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ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΤΤΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗ Σ 1ΤΑ Λ0Α ΪΙΤΡ ΙΑΚ Η Σ ΡΗΞΕΩΣ

ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ

Τ ήν 9 Δεκεμβρίου 1914 ό έπι τώ ν ’Ε ξω τερικ ώ ν υπουργός τη ς ’Ι 
ταλίας Σ οννινό διεβί,βαζε διά τοΰ δουκός ’Α βά ρν α , πρεσβευτοϋ τής1
’Ιταλίας έν Βιέννη, .προφορικήν διακοίνωσιν πρός τόν κόμητα Μ πέρχτολδ, τή ς οποίας ή θεμελιώδης έννοια ήτον οτι τήν Α υστριακήν στρα
τιωτικήν προέλασιν είς τό Σ ερβικ όν έδα φ ος ή 'Ιταλία έθεώρει -γεγο
νός περιλαμβΐχνόμενον εις τ ά ς περιπτώσεις τοϋ άρθρου 7ου τή ς Τ ρ ι
πλής Σ^μμαχίας. Κ α τά τό άρθρον τοΰτο π άση ς καταλήψεως εδάφους
Βαλκανικού ίπ ό τής Α υστρίας, εστω καί προσωρινής, Ιδει νά προηγηθή
συνεννόησις ,τερί άναλόγου ανταλλάγματος π ρός τήν ’ Ιταλίαν. Π ρ ός
π λείο να. τή ς ά ξιώ σ ε ω ς ταύτης ενίσχυσιν ϋπεμίμνησκεν ό

’Ιταλός δι

πλωμάτης δτι καί ή Αυστριακή κυβέρνησις κατά τόν Ίταλοτουρκικόν
πόλεμον άπηγόρευσεν εις τήν ’Ιταλίαν διαφ όρου ς στρατιω τικάς έπι•/ειρήσεις, αΐτινες α σ φ α λ ώ ς ήθελον συντομεύση τήν διάρκειαν τοϋ πο?ήιου. Δηλοΰται κατόπιν έν τή διακοινώσει δτι ή ’ Ιταλία θεω ρεί ώ ς
ζωτικόν αύτής συμφέρον τήν διατήρησιν τής πλήρους άκεραιότητος,
καί τής πολιτικής καί οικονομικής α νεξα ρτη σία ς τή ς Σ ερ β ία ς. Κ α ί ναι
μεν ή Αύστροοιιγγρική κυβέρνησις διεκήρυξε.ν δτι δέν σ,ποβλέπει εις
έδαφικάς κτήσεις εις β ά ρ ος τής Σ ερβία ς, άλλ’ ή τοιαύτη διακήρυξις
ί.έν σ,ποτελεΐ ΰποχρέωσιν, άλλ’ δτι τουναντίον αί γενικαί διαβεβαιώ 
σεις τή ς Α υστροουγγαρίας, α ! γενόμεναι έπι τή ευκαιρία τή ς Τ ου ρ 
κικής συμμετοχής εις τον πόλεμον,, δέν άποκλείουσι τήν πρόβλεψιν πι-

»|Λΐμ4
τοδ V.
rflF άΟίΟ. -----

κατάληψιν, έ'στω καί προσωρινήν, Σερβικοΰ έδάφοι>ς, διότι αι γενόμεθανώ ν πολιτικών μεταβολών έν τή χερσονήσω τοϋ Αίμου. Ά φ ’ ετέ

Λαι καταλήψεις έγκατελείφθησαν έν βραχοτάτω χρόνω. Εΐς παρατήρη-

ρου καί αυτήν τήν απλήν επιδρομήν εΐς τό Σερβικόν έδαφος· έστω καί

σιν τοΰ Ά β ά ρ ν α δτι εύρίσκοντο Α υστριακά στρατεύματα έν Βελιγρα-

προσωρινήν, θεωρεί ή ’ Ιταλική κυβέρνησις, ώ ς διαταράσσουσαν σοβα-

δίφ, ό Υ π ο υ ρ γ ό ς άπήντησεν δτι πιθανώς ταΰτα θ ά ύποχρε(οθώσιν εν

ρ ώ ς τήν Βαλκανικήν ισορροπίαν καί δίδουσαν τή ’ Ιταλία τό δικαίωμα

τός ολίγου ν’ άπομακρυνθώσιν.

τών ανταλλαγμάτων, άφοϋ μάλιστα τό εΐρημένον ά ρθρο ν Τον τής Συν

Εις ταΰτα ό πρεσβευτής ΰπέδειξεν δτι τό άρθρον 7ον είναι σαφ ές

θήκης παρέχει εΐς τήν ’Ιταλίαν δικαίωμα άνταλλαγμάτων, και αν ετι

■/(..ί ρητόν, προβλέπον καί περί προσωρινής καταλήψεως άνευ διακρί-

ΐύ. έν τΰ Βαλκανική ά,ποκτώμενα πλεονεκτήματα της Α υστρίας δέν ε-

σεων περί τ ή ; φ ύσεω ς τής πρόσωρινότητος. "Ο τι ά φ ’ ετέρου ή άπλή

χωσιν εδαφικόν χαρακτήρα. Δ ιά τούς λόγους τούτου; έφρονει ή
λικί| κυβέρνησις οτι παρίστατο ανάγκη μιάς ταχυτάτης

11« -

επιδρομή, έ'στω καί προσωρινή, ήρκει δπ ω ς δια τα ρά ξη τήν έν τή συν

ανταλλαγής

θήκη καθιερουμένην ισορροπίαν, και τέλος ηπέμνησε τήν άντίσταοιν

ιδεών μεταξύ τών δύο Κ υβερνήσεων, οπ ω ς καταληξωσιν εΐς ώρισμέ-

τής Α ύστροουγγρικής κυβερνήσεως έπί τή βάσει τοΰ άρθρου 7ου εις

νας διαπραγματεύσεις έπί τής κ α ΐαστα σεω ς, έ ξ
Tu.Tu πολιτικά καί οικονομικά συμφέροντα της

ης εθίγοντο «ωτικώ-

Ιταλίας.

τάς Ίτα λικ ά ς στρατιω τικ ά; καί ναυτικάς έπιχειρήσεις έν τ ώ κατά τής
Τουρκίας πολέμφ.

Σ υ γχ ρόνω ς έδιδεν ό Σοννίνο πρός τόν έν Βερολινω πρεσβευτήν τής

Ό

κόμης Μπέρχτολδ παρετήρησεν δτι άντετάχθη εΐς τ ά ς επιχειρή

Ιτ α λ ία ς Μπολλάτι τήν εντολήν, όπως ανακοίνωση π ρός τόν υπουργόν

σεις έκείνας δυνάμει τής έν τή συνθήκη

τών Έ ξαιτερικών τής Γερμανίας κ. φ όν Γιάγκθ)6 τ ά τΐ|ς προφορικής

quo. 'Ό τ ι αί επιχειρήσεις έκεΐναι δέν ήδύναντο νά ,παραβληθώσι πρός

ταύτης π ρ ό; τήν Α υστρίαν διακοινώσεως, παρακαλών δπω ς παραστή-

τ ά ; ήδη διεξαγομένας υπό τή ς Αΰστ,ρίας έν Σ ερβία . ’Είκεΐναι μέν ήσαν

πΐ| τήν κατάστασιν τής κοινή? γνώμ ης έν Ίταλίςι και έξη γή ση ότι ή

αντίθετοι jtρός τό πνέΰμα τής συνθήκης, ήδύναντο νά θέσωσι εΐς κίν

Γντέρ τής ουδετερότητος τάσις αντης δέν σημαίνει και παραίτησιν από

δυνον αύτήν τήν νπ αρξιν τής ’ Ο θωμανικής Α υτοκρατορίας, ένφ αΰται

τιθ'υέντ,ί αρχής τ··ΰ statu

τώ ν ’ Ιταλικών συμφερόντων έν τή Βαλκανική καί τ ώ Ά δ ρ ια τ ικ ώ και

f σκοπούν τήν άμυναν τής Αυστριακής Μ οναρχίας άπειλουμένης ύπ:.

άπό τών εθνικών βλέψεων, άλλά τουναντίον τήν πεποίθησιν δτι ταΰτα

τής Σ ερβία ς. Ό

καί έν τή ούδετερότητι έποοστατεύοντο.

αμυντικός, τουτέστιν υπέρ τή ς διατηρήσεω ς τοΰ statu quo.

Άποδεικνυομένου δέ τυχόν

Τοϋ εναντίου, ή άντίδρασις τής κοινής γνώμης ήθελεν αγα γη εις συνεπείας, τάς όποιας ή

Ιταλική κυβέρνησις εθεωρει καθήκον

να

προ-

κατά τή ς Σ ε ρ β ία ς πόλεμος δέν είναι επιθετικός, άλλ’

Ά π α ν τ ώ ν ό ’ Ιταλός πρεσβευτής έπιμένει δτι αί

καταλήψεις τοΰ

Σερβικοΰ εδάφους, έ'στω καί προσωρινοί, άπειλοϋσι τήν Βαλκανικήν
ισορροπίαν καί μεταβάλλουσι πρός τούτοις τήν μεταξύ

λάθή.
-
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’Ιταλίας καί

Α υστρίας ισορροπίαν δυνάμεων. Καί υπενθυμίζει δτι ευθύς άπό τής

^

Τοιαύτη ύ,πήρξεν ή πρώτη βάσις τ η ; διπλωματικής Ικστρατείας, τήν

ένάρξεω ς τοΰ πολέμου καί έ,πανειλημμένω; κατόπιν ή ’Ιταλία έδήλωσε

όποιαν έπεχείρει ή Ιτ α λ ία , και τής οποίας ή έξέλιξις εσχε τοσοΰτον

πρός τήν Α ϋστροουγγρικήν κυβέρνησιν δτι δέν ήδύνατο νά δεχθή ο

μακράς καί άπροσδοκήτους φ άσεις. Ή

ώς

πω ς θιχθή ή Σέρβικ ή άκεραιότης καί άνεξαρτησία, θεω ροΰ σα τοΰτο

προστάτις καί πρόμαχος τής Σ έρ β ικ ή ; άκεραιότητος και ανεξαρτησίας

ώ ς άντιτιθέμενον π ρ ός τά ’ Ιταλικά συμφέροντα και τ·ας δια τα ξεΐζ τής

κα(. τούτων επ’ έλάχιστον θΐ'/οιιένων, προέβαλλε τήν ανάγκην ανταλ

Συνθήκης.
Ό κόμης Μ πέρχτολδ άπαντά δτι ή Αύστροουγγρική κυβέρνησις- οΰ-

’Ιταλία παρίστατο οΐονεί

λαγμάτων, στηριζομένη εΐς τό άρθρον 7ον τής Συνθήκης.
Ό

κόμης Μπέοτχολδ,

διησθάνθη

αμ έσω ς ποΰ έ'τεινεν ή

’Ιταλική

άνακοίνωσις καί προσεπάθησε δι’ εντέχνων διαξιφ ισμ ώ ν ν’ άποκρουση

( αμ ώ ς ποοτίθεται νά έκμηδενίση την Σ ερβίαν.
Ό

δούξ Ά β ά ρ ν α εξακολουθεί δτι άπό τοϋ παρελθόντος ’ Ιουλίου εί

αυτήν κατά τήν βάσιν της. Π ρ ο ς κατανόησιν τών π εραιτέρω κατευ

χε δηλώσει δτι εάν ή Α υστρία προέβαινεν εΐς εδ α φ ικ ά ; καταλήψεις»

θύνσεων τή ς συζητήσεως είναι ανάγκη ν’ α ναγραφ ή ολόκληρος ό διά

έστω καί προσωρινός, άνευ προηγούμενης συνεννοήσεως, ήθελε π α ρ α 

λ ο γ ο ; ιιεταξύ αΰτοΰ και τοΰ Ίτα λ οϋ ποεσβειτΤοΰ. ώ ς οοτος έντιθεται

βιάσει τό άρθρον 7 τή ς Τ ριπλής Συμμαχίας, έφ ’ ώ καί ή Ι τ α λ ία έδή

έν τή άπό 12 Δεκεμβρίου

1914

τηλεγραφική

εκθέσει

τοΰ δουκος

Έ τόνισε πρώτον δ Α υ στρια κ ό; υπουργός δτι αί στρατιωτικοί επιχει
ρ ή σει; τής Α υστροου γγαρίας δέν ξ’ρ χ ο ν ω ; συνέ,πειαν

λωσε τ ά ς επιφυλάξεις τη ς πρός προστασίαν τή ς ενδεχόμενης ελευθερας
{.νεργείας της καί τών ιδίων αυτής συμφερόντων, και ότι ηδη η Ί τ α -

Ά βάρναπ ρ α γ μ α τικ ή ν

Λικη κυβέρνησις νομίζει κατάλληλον τήν στιγμήν ν’ άναφερθή είς τάς
δηλώσεις της έκείνας.
Ο κόμης Μπερχτολδ επανελαβεν δτι δέν εννοεί πώς είναι δυνατόν
νά προβάλληται τό άρθρον 7, προκειμένου περ! προσωρινής καταλή-

οχειικως πρυς τας καια χης ΐυυυ/.ιας γΜχα ιυν ,ιροηγουp-cνυν jiu-.t^uv ειιιχειρηυίΐς χι,ς ι nuau,. j^ u vj| οιαυουει uu ± tuAiKa
iumuj.

ε.χυν κατευι/υνει τους ι^ κ ιρ ιΛ«νς

iug

ή μέρας εις ημέραν νά έγκαταλειφθώσιν άναλόγως τής τύχης τών δ-

un-iuj u j, ϋεοοοΛονικης ο κόμης /uytyiuA ε.χε οι^ωοει καια ιχοεμοριυν του i » i l προς τ.|ν xxoaiuv, οτι <υϋυεμι,α juu/ιικη t v c ^ ^ a εις

πλ(αν. Εδήλωσε δέ δτ: ή ΑύστΡοουγγρική κυβέρνησις ήτο διατεθει
μένη, όψέποτε ήθελον ‘π ραγματοποιηθή πραγματικοί καταλήψεις Σ έρ

τας ακχας τη ; Ευρωπαϊκής 1 υυρκιας η εις ια, νηουυς ιυυ ,-ιι/αιου
ήνονι/.χυ να γειντ> αποοεκχη υπο ιης Αυστρίας και ι ερμανιας,
αν-

ψεως, .προερχόμενης έκ στρατιωτικών έπιχειρήσεων, δυναμένων από

βικου έδάφους, εστω και προσωριναί, νά προβή μετά τής ’ Ιταλίας είς
τας σχετ:κάς σνμφωνιας. Μ’ δλην δέ τήν έπανειλημμένην καί ζωηράν
επιμονήν τοϋ Ίταλοΰ πρεσβευτοϋ ένέμεινεν είς τάς γνώμας του καί συνεπέρανεν οτ: δέν φρονεί δτι ύφίσταται έπι τοΰ παρόντος περίπτωσις
ανταλλαγής ιδεών μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων.
’Εν προσθί'τω έκθέσε: του τής 13ης Δεκεμβρίου ό ’Ιταλός πρεσβευ

τιτιυεμένη προς τήν Συνΰηκην της Ζυμμαχιας*. Επίσης καια xov αυ
τόν μηνα εοηλου ό Αΐρενταλ οτι ρομοαροισμους κατα Λιμένων χης ε υ 
ρωπαϊκής Τουρκίας, ώς της Θεσσαλονίκης, καΟα/.λας χΛπ. ευεωρει ώς
παραοιασιν τοΰ άρΰρου 7ου. Κατά δε τον Απρίλιον του l a i a ο κόμης
Μπερχιολδ είχε κάμει ζωηρότατος παραστασεις διά τόν κανονιοοοΛίσμον των φρουρίων τών Δαροανελλιων συν τ*] δηλώσει δτι τοιαύτη έ-

τής έπεξηγεΐ οτ: ο κοιιης Μ,περχτολδ έχαοακτήριζε τήν γενομένην
καταληψιν Σερβικοΰ έδάφους ώ ς μή όρ:στ:κήν, οΐττε προσωρινήν, άλλ’

νέργεια τής

Ιταλίας ήδύνατο νά εχη σοδαριοτατας σΐ'νεπειας. —

Κν

απλώς ώ ς σ τ ι γ μ ι α ί α ν, ατε αναγκαίαν καί διιεσον συνέπειαν τών
στρατιωτικών έπιχειρήσεων, ήτις ήδύνατο νά έκλειψη άπό στιγμής είς

ψεως τών νήσων τού ’Αρχιπελάγους, δπερ δέν παρειχεν είς αυτόν ευ
νοϊκόν έδαφος, και δπερ εϋιξε κατόπιν ή Αυστριακή κυβέρνησις ώς

αίς υπομνησεσι ταυταις παρασιωπά ό Σοννινο τό ζήτηιια τής καταλή-

οτιγιηιν άναλόγως πδός ένδεχομενας μεταβολάς τής στρατιωτικής κα-

■^ειχθήσεται κατωτέρω. —

ταστασεως- — Έ ν τούτοις πληροφορεί δ πρεσβευτής τήν ’ Ιταλικήν
/υβέονησιν δτ: μ’ δλα; τ ά ; διαβεβαιώσεις ταύτα; τοϋ Αυστριακού ΰ-

Μπερχτολδ απαντά ό Σοννϊνο δτι ή δήλωσις περί μή έκμηδενίσεως τής

πουονοϋ δ άνω-πεοος αξιωματικός Ό σκ άρ διωρίζετο διοικητής
πό^εω; Βελιγραδιού.

τής

Έκ των έγγοάφων τούτων uavftavoiipv τό νενονός δτι ευθύ; άπό
τητ ένοηϊεωτ τοΰ πολειιου fi ’Ιταλία έδύλωσεν δτι θεωρεί εν τών ίωϋκωτάτων αύτίί; συιιωεοόντων την διατήοησιν τής Σεοβικής άκεοαιότητο; καί άνεξαοτησία;. ’Έπραττεν 6ίοα τοϋτ0 έκ ποοθέσεω; εΐλικοιvorr fi ι.ύ τυνόν. διαβλ^ουσα δτι fi κατά τη; Σερβία; προσβολή άπετιέλει ηδ·η επιτακτικήν ανάγκην
τη; Ανστηία;, έξέλεγε τό έδαφος
RWl>r ftftirXfmwn rAr ireρί ανταλλαγή άτων αξιώσει; : "Οτι πεοί
τοϋ δευτεηον εποόκειτο άττοδεικνύει αϊτό τό περιεγόιιενον τών ποοτάσ^,ιν rfl- Ιταλία;, δι’ Λν έγκατελίαπανε την ποοστασίαν τή; Σεοf-fne. pv fi ττεοιπτώσει έλάκβανεν άλλανηϋ πνταλλάγιιατα. "Oirro; δήποτε
ό ' M rm n r w n c αυτό; γε-οισιιό; τοϋ ζητήιιατο; ήτο δεξιώτατο; καί
ι.άτην δ νόι.η; Μπε'οντολδ ίπειοάτο νά διεκ©ύνη δηιιιο,τονών έκτός
τή; δοιηπκή; καί ποοσωοινή; καταλήι|>εως έδαφων κα: μίαν τριτην
κατηγορίαν τήν β Τ ι γ μ ι α ί α ν καταληψιν.
Εις άπάντηο-ν τών αντιρρήσεων τούτων, δ Σοννϊνο έπιστελλει μα
κράν εκθεσιν πίρός τον ’Αβάρνα, έν ή περιέχονται ενδιαφέρουσα: ά-

Εις τάς αντιρρήσεις τέλος τού

κόμητος

Σερβίας δέν είναι επαρκής διότι μεταξύ τής διατηρησεως τής άκεραιότητος καί τής πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας άφ ένος,
καί ά φ ’ ετέρου τής έκμηδενίσεως υπάρχει μέγα περ:θώρ:ον, δπερ α
κριβώς δέον ν άποτελέση τήν βάσιν τών διαπραγμαιεύσεων, τάς ό
ποιας θά έδικαιολόγει οίονδήποτε πλεονέκτημα, έστω καί απλή πολι
τική επιρροή ή οικονομικά προνόμια. Τονίζει τέλος, δτι θεωρεί βλαπτι
κήν διά τά συμφέροντα τής ’Ιταλίας τήν παράτασιν τών διαπραγμα:εύσεων, ένφ έν τφ μεταξύ ώριμάζουσι τά γεγονότα.
Είς τήν συνέντευξιν τής 20 Δεκεμβρίου 1914 ό κόμης Μπερχτολδ
δέν φαίνεται πλέον τοσον αδιαλλακτος. Δηλοΐ δτι είναι διατεθειμένος
νά ελθη είς διαπραγματεύσεις καί δτι αποδέχεται τάς εξής βάσεις ;
1 ). "Οτι μεταξύ τής διατηρήσεως τής άκεραιότητος καί άνεξαρτη
' ’ία; τής Σ ερβία ; καί τής λ ή ρ ο υ ς αύτής έκμηδενίσεως, υπάρχει ευρύ
περιθώριον δυνάμενον νά χρησιμεύση ώς βάσις διαπραγματεύσεων.
2 ). "Οτι οίονδήποτε .πλεονέκτημα, εστω καί πολιτικής ή οικονομικής
<1 'σεως, δύναται ν’ άποτελέση έδαφος προηγουμένης συνεννοήσεως
ί,πί τής βάσεως άνταλλαγμάτο^ν.
3 ). "Οτι ή συνεννόησις δέον νά ή προηγουμένη καί ούχί σύγχρονο;
ή έπομένη τών γεγονότων, ιών διδόντων αφορμήν είς διαπραγμυ
τει>σεις.

Τήν μεταβολήν ταύτην τής γλώσσης τοΰ Μπέρχτολδ εξηγεί εν έγ
γραφον τής αύτής χρονολογίας τοΰ Σοννίνο άπευΟυνόμενον ,τρός τούς
έν Βιέννη καί Βερολινω Ιταλούς πρεσβευιάς.

U πρίγκηψ .VI,τύλοj6

είχε μεταβή είς Ρώμην έκ μέρους τής Γερμανίας

πρός διευϋέτησιν

τών μεταξύ τ.ής Ιταλίας καί τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών προκυπτόντων ζητημάτων καί έδείκνντο κατ’ άοχήν ευνοϊκός πρός τοιαύτην
συνεννόησιν μεταξύ Αυστρίας καί

Ιταλίας. Φαίνεται δτι ή Γερμανική

πίεσις είχεν ήδη εξάσκησή έπί τοΰ ανακτοβουλίου τής Βιέννης. Και
τήν Οην ΙανΑυαρίου 1915 ό έν Βερολίνω πρεσβευτής τής Ιταλίας λαμ
ϋάνει καί αύθις τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Τσίμερμαν, ότι εργαςειαι όπως
πείση όριστικώς τούς έν Αυστρία ιθ ύνοντας κύκλους νά συναινέσωσιν
είς θυσίας τινάς πρός τήν Ιταλίαν.
Καίτοι δέ έν τφ μεταξύ τά Αύιοκρατορικά στρατεύματα είχον έγκαταλείψη τό Σερβικόν έδαφος, ό Σοννίνο έν συνεντεύξει αύτού τής
Της Ίανουαδίου 1915 πρός τόν βαρώνον Μάκκιο, πρεσβευτήν τής Α υ 
στρίας έν - Ρώμη,» επαναλαμβάνει δτι τό ζήτημα δέν ήδύνατο έκ τούτου
καί μόνου νά θεωρηθή λήξαν, διότι άπό στιγμής είς στιγμήν δύναται
νά έμφανισθή

πάλιν ή περί,ττθ3σ·.ς

εισβολής τών

Αύ{οκρατορικών

στρατευμάτων εΐς Σερβίαν ή εΐς Ιτερον σημείον τής Χερσονήσου. —
Καί ήδη τό πρώτον, συνεπεία τής έκ Βερολίνου ένθαρρύνσεως, θίγει
ό ’Ιταλός διπλωμάτης κατόπιν πολλών περιστροφών, τό καίριον σημείον. «Είναι, λέγει, διατεθειμένη ή Αΰστ.οοουγγρική κυβέρνησις νά
(,νζητήση τό ζήτημα έπί τοΰ εδάφους

παραχωρήσεως

χωρών άνη-

•/ουσών ήδη εΐς τήν Αυτοκρατορίαν ; Σήμερον, ουδέποτε δντες, δέν
όυνάμεθα νά δεχθώμεν συζήτησιν έ,τί τή βάσει ένδεχομένων ανταλ
λαγμάτων, άφορώντων χώρας, κατεχομένας ήδη ύπό ετέρων εμπολέ
μων, διότι τοΰτο θά ΐσοδυνάμει πρός τήν ά,πό τοΰδε συμμετοχήν μας
εΐς τήν διαφοράν».
Ό βαρώνος Μάικκιο υπέδειξε τό δυνατόν παραχωρήσεως άνταλλαγ
μάτων έν ’Αλβανία. Ό Σοννίνο άπαντα δτι έν ’Αλβανία αρνητικόν μό
νον συμφέρον βλέπει διά τήν ’ Ιταλίαν, εΐς τό νά έμποδίση τήν έγκατάστασιν άλλης τινός Αυνάμεως· κατά τά λοιπά ή χώρα εκείνη ούδέν
έχει θέλγητρον διά τήν ’Ιταλίαν.
Ή συνέντευξις κατέληξεν εΐς τήν άμοι&χίαν ύπόσχεσιν δτι άπαντα
τ ' ζητήματα ταΰτα δέον νά συζητηθωσι φιλικώς.
Εις μετάγενεστέρας συνεντεύξεις ύ βαρώνος Μάκκιο εξακολουθεί
Επανερχόμενος εΐς τό ζήτημα τής ’Αλβανίας. Καί ό Σοννίνο επιμένει
εις τήν ιδέαν τοΰ άρνητικοΰ συμφέροντος έν ’Αλβανία. Καί προσθέ
τει δτι ή ’Ιταλία δέν επιθυμεί νά πεοιπλακή άκουσίως εΐς τά εσωτερικά
Βαλκανικά ζητήματα καί νά εύρίσκητται άναιποφεύκτως καί διαρκώς

■ί' άντίθεσιν πρός τήν Σερβίαν καί τήν Βουλγαρίαν. Ά ξ ι ο ν σημίιώσεως είν? δτι ούδεμίαν ποιείται μνείαν τής 'Ελλάδος.
Ά λλά καί μετά τοΰ πρίγκηπος Μ,τύλωβ συνεχίζονται ui διαπραγ
ματεύσεις, έπί τής βάσεως τής παραχωρήσεως τοΰ Τρεντίνου. Έντέχνως ρίπτει κάποτε ό Σοννίνο τήν φράσιν δτι μόνιμος πρός τήν Α υ 
στρίαν φιλία θ ά έπήρχετυ άν ή Ιταλία άπηλλάσσετο τών άξιιόσεων
των έθνικοφρόνων, οιτινες έχουσιν ώ ς πρόγραμμα τό ρητόν «Τρέντον
καί Τεργέστη».
Ά λλ 6 Γερμανός διπλωμάτης συνισιά νά μην αύξάνουν αί άξιώΓεις, διότι ,τροκειμένου περί παραχωρήσεως τής Τεργέστης ή Αυστρία
ήθελεν ασφαλώς προτιμήσει τόν πόλεμον.
Ηδη τόν κόμητα Μπέρχτολδ .διαδέχεται ό βαρώνος Μπούριαν καί
άρχονται νέαι μετ’ αύτού διαπραγματεύσεις- Τήν 18 Ίανουαρίου
[915 επαναλαμβάνει καί οδτος πρός τόν Ά βά ρ ν α την όιαθεβαίοισιν
Ί,οΰ Μπέρχτολδ τήν τοσούτον ένδιαφέρουσαν τό Ελληνικόν δημόσιον,
ίίιι «ή Αυστρία ούδαμώς άποβλέ,τει είς μεταρρύθμισιν τοΰ Βαλκανικού
καθεστώτος ουτε εΐς έδαφικάς κτήσεις έν Σεΐίβία ή αλλαχού», καί α 
κούει τήν αύτήν άντίρρησιν δτι έκτός τών εδαφικών κτήσεων τό άρίΐρον 7 τής Συνθήκης προβλέπει καί περί οίσυδήποτε άλλου πλεονε
κτήματος πολιτικής, οικονομικής ή ηθικής επιρροής ή τάσης άλλης
ι, ύοεως. Ζητεί νά εύρη έ'ρεισμα ό Μπούριαν είς τάς καταλήψεις τών
Λωδεκαννήσων καί τής Αύλώνος ύ,τό τής ’ Ιταλίας, αιτινες ήδύναντο
νά θεωρηδώσιν ώς υποκείμενα! είς τό άρθρον Τον, καί ρίπτει έν παρόδφ τήν ιδέαν μελλούσης έπεκτάσεως τής ’Ιταλικής κατοχής έν Αυ
λών*.. Ό Ά βά ρ ν α άπαντά δτι είναι γνωσταί αί περιστάσεις τής Ι τ α 
λικής καταλήψεως τών Αωδέκαννήσων, ή δέ κατοχή τής Αύλώνος
προεκλήθη έκ τής έν ’Αλβανία έπικρατούσης αταξίας καί σκοπόν είχε
τήν προστασίαν τών άποφάσεων τοΰ έν Λονδίνω Συνεδρίου. Ύ,τεσχέθη τέλος ό Μπούριαν δτι θ ά μελετήση έκ νέου τά ζητήματα έν συν
δυασμό) πρός τό άρθρον 7 τής συνθήκης.
II«ό πάσης δμως άπαντήσεως, δ μεσολαβών πρίγκηψ Μπύλωβ άνακοινοΐ τήν 26 Ίανουαρίου πρός τόν Σοννίνο δτι δέν θά δυνηθή νά
φθάση εΐς α,ποτέλεσμα, εάν ή ’ Ιταλική κυβέρνησις δέν καθορίση τάς
αξιώσεις της, διότι ή Αύστροουγγρική κυβέρνησις φαδείται δτι έφ ’
δσον παραχωρεί τι έπί τοσούτον θ ’ αύξάνωσιν αι άξιώσεις. Ό ’Ιτα
λός υπουργός άπαντά δτι δέν είναι δυνατόν νά καθορισθώσιν αί άξιώσεις τής Ιταλίας, έφ ’ δσον ή κυβέρνησις τής Βιέννης δέν αποδέχεται
ρητώς καί σαφώς τήν συζήτησιν έπί παοαχωρήσεως χωρών κατεχομένων ήδη ύπό τής Αυστρίας.
ΑΙ συνδιαλέξεις έξηκολούθησαν έν τώ τόνω τοΰτφ μέχρι τής 12ης

Φεβρουάριου, δτε ό βαρώνος Μπούριαν θέλων νά μεταφέρη τήν σύζήτησιν έ^τι άλλου έδάφους, διετύποκϊε τάς γνώμας του έν έγγράφ φ
υπομνήματι, δοθέντι πρός τόν έν Βιέννη πρεσβευτήν τής ’Ιταλίας. Ή
φάσις αύτη τών διαπραγματεύσεων εΐνε λίαν ένδιαφέρουσα δί’ ημάς»
ατε θίγουσι τά ζητήματα τών Δωδεκαννήσίϋν κα! τής Ηπείρου.
Έπί τοΰ πρώτου ζητήματος

υπομίμνησκε: δτι ή

L-ζήιησιν περί άνταλ-λαγμάτων διά τήν ένδεχομένην περ^ττωσιν Αύ1
οτριακών καταλήψεων, ή Αύστροουγγρική κυβέρνησις δύναται κατά
μείζονα λόγον νά άξιώση τήν συζήτησιν περί τών όφειλομένων ήδη
είς αύτήν ανταλλαγμάτων έκ τοΰ γεγονότος τής ύπό τής ’ Ιταλίας πα
ς ατεινομένης κατοχής τών Δωδεκανήσων.

