά μάς φέρη

χα των, είδα τόν έαιπό μου νοερώς εις το ακροατηριον μιας αιθούση,
δικαστηρίου. ΕΙς τό έδώλιον τού κατηγορουμένου έκάθηντο 0ί κύριοι
Μάτσκε και Νίτσκε. — Κατηγοροϋνται οΰτοι διά παραποίησιν πνευ
ματικών άπ»λαύσε(ον, τήν οποίαν διεπραξαν δια τής απο κοινού συγ

κάποιο δυστύχημα, άλλά δέν θέλησε νά μέ άκούση...
Ε ιοαγγελεύς.— Αέν τοΰ είπατε, δτι μπορούσαν νά σ ά ς έρριχναν σά-

γραφής τής «Τετραπέρατης Σαλαμάνδρας».
Τ ό κατ ηγ ο ρητή ρ ιο ν τούς αποδίδει εκτός τούτου και πολλαπλήν βα-

πια μήλα ;
Μ άτοκε .— Μ ιά φ ορά ναι, αλλά διέλυσε τάς ανησυχίας μου καί είπε,

(hi μπορεί να τα καταφέρωμε νά δοθή τό έργο τό φθινι^ωρο, ποΰ τά
μ*|λα είνε φρέσκο. — Εκατό φορές τοΰ είπα, Νίτσκε, έχετε ούμοριστικό φλεβόπρηρμα, αύ;ό ποϋ έχετε δέν είνε γερό χιούμορ...
( Ό κύριος Νίτσκε εισέρχεται είς τήν αίθουσαν, είνε καταβεβλημμένος καί ωχρός, κάμνει τήν έντύπωσι πολύ άξιοθρηνήτου ανθρώπου
νΜ\ Ισχυρίζεται, δτι είνε αθώ ος).
Ε ιοα γγελεύς.— Κατά πόσον συνεργαστήκατε σ ’ αύιό τό έργο ;
Λ ίτοκε.—· Εγώ έδοοα μονάχα τά άστεϊα.
Ν ίτακ ε—Καθόμουνα στό Βεΐνερ Καφέ καί έδιάβαζα τά «Π ετώνια
Φύλλα», δπου συχνά στέλνω αστεία. "Οταν ήρθε άξαφνα ό Μάτσκε,
μέ τόν όποιον παίζω τρία χρόνια τώρα καθημέρα σκώκι.
Ε ιοαγγελεύς.— Ξέρατε, 5Κ έγραφε ;
άξαφνα :
μαζί.

αύτό μαλιστα εξεπλάγην, όταν άρχισε νά λέ||

“Εχω μιά περίφημη ύπόΟεσι

Αρχίζει ή έξετασις τών μαρτύρων.
Ο πρώτος μάρτυς ομολογεί, δτι διάφορα άστεΐα, τά όποια περιέχει
ή φάρσα, τοΰ είνε γνωστά άπό τάς διηγήσεις τοΰ πατέρα του.
Ε ιοα γγελ εύς.— Ζή άκόμα ό πατέρας σας ;
Μ ά ρ ινς .— Οχι- άπέθανε πρό οκτώ ετών ώ ς πραγματικώς τ ε λ ε υ 
τ α ί ο ς απόμαχος τού άπελευθερωτικοΰ πολέμου.
(Συγκίνησις κατα
λαμβάνει τό άκροατήριον).

Ε Ιοα γγελενς.—Πέστε μας τά τής γεννήσεως τοΰ έργου.

Λ / τοκε.· Αίολου, γι

μου- δέν ήξερα διόλου, δτι είμαι ούμοριστής, άλλα δέν ήθελε νά υπο
χώρησή...

κωμωδίας, νά τή γράψωμε

Δεύτερος μάρίτυς καταθέτει, ότι εκείνο τό βράδυ είχε πάτ; μέ

τή

μνηστή του Υ'·ά πρώτη φορά στό θέατρο καί άπό τό πρώτο διάλειμμα
ή μνηστή του τόν έπέπληξε βαρειά, διότι προσέβαλε τήν καλαισθησίαν
της μέ μιά τέτοια πνευματική άπόλαυσι· επακολούθησε ζωηρά φιλονικεία καί τό αποτέλεσμα ήταν ή διάλυσις τών αρραβώνων.
ζητεί άποζημίωσιν.

'Ο μάρτυς

Ενας τρίτος μάρτυς κατελήφθη στή δεύτερη πράξι άπό σπασμω·

Ε ιοα γγελεύς.— Αλλά πώς έζήτησε τή συνεργασία σας ;

δικά χασμήματα, τά όποία έστάθτ) αδύνατον νά παύσουν, αν καί έκλή-

Λ άσκε.— Ποΰ καί ποΰ έκανα ένα καλαμ,ποΰρι καί Ινόμισε...

θη ό γιατρός. Ό μάρτυς δέν μπόρεσε νά έργασθή οκτώ μέρες καί ζη
τεί και αί'τός άποζημίωσι.

Ε ιοαγγελεύς.
Εξακολουθήστε. Λοιπόν, σείς έκάματε τά άστεΐα
Καί, εύρήκατε τάς θέσεις, ποΰ έπρεπε νά ήταν κωμικές ;

;

Νίτοκε. Μονάχα εκείνη δπου ό καθηγητής γιά νά κρυβή, ανεβαίνει
στό κιβώτιο μέ τά κάρβουνα.
Ε ιοαγγελεύς.

Ο Ειοαγγελεύς λαμβάνει τόν λόγον : «Κύριοι ένορκοι ! Είχατε τήν
ευκαιρίαν νά παρατηρήσετε είς τό βαθύ βάραθρον μ ιάς

φιλολογικής

διαφθοράς- λοιπόν, δ ό ξα τφ Θεώ, δέν ζώμεν πλέον είς εποχήν, δπου

Αύτή ή θέσις αποτελεί τό τέλος τής δευτέρας πρά-

επιτρέπεται ν’ άνοσισυργή κανείς άτιμωρητεί κατά τών ιδανικών μας,

ξεως, κατόπιν γίνεται διαπληκτισμος. Λυτό είνε ιδική σας έφεύρεσι ;
Νίτσκε ( σιγά) .—Νομίζω.

κατά τής ποιήσεως. Π ο ΐ ο ς παρέδοσε τό υλικόν τής ύποθέσεως ή αν
τοΰτο εΐνε κοινόν πνευματικόν προϊόν, εΐνε τόσον άδύνατον νά έξακρι-

Ε ιοαγγελεύς.

Δεν βρήκατε, δτι αύτό είνε ακαλαίσθητο καί ώμό ;

Νίτοκε, (τόν όποιον παίρνουν τά
πολύ άστεϊο.

δάκρυα) .—“Ηθελα νά τό κάμω

Ε ιοα γγελεύς.— Λοιπόν, ή ύπόθεσι δ έ ν

βωθή ποτέ, λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής ψευδομανίας τών συγγραφέων
τούτων, δσον καί ή αύθεντικότης τών

'Ομηρικών ποιημάτων.

Μία

φάρσα παριστάνεται, χίλιοι πεντακόσιοι άνθρωποι δελεάζονται, προείνε δική σας ;

σερχόμενοι είς τόν χώρον

τόν άφιερωμένον είς τάς

Μούσας μέ τόν

έργο, εύρηκα τόν

φενακισμόν μιάς τέρψεως πλήρους υποσχέσεων. ’Υποκύπτουν είς αυ

τίτλο και έκαμα στρωτό τό διάλογο, τά λίγα άστεΐα; είνε δικά μου, ή
σκηνοθέτησις είνε δική του.

τόν τόν δελεασμόν, διότι 6 άνθρωπος ζητεί νά κάμη υποφερτήν μέ τό
χιούμορ τήν αίωνίαν τραγικότητα τής ύπάρξεώς του, τήν ζωήν. Καί

Ε Ιοαγγελενς. Ο Ματσκε δεν σάς ένουθέτησε νά περιορίσετε τήν
ευφυολογίαν σας ;

άντ’ αύτοΰ τί τοϋ προσφέρεται ; Γνωρίζω τήν «Τετραπέρατην Σαλα

Νίτοκε

Λ /τ οκε

(όλολύζων).— Έ γ ώ μονάχα έχτένισα τό

(όλολύζων).— Ελεγε μονάχα δ ια ρ κ ώ ς: «δσο τρελλότερη ή

μάνδρα» μόνον έκ τών δικαστικών εγγράφων καί αύτήκοοι

μάρτυρες

διαβεβαιοϋν. δτι κατά τήν παράστασιν άνήλθεν εις τό μέτωπόν των ό

φάρσα, τόσο τό καλλίτερο», καί δταν τοΰ διάβασα αύτά ποΰ είχα γρά-

άγοίνιώδης ίδρώς τής πλήξεως. Σ ά ς έρωτώ :

Ίϊΐ, εγέλασε κα[ αναγκάσθηκα νά γελάσω καί γώ (θρηνών δυνατά) καί

άπό έκείνους, ποΰ μετέβησαν είς τό θέατρον, δταν παρεστάθη τό έρ-

ί'στερα εγελάσαμε καί οί δύο ένα ολόκληρο τέταρτο γιά τό έργο μας.

γον, άν ένας έμπορος ήθελε νά τούς δώσ»| ένα

(Μέ φωνή πνιγμένη στά δάκρυα) : Αυτός φταίει γιά

ρευμα μή άνταποκρινάμενον τελείως πρός τήν τιμήν του καί τοΰτο δέν
παρέχει νοαικώς τό δικαίωμα πρός άρνησιν ; Δέν υπάρχει ανάγκη νά

τή δυστυχία

Θά ηύχαριστεΐτο ένας
ακατάλληλον

εμπό

διαπραγματευθώ διά μακρών, δτι ή ϊβερίπτωσις,

ήτις μας άπασχολεϊ,

νορκοι . Δέν πρέπει ν αμφιβάλλετε, δα,ι οί άξιοθρήνητοι πελάται μου,

είνε ανάλογος· ή έν έ π ι γ ν ιό σ ε ι ά π ί ά τ η είνε προφανής. Και δέν

οι όποιοι έξεκένωσαν τό ποτήριον μ ιάς αποτυχίας μέχρι τοΰ οξέος σφυ

δύναμαι νά παραλείψω fl.'|v έντύπωΙσιν, τήν οποίαν κάμνει τό έ ξ ο> τ ε-

ρίγματος ποΰ έκαναν τά χείλη τών θεατών, μέ τά κλειδιά τ ω ν ,-ο ί πε-

ρ ι κ ό ν αΐ'τοΰ τοΰ ζεύγους τών Δ ι ο σ κ ο ύ ρ ω ν

/.αται μου, των όποίοιν τό μέτωπον δέν περιέβαλε ή άγνή

(φαιθρότης).

