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H ECTOPIA
ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ
(1909—

1916)

Έ ν τώ πολιτικφ βίω της χώρας εκτυλίσσονται άπό έπταετίας φαι
νόμενα ά'ξια παρατηρήσεως καί έρεύνης βα$υτέρας, εκείνης, ής ήξιώθησαν παρά τών αρμοδίων πολιτικών κύκλων.
ΠρόκεινΓαι δέ σήμερον ύπό την κοινήν άναίληψιν φαινόμενα προκαλοΰντα δικαίως

τήν πατριωτικήν οδύνην

τών σκαπτόμενων αλλά

και ταΰτα ο^τοτελοΐσίγ απλήν συνέχειαν τών πρώιμον, έκ τών αύτών
άπορρέοντα αιτίων.
Τά πρώτα συνοψίζονται εις τήν συνεχή καί σταύεράν — παρά πά
σαν τοΰ ελληνικού χαρακτήρο; άστίάθειαν —

επικρατή σι ν νέου κόμ-

ματος, άναφυεντο; έξ επαναστατικής έκκρήξεω;, συγκροτηύέντος έκ
νεηλύδων ώ ς έπι τό πολύ πολιτεντών, είμή τυχαρπάστων, κατά χαριτολόγον χαρακτηρισμόν, ύπό τήν Ιδικτατορικήν έξουσίαν έπήλυδος πολ-.τικοΰ άνδρός, ιιή εχοντο; αρχαίους δεσμούς ,πρός τόν Τόπον καί έν
πάση περιπτώσει μή έπιτυχόντο; νά εκπλήρωσή τάς Ονειρώδεις αξιώ
σεις καί προσδοκίας περί άνορθώσεως
Τ α δεύτερα συνοψίζονται εί; ^αρασκευασθεΐσαν νπρ φ ϋ επικρατ
τησαντος τούτου κόμματος -

παρά πάσαν τήν φιλελεύθερον προσω

νυμίαν αύτοΰ — έπικράτησιν άντιλήψεως άνελεν&έρου περί άλλεπαλΛηλων δεινών παραβιάσεων τής έΜηνικής -κυριαρχίας.
Πάντα τά φαινόμενα ταύ$α, καί τά πρώτα καί τά δεύτερα δέν ήρευνήθησαν δεόντως. Διότι οί άρμόδιοι επιστημονικοί καί' πολιτικοί
κύκλοι απεσχον, ώσεί έ ξ άγνοιας, νά χοησ^μορτοιήσωσι τήν μέθοδον
νεωτερας επιστήμης, Τή ; καλουμένης ομαδικής ψυχολογίας, ήτοι τής
αναζητησεως γενικών ελατηρίων κινούντ)ων τάς λαϊκάς ομάδας καί
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κοινωνίας, θεω ροί' if vex; cog ένιαΐον σύνολον, ώ ς φυσικήν τινα όντότητα.

’Ε ξ δλων τούτων ούδέν άλλο συνετελεΐφ ή προπαρασκευή τής ’Ε
θνικής συνειδήσεως προς έξέγερσιν, άλ.λ’ έξέγερσιν όδηγουμένην ύπό

Τοιαύτη έρευνα, γιγνομένη δι’ όλης

της ιστορίας

τοϋ πολιτικού

σχεδίου λελογισμένου, κατά πλήρες σύστημα νομοθετικών μεταρρυθμί

βίου τής νεωτέρας 'Ελλάδος, άγει εΐς έξήγησιν καί τών ειρημένίων

σεων, αιτινες έκρίνοντο έπαρκεΐς καί άνευ απαραιτήτου τροποποιήσεω ς διατάξεων Άτΰ Συντάγματος.

εκδηλώσεων τής λαϊκής ψυχολ,ογίας κατά τά τελευταία έτη, συγκεφαλαιουμένων έν τοις έπομένοις πορίσμασιν.