Αυστρία, επιθυ

Κ αθ’ δσον αφορά τήν Ιταλικήν κατοχήν τής Αύλώνος, ή ιστορία

μούσα νά μή παρακώλυση τάς στρατιωτικός έπιχειρήσεις της συμμά

τού ζητήματος έχε ι ώ ς εξής. Τήν 23 ’Οκτωβρίου 1914 ή ’Ιταλία ει
δοποιεί τήν Αυστριακήν κυβέρνησιν δτι λόγω τών στερήσεων άς ύφι·
οταντο οί έν Αύλώνι πρόσφυγες, καί τής έκεΐ έπικρατούσης αναρ

χου της δέν είχε κατηγορηματικώς έναντιωθή. 'Εν τουτοις ειχεν έπικαλεσθή τό ao#eov 7 τής Συνθήκης κα! επανειλημμένος δήλωση οτι
λόγω τών καταλήψεων τούτων, αίτινες έδηλώθησαν ώ ς προσωριναί,
επεφί'λάσσετο έν εύθετα) χρόνω νά .ένασκήση τό δικαίωμά της περ!
άξιώσεως άνταλλαγμάτων. Καθ’ δσον αφορά τήν διάρκειαν τής κατο

χίας, ή ’Ιταλία ήναγκάζετο νά πραβή διά μικρός υγειονομικής απο
στολής «είς άστυνομικάς ένεογείας καί μέτρα φιλανθρωπίας ύπέρ τών
προσφύγων, χωρίς νά δώση είς τάς ένεργείας ταύτας
χαρακτήρα

χής τών νήσων, ή ’Ιταλία έπανειλημμένως είχε διαβεβαίωση τήν Αύ-

στρατιωτικής αποστολής, άποτβλάύσΐης κτιριολεκτίικώς κατάληψιν τής

στοοουγγρικήν κυβέρνησιν δτι ή κατοχή οδιη ήθελε λήξη μετά τό
τέλος τών Τταλοτονοκικών εχθροπραξιών. Έγένετο μάλιστα καί συ-

πόλεως Αύλώνος». Τήν 26 Δεκεμβρίου 1914 ειδοποιείτο καί πάλιν ή

ζήτησις περί παροχής γραπτής περί τούτου δηλώσεως τής

Ιταλίας,

καίτοι δέν έπήλθε συμφωνία ώ ς πρός τήν διαιύπωσιν τής δηλώσεως;
ταντης. Τό κείμενον τής δηλώσεως, δπερ είχε πρατείνη ή ’ Ιταλική κυβέρνησις είχε κατά λέξιν, ώ ς εξής.
« ’Εννοείται δτι έν τώ πνεΰματι τής ’Ιταλικής κ υ β ερ ν ή σ ει ή μέχρι
τοΰδε συντελεσθεΐσα ή έν τώ μέλλοντι συντελεσθησομένη κατοχή τών
’.ήσθ)ν Αιγαίου καί ’Αρχιπελάγους εχει χαρακτήρα προσωρινόν, αί δέ
νήσοι αύται θ ’ άποδοθώσιν εις τήν Τουρκίαν μετά τήν λήξιν τών έχ-

Αυστριακή κυβέρνησις δτι ή

Ιταλία πρός καταστολήν τής αναρχίας

ήναγκάζετο ν’ άποβιβάση είς Αύλώνα ναυτικόν άπόο^ασμα, ώ ς μέτρον
χ.αθαρώς προσωρινόν καί μή δυνάμενον νά έπεκταθή πέραν τής πό
λεως τής Αύλώνος. Ά μ φ οτέρας τάς δηλώσεις έκείνας είχε λάβη ύπό
σημείωσιν ή Αυστριακή κυβέρνησις. — * Έ ν τούτοις έ'κτοτε αί Ίταλικαί επιχειρήσεις έν Άλβανί^ είχον βαθμηδόν λάβη δλως διάφορον καί
μόλλον έκτεταμένην μορφήν,Μετά τό ναυτικόν α,πόσπασμα απεβιβάσθη
πεζικόν, 'πυροβολικόν καί υλικόν πολέμου είς σημαντικήν ποσότητα.Ή πό

θροπραξιών καί επομένως μετά τήν έκ τής Τριπολίτιδος καί Κυρηναϊ

λις Αύλώνος,ώς κα! ή Κανίνα κα! Σβέρνες,κατελήφθησαν στρατιωτικά);.
Ό άριθμός τών έν τοίς Άλβανικοίς ύδασιν ’Ιταλικών πηλίμικών πλοίων

κής άποχώρησιν τών Οθωμανικών στρατευμάτων καί αξιωματικών
καί εύθύς ώ ς πραγματοποιηθώσιν οί δροι, οί περιλαμβανόμενοι έν τή

διαρκώς αύξάνεται.’Εκτός τούτου ή ’Ιταλία κατέλαβε καί τήν πολιτικήν
διοίκησιν τής Αύλώνος. Νομαρχία, οικονομική διοίκησις, αστυνομία, χω

’ Ιταλική Διακοινώσει τής 15 Μαρτίου 1912 πρός τάς Μεγάλας Δυ

υοφυλακή καί δημαρχΐα λειτουργοΰσιν ύπό τόν έλεγχον τών οργάνων
τής ’Ιταλικής κυδερνήσεως, ών τινές φέρουσι τόν τίτλον Βασιλικών
Επιτρόπων. Καίτοι δέ τό σύνολον τών μέτρων τούτων δέν εύρίσκεται

νάμεις. ’Εννοείται επίσης δτι ή παρούσα δήλωσις, ή έκ,^ηγάζουσα έκ
τών διατάξεων τής Συνθήκης τής Συμμαχίας, θέλει θεωρηθή παρά τε
τή ς’ Αύστροουγγριικής καί τής Ιταλικής κυ·βεονή.σΐεως ώ ς απολύτως
μυστική καί έμπιστευτική, διότι άλλως δέν ήθελεν επιτυχή τόν κοινόν
σκοπόν τών δύο Κυβερνήσεων, ήτοι τήν έπίσπευσιν καί διευκόλυνσιν
τής Ειρήνης».

έν αρμονία πρός τό γράμμα καί τό ,πνεύμα τών επανειλημμένων δη
λώσεων τής ’Ιταλικής κυβερνήσεως, ή Αυστριακή κυβέρνησις απέχει
έπί τού παρόντος πάσης άνταξιώσεο>ς, παρατηρεί δμως δτι αί Ί τα λικαί αύται ενέργεια! προβλέπονται υπό τοΰ άρθρου 7 καί παρέχουσιν

Έ κ τοΰ κειμένου τούτου προκύπτει δτι οί
δροι; τής κατοχής τών νήσων δέν ύφίστανται πλέον καί μολονότι διέρρευσεν εκ

αύτή, ώ ς καί ή κατοχή τής Δωδεκάνησου από τοΰδε δικαίωμα ανταλ

τοτε σχεδόν τριετία ή ’ Ιταλία δέν α^έδωκε τάς νήσους είς τήν Τουρ

ρακτήρα παροδικόν έκ τούτου θά έπήρχετο υπέρ τής Αυστρίας πρό
σθετον δικαίωμα ανταλλαγμάτων.

κίαν- Ά φ ’ ετέρου τό κείμενον εκείνο άποδεικνύει δτι ή ’Ιταλία άνεγνώρισε τήν συσχέτισιν τής κατοχής τών νήσων πρός τό άρθρον 7
τής Συνθήκης. Φαίνεται άρα δήλον δτι, αν ή ’Ιταλία έπιμένη είς τήν

λαγμάτων. ’Εάν δέ ή ’Ιταλική κατοχή τής Αύλώνος έπαυε νά έχη χα

Διά τοϋ υπομνήματος τούτου ό βαρώνος Μπούριαν έπειράτο νά με
τάθεση τό ζήτημα ύποβάλλων άνταξιώσεις είς τήν περί άνταλλαγ μά -

των άξίωβιν τής ’ Ιταλικής κυβερνήσεως.
Καί τήν τοιαύτην σπράν
ιδεών έζήτει συγχρονίας να ενίσχυση διά τών εν Ρώμη ύποβαλλομένων
&πρ ;οϋ Μάκκιο βολιδοσκοπήσεων περί παραχωρήσεων εν ’Αλβανία.

κίνδυνον θά έτρεχον αί νήσοι άν έκτοτε άπεδίδοντο είς την Τ ο ύ ρ κ ο ι
ανίκανον ooouv στρατιωτικώς νά προάσπισή αύτάς.

II κατοχή άρα

ιών νήσων κατά τήν διάρκειαν τών Βαλκανικών πολέμων καί κατά τήν
διάρκειαν τής παρούσης Ευρωπαϊκής συρράξεως, είς ήν συμμετέχει ή

Η άπάντησις τοΰ Σοννίνο τής 12 Φεβρουάριου 1915 είναι μακρο-

Τουρκία, άπετέλεσε καί άποτελεί έκδούλευσιν παρασχεθείσαν ύπο τη,

τάτη καί παρέχει ήμΐν πλήρη τέλος τήν διαφώποιν τών κατά τόν 1ταλοτουρκικόν πόλεμον συμβάντων ώ ς πρός τάς καταλήψεις τών νή

Ιταλίας πρός την σύμμαχον τής Αυστροουγγαρίας».
Τάς δ η λ ώ σ ε ι ς ταύτας δέον νά λάβο>σι ύπό σοβαράν σημείωσιν οί

σων» — "Οταν ή ’ Ιταλική Κυβέρνησις ανήγγειλε διαδοχικώς τάς κα
ταλήψεις τών νήσων, ό κόμης Μπέρχτολδ είχεν άπαντήση την 23ην

ταλίας, δτι άν δέν έπροστάιευε διά τής σημαίας της τήν Τουρκικήν

Μαίομ 1912 «δτι θά είχε μέν τό δικαίωμα νά ζηιήση ανταλλάγματα

κυριαρχίαν, πρό πολλού αί νήσοι τού

>.οτά τό άρθρον 7 τής Συνθήκης, άλλ’ οπως μή παρακώλυση τήν έλευ-

ροι είς τάς άγκάλας τής 'Ελλάδος. ’Αλλ’ εχομεν ούτω καί άλλην έμ

θέραν ένέργειαν τής Ιταλικής κυβεονήσεως δέν ήναντιοΰτο είς τάς
καταλήψεις, ούδέ έπεκαλείτο έπί τή ευκαιρία τούτη τό δικαίωμα τών

μεσον ομολογίαν τών δικαίων έπί τών νήσων τούτων άξιώσεών μας,
τών οποίων τήν πραγματοποίησιν αύιή καί μόνη ή ’Ιταλία ^αρημ-

ανταλλαγμάτων. Διεκήρυττεν όμως κατηγορηματικώς δτι άν ή Ιταλία

πόδισε.

ί.μέτεροι διπλωμάται. "Εχομεν δι’ αύτών επίσημον ομολογίαν τής ’Ι 
Αρχιπελάγους θά ησαν ελεύθε

.

■ίθελε προβή είς περαιτέρω κατάληψιν τών νήσων τοϋ Αιγαίου δέν θά
ήδύνατο νά συναινέση άφήνων είς τήν ’Ιταλίαν πλήρη τήν ευθύνην,
ι’ πκρυλαττόμενος καί τοΰ ενδεχομένου δικαιώματος
ανταλλαγμάτων».
Τ άς δηλώσεις έκείνας ερμήνευε ι ό Σοννίνο ώ ς αποτελούσα- ,παραίτη-

Προκειμένου περί τής κατοχής τής Αύλώνος, άπαντών ό Ιταλός
Υπουργός είς τάς Αυστριακός αντιπροτάσεις τονίζει δτι ή ενέργεια

σ:ν τής Αυστρίας άπό τού δικαιώματος ανταλλαγμάτων διά τήν κατά-

νής ’ Ιταλικής κυβερνήσεως έσωσε τήν ’Αλβανίαν άπό άκρωτηριασμούς.
«Είναι γνωστόν, λέγει, δτι ή Αυλών εύρίσκέτο ύπό τήν άμεσον άπει-

/ ηψιν τής Ρόδου καί τών Δωδεκανήσων. Ά λ λ ’ εκτός τούτου φέρει έν

}ψ

παρόδω καί τό επιχείρημα δτι αί καταληφθείσαι νήσοι περιλαμβάνον
ται είς τήν Μεσόγειον Θάλασσαν, ουχί δμο>ς καί είς τό ΑΙγαΐον πέ->

δων καί Ή πειρωτών. Καί είχον μέν ά^οκηρυχθή οί Ήπειρώται ύπό

λαγός, ένώ τό άρθρον 7 τής Συνθήκης προβλέπει

ιών συνεπειών μιάς Ηπειρωτικής κατοχής έν Αύλώνι».
Καί ενταύθα ό ’ Ιταλός πολιτικός, όμιλών έν όνόματι τής

μόνον περί τοΰ

Αιγαίου- Συνέπεια δμως τών δηλώσεων εκείνων, προσθέτει ό Σοννϊνο, ή ’Ιταλική κυβέρνησις ελα|6ε τήν σοβαράν άπόφασιν ν’ σ,πόσχη
τής καταλήψεως τών νήσο^ν Χίου καί Λέσβου, ένώ κατ’ ουσίαν μόνον
ή τών νήσων τούτων κατάληξης ήθελε δαμάση τήν Τουρκικήν άντίστάσιν πρός σύναψιν τής ειρήνης.
Κ αθ’ δσον αφορά τήν παράτασιν τής ’ Ιταλικής κατοχής, εκτός τής
γνωστής άντιρρήσεως δτι δέν έξεπληρώθησα ν οί δροι τής Συνθήκης
τής Λωζάννης, ό Σοννίνο άντιτάσσει καί τό εξής επιχείρημα, δπερ ώ ς
ένδιαφέρον τήν 'Ελλάδα, παραθέτομεν κατά λέξιν.
«Διά τής κατοχής τών νήσο>ν ή ’Ιταλία παρέσχεν άξιοσημείωτον εκ^ούλευσιν είς τήν Τουρκίαν, καθόσον αί νήσοι αύται ήθελαν άναπο-

ταραχών λόγω τών άντικρουομέναχν φιλοδοξιών μεταξύ Γκεγκη-

τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως άλλ’ ούδείς δύναται νά πλανάται περί
Ιταλικής

κι-βερνήσεως, λησμονεί έν τή άβιάστω φράπει τής μυστικής πρός τρί
τον συν?»νοι,σεως τά ατελείωτα τ-χ·νάσ',;ατα, διά τών οποίων ή δντλωιατία κατεγίνετο νά χρωματίση μέ

Αλβανικόν εθνισμόν τάς περιφε-

ρείας ’Αργυροκάστρου καί ΚορυΙιοάς. Ύ ,^ίκων είς μίαν άνάγκην άληθείας άναγνωρίζει τούς λαούς τών περιφερειών τούτων, ώ ς διαφό
ρους τών ’Αλβανών. Καί ονομάζει αυτούς Ή πειρώτας. Ά ρ α καί τάς
περίφερείας ταύτας ομολογεί ώ ς συμπεριλαμιβανομένας είς τήν ’’Η 
πειρον. Μ ’ δλας τάς διαστρεβλώσεις ιδεών καί γεγονόΙτων, ή άλήθεια
παραμένει πολλάκις έν επιφυλακή καί είς αύτών τών διπλωματών τάς
ΐι , χάς καί έκχύνεται μεθ’ ορμής εύθύς ώ ς εύρη τήν ευκαιρίαν.

φεύκτως κατακτηθή ύπό τής Ελλάδος, ώ ς συνέβη διά τήν Χίον, Λέ
σβον και λο',^άς νήσους τάς ήδη κατεχομένας ύπό τής 'Ελλάδος. Καί

Δημιουργών νέα έκάστοτε επιχειρήματα περί την ερμηνείαν
τής
συνθήκης κατώρθωσεν ό Μπούριαν νά παρατείνη τόν διπλωματικόν α

εχομεν δεδομένον δτι ή Τουρκία μεγάλως έπειθύιιει τήν έξακολούθησιν τής ’Ιταλικής κατοχής, καί οτ’ δέποτε έζήτησε τήν άπομάκρυνσιν
ήάών, έννοοΰσα τελείως δτι έν τή άβεβαιότητι τής πολιτικής -καταοτά-

γώνα μέχρι τοΰ Μαρτίου. Διεϊδον τέλος καί αύτός και ό Μπύλωβ οτι
τό σ τ ά δ ι ο ν τοΰτο έξηντλήθη και ήπειλείτο διακοπή τών συνεννοήσεων.

σεως καί λόγω τοΰ επισφαλούς των Ελληνοτουρκικών σχέσεων μέγαν

Καί Ιδού ή σκηνογραφία μεταβάλλεται. Τήν 9 Μαρτίου ό Ά βά ρ ν α δε-

χεται t<|V οηλωσιν ότι ή Αυστριακή κυβέρνησις είναι όιατενειμενη να
ου^ΐ|ιΐ[ϋ<| ιυ ^ιμημα των εοαφίΛων παραχωρηοεων.
LOiHja

ii

ιια>νια νυμι-

fcuun|v κυρίαν του εοαφυυς υειει με^α τίνος ακαμ ψ ίας χας

ε5ης
ρασεις· α ) απόλυτόν μυστικότητα των όιαπραγμαιεικίβων,
Γ1 ) αμ*οαν εκιεΛεσιν της συναφττηοομενης συμφωνίας, γ ) χα συμφωνηυηοομενα να αφορωσιν ολΟ/ίΛηρυν την όιαρκειαν χου «αροντος
πολέμου.
Μετά τήν αποδοχήν τών βάσεων τούτων ή ’ Ιταλία ύπεσχετο νά καΰορίση το ελαχιστον οριον των αξιώσεων της. Επρότεινε συγχρόνως
οπως, αν εντός Ουο εόοομαόων όκν καταρτισιίη ή συμφωνία, οιαυΐ|ποτε
.·>ρότασις ϋεωρηται ώ ς μη γενομενη.
Γην πρωτην και τριτην ρασιν εοεχθη ανέπιφυλάκτως ό Μπούριαν,
άλλ έπί τής δευτέρας γεννά νέον άπέραντον θέμα συζητήσεως. Τό
αρθρον 7, Λεγει, προόλέπει περί προηγούμενης συμφωνίας ανταλλαγ
μάτων, άλλ’ ονχι καϊ ,περί προηγούμενης έκτελέσεως αΰιής. Ά λλ’ εκ
τός τούτον τήν έκτέλεσιν τοιαύτης συμφωνίας πρό τής λήξεως του πο
λέμου παριστάνει και ουσιαστικώς δυσχερή δι’ εσωτερικούς λόγους.
Μετά μακράς άκάρπους συζητήσεις προβαίνει τέλος ό Σοννϊνο είς
τήν δήλωσιν ότι διακόπτει τάς διαπραγματεύσεις και δέν θά έπανέλθη
εις αυτάς είμή μόνον κατόπιν σαφών καί καθαρών Αυστριακών προ
τάσεων. ’Αποτέλεσμα τής δηλώσεως ταύτης ήπήρξεν ή έκ νέου παρέμ
βασις τής Γερμανίας καί δήλωσις αύτής δτι έγγυάται διά τήν πιστήν
καί μετ

τον άρνήσεως.—'Τ έλος μετά έπανειλημμένας συζητήσεις κατωρθώθη νά
,π: ισθή ή Ίταλία δπως ύποβάλη τάς δριστικάς αύτής προτάσεις.

εύθύτητος έκ μέρους τής Αυστρίας έκτέλεσιν τών συμφωνη-

θησομένων, εύθύς ώ ς συναφθή ή ειρήνη.

Τό σχεδίαν τής προταθείσης συμφωνίας, αποκαλυπτικόν τών ’Ιτα
λικών βλέψεων, άνεκοινώθη πρός τόν βαρώναν Μπούριαν τήν ΙΟην
’Απριλίου 1915 και περιλαμβάνει μεταξύ τών άλλων τά έξης άρθρα.
1) Παραχώρησιν ολοκλήρου τοΰ Τρεντίνον. 2) ΜεΤαρρύθμισιν τών
Ανατολικών ’Ιταλικών σι^νόρων παραχωρουμένων είς τήν ’Ιταλίαν τών
.πόλεων Γρεδίσκας και Γκοριτσιας. 3) "Ιδρυσιν νέου αυτονόμου και άνεξαρτήτου κράτους περιλαμβάνοντος τήν πόλιν τής Τεργέστης μετά
τής περιοχής της και τών περιοχών Καποδιστρίας καί Περάνου. 4)
Παραχώρησιν είς τήν ’ Ιταλίαν τής όμάδος τών Δαλματικών νήσων Αίσσης, Αεσίνης, Κούρτσολας, Ααγόστας κτλ. 5) “ Αμεσον κατάληψιν ύπό
τής ’ Ιταλίας τών παραχωρουμένων χωρών καί έκκένωσιν τής Τεργέστης
μετά τής ,τ^εριοχής της. 6) ’Αναγνώρισιν τής ’ Ιταλικής κυριαρχίας έπί
τής Ανλωνος μετά περιοχής άρκσύσης πρός ύπεράσπισιν αυτής καί του
κόλπου αύτής συμπεριλαμβανομενης καί τής νήσου Σάσσωνος. 7) Παραίτησιν τής Αυστρίας άπό παντός ενδιαφέροντος αύτής έπί τής ’Αλ
βανίας. 8) Ύποχρέωσιν τής ’Ιταλίας νά τηρήση καθ’ opratfav τήν δι
άρκειαν τοϋ πολέμου τελείαν ουδετερότητα απέναντι τής Α υστρίας καί
Γερμανίας. 9)

Παραίτησιν τής Ιταλίας από τής έπεκτάσεο>ς άλλων

ανταλλαγμάτων καί δμοίαν παραίτησιν τής Αυστρίας διά τήν ύπό τήί
’ Ιταλίας κατοχήν τών Δωδεκανήσων.

Αλλ’ ή Ιταλική κυβέρνησις

δέν άρκεΐται είς τήν δήλωσιν ταύτην. ’Επιμένει δέ πάντοτε δτι δέν δύναται πλέον νά ε’ισέλθη είς νέας συζητήσεις είμή μόνον κατόπιν Αυ
στριακών προτάσεων.

Τ ά ς καταπληκτικός ταύτας αξιώσεις ό βαρώνος Μπούοιαν ήκουσε
0 ’(οπών. Ή δυνήθη νά άναβάλη τήν ά,πάντησίν ταυ έπί έξ δλας ημέρας.

Έν τώ μεταξύ φημαι έκυκλοφόρουν περί χωριστής εΙρήνης προς τήν

Μέ τήν νέαν ταύτην φάσιν τών ζητημάτων κατορθώνει καί πάλιν ό
Μπούριαν νά κερδίση ολόκληρον σχεδόν τόν Μάρτι©ν καί τέλος τήν

Ρ οσσίαν. Έγίνοντο άρα περί τούτου βολιδοσκοπήσεις ή μή τυχόν έπίτΐίδε; διεσπείρονΤο πρός έκφοβισιιόν τής ’ Ιταλίας ; Τέλο; τήν 16 ’Α 

27ην τοΰ μηνός τούτου συναινεΐ νά υποβολή τάς έξης προτάσεις.

πριλίου ελυσε τήν σιγήν. Τάς αξιώσεις περί Γκορίτσια;, Τεργέστης καί
Λαλιιατίίΐων νήσων έχασακΐήρισεν απολύτως σ,παραδέκτους. Κ αθ’ δσον

1 ). Ή Ιταλία νά τηρήση μέχρι τέλους τοΰ πολέμου ουδετερότητα
ευμενή προς τήν Αυστρίαν καί τούς συμμάχους της. 2) Ν ’ άφήση είς
αυτήν πλήρη έλευθερίαν ένιεργείας έν τφ Αΐμω εκτός τής ’Αλβανίας,
περί ής θά μείνη Ισχυρά ή ύπάρχουσα συμφωνία. 3) Εις αντάλλαγμα
ή Αυστρία προσεφέρετο είς παραχώρησιν έδάφους ένίτώ μεσημβρινφ
Τυρόλφ μετά τής πόλεως τοϋ Τρέντου, ήπό τόν δρον δπως ή συμφο>
via αΰτη μείνη μυστική μεταξύ Αυστρίας καί ’ Ιταλίας—Τάς προτάοίις ταύτας ή ’ Ιταλία δέν έθεώρησεν επαρκείς. Μεταξύ τών άλλων έ

ι’ φοοα τό Τρεντίνον έδέχετο νά αύξηση κατά Tt τά δρια τ ή ; αονικώς
προταθείσης τη ’Ιταλία παοαχωρήσεοκ. Τ ά ς περί ’Αλβανίας και Αυλώ
να; προτάσεις έθεώρει επίσης άπαραδέκτους, καίτοι συνηνει δπως συ’Γητήση μετά της ’Ιταλίας περί άναθεωρήσεως των περί ’ Αλβανία; συιι(r.-.wfmv έ,τί τίΐ βάσει είτε τ ή ; παοούση; καταστάσεως είτε μελλουσών
πολιτικών μεταβολών. ’Αντεπρότεινε τέλος δτι τήν ύποχρέωσιν ούδετεοότητος δέον ν’ άναλάβη ή ’ Ιταλία καί απέναντι τ ή ; συιιαάχου Τρυρ-

σ τ η σ ε ν δπο>ς ή Αυστρία παραιτηθη παντός ενδιαφέροντος διά τήν

κίας. Κ αθ’ δσον άφορα την άξίωσιν περί άαέσου έκτε?^ηεω; τών έδα-

’ Αλβανίαν. ’Επί τοϋ σημείου τούτου ό Μπούνιαν άιπηντησε δι’ άπολύ-

,φ κών παραχωρήσεων άχηντησεν δ ’-’ αρνητικής ύπεκφιτγης πραβάλλων

τό δυσχερές τής πραγματοποιήσεως διαρκοΰντος τοϋ ,πολέμου.
ΑΙ ίδέαι τών δύο μερών άπεΐχον πολύ απ’ άλλήλων. Ό ’Α βάρνα ήννόησε τό αδύνατον πάσης συνεννσήσεως καί τήν 2δην ’ Απρίλιον έτηλεΥΓ.άφει δτι συμφωνίαν έπι τών π ρ οτεινομ ένω ν βάσεων έθεώοει σχεδόν
άκατόρθωτον.’ Αλλ’ ή Ιταλική κυβέρνησις έδείκνυτο άνένδοτος.Κατά τήν
τε/^ειτταίαν μακράν συνέντευξιν τοϋ Ίταλοϋ πρεσβευτού πρός τόν Μπούο·αν, γενομένην τήν 29ην Α,^ριλίοΊ', ει*ς ματην ο εΐς προσεπαθησε νά
Γιείσΐ| τόν άλλον.
Ή άπό 3 Matoj 1915 έγγραφος διακοινωσις τής Ιταλίας πρός τήν
Αυστρίαν θά μελετηθή πολύ ύπό τής 'Ιστορίας. Διά ταύτης καιελΰετο
;άα συμμαχία τριακονταετής, έπιδοάσασα τοσοϋτον άποτελεσματικώς έπί

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ

ΟΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΑΓΩΓΟΙ

τών πολιτικών πραγμάτων τής Ευρώπης. Τήν κατά τής Σερβίας κήρυξ:ν ρτολέμου ύπό της Αυστροουγγαρίας θεωρεί ή Ιταλική κυβέρνησις ώς
γεγονός διαταράξαν τό Βαλκανικόν καθεστώς και έπομενως αποτελούν
ταραβίασιν τής Συνθήκης τής Συμμαχίας. Και μετά σύντομον ιστορίαν

Λεα.τόν τταραθ^τομεν ένταΰθα, νομίζοντες δτι Η - αύτά εί’οΕσκεται ή επιστημο

τών

λακωνι

νική Ιχ'ΐ<ι<ι.ο\: καί τής Ε λληνικής κ α τα στά σ εω ς, οποία ιιίίτιι εξελίσσεται άηό

κήν, άλλά τοαγικήν ψράσιν. «'Επομένως ή Ίταλια, 'πεποιθυΐα επι το δί
καιον αίτής, βέβαιοί και διακηρύττει δτι αναλαμβάνει άπό τοϋδε πλήρη

τοί Φε6(κ.·υας>:οΐ' του 1915. Εις τουλάχιστον έκ τώ ν συγχϋόνων Ε λ λ ή ν ω ν δη 

διαπθαγματεύσεων,

καταλήγει τό

έγγραφον εΐς τήν

( Τ ά κ α τω τέρ ω κεφ άλαια τής

«Πολιτικής Ψ υχολογίας»

τοϋ lowm riwv

μ α γ ω γ ώ ν ά ναγινώσκων τ α ς σελίδας ταύτας ίΗίνα/.αλύψΐ) άναμφιβόλως εαυτόν. )

ί '.εΐ'θερίαν ένεργείας καί κηρύτ*ιΙει άκυρον καί εΐς τό εφεξής ανι,σχυρον

->ΐ" Συνθήκην τής Συμμαχίας αυτής πρός τήν Αΐστρουγγαριαν.
’ Όπισθεν τών λέξεων τούτων ήκούετο ήδη μακρυνός ό ήχος τού τη/ί-βόλου.
3Α ν τώ ν ιο ς Μ ά τεσ ις
Βουλευτής

’ Αττικής καί Βοιωτίας

Παρατηροϋμεν έν πρώτο ις δτι λαϊκή Κυβέδνησίς ούδαμώς σημαίνει
; υβέρνησιν προερχομένην έκ τοϋ λαού, άλλ’ έκ τών δημαγωγούντων αύ
τόν. Τ ά πλήθη δέν έχουν τήν νικώσαν γνώμην. Υποτάσσονται εΐς τήν
■νώμην τών δημαγωγών, έπειθα δέ υπνωτιζόμενα τήν επιβάλλουν βιαίι;>ς. Α ϊτός είναι ό μηχανισμός τού καλούμενου ρεύματος τής κοινής
γνώμης. Ουδέποτε—ή σχεδόν ούδέ,ποτε—τά πλήθη καθορίζουν τά τοι«ϋτα κινήματα. Προσδίδουν είς αύτά δύναμιν εναντίον τής όποιας τί
ποτε δέν δύναται νάντισταθή, άλλά δέν τά δημιουργούν. 'Ό ταν έτουφενιίσθη ό Φερρέρ, δστις ήτο ,τρόσοχτον άγνωστον εις τόν Παρισινόν λαόν.
δημαγωγοί τ'.νες (.οδήγησαν πολλάς χιλιάδας λαού νά επιτεθούν κατά τής
'Ισπανικής πρεσβείας. Τό πλήθος έρεθισθέν άπό τούς λόγους των, χωρίς
άλλως τε νά έννοή τό διατί, έπειδή άπό τό άρχικώς συμβάν δέν έγνωοιζ·ε σχεδόν τίποτε, παρεδόθη είς δλας τάς βιαιότητας άκόμη καί είς
λεηλασίας καί δολοφονίας. Τρομάξαντες οί δημαγωγοί διέταξαν τήν ε
παύριον ειρηνικήν διαδήλωσιν καί τό αύτό πλήθος τό τόσον βίαιον την
,ττΓοτεραίαν, έδειξε παραδειγματικήν σύνεσιν.
Τ ό π/,ήθος είναι τώ δντι έξαιρετικώς ε ύ ά γ ι ο γ ο ν , δταν τις γνωρίζη
νά τό όδηγή. Ή τέχνη τής καθοδηγήσεώς του είναι άρκετά γνωστή άπό
ιούς συγχρόνους μεγάλους δημαγωγούς.
Κατά τό φαινόμενον άρα μόνον, επαναλαμβάνω, κυβερνούν τά πλήθη.

/

ΑΙ. σημερινά! κυβερνήσεις πολύ άπέχουσαι άπο τοΰ νά είνα: λαϊκαί, έκπςοσωποΰν απλώς ολιγαρχίαν δημαγωγών.
Δεδομένου λοιπόν δτ: ούτοι δημιουργούν τήν κοινήν γνώμην, εχει δι’
ήαας ρτολλήν σπουδαιότητα ή γνωσις τοΰ τρόπου καθ’ δν τήν δημιουο-

ιτχύος τής

Αγγλίας». "Οπλον τρομερόν κατά τών αντιπάλων των δ

ίοχυρισμός ούτος, είς τόπον δπου δ τελευταίος χειρώναξ θεωρεί, ώς
ί'όγμα θρησκευτικόν άπαραβίαστον, τήν ανάγκην τής ναυτικ.Γς ύπεροχήτύς Μεγάλης Βρεττανίας.
Εικόνες έτόνιζον έναργέστερον τήν επιτακτικήν ισχύν τών φράσεων.
Μία έ ξ αύτών, μεγάλη, χωοίσμένη είς δύο, έπροξένησε τήν μεγαλητέραν

γοΰν.