Τό

θαλεράτης

χαμηλόν μέτωπον, ή δειλή φύσις τοΰ Νίτσκε άποδεικνύουν τήν §ίβδ*|-

της δάφνης, άλλά ό επαχθής κροκός τοϋ αύγοΰ καί οί όποιοι έξυλίσθη-

λωμένην έλλειψιν ευφυΐας καί ευαισθησίας· μάλιστα, ούτω καί δχι αλ

οαν ύπό τών κριτικών καί έφυγαν μέ τό ποδήλατον, έχουν κάποιαν α.ιωσιν επι τής επιείκειας σας. Μία καταδίκη θά έφόνευε τήν δημιουρ

λέως' πρέπει νά θεωρηθούν οί συγγραφείς τής «Τετραπέρατης Σαλαμάντρας !» (Συγκίνησις). Κύριοι ένορκοι! σάς ενθυμίζω τούς νομι

γικήν ευφροσύνην τ ω ν Οά έθραυε τά φτερά τής ιιεγαλοφυΐας των καί

κούς λόγους τοΰ Βολταίρου ; «“Ολοι οί άνθρωποι είνε καλοί, εκτός των
πληκτικών» και τόν Έ ντουαρδ Αύτιτ’ ν Μπώλβερ, δστις μ άς άποκαλεί

αυτήν την ευθύνην δέν π ρ έ π ε ι νά τήν άναλάβετε. ’Αναθέτω ήρεμος
την τύχην των πελατών μου εΐς τάς χεΐράς σας, μόνον μ ί α ετυμηγο

«λαόν ποιητών καί

ρία υπάρχει ενταύθα καί αύτή λέγει : « ’Ό χι, δέν εΤνε ένοχοι».

φιλοσόφων» — επομένως όφείλομεν,

χάριν τών

σκιών τών ηρώων τούτων τοΰ πνεύματος, νά κ α τ α δ ι κ ά σ ω μ ε ν

Τό δικαστήριον άποσύρεται πρός σύσκεψιν καί οί κατηγορούμενοι

α ύ σ Τι η ρ ώ ς τούς κατηγορουμένους».

στρέφουν τά νώτα ό έ'νας πρός τόν άλλον θυμωμένοι. Ή άπόφασις δια-

Ό Συνήγορος λαμβάνει τόν λόγον ; «Ό ' κ· Εΐσαγγελεύς ανευρίσκει
τήν ενοχήν τών πελατών μου εις τό δτι δήθεν έματαίώσαν τόν σκοπόν

Τϋσσει «έπίθεσιν γυψίνου επιδέσμου εΐς τά γράφοντα δάκτυλα τής δε-

τοΰ κοινού νά γελάσΐΐ. "Οτι ό Κάντ αναζητεί τήν πηγήν τοΰ γελοίου είς

εκαστην επέτειον τής π«ραστάσεως τής

τήν αίφνιδίαν κάθοδον μ ιάς αναμονής εΐς τό μηδέν, είνε γνωστόν εις

δρας». Οί δύο κατηγορούμενοι έγκαταλείπουσι κλονιζόμενοι τήν αίθου
σαν καί ύποστηριζόμενοι άπό τούς κλητήρας.

δλους σας. 'Ό τα ν οί κύριοι Νίτσκε καί Νάτσκε εδοσαν τήν χεΐρα διά

t i « 5 έπί τρία ε'τη, Ισόβιον έπιτήρησιν ύπό τής κριτικής καί νηστείαν
«Τετραπέρατης

Σαλαμάν

νά συγκρατήσουν τό γερμανικόν θέατρον έκ τής καταπτώσεως, ήτις τό
απειλεί, είχαν τήν πρόθεσιν νά γράψουν μίαν φάρσαν. 'Η φάρσα προκαλεΐ τήν αναμονήν

τοΰ γελοίου καί ή αναμονή

αύτη κατήλθε

λοι

πόν,—δπως άνομολογεΐ ό ίδιος 6 κ. Εΐσαγγελεύς— εις τό μ η δ έ ν καί
έξεπληρώθη ή φιλοσοφική άπαίτησις τοΰ γελοίου ώ ς πρώτιστος δρος
τής φάρσας. Τ ώ ρ α δσον αφορά τά μέσα, διά τών όποιων έπετεύχθη
άδιαψεΰστως έπιτυχία, καί τά όποία ό κ. Εΐσαγγελεύς έμείωσε

άπό

(Ρκαποΰ, γνωρίζομε ν δλοι, δτι καί αυτός ό Σαίξπηρ έκαμε άνοστα α
στεία (συγκίνησις) καί

ενθυμούμαι μονάχα τόν

άστειολόγον είς τό

«'Ό,'ΐι θέλετε» καί οί’τω καθ’ έξης. ’ Α ν πρέπη ν’ άποδοθή τό στίγμα
(φιλολογικού εγκλήματος εΐς τόν πελάτην μου Νίτσκε Ιδιαιτέρως διά τό
καλαμπούρι «τοποτηρητής — τοπο ί υ ρητής», ώ ς έμφάϊνον ασθενές ού·
μ ο ρ ια κ ό ν τάλαντον, τότε δέν έχω πλέον νά προσθέσω τίποτε. Ό

κ.

Εΐσαγγελεύς άνέφερε τό στενόν μέτωπον τών ,πελατών μου, άλλά δ
καθείς δέν δνναται νά «χη φαλάκραν καί ω ς γνωστόν τό κριτήριον
τής εύφηΐας δέν είνε τό εύρύ μέτωπον, άλλ’ ή άνάπτυξις καί ή αρ
χιτεκτονική, ή υφή τοΰ εγκεφάλου, ό ό,ποΐος πρέπει νά ζωογονήται μέ
ζωηρόν παλμόν. 'Επομένως προτείνω τήν αναβολήν τής δίκης έως δτου
:<αταστη δυνατόν νά πεισθή κανείς περί τούτου,

ά ν ε ι> κ ι ν δ ύ ν ο υ

τής ε υ ε ξ ί α ς τών πελατών μου».
Η πρότασις απορρίπτεται καί ό συνήγορος εξακολουθεί ; «Κύριοι ε

(Μ ετάφρασις Δ. Χ ατζο η ο νλ ον)

Παονλ φόν Σαίνταν

κλινικάς, (κάθε διπλωματούχος τοϋ Ωδείου διατηρεί κατ’ οίκον μίαν),
συμπεριλαμβανομένων καί τών όδοντοΐ’ατρικών. Π ρός τούτίοις διάφορα
σωματεία φιλομοΰσων ομίλων, συνοικιακά καί μή, δσα περίπου κα:
οίνοπαντοπωλεΐα, μουΐσικοδί^ασκ^λους δέ,
μουσικοδιδασκαλίσσας κα:

ΤΟ

μοι^σικοδασκαλάπουλα περισσοτέρους,

ΔΕΑΚΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
Η

περισσοτέρας καί περισσότερα

άπό καφεντζήδες, άσπρορρουχοϋδες καί... μαθητάς. Προσέτι : «Σύλλο

Μ Ο

Τ

Σ.

I Κ

Η

γον τών αποφοίτων τοϋ ’Ωδείου Α θηνών». «"Ενοχιιν τών καθηγητών
καί διδασκάλων τοϋ ίδιου Ιδρύματος. Σύνδεσμον τών πτυχιούχων χο
ρωδίας. Ένωσιν τών ’Ελλήνων μουσουργών. Συντεχνίαν ολων τών
άλλων μουσικών ποΰ δέν χωρούσαν ή δέν είχαν θέσιν εις τά άνωτέρο)

Λεν είναι

ύπο&έτομεν καί απαραίτητον νά έχη κανείςευτυχήσει ^η

σωμαΤεϋα. Σύλλογον τών
τέτου.
Σωματεϊον τών

Ερασιτεχνών. Εταιρίαν 'Ελληνικού Κουαρ
έν Α θήναις καί Πειραιεΐ ιεροψαλτών.

CTi’'/ή'· ει
νά κάμη τον νΰρον ΐοΰ κο'Ομου xxd ολας · 0 υ ,ά, ο·- ' ^ Λ
σε::! διά νά εύοί:>χ-::ταιασφαλώς πληρσφορημέ/ος δτι : άπο την αποViv τής μουσικής των κινήσεως, αί Ά θήναι, άντιποραβαλλόμεναι προς

Φιλαρμονικούς

όπίοιανδηποτε άλλην <w> τάς πρωτευούσας πόλεις τής οικουμένης,

τετράγωνον άπό έτος είς έτος. Μουσικοεκδοτικούς Οίκους, Κλειδοκυμ-

και απολύτως άκόμη -

βάλων πρατήρια μέ χρυσές δουλειές περισσότερα άπό φούρνους καί
φαρμακεία. Πιάνα οικιακά δσα και σπήτια, κλειδοκυμβαλιστάς καί

δηλαδή χωρίς νά τη ρ η θού ν διά τήν σύγκρι-

σιν άναλογίαι πληθυσμού, καί χωρίς νά ληφθοϋν ΰπ’ όψιν οποιοιδη-

Συνδέσμους,

Μανδολινάτες,,

ιιπάντες

κ. τ. λ.