Ή

έ«4γερβ&ξ

Μ ε ^ το 1 8 9 1
Τοιαύτη λαϊκή έξέγερσις άναγκα>ως θ ά ήτ,ήρχετο, παρά πάσαν πε
Ή

’Εθνική Ψυχή σ\>νείχετο πάντοτε ύπό τοΰ αισθήματος τής πλή

ρί τούτου αντίθετον εστω πρόβλεψιν τών πολιτικών κομμάτων, πα-

ρους εθνικής άποκαταστάσεως, βαυκαλιζομένη έκάστοτε ύ,πό τών κα

ραπλανωμένων συνήθως έκ τής περί ταΰτία

τά καιρούς δρώντων κομμάτων.

σμήνους κολάκων καί εκμεταλλευτών ή Ι'βτω θαυμαστών καί φίλων

Ά λλ’ ή ατυχής πολεμική απόπειρα τοΰ 1897 άπεκάλυψε πασιφανώς

ευπειθών.

γυμνότητα έν τή πολεμική συντάξει και διοικητική οργανώσει θεωρη-

σπευσε νά διερμήνευσή ή στρατιωτική στάσις υής 1 5 η ς Αύγούστου

θεϊσαν ώ ς άποτέλεσμα τής συναλλαγής,

άπορρεούσης

έκ τής διε

στραμμένης λειτουργίας τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.

θωπευτικής

βομδήσεως

Ά λλά τήν τοιαύτην λαϊκήν έξέγερσιν προλ-αμβάνουσα ε-

1 9 0 9 , ήτις εχουσα βεβαίως εύγενή αφετηρίαν, τήν αποδοκιμασίαν τοΰ

καθεστώτος Λ'στήιιατος κυβερνήσεως κα) διοικήσεως τής χώρας καί

Τότε <Η π άντε ς ήρχισαν νά στρέφωνται αυστηροί πρός ελεγχον τοΰ

τήν αοριστολογικήν εστω άξίωσιν τής βελτιώσεως, παρεξέκλινεν άτν-

κρατοϋντος συστήματος καί ή πεποίθησις έπί τίά πολιτικά κόμματα

χώς καί είς δίωξιν ίδιοτελών σκοπών καί μοχθηρών παθών ανευλα
βούς καί αδίκου άντεκδικήσεως.

ήρχισε νά κλονίζηται καί ή ισχύς τούτων
δσον αι άνερχόμεναι έπί τήν ’Αρχήν

τοσοΰτο

Κυβερνήσεις

μάλλον

ήτόνε t,

ήκολούθουν μοι-

Έ κ τής τοιαύτης επίμεμπτου ,παρεκκλίσεως καί έκ τής έλλείψεως

ραίως τήν πεπαιτημένην, διότ|, παρά τήν ενδόμυχον έπίγνωσιν πεφω-

επιστημονικής προμελέτης περί ιίών έπιδιοοχθησομένων βελτιώσειον, τό

τισμένα>ν πολιτικών άνδρών ^;ερί τής απαραίτητου έξυγιάνσεως τής

αποτέλεσμα ύπήρξε μάλλον αρνητικόν, ήτοι ή καταδίκη τοΰ παρελ

λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος, άπέλιπεν είς πάντας τό σθένος πρός

θόντος, έπεκτεινομένη ου μόνον έπί τοΰ κρατοϋντος συστήματος άλλά

αποτομον μεταστροφήν. ’Εντεύθεν ή γενική δυσφορία ένετείνετο καί

καί έπί τά κυδερνήσαντα πρόσωπα. Καί ομως οί στασιασταί έστράφη-

ό έλεγχος καθίστατο δριμύτ/ερος έν τή Βουλή έν τφ Τύπω, έν τή Κοι

σαν άλληλοδιαδόχως πρός τούς αρχαίους πολιτικούς άνδρας καί μά

νωνία ιδίως άπο τής έυφανίσεως τής κοινοβουλευτικής εκείνης όμά-

λιστα ήγήτορας καμμάτων, καί μετά τήν απότομον εκ πνεύματος αξιο

δος ανεξαρτήτων βουλευτών, οιτινες εϊχον κλη|θ(ή ’ Ιάπωνες.