έντύπωσιν καί εκαμε πολλούς νάποφασίσουν τήν ψήφον των. ’Αριστερά
Οι κανόνες τής ψυχολογίας τοΰ πλήθους δέν περιήλθον είσέτι

είς

νώσιν τών πολιτικών μας άνδρών. Πράγματι οίτοι δέν παύουν έξυμνοΰντες τήν σωφροσύνην, τήν κρίσιν και τόν ορθόν νοΰν τοΰ πλήθους,
οοετάς τάς όποιας ουδέποτε έ'σχε.Τά πλήθη έκδηλοΰσι ενίοτε ηρωισμόν,
τυφλήν άφοσίωσιν δι’ ώρισμένας Ιδέας, άλλ’ ουδέποτε κρίσιν. Ή Ιστο
ρία πάσα τό καταδεικνύει. ’Εάν δέ ποτε τά ,π/.ήθη
τοΰτο προήλθεν έκ τοΰ δτι εύρέθησαν

άλλοι

απέδειξαν κρίσιν,

οιτινες

έκλιναν

άντ*

αύχών.
Χαρακτηριστικά τοΰ πλήθους πλήν άλλων είναι ή παντελής αδυναμία
τοΰ σκεπτεσθαι ή τοΰ δυνατοΰ τής έπιδράσεοις επ’ αύτοΰ συλλογισμού
τίνος, ή άπλοϊκότης, ή εύσυγκινησία καί ή εύπιστία.
ΑΙ ίδέαι δέν είναι προσιτοί εις αύτό είμή ύπό τύπον συντόμων φ ρα
π ώ ν ποοκαλουσών εικόνας. ’Επί παραδείγματι τό κεφάλαιον, είναι διά
τό πλήθος, προγάστωρ, οκνηρός αστός, άποζών έκ τού Ιδρώτος

τοϋ

λαοΰ.
Τ ό Κράτος είναι δ χωοοφύλαξ καί δ στρατός. 'Ο κληρικαλισμός εί
ναι ή κυβέρνησις τών παππάδων. Ό σοσιαλισμός είναι κυβέρνησις ποϋ
θά πατήση στόν λαιμόν τοΰς αστούς καί θ ά έπιτρέψη εις τόν εργάτην
νά τρώγη καί νά πίνη γωοίς νά κά'ΐντι τίποτε.
Οί πολιτικοί κατενόυσαν εξ Ενστίκτου τήν άδυναιιίαν

τογ> ιγλ roruric

ρ?-

τό νά δένεται παοαστάσεΐί πολλών Ιδεών συγχρόνους καί τήν χοησι■ι ίτητα φράσεων ορμητικών καί σαφών. Κατά τάς έκλογάο ποοσπαθοΰν

Λ'ονεΰοοί'ν τοιαύτας φοάσεις, δυναμένας νά χρησιμεύσουν, ώ ς λέγουν,
δι’ έκλονικόν iyrorrrnniviia.
01 "Αγγλοι είναι ol aptrrroriyvat τής τοιαύτης συιιπυκνώσεωο *οηΓπιοποιοϋντες πρό παντός τύν ισνυοάν έντύπωσιν ήν ποοκαλεΤ η εΐκών.
Λί τελειΟταΤα? των εκλοναί απέδειξαν rnv δύναμιν τών απλών καί κα■ηινοοττιιατικών φοάσεων. Ή ΆννλΕα δλη. έπί τινα καιοόν. έκ«λΰα>θη
άτλ yοο>ίολιθογο«φίας, Ιστεοηιιένας τών διεξοδικών έξυνησεων τών δuro'mv κάιινουν τόσην κατάγρυσιν οι εις τά λατινικά έ'θνη ύποΐιηήφ’.οι.
“ Ol n ri Trccinoirf τών 'Ε νωτι/ω ν εΐνε συιντυκνωθη εις Φράσεις τ’-vac ώ ς
ή έξης. «ψηφίζοντες τούς οιξοσπάστας, ψηφίζετε κατά τής ναυτικής

καί ύποκάτω τής χρονολογίας 1900 ένα πελώριον θωρηκτόν εδιδε τήν
είκόν« τού συνόλου τοΰ ’ Αγγλικού στόλου, παραπλεύρως ύ’ αύτοΰ ένα
μικρό καραβάκι παρίστανε τόν Γερμανικόν στόλον κατά τό αύτό, ετος.
Λεξια τοΰ προγράμματος, ύπό τήν χρονολογίαν 1910, οί δροι είναι
ανεστραμμένοι καί τό γερμανικό καραβάκι φαίνεται δτι έ'γεινε μέγα
ίίωρηκτόν σχεδόν έξ ’ίσου με τόν αγγλικόν γίγαντα άξιοσέβαστον. Ό
κίνδυνος τής ’Αγγλίας παοίστατο ουτω προφανής. ’Ανωφελές νά προοτεθή δτι κανείς δέν έφρόντιζε νά έξακριβώση τήν στατιστικήν ακρί
βειαν τοΰ προγράμματος. Θά άπητεΐτο πρός τοΰτο, συλλογισμός, πνεύ
μα κριτικόν, άρεταί ών τά πλήθη υπήρξαν πάντοτε sστερημένη.
'Ό λ α αύτά τά τεχνάσματα βασίζονται έπί τής τελείας γνώσεως τής
λαϊκής ψυχής, τής εύπαθείας, τής εΰπειθείας της καί τής έ^πιδράσεως
τήν δποίαν άσκεϊ έπ’ αύτής ή έπανάληψις. ’Εάν τά ποθούμενα άποτεϊέσμαπα δέν επιτυγχάνονται πάντοτε, τοΰ αγγλικού κοινοβουλίου διηρημένου σήμεορν είς δύο σχεδόν ’ίσα κόμματα, τούτο άποδοτέον είς τό
οτι. άμφστέρων τών αντιπάλων μεταχειριζομένων τά αύτά δ,πλα, τά
<ντοτελέσματά των άλληλοεκμηδενίζονται. ’Εν τή περιπτώσει ταύτη ό
έκλογεύς, αναποφάσιστος, ακολουθεί τήν ώθησιν τής μερίδος είς ήν
καί προηγουμένως ανήκε.
Ώ ς έκ τής ευαισθησίας το)ν τά πλήθη έξεγείρονται εύκόλως, άλλά
χάρις είς τήν άστασίαν των μεταστρέφονται ακόμη εύκολώτερον. Ό
r ρως δ φερόμενος σήμερον έν θριάμβω πρός τδ Καπιτώλιον, θά κρημνισθή αΰριον μετά τοΰ αύτοΰ ένθουσιασμοΰ άπό τοΰ ύψους τής Ταρπηΐας πέτρας. Τήν προτεραίαν τής πτώσεως του, δ Ροβεσπίέρρος ήτο
ό θεός τοΰ Παρισινού δχλου- Τήν επαύριον δ αυτός δ'χλος ώρύετο λοι^ορών αύτόν καί παρελήρει έκ χαράς οπ'ισθεν τοΰ κάρρου τοΰ δδηνουντος πρός τήν λαιμητόμον τόν πεπτωκότα θεόν. Ύ πό τάς επευφη
μίας τοΰ πλήθους δ νεκρός τοΰ Μαράτου μετεφέρθη είς τό Πάνθεον,
άλλά τό ίδιον ^πλήθος ολίγα ετη βραδύτερον, έ'ρρίψε τό πτώμά του είς
τάς παρισινάς ύπονόμους. Ό νεκρός τοΰ Κρόμβελ εσχε τήν αύτην τύχην. 'Ο δημαγωγός, μή δυνάμενος νά εχη πεποΐθησιν είς τήν κρίσιν
τοΰ πλήθους, προσπαθεί μόνον να συγκίνηση τήν εύαισθησίαν του.
Δεδομένου δέ δ'τΐι καί δ αντίπαλος, φ ύσ& φ τω λάγφ, θ ά πράξη τό

•'διον εις to τέλος θά ^ντύχη εκείνος έκ τών δύο, ό όποιο; θά φωνάξΐ)
5» νατώτερα καί Μ δειχθή έπιθετίκώτεοος.
Ή ανάγκη αΰτη τής έπιθετικότητος είναι τοιαύτη, ώστε εΐδομεν,
κατά τάς τελευταίας έκλογάς, άλλους ύπουργούς, φημιζομένους συνή
θους διά τήν άξιοπρέπειάν των, είς τούς λόγους των πρός τόν λαόν,
νά έκστομίζοβν ύβρεις άναλόγους ,πρός τάς άκουομένας είς τάς λέσχας
τών ’Ιακωβίνων κατά τήν εποχήν τής Γ αλλικής Έπαναστάσεως· Εί ς
δημηγορίαν του, ό Λόϋδ Τζώρτζ, Υ πουργός τών Οικονομικών, διεκήριττεν δτι ή Βουλή τών Λόρδων «ήτο συνελευσις άθλιων άνανδρων,
ελεεινών ουτιδανών, μή έχόντων καρδίαν ώστε νά πράξουν το καλόν,
άλλ’ ουτε αρκετά θαρραλέων διά τό κακόν». Παρόμοια- ύβρεις έπανελο,μβοίνοντο καθημερινώς μίτο τών διαφόρων άλλων Υ πουργών πρό
τών εκλογέων της περιφερείας των.
Έν τΓ] μελέτη τής λαϊκής ψυχολογίας σημειωτέον επίσης ότ; ή συνείδησις τής δυνάμεως του και τοϋ άνευθύνου του, κάμνει τό πλήθος
υπερβολικά εύερέθιστον και ύπερήφανον.
Έ ξ άλλου οίαδήποτε καί άν ώσι τά αισθήματα τοϋ πλήθους, είναι
πάντοτε υπερβολικά και διά τοΰτο όσον μεγάλη είναι ή υπερηφάνεια
του, άλλο τόσον μεγάλα», είναι ή ύπακοή του και ή ήποδούλωσις όταν
εΰρίσκεται πρό άνδρών άσκούντων γόητρον.

Έ ν άπό τά τελευταία χαρακτηριστικά τής λαϊκής διανοητικότητος,
είναι καί ή άκρα εύπιστία της, οΰσα απεριόριστος καί όμοια πρός τήν
ι ί-πιστίαν τοΰ μικρού παιδιού. Σίτά μάτια τοΰ πλήθους τίποτε δέν είναι
αδύνατον. ’Εάν ζητήοη τό φεγγάρι, πρέ,πει νά τοΰ τό ύποσχεθώμεν·
’Ά λλω ς τε οί ‘πολιτικοί δέν οπισθοχωρούν πρό τοιούτων υποσχέσεων!
Λιασπείοατε κατά τινα εκλογήν τάς μάλλον αναληθείς συκοφαντίας κα
τά τοΰ αντιπάλου σας : Θά σάς πιστεύσουν πάντοτε. Ν ά άποφύγετε μο
λαταύτα νά τόν κατηγορήσετε διά πολύ μεγάλα εγκλήματα, διότι θά
τόν καταστήσει? συμ,ταθή καί τά πλήθη κατά κανόνα δεικνύουν, τώ
,'ντι, θαυμασμόν άνάμικτον μέ σέβας διά τους μεγάλους εγκληματίας.
Ή παρατηρούμενη είς τά πλήθη απεριόριστος εύπιστία δέν είναι α
ποκλειστικόν α’ί σθημά των. Ή εύπιστία καί όχι ό σκεπτικισμός αποτελεί
τήν φυσικήν μας κατάστασιν. Ό λοι μας κατέχομεν μικράν δόσιν κρι
τικού πνεύματος διά τά πράγματα τοΰ επαγγέλματος μας, άλλ’ έ'ξίβ
τοΰ περιωρισμειου τούτου όρίζοντος, γενικώς δέν δεικνύομεν ,τσρά λίαν
ασθενή ίχνη τούτου. Μή πιστεύετε πολύ εις τόν σκεπτικισμόν τών σκε
πτικιστών· Ώ ς έπί τό πλεΐστον ούτοι δέν έκαμαν άλλο τι είμή νάλλάζουν τό άντικείμενον τής εύπιστίας των. Οί σοσιαλιστικοί παράδεισοι

άνΤικάτέσΐησαν

τόν παράδεισον

της παραδοσεω;.

Οί σ,ποθανόντες

θίοι, άφήκαν διαδόχους, τά κινούμενα τραπεζάκια, τούς ύπνοβάτας, τά

ΐ|υλακτά ποΰ φέρουν ευτυχίαν.
Η εύπιστία τοΰ πλήθους ομοιάζει τήν εύπιστίαν τών πρωτογόνων
πνευμάτων. Οί συντάκται αγγελιών καί προγραμμάτων, τό γνωρίζουν
καλώς καί γνωριζόταν επίσης τήν υποβλητικήν δύναμιν τής διαβεβαιώσ ως καί τής έπαναλή-ψεως.
Μεγάλαι περιουσία! γίνονται καθημερινώς διά τής αγγελίας θερα
πευτικών αντικειμένων, έχόντων έντελώς φανταστικός Ιδιότητας. Τό
κέρδος είναι άκόμη βεβαιότερον εάν είς τάς α,πλοϊκάς ψυχάς, ύποδειχθή
. ημαντική ωφέλεια δι’ αγγελίας έπαρκώς υποβλητικής. Λεγεώνες χρη
ματιστών ζοΰν άπό τάς μάλλον άπιθάνους υποσχέσεις έπιτηδείως έπαναλαμβανομενας. Λιά νά τάς συντάξουν δέν απαιτείται ποσώς νά κά
μουν μεγάλην σπατάλην τής φαντασίας των, άρκεΐ νά βεβαιώνουν πάν
τοτε τά αύτά πράγματα μέ τάς ίδιας λέξεις. Ή έφημερίς «Οικουμένη»
αφηγήθη τήν διδακτικήν Ιστορίαν τών μετοχών μεταλλείου τίνος έν τή
Αργεντινή Δημοκρατία, τό όζοίον ουδέποτε έλειτούργησε. Κάθε εξ
μήνας άγγελίαι κυκλοφορούσα·. κατά έκατομμύρια επαναλαμβάνουν δτι
θά διανεμηθή λίαν προσεχώς ύπέρογκον μέρισμα, καί δτι προκειμένου
ώ ς έκ τούτου νά διπλασιασθη ή άξια τών μετοχών, πρέπει νά σπεύση τις
νάγοράση Πεπεισμένος, ό μικρός κεφαλαιούχος, τσακίζεται πρό τών
θυρίδων διά νά μή χάση παρομοίαν ευκαιρίαν. Εννοείται δτι ουδέποτε
διανέμεται μέρισμα. Π αρ’ δλα ταΰτα άπό πέντε ήδη έτών ή έπιχείρησις
επαναλαμβάνεται καί χάρις είς τάς επιτηδείους ταύτας άγγελίας, τό
κοινόν ήγόρασε δώδεκα δλα έκατομμύρια τίτλων, τών όποιων ή άξία
c έν υπερβαίνει κατά πολύ τήν άξίαν τοΰ βάρους τοΰ χαρτιού. Τ ά γεγο
νότα τοΰ είδους τούτου είναι άπειρα καί ή έφημερίς ή άναφέρουσα τό
ανωτέρω, έκλεγέν μεταξύ χιλίων όμοιων, προσέθετε :
« Ή εύπιστία τής άποταμιεύσεως είναι άνεξερεύνητος· είναι σ,περιόριστος ώ ς τό Ά π ειρον. Δέν ζητεί ούτε άποδείξεις ούτε καν πιθανό
τητα- άρκεΐται είς υποσχέσεις καί βεβαιώσεις. Νανουρίζεται καί άποκοιμίζεται, άπό άγυρτείας καί δσον περισσότερον είναι αύται χονδροει
δείς, έπί τοσούτον έπαφίνεται είς αύτάς άνεπιφυλάκτως. ’ Ολίγον τήν
ένδιαφέρει έάν αί έλ,-τίδες τάς όποιας οί επιτήδειοι κάμνουν νά στίλβουν
πρό τών οφθαλμών της, είναι καταφανώς παράλογοι, έάν άκόμη τήν
έπαύριον διαψευσθοΰν ύπό τών γεγονότων : Πόσον είναι εύπιστος καί
η·φλή, ώστε ένίοτε θυμώνει περισσότερον μέ εκείνους ποΰ τής άνοίγουν
τά μάτια, παρά μέ τούς άγύρτας οιτινες τήν έξηπάτησαν».
Μεταφέρατε τάνωτέρω εΐς τήν πολιτικήν, καί θ ά εχετε τήν γένεσιν
τν.Γ επιτυχίας μερικών ατόμων καί μερικών θεωριών. Υ π ό σ χ ε σ τ ε χι-

μοίρας, βεβαιώσατε ανευ ήτοδείξεως, έπαναλάβατε άδιακόπως τάς αυ
τός υποσχέσεις, πλειοδοτοΰντες πάντοτε τοϋ αντιπάλου σας, αυτή είναι
ί, συνταγή τής επιτυχίας.
(Μ ετάφρασις 2 . Ματθία)

έργάτας του επαρκείς συνθήκας υπάρξεως. "Εν τοιοΰτο Κράτος θά
•τρέχε τόν κίνδυνον όχι μόνον ν' ώτολέση πολύτιμον τμήμα τοΰ πλη

(Ακολουθεί)
Γ ο υ σ τα ϋ ο ς

θυσμού του διά τής μεταναστεύσεως, αλλά καί νά ϊ·δη κατ’ άκολουθίαν
•ι~ μειώσεως τής έργασίας καί τής έλαττώσεως τών κερδών έκλεϊπον
υικρόν -κατά μικρόν τό μεγαλεΐον τής πολιτικής καί ηθικής θέσεώς του·

Λ εμ π ό ν

Ά π ό τής άπόψεως ταύτης εύρισκόμεθα σήμερον είς τήν έναρξιν μιάς
ξελίξεο.); καί δέον νά μή θεωρώμεν ώ ς άπίθανον δτι ή ανάγκη όπως
.;ιροσπορίση είς τούς υπηκόους του έργασίαν βιοποριστικήν έξαναγκάζει τό Κράτος είς πολεμικός επιχειρήσεις. ’Εάν έν Μαρόκφ έπρόκειτο
•· ρι συμφερόντων άξιων περισσοτέρου λόγου τό έμπόριον ημών θά
.

Τ Ο

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α

Τ Ο Υ

Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

Εν Αμερική, έν Αγγλία καί έν Γερμανίά, διά ν' αναφέρω τά με
γαλύτερα έκ τών εμπορικών κρατών, ή βιομηχανία ,παρέχει εργασίαν

είχεν ήδη σοβαρώς διακι-βευθή. Ή Γερμανία δυσκόλως θά παρεχώρει
./>S

ανευ πολέμου είς τήν Γαλλίαν .προνομιούχον θέσιν έν τή Μαροκινή άνορφ. Ομοίως ή Α γγλία, ώ ς έπραξε τοΰτο διά τήν κΐ'ριότητα τών

|

μεταλλείων χρυσού καί άδαμάντων τής νοτίου Α φρικής, δέν θά έδίσταζε νά πολεμήση εάν έβλεπε τήν ’ Ινδικήν αγοράν της σ,πειλουμένην, τήν
αγοράν τούτην επί τής -κατοχής τή ς οποίας βασίζεται πρό πάντων ή
ισχύς της.
!

3

δέν

Τοιουτοτρόπως τό ώμολογημένον γεγονός οτι ό πόλεμος εμβάλλεται

δύναται νά καταναλώση ολα τά προϊόντα τής εργασίας ταύτης. Ή βιο

?κ λό^ων βιολογικών άγει είς τό συμπέρασμα δτι πάσα προσπάθεια πρός
ίξάλειψιν τών διεθνών σχέσεων, ήθελεν άποδειχθή καθολοκληρίαν α
νεκτέλεστος. Ά λ λ ’ ό πόλεμος δέν είναι μόνον ανάγκη βιολογική- είναι

βιοποριστικήν

είς

τάς

λαϊκάς μάζας.

Ά λλ’

ή

χώρα

μόνη

μηχανία συντηρείται επομένως -κατά μέρος μέρος εν. τής έξαγωγής.
Εφόσον ευρίσκει αγοράς διατεθειμένος νά δεχθώσι τά προϊόντα της, ή
εργασία καί τό κέρδος είναι έξησφαλισμένα, ν.αθόσον πληρώνονται έκ
του εξωτερικού. Αλλά τό τελευταΐον τοΰτο έχει ενδιαφέρον κατεπείγον

ν.α! άπαί.τησις ήθικί) καί, ό>ς τοιαύτη, φορεύς απαραίτητος τοΰ
λιτισμού.

πο

ν’ απαλλαγή τοΰ τοιούτου φόρου καί νά παραγάγη άφ ’ έαυτοΰ δ,τι τώ

Ή αξία, ήν αποδίδει τις είς τήν τοιαύτην κρίσιν διατελεΐ έν στενή

άνα/καιοϊ. Σνναντώμεν λοιπόν πανταχοΰ ά φ ’ ενός μέν τήν τάσιν δη
μιουργίας εθνικής βιομηχανίας καί προστασίας ταύτης διά τελωνεια

σχέσει πρός τάς έπί .τοΰ κόσμου ιδέας του. ’Εκείνος δστις θεωρεί τήν
.'οήν τοΰ άτόμου καί τών λαών ώ ς υλικόν τι φαινόμενον άπολήγον εί;

κών δασμών, άφ

Γόν θάνατον καί τόν άφανισμόν, πρέπει, κατά λογικήν άκολουθίαν, νά
ίίκορή τήν εύτυχεστέραν όργάνωσιν, τό μέγιστον τής ηδονής καί τό

ετέρου δέ τήν επιθυμίαν τής όιατηρήσεως τών άγο-

οων ανοικτών,τής καταπνίξεως τών άντιζήλων βιομηχανιών -καί ού μόνον
συγκρατηίτεως της .πελατείας των, άλλά καί εύρύνσεως αυτής. Πρόκειται
περί πεισματώδους πάλης, ήτις συγκροτείται έν τή παγκοσμίω άγορα,
Συχνακις ηδη προσέλαβεν αυτή εις τάς τελωνειακός έριδας μορφήν
έχθρότητος, καί τό μέλλον θά έπενέγκη ασφαλώς χειροτέρευσιν τής
τοιαύτης καταστάσεως τών πραγμάτων. Ά π ό μιάς άπόψεως, εφόσον αϊ
άξιαι λόγου εμπορικοί χώροι βελτιονσι τήν'βιομηχανίαν των, ήτις λόγφ εύνοϊκωτέρων συνθηκών εξάγει μέ τιμάς ευθυνοτέρας τών παλαιών
βιομηχανικών Κρατών, ε^τί τοσοΰτον ή έργασία καί τά προϊόντα τών
τε '.ευταίων τούτων θά είναι έκτεθειμένα έν τή παγκοσμίφ αγορά. Τοι
ουτοτρόπως δύναται κάλλιστα νά παρουσίασθή ή περίπτωσις, καθ’ ήν
ιοπος τις εξα γ ω /ευ ς δέν θα είναι πλέον Ικανός νά παράσχη εΐ: τούς

, /.άχιστον τών θλίψεων ώς τόν ύψηλότερον σκοπόν, δν προτίθεται ό
άνθρωπος.
Οΰτος θά θεώρηση τό Κράτος είδος τι ασφαλιστικής Εταιρείας επι
φορτισμένης νά τφ έξασφαλίστι βίον ευδαιμονίας καί απολαύσεων δσον
τό δυνατόν ,ηλειόνων καί ελάχιστα διαταρασσομένων θά ταχθή πρός
την ύπό τοΰ Γουλιέλμου Οΰμπολτ έν τή περί τών ορίων τής δράσε<ος
τοΰ Κράτους πραγματεία του έξενεχθεΐσαν γνώμην,καθ’ήν ό οργανισμός
τοΰ Κράτους οφείλει νά περιορίζηται είς τήν έξασφάλισιν τής ζωής καί
τής περιουσίας. Θά έ'βλεπεν ό τοιοΰτος έν τώ Κράτει οργανισμόν προωοισμένον νά προστατεύση τό δίκαιον καί θά έβδελύσσετο τόν πόλεμον ώς
τήν μεγαλυτέραν μάστιγα.
Λ
’Εκείνος δστις έξ εναντίου δέν θεωρεί τήν ζωήν τοΰ’ άτόμου καί τών

λαών ή τμήμα ομαδικής ύπάρξεως, τής όποιας ό τελικός σκοπός δέν
έγκειται είς τήν άπόλαυσιν, άλλ’ είς την ηθικήν καί διανοητικήν άνάπτυξιν, εκείνος δστις δέν θεωοεϊ τήν απόλαυσιν ή ώς έκδήλωσιν π α
ραπληρωματικήν ποικίλων ζωικών περιστάσεων, θά κρίνη ότι το κα
θήκον τοΰ Κράτους είναι έντελώς άλλοΐον. Διά τοϋτο τό Κράτος δέν
είναι μόνον δίκαιον y.at κοινωνικόν καθίδρυμα ασφαλειών, διά τοϋτο
ί| συνένωσις δέν έχει μόνον σκοπόν νά καταστήση προσιτά είς ένα έκα
στον τόν μεγαλύτερον δυνατόν αριθμόν τών αγαθών, οίτινα ήμποροϋν
νά έπιίευχθώσι διά τοΰ πολιτισμού. “ Οχι. Ουτος αναγνωρίζει είς τό
Κράτος τήν ύψηλοτέραν αποστολήν νά ά}>άγη τάς διανοητικάς καί ήθι:■άς δυνάμεις λαοΰ τίνος εΐς τήν μεγαλυτέραν άνάπτυξίν των, καί νά
ΐ ξασφαλίση εΐς αΰτάς έν τώ κοσμώ τήν έπιοροήν εΐς ήν δικαιούνται διά
τήν γενικήν πρόοδον τής άνθρωπότητος· Βλεπει έν τώ Κρατεί, ως εδι-

δπερ αποβλέπει εΐς αΰξησιν τής ισχύος

to j

παρέχει τάς (nrt&rfxag δι1

c v ή άνθροΜότης δύναται ν’ άνυψωθή εΐς to άπόγειον τής ευδαιμονίαςΑλλ’ έφόσον τό Κράτος ^ταραιτεΐται τής τοιαύτης ανξήσεως τής ισχύος
τον και υποχα>ρεϊ μετά φρίκης ένώπιον παντός πολέμου αναγκαίου διά
νην αναπτυξιν του, εφοσον θέλει μόνον Λ'ά ύπάρχη καί ούχί νά μεγεΐΗ’νθή, έφόσον αναπαύεται έπί τής κλίνης τής οκνηρίας, τότε τά μέλη
Τ<>υ μαραίνονται καί φθίνουσι- at βλέψεις τοΰ ατόμου έκλείπουσι καί αί
ιιμηλοτεραι απόψεις εξαφανίζονται. Αι άθλιαι συνθήκαι τής ζο>ής τών
μικρών Κ ρατών άποδεικνύουσιν έπαρκώς δτι πάν Κράτος όσονδή:ιοτε ιιέγα και άν ήναι, έφόσον μένει στάσιμον, υποκύπτει εΐς τήν αύ-ήν μοίραν.
( ’Ακολουθεί)
(Μ ετάφρασις Π . Π .)

Σ τρ α τη γ ό ς

Μ π ερ νά ρδ ι

Ρασκεν ήδη τοΰτο ό Φίχτε, τόν παιδαγωγοΰντα τό ανθρώπινον γένος
ΓΓρός τήν ελευθερίαν, εΐς ήν άπόκειται νά πραγματοποίηση τό ηθικόν
πρόβλημα έπί τής γής ΐαύτης. «Τ ό Κράτος, λέγει ό Treltsehke, είναι
νοινότης ηθική- κέκληται δπως σνντελέση εΐς τήν αγωγήν τοΰ ανθρω
π ίνου γένους και ό τελικός σκορτός του είναι δπως, έν αύτώ καί δι’
ο τοΰ, λαός τις απόκτηση προσωπικόν χαρακτήρα- διότι τοΰτο είναι δΓ
ενα λαόν καθώς καί διά τό άτομον τό άνώτερον ηθικόν καθήκον».
Λοιπόν, ή άνωτάτη αΰτη άνάπτυξις ουδέποτε δύναται νά έπιτευχθή
•'ιά τοΰ άτομισμοΰ. Μόνον δταν ό άνθρωπος απορροφητή έν ενί συνόλφ
έν τινι κοινωνική όργανισμώ, δι’ όν ζή καί ενεργεί, δύναται νά τε/ειοποιήση τάς ύψηλοτέρας ιδιότητας του έν τοϊς κόλποις τής οίκο
γ, νείας του, έν τοις κόλποις τής κοινωνίας, άλλά καί πρό πάντων έν
τφ Κράτει· τό Κράτος μόνον εξάγει τό άτομον έκ τών στενών ορίων

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΟΞΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γ .

έν οίς ήθελε διέλθει τήν -ζωήν του καί τώ επιτρέπει νά έργασθή διά τά
μεγάλα, κοινά εΐς δλην τήν ανθρο>πότητα, σι-μφέροντα. Τό Κοάτος
μόνον έδίδασκεν άλλοτε ό Σλαϊερμάχερ χορηγεί εΐς τό άτομον συνθή

Αλλά τίνι τρόπω θά κατορθωθή ή άναβίωσις τοΰ μνημειώδους τού
του στοιχείου τής προγονικής ήμών δόξης καί εύκλειας ; Καί ώ ς μέ-

κας ύπερτίρα; Ι'ωής.
Σήμερον δύνατα: νά θεωρηθή επίσης ό πόλεμος ώ ; ηθική ανάγκη,
οταν συνάπτητα: Οπως ,τερ:φρουρΐ|:τη προσφιλίσΐε
αί πολυτιιιοκεε’α

Τρ°ν τής επανόδου εΐς τήν πραγματικήν Βυζαντινήν μουσικήν ποιον
Οά ληφθή ; Ή σήμερον άκουομένη μουσική, ή ό τρφτος. καθ’ δν yjt-,
ταρτίζονται οί λεγόμενοι μουσικοί χοροί ;

αγαθά λαοΰ τίνος. 03τω συμβαίνει έν τή ανθρώπινη ζωή· ή ποληινή
Όεολογία άπαιτεϊ τόν πόλεμον, ένώ ή υλική τόν άποστέργει, τουλάχι

Π άρα πολλών πολλάκις έρωτο>μαι τί δέον νά γινη, ινα κατοοθωθϋ

στον θεωρητικώς.
’Εκείνος δστις άπό τοιαύτης αφετηρίας όρμώμενο; συλλαμβάνει τήν
r'voiav τοΰ Κράτους, θ ’ αναγνώριση αμέσως δτι τό τελευταΐον τοΰτο
<V\ δύναται νά έπιτύχη τούς μεγάλους ηθικούς σκο,πούς του εΐμή δι’
αυξανόμενης πολιτικής δυνάμεως καί δτι ή αποστολή του αΰτη χρησι
μεύει πρός άνάπτυξιν τών υλικών συμφερόντων του. Μόνον τό Κράτος,

ή έκκαθάοισις τών ναών άπό τών λεγομένων τετράφωνων χορών. Δυ
οτυχως το κακόν δέν έ'γν.ειται μόνον εΐς τούς λεγομένους τετράφωνους
χοοούς. ’Έγκειται καί εΐς τούς λεγοιιένους Βυζαντινούς χορούς. Καί
διά τοΰτο δέν έχουσι καί τόσον άδικον δσοι ώ ς είς λιμένα σωτηρίας
ναταφευγοντες είς ναούς, Ινθα Βυζαντινοί χοροί, άποκοιιίζοχ'σι τάς
χειρίστας τών εντυπώσεων. Δέν έχουσι, λέγω, άδικον εκείνοι, οϊτινες,
ακοΐ'ονίες δσα καθ’ ημέραν έκκλησιαζόμενοι άκούομεν εΐς τοΰς πλεί-

οτους τών ναών, εκφράζονται μετά τόσης άπογοητεύσειος περί τής

ιοι μόνον».—«Ψάλλεται μετά τών βαστακτών».—«Οί βαστακταί τό ί

Βυζαντινής μουσικής·
Ε σχάτως, κυρία μεγίστης μορφώσεως, καί άνα*πτύξεως μουσικής

σον» καί άλλα.

cv τής τυχούσης, Ιλεγέ μοι, δτι επ' ούδενί λόγφ δύναται ν άνεχθή
ί

ήν Βυζαντινήν εκκλησιαστικήν μουσικήν.
Έδέησε νά θέσω είς ενέργειαν δλην την μη ύπάρχουσαν ρητορικήν

μου, Ινα ,ηείσω αύτήν, δτι δέν πρέπει νά κάμνη σύγχυσιν μεταξύ τής
Βυζαντινής μουσικής και τών επαγγελλοίμένων τούς εκτελεστάς αυ
τής. Καί επειδή —

ώς είπον — τυγχάνει γνώστης τής Ευρωπαϊκήν

Τί σημαινουσι παρακαλώ οί ορισμοί ούτοι ; Ακούσατε. Τό- «άπό
χορού» σημαίνε; τό έν χοοφ, έν χορωδία δηλ. ψάλλειν. Τ ό- «δλοι όμοΰ» άμφότερο: οί χοροί. Τ ό- «γίνεται καλοφωνία» σημαίνει, δτι ώρισμένα χεμάχία έξετέλει ό Πρωτοψάλτης μόνος, ή ό δομέστικος, ή μεθ
ενός ή δύο βοηθών. Καί διά νά γίνω καταληπτότερος ιδού άναγινώσκω εκ χειρογράφου παρ’ έμοί ευρισκομένου τά έξης' « Ά μ α τελειώοη ό στίχος· «δτ: γινώσκει κύριος» γίνεται καλοφωνία καί έπειτα αρ

μουσικής, πόοέβαλλον καί εγώ αύτή τό ερώτημα, άν έν τή λεγομέν^

χίζει ύ α ' χορός άπό τού στίχου- «"Ινα τί έφρύαξαν έθνη».