Με

λοδραματικός σχολάς καί ειδικήν σχολήν όπε ρεττοηθ οπο ιώ ν. Θιάσους
μελοδραματικούς τών όποιων ό αριθμός προώρισται ν' αύξάνη εις τό

ποτε άλλοι συντελεσταί, διά νά γίνη έκτίμησις έπί τή βάσει στατι
στικών μέσων δρων — παραυσιάζωνται νά έχουν μίαν τόσον καταπλη

κλειδοκυμβαλιστρίας μή προφθάνοντας νά παραδίδουν πρός 8,10,15,18

κτικήν άπό άπόψεως ποσού μουσικήν κίνησιν, ώστε τό γεγονός ν^ αποτελή μοναδικόν φαινόμενον, άναπάντητον εις άλλην κοινωνίαν. Ά ν

έφοπλισταί, κα\ τήν οδόν- Κολοκοτρώνη κατεχομένην άπό άτελεύτητον
,τζαράταξιν οργανοποιείων. Π ρός δέ : ’Ό περες,
Μεζζο-'όπερες, όπε-

τώρα γίνη σχετικώς ό παραλληλισμός,

ςέττες καί όπερεττοεπιθεωρήσεις εγχώριες και πρωτοαναβίβαστες δσας

τηρηθούν

δηλαδή

καί αί ά-

καί 25 καί άνω φράγκα τήν ώραν,χορδιστάς ποϋ δέν θά ήθελαν νά εΐνε

ναλογίαι, Εξάγεται δτι έχομεν ώρισμένως τήν άσυγκρίτως μεγαλειτέ-

δέν άναβιβάζουν έτησίως δλαι όμοϋ α1 πρωτεύουσα! τών Ευρωπαϊκών

gav μουσικήν φ α σ α ρ ί α ν άπό κάθε δλλο μέρος τής ύψηλιου, ούδέ

Κ ρατών — · έκτος τοϋ δτι κατορθώνεται εδώ καί τό θαύμα νά παίζη

τών μεγάλων μουσικώ ν κέντρων εξαιρούμενων, δύσκολον δε φαντα-

π. χ. ένας καί μόνος μελοδραματικός θίασος εις διάστημα μήνας, συμ
περιλαμβανομένων καί απογευματινών παραστάσεων, 35 παλαιότερα

ζόμεθα δτι θ ά ήτο δι’ ένα ξένον, εις χείρας τού όποιον θά περιήρχετο σχετική έπί τού προκειμένου στατιστική, όχι δμως καί είδικαι ε
πεξηγήσεις περί τού τί πράγματι συμβαίνει καί διατί, να φαντασθη
οτι ό τόπος μας δέν κατοικεΐται άποκλειστικώς άπό γενεάν μουσικοθΙεραπευομένων μελομανών.
Τίδείον μέ ύπερεπτακοσίους μαθητάς άιμψοτέρων τών φύλων
σους δέν έχουν πολλά πρωτεύοντα κ ο ν σ ε ρ 6 α τ 0 υ α ρ

(ό

της υδρο

έργα, ενώ κολοσσιαίοι θίασοι με τρίδιπλο καί τετράδιπλο προσωπικό
δεν τά καταφέρνουν είς τό Σ άν— Κάρλο, στη Σκάλα, καί στήν ’ Ο 
περα τών ΙΙαρισίων νά παίξουν είς μίαν σαιζόν περισσότερα
άπό
πέντε έως οκτώ έργα έκαστος. ’ Ε χ ο μ ε ν προσέτι μουσικούς διαγωνι

σμούς, άβερωφείους υποτροφίας, μετάλλια μουσικής αξίας, μουσικά πε
ριοδικά, ιιουσικές κλίκες, συνθέτας φουτουριστάίς,

μου«:κοφι7.ολογι-

γείου). ’ίίδεΐον άλλο έπί τ'ης δδοϋ Μαρίας μέ ύπερτριακοσίους. Και
W o αλλα είς τό έπίνειον τιτλοφορούμενη πρός διάκρισιν «Ω δεΐον Π ει

κούς κύκλους, θαυμαστά παιδιά, μικρά καί μεγάλα, ειδικήν κριτικήν,

ραιώς*. τό ένα, καί «Πειραϊκόν Ώ δεϊον» τό άλλο. μέ άρκετάς εκατον
τάδας μαθητο—μαθητριών καί αύτά. ’Επίσης εχομεν «Μουσικήν Α 

μ α σ τ ο ρ ι κ ά» (κατά το εύαγγελιακά), καί, ήμερησίως, α,πό το
πρωΐ έως τά ξημερώματα της επομένης, άπό τρεις τέσσαρας συναυ

καδημίαν» (ένθα διδάσκεται καί μανδολίνον) έπ\ τής όδοΰ Σοφακλέ-

λίας μόνον, καθόσον δέν

αυς, καί άνωθεν τών εκεί συμβολαιογραφείων.
"Εχομεν άκόμη ιδιοσυντήρητους μουσικάς σχολάς αίλλας, δσας και

διαθέσιμοι αίθουσα: ούτως ώστε νά προφθάνωμεν νά δ ίδωμεν δλοι οΐ

έξ άφορμής τής οποίας μ ά λιστα παρ’ ολίγον θά είχαμε καί «π ρ to τ ο -

υπάρχουν δυστυχώς ενταύθα

περισσότΙεραι

Αθηναίοι άπό μίαν τουλάχιστον έκαστος συναυλίαν κατ’ έτος. Ε χομεν

i.Ttoifi και κοινόν πρόθυιιον νά πληρωνη καί ν ακουη, και πολλά ά*-*
λα συστατικά τής ακρας φιλομουσίας μας,ένώ εχομεν τόσα πού δέν έπαρ

κοοδαπάνην ό θίασος προκειμένου ν' άναβιβάση έργα είς τήν χώραν
τών πιάνων ; Προμηθεύονται άπλούστατα άντί δραχμών τρ'-ών eoj,

κεΐ ό χώ ρο; νά τ' άραδιάσωμεν, μολαταύτα, έν τώ μέσφ δλης α^τής τής

έπτά ένα άντίτι;τθν τής όπερας γραμμένης συνοπτικώς διά πιάνο καί

μουσικής ατμοσφαίρας, παρατηρούνται -καί τά εξής :
Κανένα άπό τά αναρίθμητα τάλαντα,-τά μέχρι τοΰδε έκκολαφθέντα
μέσα είς τά διάφορα Ωδεία καί παρωδεΐα, δέν κατεδεχθη ποτέ να γραij'vj ενα κάν τραγουδάκι τής ,π,ροκοπής. Εξαιρούνται δύο - τρεις άν δέν
άπατώμαι κύριοι, μή έξ επαγγέλματος μουσικοί, μαθητευσαντες εις το
Ώδείον είς πολύ παλαιάς του ημέρας, πρό είκοσ'.πενταετίας
καί πέραν. ΙΙροχωρσΰμεν :

Υστερα απο τόσας χιλιάδάς

δηλαδή

κοπτομενων

διά τήν τέχνην, δέν έσταθη άκόμη. δυνατόν νά άποκτησωίμεν μίαν χο
ρωδίαν. Είς τούς ναού: μας είναι γνωστόν μέ ποιες άναρχες και ατε
λεύτητες άντιμελφδικές τζιρπτζάντουλες αϊνείται ό Κύριος

εκτός έλα-

χίοτων εξαιρέσεων — μολονότι λειτουργεί ενταύθα καί έδρα Βυζαντι
νής μουσικής, -καί δή μέ άξιώτατον όμολογουμένως καθηγητήν. Κατά
,-τοΐον τρόπον ξελαρυγκιάζονται τά δυστυχή μαθητόπουλα μέ πάντοτε
καί αιωνίως ακατάλληλα -καί άντιαισθητικα σχολικά τραγούδια είναι πασίγνωστον, άν καί χορηγούνται ενταύθα και πτυχία μουσικής παιδα
γωγικής. 'Ό τι είναι απολύτως αδύνατον νά έκτελεσδοϋν εδώ, έστω και

φωνάς, μίαν περιληπτικήν δηλαδή έκδοσιν, χρησιμευουσαν ιδίως

διά

τήν προκαταρκτικήν έκγύμνασιν τών τραγουδιστών καί τοΰ κόροι, κα.
τήν παραδίδουν εις ένα οίονδήποτε γνωρίζαντα κάπως καί ϋλίγην ένοργάνωσιν, δπως, αντί ολίγων δραχμών, κατασκευάσει μίαν ίδικήν του
ένορχήστρωσ-.ν, είς «ντικατυβστασιν τής ένορχηστρώσεως ενός π. χ.
Μασκάνη ή Μπιζέ. Διά νά έκτιμηθή δεόντως τό άνοσιούργημα, σημειώνομεν χάριν τών πολλών οτι, ή έργασία Φης ένορχηστρώσεως, ήτοι^
τού θέτειν έν ένεργεία τάς διαφόρους αποχρώσεις ήχων τού ομαδικού
οργάνου ποΰ καλείται ορχήστρα, οΰτως ώστε νά άποδώση αϋτη και
προκαλέσει αισθητικά; συγκινήσεις διά μέσου
συνδυασμών* ποικιλλόντων έπ’ άπειρον — ή έργασία αυτή δέν ήμπορεί παρά ν’ άποτελΓι
ουσιώδες καί χαρακτηριστκκώτατον

μέρος

εις

μίαν συμφωνικήν δη

μιουργίαν, καί δέν επιτρέπεται νά βάλη χέρι άλλος, δσον δέν επιτρέ
πεται νά ξαναχρωματίση τρίτο; άποπεοατωμένην -καλλιτεχνικήν εικό
να. Ά λλα μήπως είναι αυτό μονάχα ; Ακούστηκε μτμίως πολλές φ ό
ρε- έδώ ακέραιον κανένα μελόδραμα, χωρίς περικοπάς, συνηθεστατα

7α .τοΰ δέν επιτρέπεται νά μένουν αγνοημένα εις τοπον, οχι βριθοντα
άπό μουσικόκοσμον, αλλ’ άπλώ; διατηροΰντα ένα καί μόνον Ωδεΐον

καί τών καλλίτερων του μερών ; Π ρό ολίγων άκόμη ημερών, διά ν’ άναφέρωμεν πρόσφατα μόνον ,παραδείγματα, ηκούσαμεν Κ α ρ μ ε ν κα
ταχει'οοκοοτηθεΐσαν, άπό τήν όποιαν έλειπεν ολόκληρο τό θαυμάσιο

κλασσικών σποΐ'δών, δέν άμφι'σβητεΐται.

εν

κουΐντέτο τής δευτέρας πράξεως, καθώς κ’ ενα σωρό χαρακτηριστικά

Ά θήναις διαφόρων ειδών έκτελεσταί, διά νά παίζωνται δπως τά έγρα
ψαν οί σύνθετα: των τά διάφορα μελοδραματικά έ'ργα ποΰ αναβιβάζον

άλλα μέρη τοΰ χοροΰ, καί ταύτα ένώ παρευρίσκέτο μεταξύ τοΰ άκροατηρίου μέγα μέρος άπό τόν επαγγελματικόν και έρασιτεχνικον μουσι

ται τό ένα κατόπιν τοΰ άλλου κάθε βράδυ, δεν υπάρχει αμφιβολία, εν
τούτοι; άνεχόμεΟα άδιαμαρτυρήτως νά έμπαιζώμεθα οίκτρώς άπό ημε

κόν μας κόσμον.
(
Ουτε μάς κάνει καμμίαν έντΰπω'σ-.ν, ένόχλησιν δηλαδή, ν’ ακούωμεν

δαπούς καί άλλοδαπούς ίμπρεσσαρίους. Ά ς σταματήσωμεν εδώ ολίγον,

διαρκώς ορχήστρες — εξαιρέσει τής τοϋ ’Ωδείου —

διότι πρώτιστος φτό τό θέατρον τρέφεται μουσικώς ο πολύς κοσμος.