πρεπούς νομιμοφροσύνης άπόκρσυσιν τών επαναστατικών προτάσεων

Η παρ

ημιν Πολιτική έ^ιστήμη προσεπάθε: νά έκλαϊκεύση τήν

γνώσιν καί έπίγνωσιν περί τής ύφισηαιμένης δυσαρμονίας μεταξύ κοι
νοβουλευτικού πολιτεύματος, είαρτώντος τούς υπουργούς έκ τής ψή
φου τών βουλευτών καί διοικητικής

έν γένει νομοθεσίας,

απολύτως

συγκεντρωτικής εν πάαι τοίς κλαδοις διασκευασθείσης κατά τήν περίο
δον τής Μοναρχίας, αναθετουσης ,πασαν διακριτικήν έξουσίαν εΐς τήν
κρίσιν τών υπουργών. Χάριν τή$ αναγκαίας ταύτης διαφωτίσεως πε
ρί τής σκοπιμότητος συστήματος άποκεντρωπκοΰ, ή Πολιτική επιστή
μη ήγωνίσατο έρρωμένως, εκπροσωπούμενη ύπό τοΰ πρώτο στα,τήσαντος έν τουτφ άπό δεκαετηρίδων νομοδιδασκάλου Θεοδώρου Φλογαίτου
καί τών όμοφρόνων αύτώ, ίδρυσάντων μάλιστα μετά θάνατον εκείνου
Πολιτικόν σύλλογον ψ ύ τήν χαρακτηριστικήν έπωνυμίαν « ’Ανόρθοϊσις».

ύπό τοΰ τότε πρωθυπουργοΰ Δ. Ράλλη, έδχηματίσθησαν δυο κυβερ
νήσεις, έκπροσωπήσασαι τήν επαναστατικήν θέλησιν ύπό τόν Κυριακουλην Μαυρομιχάλην και είτα τΐόν Στέφανον Αραγούμην.
Ο σχηματισμός τοιουτων κυβερνήσεων εξ εγκρίτων καί πολύπει
ρων, κατά τό πλεΐστον, άνδρών, άλλ’ άνηκόντων είς τό καταδικαζόμενον παρελθόν, προεκάλει είς τό βάθος τής εθνικής συνειδήσεως £ντ)ύπωσιν ανακολουθίας, ένισχυούσης άτυχή πρόληψιν, ανέκαθεν καλλιεργουμένην υπό τών δορυφόρων τών μεγάλων κομμάτων ,περί ύφισταμένης λειψανδρίας. Καί όντως τό φαινόμενον τής προσφυγής τής έ
π ανα στάσεως εΐς τούς υπ’ αυτ\ής συλλήβδην καταδικαζόμενους άνδρας
και παράδοξον εφαινετο και αναρμοστον είς φρόνημα επαναστατικόν
ίσως έκ τΚΰν ύστερων δύναται νά έξηγη|θή διά τής εύλογου υποθέσιεως

δτ·. αόρατος διπλωματική πανουργία άπέτρεπε τό έπαναστατικόν ,πνεΰμα άπό πάσης προσφυγής πρός άνδρας τοΰ Τόπου έκ τών άγωνισαμέμένων μάλιστα υπέρ τής διωκόμενης μεταρρυ'θμίσεως· συνέβαλεν 6μως άτυχώς καί ή άκρα έπιφυλακτίικότης, ήν έπεδείξαντο τότε έξ ύπερβαλλούσης σεμνότητος καί περισκέψεως, εί μή άτολμίας, άνδρες, ένδεδειγμένοι ήδη έκ τών κονοβουλευτικών αγώνων, έν οίς προειχεν 6
Δημήτριος Γούναρης.

θωσιν, ηθελησεν, ηξιωσε και έπεβαλεν ό ’ Ελληνικός λαός, καί είς μάνον τόν λαόν άνήκει ή τιμή πάσης γενομένης άποπείρας, πάσης σ υ ν 
τελεσθείσης επιτυχίας πρός άνόρθωσιν. ’Αλλ’ ό ελληνικός λαός έν Τ|φ
ειλικρινεΐ αυτοΰ ι,ηλω, εν τη άδόλω άφοσιώσει πρός τόν έ^τιδιωκάμενον σκοπόν, έν τή σπουδή και τη άγωνία δπως ϊδη πραγματοποιούμε
νους τους πατριωτικούς, αυτού πόθους,
άπεπτοιήθη την άνήκουσαν
αϋτφ τιμήν καί άπεξενώθη μάλιστα πάσης περαιτέρω πρωτοβουλίας,
καί μετά περισσής γενναιοψυχίας έπέτρεψεν