χετραφώνω άναγνωρίζη τήν μουσικήν, τής οποίας τυγχάνει γνώστης

'Υπάρχει Πολυέλεός τι3 τού Κ ο υ κ ^ υ μ ά λεγόμενος
(,περί ού
Κοικουμά έγραψεν έν τώ «Έλληνομνήμονι» ύ κ. Σπ. Λ άμπρος). Έ ν

και θιασώτης.
Καί εμείναμεν σύμφωνοι.

Καί

ένεθυμήθην τόιε διά

πολλοστήν

άρχή στίχων τινών τοΰ πολυελέου τούτου εύρίσκονται ό ορισμός- «ψάλ
λεται μετά τών βαστακτών». Ό

δέ στίχος «Στόμα έχουσι» καλείται

φοοάν τήν γνώμην διαπρεπούς Εύραρταίου φίλου μου, έξοχου δέ μουοικοΰ καί συνθέχου, δστις, έπισκεφθείς τή συνοδεία μου τινάς τών να

κ α λ ο φ ω ν ι κ ό ς,

ών, έν οίς είσιν έγκαΐίΙιδρυμένοι οί λεγόμενοι Βυζαντινοί καί τετρά

άλλους στίχους τού αυτού Κουκουμά εύρίσκονται οί έξής
ορισμοί«Ά ναφ ωνήματα δίχορα, άπερ ψάλλονται μετά τών βαστακτών». Ό /ί -

φωνοι χοροί, εΐπέ μοι περιλύπως : «Μή θλίβεσαι. Έ ν Αθήναις δέν
διακωμωδείται μόνον ή Βυζαντινή μουσική. Διακωμωδείται καί ή Ευ
ρωπαϊκή. Καί διά μέν

τούς ίδικούς σας δέν

γνωρίζω χί κάμνουν.

Αλλά διά τούς ίδικούς μας απορώ πώς δέν εύρίσκεται είς νά διαρt-ήξη τά ίμάτιά του».
Δυστυχώς αΰτη εΐνε ή γυμνή αλήθεια, δσον ,πικρά καί άν φαίνεται.
Λεν λέγω δτι δέν ύπάρχουσιν ευτυχώς εξαιρέσεις. Αλλ αί εξαιρέσεις

ώ ς ψαλλόμενος ύπό μόνου τού Πρωτοψάλτου. Είς

γον παρακάτω- «οί βαστακταί χό ίσον» καί πρό χού χελευταίου « Α λ 
ληλούια» τό- «δλοι όμού».
Έ ξ δλων τούτων τών ορισμών καί άλλων δεδομένων, τά φΐοΐα πα
ρατρέχω, εξάγεται άσφαλώς, δτι οΐ μόνον είχον πολυμελείς χορούς,
άλλά καί δτ: είχον κατανεμημένα τά πρόσωπα είς Ιίρωτοψάλτας, χοράρχας, δομεστίκους, βοηθούς, ίσοκράτας καί βαστακτάς, καί δτι πού

αυται δέν δύνανται δυστυχώς ν’ άποχελέσωσι τόν κανόνα.
Ένταϋθα οφείλω καί έτερόν τι σημεΐον, λίαν σοβαρόν σημεΐον, νά

μέν εψαλλον δλο: όμοΰ, έν χορωδία, ποϋ δέ μόνος ο Πρωτοψάλτης ή
ό δομέστικος, έν μονωδία, τών άλλων βοηθούντων άπλώς ή ίσοκρα-

διευκρινήσω.
Πολλοί έκ τής σημερινής καταστάσεως τών μουσικών χορών λαμβάνοντες τό ένδόσιμόν, χωρίς ποσώς ν' άνατρέξωσιν είς ιί|ν ιστορίαν

τούντων, κατά κανόνας πάνχοχε ώρισμένους.
Είπον κατά κανόνας. Μάλιστα. Κα: εις άπόδειξιν φέρω τόν σοφόν
τοϋ Ι Σ Τ ' αίώνος ιερομόναχον Γαβριήλ, δστις έν περισ,πουδάστω αύ-

νής ήμετέρας μουσικής, άποφαίνονται, δτι καί έν τώ παρελθόνχι δέν
ήτο δυναχόν, είμή χοιαύτη νά ήτο ή κατάστασις τών σ,πό χορού ψαλλόντων. Καί δμως θά άποδείξω είς αυτούς αμέσως, δτι οί Βυζαντινοί,
ού μόνον είχον πολυμελείς χορούς, άλλά καί πλήρη γνώσιν ολων τών
άναγκαιούντων πρός καταρτισμόν μουσικών χορών μέσων καί τρόπων.

>οϋ έγχείΡιδίφ περί τής Ψαλτικής τέχνης, λέγε: σύν άλλοις καί τά έ
ξής περί κ α λ ο φ ω ν ί α ς καί χ ο ρ ο ΰ.
«Έ δ ο ξ έ μοι—λέγει— καί έφοδον έκθεΐναι, ή τινίτι; επόμενος κα
λά; αν τάς καταρχάς τής καλοφωνίας ποιοΐτο καί ουδέποτε έξέλθοι

Καί τάς .πληροφορίας, ας θά παράσχο), άρύομαί Ικ παλαιών μουσικών
Χειρογράφων, έν οίς έπί κεφαλής ώρισμένων μελωδημάχων εύρίσκον-

επί τοΰ πλέον τοϋ δέοντος, ή έπί τφ άνω ή έπί τφ κάτω. Δύο τινα σκοπεϊν δει έκαστον, τήν αύτοΰ φωνήν ,ποταπή έστι καί τό προκείμενον
καλοφίΰνικόν μέχρι πόσου προέρχεται καί ούτως άρχιεσθαι·.·. Δεί δέ

ται όοισιιοί καί όδηγίαι, έκπλήσσουσαι διά τήν χόσον λεπτομερή γνώ
σιν χών άφορώντων εις τό ψάλλειν εν τε μ ο ν ω δ ί α καί έν χ ο ρ ω-

έχε ιν μετά σου καί έτερον βοηθόν ή κα· δύο, πλείονα; δέ ούδαμας,
τότε γάρ ού καλοφωνία’ άλλά τό λεγόμενον άπό χορού γενήσεται.

δ ί α κατά τήν σημερινήν έκφρασιν. ’Ακούσατε παρακαλώ τούς ορι
σμού; τούτου;. «Ε νταύθα γίνεται καλοφο.'νία».—«"Ολοι όμού»— « Ά 

λαί, εί δέ, μή οϋχως έχη ή τού καλοφωνοϋνχος φωνή, πάντας λαμβα-

πό χορού»— « Ό

νέτω βοηθούς. ’Οφείλουσι δέ οί ψάλτα: εΐδενα: καί προμελετάν έκαστος

πρώτος χορός».—« Ο δεύτερος χορος».

«Οι δομεστ.ι-

Αλλά τούτο οφείλει γίγνεσθαι, εάν αί φωναί ώσιν έπιτήδειαι καί κα-

τό έκαστου κ ο ι ν ώ ς, ινα συμφωνώσιν και ήδίων οί'τω ipavjj ή \jkxXτ!·.ιή. Κακώ δέ μή χρήσει πτοτί- βοηθφ. Κρείττων γάρ ΕΙ ψάίλλων μό
νος, ή μετά κακόφωνων»:
Εκ τιον ολίγων τούτων και ό μάλλον* δύσπιστος ^πείθεται, δτι ή έν
μονωδία

και έν χ ο ρ ω δ ί α

έκτέλεσις δέν ήτότι άδέσποτον

ουτε τυχαΐον, άλλ’ δτι εγίνετο κατά κανόνας ώρισμενους και τοϊξιν καί
άκρίβε&αν μεθοδικήν;
Δέν είναι δύσκολον νά νοηθή, όποία μεγαλοπρέπεια εχαρακτήριζε
τάς Βυζαντινός εκκλησιαστικός ακολουθίας, ά φ ’ ού χοροί πολυμελείς,
ούτωσίν εύρύθμως καί κανονικώς κατηρτισμένοι, διηυθύνοντο υπό τών
έκάστοτε άριστέων τής έκκλησιαστικής μουσικής διδασκάλων, καί τών
διαπρεπεστέρων αυτής μελωδών. Δέν είναι δέ άγνωστον, δτι ή είς τόν
Χριστιανισμόν επιστροφή τών Ρώσσων είς τήν Βυζαντινήν κυρίως μου
σικήν οφείλεται. Διότι τούς αντιπροσώπους τοΰ ήγεμόνος αυτών, μεταδάντος εις τό Βυζάντιον, ούδέν αλλο κατέπληξε τόσον, δσον ή θεσπεσία Βυζαντινή μουσική, ώ ς έψάλλετο τότε έν τώ ναώ τής 'Αγίας
Σοφίας.
.
Έ τέρα καί αυτη σελίς δόξης διά τήν Βυζαντινήν μουσικήν.
Καί όντως ή ήμετέρα μουσική καλώς έκτελουμένη, είτε έν μονωδίοι*
είτε έν χορωδία, είναι ή μόνη μουσική, ήτις αρμόζει είς τήν ήμετέραν
εκκλησίαν καί ή μόνη ήτις προσαρμόζεται, ού μόνον πρός τήν φύσιν
ήμών, άλλά καί πρός αύτά τά αριστουργήματα τής
τιμών ψαλμωδίας καί ποιήσεως.

εκκλησιαστικής

δυμόλπους παραφωνίας ίων, πΡοκαλούντες τήν ίεράν τών έκκλησιαζομεν-.υν άγανάκτηοιν. Καί ύποϋέτω, οτι τό προνόμιον

τούτο δέν ϋά

εχη μόνος c έν λόγφ ναό:, αλλ’ δτι τά τοιαυτα έκτροπα θά συμβαί
νω·* καί είς άλλους ίσως ναούς, ούχί βεβαίως πρός τιμήν τής έκκ/.ησιασπκ-ής ήμών μουσικής, ουτε δέ καί τής έκκλησιαστικής τάξεως και
εηπρεπείας.
Ιναί δια τού;ο τολμώ μετά πόνου ψυχής καί τής ίερωτέρας εύ/.αβείας νά υποδείξω, δπως, παραλλήλως πρός τήν Πολιτείαν, ήτις δι’
ειδικού Νόμου, καθορίσασα προσόντα πρός διορισμόν διδασκάλων τής
εκκλησιαστικής μουσικής έν τοις Διδασκαλείοις, απαιτεί πτυχίον τού
ίίΌϊίου ή υποβάλλει είς δοκιμασίαν τούς ζήτούντας νά καταλάβωσι
τάς έν τοις Διδασκαλείοις θέσεις, δπως καί ή Εκκλησία— λέγω’ -ή τοouim|v πατρικήν στοργήν και μέριμναν ύπέρ τής

μουσικής καί το;ν

Ιεροψαλτών δεικνύουσα, καθορίση, εί δυνατόν, προσόντα, άνευ τών ο
.ιοίων νά μή ήναι δυνατόν νά διορίζηταί τις, εις τό μέλλον τούλάχίοτον ιεροψάλτης. Διότι μόνον οΰτω θά καταστή δυνατόν βαθμηδόν καί
κατ' ολίγον νά άποκτήσωσιν οίπασαι αί έκκλησιαι, παραλλήλως πρός
ιούς ιερείς, καί ίεροψάλτας, άξιους καί τής μουσικής καί τής δι’ αυ
τούς λαμβαν^μέπης άγαστής καί πατρικής πρόνοιας—δικαίας άλλως
τε—τής ανώτατης καί πεπνυμένης τής 'Ελλάδος εκκλησιαστικής κο
ρυφής.
Είπον καί έπαναλαμβάνω : Ή Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική εί
ναι ή ωραιότερα μουσική δι’ εκκλησίαν καί προσευχήν. "Οταν δέ κα

Καί διά τοΰτο τά άξιότιμα τών Ιερών ναών Συμβούλια ανάγκη α 

λώς έκτελήται, είναι απαράμιλλος καί ακατανίκητος.

πόλυτος καί επιτακτική πλέον νά φροντίσωσι περί καταρτισμού χορών
Βυζαντινών, άξιων τοΰ ονόματος και τοΰ προορισμού αύτών, ύποβοη-

Ημείς πάν τό έφ' έαυτοΐς πράττομεν, δπως εις τήν κατάλληλον ε
κείνην στιγμήν τής τελείας αύτής άποκαταστάσεως μή εύρεθώμεν ανέ

θοΰντα οντω έν ταϊς άγαθαϊς προσπαθείαις Αύτής, πρός έ’πικράτησιν

τοιμοι καί άπροπαράσκευοι. Καί πρός τόν σκοπόν τούτον καταβάλλομεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, δπως ού μόνον παρ' ήμΐν, άλλά καί

τής εθνικής ήμών μουσικής, τήν ’Εκκλησίαν, έπ’ ούδενί δέ λόγω εφε
ξής έπιτρέποντα νά υπεισέρχονται υπό τόπον μ ο ρ φ ω τ ώ ν
δήθεν
χ ο ρ ώ ν
νεανία: κατά πάντα μέν τάλλα αξιόλογοι, ,τ^λήν τελείως
άμοιροι τής εκκλησιαστικής μουσικής καί τάξεο>ς, οΰχί δέ σπανίως
εξ εκείνων, οιτινες ύπό τά παράθυρα τών οικιών ήμών, «μεσονυκτίοις
ποθ’ ώραις», προκαλοΰσί τήν άγανάκτησιν παντός καί ολίγον ήσκημένι.·ν τό ούς εχοντος.
Καί θά φέρω εν νωπότατον παράδειγμα. Μεταβάς πρό τίνος

είς

ενα τών εξοχικών, πλήν έκ τών μεγαλειτέρων ένορίακών ναών, έκάλυψα έξ εντροπής τό πρόσωπον καί άπήλθον, ευχόμενος οίδεμίαν νά εΐχον σχέσιν πρός τήν Βυζαντινήν μουσικήν. Δύο - τρεις νεανίαι άμοι
ροι—ώ ς είπον—τελείους τής μουσικής καί τής έκκλησιαστικής τάξεοκ,
έγκατοσταθέντες έν τώ δεξιά! χορώ, έσκόρπιζον άνά τόν ναόν τάς ή-

παρ’ αύτοΐς τοις ξένοίς ύψιοθή έν τή συνειδήσει πάντων ή ήμετέρα
εθνική μουσική, ή τε εκκλησιαστική καί ή κοσμική. Καί είναι λίαν
παρήγορον, δτι άπό τίνος περισσότερον ενδιαφέροντα! διά τήν 'Ελλη
νικήν μουσικήν οί ξένοι ή ημείς αύτοί. Κορυφαΐ τής μουσικής Ευρώ
πης, καταλλήλως διαφωτισθεϊσαι, όμιλοΰσιν ήδη περί ταύτης μετά με
γάλου θαυμασμού καί ενθουσιασμού. Δέν επαναλαμβάνονται
πλέον
περί αυτής δσα ασύστατα ,τρερί αύτής, εντός τοΰ γραφείου του κεκλειc μένος καί άπό μόνου τούτου επισκοπών τήν μουσικήν τής ’Ανατολής
έγραψεν ό μέγας άλλους Ιστορικός Γ κ ε β ά ρ τ ·
Θά ήδυνάμην νά π αρατάξω ορμαθόν ευνοϊκών πλέον κλίσεων τών
Ιενων τούτων μουσικών κορυφών. Ά λλ ’ ώ ς υψιστον δείγμα τιμής βαιίείας καί εγκωμίου θαΐ’μασίου επιτρέψατε μοι παρακαλώ νά άναγνώ-

Ιδη χορεύομε νους καί ’Ελληνικούς χορούς καί νά άκούση 'Ελληνικά
όω περικοπήν επιστολής διάσημου Ισπανόν συνθέτου, τοΰ κ. Mauri·
gue de Lara, ή; π*σΐήν μετάφρασιν οφείλω εις την εύγενή καλωσΰνην
καί προθυμίαν τής διαπρεπούς χαί ε ΐω ν /α θ οίς λο\ ί;«ς, ειγί.νεστάτη;
ό.: φίλης κ. ’Ίταλας ΙΙαπαδάκη.
« Η θαυμασία όργάνωσις τής εκκλησιαστικής μουσικής έν τώ Ώδείω υπήρξε δι’ εμέ ή άποκάλυψις τής ύπάρξεως- -ζω ηρδς είσέτι καί
γονίμου— μιάς τεχνικής ,παοαδόσεως, ήν ένόμιζον έσαεί έξαφανισθεΐοαν..·. Ή Βυζαντινή ιιουσική, τής όποιας κα: τό όνομα άκόμη φαίνε’<αι ώ ς νά υπενθυμίζω άπλώς φάντασμα τοΰ παρελθόντος, ζή άκόμη έν
■η ήμετέρα μουσική κα» χάρις εις υμάς έχει μίαν επιστημονικήν μέ
θοδον, ικανήν νά διαιώνιση τήν παράδοσίν της καί νά άποκαλύψη τό
κάλλος της. Αί κλίμακες της.... ή γραφή της, ή τ ό σ ο ν ά π λ ή, τ ό
σ ο ν λ ο γ ι κ ή καί τ ό σ ο ν
τ α χ ε ί α ,
ώστε νά έ'χη κάτι μιάς
στενογραφίας σχηματισθείσης πρό αιώνων, ή κατασκευή: αύτή τών
! ελφδιών της, ή τόσον άπομεμακρυσμένη τών συνήθο>ν μας μορφών
εις τόν τόνον καί εις τόν ρυθμόν, ολα τά στοιχεία τής προαιοονίας ται'ν
της τέχνης σννωμοτοΰν, είς τό νά τήν καταστήσουν έν άλλόκοτον φάν
τασμα, τό όποιον μ ά ς τρομάζει πριν άκόμη μάς όμιλήση διά τής ηλι
κιωμένης καί άπειλητικής φωνής του. Χάρις εις Υ μ ά ς, τό γηοαιόν

αοματα, οί οικοδεσπόται έν τη αμηχανία των έδέησε νά καταφύγωσιν
εις τόν φοιστανελλοφορον τού οίκου των θυρωρόν, δστις μέ τόν λ ε6 έ ν χ ·, ·Λο ν χορόν του καί τό α θ ά ν α τ ο ν
Έ λ λ η ν ιν. ο ν

τ ρ α γ ο ύ δ ι

του, άπέσπασε τήν ευγνωμοσύνην

τοΰ

’Αλλ’ έστω. ’Επι τοΰ σημείου τούτου δέν θά προχωρήσω, διότι δέν
έλω νά εισέλθω εις λεπτομερείας καί νά έπιμείνω εις τούς λόγους
τής τόσης αδιαφορίας ,τρός τήν ήμετέραν μουσικήν, ήτις ώς κειμήλιον
rot Εθνους πολτ*τιμότατον καί παράδοσις τής ’Εκκλησίας ίερωτάτη
είναι αξία κρείττονος τύχης. ΙΙάντες οί έχοντες έπί ταύτης τόν λόγον
ΟΙρείλοΰσι καί καθήκον έχουσι τό κατά δύναμιν έκαστος νά συντελέοωσιν εις την πλήρη καί τελείαν άναβίωσιν καί άποκατάστασιν
αύτής.
’Οφείλομεν—ώ ς προλαβόντως είπον—πάντες οί πονοΰντες τά εθνικά
’ Γις ήμετέρας τετιμημένης φυλής γνωρίσματα δι’ άντιδράσεως, τόσον
μεμετρΐ(μένης καί λογικής, δσον καί ήρεμου καί απαθούς, νά Ιπιστρέψωμεν είς εαυτούς καί
σικής.

έν αύτώ τφ θέματι τής

Βυζαντινής μου

Διότι, δταν ύ,πό τούς θόλους τού θρυλλικοΰ εκείνου ναού τής 'Αγίας

τούτο φάντασμα έχει μίαν νέαν ΰπαρξιν καί μάς όμιλεί δι’ οικείου
( πλέον) ιδιώματος. Βλέπω διά τών προσ,πμθειών σας άναζωογονούμενον εν παρελθόν, δυνάμενον νά θεωρηιΚ) λησμονημένον καί έσαεί τε-

Σοφίας άκουσθή ή φωνή τού Πατριάρχου λέγουσα· «Σ ώ σον ό Θεός
τόν λαόν Σου καί εύλόγησον τήν κληρονομιάν Σου» (διότι άπό τοϋ
σημείου τούτου πρέπει νά άρχίση, αν δντως θά συνεχισθή. ή κατά

θνεώς καί άποκαλυπτομενην μίαν άξιοθαύμαστον μορφήν τής θείας
ταύτης τέχνης τής μουσικής, έν όλη αύτής τή μυστηριώδει ώραιότητι*.

*όν θρύλλον διακοπεϊσα λειτουργία τής Κυριακής τής 27ης Μαΐου)οί ψαλται διά μόνης ταύτης τής μουσικής δέον νά ψάλλωσι τό· «Τ5ΐδο-

’Αλλά και |ν άκόμη δεΐγμα τιμής καί ‘θαυμασμού πρός τήν 'Ελληνι
κήν μουσικήν, λίαν πρόσφατον, θά άναφέρω. Ώ ς διηγείτο ήμίν ό έσ)ά τω ς εντεύθεν διελθών δισ,πρεπής δημοσιογράφος καί έγκριτος φίλος
ν. Λουκιανός Μαγκρίνι, είς τών Δουκών τής Ρωσσίας, Ιδιαιτέραν διορ
γάνωσεν έν Πετρουπόλει εσπερίδα, ινα άκουσθώσιν 'Ελληνικά δημώ
δη άσματα, παρά τοΰ άγορεύοντος διά τοΰ φίλου καλλιτέχνου κ. Θ.
Θωμοπούλου σταλέντα πρός τόν κ. Μαγκρίνι. Καί άνετέθη ή έκτέλεσις
αύτών εις ενα τών διασημοτέρων τοϋ Ρωσσικοϋ θεάτρου άοιδών, έν
ιώ μέσω φρενίτιδος, ενθουσιασμού
τηιιάτων.

καί επιδοκιμασιών και χειοοκρο-

Καί μοι υπενθυμίζει τό χαρακτηριστικόν τοΰτο γεγονός έτερον χαρακτηριστικώτερον έν ’Αθήναις πρό τινων ετών συμβάν εις ένα τών
αριστοκρατικότερων παρ’ ήμΐν οίκων. ’ Εδίδετο έσπερις πρός τιμήν
Εΰοίο,π/χίου ξενιζομένου ενταύθα. "Οταν ό ξένος άπαυδήσας νά βλεπη
χοοευομένΟυς μέχρι πρωίας Ευρωπαϊκούς διαρκώς χορούς, έζήτησε νά

μεν τό φ ώ ς τό αληθινόν...» καί νά τελειώσωσ; διά τοΰ «Είη τό δνομα
Κυρίου εύλογημένον·...»
Καί δταν άμέσως κατόπιν ύπό τούς θόλους τοΰ αύτοϋ θρυλλικοΰ
ναοϋ ήχήση τό· «Υ π έρ τοΰ εύσεβεστάτου Βασιλέο>ς ημών Κωνσταντί
νου τοϋ I B ',» διά ποιας άλλης μουσικής καί δίκαιον και ορθόν

καί

-οέ,πον είναι νά άντηχήση ή παλαίφατος εκείνη φήμη- «Κωνσταντίνοι’
τοΰ εύσεβεστάτου Βασιλέως καί αύτοκοάτορος τών Ελλήνων πολλά
τά ετΓ > ,;
Δ·’ ουδεμιάς άλλης μουσικής, είμή δι’ εκείνης, ήτις κατά τούς ενδό
ξους τοΰ Βυζαντίου χρόνους ώδηγε; πανταχοϋ καί
?.η\ τροπαιοΰχον τόν Σταυρόν καί τό Αάβαρον.

πάντοτε νικητήν

Κ . Α . Ψάχος
Καθηγητής τή ς Βυζαντινής Μουσικής

£ν τω ’ Ωδείιρ ’ Αθηνών

ΜΙΑ ΜΑΚΡΥΝΗ

Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΑ

ΟΙ

ΜΕ Γ Α ΛΟΙ

ΤΗΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΟΤΝΤΟΣ

Μακουνή μάς έρχεται ανάμεσα εΐς τήν φοβέραν βο'Ίν και τον
οο ϋπον τού μεγάλου πολέμου τών λαών ή ειοησίς τής ύπό τών

Ρώσων καταλήψεως τής Γραπεζοΰντος. Λ’ ά τούς μεγάλους
λαούς τής Ευρώπης, οί οποίοι άγωνΚονται σήμερον λυσσαλέοι
-Ον αγώνα τής μεγάλης των ύπάρξεως, το γεγονός χάνεται εΐς
-ον ωκεανόν τοϋ σιδήρου και τοϋ πυρός, ό όποιος περισφίγγει αυ
τά τ ά μεγάλα κ ρά τη .Ά λ λ ’ ή Ελληνική ψυχή πρέπει νά αΐσθανθή όξύτατον τόν νυγμόν εις τό άκουσμα, ότι κατελήφθη ή Ίραπεζονς άπό τούς Ρώσους, οτι εις τήν ένδοξον πόλιν τών μεγάλων
Κομνηνών, πατεί σήμερον βαρύς ό ποϋς τοΰ άπογόνου τών Ρώς.
Εις περίλαμπρον Ελληνικήν πόλιν εισέρχονται πρώτην φοράν αί
στοατιαί τών ορθοδόξων στρατιωτών τοϋ μεγάλου εκείνου κρά
τους. τό όποιον παρίστανεν εαυτό έπι αιώνας ώς τον κληρονομον
τοϋ Βυζαντίου καί τον έκδικητήν αύτοϋ καί τον προστάτην τής
"Ορθοδοξίας. "Από όλα τά μεγάλα γεγονότα τοΰ φοβεροΰ πολέμου
τών λαών κανέν άλλο δέν είμπορεϊ νά έξυπνήση εις τήν Ε λ λ η 
νικήν ψυχήν αισθήματα, ισχυρότερα καί πολυπλοκώτερα άπο τήν
ειοησιν αύτήν. Καί ομίος, μάς έρχεται τόσον μακρυνή ή ήχώ
*οΰ μεγάλου γεγονότος καί παρέρχεται μέ μακρυνόν σβυσμένον
ήχον, εκεί οπου έπρεπε νά έκραγή μέ κεραυνοΰ δύναμιν και να
έξυπνήση είς τήν ψυχήν μας όλοζώντανην τήν άνάμνησιν τής μεγάλης εθνικής Βυζαντινής παραδόσεως.
* *
ώ

Εΐς τήν άρχαιότητα ή Τραπεζοϋς, ή όποία έσημείωνε τό μακρινώτεοον ανατολικόν σημείον τοΰ'Ελληνισμοϋ, Ι'γινεν άγαπητη

άπο τήν άνάμνησιν τών Μυρΰον τοΰ ^.ενοφώντος. Ά π ό το ύψος
τοΰ όπισω τής πόλεως κειμένου όρους, οί άπό τ ά βάθη τής Ά
σιας μετα την άτυχή εκστρατείαν των επανερχόμενοι Μύριοι,
βλέπουν τήν άπέραντον γαλανήν έκτασιν τοΰ Πόντου μετά τόσας κακουχίας καί κινδύνους, μετά μακράν καί έπίπονον πορείαν
εν μεσω βαρβάρου καί άξένου μεσογείου χώρας, καί τήν μυριό-j ομον καί περίφημον άναπέμπουν κραυγήν «Θάλασσα, Θαλασ5α». Η πόλις κατέστη ύποτελής τών βασιλέων τοΰ Πόντου. ’Έ 
πειτα μόλις μετά πέντε αιώνας, άκούεται εύρύτερον εΐς τήν ίστο
ν το ονομα αύτής,έπί τής'Ρωμαϊκής κυριαρχίας, ότε άπήλαυσεν αυτονομίας τινός καί προνομίων εύεργεσιών έκ μέρους τών
Ρωμαίων Αύτοκρατόρων. Οί μεγαλόδωροι Λύτοκράτορες τής
I ωμής, ο Ιραινος, ο Αοριανος επεςετειναν εως την Ιραπεζοΰντα τάς δωρεάς αύτών πρός διακόσμησιν καί μεγέθυνσιν τής
πόλεως. 1Ικμαζεν ή Τραπεζοϋς μέ το άνθηρόν έμπόριόν τη ς, ότε
οί Γότθοι, οί μεγάλοι επιδρομείς τοϋ Βορρά τόν Γ ' αιώνα μ. X .
Ερήμωσαν τήν χώραν καί έλεηλάτησαν τήν πόλιν. Ταχέως όμως
ηνωρθωθη καί έπανέκτησε τήν προτέραν ακμήν. Ο μέγας ’ Ιου
στινιανός εύηργέτησε καί οΰτος τήν πόλιν, ήτις, ώς πρωτεύουσα
τοϋ Θέματος, ήτοι τοΰ μεγάλου Βυζαντινού νομοΰ, τής Χ αλδίας,
υπήρξε πολύ μακρυνόν, το άνατολικώτατον, άλλ’ ισχυρόν έρεισμα
τής Μεσαιωνικής ήμών Αύτοκρατορίας.
Α.