μός τών έγχορδων θά έπρεπε ν’ άποτελήται (διά νά εύρίσκωνται Ισο

Λοιπόν τό τί έχει διαπραχθή καί τί διαπράττεται έξακολουθητικώς απο

σταθμισμένες άπέναντι τών δύο συγκροτημάτων τών πνευστών «α ί να

τούς μελοδραματικούς θιάσους είς τόν τόπον τών μουσικοποιών ιδρυ

ήυπορούν ν’ άποδώσουν το έργον ποΰ διερμηνεύουν; από Ιο έως 20

μάτων είναι τόσον πρωτάκουστον καί άπερίγραπτον, ώστε ν’ άπορή κα

τουλάχιστον πρώτα βιολιά, 8 βιόλες, 6 βιολοντσέλα καί άλλα τόσα κον-

νείς πώς ό ξένος μουσικός κόσμος, ρ ώ ς ή Ευρώπη, δέν μάς έκήρυξεν
άκόμη είς αποκλεισμόν, καθόσον αφορά είδικώς τήν θεατρικήν μουσι

μίαν βιόλαν, καί ένάμισυ βιολονστέλλο καί κοντραμπάσσο. Δια νά μή

κήν παραγο)γήν της. Καταντά άπίστευτον δτι ουδέποτε έχει παιχθή ά

μακρηγορώμεν, άς σημειώσωμεν τροχάδην καί μερικά άλλα άκόμη από

κόμη εδώ — έκτός ίσως άπό κανέναν διαβατικόν θίασον προο)ρισμένον

τά συνηθεστατα καί χαρακτηριστικά τής μουσικής μας

δι’ ιάλλοΰ — οίονδήποτε μελόδραμα μέ τήν πρωτότυπον ένορχήστρωσιν

συμβάντα, δλα λαβόντ'α χώραν εί; παραστάσεις μελοδραμάτων κατά το

τοΰ συγγραφέως του. Ή τυ’πωμένη έν τούτοις , π α ρ τ ι τ ο ΰ ρ α

μουσικοθεατρικοΰ έργου δέν στοιχίζει περισσότερον άπό τό φουστάνι

τελευταΐον αυτό δεκαπενθήμερον.
Η ς ένα μουσικοθεατρικόν έργον, μέρος κομπριμαρίου διά φωνήν τε

τής πρωταγωνίστριας του. Διατί δμως νά ΰποβληθή εις αύτήν τήν μι-

νόρου, τό Ιξετέλεσε διά τό π ροχειρότερο ν ένα; μπάσσος. Είς άλλην πα-

διά τής συνδρομή; δλου τοϋ μουσικού μας ύλικοΰ, πλεΐστα μουσικά έρ-

Οτι ενώ ι$τ;εραρκοΰν οι

ενός

τ ώ ν

οποίων ο αριθ

τοαμπάσσα, ν’ άποτελοΰνται άντί τούτων άπό 7 ,πρώτα καί δεύτερα,

άσυνειδησια;

ράστασιν πάλιν, μέρος κομπριμαρίου 5Γ ανδρικήν φωνήν —

κά,που

εις τους Παλλιάτσους — to έκαμε... γυναίκα. Κόρο προωρισμένον νά
συ>νοδευθή έκ τών παρασκηνίων ά,πό πιάνο, ύπεβοηθήθη άπλούστατα
άπο ένα βιολί. — "Α ς άφίσωμεν τώρα τήν κωμωδίαν τών άπό σκηνής
έλληνοιταλικών διαλόγων, τά σανσκριτικά τών λιμπρέττων, και δεύτε
ρε υούσας άλλας άνιομαλίας ών ουκ έστιν αριθμός, κα\ άς προσεςωμεν
εΐς μερικά άλλα παράδοξα.
Δίδει τό έτήσιον κοντσέρτο της ή άνεψιά μου π. χ., ώ ς και τοιαύτη
τοΰ κ. Ά θαν. Τρύφ. Χατζηπαπά—νέα εϋ ήγμένη, διπλωματούχος τοΰ
κλειδοκυμδάλου, συνειθίζουοα νά μπιζάρη ,τασαν άνεξαίρέτω; κ ο ρ ώ 
ν α ν, κόρου ή και μονωδιακήν, μετά τών άφυπνιζομένων κατα τήν
κρίσιμον στιγμήν τής έκφωνήσεο’)ς της 1τής κορώνας)

αυνειθί^ουσα

δέ προσέτι νά παρεμβολή εΐς τά προγράμματα των κοντσέρτων της
και κάποιον πάντοτε άσμα έκ τών τοϋ κ. Αχ. Μελαχροινοπούλου με
ταξύ τής ά π α σ σ ι ο ν ά τ α ς τοΰ Μπετόβεν καί μίας φούγκας τοΰ
λί,τάχ, δίδει λέγομεν τό ετήσιον κοντσέρτο της, καί άναστατώνεται ό
κόσμος y.a\ ό τύπος, δημοσιεύεται ή εΐκών της, γράφονται ειδικοί κρι
τικά! διά τό toucher της,ένθηλακώνει ΐά άνευ τών όποιων «ούδέν έστι
γενέσθαι», καί έπανέρχεται τήν έπομένην ένδοξος εΐς τό έργον τής
μυήσεως μιας έκατοντάδος μαθητριών της εΐς τά μυστικά καί από
κρυφα τί'ις «θείας τέχνης τοΰ Ό ρφ έω ς». Μετ’ όλίγας ημέρας παίζεται
διά πρώτην φοράν άπό 'Ελληνικής σκηνής ένα τόσον χαριτωμένο κομ
ψοτέχνημα δπως τό μουσικόν μιμόδραμα τοΰ έν Λονδίνω "©.ληνός

Έδίδασκαν εδώ άπό καθέδρας καί ιδιαιτέρως α ρ μ ο ν ί α ν καί μου
σικοί ποΰ δέν έσπούδασαν ποτέ κ ο ν τ ρ α π ο ύ ν τ ο

(αν είναι δυνα

τόν νά διδάξχΐς τό πρώτον χωρίς νά γνωρίζης τό δεύτερον) μουσικός
δέ, βραβευμένος εις διαγωνισμούς πρωτεύοντος Γερμανικού ’Ωδείου
εΐς τό όποιον έξετελέσθησαν κατ’ επανάληψήν καί έργα του, μή εύρών
προφανώς τρόπον νά χρησιμοποίησή τήν τέχνην του ένταΰθα, δπου ό
καθένας ήυ,πορεϊ νά κάνη μουσικώς δτι θέλει χάρις εΐς τό άνεξέλεγκτον, διευθύνει εΐς τάς Π άτρας ένα. . . . μακαρουνοποιειον.
Μετ’ ού πολύ δπως πάμε μάλ-στα μέ τήν ό,περεττομανίαν ποΰ μάς
κατέλαβε, θ ’ άκούσωμεν καί τήν μουσικήν παραγωγήν τών κ.κ. X, Ψ
καί Ω ήτοι παντός γνωρίζοντος ολίγο πιάνο καί έκμαθόντος οπωσδή
ποτε νά τοποθετή μερικές νότες έ,πί τοΰ πενταγράμμου,

συνθέτης δέ,

τοΰ όποιου τήν άςίαν ποσώς δέν άγνοοΰν οί συνάδελφοι του, κα; δη
ή πλειονότης τών άποτελούντων τήν «Έ νω σιν τών Ελλήνων μουσουρ
γών

(τής οποίας οΰτ’ έκλήθη καν νά λάβη μέρος)

άπελπισθείς δτι

είναι ποτέ δυνατόν ν’ άκούση έκτελούμενα τά έργα του εΐς τάς ’Α θή
νας, κάθεται εΐς τήν Μύκονον καί γράφει διά τον εαυτόν του.
Αλλα
μήπως έχουν τέλος τά παράδοξα τής πολπ:αράχου μουσικής μας ζωής ;
Α ς έξακολουθήσωμεν.
"Υ στερ’ άπό τόσας χιλιάδας σπουδαστών καί εραστών τής μουσικής,
έπρεπε νά πιστεύη κανείς — . δοθέντος μάλιστα τόσον πτωχή, σχεδόν
άν υπαρκτός είναι ή μουσική μας φιλολογία — δτι οίονδηποτ* άξιόλογον

μουσουργού κ. Ναπ. Λαμπελέτ, τό «"Ονειρον Πιερόττου» καί ουτε κου

μουσικοφιλολογικόν βιβλίον έβλεπε το φ ώ ς ένταΰθα, θά έκυκλοφόρει
τουλάχιστον τόσον,, δσον θά έχρειάζετο διά νά καλυφθούν τά έξοδα

βέντα καν γίνεται διά τό φράγμα.
Άφίνομεν νά μεριμνά ή άλλοδσ,πή διά καλλιτέχνην τής περιωπής

τής έκδόσεώς του. Λοιπόν : Μετεφράσθη τελευταίως κάποιο σύγγραμ-

τοΰ κ. Άνεμογιάννη,—-τό καλλίτερο βιολί ποΰ άκούστηκεν έως τώρα
είς τάς ’Αθήνας ώς eavata ί καί διατηροΰμεν εδώ καί τόν όποιον-

ποϋ δέν επιτρέπεται ν’ άγνοή κανείς περί τά μουσικά άσχολούμενος,

δήποτε).
Ζή καί βασιλεύει εΐς τήν Γερμανίαν περίφημος 'Έλλην πιανίστας,
ό καθηγητής εΐς τό κονσερβατουάρ τής Λειψίας Λαμπρινός, καί δέν
τόν έγκαθιστώμεν εΐς τόν τόπον του άντ\ ,πάσης θυσίας, διά νά παύ-·
σουν τέλος πάντων νά αΐσθάνωνται τήν άνάγκην αί τελειόφοιτοι κλειδοκυμβαλίστριαι τών ’Ωδείων μας νά σπεύδουν, νά συμπληρώνουν τάς
σπουδάς των έξω.
Έ νώ εχομεν δέ άκόμη κ’ ένα σωρό άλλους διαφόρων ειδικοτήτων
'Έλληνας μουσικούς άνεγνωρισμένης άξίας, εγκατεσπαρμένους εδώ %
έκεΐ εΐς τά τέσσαρα άκρα τοΰ κόσμου, δέν φροντίζομεν νά τούς συγκεντρώσωμεν όπα>σδήποτε, άλλ’ έξακολουθούμεν νά μουσικοδιοικούμεθα
άπό διεθνείς άποστολάς.