είς έκλεγέντας

έκτελε-

στάς τών θελήσεων αύτοΰ ινα κομπορρημόνως άλπι^οιηθώσι τό γέρας
καί τό επαθλον.
Π αρ’ δλα ταΰτα, τό έπαναστατικόν πνεΰμα προσελάμ&ανε καί θε
τικήν tfcva κατεύθυνσιν άντλοΰν τήν συνολικήν εμπνευσιν έκ τών αρ
χών τοΰ πρό έτών δημοσιευθέντος ,τζλήρους προγράμματος τοΰ ρηθέν-

Πλήν ομως ή πολιτική ιστορία τής νεωι^ρας 'Ελλάδος, όπάταν γρα
φή, έδραζομένη έπί τών γεγονότων καί τών ίστορούντων ταΰτα επισή
μων κειμένων θά αποδώσ*] τήν δικαίαν τιμήν έπι τή έπελθούση μετα

τος Πολιτικού ’ συλλόγου « ’Ανόρθωσις» καί άποκρυσταλλούμενον εις ύ-

βολή καί τφ έ,π.ιτευχθέντι άγαθω άποτελέσματι εις τε τάς λαϊκάς καί

ποδεικνυομένας νομοθετικός καί συνταγματικός μεταρρυθμίσεις.
Ο ΰτω μετά μάκρους αγώνας πνευματικούς πολιτειαλόγων καί άλ-

τάς πνευματικώς ηγούμενος τάξεις τ|ής ελληνικής κοινωνίας καί πά
σας τας τετιιμημενας γενεάς τοΰ ελληνικού λαοΰ, αιτινες καί έπεδίω-

λων έπιστημόνων άνωτέρας βεβαίους μορψώσεως τών συγκροτησάντων
τό έπι^ελεϊον τών Φιλελευθέρων, μετ’ άνηλεή πολεμικήν τών δημοσιο

^.αν την βελτιονα τών κοινών μεταρρυθμισιν άλλά καί έξέθρεψαν άμα
καί έφρονημάτισαν, παρά πάσαν ατέλειαν εκπαιδευτικήν, τούς ανδρεί
ους στρατιώτας τών δύο ένδάξων πολέμων 1912 καί 1913.

γράφων εναντίον τοΰ συστήματος, καθ’ δ έξελίσσετο ό πολιτικός βίος
τής χώρας, μετά εύσυνείδητον ομολογίαν πλείστων ειλικρινών άνδρών
τής ένεργοΰ πολιτικής περί ι(ής νοσηράς καταστάσεως, είχε διαμορφωθή δημοσία γνώμη, έξεγειρο(μένη, $πιζητοΰσα βελτίωσιν, προσεπικυρώσασα τήν στρατιωτικήν πρωτοβουλίαν διά πανδήμου συλλαλητηρίου
συγκροτηθέντος έν ’Αθήναις τήν 14 Σεπτεμβρίου 1909, καί τέλος
,προαχθεϊσα είς παντοίας εκδηλώσεις, χαρακτηριστικά; τής κυριάρχου
θελήσεως τοΰ λαα(ΰ πρός] νέαν κατεύθυνσιν, έμπεδοΰσαν τό κράτος
τών νόμων καί έπιτρέπουσαν τήν επιτυχίαν πάσης προόδου έν τή έκπληρώσει πολυσχιδών της Πολιτεία; σκονών. Ή δημοσία γνώμη, όντως,
κατά τήν περίοδον έκείνην έξεδήλωσε φαεινά συμπτώματα άφυπνίσεως
τής εθνικής συνειδήσεως άπό του κομματικού ληθάργου καί άπό τοΰ
εφιάλτου τής υπερφιάλου ίδιοτελείας καί αποκλειστικής θηρεύσεως