-

. *... «*{ ί*- .·.*.■

Α λ λ ’ ή δόξα τής Τραπεζοΰντος επέπρωτο ν' άναλάμψη κατά
τάς τελευταίας καί σκοτεινάς ήμέρας τοΰ Μεσαιωνικού Έ λλ η »ι- [*οΰ μέ ακτίνας φαιδράς αίγλης έπάνω εΐς τά ερείπια τής
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. ώς περίλαμπρος πρωτεύουσα μιάς
νέας Ελληνικής Αύτοκρατορίας.
Η χώρα. ή οποία έξετείνετο άπό τοΰ Ά λ υ ο ς ποταμοΰ εως
Καύκασον έπί τής Ν. παραλίας τής Μαύρης θ α λ ά σση ς, ή
όριζομένη έκ Δ άπο τήν Βιθυνίαν καί Φρυγίαν, έκ Ν άπο τήν
Καππαδοκίαν, έξ Α άπό τήν Γεονργίαν καί τήν ’ Αρμενίαν, άπετέλει τό άρχαίον βασίλειον τοΰ Πόντου καί τής ΙΙαφλαγονίας,
το οποίον έδόξασε μέ τούς πολέμους του έναντίον τών κοσμο·/ ατόρων Ρωμαίων έ άκούραστος καί άτρόμητος Μιθραδάτης ό
Ζ ό επιλεγόμενος Εύπάτωρ, καί άκόμη ό Μιθραδάτης ό Μ έγας
(περί τό 100 π .Χ .). Μέρος τών χωρών τούτων άπετέλεσε κατά
τόν Μεσαιώνα τό θέμα, ήτοι τόν νομόν, τής Βυζαντινής Αύτο-
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Χαλδίαν.
Ά λ λ ’ οταν άπο τάς άρχάς τοΰ ΙΑ
'/.?α

αιώνος
5 ( Σελτζουκιδαι Τούρκοι κατακτησαντες την Μ. Ασιαν ίορυσαν
το Σ.υλτανάτον τοϋ Ίκονίου (1 0 7 4 — 1 2 9 4 ), άπεχωρισαν έν·
τ ε λ ώ ; τήν μεγάλην Βυζαντινήν τ αυτήν επαρχίαν απο «ής αλλτς" Αυτοκρατορίας, και πλειστακις οι ο ιοικ Γ^τα ’ και j" ■ρα .r(γ οι
τ 'ϋ βυζαντινού τούτου θέματος, οί Γεβράοες, θεοοωρος και Kcovσταντίνος, ό Γρηγόριος ο Ιαρωνιτης, κατέστησαν σχεοον άνεξάρτητοι χωροδεσπόται.
__
_
,
,
Μεγάλαι άληΟώ; Ιστορικά! τύχαι τής Γράπεζοΰντος έφυλασσο>το ύπο τής ιστορικής μοίρας είς αύτήν κατά τήν οιάλυσιν
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έκ τής άλώσεως τής Κωνσταντ νουπόλεως ύπο τών Λατίνων Σταυροφόρων τής Λ Σταυροφορίας. Γόνο; τοΰ μεγάλου αύτοκρατορικοΰ οικου τών Κομνηνών, ο
’ Αλέξιος ό Κομνηνός, έπήγεν εις τήν χώραν, συνήθροισε μισθο
φορικά στρατεύματα έκ τών Ιβήρων και άλλων βαρβαρικών φυλών τοΰ Καύκασού, έδιωξε τον Βυζαντινόν διοικητην τής Τρα
- ζοϋντο; και άνεκήρυξεν εαυτόν αύτοκράτορα. 01 Κομνηνοι κατήγοντο έκ τοΰ τόπου, και ό ’ Αλέξιος έ Κομνηνός εγεινε οεκτος
ευχαρίστως εις τήν χώραν, εις τήν οποίαν έκόμιζε τό μεγαλειον
μ ·α; Αυτοκρατορίας μέ ισχυρά ν δυναστείαν, την δυναστείαν -ών
Αΐενάλων Κομνηνών, ώ ς ώνομασθησαν εις την ιστορίαν.
^ ^
'Τ! Τραπεζοΰς ήκμαζε τήν έποχήν αύτήν περισσότερον άπο
κάθε άλλην έποχήν. Ή τ ο πλουσίά και εύδαίμων, εχουσα καλόν
λιμένα, οσ^ις ήτο το άναγκαστικον κέντρον εμπορίου μεγάλου
Jic-αΗύ’ τοϋ Εύξείνου Πόντου και τών παραποταμίων χωρών τοΰ
Εύφράτου. 'Υπερήφανος ή Τραπεζοΰς οτι εγεινεν ^πρωτεύουσα
μ ιά; Αύτοκρατορία; οσον και άν ήτο αύτη μικρά, άπένειμεν εις
τον ιδρυτήν τήν' έπωνυμίαν τοΰ Μεγάλου. Κ αι ούτως η μεγάλη
Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπέζησεν ακόμη είς τούς άπογονους
αύτή; ?ι; τά κατά τήν Φραγκοκρατίαν άκμάσαντα Ελληνικά
κίάτη, sis τήν Πελοπόννησον, εις τήν ’Ήπειρον, εις^τήν Αεσταλονίκην! είς τήν Νίκαιαν, είς τήν Τραπεζοΰντα. Γόνο-%μεγά
λων οίκων τής Κωνσταντινουπόλεως, ο! Παλαιολογοι, οι Αγ
γελοι, οι Αασκάρεις, οί Κομνηνοι διεσπάρησαν άνά τας^ Ελλη
νικά;’ χώρας,' άνέπνευσαν τόν καθαρόν άέρα των βουνών, εΧησαν τόν βίον του στρατοπέδου, σϋνανεμιγησαν μέ τούς γηγενείς
γεα.άτου; ζωήν άγρότας και ορεσιβίους "Ελληνας καί προσέλαβον και αύτοί ζωήν, ή όποία έκοιματο μέσα των νεκρωμενη
i -ό τό βάρος τοΰ επισήμου βυζαντινού βίου. Αλλα και αυτοί
ΐ^νσεδωκαν είς τούς άνυποτάκτους καί άξέστους εκείνους ορε-

σιοίους τό πνεΰμα τής συνοχής, τής τάςεω ς, τή ς πειθαρχίας,
τό όποιον τούς ελειπεν. Καί άπό τήν ένο;σιν αύτήν έξήλθε μία
νέα Ε λλάς, άναπνέουσα είς ορίζοντας εύρυτέρους καί έλευθεοωτέρους. Καί άναφαίνεται κατά τάς ημέρας τής πτώσεως μιάς
αίωνοβίου Αύτοκρατορίας τό μέγα καί καινοφανές ίστορικον γε
γονός τ ή ; άπό τών ερειπίων αύτής άναγεννήσεως μιάς νέας, γε
μάτης δύναμιν, έθνικής ζωής.
Ολα τά Ελληνικά αύτά κράτη είχον εν μέγα ονειρον : τήν
αναστήλωσιν τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Ί ο ονειρον των
οέν τό κατώρθωσαν μόνον ή Αύτσκρατορία τή ς Νικαίας άνεστηλο σε διά δύο άκόμη αιώνας τήν ρωμαϊκήν βασιλείαν. 'Η με
γάλη προσπάθειά των κατετρίοη είς άντιζηλίας κα,ι εριοας και
Ιγώ νας. πολλάκις αιματηρούς, όχι μόνον έναντίον τών ξένων
::ατακτ.·τών, άλλά καί έναντίον άλλήλων. Ά π ό τήν μεγάλην
όαως προσπάθειαν αύτήν έξεπήδησεν μία μεγάλη άναγέννησις :
εΐ; τ ά γράμματα, εις τήν τέχνην, είς τον ολον βιον, άκομη
εις τήν δλην ιδέαν τοΰ Ελληνισμού,
*

Α π; τήν άναγέννησιν αύτήν τήν Ελληνικήν νομίζουν ολοι συ
νηθως, ότι έμεινε μακράν ή Αύτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος.
Είναι άληθές, οτι ή μακρυνή Αύτοκρατορία έ'ζη καί έπάλαιεν άγώνα ύ ,τάρζεω ς έν μέσω ξένων καί βαρβάρων λαών, και οτι η
Ιστορία αύτής συνυφάνθη πάρα πολύ μέ τούς ’Ασιατικούς λαούς.
Τό Κράτος τής Τραπεζοΰντος παλαίει εις τήν άρχήν τής ύπάρςεώς τ.υ μέ τό Κράτος τής Νικαίας, μέ τούς Λατίνους, μέ
τούς Τούρκους Σελτζουκίδας. ’Αργότερα έχει νά παλαίση μέ
’ϊ ς δια®όοους ’ Ασιατικούς λαούς, οιτινες περιβάλλουσι καί έ• ·
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είς έπιγαμίας-, οί Αύτοκράτορες τής Τραπεζοΰντος.
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Από τα

\λήνων τής
οέ κατά τήν Καππαδοκίαν.
01. ηγεμόνες ουτοι τοΰ Λευκοΰ Κριοΰ καί οί Αύτοκράτορες
τής Τοαπεζουντο; έζήτησαν πολλάκις νά ένισχύσωσιν εαυτούς
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επιγαμιών οπως δυνηθώσι νά ύπερασπισΟώσι τά κράτη των
κατά τοΰ άπειλοΰντος αύτά χειμάρρου τών Όθωμανών, καί μάλιστα μέ τον μέγαν ηγεμόνα τοϋ Λευκού Κριοΰ Ούζούν Χασσάν.
' IIσαν περιζήτητοι άπό τούς διαφόρους ηγεμόνας τών ’ Ασιατι
κόν λαών καί τών διαφόρων λαών τοΰ Καύκασού αί πορφυρο
γέννητοι κόραι τοΰ Παλατιού τής Τραπεζοΰντος διά τό κάλλος
αύτών. Και αί κόραι τών μεγάλων Κομνηνών τής Ιραπεζοΰνττς έστέλλοντο ώ ς νύμφαι προστάτιδες τής μακρυνής Αυτοκρα
τορίας όχι μόνον εΐς τήν Κωνσταντινούπολή, άλλά και εΐς
τάς χώρας τοΰ Μελανός καί τοΰ Λευκοΰ Κριού, και εΐς άλλων
βαρβάρων λαών τάς χώρας.
Εΐς τήν μακρυνήν ομο,ις εκείνην Λύτοκρατορίαν. τής οποίας
γ, ιστορία τόσον ατενώς συνυφάνθη μετά τών βαρβάρων
Ασιατι
κών λαών, οί μεγάλοι Κομνηνοί έξηκολούθησαν καί άνεστήλωσαν τήν μακραίωνα παράδοσιν τοΰ Βυζαντινού μεγαλείου καί
-ού Ιερού Παλατιού. 'Ολόκληρος ή λεπτεπίλεπτος Βυζαντινή
ιεραρχία, αί μεγάλαι έπιβάλλουσαι τελεταί τοΰ Ιεροΰ ΙΙαλατιον άνεζησαν εΐς τάς μακρυνας αύτάς χώρας, τα ς όποιας πεονέβρεχον τά κύματα τοΰ Εύξείνου Πόντου καί περιέκλυζον τά
ύματα. τόσων βαρβάρων λαών. Εΐς τούς τοίχους τών λαμπρών
παλατίων τής Τραπεζοΰντος ήσαν εζωγραφημένοι οί μεγάλοι
προπάτορες Κομνηνοί καί ένεψύχα>ναν τήν υπερηφάνειαν τών
έπερχομενων αύτοκ^ρατορικών γενεών. Εΐς τάς μεγαλοπρεπείς
εξοχικάς έπαύλεις, εΐς τά ύλομανούντα δάση τής χώρας έτέρποντο οί Μεγάλοι Κομνηνοί μέ τούς Πατρικίους καί τάς ζ ωσ τ ά ς, τάς μεγάλας κυρίας τής αύλής, εΐς έορτάς καί άγωνίσματα καί κυνηγέσια. Πρέσβεις τουρκομανικών λαών, τοΰ
Λευκού καί Μελανός Κριοΰ, πρέσβεις τών ποικιλωνύμων λαών
τοΰ Καυκάσου, πρέσβεις τών βαρβάρων ’Ασιατικών φυλών, ήρ'
χοντο νά ζητήσουν, ώς χάριν καί τιμήν διά τούς ήγεμόνας αύ*
~ών, τήν χείρα μιάς πορφυρογέννητου, καί αί όνομασταί διά τό
κάλλος αύτών Κομνηναί έπήγαιναν μεταξύ βαρβάρων λαών νά
προσδώσουν τήν ήμερότητα καί τήν λεπτότητα τοΰ μεγάλου
Βυζαντινού πολιτισμού. Ποια φαντασία Οά δυνηΟή ν’ άναπαραστήση καί νά δώση ζωήν ιστορικήν είς τάς μεγαλοπρεπείς ε
κείνα ς τελετάς τοΰ Βυζαντινού Παλατιού τή ς Τραπεζοΰντος,
είς τό θάμβος τών βαρβάρων πρέσβεων ενώπιον τοΰ μεγαλείου
εκείνου τοΰ άπο προαιώνιας παραδόσεως άναζώντος, τόσον ά
ρρωστου δι αύτού ς, τόσον έπιβάλλοντος μεγαλείου είς τήν βαρβαρικήν ψυχήν των ; ΙΙόσαι σκηναΐ μεγάλαι καί ιστορικοί έξεοι

τυλίχθησαν μέσα εΐς τ ά Π αλάτια εκείνα, πόσαι σκηναί γοη
τευτικοί χάριτος Ελληνικής καί λαμπρότητος βασιλικής, τας
οποίας δύναται ο ιστορικός νά διϊδτ αναμεταξύ τών απλοϊκών
λέξεων ένός *5ηροΰ χρονογράφου ;
Α λλ’ άν τά Παλάτια έξηφανίσθησαν ώς παλάτια τών Χιλίων καί μιάς Νυκτών, άν τά ισχυρά κάστρα κατεσκαφησαν,
σώζονται ομως αί ιδέαι καί τά μνημεία τέχνης, τρανά τεκμήρια
τ ? ς άναστηλώσεως τής Βυζαντινής παραδόσεως καί τής άναγεννήσεως τού Ελληνικού βίου. ’Ασφαλή μνημεία τής άναγεννήσεως τοΰ Βυζαντινού βίου εΐς τήν Τραπεζοΰντα παρέμειναν
σπουδαία μνημεία τέχνης τοΰ ΙΓ αίώνος, και ιόιως τ α μεγαλα
αυτή: μοναστήρια, αί μεγάλαι έκκλησιαι τής
Χρυσοκεφαλου
κα' τής Ά γ ια ς Σοφίας. Είχε καί ή Ιραπεζοΰς, πο7%ις βασιλεύ
ουσα καί αύτή, τήν ίδικήν της Α γία ν Σόφιαν.
Έ κ τής Τραπεζοΰντος κατήγετο Γεώργιος ό Γραπεζουντιος,
είς τήν Τραπεζοΰντα έγεννήθη ό μέγας Βησσαρίων, ό Γεώργιος
ό Λαοιρούτζης. πολυάριθμοι άλλοι λόγιοι Βυζαντινοί, Μιχαήλ ο
Πανάρετος, Άνδρέας ο Λ[ξαθηνός, Ιωάννης ό Ευγενικός, ο πε
ρίφημος διά τήν άκαμπτον ορθοδοξίαν του μητροπολίτης Εφεσ:.·. Μάρκος ό Εύγενικός. ’Έ πειτα, ή κατά τούς αιώνας τής δου
λείας άνθησις τοΰ Ελληνισμού εις την Τραπεζοΰντα, τα σχο
λεία, τ ά περί αύτήν μοναστήρια, τ α μνημεία τής τέχνης, τα
παλαιά χειρόγραφα είναι ή κληρονομιά καί ή άντανακλασις τής
αναλαμπής τών ενδόξων χρόνων τής Αύτοκρατορίας των Με
γάλων Κομνηνών.
'Π Αυτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος ύπήρξε το τελευταίον
ύπό τού Μωάμεθ καταλυθέν Ελληνικόν κράτος (1 4 4 1 ). Τήν
πτώσιν τής μεγάλης πόλεως τών Κομνηνών έστεφανωσε με
τόν στέφανον τΡΰ μαρτυρίου ή τραγική τύχη τού τελευταίου
αύτής Αύτοκράτορος Δαβίδ τού Κομνηνοΰ και ολοκλήρου του
οΐκου αύτού. οταν μετα ετη πολλά ( 1 4 / 0 ) εσφαγιασεν αυτούς
έ κατακτητής. Εΐς τήν Αισχυλείου τραγικού μεγαλείου τύχην
εκείνην έλάμπρυνε τήν βασιλείαν καί τούς προπάτορας αύτής,
•τούς Μεγάλους Κομνηνούς ή Αύτοκράτειρα 'Ελένη. Περιφρονή*
σασα τήν προσταγήν τοΰ Μωάμεθ, ένδεδυμένη τρίχινον ένδυμα,
φερουσα σκαπάνην εΐς τάς χείρας πηγαίνει εΐς τόν τόπον^ τού
σφαγιασμοΰ τών τέκνων καί φιλτάτων αύτής, ορύσσει βόθρον
καί μένει εκεί νύκτα καί ημέραν άκίνητο,ς. ώ ς ή Νιόβη τού
Ελληνικού Μ εσαιώ νος διά ν’ άποδιώκη τούς κύνας καί τα
σαρκοβόρα όρνεα μακράν άπό τα πτώματα, Η κορη τών Μεγα-
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/.ων Κομνηνών έ'κρυπτεν εις την ψυχήν της, εκεί είς τ ά βάθη
τής μακρυνής Αύτοκρατορίας, μίαν ακτίνα ιλαράν τής αρχαίας
Ελλάδος, τήν άκτίνα εκείνην, ή όποία κατηγλάϊσε τήν υψηλήν
μορφήν τής παλαιάς Αντιγόνης καί ρίπτει φως άνέσπε ρον είς
τα έρειπ ια τής κρημνιζομένης Μεσαιωνικής ημών βασιλείας
χαι θεμελιώνει, ώ ς ύστατος ίεροφύλαξ τής μεγάλης παραδό
σεως, τήν πολύτιμον κληρονομιάν τοΰ μέλλοντος.
Επι τρείς αιώνας είς τήν μακρυνήν Ανατολήν έκράτησεν υ
ψηλά ή Αύτοκρατορία τών Μεγάλων Κομνηνών τον Χριστιανι
σμόν κα*. τον Ελληνισμόν. I ήν πτώσιν τής Τραπεζοΰντος έβρήνησεν ό Ελληνικός λαός με στροφάς παλλομένας άπο πάόος
£υς και την πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Ε ί; το μέγα έκε'νο κα» αποκεντρον προπυργιον τοϋ Ελληνισμού, είς τήν πόλιν
τών Μεγάλων Κομνηνών, πατεΐ σήμερον βαρύς ό ποϋς τών
7’ ρατιωτών τοϋ Γσάρου. Καί έξυπνα ό υπόκωφος αύτός κρότος
εις τήν Ελληνικήν ψυχήν μου τήν άπό αιώνων κοιμωμένην
ήχω τών ημερών τ ή ; λαμπρότητο; κα! τοΰ μεγαλείου και τών
άπίίυστων άγώνων πρός κραταίωσιν τοϋ Ελληνισμού, τούς όποίοΟς ακούραστοι έπί τρεις αιώνας διεξήγον είς τάς μακρυνάς
έν μεσω πολυωνύμων βαρβάρο>ν έκείνας χώρας οί Μεγάλοι Κομνηνοι, άγερωχοι θεματοφύλακες τής μακραίωνος παραδόσεως
τοϋ Ιερού Παλατιού καί τής Μεσαιωνικής ημών βασιλείας.
’Α δα μ ά ντιος ’Α δα μ α ντία ν
Κ α θη γη τή ς

τοΰ

ΙΙανεπ ισπ ιμ ίου

Η

Θ ΕΙΑ

Τ Ο Υ
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φ
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IΤέλος ι
’Ά ς είσχωρήσωμεν βαθύτερα εις την πρωτοτυπίαν τοϋ ποιητοΰ. Οί
περ σσότεροι άναγνωστα: θέλγονται άπό τήν άπαυστον παρουσίαν τής
προσωπικότητάς του ή όποία μάς αιχμαλωτίζει καί μάς δεσμεύει καθώς
ό Βιργίλιος τόν Δάντην. Καί δέν ύποβι βάζομε ν τήν αξίαν τοΰ έργου,
άν Ισχυρισθώμεν δτι τό ενδιαφέρον μας θά εσβυνε μαζί, μέ τό

τον

Λι'ντη. Τ ό πρώτον μας βλέμμα πέφτει έ,πάνο^ είς τήν φυσιογνωμίαν
του, κ’ ι-τσι το,ποθετούμεθα έπί καταλλήλου σημείου, όπως κατανείμωμεν έπί τοΰ συνόλου τοΰ ποιήματος τήν προσοχήν μας.
Εις τόν Παράδεισον παραδείγματος χάριν, είν’ ευκολον νά συγκαταριθμήσωμεν μεταξύ τών καθαρών παραδοξοτήτων μερικάς οδηγίας
ποΰ δίδ’ ή Βεατρίκη. Ά λ λ ’ όταν μάς ρτεριγράφεται τό φως, ποΰ ρίπτει
στήν ψυχήν τοΰ ποιητοΰ ή θεία φωνή της καί όταν τόν βλέπομί,Υ
συρόμενον άπό τό έν είς τό άλλο οίστρον από τό βλέμμα του τ’όλοέν
•ύψηλότερον» τότε ζωηρεύ’ ή συμπάθειά μας καί πολΰ περισσότερον
άκόμη όταν λαμβάνη τόν λόγον ό Κύριος τοϋ Τρόμου καί τής Φρίκη;.
Ή νέα φωνή αύτή είναι τοϋ ’Ιακώβ, μολονότι αί θεωρίαι του, ή έπιΓτήμη του, αί Ιδέαι του ανήκουν είς τόν μέσον αιώνα.
Ό K orting καθώς πρό αύτοΰ ήδη ό Burchardt καί άλλοι πολλοί— >
•V. μένει είς τήν «'Ιστορίαν τής Ιταλικής Αναγεννήσεως» (1 ) χαρα
κτηρίζουν ιόν Δάντην ώς υποκειμενικόν ποιητήν, φθάνει μάλιστα είς
τό σημεΐον νά τόν κατακρίνη διά τοΰτο- Ό «ύπέρκυοιίίς» τό υ π ε ρ 
π έ ρ α ν τοΰ Δάντη είναι αύτή ή Φλωρεντία μεταφερμένη στήν Κόλασιν και στον Ουρανόν, όπου ξαναβλέπει κανείς εκτυλισσόμενα τά
γήινα γεγονότα. Οί θόρυβοι τής πόλεως ακούονται καθαρά. Αί παλαιαί
τών .πολιτών εχθραι μέ τά μίση τά παλαιά τών κομμάτων, είς τά όποια
ό θάνατος

εθεσε τέρμα

ξυπνοΰν. Ό

έ κ φ λ ω ρ ε ν τ ι ν ισμό ς

αύτός τοΰ άλλου κόσμου άντιτίθεται πρός τούς υψηλούς καί μεγάλο-

πρφίεϊς πίνακας τής μετά θάνατον ζωής. ίίς πρός ήμάς χαίρομεν
υπερβαλλόντως βλέποντες τόν Δάντην παρεμβάλλοντα ίντερμέδια εις
ιήν υψηλήν καί τελείαν αύτήν μονοτονίαν, τήν οποίαν θ ά ήγεν είς πέί.ας μέ τήν βοήθειαν τών αλληγοριών, τών ,προσωποποιημένων αρετών
καί κακιών, καί τόν εύγνοαμονοΰμεν, δτι έπήρε μαζί του στό ουράνιόν
του ταξεΐδι τά πάθη τοϋ ανθρώπου τής γης.

Ιδιαιτέρως ό βίος αυτός

τοϋ ποιητοϋ είς τόν κόσμον τούτον είναι μία άπό τάς πηγάς τής μεγά
λης του οπτασίας. Ή Κόλασις καί ό Παράδεισος έχουν δύο νοήματα.
Ά φ ’ ενός είναι ή έκφρασις τοϋ θρησκευτικού του αισθήματος καί κατ’
άκολοι,θ'σν οίκοδομήθησαν σύμφωνα πρός τόν νόμον τοΰ

δόγματος.

Ά φ ’ ετέρου ή γέννησίς των είναι τό άποτέλεσμα ιών δυσμενών συνθη
κών τής ζωής τοΰ Δάντη. Ό ποιητής αυτός είν’ ενας δεύτερος Κοριολανός

δστ-ς εις τήν Θείαν Κωμωδίαν οδηγεί κατά τών άντιπάλων του

τόν στρατόν τών Βόλσκων. ’Έ φ ραξαν τόν δρόμον εις τήν μεγαλοφυΐαν
του καί τήν δραστηριότητά του. Έξορίζουσα τοΰτον ή Φλωρεντία, τόν
Γθεσεν έ'ξω φ ΐό τήν περιοχήν τής δράσεως· άν, πολύ αργότερα

δέν

παύει νά κυττάζη πρός τόν ουρανόν, τί φυσικώτερον τούτου ; Δέν ήμποροΰσεν εξυβρισμένος άπό τήν πατρίδα του νά εύρη άλλοΰ έδαφος
πρός άσκησιν τής ένεργείας του. Διά τόν λόγον τοΰτον μεταφέρει είς
τήν Κόλασιν καί στόν Παράδεισον τήν άχρησιμοποίητον δύναμιν του,
καί δηιιιουργεΐ διά τόν εαυτόν του δευτέραν γηΐνην ζωήν, όποία αυτή
παρουσιάζεται είς τόν ^ρογεγραμμένον καί καταδικασμένον. Άφίνει
άχαλίνωτον τήν τρομεράν του οργήν, καί ώσάν τύραννος τών κατόπιν
αιώνων τιμωρεί αγρίως, ή, τουναντίον, ανταμείβει, σύμφωνα πρός τους
νόμους μιάς ιδανικής δικαιοσύνης καί’ εννοείται, ενίοτε μέ τήν μερολη
ψίαν τών εμπαθών ανθρώπων. Α νίσχυρος εις τήν ζωήν, γίνεται πολι
τικός ενεργός είς τάς χώρας τής φαντασίας, αρχηγός κόμματος δίχως
οτρατόν, δικαστής πάρα πολύ «ζηλωτής».
■ Μεγαλοποιεί τάς καθημερινά; άσνολι,ι;

όπως δέν τούς έκεραυνοβόλησε κανείς ποτέ συγγραφευς, άδικα, δίχοίς
άλλο, άλλά πάντοτε μέ δύναμιν υπερφυσικήν. ’Ιδιαιτέρως τά βάζει μέ
τούς έκφύλους Πάπας· διακρίνων έκ τής σχολαστικής λεπτολογίας τήν
ράτσαν άπό τό άτομον γονάτιζες εμπρός εΐς τήν Παπικήν εξουσίαν, α
κόμη καί δταν επιτίθεται κατά τοΰ άντιπροσώπου της. Κατά τοϋτο
διαφέρει άπό τούς μεταρρυθμιστάς, οί όποιοι θ ά έπακολονθήσουν. Τό
σέβας πρός τήν Α γ ία ν 'Έ δραν συνδέεται μέσα του στενώς ,πρός τήν
θρησκείαν αύτήν, ώστε, άν ήδύνατο νά φαντασθη ένα Λούθηρον θά
ιόν παρέδίδεν αναμφίβολος εις τις κρεμάλες τού Σατανά, μαζί μέ
τούς μεγαλυτέρους αμαρτωλούς, τούς δολοφόνους,
τούς Καίσαρας,
τούς Βρούτους καί τούς Ίσκαριώτας.
Π σκοτεινή αΰτη δύναμις τοΰ χαρακτήρος τοϋ Δάντη είναι άλλως
•τ,-: πολύ γνωστή. ’Εκδηλώνεται καλύτερα εΐς τό πρώτον μέρος τοΰ jtotVjιατος. Καί πιστεύουν συχνά δτι τόν «ορίζουν», τόν χαρακτηρίζουν ο
λόκληρον άποβλέποντες είς τό άγριον αύτό μεγαλεϊον καί τήν επιμο
νήν του είς τήν οδύνην. Δέν τούς άρκει δτι ή φυσιογνοχιία του χάνεται
είς τά βάθη τών αιώνων, είς έ'να ορίζοντα ομίχλης, τόν οποίον τό φ ως
τέμνει ποΰ καί ,ποΰ. Θέλουν ολόκληρον τόν άνθρωπον σκοτεινόν, ?.ρε6ώδη. Ό Μακώλαιϋ αυτός άποκλίνει πρός τήν γνώμην ταύτην : «ίΚαί)ώς 5 Μίλτων διά τών κινήσεων τής φαντασίας του, ό Δάντης, λέγει,
χαρακτηρίζεται διά τοϋ βάθους τών αισθημάτων του. Κάθε στίχος τής
Θείας Κωμωδίας χύνει τό άποτρόπαιον αύτό κύμα, τό όποιον πηγάζει
άπό τήν πάλην τής δυστυχίας πρός τήν υπερηφάνειαν καί ίσως δέν
υπάρχει στόν κόσμον τόσον άδιακόπως, τόσο βαθέως θλιβερόν».

'Ο

Μακώλαιϋ παραφερόμενος άπό τήν φαντασίαν μεταχειρίζεται άδιακό
πως τούς λόγους τοΰ προφήτου· τό πνεύμα τού Δάντη «είναι ό τόπος
τής νυκτός, δπου μόνον σκιαί υπάρχουν, δπου τό φ ώ ς αύτό είναι σκό
τος». Ά λ λ ’ ή θλίψις, ή τραχύτης, ή σκοτεινότης δέν άρκοϋν, δπως

και τ α ; μ ’/-ροφ.λοδοξίας.

Μοιράζει τό βασίλειον τής ζωής μεταξύ δύο ηγεμόνων, τοΰ Πάπα,
πρχηγοΰ μιάς ’Εκκλησίας, τής όποιας ό πλούτος ολόκληρος εΰρίοκε'α . είς τόν ουρανόν καί τοΰ Αύτοκράτορος, άρχοντος παντοδυνάμου
τών γηΐνων δυνάμεων. Δίδει στόν άνθρωπον διπλοΰν σκοπόν,

τήν

θρησκείαν καί τήν ποίησιν. 'Οπωσδήποτε καταραμένος ας είναι ό κό
σμος. Διότι είς τήν πόλιν τών αναρίθμητων διασταυρουμένων συμφε
ρόντων, εΐς τήν αύξησιν τών μικρών ιδιαιτέρων δυνάμεων, είς τήν έξάπλωσιν τής άστοκρατίας, είς τους συμβιβασμούς τοΰ Πά,πα μέ τάς
κύσμικάς εξουσίας, είς τήν δύσιν τοϋ αύτοκρατορικοϋ κράτους δέν βλέ
πε·. τά σπέρματα μιάς έξελίξεως, διακρίνει άντιθέτως τό άποτέλεσμα
ενός οικουμενικού εκφυλισμού και κεραυνοβολεί τούς άντιπάλους του

χαρακτηρίσουν μίαν ψυχήν, μίαν μεγαλοφυΐαν, ‘ήτις έγέννησεν

είς

την Κόλασιν καί είς τόν Παράδεισον τόσους θελκτικούς στίχους σπά
νιάς δροσερότητος (κατά τόν Μακώλαιϋ ,πρόκειται μόνον περί τοΰ ταγγον μέλιτος τής Σαρδηνίας) — καί δέν δύνανται νά εξηγήσουν ένα
ποιητήν, τοΰ όποιου τά μάτια ήσαν τόσο ζωηρά, ώστε νά μπορέσουν
νά

συλλάβουν κόσμον ολόκληρον γραμμών καί χρωμάτων. Είναι β έ

βαιον δτι κανείς ακόμη δέν έξέφρασε τόσον έναργώς τό σκοτεινόν καί
τρομερόν. Ά λλά πρέπει, διά τόν λόγον αύτόν, νά λησμονήσομε ν,
δτ< προησθάνθη τήν ωραιότητα, τήν οποίαν ό Ραφαήλ έπρόκειτο νά
τό

ενσάρκωση εΐς τάς Π αναγίας του ; Ή χαρακτηριστική του δεξιότης
είναι τό πάθος, Ιρεθισμένον άκόμη ^περισσότερον άπό τήν έκ τής δυ
ατυχίας του πικρίαν καί άπό τήν συνείδησιν τής τιμιότητας τών προ

θέσεο>ν του· έκτος τούτου μία αίσθητικότης οξεία, τής οποίας
δΰσκολον, άλλως,

νά εκτίμηση κανείς τήν ζωηρότητα

εις

εΐναι

ένα συγ

άφηρημένάς έννοιας. Τό νά θεωροΰμεν τήν Θείαν Κωμωδίαν $·\%ι*ρον
•μυστοβόν γεννημένον άπό την έκστασιν,

ή*τι^ άπ^κρούε< ί*άθ^ άλλο

γραφέα, δστις άποσπών τήν ποίησιν άπό τ' αρχαία της όνειρα τήν
άνΰψωσε μέχρι τών κορυφών. Μέσα στιγν ψυχήν του έ ψιθύριζε μία

ποιητικόν στοιχεϊον, είναι .παράλογον δσον ήτο παράλογος ή άξίωσις

μουσική, έχόρευεν ένα; κόσμος άπό μορφάς. Καί άν εμεινε σκυθρω

μφδίας κ

πός, άν ή δυνατή του φαντασία ώνειρεύθη πίνακας τρομερούς

ααρμόση κανείς είς τους σχολιαστάς τοΰ είδους του τά κατωτέρω λό

ύπό

τό βάρος τοΰ θυμού, τής περιφρονήσεως και τοΰ πόνου, ή φύσις τοΰ

~οϋ Ροσσέτι, δστις ήθελε νά εύρίσκη είς κάθε στίχον τής Θείας K(a>έναν υπαινιγμόν. Mutatis mutandis θά ήμποροϋσε νά έ-

για τού Γκαίτε :

έδωκε τάς ,χορδάς τής θλίψεως καί τής τρυφερότητος, τών οποίων ό
ήχος κατεσίγαζε τήν αλαζονείαν καί τό πάθος, καί ό άνθρωπος ολό

W a s sie den O eist

κληρο; άκτινοβολοΰσεν είς τήν αρμονίαν τής ποιητικής δημιουργίας.