μα μουσικοαισθητικόν ορ;ό τά υποδειγματικά τοΰ

είδους, έξ εκείνων

δμως, δχι μόνον δέν εύρέθη έκδοτης, άλλά, έρωτηθεΐσα μεταξύ άλλων
:·:αθηγήτρια άπδ τάς καλλίστας καλλιτέχνιδας τοΰ Ωδείου μας, ώς
γνωρίζουσα τά καθ’ ήμάς, άν ύπήρχεν έλπίς νά κυκλοφορήση παρό
μοιον βιβλίον μεταξύ έστω εκατόν μόνον έκ τών τών ’ Ωδείων, έδωκεν άπάντησιν άπολύτως άρνητιικήν, έχαρακτήρισε δέ τοιαύτας έκδόπεις (τό άντίτυπον σημειωθήτω θά έτιματο 3 φράγκαI ώ ς τολμήματα
διά τόν τόπον μας.
Εχει περί έλθει υποθέτω εΐς γνώσιν δλων μας, δσοι όπίοσδήποτε ανακατευόμεθα μέ τήν μουσικήν, δτι οί μεγάλοι, οί αιώνιοι διδάσκαλοί
της, «καλλιέργησαν κατ’, εξοχήν καί ένα είδος οργανικής μουσικής,
«1 είς τό όποιον άνήκουσαι συνθέσεις δέν χρειάζονται παρά τέσσαρα
και μόνον έγχορδα διά νά έκτ'ελεσθοΰν, έν τούτοις εξακολουθεί νά παραμενη δι’ ήμάς terra incognita, κατά τά ένενήκοντα έλ'νέα έκατο-

πτά, τό κλασσικόν Quatuor, ενώ, ζήτημα μέν είναι αν έχη άπομείνει
τίποτα άγνωστον άπό τόν Αίστ, βεβαιότατον δέ δτι ουτε μίση νότα
τον, ά,τό δσα Ιδίως έγραψεν ό διδάσκαλος ούτος διά νά παΛεύων«κ
οι απόγονοί τ(ου ποΰ δέν θά εύρεθοϋν νά έχουν τά φαινομενικά δάκτυ
λά του.
Παίζεται έπί ημέρας καί όλονυκτίας συναπτός δέκα,αν δέν μ’ ά,πατά
ή μνήμη, ό πολύς «Π ροκομάστορας», δλοι μας δέ (έκτος εξαιρέσεων
μετρουμένων εις τά δάκτυλα) πρωτοστατοϋντος έν σώμοτι τοΰ μουσι
κού κόσμου, μετά προμελέτην τίών έξαγγελτικών μοτίβων, και κρα
τούντες άνά χεΐρας λιμπρέττα και ερμηνευτικός σημειώσεις ακούομε ν
καί τά χάνωμεν, μή δυνάμενοι νά διαγνώσωμεν ασφαλώς καί δικαιολο
γημένος νά πεισθώμεν, αν πρόκειται ,π^ρί μεγαλουργήματος ή μουσι
κές μπλόφφας καί τοιουτοτρόπως, μεθ’ δλην τήν έπέμβασιν καί διαφό
ρων ειδικών κοί μή ποΰ δέν έκαμαν παρά νά συσκοτίσουν τά πράγ
ματα, — τό ζήτημα κατωρθώθη ν’ άπομείνη εκκρεμές, ινα πληρωθή τό
οηθέν ΰ,πό τοΰ προφήτου (ό οποίος φαίνεται έχει κάμει οσον ούδείς
άλλος τήν μουσικήν μας ψυχολογίαν) οτι οριστικωτερον περι τοΰ έρ
γου του θέλουν άποφανθή αί μέλλουσαι γενεαί.
Περί τής πεποιθήσεως ,ποΰ ό καθένας μ α ς έχει οτι εδώ χωνεύεται
ανευ συνεπειών δυσάρεστων πάσα μουσική

καταλλήλως προδιαφημι-

σθεΐσα, βοώντα παραδείγματα έχομεν τάς άπό καιρού είς καιρόν άπροσδοκήτους αναδύσεις έκ τής άφανείας καί διαφόρων νέων gate
n.etier θεατρικών μουσικογράφων, αί εμφανίσεις τών όποιων χαιρε
τίζονται έκάστοτε ώ ς μουσικά γεγονότα.

Διά τήν σημαντ-.κότητα δ-

•ιως ποΰ έχουν διά τήν εθνικήν μας μουσικήν αποκατασΤασιν εμφανί
σεις ώ ς εκείνη π.χ. (κατά τήν τελευταίως δοθεΐσαν συναυλίαν τής* Έ νώσεως τών μουσουργών μας) τοΰ κ. Γεωργίου Λαιιπελέ,ΐ', και δι ε
νός φκιφωνικσΰ του έργοι, τό πριοτον ακουσθέντος, τοσον αγνώς
'Ελληνικού χαρακ.τήρος, καί μέ τόσην τελειότητα θεματικής αναπτυξεω ς καί υποδειγματικήν ένορχήστρωσιν ώς ή «Γιορτή» — έχει μή
πως άντίρριίσιν κανένας ειδικός ; —

ευρέΟη τάχα κανένας νά ση-

μειο>σΐ] δτι έ,πρεπεν ;
Διά νά κ . α τ α δ ε ι χ θ η τ έ λ ο ς πόση είναι ή μουσική

μας

ανυποληψία, δέν

έχομεν παρά νά άναφερομεν τό γεγονός δτι, μουσουργός της περιωπής
ιού συνθέτου τής «Φλώρα Μιράμπελις», θεωρήσας προφανώς μάταιον
ν' αντίδραση εις τάς έ,πιδρασεις τοΰ φιλοκακομουσου καλλιτεχνικού μας
περιβάλλοντος, άπεφάσισε καί αΰτός νά συμμορφω&Η μέ τ<* μουσικά
μας ήθη, καί νά μάς δίδει δ η ζητοΰμεν. Δέν εξηγείται δια
φορετικά τό πώς καί δ ’.αιιί άρέσκεται τελευταίως νά μας διασκεδάζει
καί μέ όπερέττες ποΰ αρχίζουν μέ το «Χριστός

Ανεστη», μετά το ο 

ποίον επακολουθούν βιολσάκια, μετά τά όποια εξακολουθεί ένα πράγμα
ώς είδος «γ κ α ί ο ν,, γ κ α ί ο ν, γ κ α ί ο ν» ποΰ τραγουδεί ό Δράμαλης, μειιά τό όποιον επακολουθεί ό «Πεντοζάλης» μετά τόν όποιον
επακολουθούν διάφοροι καφεσαντανισμοί, μετά τούς οποίους χειροκρο
τήματα, ενθουσιασμοί, καί ποσοστά.
'"'Ας προσθέσωμεν τώρα μόνον άκόμη — είναι άλλως τε άναπαρίθ-

μητα τ' απροσδόκητα ποϋ μπορεί κανείς ν’ άντικρύστ] ανάμεσα είς τον
κυκεώνα τοΰ μουσικού μας κιοθεσιιώτος — δτι δέν προφθάσαμε νά καλοπάρουμε τήν Ηεσσαλονίκην, καί ή πρώτη μας φροντις ήτο νά σπεύσωμεν νά ϊδρύσωμεν κ’έκεί ένα Ώδειον,επίσημον δέ τοΰτο, Λϋ Κράτους
δη λα δή .Ά ν τούτο τώρα έγινε διά λόνους πολιτικής σκοπιμότητος,ήτοι .
διά να εξημερωθούν τά άντιμαχάμενα εκεί διάφορα φυλετικά στοιχεία ή
δ:ά λόγους οικονομο— υγειονομικούς : διά νά εξαφανιστούν ήγουν τά
ποντίκια τής πόλεως, ή άπό /άγους κοινωνικούς : διά νά αποκτησοί'ν
δηλαδή τά προσόντα νά λέγωντοι «εύ ήγμέναι» καί άπαξάπασαι

αί

έκεΐ δεσποινίδες διά τοΰ έφοδιασμού των μέ μουσικά διπλώματα, — · ή
άν έγινε απλώς διά νά βάλλωμεν σέ ιι,πελλάδες καί πάντα Θεσσαλονικέα γονέο θυγατρός έχοΰσης καί τά δέκα τών άνω άκρων, κατά το
έδώ υπόδειγμα, δέν γνο>ρίζομεν μά τούς αγίους Κύριλλον καί Μεθό
διον. "Ενα μόνον μεταξύ πολλών άλλων παραδόξων ποΰ μανθάνομε ν
οχετικώς ιιέ τό

Ώδείον τούτο σημειοΰμεν,

δτι εΐδομεν νά διορίζεται

διευθυντής του ένας εξαίρετος μέν καθ' ολα β ι ρ τ ο υ ό ζ ο ς

τού ό

ποιου δμως ή είδικότης ώς βιολονίστα έπρεπε πρό παντός νά χρησιμοποιηθή εδώ, αφού τό Ώδείόν μας δέν έχει άλλον, εις αύτό τό δργανον,
τής δυνάμεως του, καί άφοϋ τό ’Ώδείον Θεσσαλονίκης δέν ίδρύθη διά
νά χρησιμεύση άποκλειστικώς ώς Σχολή Βιολίου, άλλά διά νά καλλιερ
γηθούν έκεΐ πάντες εν γένει οί μουσικοί κλάδοι καί διά νά γίνωνται καί
άνώτεραι θεωρητικαί σπουδαί, διά τί|ν διεύθυνσιν τών όποιων άρμοδιώτεροι είναι άλλης κατηγορίας μουσικοί.
Ευτυχώς δέ δέν μάς λείπουν χίοιοϋτοι. Μεταξύ τών σ,ποτελούντων τήν
«Έ ν ω σιν τών

Ελλήνων Μουσουργών» π. χ. θ ά ήμποροϋσε κάνεις να

υπόδειξη περισσοτέρου- τοϋ ένός.
Ά λ λ ’ άς άφίσοχιεν τά τού ’Ωδείου Θεσσαλονίκης δι’ άλλην ευκαι
ρίαν, καί ας έπανελθωμεν είς τά τοπικά μας.
Ύ σ τ ε ρ ’ άπ’ δσα έιος έδώ έξετέθησαν ,πρός τόν σκοπόν καί μόνον νά
ήμπορέση νά γίνη καταφανές καί εις πάντα άνεξαιρέτως ποϋ δέν έτυχε δι’ οίονδήποτε λόγον νά εύρίσκεται ενήμερος τών δσων παρου
σιάζει ή καθόλου μουσική μας ζωή, νά γίνη λέγομεν καταφανές τό
χαώδες, άνεξέλικτΟν, αντιφατικόν, άκατεύθυντον καί άχαρακτήριστόν
αύτής, — ϋστερ’ άπ’ δλα αύτά εύλογον είναι νά διερωτηθή κανόνας,