Οπάταν τό πρώτον μετά τήν στρατιωτικήν στάσιν καί τό συλλαλητήριον τής πλατείας τοΰ "Α ρεω ς συνήρχετο ή Βουλή είς Δ ' Σύνοδον
τής Ι Η ' Βουλευτικής Περιόδου καί κατά τήν ^πρώτην συνεδρίασιν, γενομένην τήν 24 Σεπτεμβρίου 1909 εξέλεγε τόν Πρόεδρον αυτής, ιδού
τί ελεγεν εν έπιλόγω ευχαριστηρίου προσλαλιάς ό εκλεγείς Πρόεδρος,
ύψηλόφρων ευπατρίδης Έπτανήσιος καί άλλότριος πάσης ρητορικής
5ημοκοπ;ας, Αλέξανδρος Ρώμας « . . . εχω πλήρη τήν πεποίθησιν <m
συμ,πασα η Βουλή τών ’ Ελλήνων, αιρόμενη είς τό ύψος τών περιστά
σεων και ω ς μονα ελατήρια εχουσα τό καθήκον καί τόν πατριωτισμόν,
θέλει θέσει ijo επιστέγασμα είς τό μέγα Ε Π Α Ν Ο ΡΘ Ω ΤΙΚ Ο Ν εργον,
τό οποίον δια γενικής έξεγέρσεως, παρ’ αύτής προσμένει σύμπας ό
Ελληνικός λαός».

προσωπικών συμφερόντων, εφιάλτου συσκοτίίζοντος τήν καθαράν πο
λιτικήν διανόησιν τοΰ εντίμου πολίτου, τοΰ εύγενοΰς πατριώτου. Καί
ή τοιαύτη άφύπνισις τής έθν:κής συνειδήσεως βαθμηδόν έγενικεύετΙ»
έπί μάλλον καί μάλλον άνά τάς διαφόρους κοινωνικά; τάξεις κατά τρό
πον σημειώσαντα τόν οΰσιωδέστερον σταθμόν πολιτικής προόδου "φΰ
'Ελληνικού λαοΰ άπό τής Ιδ ρύσεως τοΰ Βασιλείου.
Ή «ρωτοβοθί,ία το3

Ο ιπω τήν άμεσον έ^τί τά βελτίω μεταβολήν, τήν περιλάλητον άνόρ·

Ευ^θυς δε μετα την συγκρόπησιν τού Σώματος κατά τήν συνεδρίασιν τής 28 Σεπτεμβρίου 19°9 ό Πρόεδρος τής πρώτης μετεπαναστατ!κής κυβερνήσεως Κ. Μαυρομιχάλης

διηρμήνευσε

πνεΰμα περί τών πρακτέων, άναπτύξας

τό επαναστατικόν

πρόγραμμα

συνοψιζάμενον

κατα την υπο τών Επίσημων Πρακτικών της Βουλής παρεχομένην περίληψιν εις τήν άναστήλωσιν τών νόμων, έξασφαλιζομένην διά κα

ταλλήλων μεταρρΐ'θμίσεων εΐς πάντας τοϋ; κλάδους τής διοικήσεως,
περιλαμβανόμενου καί τοϋ διακανονισμού τής μεταθέσεως τών δικαστώνι αύστηροτάτας οικονομίας, τήν όργάνωσιν τών στρατιωτικών δυ
νάμεων κλπ.» Καί δντως κατά τήν -πελευταίαν εκείνην τακτικήν Σύνο
δον τής τελευταίας προεπαναστατικής Βουλευτικής Περιόδου, έργασ&είσαν ,μέχρι τής 13 Ίανουαρίου 1910 ή^εβλήθησαν 286 νομοσχέ
δια, έξ ών έψηφίσθησαν έν ο/-ω 171. ΙΙροσήκει δέ νά σημειωθή δτι
έκ τών ψηφισθέντων τούτων νόμων, υπήρξαν άλλοι οργανωτικοί δια

Καί δντος τό εργον τοϋτο δέν έβράόννε νά συντελεσθή· κατά την
συνεδρίασιν τής 12 Φεβρουάριου ώρίζετρ ώ ς ημέρα συζητήσεως τής
προτάσεως περί άναθεωρήσεο^ς τού Συντάγματος ή 18 Φεβρουάριου,
έπί τή βάσει προσχεδίου περί άναθεωρητέων διατάξεων, συνταχΐΗέντος ύπό τοϋ τότε Γενικού Γραμμαΐέως τοϋ υπουργείου τής Δικαιοσύ
νης καί ήδη καθηγητοϋ τοϋ συνταγματικού δικαίου Ν. Ν. Σαριπόλου,
δπερ έ,τεξειργάσατο έν σπουδή έπαροπή