D as ist in g ru n d der H erren e ig n e r G eist.

Ό Δάντης αύτός

τοΰ όποιου ή ψυχή είναι μόνον τάφος δέν θά ήμπο-

οοΰσε νά γράψη

τήν Θείαν Κωμωδίαν.

des dieh ters

nennen

Ό εξηγητής glvat συχνά προκατειλημμένος άπό τάς προσωπικά; του

Είν’ επίσης υπερβολικόν νά ισχυρισθώμεν δτι ό Δάντης ήτο μάλλον
μυστικιστής ,τ,αοά ποιητής· ό μυστικισμος είναι μια μονη σταγων εις
τό αίμα τοΰ Δάντη. ’Ονειρεύεται μέ τά μάτια άνοικτά, και δταν άκό
μη βυθοσκοπεϊ τά ουράνια μυστικά, βυθιζόμενος είς τήν ένατένισιν
τής αίωνιότητος, γνουρίζει τί ώ ρα είναι κατά τά ωρολόγια ιήζ γης.
’Ανεβαίνει στό στερέωμα έπάνω στά; πτέρυγας τοΰ Πηγάσου, δχι έ
πάνω στό άρμα τοΰ Ήλία. ’Ά ς ένθυμηθώμεν εδώ τούς λόγους

ιοί

Μακώλαιϋ, δστις ευρίσκει τάς οπτασίας τοΰ Δάντη πολύ άκριβολογημέ-

ιδέας καί άπό τά ; προγενεστέρας του μελέτας καί διά τόν λόγον τού
τον άδρύνει τάς γραμμάς τοΰ σχεδίου οΰτως ώστε νά εκφράζεται διαύτών ολόκληρος ό χαρακτήρ. Γενικώς είναι δύσκολον νά όρίση τό
εργον τοΰ Δάντη δι’ ενός τύπου : εποποιία, έξομολόγησις, ποίημα δι
δακτικόν, δλα τά γένη τής ποιήσεως εύρίσκονται είς αύτό, χωρίς ν’ άνήκη αποκλειστικά»; τοΰτο εί; ώρισμένον τι είδος. Είναι άλλως δύοκολον νά τοποθετήση κανείς άβίαστα ένα ποίημα, διά τό όποιον κα
θώς ό Δάντης εΐπεν ήργάσθησαν «6 ουρανός κ’ ή γή», ένα ποίημα ποΰ

νας, μέ περιγράμματα πολΰ σαφή καί πολύ καθαρά, όρφανάς παντό;

ενώνει είς μίαν δέσμην τάς διανοητικά; κατευθύνσεις τοΰ αίώνός του

μυστικισμοΰ, -— δστις άκόμη ευρίσκει δτι τά ούράνια αύτά πνεύματα

καί το πνεΰμα τοΰ μέλλοντος. Πάν δ,τι ό Δάντης διεπέρασε ιιέ

εινα·. « ά ν θ ρ ω π ο ι ζ ώ ν τ ε ; ε ί ς μ ί α ν π α ρ ά ξ ε ν η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν
(liv in g m en in stra g e situ ation .) Τοιοΰτος είναι ό μυστικισμος τοϋ
Λάντη- διαφανή;, δίχως ομίχλην καί δίχως μυστικά, θά έλεγε κάνεις
«πορροφημένος άπό τάς άλλα; αΰτάς ποιητικά; δεξιότητας.

Έγνώ-

τό

βλέμμα του, δλοι του οί έρο>τε; καί δλα του τά μίση, αί ύποψίαι,
οί πόθοι, Ιδού ή άπειρος υλη, άπό τήν όποιαν ή φαντασία του συνα,τήρτισε τό νέον.καί άσύνηθες οικοδόμημα.
’Ά ν άναγάγη κανείς εί; μίαν άφηρημένην έκφρασιν τήν κεντρικήν

ριζε τοΰς θρησκευτικούς συγγραφείς τοΰ μέσου αίώνος κ’ έδανείζετο

ίί'έαν τού ποιήματος, θά εΐπη δτι ή ύπόθεσί; του είναι : ό άνθρωπος,

άπ’ αϊτούς, δσα τοΰ έπέτρεπε τό διάγραμμα τοΰ έργου του νά δανει-

δστις διατρέχων μ’ένα βλέμμα τήν ζωήν ολόκληρον, συγκεντρώνεται

σθη. ’Έτσι, δ,τι τό μυστικόν υπάρχει είς αύτόν προέρχεται δχι άπό

καί άνερευνά τό μυστικόν τής προελεύσεώ; του, τοΰ σκοπού του, τή ;

τήν άτομικήν του κλίσιν, δσον άπό τήν θρησκείαν τοΰ μέσου αίώνος.
Ό μυστικισμος άλλως εκμηδενίζεται καί διαλύεται μέσα είς τήν θεό

ευτυχίας του. Ώ ς π ρό; τήν ηθικήν όρίζετ’ ευκόλως, άλλά μέ δρου;

τητα· ό Δάντης τουναντίον, δέν παραιτεΐ ,ποτέ τήν άτομικήν του συνεί-

σίας ό ανθρω,πος κατακτά τήν ευτυχίαν. Ό Δάντης είναι ό πρώτος ά-

όησιν καί δταν άκόμη λατρεύει τήν λάμψιν τών φωτοστεφάνων,

δέν

ναζητών τήν άληθινή|ν όδόν Φάουστ, καί δέν είναι είς τήν Θείαν

παύει νά .παρατηρεί μέ ήρεμον εύλάβειαν τάς πιπτούσας πχυχάς τοΰ
Ιερού μανδύου- πασχίζει πάντοτε νά χρησιμοποίηση
τήν οπτασίαν

τήν Κόλασιν άκούει μέ συμπάθειαν, μέ βαθείαν συγκίνησιν τάς ε ξο 

διά τό ,ποίημά του. Είναι σχολαστικός δσον καί μυστικός· δτι στον Πα

μολογήσεις, ενός αμαρτωλού,, επαναλαμβάνει θαρρείς τό

οάδεισον δίδει στού; μυστικού; τ ά ; πρώτας θέσεις, είναι πολΰ φυσι

ςυροτέρους άπό ενα φιλόσοφον : μόνον μέ τήν κόλασιν τής αύτογνω-

Κωμωδίαν άπλοΰς θεατής, άλλ’ αύτός ό ίδιος ηθοποιός. "Οταν, είς

«n ih il lium aui a m e alienu m p u to ».

κόν· ή ποιητική του ψυχή εΰρισκεν είς «ίπ:ούς περισσοτέραν ύλην παρά

άστρον είς άστρον έμβαθύνει όλοέν περισσότερον είς τήν γνώσιν τών

εις τοΰς σχολαστικούς, εχθρούς παντός λυρισμού καί παίζοντας μέ τά;

ουρανίων, ενώ ή χαρά του μεγαλώνει.

Έτσι τά τραγούδια του τούλά-

Jr.otov εις χ.ά πλέον σημαντικά των κομμάτια προδίδουν μίαν έξέλι-

Τι'ϋ Χάρωνος, δστις μεταμορφωθείς είς Χριστιανικόν δαιμόνιον δέν εί

Είν. Εις τό τέλος ύ Δάντης δέν είναι οποίος ήτον είς τήν αρχήν. Κα

ναι άρχαίος πλέον παρά μόνον κατ’ δνομα. Δέν όμιλώ άκόμη περί τής
θελκτικής ειδυλλιακής εκείνης σκηνής, είς τήν όποιαν ό ποιητής, πέμ-

θώ ς ό Φάουστ, έναγκαλιζάμενος τήν γην καί τόν ουρανόν μέσα εις
τόν πυρετόν τής νεότητάς του δέν είνα! ,τ^λέον ό λογικευόμενος και συ
νετός Φάουστ ποΰ διδάσκεται τήν τελευταίαν λες tv τής σοφίας

,-,τος αυτός λαμβάνει μέρος είς τήν παρέαν τών Αρχαίων

ποιητών·

Ομιλώ περί εκείνων, οιτινες είς τήν Κόλασιν υποφέρουν κατά μέρος

Οπωσδήποτε παρά τώ Γκαΐτε τό τελει«ταίον τοϋτο μυστικόν δέν

καί τούς οποίους μνημονεύει ό Βιργιλιος, δηλα δή περί τοΰ Ίάσωνος,

είναι τό ίδιον μέ τό τον Δάντη, διότι διά τόν δεύτερον τό τελευταΐον
μυστικόν συνίσταται είς τήν άπόσπασιν άπό τόν κόσμον και άπό τήν

τοΰ Μινώταυρου, τοΰ Νέσσου, τοΰ Καπανέως, τοΰ Ά μφιαράου τοΰ
Τειρεσία κ.τ.λ. Μάς άφίνουν παραδόξως ψυχρούς, μόλις συναντησω-

ζωήν καί τήν προσφυγήν είς τούς κόλπους τής ,πίστεως, ενφ διά τόν

μεν ένα ’Ιταλόν καί πρό πάντων ένα Φλωρεντινόν. "Οταν, είς

Γκαΐτε τουναντίον τό τελευταίον μυστικόν τής σοφίας είναι νά πέρνωμεν τήν ζωήν, όποία είναι καί νά έργαζώμεθα διά τήν ευτυχίαν

βάθος τής Κολάσεως, ό Εωσφόρος ροκανίζει τόν Βρούτον καί τόν
Ιούδαν, λαμβάναμεν μόνον έντύπωσιν παραδόξου.
Βλέπομεν δτι ό

τής άνθρακτότητος.

Δάντης θυσιάζων τό Ιμπεριαλιστικόν του ιδανικόν ρίπτει είς τό στόμα

Τό εκτυφλωτικόν φ ώ ς τής πίστεο>ς καί ή ευτυχία, τήν όποιαν φέρει
είναι άγνωστοι είς τόν Φάουστ, καί μόνον είς τήν. λύσιν τοΰ έργου,

τοΰ Διαβόλου ένα δνομα, ένα δνομα «che non fa motto». Αί άθλιαι

τό

αύταί σκιαί στρηφογυρίζουν εμπρός άπό τούς δημίους των, καί εφαρ

μία αλληγορία νεκρά αναλαμβάνει νά τάς έκφραση* ό Δάντης δέν

μόζονται είς αύτάς μέτρα πού δέν έλήφθησαν δΓ αύτάς. Κοντολογής

λησμονεί τήν γην είς τόν ουρανόν· οί κεραυνοί τής οργής ποΰ ρίπτει

ολόκληρος ή άρχαιότης είναι διά τόν Δάντην ύπόθεσις

κατά τής γης δέν είναι παρά μία ,παρεκτροπή τής αγάπης του —

ηθικής καί πολιτικής άλληγοριας. Κ’ εδώ άπομακρύνεται πολύ άπό τό

αγάπης, τήν οποίαν ή πληγωμένη του ψυχή κρύπτει ζηλοτύπως.
ζωή τής γης αξίζει αντή καθ’ έαυτήν.

πνεύμα τής Αναγεννήσεως, τό οποίον έμελλε νά είναι είδωλολατρι-

«Κ.

Ή

κόν, εγγύτατον .τ\ρός τόν άρχαΐον πολιτισμόν. Ό
•Καθαρτήριον 19)

Α Ά

ποιητής ονειρεύεται

μίαν γυναίκα τραυλήν καί άλλοίθωρον,

ραιβήν

με τά χέρια ξεραμένα. Τήν παρατηρεί έπί μακρόν, καί είς τήν θέρμην

Εϊπαμεν δτι ό Δάντης, δέν είν’ ευνόητος, καί δτι ή ώραιστης τοΰ
ποιήματος θά έλάνθανεν εκείνον, δστις δέν θά ήσθάνετο κάτω άπό
τάς μορφάς μιάς πρωτογενούς ποιήσεως ,πάλλουσαν ζωήν νέαν. Ά λλά
τούτο είναι δυσκολία αισθητικής φύσεως. Ή

άπεράντου

μ εγα λύ τερα

δυσχέρεια

συνίσΐάται είς τούς άναριθμήτους υπαινιγμούς, οιτινες παρεμβάλλουν

τοΰ βλέμματός του ή γλώσσα τού τέρατος λύνεται, ένώ ταυτοχρόνως ή
όψις τοϋ φωτίζεται. Έ ξ α φ ν α ώραΐζεται τόσον ποΰ καί ό ’Έ ρ ω ς θά
τήν έπόθει καί αρχίζει νά τραγουδή μέ φωνήν τόσο αρμονικήν πού ό
Λάντης γίνεται δλος αυτιά καί μάτια. «Είναι ή γλυκειά Σειρήνα ποϋ
παραμόνευε τούς θαλασσινούς στην ανοιχτή θάλασσα :

τήν σύγχρονον τοΰ Δάντη ιστορίαν εις τό ουράνιον ποίημα* άλλά,

Ιο son can tava, ίο son d o lce Sirena
C he im a rin a ri in m ezzo m ar dism ago*
T a n to son di p ia cere a sentir p iena

αφού απάοη τό φλούδι παρουσιάζεται τό γλυκύ άμύγδαλον. ’Εννοείται
ο υ : δι’ ένα σημερινόν άναγνώστην, εις τό πείσμα τών σχολιαστών με
ρικά μέρη, καί πρό παντός τά δανεισμένα σ^ό τήν άρχαιότητα γεγο
νότα είναι γράμμα νεκρόν. Αί αλληγορία! πράγματι είναι τοιαύται

Ά λλ’ ό Βιργιλιος, είς σημείον έξ ουρανών, σχίζει είς τά δύο τό
φόρεμα τής Σειρήνος καί δείχνων τήν κοιλιάν τής γυναικος

συχνά εις τήν κακήν έννοιαν τού δρου, καί 0ί "Ελληνες καί οί Ρ ω 
μαίοι έχουν διπλοΰν λόγον παραπόνου, δτι έτοποθετήθησαν είς τήν

δέν επιτρέπεται νά μεταφράσωμεν) Q u el m i s v e g lio

Κόλασιν. Ά ς μήν άπατάται κανείς : Κριτικοί διαπρεπείς, μεταξύ τών

n’ uscia.

άλλων ό Γερμανός W egele απέδειξαν τόν σημαντικόν ρόλον ποϋ επαι-

Π ρό τ ψ

(εδώ

co l p uzzo ch e

θεάματος αύτοϋ νύμφαι καί ναίΐ&δες κρίιπιτονται κάτω

£«ν ό Δάντης είς τήν προπαγάνδαν υπέρ τής Λατινικής λογοτεχνίας.

ά,πό τά νερά καί μένομεν άδιάφοροι είς τό άλληγορικόν καί μυθολο

’ Οπωσδήποτε χρησιμοποιεί κατά μεσαιωνικόν

γικόν αύτό μάθημα.

τρόρτρν τάς φυσιογνω

μίας τοΰ Βιργιλίου καί τού ’Οβιδίου. Αί κλασικοί αναμνήσεις (* ) εί
ναι ώσάν κλάδοι μαραμένοι κάποιου δένδρου- γ.η\ δέν ομιλώ

περί

Ή

μεσαιωνική πολυμάθεια, συσσωρευμένη είς τά τρίστιχα τού Κα-

!'(;ρτηρίου καί πολύ περισσότερον εΐς τά τρίστιχα τοϋ Παραδείσου

τόν
feivai Ιίλλη πηγή άμηχανίας διά τόν θέλοντα ν’ απόλαυση τάς v.aMtf-

Αγιον Πέτρον πλήττοντα τούς εχθρούς του μέ τόσην μανίαν,

ποΰ ό φωτοστέφανος τής Βεατρίκης σκοτίζεται καί χλωμαίνει τό πρόσωπόν της (Π αράδεισος 27) . Ά ς

μή λησμονοΰμεν, σιμά είς τάς ύ-

νάς τον ποιήματος. Δέν εννοώ τήν δυσκολίαν τής ύποθέσεως* άλλά
τήν σχολαστικήν επιστήμην, ήδη νεκράν. «'Ό τα ν βλέπωμεν τάς άμφ«-

ψηλάς αύτάς σκηνάς, τό θελκτικόν καθολικόν είδύλλιον τής ζωής τοΰ

βολίας τοΰ ποιητοΰ διαλυομένας σ,πό τούς κατοίκους τοΰ ουρανού, καί
κάθε τόσο τό φ ώ ς αύξανόμενον είς λαμπρότητα, τήν δψιν τής Βεα

ευσεβή οί*τε αφέλειαν ,πλέον καλλιτεχνικήν εκείνης, ήτις υπάρχει είς

τρίκης καθισταμένην πλέον άκτινοβόλον, τόν Δάντην αυτόν εύδαιμονέστερον, τήν ακτινοβολίαν αύτήν καί εκφράσεις τόσο λεπτών

άπο-

χρώσεων τής ευτυχίας, τόσην θείαν σοφίαν, άναπαράγουσαν τά διδάγ
ματα τοΰ

Αγίου Θωμά ’Ακινάτου, —

φέρον, όχι ποιητικόν. Ό

δοκιμάζομεν ιστορικόν ενδια

Παράδεισος είν’ εργον κατά τό ήμισυ διδα

κτικόν κ’ ένας ποιητικός φωτοστέφανος δέν αρκεί διά νά τοΰ δώση
ποίησιν. Διότι ό Δάντης όμιλών περί τής ύψηλοτέρας ίν’Γοθέσεοίς ποΰ
δύναται ν’ α,παοχολήση τό ανθρώπινον ιπνεΰμα, τήν υποβάλλει εις ενα
ρυθμόν είς μίαν διάταξιν διήκουσαν άπό τό ένα είς τό άλλο άκρον τοΰ
Παραδείσου. ’Εντεύθεν ή επισημότης καί ό πανηγυρικός τόνος τοΰ
συνόλου. Ά λ λ ά δι’ αύτοΰ ό Δάντης μάς φέρε: στον νονν σήμερον τήν
αφέλειαν τής κατηχήσεως καί τήν ξηρότητα τών δογμάτων, τόσο μά
λιστα που τό μ π α t»ύ κ φθείρε! ενίοτε τό υψηλόν.
Θ μέγας ,πόθος τής αλήθειας μάς εξεγείρει συμπάθειαν καί πρός
οτιγμήν άφινόμεθα εις τήν άφελή εμπιστοσύνην, ή όποία γνωρίζει νά
ίν.ανοποιή ένα τέτοιον πόθον διά μιάς προτάσεως τής Σχολής, ενός
ρητού τοΰ Άριστοτέλους είς τήν Βίβλον.

Φραγκίσκου έξ

Ά σσίζης. Ή

ποίησις δέν έχει θρύλον περισσότερον

τό ενδέκατον άσμα. Είναι μία μικρά εποποιία άπό τριάντα τρίστιχα.
Ο γενέθλιος τόπος τοϋ άγιου σκιαγραφείται μέ όλίγας γραμμάς, δπως συμβαίνει συχνά εις τόν Δάντην. “ Επειτα παραστέκομεν είς τήν
ρήξιν τοΰ Φραγκίσκου πρός τόν πατέρα του, δταν έξομολογήτα: τόν
έρωτά του είς εκείνην, ήτις υπήρξε ποτέ ή μνηστή τοΰ Χριστού, ήτις
ισταυρώθη μαζί του. καί τήν iyroiuv δλος ό κόσμος ήδη αποκρούει,—
πρός τήν Φτώχειαν. Βλέπομεν ακολούθως τούς πρώτους τοιούτους του
!-αθητάς άφίνοντας τά πάντα διά νά τόν ακολουθήσουν ανυπόδητοι.
Ό

Φραγκίσκος αύτός άποσύρετα: μεταξύ τών βράχων τού Τιβέρεως

ναι τοΰ ’Ά ρνου, δπου, μετανοών είς τήν ερημιάν δέχεται τά στίγμα
τα. Τέλος αποθνήσκει. Συσταίνει διά τελευταίαν φοράν τήν ουρανίαν
μνηστήν τον είς τάς φροντίδας τών φίλων του καί, διά τό σώμα του
δέν ζητεί άλλον τάφον παρά τό άπλοΰν χώμα. Έ ν τούτοις τό πιστόν
,-'οίμνιον διασκορπίζεται καί τώ ρα χρειάζεται ενα μεγάλο ψαλλίδι διά
νά κόψη τούς μανδύας εκείνων ποϋ τόν ακολουθούν πάντοτε. Ή

φυ-

σογνωμία τοΰ Φραγκίσκου, απέναντι τής ηθικής καταπτώσεως

των

μοναχών, εμφανίζεται διπλασίως αγία. Θά ελεγε κανείς δτι άδονται
ψαλμοί διαρκούσης τής άναγνώσεως τοΰ ποιήματος.

Έν τούτοις ολίγον κατ’ ολίγον ή περιέργεια διά τ ’ αρχαία πράγ

Ά λ λ ’ δμως παρά τάς ωραιότητας ταύτας, ούτε τό φ ώ ς τοϋ Παρα*

ματα υπερβάλλει τόν θαυμασμόν· διότι μετά τόσους αιώνας, ή θρη

δείξου, ούτε at συγκινητικά! σκηναί τοϋ Καθαρτηρίου είναι αξιαι

σκευτική έμπνευσις τού ποιητοΰ φθάνει μέσα μας εις δλην της τήν
αρχικήν δύναμιν καί μας διδάσκει, νά λατρεύωμεν τόν Θεόν, δστις

τής Κολάσεως. Είς τήν Κόλασιν δέν προεξάρχει ό διδακτικός σκοπός.
Ό τρόμος μας κάμνει νά θαυμάζομεν, έκεΐ άκόμη οπου δ νοϋς μα"

κρύπτεται μέσα είς τήν ομίχλην. Συμβαίνει συχνά εις τόν Δάντην νά

δέν συμφωνεί μέ τάς ιδέας τοϋ Δάντη. Κανείς εις τήν Κόλασιν

θέλη νά διαπεράση τήν ομίχλην αύτήν μέ τό βλέμμα τού νοΰ, καί λαμ-

αισθάνεται τόν εαυτόν του μή άπειλούμενον.

βάνομεν έκ νέου συνείδησιν δτι μισή χιλιετηρίς μάς χωρίζει άπ’ αύ
τόν. Καθιστώμεν δυσκολωτέραν παρ’ δσον είναι τήν πρός τόν Δάν

Ή

δέν

σκληρότης τών κρίσεων τοϋ ποιητοΰ καθιστά άλλους τήν συγκί-

την λατρείαν έπιχειροΰντες ν’ άνευρωμεν σήμερον καί νά αίσθανθώμεν

V; σιν βαθυτέραν καί πλέον παράδοξον. Είναι σκληρότερος άπό τήν
Ειμαρμένην. 01 αμαρτωλοί δέν οδηγούνται ματαίως εις τήν θέσιν τών

'ί ς κάθε στίχον καί κάθε
οεώς του.

άπό τούς δαίμονας· ή σατανική έκδίκησις βασιλεύει παντού, τό έναν

λεπτομέρειαν τήν

δύναμιν τής έμπνεύ-

τίον τής θείας άγάπης. Ή

Είς τό τρίτον μέρος τής Θείας Κωμωδίας, δέν μάς ενδιαφέρει πλέον
ό «θεολόγος Δάντης. Μ άς ενδιαφέρει ό προφήτης, ό όποιος λαμβάνει
τό βιβλικόν ύφος, δπως όμιλήση διά τήν τύχην τής Πατρίδος του·
Μας ενδιαφέρει ό άνθρωπος,

δστις

ενθυμείται τά γήινα, συνομιλών

μέ τόν .πρόγονόν του Κατσαγκουΐντα (Παράδεισος 15 -—. 1 7 ), ό άν
θρωπος ποΰ κηρύττει τόν πόλεμον κατά τού Πάπα, δταν άναπαριστά

μικροτέρα παρεκτροπή άρκεΐ διά νά πα-

ραδοθη ό άνθρωπος είς τόν αιώνιον θάνατον καί είς τά διαρκώς άνανεονμήνα μαρτύρια.

Ή

σκληρότης αύτή , άληθώς. ζητεί ν’ άντ:-

σταθμισθή άπό μίαν μεγάλην επιείκειαν.
Ό

άπό τό Καθαρτήριον πρός τόν ούρανόν δεσμός βλέπομεν δτι εί-

vat ανοικτός καί διά τούς πλέον καταχθονίους κακοποιούς, άρκεϊ νά

μεν τήν κυριεύουσαν αύτόν εύσπλαγχνίαν, τήν λιποθυμίαν του, τά δά

μετανοήσουν, Καί φύσεις εύγενεΐς μένουν ε’ις την Κόλασιν, ενφ ένας

κο υά του. Ή ,πάλη τών συναισθημάτων αύτών μάς δίδει τό ακριβές

πονηρός μετανοητής ψάλλη τό αλληλούια. ’Έτσι, τό δόγμα ταράσσει

μέτρον τής συγκινήσεως τοΰ ανθρώπου εμπρός είς τήν Θειαν Δικαιο

είς τόν Λάντην τήν ’ιδέαν τοΰ τραγικού καί ή δικαιοσύνη του έχει ό
ψεις δύο : αφ' ενός ί) τιμωρία γεννάται από τήν αμαρτίαν καί τήν

σύνην .
Ά λ λ ’ άς τόν άποχαιρετίσωμεν έπι άλλου καλλίτερου σημείου- "Ολη

ακολουθεί, αφ ’ ετέρου ό

«παίγνιον» καί τά πάντα

του ή αρρενωπή τρυφερότης, δλη του ή ποιητική θέρμη εμφανίζονται

έξαρτώνται ά,πό τήν σκέψιν ποΰ εσχεν δταν τοΰ έβαλε τό σχοινί στόν

πολύ διαφορετικά εΐς τόν δεσμόν, δστις τόν συνάπτει μέ τόν Βιργιλιον.
Ό Βιργιλιος είς τήν Θείαν Κωμωδίαν είναι ή επίγειος σοφία, ό ση

άνθρω π ος

είν’

ενα

λαιμόν, αν εκαμεν ή δέν εκαμε τό σημεΐον τοΰ σταυρόν.
Επίσης, είς τήν γενικήν διάταξιν τής Κολάσεως τά παραμικράτερ’
αμαρτήματα, συχνά τιμωρούνται δσον καί τά χειρότερα εγκλήματα,

μαιοφόρος τοΰ μοναρχικού δόγματος, καί ταυτοχρόνους ό ποιητής, ύ
διδάσκαλος, τού οποίου ή ,παρουσία κάμνει τόν Δάντην νά κοκκινίζη,

η υπερβολική μαλακότης καί τό απότομον τοΰ χαρακτήρος κολαζονται

πραΰνει τήν φωνήν του, βραδύνει τό βήμά του, καί δστις αγαπάται

όσον καί τά μεγαλύτερα αίσχη. Θά έλεγες δτι δέν πρόκειται περί κρί-

παρ’ αύτού, οπως ή μητέρα από τό παιδί. T n d u ca, tu sig n o re e tu

οεως αμαρτωλών, αλλά περί ταξινομήσεως αμαρτιών σύμφωνα πρός

m aestro. 'I I τρυφερότης τοΰ Λάντη διά τόν Βιργιλιον, υπερβαίνει
τόν τόνον τής αγάπης. Φέρει έν έαντή, χωρίς ό Δάντης νά τό ξεύρη
δ'λην τήν στοργήν τών ανθρωπιστών ,πρός τήν κλασσικήν αρχαιότητα.

τά διδάγματα τής ’ Εκκλησίας καί τάς κατηγορίας τοΰ

Αριστοτέλους.

Λόγου χάριν ή Σεμίραμις καί ή Φραντζέσκα ντά Ριμινι εύρισκονται
είς τόν αύτόν κύκλον. Εις ενα σημεΐον ό σημερινός άνθρωπος συμφω

Δέν άρκεΐται προσφέρων είς τόν Βιργιλιον τήν προσωπικήν του α-

συγχωροΰμεν τόν αμαρτωλόν καί τόν οίκτεί-

φοσίωσιν. Τόν αποθεώνει είς τό Καθαρτήριον, όπως δέν άπεθεωθη

ρομεν, τό κάμνομεν, διότι αίσθανόμεθα έν αύτώ, δπισθεν τοΰ σφάλ

ποτέ ποιητής. Άνεβαίνοντες τό όρος τοΰ ’Εξαγνισμού, καί οί δυο των

ματός του, κόρτοιαν όξεΐαν δυσαρμονίαν, ενα πνευματικόν ή σωματικόν

ε.ξαφν’ ακούουν βροντήν. Κάποιος τότε προστίθεται είς τήν συντρο

νεί μέ τόν ποιητήν. Ά ν

ελάττωμα τό όποιον δέν λησμονοΰμεν ποτέ, καί τό όποιον θεωρούμε ν

φιάν των. Είναι ό Στάτιος. ’Έχει διέλθει ολην την ,π^ριοδον τής με-

έν ιιέρει ανεξάρτητον τής θελήσεώς του. Τό αμάρτημα είς τά δμματά

τανοίας καί διηγείται είς τούς αγνώστους συνοδοιπορους οτι εις καθε

μας δέν είν’ έργον σατανικόν παρά μόνον αν εχη τάς ρίζας του είς

άπολύτρωσιν ψυχής τά δρη τρέμουν. Λέγει πώς ή Θηβαις του είν

κακήν θέλησιν εχουσαν συνείδησιν έαυτής, καί αν χαίρεται διά
πλήγματα ποΰ καταφέρει εναντίον τοΰ κόσμου, εΐς τήν λύσσαν

τά
τοΰ

εμπνευσμένη άπό τόν Βιργιλιον, καί ότι ή Αινείας ύπήρξεν ή μη
τέρα καί ή τροφός τής ποιήσεως του (L a qual m am m a

fu m m i e

άρχίζομεν νά ομιλούμε ν περί τής δαιμονιακής φύσεως τού κακού, κ

fu m m i n u trice p oetan d o).
«”Ώ, γιά νά ζοΰσα στήν εποχή τού Βιργιλίου, θά έμενα ευχαρίστως

έπιδοκιμάζομεν σχεδόν τήν αρχήν τών αντιποίνων. Ένθυμηθήτε τούς

άλλον ένα χρόνον είς τό Καθαρτήριον. Εις τούς λόγους τούτους ό

εγωισμού του. ΕΙ: τό σημεΐον αύτό τελειώνει ή φιλανθρωπία μας· εκεί.

Βιργιλιος στρέφει πρός τόν Δάντην τό σιωπηλόν του πρόσθετον και
τού υποβάλλει σιωπήν (T a ce n d o

Tern er si clee di sole queste cose
C-lie liaun o potenza di far altrui m ale

disse : T a e e !)

Ά λ λ ’ ό Δάντης δέν ήμπορεΐ νά συγκράτηση τό μειδίαμά του.

Ο

Στάτιος τό παρατηρεί. «Διατί, τόν έρωτά είναι έπάνω στό στόμα οον

D e ll’ altre n o, ch e n on son paurose.

ή φευγαλέα λάμψις αυτού τοϋ γελοίου (U n la m p e g g ia r di riso).
Είς την κατανομήν τών αμαρτιών άνευρίσκομεν

ίχνη τών αύτών

Ό

Δάντης τότε δείχνων τόν διδάσκαλον λέγει :

ιδεών. Ό Λάντης δέν ρί,πτει στούς δαίμονας τά θύματα τών φυσικών
σφαλμάτων, ουτε τών παθών, άλλά τούς ψύχραιμους εγκληματίας καί

λιος !» Ό

τούς υπολογιστικούς, τούς όποιους τραβά άπό τά μαλλιά. Ά ς μή λη

ό Βιργιλιος :

σμονοΰμεν δπως δήποτε, δτι αύτός ό ίδιος κατελθων εις την Κόλασιν
έπράϋνε τά βάσανα τών κολασμένων μέ τήν συμπεριφοράν του- αρκεί
νά τόν ί αοακολουθήσ>|ς- κλαίοντα και σνντετυιμμένον, αρκεί νά ίδοΰ-

Iδου ό Βιργί-

Στάτιος θέλει νά ριφθή. βουβός εΐς τά πόδια τού Λατί

νου ποιητοΰ καί περιβάλλει τά ,πόδια τον μέ τούς βραχίονας του. Ά λλ
« ’Ό χι, δχι άδελφέ μου !