άν τά μουσικά μας πράγματα, ο,πιος τουλάχιστον παρουσιάσθησαν έκ
μιά; άπόψεως ώ ς η ανωτέρω, δέν είναι παρά μονάχα διά νά γελώμίεν
καί νά κλαίωμεν, ή καί νά διερωτηθή άκόμη : αν λοιπόν πρέπει ν’ άπελπισθώμεν καί δ ’.ά τό μουσικόν μας μέλλον.
"Ισω ς τήν άπάντησιν — δχι μάλιστα άπογοητευτικήν, άς τό είπωμεν
έκ τών ,προτέρων — νά δώση ή έξέτασις τών έν κακή ζυμώσει ευρι
σκομένων μουσικών μας πραγμάτων, καί από άλλων τινων απόψεων, η
έξέτασις την όποιαν προτιθεμεθα νά κάμωμεν έν τή συνεχεία τών άπό
ιών στηλών τούτων μουσικών μας έπιθεωρησεων. Είναι πραγματι ανάγκη vet έοεί'νtyOoi'v οί λόγοι ν.αι τα αίτια, εξ cicpooufjc; τώ ν ojioicov,
ιιολονότι ό Ελληνικός Λ
/όσιιος δέν στερείται

εμφύτου

μσνσικότητος,

καί ένώ τά μουσικά μας ιδρύματα προσεπάθησαν και προσπαθούν, ώ ς
ΰά ίδωμεν, νά κάμουν τό καλλίτερο ν, ένφ άφθονο ϋν δέ τέλος έδώ καί
-«όσοι αξιόλογοι ιιουσικοί πάσης κατηγορίας, διατί νά παρουσιάζεται
μία κατάστασις πραγμάτα>ν, όποια η περιγραφεΐσα.

Επί τοΰ προκει-

μένου δμως θά έπανέλθωμεν εις τό προσεχές τεύχος τών «Ελληνικών
Χρονικών». ’Εκείνο ,τ^οΰ εχομεν νά σημειώσοομεν ακόμη τιάρα είνι-ί
οτι : «ν ό τ ρ ό π ο ς τ ο ΰ λ έ γ ε ι ν

είς μίαν άντιμετώπισιν τ»ΰ θέμπ-

τός ιιας άπό της κωμικοτραγικής του καί μόνον άπόψεως, μας παρέοι ρεν ϊαοκ εΐς τινας μικροϋπερβολάς καί τραχύτητας εις τήν φράσιν, δέν
θά παραλείψωμεν δμως κατά τήν έν καιρώ λεπτομερεστέραν έξέτασιν
τών δσων παρουσιάζει ή μουσική μας κίνησις, νά γίνωμεν περισσότε
ρον άκριδολόγοι.
I. Α. Μ.

πόθον άνυψώσεως ιών Ελλήνων καλλιτεχνών είς τήν όφειλομένην α
γάπην τοΰ Κοινού. Εΐς τά άρθρα μάλιστα αύτά, άρθρα έφημερίδος,
άπηχοϋνία πλειότερον είς τήν Κοινήν Γνώμην, έπροσπάθησα μ' ενα
πνεύμα σχετικής επιείκειας, ν’ άναζητήσω έπιμόνως δ,τι καλόν ήυ(Τη ■
ροΰσε νά ένυπάρχη εΐς τό έ'ργον καί τάς τάσεις τών Ελλήνων καλλιΐίεχνών. ’Αλλά ή έννοια τής Έκθέσεως, υποθέτω, δτι είναι διαφορε
τική. Καί έπί τοΰ σημείου αύτοϋ θά ήθελα νά έπιστησω τήν προσο
χήν τών έκάστοιίε διοργανωτών Ελληνικών ’Εκθέσεων.
ΓΙρό παντός μία ’Έκθεσις
Ζωγραφικής, υπονοείται ώ ς
έ ρ γ ιο ν,

έκθεσις

δχι σ,πουδών, δχι προχείρων έντυπώσεων, δχι σκίτσων,

δχι, μέ μίαν λέξιν, πραγμάτων τής στιγμής, τά όποια έχουν βεβαίως
τήν ιδιαιτέραν τιον άξίαν καί εΐς μίαν ειδικήν ομαδικήν άντιμετώπι
α: ν τού έργου ενός καλλιτέχνου μάς είναι πολύτιμα διά τήν καθολικωτέραν έκτίμησιν τοϋ ταλάντου του. Αλλ άπό ΐοιαυτης φυσεως έρ
γα δέν είναι δυνατόν βέβαια ν’ άποτελεσθή μία σοβαρά ’Έκθεσις. Η ς
μίαν ’Έκθεσιν περιοδικήν, ή όποία πρόκειται νά μάς δώση τό μέτρον
τής άξίας μιάς καλλιτεχνικής κινήσεως, ύποτίθετίαι, δτι ένας καλλι
τέχνης θά έκθέση δ,τι καλύτερον καί τελειότερον παρήγαγεν εΐς τό
αναμεταξύ διάστημα. ’Έ ργον δηλαδή μακράς σπουδής, έπιμόνου έγκύψεως, προσεκτικής κατανικήσεως δυσκολιών, «σκεύος εκλογής», δει/
μα άμίλλης εΰγενσϋς πρός τόν ίδιον εαυτόν του καί πρός τούς συνα
δέλφους του. Καί εΐς δλον τόν κόσμον αύτήν τήν έννοιαν έχουν επί
σημο: περιοδικά: ’Εκθέσεις, διοργανούμεναι άπό επίσημα καί άνε γνώ
ρισα ένα σωματεία. Καί αί Εκθέσεις αι’ιταί, όπο^σδή,πρτε καί άν ύποτεθή, ότι παρουσιάζουν ένα στενόν ακαδημαϊκόν χαρακτήρα ή εκπρο
σωπούν ένα συντηρητικόν πνεύμα, έχουν διιως τό μεγά προτέρημα οτι
εκπροσωπούν μίαν παγίαν μορφήν τής συγχρόνου τιον τέχνης, απέ
ναντι τάσεων ή προσπαθειών έφημέρων, τών όποιων δμως κανείς δέν

Η

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

δύναϊαι νά προμαντεύση τήν τύχην.
’Ατυχώς καί ή « ’Έκθεσις τής Έ νώ σεω ς τών Ή λή νω ν ^Καλλιτε
χνών», μολονότι αΰστηρότερον δ ιο ργ ανοοθεΐσα κατά το έτος αυτο, δέν
παρουσιάζει τόν χαρακτήρα, πού προανέφερα, εΐς τιό μέγιστον μέρος

Ο α λ ο κ β β ο γ ρ ο ιφ ίω ν

/.

Κ ιλ ο γ ε ρ ο ΐΐο ιίλ Λ υ .

( Χάππειον). — · ’Έ ρ γ α κατώτερα άτνχώς παντός λόγου.
'Έ κ ^ ΙϊΙοίς « Έ ν ώ σ ε ω ς 'Ε λ λ ή ν ω ν Κ , α λ λ ^ ε χ ν ώ ν » . ( Ζ ά , π
πειον). — Κυριολεκτικά*; δέν θά ήμποροΰσε νά όνομασθή ’Έκθεσις.
Ό τίτλος θά ήτο μάλλον ό τού πρατηρίου έργων ζωγραφικής καί γλυ
πτικής. Αέν θέλω, μέ τοΰτο, νά υποτιμήσω ’/ενικώς τήν άξίαν τών
έκτεθέντων έ;ργων, διά τι’/, όποια άφιέρωσα καί σειράν άναλυτικωτέοων άρθρίΰν εί: τήν «Ε στίαν», άπό χρονογραφικόν καθήκον καί άπό

της. ’Ελάχιστο*. καλλιτέχναι έξέθεσαν εΐς αυτήν «έργα». Οΐ περισσό
τεροι μετέφεραν άπό τά σπουδαστήριά των, δ,τι ευρήκαν προχειροτερον, χωρίς καί καμμίαν έξαιρεΐικήν έκλογήν. Ό καθηγητής τής νέας
έδρας τοΰ υπαίθρου κ. Θωμορτσυλος, έξέθηκε π.χ. εκατοντάδα πινά
κων. τών όποιων αί περισσότερα: είναι άπλαΐ σπουδαί καί εντυπώ
νεις. Ά π ό τούς πίνακας αϊτούς έλαχίστων μόνον ή παρουσία είς μίαν
Εκθεσιν θά ήτο δικαιολογημένη.
Τό αύτό θά ήμπορούσα νά έπαναλάβω καί διά τούς .περισσοτέρους

-
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έκτεθένΐας πίνακας, θ ά είχεν έν τούτο·.; κανείς νά σημείωσή μερικά^
καλάς καί εύγενεΐς προσπαθείας, μεταξύ τών έκθεσάντων έ'ργα, έκφεύγοντα τοϋ τύπου τής προχειρολογίας. θ έλω νά ονομάσω άπό τούς
νεωτέρους, κατά τήν σειράν τοΰ καταλόγου, τούς κ.κ. Α. Γεραλήν,
Λ. Γεραλήν, Σ . Καντζίκην, Α. Κογεβίναν, Σ . Κονκάδην, Α. Λουκίδην, Ν. Λύτραν, Β. Μαγιάσην, Α. Μπισκίνην, Δ. Μωραέσσαν, Σ .