Είσαι σκιά, γΧ δ,τι βλέπεις

(C h e tu se’ om b ra ed om b ra vedi),

εΐνα·,

σκιά

«Κρίνε πόσο σ' αγαπώ, είπεν ό Στάτιος· ήθελα νά μεταχειριστώ τή
σκιά οπως ενα σώμα ποΰ τρέμει άπό ζωή».
Επίλογος υψηλής μελαγχολίας ! ΙΙάν δ,τι είπαν οί ,πλέον πρόσφατοι
"οιηται περ! τοΰ «ονείρου τής ζωής» καί περί τής ματαιότητος τής
δόξης ιδού δτι ό Δάντης τό συγκεντρώνει μέσα εις τόν β ο αχόν αύτόν
διάλογόν τής αμίμητου σκηνής. Καί δταν, παρά τάς ουρανίους χαράς,
ια όποια: τόν προσμένουν, τό πνεύμα, του αναπολεί τόν γήϊνον βίον και
iijV t q ήμερον φήμην, έμφανίζετ’ έκ νέου τό γνώρισμα εκείνο, τό ό
ποιον τόσο τόν ξεχωρίζει ά,πό τόν μεσαίωνα, οι στίχοι αΰτοί είς τοΰς
οποίους μαντεύονται ήδη αί αδιάκοπο: σκέψεις τοΰ Κάλδερων καί τοΰ
Σαιξπήρου. Καί μολαταύτα. Πόσον γλυκεία τοΰ φαίνεται ή δόξα
αύτή.

Ό ζών δίχως αύτήν «δέν άφίνει Ιχνη έπί τής γης» καθώς ό καπνός
εις τόν αέρα καί τό κύμα είς τό νερόν (Κόλασις 24ονΐ.. 'Δλλ' όπως
\ τ τ ά βάθος ή γηΐνη αΰτή τύρβη δέν είναι παρά «ελαφρόν άεράκι ποΰ
πνέει εδώθε κ' έκεΐθε αλλάζοντας όνομα καί νόημα» Καθαρτήριον 11.
Ό ’Αθάνατος Δάντης είχεν ήδη αίσθανθή δτι :
Ornbra se’ ed ombra vedi.
(K a r a τό Ουγγρικόν)

Ε υγένιο ς Π ετέρφ υ

LA DONNA Ε MOBILE
( Διήγημα)

Κάποια γυναίκα, ποΰ χθές απάντησα, στό δρόμο, μοϋρριξε ματιά
ζωηράς ευγνωμοσύνης, γιατί δέν τήν... έχαιρέτισα.
Σάς φαίνεται παράξενο. — ’Έ, λοιπόν, πρέπει νά σάς διηγηθώ τί
ϊ'τρεξεν έχει κάπως ξεχωριστό ψυχολογικόν ενδιαφέρον.
Όρίστε :
Τά τέλη κάποιου καλοκαιριού, ’πέρασα, μερικαϊς εβδομάδες εις τής
ι χθες τοΰ Ρήνου κ’ έπέστρεφα στό Βερολίνο.
Στή Φ ραγκφούρτη, κατώρθωσα νά συμβιβασθώ μέ τόν εισπράκποοα
τοϋ τραίνου καί έμεινα μόνος στό βαγόνι μου.
Λέν έκράτησεν δμως, ,πολλήν ώραν, αυτόΣτό σταθμό τής Έ λνα—γραφικώτατο χωρ:ουδάκι τής Φραχκονίας-—
άνοιξε τή θυρίδα, σηκωνων τούς ώμους, μέ κάποια στενοχώρια καί
είδα ν’ άνεβαίνη μιά κομψή κυρία, μέ πλούσιαις καί νεανικαίς γραμμαΐς, πρόσωπο σκεπασμένο μέ πυκνό βέλο.
’Ακόύμπησε, μιά στιγμή, ’στό μέτωπό της τό μαντήλι, ποϋ 'κρατού
σε, ζαρωμένο, στό χέρι- έγύρισεν, έπειτα, πρός τήν θυρίδα, άπό τήν
όποιαν τής έ,τέρασαν ένα σωρό δέματα, δύο όμπρέλλαις, τοϋ ήλιου και
τής βροχής, ένα ν ε σ ε σ α ί ρ άπό παληό δέομα, ένα τσανάκι κεντητό,
ένα σκέπασμα κτλ.
Κατόπιν της, άνέβηκ’ ένας άνδρας, μέ μαύρο γενακι, ώς τριάντα
πέν^τε ^ρόνων κι’ άφοΰ έκίνησεν, ευγενικά,· τό καπέλλο του, εμπρός
μου, ’κάθισε κοντά της.
"Εμειναν, μιά στιγμή, σιωπηλοί, πλάγι - πλάγι.
Είχε πιάσει τό χέρι της κι’ ακίνητος, έκύτταζεν εμπρός του.
Τό ?διο κ’ εκείνη. ’Από καιρό σέ καιρό, μόνον, καμμιά συσπασις,
ώσάν άδάκρυτος λυγμός, έκλόν.ζε τό σώμά της.
Πρώτα, αύτή διέκοψε τή σιωπή.
— Πόσην ώρα έχομε νά περάσωμ’ άκόμα μαζή ; τον έροηησε.
Ή φωνή της γλυκειά, σιγανή, Ιχάΐδευεν ευχάριστα τ’ αντί.
—< Άκόμη τριάντα πέντε λεπτά '· εί,πε, κυττάζοντας τ’ ώρολόγι
του.

— ”Ω ! Θεέ μου» είπε, μέ τόνο θλιβερό.
— ’Απόψε, μόλις νυχτώση, θά είσαι ’στό Βερολίνο, της είπε, μετά
μικράν σιγήν.
— Καί συ, πότε θά φθάσης’ στη Ζυρίχην ; έρώτησε.
— Αύριο τό πρωί. Ναί· κά:πάλι, Οά μάς χωρίζουν εκατό λεύγες.
’Έσφιξε τό χέρι του μέ περισσότερη δύναμι.
— Μά θά μοΰ γραφές συχνά, έ ;
Τής έ'καμε νεύμα βεβαιωτικό.
— Κάθε δυό ’μέρα?;, <γτως πριν ;
— Βέβαια, αγαπημένη μου, άπήντησε, σιγανά και τρυφερά- Θά
μπορούσα νά κάνω κι’ άλλοιώς ; Καί σΰ θά μοΰ απαντάς αμέσως, δ
πως πρώτα. Γράφε μου πολλά και γιά τά παιδιά ’στά γράμματα’ ξέίίεις πόσον τ’ άγα,τΓώ !
— 'Γί καλός, ποϋείσαι ’ «μουρμούρισε, γλυκά, ένώέστριμώγνετο
κοντά του.
"Ολον της τό σώμα συνεκλόνισε ρίγος, είς τήν επαφήν του, καί τό
κεφάλι της, ράθυμα, κατέπεσε ’στόν ώμο τοΰ συντρόφου της, έν στιγ
μή έγκαταλειψεως καί λήθης.
(Καί παρέτειναν, πάλι, τήν σιωπήν, άφαιροΰμενο: σ’ |να κΰτταγμα άμοιβαίον.
# >«< ί!:

’Ήμουν κι’ εγώ μάρτυς τής σκηνής
δμως.
Μήπως δέν ήτο φυσικό ;

αυτής· δέν

μ’ έπρόσεχαν

’Σάν άκοΰνε νά σημαίνη τήν ώρα τοΰ χωρισμού, δέν υπάρχει τί,ποτ’
άλλο ’στόν κόσμο, γιά δυο συζύγους.
Επειτα, ’φαινόμουν βυθισμένος είς τό μυθιστόρημά μου—τό νεώτερο καί καλλίτερο τοΰ Γκύ ντέ Μωπασσάν δπως μέ είχε διαβεβαιώΓε' ό υπαίθριος βιβλιοπώλης τοϋ σταθμοϋ τής Φοαγκφούρτης—δέν εΐ=
'/ ον, λοιπόν, νά φοβούνται τί,ποτε άπό τήν αδιακρισία μου.
Ανεσήκο>σε τό βέλο της, τότε. Καί είδα νά φανερώνεται πρόσω,το
γεμάτο, μά χλωμό, ποΰ έγίνετο περισσότερον ενδιαφέρον άπό κάποια
ελαφρά ΐχνη καμάτου.
Τά ματ·α, ποΰ έφαίνοντο, ωραιότατα,
κρυα- τά βλέφαρα ήσαν φουσκωμέναΔύστυχη γυναίκα /

είχαν κοκκινίσει

άπό τά δά

Ξανάρχισαν τήν ομιλίαν των. Κουβεντοΰλα έντελώς Ιδιαίτερη, γε
μάτη εμπιστοσύνην, άπό τήν όποιαν, αλλοίμονο ! μόλις μερικαΤς λέξεις
κατόρθωνα ν άρπάξω- κι’ άπό τά λίγα δμως, δπου άκουγα, έμάντευα

καρδιά, ποϋ «ξεχείλιζε κι’ έποθοϋσε, σέ κάθε λέξι, νά περνά δλον τυν
έρωτα, ποΰ τήν έπλημμύριζε.
Τό τραίνο ’σφύριξε.
Σέ χοντραΐς γραμμές, ή σιλουέτταις τών πύργων τής παλαιάς πό
λεως Φούλντα ’φάνηκαν άπό τά τζάμια τοΰ βαγονιού.
Έξέσπασε ’ σέ λυγμούς, τότ’ εκείνη, καί, μόλις τό τραΐνον έσταμάτησεν, έ,πέοασε τά χέρια της γύρω ’στό λαιμό του καί τόν εσφιγξε'
ιευρικά, ενφ έ'βαζε φωνές τρελλοΰ πόνου.
Έπροσπαθηύσε νά τήν παρηγόρησή και νά τήν ήσυχάση· μά κ’ ε
κείνος—ό δυνατός άντρας— είχε δάκρυα ’ στά μάτια.
Ήναγκάσθη νά τήν σπρώξη, μαλακά, γιά ν’ άποσπασθή άπό τήν
,τερίπτυξί της.
Καιρός ήτον οί υπάλληλοι έκλειναν τά πορτάκια.
-— ’Αντίο ! τής είπε, μέ χείλια σφιγμέν’ άπό πόνο.
Κ’ έπήδησεν έ'ξω.
Τό πορτάκι έπεισε καί, τήν ίδια σχεδόν στιγμή, τό τραΐνον έξε
κίνησε.
Δέν τόν παοηκολούθήσε, μέ τό βλέμμα, πειά.
Θάλεγε, κανείς δτι τήν έγκατέλειπαν αί δυνάμεις της.
Ζαρωμένη ’σέ μιά γωνιά τού βαγονιού εκλαιγε, σιωπηλά.
Θά μοΰ φαινόταν, δχι λεπτό νά τήν ταράξω σ’ δ,τι δήποτε.
Έβιίθίσθην, λοιπόν, πραγματικά, ’ στό διάβασμα τοϋ Μωπασσάν μου,
’στην αρχήν όμως τά γράμματα έχόρευαν εμπρός είς τά μάτιά μου.
Μίαν ώραν άργότερα, μόλις τό τραΐνον έσταμάτησε ’ στή Μπέμπρα,
ξαφνικά, ακόυσα τή γλυκεία φωνή της νά μοΰ άπευθύνη τήν παράκλησιν αύτή ;
— Μέ συγχωοεΐτε, κύριε· δέν αισθάνομαι πολΰ καλά τόν εαυτό μου*
ήμπορώ νά σάς παρακαλέσω γιά ένα ποτήρι νερό ;
Ή γνωριμία μας είχε γίνει· ’ σέ μιάν ώραν άκόμη, είχα κατορθώσει
νά τήν άποσπάσω άπό τής θλίβεραΐς της σκέψεις.
“ Ακουγε τή φλυαρία μου μέ κάποιον ενδιαφέρον· άπό καιρό σέ καιρό
μάλιστα, κάποιο χαμόγελον έφώτιζε τό πρόσωπό της.
Έ γινε μάλιστα, μέ τή σειρά της κι’ αύτή, ομιλητική καί μοΰ διηγήθηκε, μέσα στ’ άλλα, δτι είχαν δώσει ραντεβού ’ στό Χόμπουργ καί
τήν είχε συνοδέ όση ώς τή Φούλντα. γιά νά ξαναγυρίση στή Ζυοιχη.
ΔουλειαΤς πολλαΐς τόν έκρατοΰσαν είς τήν Ελβετίαν, ενφ κι’ έκείνη,
έξ άλλου, ήτον αναγκασμένη νά ζή ’ στό Βερολίνο.
—· Καί σείς είς τό Βερολίνο μένετε ;
Κι’ έξαφνα, τά χαρακτηριστικά της έφανέρωσαν ανησυχίαν.

Μόλις τής άπήντησα καταφαΤίκως, έκαμε κίνημα τρόμου.
Άπό την στιγμήν εκείνην, εγινε .περισσότερο λαχων'.κή, ‘ και σέ λιγά
κι, μοΰ εόπε πώς ήσθάνετο κούρασι καί θά ’προσπαθούσε νά κοιμηθή.
Κ :’ έκοιμήθη, πράγματι. Έκοιμήθη, μέ μερικαϊς σύντομα!? διακοπαΐς, ,τέντε ώρες σωσταϊς.
Άνεπαύετο, μέ τά κομψοβαλμένα ποδαράκια της άκουμβώντα ’ στό
άπέναντι κάθισμα, το κεφάλι γυρτό ’ πίσω ’στά μαξιλαράκια. Τό υπε
ρήφανο στήθος της ώγκώνετο και έχαμήλωνε, μέ τή βαθειά και κανο
νική αναπνοή της· κάθε λίγο, νευρικός τιναγμός διεγράφετο ’στό πρό
σωπό της.
£», φ 40

Στή Χάλλη frtVi νέοι ταξειδιώται ανέβηκαν ’στό διαμέρισμά μας· πο
λύ λίγο την ανησύχησαν δμως. Έξηκολούθησε νά κοιμάται καί δέν έξύπνησεν εντελώς ,ταρά λίγα λεπτά, πριν τελειώσμ τό ταξείδι.
— ” Α ! σέ λίγο φθάνομ’ , Ιφώναξε, μόλις έκύτταξεν άπό τό πορτάκι.
Ή άνάπαυσις έφαίνετο πώς τήν είχεν ανακούφιση. 'Ελαφρό ρόδισμα
ί.χρωμάτιζε. τά μάγουλά της κι’ αόριστο χαμόγελον έπλανάτο ’στά
χείλη της.
Γοργά, άρχισε νά μαζεύη τάς άποσκευάς της· καί δσω πλησιάζαμε
στή πόλι, τόσον ή ανυπομονησία της έμεγάλωνε καί τό χαμόγελό τη;
εζοιντάνευεν.
Έφαίλ’όταν πώς άνυπομονοΰσε νά φθάσουμε ’ στό σταθμό.
Κάθε στιγμή, κύτταζ’ άπό το πορτάκι, σηκωνόταν καί καθόταν,
κάθε στιγμήν.
— ’Επί τέλους, έφθάσαμε.
— Δόξα σοι ό Θεός ! εϊπεν, ευτυχής, ύστερ’ άπο τήν αναμονή και
τήν ανησυχία, ποΰ τής είχαν ,πιάση τή καρδιά.
— Μήπως ήμπορώ νά σάς χρησιμεύσω ’σ& τίποτα ; Θέλετε νά σάς
φωνάξω κανέν’ άμάξι ; τήν έρώτησα.
Σάς ευχαριστώ ,τολύ, άπήντησε, με στενοχωρημένο χαμόγελον· «6
σύζυγός μου» μέ περιμένει ’ στό σταθμό.
Κατόπιν, ώσάν πυρκαϊά νά είχεν άνάψει ’στά μάγουλά της, δλον της
τό /πρόσαχπον εκοκκίνι σε δυνατά· μ’ έκύτταξεν, άσκαρδαμυκτεί ’σάν
απολιθωιιένη καί, δυο φοραϊς, έκαμε στον άέρα κίνημα τοΰ χεριού, σάν
νά ήθελε νά συλλάβη διά τής βίας, τά, λόγια αυτά, ποϋ τής είχαν
ξεφύγει.
Ω, Θεέ μου ! είπε, τέλος, ενώ μέ την παλάμην έχτυποΰσε τό
μέτωπό της.

Καί τήν |δια στιγμήν, έξέσπα 'φ λυγμούς-

— Γιά τ’ δνομα τοΰ θεοΰ, κυρία, τής είπα, σιγανά- άλλά δέν μ’ άκουγε πειά.
Λ
■Κ* W Λ
*»»'

Άνοιξαν τής θυρίδες.
— Ρόζα ! Ρόζα ! έφώναξαν, πολλαΐς φωναΐςί/ Ά ! εδώ είσαι !
’Εμπρός είς τό βαγόνι, συνο>θοΰντο πολλαΐς κυρίες, γρηαΐς καί νέαις, κι’ ένας κύριος, ποΰ ’κρατούσε δυο παιδιά ’πό τό χέρι.
Κ’ εκείνη, μέ λυγμούς, πάντοτε, έπεσε ’ στήν αγκαλιά του.
(Μ ετάφρ. Ριχ. Παρίαη)

"Ε ρμ αν

Σ ούνχερμαν

ΤΟ Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Φίλε Κύριε Νιρβάνα,
Έδιάβασα προχθές είς τά «Ελληνικά Χρονικά» τά περί έκθέσεως
τοΰ Ζαππείου παρ’ υμών γραφέντα. ’Έχετε πολύ δίκαιον δι’ δσα γρά
ψατε, μου ήρέσ&ν πολύ. Είμαι δμως τής γνώμης δτι, εκείνη τό όπίοΐον
.τρέπει πρό παντός νά τονίσετε είναι εκείνο τό όποιον μέχρι τοΰδε διέ
φυγε τήν προσοχήν δλων δσοι έγραψαν περί τών έκάστοτε εκθέσεων.
Ώ ς γνωρίζετε καί άπό τά vpt’ έμοΰ γραφέντα κατά τό παρελθόν
έτος, είμαι πολύ κατά τών κριτικών αιτινες, ή είναι μεροληπτικοί, ή
ίνφ γράφονται ώς άμερόληπτοι καί σοβαρώταται δέν λέγουν τίποτε
σο>στόν.
Τό βέβαιον είναι πώς δέν είναι δυνατόν νά γραφή σοβαρά Κριτική
οταν δέν ύπάρχη σοβαρά εκθεσις, άλλά και ούτε είναι δυνατόν νά ύ*
αάρξη σοβαρά εκθεσις δταν δέν υπάρχει ε ν α Δ ο κ ά λ είς τό οποίον
οί Καλλιτέχναι νά εκθέτουν τά ,τρός πώλησιν έργα των «εννοώ διαρκή
έκθεσιν», οϋτως ώστε νά έκθέτοι>ν μόνον ολίγα καί εκλεκτά εργα εγγε
νούς άμίλλης εις μίαν έτησίαν εκθεσιν.

Τί

θά κάμουν τά ε§γα των οί καλλιτέχναι · δέν πρέπει νά τά εκθέ

σουν πρός πώλησιν ; ή είναι ποτέ δυνατόν δλα τά έργα δσα ένας καλ
λιτέχνης παράγει είς ένα έτος νά είναι δλα της α ύ τ ή ς δυνάμεως ; ! "Ο 
ταν θά πρόκειται νά στείλη τις έργα είς μίαν έ'κθεσιν σο&ιραν δπου θά
;·.ρ ίθή καί συγκριθή, θ ά εκλέξη τά καλλίτερά του έργα ^οΰ έφτιασε
μέσα είς ένα έτος, άλλά τί νά κάμη τά άλλα του κατώτερα έργα δταν
ύέν έχει ποΰ νά τά έκθεση ; καί πώς θά ζήση ό Καλλιτέχνης οταν θά

τω καί drt’ δλοος τούς Βαλκανικούς ήλθαμε καί αύτό είναι μία ,ιτικρά άλήθεια.
Είναι πλέον ή βέβαιον δτι υπάρχουν νέοι καλλιτέχναι είς τήν Ελλά
δα, τό φ^έδειξαν δέ καί ί ξ ω δταν έσπούδαζαν, οιτινες θ ά ήδύναντο
μέσα είς ένα κ α λ ό ν περιβάλλον καί μέ ύποστήριξιν αλλά τήν πρέπου<.αν έκ μέρους τής πολπιείας, νά παρουσιάσουν έργα σοβαρά καί ίσως
μάλιστα καί 'Ελληνικής άντιλήψεως τέχνην νά παρουσιάσουν, δπως
όήλα δή, καθ’ δσον ένθυμοΰμαι διέφεοον είς τούς έν τή ’Ακαδημία

Γ;το υποχρεωμένος νά έργασθη μόνον διά σοβαρά έργα καί νά ύποστή
συνεπώς δαπάνας ιρτερόγκους, δταν δέν έχη ελπίδα ουτε ή Πινακοθήκη

τοΰ Μονάχου κτλ. σπουδάς των, ποΰ έλεγον πάντοτε οί συνάδελφοί μας

ουτε άλλος τις Ιδιώτης νά άγοράση τό έργον εκείνο διά τό ίριοιον έξό-

Γερμανοί, v o n den herren G riech en K am m an sehr v ie l lernen δήλα

δευσε χρήμα καί χρόνον ;
Ή Πινακοθήκη έκλεισε τήν θύραν της διά τούς Καλλιτέχνας τής
σήμερον καί ούδείς Καλλιτέχνης εξελισσόμενος σήμερον έχει τό σπου·

ftή άπό τούς κυρίους 'Έλληνας μπορεί νά μάθη τις πολλά, σχετικώς μέ
τά ζητήματα άποχρώσεως καί τρόπου άντιλαμβάνεσθαι έν γένει. Τί
συμβαίνει δμως σήμερον, αυτοί δλοι δσοι δείχνουν έξω τάσεις τόσον

δαιότατον αύτό έλατήριον νά μποΰν έργα του είς τήν Πινακοθηκην, δ

καλάς ώστε είς τήν ’ Ακαδημίαν νά κατέχουν τήν πρώτην θέσιν, δέν
ποοψθάνουν νά εξελιχθούν νά έννοήσουν τόν εαυτόν τους, νά έκθέσουν

ταν δέ ουτε ηθικός ουτε υλικός λόγος συντρέχει, διά ποιον θά δημιουργήση ό Καλλιτέχνης, διά τους ολίγους έπισκέπτας τής έκθέσεως
καί τούς κριτικούς οιτινες ίσως καί νά μή ε ν ν ο ή σ ο υ ν τό έ'ργον του ; '■

είς μερικάς εκθέσεις έξω. νά πάρουν τήν πάψιν τους, καθώς έλέγαμε
έξω, άπό εκθέσεις σοβαράς, νά αναπτυχθούν ώστε νά είναι είς θέσιν

Γ ιά τοΰτο καί παρουσιάζεται ή ανάγκη πάντοτε νά γραφή κριτική
κατά τό πλεΐστον κριτική διαφημίσεως, καί νά λυπήται ό τεχνοκρίτης

νά γνωρίσουν τουλάχιστον τόν εαυτόν τους, παρά ά φ ’ ού σπον«δάσουν

νά θίξη τόν Καλλιτέχνην δταν παρουσιάζεται μέ έργα εμπορικής φύ-

λαιότητα καί τεμπελιά, φεύγουν, έρχονται εδώ διά νά δείξουν διάφορα

σνως. Ά λ λ ά μήπως καί ή εμπορική, δέν είναι τέχνη (ώ ς εμπορική jk
βαίως πάντοτε)· μπορεί νά μην έχη θέσιν εν έργον έμπορικής φύσεως

νονται χωρίς νά τό έννοοΰν μανιερέ παρεξηγοΰντες τήν ορμήν τοΰ πε

:·ίς μίαν σοβαράν έκθεβιν, άλλά ά φ ’ ού δέν υπάρχει καί έκθεσις έμπο-

πειραμένου καλλιτέχνου- καί έτσι ή τέχνη μένει επιπόλαια καί στάσι-

ρικής φύσεως ci νά γίνουν αύτά τά έργα ;
Είς τάς Εύρωπαϊκάς μεραλρριρλεις άκόμη καί είς τάς Πινακοθή-,

αος. Αύτά έλέγαμε μέ άλλους συναδέλφους ε ξω δταν έ βλέπαμε, νά
επιστρέφουν οί 'Έλληνες υπότροφοι είς τήν 'Ελλάδα.

■/ας υπάρχουν κατά χιλιάδας τά έ'ργα εμπορικής τέχνης, βεβαίως πρό
κειται περί αριστουργημάτων έμπορικής τέχνης, είς τήν ίδικήν μας
5έ Πινακοθήκην δπου πρωτοστατοΰντος τοΰ Ίακωβίδου διά τοΰ Κον-

Ώ ς πρός τό ζήτημα τών συνολικών εκθέσεων τών Καλλιτεχνών
παρετήρησα καί τοΰτο τό ,πολύ περίεργον, σχετικώς μέ τάς κριτικός ;

τσέρτου του πλεονάζουν τά έμπορικής τέχνης έργα καί μάλιστα π ο λ ύ

έν συνόλω, άλλά κάθε του έργον χίοριστά καί ζητούν δλα του τά έ'ργα
τής αυτής δυνάμεως της αύτής άντιλήψεο>ς τής αύτής διαθέσεως, ίσως
καί τοΰ αυτού είδους νά ήναι, πράγμα ποΰ δέν τό βλέπει κανείς ποτέ
έξω. Έκεΐ κρίνουν τόν καλλιτέχνην άπό τό σύνολον τής παραγωγής

κ α κ ή ς πολύ άπεχούαης τής τών Ευρωπαϊκών, δεν είναι εΰκολον
ουτε έν σύγχρονον έργον νά άγορασθή. "Ο σα χρήματα έχουν θά τα
κάμουν τοίχους, πατώματα καί νταβάνια διά νά οχυρώσουν, λέγει, τήν εμπορικήν κακοτεχνίαν τήν
Βεβαίως ούτε είς τά σοβαρά
δυνάμεθα νά συγκριθώμεν πρός
λιτεχνικών κέντρων Καλλιτέχνας,

ΐπλημμελώς) 3—4 χρόνια μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τόν Έ λληνα επιπο
είδη τεχνοτροπιών κατά τό πλεΐστον ή τί κάνει ό δάσκαλός τους, γί

δέν κρίνουν το αίσθημα, τήν δύναμιν, τήν δημιουργικήν τον» δύναμιν

ένυπάρχουσαν.
μας ουτε είς τά εμπορικά μας έ'ρ'γα
τούς μέτριους τών Ευρωπαϊκών Καλ
μάς τό ’απέδειξε καί ή διεθνής έκθε-

σκον έν μέρει, διότι κατώρθοκτε τό αδύνατον, νά ήναι δήλα δή τά
έργα του δλα δμοια καί εις άντίλη\|'ΐν καί είς έκτέλεσίν καί είς συναί

ιί'.ς τής Ρώμης δπου δσοι εξέθεσαν είς τό 'Ελληνικόν τμήμα είδαν έάν
τους έδόθη ευκαιρία πόσον κάτω πέσαμε : Οχι μονον κατω άπ τους

ώστε νά μην ένθυμήται ό θεατής ποιον έργον του είδε καί ποιον δένί

Ιταλούς ιούς ύστερήσαντας κατά πολύ τών λοιπών Εύρωπαίων.άλλά κά

είδε καί κανένα νά μή τοΰ άφίνη ιδιαιτέραν έντύπωσιν. Κατ’ εμέ1; ή

του καί σοΰ άποδεικνύουν έάν έχει -τίποτε μέσα τον ή δχι.
Τόν ΘοΜίόπουλον τών Π ατρών ,τΓχ. θ ά τόν ώνόμαζαν τσαρλατανί-

σθημα καί είς άπόδοσιν ώ ρα ς καί τής αυτής πυροτεχνηματαυργίας,

δ/η παραγωγή τοΰ Θωμοπούλον* είναι ένα πυροτέχνημα μεν είς χρώμα,

ζετ σ έ'α δέ εις τήν έκτέλεσιν, επίσης ρετσέτα είναι roO Μαθιοπούλού
τά εργα στολισμένα με την ευχέρειαν καί τό χαϊδεμένο σχέδιον. ’Εκτι

Θά άπορήτε διατί σάς γράφω ολα αίιτά : Άπλούστατα δέν πηγαίνώ
πουθενά νά συζητήσω, δέν («■ επισκέπτεται κανείς, γιά νά τά πούμε,

μώ πολύ τό αίσθημα τοϋ Κογεβίνα, τήν τεχνικήν δύναμιν τοΰ Μαλέα,
τοϋ Λύτρα τήν ελευθερίαν καί ελπίζω πολλά φν> τόν Λύτραν, τοΰ Πα-

ό μόνος μου πόθος είναι νά ίδώ νά προοδεύσουμε είς τήν τέχνην μέ τό

^απαναγιώτου τό κολορίτο— αν καί είναι— μανιερέ, άκόμη τοΰ Μηλιάδη

άνθρωπον ,ποϋ ξέρω ότι θ ά μέ έννσήση καί θ ά μπόρεση ίσως νά συννε,λέση μέ τήν πένναν του είς τήν καλλιτέρευσιν.

Γην αγνότητα καί άλήθειαν τής άποδόσεω;.
Ό Καντζίκη; εχει συνθετικά προτερήματα άριστα, είναι όμως α
κόμη άκατάστατος είς τό σχέδιόν του καί είς τό χρώμα του καί δεί
χνει πώς παλαίει μέ τήν τεχνοτροπίαν. Ό Τριανταφυλλίδης ε ί ν α ι
τ ε χ ν ί τ η ς , ό Λουκίδης έχει πολύ καλά προτερήματα είναι όμως ά
κόμη φοβισμένος καί φαίνεται είς τά έργα του ή προσ,τάθεια αντι
γραφής τής φνσεως καί ζητεί κατά τό πλεΐστον νά σώση τό έργον}

ιά καταλάβουμ£ ποΰ βρισκόμασθε καί γιά τοΰτο τά γράφ ω είς έναν

Μ

”A v σά ; ενδιαφέρει νά γνωρίζετε ποία έργα άπό όσα έκτ'ίθενται
έμπαιναν είς μίαν επίσημον Ευρωπαϊκήν έκθεσιν ίδού τα ί^ Σ αν

τορίνη» τοΰ Κογεβίνα, τοΰ Θωμσπούλου ό « ’Α έρας» δύο τοΰ Μαλέα
.τοΰ δέ θυμούμαι τούς τίτλους, ένα τοΰ Τριανταφυλλίδη καί τοΰ Ζαβ'τσιάνον- Οί eaux - fortes.
Μετά πολλής φιλίας

$ τε διά τοϋ θέματος είτε διά τών έφφέ τής τεχνοτροπίας. Διά τοΰτο
i/λλα μέν έργα του παρουσιάζωνται μάλλον ώ ς σπουδαί π.χ. τό por
trait σας καί τοΰ Παλαμά, άλλα δέ ώ ς εςεζη,τημένον θέμα μέ μανιέρες

Γ. Σ τρ α τη γ ό ς

καί έφφέ, ώς οί (πρόσφυγες) ό «Δροσίνης». Προτιμάς τής κ. Σίτρέϊτ τό
portrait τό όποιον καίτοι σκληρόν είναι δμως πολύ θετικό καί μέ θάρ
ρος. "Οσον άφορά τόν Μαγιάση, ή τέχνη του είναι μόνον εμπορικής φύσεως. Τοΰ ’ Ο|θΐοναίου επίσης στολισμένη μόνον μέ προτερήματα δα
νεικά. Δέν βλέπω καμμίαν απολύτως ορμήν είς αύτόν. Ό Γεραλής παρουσιο(ζει ενσυνειδήτους σπουδάς άλλά όχι έργα, τό 'ίδιο καί ή Λ α
ό καρίδου. "Οσον διά τόν Ιακωβίδην μπορώ νά είπώ έδώ πώς
μίαν φοράν είχε τουλάχιστον τήν τεχνικήν δύναμιν καί ήταν ένας λαμ|
.τρός μάστορας, έχει δμως τόσον έγν.αταλείψη τήν έκ τής φύσεως με
λέτην, ποΰ έχασε καί δ,τι ήξερε καί προσπαθεί νά μοδερνίση πέφτοντας
ίξ ω φρικτά.