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παππαπαναγιώτου,
Ο. Περιβολαράκην,
Κ. Μαλεαν
καί
τοΰς
γλύπτας κ. κ. Νικ. Σΐεργίου καί
Μ. Τόμπρον, τών όποιων
-

καδένας,

άν

λώς δμως

είς εργα,

δχι

είς

τό

τών

οποίων ό

σύνολον

τοΰ

έργου

του,

ΧΡΟΝΙΚΑ

άσφαθά

Ή Βουλή έπανέλαβε τάς εργασίας της, άλλ’ ήναγκάσθη νά τάς διακό-

μ’ έφερε μακράν διά σήμερον, παρουσιάζουν μικράς ή μεγάλας έγ-

ψη μετ’ ολίγον προσωρινώς δπο>ς λάβη ijov καιρόν ή κυβερνησις νά

γιήσεις ταλάντων άξιων προσοχής. Έκ τών παλαιοτερων, γνο>σΐ'οτέ-

δ-α^ραγματευθή έν άνέσει τό έσωτερικόν δάνειον καί ό κ. υπουργός

ιδιαίτερος χαρακτηρισμός

ρ(ον καί μάλλον δημοτικών, οϋτε ό κ. Ίακωβίδης, οϋτε ό κ. Ό θ ω -

νών ΟΙκονομικών νά έπεξεργασθή τά οικονομικά νομοσχέδια δι ών πρό

ναΐος, οϋτε υ κ. Μαθιέρτουλος, οϋτε ή δεσποινίς Λασν.αρίδον δικαιολο
γούν έπαρκώς, μέ τά σημερινά των εργα, άν έξ αυτών καί μόνον θά

κειται νά συνοδεύση τόν προϋπολογισμόν τοϋ 1916. «Είναι ανάγκη,
εΐπεν ό κ. Ράλλης, νά δοθή σο6αρωτέρα τροπή εις τάς κοινοβουλευτι

έπρεπε νά κριθοϋν; τήν κτηθεισαν φήμην των καί δέν θά ήμ,παρούσα

κές συζητήσεις καί νά παύση ή Βουλή νά κατατριβεται είς ερωτήσεις

ατ'υχώς νά έπαναλάβω καί δι’ αυτούς, δ,τι δι’ άλλους νεωτέρους ή ά-

και έπεοίοτήσεις»· έπεξηγών δέ τοΰς λόγους του προσέθεσεν δτι ή κυ-

γνω|στοτέρσυς των, μαρτυροϋντας δμως, δτι άκολοιθαΰΛ’ ενα καλόν

βέονησις σκοπεί νά ύποβάλη εις τήν κρισιν τοϋ κοινοβουλίου σειράν

δρόμον. ’ ’Αλλως τε ή έπιείκεια είναι ύποχρέωσις πρός τούς νέου;, ενώ
ή ανστηρότης είναι καθηκον πρός τοΰς παλαιούς καί ενδόξους.

νωιοσχεδίων διαρρυθμιζόντων τό οικονομικόν καθεστώς έκ θεμελίων,
—νομοσχεδίων έπιβαλλόντων φορολογίας «ςταχθεΐς».
Ποια είναι τά νομοσχέδια ταύττα δεν είναι ακριβώς γνωστόν. Βέ

Διά τήν 'Έ ίκ β ε σ ίν τ ο ΰ Κ . ου y.y,i - ή ί ϋ α ς Ά β « ρ ο γ έ ( Μ ΐ /5 ΐ ι
ώς καί διά τήν 'Έκθεσιν

Ι ’ελ ο ίο γ ρ ιφ ίώ ν

τοΰ

X o ir,

βαιον έν τούτοι ς είναι δτι δ ι’ αυτών θέλει ληφθή πρόνοια περί φ ορο

επιφυ

λογίας τ'ών εκτάκτων κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου κερδών

λάσσομαι νά ομιλήσω είς τό προσεχές.

της

ναυτιλίας, τών κερδών τών άλευροβιομηχάνων, περί τής φορολογίας
τών αστράτευτων.
Έ ν τώ μεταξύ ΰπεγράφη ή σύμβασις τού δανείου τών 115 εκατομ
μυρίων, περατωθεισών ι^ων ύπερμέΙτρως μακρών και ,τ^εριΐτιετ^ιω*>ών

Π α ϋλος Ν ιρβά νας

διαπραγματεύσεων, αιτινες έπέτρεψιχν εις την Εθνικήν Τραπε^αν νά
έξασφαλίση εκτός σοβαρών εγγυήσεων καί σπουδαιότατον αληθώς άντάλλαγμά. Τήν έπί μίαν νέαν εικοσαετίαν — - μέχρι τού 1950 — παοάτασιν τού εκδοτικού ΐης προνομίου. Έπιφυλασσόμεθα οπωσδήποτε
νά κοίνωμεν τήν σύιιβασ;ν τοϋ δανείου συναφώς προς την απέναντι τοϋ
Κράτους στάσιν τής Εθνικής Τραπέζης, κατά τάς παρούσας σηγμάς,
ευθύς ώ ς αΰτη ΰ,τ;ο6ληθή εις τήν Βουλήν.
V V V
(

Τ ά έγκαίνια τού Ένωτικσΰ Σιδηροδρόμου είναι έ ς άλλου γεγονος
το όποιον πρέπει νά έξαρθή. "Ο πως πρέπει νά έξαρθη καί ή δρασίηριότης τών διαδεχθέντων άλλήλους υπουργών τής Συγκοινωνίας, οιτινες κατώρθωσαν είς τόσον δύσκολους στιγμάς νά φέρουν είς πε.ρας

Ι’ρνον δπερ μετά τήν άποκατάστασιν όμαλότητος είς τας διεθνείς σχέ

σκοπόν νά θίξουν τάς Τέσσαρας Δυνάμεις, απλώς μόνον νά εξηγή

σεις, μετά τήν έκ Μακεδονίας αποχώρησή τών Ά γγλογ άλλων θά

σουν τούς λόγους δι’ οϋς δ ανεφοδιασμός τΐής χώρας δέν διενεργεΐται
ά,τρόσκοπτος. "Οσον άφορά τό ανακοινωθέν τό οποίον έξέδωκε τό

ε-

λέγομεν καλλίτερα, θά ΰποβοηθήση τόσον τό έμπόριον καί θά προαγάγη την επικοινωνίαν τής 'Ελλάδος μέ τήν Κεντρικήν καί τήν άλλην
Ευρώπην. Ά λλά καί ά,^ό καθαρώς στρατιωτικής άπόψειιος ή ενωσις
τών σιδηροδρόμων πρεπει να θεωρηθή γεγονός μεγάλης σπουδαιστητος αφου δι

αυτής θα συνίμηθη ό αναγκαίος διά τήν κινητοποίησιν

τών 'Ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εις τήν μεθόριον χρόνος, διευκολυνσμένου ταύτοχρόνως καί τοΰ ανεφοδιασμού αυτών.

Ύπουργείον τών Ε ξωτερικών έπί τοΰ προκειμένου καί τό όποιον ι
κανοποίησε τούς κ.κ. Πρεσβευτάς, βέβαιον είναι δτι τούτο χωρίς νά
πισι,Οποιή άνακριβή πράγματα ούδέν έλεγε, τό όποιον νά διαψεύδη
ούσίαν τών δηλώσεων τοΰ κ. Ράλλη. Αί πιέσεις τής Ά ντάντ σ,ποσκοποΰν είς τ(ήν έξοδον τής Ελλάδος έκ- τής ουδετερότητος, ανεξαρ
τήν

τήτως τ:ής εντελώς τυπικής Νοεμβριανής δηλώσεως περί τού άντιθέτου. Θά ήτο δέ ίκανώς γελοίον νά φανταζώμεθα δτι αί καθ’ ήμών

V %, φ
Γα εγκαίνια τοΰ

πιέσεις είναι άσκοποι αυθαιρεσίαι.

Ενωτικού Σιδηροδρόμου έγιναν άκόμη άφοριιή

να διαπιστωθη καί πάλιν κατά τόν μάλλον περιφανή τρόπον ή άφοσίωσι/ς ,τοΰ λαοΰ πρός τήν ’Εθνικήν δυνασφίαν καί τόν ’Αρχηγόν
αυτής. Η υποδοχή τήν ό,ποίαν έκαμαν οί αφελείς αστοί καί οί χωρι
κό-: είς τόν Βασιλέα ήτο κάτι άνάλογον πρός τους Αι,τοκρατορικ.οΰς

Ή άποχώρηισις τών 'Ελληνικών δυνάμεων έκ τού Ρούπελ έπεβάλλετο έφ ’ δσον ή 'Ελλάς επιθυμεί καί συμφέρον ζωτικόν έχει νά μίίνη
έξω τού μεγάλου άγώνος. "Αλλως τε ή ,τρός τό Ρούπελ προέλασις τών

θριάμβους τους όποιους περιγράφουν οί Ρωμαίοι Ιστορικοί καί οί Βυ

Γερμανοβουλγαρικών δυνάμεων δέν ήτ,Ον ή επακολούθημα τής έκ Αιγ-

ζαντινοί χρονογράφοι. Ό

Βασιλεύς Κωνσταντίνος κυριαρχεί είς τήν

κοβάνης πρός τό ’Όρλιακο κινήσεως τών Συμμάχων. Ποιοι οί λό/οι

λαϊκήν ψυχήν — είναι ήρως νεοφανών δημοτικών ασμάτων, είναι ή

τής συμμαχικής ταύτης κινήσεως καί ποιος ό σκοπός τής άποκαπής
τών τηλεγραφικών καί τών τηλεφωνικών συγκοινωνιών, εννοεί τις ευ

ουσία τής διαιωνιζομένης εθνικής παραδόσεως. 01 έπιχειροΰντες νά
διασαλεύσουν τό κΰρός του καί νά κλονίσουν τόν θρόνον τοι\ το μόνον τό όποιον κατορθώνουν είναι νά επιτείνουν τήν λαϊκήν άγανάκιή-

κόλως. Ό στρατηγός Σαρράϊγ επιθυμεί νά μάς έξαγάγη έκ τής ουδετΐειρότητος δημιουργών σύγχυσιν καί καθιστών αδύνατον τήν επι

αιν, ήτις κάποτε θά έκσπάστ) κατά τής κεφαλής των.

κοινωνίαν τής έν Ά θήναις άνωτάτης στρατιωτικής διοικήσεως μετά
τμημάτων τινών τού στρατού τής Μακεδονίας. ’Αλλ’ ό ,σι|ρατηγός

*■ * *

Κατά τήν εξ ’Αθηνών, λό;.>ω τών εγκαινίων τοΰ 'Ενωτικού Σιδη
ροδρόμου, απουσίαν τών κ.κ. Γοΰναρη και Ράλλη, οί ένταΰθα ,τρεσβευταί τής Τετραπλής Συνεννοήσεως ’ μετέβησαν έν σώματι παρά τώ
κ. ΙΙροίθι*πουργώ καί έζήτησαν εξηγήσεις διά τ!άς έν τή Βουλή δη-i

Σαρράϊγ άπατάται. 'Ο 'Ελληνικός στρατός δέν θά πολεμήση, είμή
δ'.ατασσόμενος άπό τόν ’Αρχηγόν του. Δέν είναι δέ άξιοπρεπες διά
τόν ηγούμενον τών έν Μακεδονία συμμαχικών δυνάμεων ν’ άποπειράται νά έκδικηθή οϋτω ύπούλως τήν χώραν, ή όποία τόν φιλοξενεί
καί ή όποία ουδέποτε ήθέλησε νά τόν χαρακτηρίση πολέμιόν της.