,

Η

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

ΓΕ Λ Ο ΙΟ ΓΡΑ Φ ΓΚ Η Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ Ν Ο ΥΑ Ρ . ( Ζ ώ ρ ε ιο ν ) -Ε ί χ ε ύποοχεθή, εί; τό προηγούμενον, νά ομιλήσω διά τήν γελοιογραςηκήν Έ κ θεσιν τοΰ Κ Ο Υ Α Ρ,τήν διοργανωθείσαν εί; τόΖάππειον,ταύτοχρόνως
μέ τήν "Εκθεσιν τής «Έ νώ σεω ς τών ’Ελλήνων Καλλιτεχνών». Ά τυχώς,

Ό Τόμπρος γλύπτης δέν μάς παρουσίασε πράγματα σάν τά περυσινά
καί τοΰτο (,κατά τήν κρίσιν μου) διότι κατόπιν χών περυσινών δικαίων

ένεκα λόγων άνωτέρων τή ; θελήσεώς μου, δέν κατώρθωσα νά τήν έπισχεφθώ. ’Από ανθρώπους, έν τούτοις, δνναμένους νά κρίνουν, ήκουσα

επαίνων, άφέθηκε είς τά χέρια του καί είς τά μάτια μόνον καί έλησμόνησε τί ήταν έκεΐνο ποΰ τόν έκαμε νά φτιάση οτι πέρυσιν έφτιααε,
δήλα δή ή προσπάθεια, επιμονή καί τό αίσθημα, έλησμόνησε δήλα δή
ότι ή πείρά του είναι άκόμη πολύ μικρά.

ολλά καλά διά τό τάλαντον τοΰ νεωτάτου άκόμη γελοιογράφου, ό οποίος
έγγυάται, φαίνεται, μίαν εύχάριστον έξέλιξιν. Διά τήν τέχνην τής Γε
λοιογραφίας καί είδικώτερον διά τόν νέον γελοιογράφον, επιφυλάσσομαι

Ό Στεργίου γλύπτης έχει ίσως μεγαλείτερα ‘φυσικά προτερήματα
συναισθήματος καί περισσοτέραν ορμήν από τόν Τόμπρον, θά άργήση
όμως πολύ, εάν δέν πάη χαμένος, νά ,προοδεύση, διότι δέν έχει τήν
υπομονήν καί έπιμονήν νά μελετήση τήν φύσιν διά νά απόκτηση πεΐραν
·,:αί ελευθερίαν, ή όποία σήμερον είς τά έργα του παρουσιάζεται ώ ;
ψεύτικη καί μανιερέ.
i
Λησμονούν πολλοί πώς γιά νά γείνουν τεχνΐται
να ήναι μαθηταί.

πρέπει πρώτον

έν τούτοις νά ομιλήσω έκ προσωπικής μου εντυπώσεα>ς, είς νέαν ευκαι
ρίαν, ή όποία δέν θά λείψη βεβαίως. ’ Οπωσδήποτε εύχομαι όλοψύχως
νά έπαληθεύσουν οί αγαθοί οιωνοί διά τόν νέον αύτόν. Δυστυχώς μετά
θάμον ’Άλ'νινον, τοΰ όποιου ή κλασσική γραμμή καί τό σατανικόν πνεύ
μα θά μείνουν, ώ ς υποδείγματα, είς τήν σύγχρονον 'Ελληνικήν τέχνην,
δέν βλέπομεν πουθενά τόν άξιον διάδοχόν του. Καί θά ήτο λυπηρόν νά
έξακολουθήση ή έρημία αύτή είς ένα τόπον, τόσον πλούσιον εί; πρώτην
ίλην, διά τό ώραϊον αυτό είδος.
* *
*

Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ ΕΡΓΩΝ Ε. «αί Ν. Α Σ Π Ρ Ο Γ Ε Ρ Α Κ Α . ('Ο δ ό ς Άλκιβιά-

της κριτικής, είς ένα τόπον, όπου τά αριστουργήματα δέν μάς περι

δου 19 Α ι. — Τό ζεύγος Άορίρογέοακα, δπως γ.οά τόσο; άλλοι έχλεντοζωγράφο:, δέν έξέθεσεν εις τό Ζάππειον. ’Επροτίμησε νά κόμη ταυτο

τριγυρίζουν καί ΰπου οντε αί καλαί καν προσντάθειαι άφθονούν, είναι
νά προσέχη καί νά σημειόνη τάς προσπαθείας αύτάς, ή συμπάθεια μου
πρός τόν νέον ζωγράφον δέν είναι νομίζω άδικαιολόγητος.

χρόνους τήν Έκιθεσίν του είς τό κομψόν καί φωτεινόν έργαστήριόν του
τής όδοΰ Άλκιβιάδου, ενα έργαστήριόν ερημικόν καί ήσυχον, δπου οι
ούζυγοι ζωγράφοι, μακρυά άπό τόν θόρυβον τών επαγγελματικών αντι
ζηλιών καί τής έμπορικής ρεκλάμας, καλλιεργούν τήν τέχνην των μ’ ενα
τρόπον εύγενικόν.
Καί οί δύο έν τούτοις Οά ήμποροΰσαν νά εχοκν μίαν πολύ καλήν θέσιν,
μεταξύ τών συναδέλφων των εις τήν Έ κθεσιν αύτήν τον Ζαπ,πείον, τήν
πλημμυρισμένην άπό σποτ*δάς καί σκίτσα καί δπου τά «ερ'/α» ύπήρξαν
τόσον μετρΓ(μένα.
Ή κυρία Σ- Ά σπρογέδακα εκθέτει κατά προτίμησιν άνθη. Τό είδος

Θά είχα καθήκον νά επιμένω άναλυτικώτερον είς μερικά ταυ εργα;
ΰημειόνων κατά τήν άντίληψιν μου, παρά τάς σχετικάς άρετάς καί τά
. χετικά μειονεκτήματα. Είμαι δμως άναγκασμένος νά κλείσω τό άρ
θρο ν μου είς τό σημεΐον αύτό, μόνον μέ τήν γενικήν μου έντύπωσιν «πό
ιιίαν πρόχειρον έπίσκεψιν, ή όποία δέν μέ βοηθεΐ είς τάς λεπτομερείαςΉ θέλησα απλώς — καί αύτό άρκεΐ δι’ ενα νέον ζωγράφον — νά ύποι oo.hu(σω μίαν ευγενικήν προσπάθειαν έκ μέρους του. Η ευκαιρία δέν
θά λείι|ηι βεβαίως διά νά ξαναομιλήσωμεν.
Π αϋλος Ν ιρβάνας

αυτό έχει υποφέρει, ώ ς γνωστόν, τά ^τάνδεινα άπό τους έρασιτέχνας καί
τά ανήλικα κοράσια, διά ν’ άποδειχθΰ άκόμη μίαν φοράν, δτι ή τραγικωτέρα τύχη εις τόν κόσμον αυτόν είναι ή τύχη τών άνθέων. Εύτυχώς
:ά άνθη τής κυρίας ’Ασ,τ,ρογέρακα ζαΰν έπάνω εΐς τήν οθόνην μίαν
ζο.ιήν άξίαν τής εύγενείας των. Ή ψυχή των δέν έχει εξατμισθή μεταξύ
."ταλέττας καί όκρίβαντος. Καί τί παράδοξον ! Αί συνάδελφοι τής καλής
ζωγράφου, θέλοντες νά επαινέσουν τήν έογασίαν της, «πιστοποιούν δτι
ίά άνθη της είναι ζωγραφισμένα

μέ χέρι

άνδοικόν.

Ά λ λ ’ έάν αί

γυναίκες είναι ανίκανοι νά ζωγραφίσουν τά άνθη, αύτό αποτελεί μίαν
παράδοξον άντινομίαν. ’Εκτός τών άνθέων ή κυρία Ά σπρογέρακα εκ
θέτει καί μερικάς σπονδάς καί εντυπώσεις άξίας νά προσεχθούν.
Ό κ. Ν. Ά σπρογέρακας, ο,πως τό έσημείωσα καί άλλοΰ, εξελίσσεται
κυρίος εις ενα πολύ καλόν ζωγράφον υπαίθρου. Το ύπαιθρον φαίνεται
νά είναι ή προτίμησίς του καί ή αγάπη του. Καί χρειάζεται πράγματι
πολλή άγάπη διά νά μ->ηθή κανείς είς τάς ώραίας δυσκολίας τοϋ Ε λ 
ληνικού υπαίθρου καί κυρίως τοΰ Αττικού υπαίθρου- Ο κ. Ά σπ ρογέ
ρακας δείχνει δτι τάς αίσθάνεται τάς δυσκολίας αΰτάς καί προσπαθεί
νά τάς ύ,περνικήση, μέ μίαν συστηματικήν καί εύσυνείδητον εργασίαν.
Καί πρέπει νά ομολογήσω, δτι εχει τάς επιτυχίας του μέσα είς τήν μικοόν αύτήν φωτεινήν εκθεσιν, τόσον είς τά φυσικά θέματα, δσον καί
ί-τς την προσωπογραφίαν τοΰ υπαίθρου, ή όποία θά άξιζε νά καλλιεογηθή πλατύτερα είς τόν τόπον αύτόν τοΰ μεγάλοι* φωτός, χοΰ φωτός
ποΰ ζωντανεύει άκόμη καί τά άρχαία μάρμαρα καί τά γεμίζει μέ πλου
σίους χυμούς. Ά λλά καί είς τά εργα τοΰ εργαστηρίου, ποΰ εκθέτει ό
κ. Άσ,προγέρακας, πορτραΐτα καί σκηνάς τής ζωής, παρουσιάζει άρετός ζωγραφικού αισθήματος καί τεχνικής έπιδόσεως, πού υπόσχονται
~ o lla καλά διά τόν νέον καί ενσυνείδητον ζωγράφον. Καί αν καθήκον

( Σημειοκιατάριον). — Διά τήν «Έ κθεσιν των Ερασιτεχνών» (Αυκπον Έλληνίδων) εϊς τό προσεχές.

Ν,

των Στρατιωτικών τηλεγράφημα τοϋ Διοικητοΰ Φρουρίου Θεσσαλονί
κης, καθ ά οί Γερμανοί καί οί Βούλγαροι έπιρρί,πτοντες την ευθύνην
τ> ν συμβησομένων είς τόν Ελληνικόν στρατόν ύπερέβησαν τήν 2.30'
μ.μ. τήν όροθετικήν γραμμήν κατευθυνόμενοι πρός τάς υπώρειας τού
όχνροΰ Ροΰπελ. Τ ό οχυρόν έβαλε κατ’ αύτών 24 βολάς πυροβολικού,

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α

συγχρόνως έλαμβάνετο καί τηλεγράφημα τοϋ Δ ' Σώματος Στρατοϋ,
καθ’ δ καί τό πεζικόν τής προκαλύψεως είχεν αρχίσει νά βάλλη κατά
τ<;.ν είσελαυνόντων, οιτινες έσταμάτησαν.
Τήν Ιην μετά μεσονύκτιον τής 13ης πρός τίjv 14ην έλήφθη τηλεραφημα της 6ης Μεραρχίας, καθ’ δ ό αρχηγός τών έναντι τοϋ Ροΰ-

Α ί επίσημοι δηλώσεις

έπί

της

ζαταλήψεως

τοΰ

Ροΰπελ

εις

τάς όποιας προέβη αυτόκλητος ή κυβέρνησις αμα τη έπαναλήψει τών

Γερμανοβουλγαρικών στρατευμάτων έδήλωσεν είς τόν διοικητήν
τοϋ οχυρού δτι τούτο δέον νά έκκενωθή έντός τής νυκτος καθόσον πάν

εργασιών της Βουλής, έξηφάνισαν πάσαν αμφιβολίαν δσον αφορά τήν
ειλικρίνειαν μεθ’ ής έπολιτεύθη έν ^ιροκειμένω ή Ελληνική κυβέρνη-

τως θά καταληφθή ύ,π’ αύτών. Ύ π ό τοιαύτας περιστάσεις εύρεθείσα ή
Κυβέρνησις καί βλέπουσα άφ’ ενός μέν τήν άπόφασιν τών είσβαλόντων

<5!Γ. «Την 13ην Μαΐου, ώραν 12ην μεσημβρίας, έδήλωσεν ό κ. Π ρω 

νά καταλάβ(οσι τό οχυρόν, ά φ ’ ετέρου δέ δτι ή έξακολούθησίς τής ενό-

θυπουργός, τό 'Γπουργεϊον τών Στρατιωτικών έλαβε παρά τοϋ Διοικ) τοϋ τοϋ Δ ' Σώματος Στρατού έκ Καβάλλας τηλεγράφημα, και1)’ δ ή

πλου άντιστάσεως δυναμένη άπό στιγμής εις στιγμήν νά [ΐεταβληθή
ά φ ’ έαυτής είς σύρραξη', θά ήγεν είς έ'ξοδον άιπό τής πολιτικής τής
οόδετερότητος τήν όποιαν δέν έννοεΐ νά έγκαταλίπη, διέταξε διά τοϋ

6η Μεραρχία άνέφερ§ν είς τό τέταρτον Σ ώ μ α Στρατοϋ τ ή ν 11.45' π.
μ , δτι φάλαγξ έκ Γερμανών και Βουλγάρων έδήλωσεν είς τό παρά τό
Ροΰπελ τάγμα ημών δτι θά είσέλθη είς τό ήμέτερον έ'δαφος. Τ ό Δ '
Σ ώμ α Στρατοϋ προσέθετεν δτι συμφώνως μέ τάς προγενεστέρας διαταγάς τοΰ Υπουργείου ή 6η Μεραρχία διέταξε τά είς τό Ροΰπελ τμή
ματα ημών ν’ άντιταχθώσι βία, κατά τής ^ροελάσεως τών Γερμανών
κοί τών Βουλγάρων. Τήν αυτήν ώραν 12ην μεσημβρίας τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών έλάμΐβανε τηλεγράφημα τοΰ Γ ' Σώματος
Στρατοϋ, δτι τά φυλάκια τοΰ λόχου Βετρίνης (έν τή στενωπή τοΰ Ροΰκζ\ έπί τής έτέρας όχθης τοΰ Στρυμόνος) άνέφερον δτι τμήμα Γερ

Υπουργείου τών Στρατιωτικών πρώτον μέν τήν παϋσιν τής άντιστάπεως, είτα δέ δ,πως δηλωθή είς τόν Γερμανόν αρχηγόν, δτι, απέναντι
γενικής εισβολής τοϋ Γερμανικού στρατοϋ έν τή στενο>πώ τοϋ Δεμίρ
Ίσ σ ά ρ , έντός τής όποιας εύρίσκεται τό οχυρόν, είναι ήναγκασμένη ή
φρουρά τοΰ όχυροϋ νά άποσυρθή τούτου συναποκομίζουσα απαν τό έν
τφ όχυρω υλικόν. Διαμαρτυρία! ύπό τών ήμετέρων στρατιωτικών αρ
χών πρός τούς Γερμανούς καί Βουλγάρους είχον ήδη έπίδοθή άπό τής
έτπέρας τής 13ης Μαΐου- Τήν 15ην Μαΐου 2 μ.μ. έλήφθη παρά

τοϋ

Υπουργείου τών Στρατιωτικών τηλεγράφημα τής Διοικήσεως τοΰ
Φρουρίου Θεσσαλονίκης, άναγάμενον είς τήν ,προτεραίαν, κ α θ δ τήν

μανικού στρατοϋ μέ έπι κεφαλής Γερμανούς αξιωματικούς περιεκύκλωσε τά ήμέτερα φυλάκια καί έδήλωσεν δτι θά είσέλθη είς τό ήμέτερον
έδαφος πρός καταληψιν επικαίρων θέσεων. Είς άιπάντησιν τών ήμετέρ'»ν δτι έ'χουσι διαταγάς ν’ άντισταθώσιν, ό έπί κεφαλής Γερμανός α

Μ ην Μαΐου 9 .45 ' π.μ. ήτοι 24 (είκοσι και τέσσαρας) ώ ρας μετά τήν
πρώτην εμφάνισιν τής εισβολής, άπεχώρησεν 6 ήμέτερος φρούραρχος

ξιωματικός έδήλωσεν δτι θά καταλάβη τά υψώματα ,πάση θυσία, συγ

πά\τα τά πεδινά, πλήν δύο, τών οποίων άφηρέθησαν καί άπεκομίσθη-

χρόνως δέ έτερα τμήματα Γερμανικού στρατοϋ διήρχοντο τά σύνορα

ϋαν τά κλείστρα, ικανόν αριθμόν φυσιγγίων πεζικού, α,παν τό υγειο
νομικόν υλικόν καί τά σκοπευτικά μηχανήματα ‘πυροίβόλοϊν, ρυθμιστάς,
τά εργαλεία μηχανικού, τήν δυναμίτιδα, τήν πυρίτιδα καί τά πολυβόλα.

μετά μεταγωγικών· Τήν 1.20' μ.μ. έλήφθη έτερον τηλεγράφημα τοΰ
Δ ' Σώματος Στρατοϋ, κατά τό όποιον δύο Βουλγαρικά ή Γερμανικά
συντάγματα παρετάχθησαν έναντίον τοΰ Χοτζόβου (βορείως τοϋ Ροΰ
πελ) καί δτι Γερμανικά στρατεύματα είσήλθον είς ήμέτερον έδαφος είς
τόν τομέα Τοπολνίτζας. Έ κ δέ τηλεγραφήματος τοΰ Διοικητοΰ τοϋ
φρουρίου Ροΰπελ ληφθέντος ενταύθα μόλις τήν ΙΙη ν νυκτερινήν προέκυπτεν δτι ή έμφάνισις τών Γερμανικών και Βουλγαρικών δυνάμεων
; , ός διάβασιν τών συνόρων ημών, είχεν αρχίσει τήν 9 .45 ' π.μ. Τήν
5.40' μ.μ. τής αυτής ημέρας 13ην Μαΐου, έλάμβανε τό 'Υπουργεϊον

έκ Ροΰπελ, δτι ή φρουρά είχε συμπαραλάθει τά βαοέα πυροβόλα καί

Τ ο φρούριον κατέλαβε Γερμανός αξιωματικός όνόματι Τήλ, δστις συν
έταξε πρωτόκολλον διά τό έναπομεΐναν ύλικόν κα; τά εναπομείναντα
δύο πεδινά πυροβόλα πρός α,πόδοσιν αύτών. Τηλεγράφημα δέ τής 6ης
Μεραρχίας τής 15ης Μαίου, νεώτερον, άνέφερεν δτι τό υλικόν τοϋ
φρουρίου Ροΰπελ μετηνέχθη είς Σέρρας.

άνακοίνωθέν

τον Συμμαχικών στρατευμάτων κατεχομένη χώρα κατά τήν 21ην Μαΐ-

τό όποιον αναφέρει μέ τόν έντονώτατον τρόπον πρός τάς Κυβερνήσεις
τ Γ;ς Γερμανίας καί τών συμμάχων αίτής δ(ά τά γενόμενα. Τήν αύτήν

οο, ζητήσας ταυτοχρόνως τήν έκ Θεσσαλονίκης άμεσον άπομάκρυνσιν
-·. Γ Διευθυντοΰ της Μακεδονικής ασφαλείας, τοϋ Διευθυντοΰ τής Α 

ημέραν οταν ήδη είχε σταλή ή διαμαρτυρία αυτη έλήφθη τηλεγράφημα
τοΰ έν Βερολίνω πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος, χρονολογούμενον τήν 8ην

στυνομίας καί τριών άνωτέρων 'Ελλήνων αξιωματικών. Ήνέχθη μόνον
ν;,ν παρουσίαν τών Διοικητικών αρχών, άφοϋ προηγουμένως κατέστησε

ώραν μ.μ. τής προτεραίας, ήτοι τής 13ης Μαΐου. δι' ου ό ,πρεσβευτής

τ>: έργον των αδύνατον. Τό πραξικόπημα τοΰ Γάλλου στρατηγού,

ίγνώριζεν εις τήν Κυβέρνησιν δτι εχει λόγους νά φρονή δτι πρέπει νά

τραηγηθέν τών άνωτέρο) ,παρατεθεισών κυβερνητικών δηλώσεοιν καί ό
κ. οκλειομός δστις έπηκολούθησεν ή μάλλον συνεχρονίσθη πρός αύτάς

Τήν 17ην Μαΐου έδημοσιεύθη έν Βερολίνο) έπίσημον

εχομεν ύπ' δψει τήν πιθανότητα ’π ροσεχούς προελάσεως τών Γερμα

τό

νών καί τών Βουλγάρων εις τά στενά τοϋ Ροϋπελ. ’Εκ τοϋ τηλεγραφήμ« τος τούτου προκύπτει δτι τό γεγονός τής εισβολής τής άρξαμένης
τήν πρωίαν τής 13ης Μαΐου δέν είχεν άνακοινωθή εις τόν έν Βέρο

έν.φανίσθησαν υπό τοΰ — Άνταντίκού 'Ελληνοφώνου καί μή — τύπου
ώς ά,πότοκα τών γεγονότων τοΰ Ροϋπελ. ’Εγένετο μάλιστα πρός τήν Κυ

ι1ίνω .πρεσβευτήν ούτε μέχρι τής εσπέρας τής αύτής ημέρας.
Τήν 16ην Μαΐου έδημοσιεύθη έν Βερολίνφ επίσημον ανακοινωθέν

>αί)’ δ «εις ήν ,τερίπτωσιν δ 'Ελληνικός στρατός δέν άντετάσσετο εις
τήν πρόοδον τής Γερμανοβουλγαρικής εισβολής θά έπηκολούθουν συ-

τοϋ Γερηανικοϋ Γενικού Στρατηγείου εχον οϋτω· «Στρατεύματα Γερ

νέπειαι δυσάρεστοι διά τήν 'Ελλάδα»·

μανικά καί Βουλγαρικά έπί τώ σκοπώ δπως έξασφαλισθώσι κατά αι
φνιδιαστικών επιθέσεων σκοπουμένων ύπό τών στρατευμάτων τής Συνεννοήσεως, κατέλαβον τό σύμπλεγμα τών στενών τοϋ

Ροϋπελ παρά

τόν Στρυμόνα. Αί ασθενείς 'Ελληνικά', φρουραί άπεσύρθησαν έναντι
τής αριθμητικής ήπεροχής. Τ ά κυριαρχικά δικαιώματα τής Ελλάδος
μένουν σεβαστά».

βέρνησιν,ολίγον πρός τής ένάρξεως τοΰ άκηρύκτου αποκλεισμού διάβημα

Εΐς τό διάβημα τοϋτο ή Κυβέρνησις δέν ήδύνατο ν’ απάντηση ή
αιπράκηος : Διά τοΰ Διατάγματος τής άποστρατεύσεως. Διότι τό διά
βημα είχε διττήν έννοιαν. Ή τ ο εκφρασις δυσπιστίας ώ ς πρός τάς Ε λ 
ληνικός διαθέσεις απέναντι τών Άγγλογαλλικών στρατευμάτων καί εξ
άλλου πίεσις πρός έ'ξοδον έκ τής ουδετερότητος. Διά τής σ,τοστρατεύοεως έπεδιώχθη ή ά’ρσις τής δυσπιστίας, άλλά καί διεδηλώθη ταυτοχρό-

Τ ά διαμειφθέντα μεταξύ τών ήμετέρων αξιωματικών καί τών εισβα-

νως ή θέλησις ήμών δπως μείνωμεν έ'ξω τής πάλης. Ά ν δέ κρίνωμεν

λόντων έγγραφα- διαμαρτυρία! καί πρωτόκολλα ώ ς και λεπτομερείς
εκθέσεις τών ήμετέρων αξιωματικών δέν έλήφθησαν είσέτι ένεκα τής
διακοπής τών ασφαλών συγκοινωνιών, ήτις διακοπή έδυσχέρανε κατά

άπό τά άρθρα τοΰ Αγγλικού, τοΰ Γαλλικού καί τοΰ ’Ιταλικού τύπου, ή

τάς ήιιέρας έκείνας καί τήν τηλεγραφικήν συνεννόησιν».
Οϋτω έξέθηκεν ό κ. Πρωθυπουργός τά κατά τό Ροϋπελ. Δέν παρέλειψε δέ νά διαβεβαίωση, δτι έκ τής εις τό σημεΐον αύτό είσχωρήΓΓ.ως τών Γερμανοβουλγάρων ουδένα απολύτως διατρέχει κίνδυνον ή

άποστράτευσις συνετέλεσεν εις τήν άρσιν τής δυσπιστίας, μέχρις ενός
σημείου τούλάχιστον. Θά συνετέλει δέ και είς τήν κατάπαυσιν τής
«έπισχέσεως» τών φλοιών μας άν οί Σύμμαχοι δέν έσκόπευαν νά χρη
σιμοποιήσουν μέρος τών «έπισχεθέντων» διά τάς άνάγκας τοϋ στρατιωτ’κοΰ ανεφοδιασμού των. Είναι τοϋτο σφετερισμός ; Πειρατεία ;
* *
Ή έπί τών κυβερνητικών δηλώσεων έν τή Βουλή συζήτησις υπήρξε

άκεραιότης τής χώρας. Εννοείται δτι ό άντικυβερνητικός τύπος δέν έδί-

μακρά. 'Ο κ. I. Δραγούμης εψεξε τήν κυβέρνησιν Βενιζέλου δτι μή

στασε νά διαμφισβητήση την ακρίβειαν τής διά στόματος τοΰ Π ρωθυ

δΐίϊχαράξασα άπό τής αρχής τοϋ οικουμενικού πολέμου πολιτικήν «απο
λύτου ουδετερότητος» άλλά «πολιτικήν ευμενούς ουδετερότητος ,πρός

πουργού έκθεσεως τών γεγονότων, δ δέ κ. Βενιζέλος διά τοΰ εβδομα
διαίου «Κήρυκος» κατηγόρησε τήν επίσημον Ελλάδα ώ ς συμμαχήσασαν
μετά τής Βουλγαρίας καί ώ ς δολίως πολιτευομένην απέναντι τών κρατοι σών έν τή Μεσογείω Δυτικών Δυνάμεων. Ά λ λ ’ ή κατηγορία αϋτη
δέν έξηνέ/θη διά πρώτην φοράν είναι δέ και αύτή μία τών αφορμών
τής μεταξύ τών Άγγλογάλλων καί τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως ύφ:-

ο Λ ’ ο κ. Ι· Δραγούμης έξή^αγεν έξ αύτής άντιφατικά σνμπεράσματα.
Ή 'Ελλάς, εΐπε, δέν είναι ο ύ δ έ τ ε ρ ο ν Κράτος, κατόπιν τών γενομένων περί ευμενούς ουδετερότητος δηλώσεων αί δποΐαι εφεραν καί τά
! \ γγλογσλλικά στρατεύματα είς τήν Μακεδονίαν.

σταμένης παρεξηγήσεως.
* *
Ό

τήν Ά ντάντ» έδέσμευσε τήν Ελλάδα καί κατέστησε δυσχερή τήν θέσιν
τ '„ τελευταίας άπέναντι τής Τετραπλής. Ή κατηγορία είναι διν.αία,

στρατηγός Σαοάϊγ έκήρυξε τόν στρατιωτικόν νόμον εν τή παρά

Π αρά ταϋτα ό κ. βουλευτής Φλωρΐνης εψεξεν άκολούθως τήν κυβέζνησιν Σκουλούδη δτι δέν διεχειρίσθη τήν ο . ύ δ ε τ ε ρ ό τ η τ α καθ’

ον τρόπον ή Ολλανδία καί ή Ρουμανία, δέν άπέφυγε τά ; π','οστρ:5ά;
προς την Άντάντ, καί δέν ήξίωσε ,παρά τοΰ Γερμανικού συνδέσμου
ανταλλάγματα τής μή άναμίξεω; ημών είς τόν πόλεμον. Ή απόλυτος
λογική ένότη; τών ανωτέρω Ισχυρισμών τοΰ διακεκριμένου !κ Φλωρί·
·-ης βουλευτοΰ, όμολογοϋμεν δτι μάς διαφεύγει.
Ό κ. Ν. Στράτος, δ ’.ά θερμής καί θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν «άποχ< λί’πτ-κής» άγορεύσεως, εδωκεν άλλην τροπήν είς τήν συζήτησιν, άπ οίώ σ α ; την κακοδαιμονίαν τή ; παροΰσης ώρας — καί δ'.κακος
Fie τήν άτυχή εκείνην κα! κατά τδόπον σκανδαλώδη γενομενην πρόσκλησιν τών Ά γ γ λ ο γαλλικών στρατευμάτων εί; τήν Μακεδονίαν υπό
-Ον κ. Βενιζέλου. Ό δέ κ. Ν. Δημητρακόπουλος δ'.ά μακροϋ λόγον
ιόν όποιον δίέκρινεν ασυνήθης ορμή καί πάθο; ίσχυρίσθη οτι αί ευθύναι τη ; σημερινής καταστάσεως «δέν κεΐνται μόνον εί; την πρόσνλησιν τών ξένων στρατευμάτων είς τήν Θεσσαλονίκην»· Επρόσθεσε
μάλιστα, δτι ή κυβέρνησις Ζαΐμη, έφ’ ή ; ήρχισεν ή άπόβασις τών Ά γ •/λογάλλων ήδύνατο δ ’.αμαρτυραμένη νά τήν άποτοέψη.
Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον ό ισχυρισμός ουτος τοΰ κ. αρχηγόν τών
Προοδευτικών είναι βάσιμος. Βέβαιον έν τούτοι; είναι δτι «ξενα στρα-'
τεύματα» ύπήρχον και προηγουμένως εΐ; τήν 'Ελλάδα — φερ’ ειπεϊν εις
τήν Λήμνον καί την Λέσβον.
Ά λλ’ ό κ. Δημητρακόπουλος έξήτασε καί άλλα; τινας α,π-οψεις, εφ*εξε δέ τήν κυβέρνησιν δτι εστω καί διά τών «υπέρτατων θυσιών»
δέν επέτυχε τήν παλιννόστησιν τών προσφύγων τή ; Μικράς Ά σ ια ς και
τ ή ; Θράκης. Ά λ λ ’ αί «υπέοταται θυσίαι» σνμβιβάζονται τάχα μέ την
ουδετερότητα τήν όποιαν εθεσε βάσιν τής συζητήσεω;, άρχομενος τοΰ
αληθώς εύγλώτον λόγου τον ό κ. Δημητρακόπουλος ; Ίδου το ζητημα.
Ό κ. Μάτσις διά μακράς επίσης άγορεύσεω; άνέπτνξεν άλλην
ά^ιοψιν τον ζητήματος. Δέν είμαι υποχρεωμένο;, είπ ε περίπου, νά mστεύσω, δτι*. ό κ. Βενιζέλο; έκάλεσε τά Άγγλογαλλικά στρατεύαατα
ε’ ; τήν Θεσσαλονίκην. ’Ενδεχόμενον νά ένένετο τοΰτο, άλλ’ ονδειιία
νοπική ύποχρέωσις ΰφίσταται διά τήν 'Ελλάδα, εφ ’ οσον η γνωστή
επιστολή τοΰ κ. Γκυλμέν καί ή Ιπακολουθησασα Ελληνική διαμαρ
τυρία — τά ιιόνα γνωστά έπί τοΰ προκειιιένου έπίσηιια εγγοαφα — άποδεικνύοη' δτι τά ξένα στρατεύιιατα επλευσαν π ρό; τήν Θεσσαλο
νίκην έν άγνοια τ ή ; 'Ελληνικής Κυβερνησεοις.
Καί ή συζήτησις εληξεν ανευ ψ ηφοφορία: καί — λόγφ τών έκτά·νΛθ:·ν περιστάσεοιν — ανευ άπαντήσεω; τ ή ; Κτβερνήσεως.