δόσεις τοΰ κ. Ράλλη έπί τοϋ ζητήματος τοΰ άνεφοδιασμοΰ τής χώ
ρας. Πράγματι, αί δηλώσεις τοΰ κ. Ράλλη, μολονότι πλήρως άνταποκρινόμεναι πρός τήν αλήθειαν καί άπηχοΰσαι τελείως τήν δυσφορίαν
’■'ής κοινής συνειδήσεως κατά τών Συμμαχικών πιέσεων, αιτινες τό
σον κακώς έπιδροΰν έρτί τοΰ άνεφοδιασμοΰ καί τών συγκοινωνιών τής
χώρας ήσαν όρμητικώτεραι καί ζοοηρότεραι τοΰ δέοντος. Δεδομένου δέ
δτι υπάρχει τρόπος, δπως άλήθειαί τινες λέγονται κατά τρόπον μή

Ή

'Ελλάς ήτο είς άπομόνωσιν. Ά λ λ ’ ήλθεν

κ. Βενιζέλος καί τό

ΰπ’ αύτόν κόμμα και ή 'Ελλάς έπαυσε νά εύρίσκεται είς τήν προτέΓ
ραν άπομόνωσιν. Άπήλθεν ακολούθως τό κόμμα τών Φιλελευθέρου άτ.ό τήν αρχήν καί ό κ. Βενιζέλος άτεσΰρθη είς τόν ιδιωτικόν βίον-.

δυνάμενον νά θίξη εκείνους, ο'άίινες συμφέρον έχουν νά ευρίσκουν ά-

Ή 'Ελλάς άπεμονώθη καί πάλιν.

φορμάς προστριβών δυσχεραινουσών τόν βίον τής κυβερνήσεως, ό κ.

Δέν θέλομεν νά σοξητήσωμεν τήν άξίαν τών ισχυρισμών τούτων τού
. , Βενιζέλον, γνωρίζομεν άλλως τε δτι ή 'Ελλάς δέν είνε απομονωμένη

Ράλλης δέν (ομίλησε κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπον. ’Αλλ’ αί
δηλώσεις του — δηλώσεις απρομελέτητοι καί αυθόρμητοι — δέν είχαν

ούδέ κατα τήν δύσκολον χαΰτην στιγμήν. Ά λλά και άν ήτον ά,πομονωμένη ή άπομόνωσις της είνε πάντοτε καλλίτερα κατάστασις άπό τήν
αντίθετον ή όποία ώ ς μόνον παρηγορητικόν σύμπτωμα θά είχε τόν

πτα έφεραν τόν κ. Βενιζέλον εις τήν κυβέρνησιν, τοΰς Σλαύους είς τά
. ΐίγαίον και είς τό Μοναστήριον καί εμμέσως προεκάλεσαν τήν Ε υρω

συγχρονισμόν τής καταστροφής μας μέ τήν καταστροφήν τής Σ ε ρ 

παϊκήν αναστάτωσιν. Διότι, ή Ευρωπαϊκή σΰρραξις είνε άσχετος πρός
τόν διαμελισμόν τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας.

βίας. Έ φ ’ δσον ή άπομόνωσις μάς επιτρέπει νά μένωμεν έ'ξω τοΰ τρο

Δέν θέλομεν νά είπωμεν δτι κακώς έπραξεν ό κ. Βενιζέλος κατά τό

μερού τυφώνος δστις συγκλονίζει τά πάντα, εφ ’ δσον ή άπομόνωσις
επίτρεπε; είς τά 'Ελληνικά πλοία νά διαπλέουν ανενόχλητα τάς θα-

1912 δεχθείς νά συμπράξη μέ τούς Σλαύους τοΰ Αίμου. Θέλομεν νά
ίϊπωμεν δτ: ό συνασπισμός τών Νοτιοσλαύων είχε πραγματοποιήθή

λάσσας (λησμονοΰμεν πρός χάριν τοϋ κ. Βενιζέλου τάς νηοψίας καί

πολύ πρό τής ανόδου του είς τήν ε ξουσίαν καί δ Τι κληθείς νά σΐ'μπρά

τήν άρσιν ιώ ν εμπορικών ευκολιών ι έφ ’ δσον ή άπομόνωσις εΐνε πολύ

ξη μετ αύτών ύπετίμησε καί τάς στρατιοκικάς άλλά καί τάς ναυτικάς

όλιγώτερον επικίνδυνος από τάς μεγαλσμάνεΐς σνμμαχίας αι όποϊαι θά

δυνάμεις τής 'Ελλάδος καί δέν έζήτησε τ’ ανάλογα πρός τήν σημασίαν
τής συμπράξεως άλταλλά^ματα. Θά ήσαν δέ σήμερον τά 'Ελληνικά

■είχαν πρό πολλοϋ όδηγήοη τόν στόλον μας είς τόν όλεθρον τών Δαρδανελλίων — ή άπομόνωσις είνε ή ,π;ροτιμοτέρα πολιτική.
Αλλά θά ήδυνάμεθα νά ερωτήσωμεν τόν κ. Βενιζέλον : Νομίζει ότι
δύναται άκόμη και σήμερον νά έμφανίζη τήν Βαλκανικήν συμμαχίαν
ώ ς εργον ίδικόν του ; Καί δέν έχει άντιληφθή μετά πάροδον τοσού-

σύνορα εις τόν

Αλιάκμονα άν έκ τής γνωστής Σερβικής παρασπον

δίας δέν έγεννάτο ή Σερβοβουλ.γαρ:κή έ'ρις τήν οποίαν έξεμεταλλεύθη — άκουσίως τον κ. Βενιζέλου — , ή 'Ελληνική πολιτική.
Αλλ. ό κ. Βενιζέλος λησμονεί πάντα ταΰτα. Λησμονεί άκόμη δτι σή

7Όιι χρόνου oti κατά τήν πραγματοποίησιν τής Βαλκανικής αύτής συμ

μερον δέν ύφίσταται Σερβία καί δτι πάσα σνζήτησις περί τής μή έκ-

μο.χίας ήτο απλώς τό «μέντιουμ» ενός "Αγγλου δημοσιογράφου ; "Οτι
ό σχεδόν άκουσίως του -/ενόμενος δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος κατε-

,πληρώσεοις τον περιλαλήτου συμμαχικού δρου παρέλκει. 'Ό τι πάσα
περί Σερβίας συζήτησις είνε συζήΐίησις όλιγώτερον ενδιαφέρουσα καί

στάθη. απαραίτητος ακριβώς διότι ό κ. Βενιζέλος διαπραγιιατευόμε-

όλιγώτερον καρποφόρος άπό τήν περί τής τετραπλής ρίζης τοΰ άπο-

νος μέσω τοΰ κ. Κ ανά μέ τόν Γκέσωφ είχε λησμονήσει δτι πριν συγ-

χρώντος λόγου συζήτησιν. Αύτά καί άλλα λησμονεί ό κ. Βενιζέλος.

κατατεθή νά προσθέσ)) -ράς Έλληνικάς δυνάμεις είς τάς άλλας Βαλκα

Λησμονεί δτι έλθών εύρε οικονομικά έξυγιασμένα, στρατόν έτοιμοπό-

νικός έδρεπε νά έξασφαλίση μέχρις ενός σημείου τούλάχιστον τά συμ
φέροντα τής χώρας ;

λεμον καί Τελείως έφωδιασμένον, στόλον Ισχυρόν, αύτήν άκόμη

τήν

όδόν τής Έλληνοβουλγαρικής προσε/γίσεως άνοικτήν έκ τής πρωτο

(Καί έρα>τώμεν άκόμη : Ευρεν ή δέν εύρε 'Ελληνοβουλγαρικήν τινα

βουλίας τοΰ κ. Καλλέργη. Πάντα ταΰτα λησμονεί ό κ. Βενιζέλος ή θέ

πρσσέγγισιν, παρασκευασθεΐσαν άπό τόν κ. Καλλέργην ό κ. Βενιζέ(·

λει νά τά λησμονή. Δι’ αύτόν ’Ελλάς δέν υπήρχε πρό αύτοΰ καί δέν

λος, ότε διεδέχετο τήν κυβέρνησιν Δραγούμη διά νά διαλύστ) τήν άνα-

ύ,πάρχει μετ’ αύτόν. ” Av ήρχετο έκ νέου είς τήν κυβέρνησιν ίσως θά

θεωρητικήν Βουλήν ;

μετεβάλλοντο τά πράγματα. ’Ί σ ω ς άκόμη νά συνετρίβετο συντόμως ό

’Ό χι ! Δέν είνε «λτή&ές οΧ<: οί πρό τοΰ κ. Βενιζέλου πολιτικοί ένό*·
μιζαν δτι ή 'Ελλάς πρέπει νά μείνη έν δ ιαρκεί διπλωματική απομονώ
σει. Ό

Χαρίλαος Τρικούπης έ^εδίωξε τήν Βαλκανικήν σύμπραξιν—

άδιάφορον άν έπροδόθη άπό τόν Σταμπούλωφ καί είδεν άποτυγχανούσας τάς προσπαθείας του. Ό

Γεώργιος Θεοτόκης, έπεδίωξε τήν Έλ-

ληνορουμανικήν προσέγγισιν, άδιάφορον αν ή πολιτική τής Ρουμανίας
καί τότε καί τώρα ήτο πολιτική τής έλευθέρας καί άδεσμεύτουί ένερ*γείας. Ό Θεοτόκης έπεδίωΐξε καί κάτι .περισσότερον, ίσως δέ καί θά
τό είχε φέρει εις πέρας, άν ή άνωμαλία τοΰ 1909 δέν τόν άνέτρεπε.
Τήν ' Ελληνο γ ερ μα νικήν προσέγγισιν, ή όποία θά έβελτίωνε τήν θέσιν
τοΰ 'Ελληνισμού έν Τουρκία, καί ίσως θά άπεσόβει τήν κάθοδον τών
Σλαύων πρός τΐ> Αίγάΐον καί τήν διάσπασιν τής γεωγραφικής συνε
χείας τής φυλής. Αύτά έπεδία)|εγ ό Θεοτόκης, Ά λλά γεγονότα άπρόοΐ·

Π ρωσσικός μιλιταρισμός καί νά έξετείνοντο τά σύνορά μας μέχρι τ<οΰ
Ά φιούν — Καραϊσσάρ.
°Ώ, πόσον κακός οδηγός είνε ή άκαθέκτως δεινολόγος ρητορική !
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