ήν άπήρτισαν οί εξής βου»-

φόρων υπηρεσιών, άλλοι δικαστικοί, έπεξεργασθεντες κατα παρακλη-

λενταί : έκ μέν τοΰ κόμματος Θεοτόκη, Δ. Γούναρης, Ν. Αεβίδης, Ν.
Καλογερόπουλ'ος, Α Βοκοτόπουλος, Σ . Κροκιδάς, Α . Πονηρόπουλος

σιν τοϋ πρωθυπουργοΰ Μαυρομιχάλη υπό τοϋ νομομαθούς Ν. Δημητρακοπούλου καί έπενεγκόντες χρησιμωτάτας μεταρρυθμίσεις εις την

Στράτος, X. Βαζίκης, I. Τσιριμώκος, Γ. Καφαντάρης- οϋτως έπηκο-

πολιτικήν καί ποινικήν Δικαιοσύνην καί άλλοι δημοσιονομικοί, είσαχθέντες ύπό τοί υπουργού τών Οικονομικών. Ά θ . Ε υταξ>ου και επι-

λούθησε τό Βουλευτικόν Ψήφισμα τής 18 Φεβρουάριου 1910, δι’ ού
παμψηφεί σχεδόν εψηφισεν ή Βουλή ινα άναθεωρηθώσιν α| έν αιτώ

δ’.ώξαντες έκ τών ένόντων τήν φορολογίαν κεφαλαίων και εισοδηματων καί τήν έλάφρυνσιν φορολογικών βαρών καί σχετικήν ανακουφι-

λής, συγκείμενης έκ διπλάσιου αριθμού βουλευτών τό Ψήφισμα τοϋτο

σιν τών γεωργικών καί έν γένει τών λαϊκών τϊιξεων.

έγένετο καθ’ ύπέριβασιν τοϋ άρθρου 107 τοΰ Συντάγματος, άπαιτοϋν-

Ά λ λ ά τό εργον έικεινο τ^ς Βουλής ανέσταλη διά μεταγενεστέρας ά,ξιώσεως; «οϋ Στρατιωτικού Συν&ίσμου περί ,σνγκλήσεως ’Εθνοσυνελεύσεως πρός άναθεώοησιν τοϋ Συντάγματος, κατόπιν σιμβουλών, αί-

έκ δέ τοΰ κόμματος Ράλλη, Ιω άννη ς Ρ άλλης, Κ. Άγγελόπουλος, Ν.

μνημονευόμενοι διατάξεις τοϋ Συντάγματος, δι’ Αναθεωρητικής Βου

τος τήν έρτανάληψίν ψής περί άναθεωρήσεως άποφάσεως καί ύπό τής
ε,τομένης Βουλευτικής Περιόδου, διό καί π ρ οσε πεκυρ ώθη διά Βασιλικοϋ Δίοαάγματος, δπερ ό αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ηίδόκησε νά

τινες έζη^ήθησαν πέραν τών τότε στενών όρ(ο>ν τού Κράτους καί αΐ-

άναγνώση πρός τους Βουλευτάς,

τινες έδόθησαν έκ Χαινίων ήτο τοΰ αρχηγού τοϋ έν τή Κρητική Πολι
τεία κόμματος τών Φιλελευθέρων. Καί ή γνώμη αΰτη. περί αμέσου άνα-

Βουλευτήριον κατά τ%ν έ,πί τουτω, όρισθίξΐσαν τελετήν τής 17 Μ αρ

προσελθών

αυτοπροσώπως εις τό

θεωρήσεως τού Συντάγματος έπεκράτ|ησεν ύπό τό -κράτος πάντοτε τοϋ
Στρατιωτικού Συνδέσμου' τό συγκροτηθέν, τήν 16 Ίανουαρίου, έν

τίου 1910,
Ά λ λ ά πλήν τού κυριωτέρου τοίχου έργου ή έκτακτος εκείνη Σύνο
δος συνετέλεσε άθρόάν νομοθετικήν εργασίαν, ψηφίσασα έν δλφ

τόϊς Άνακτόροις, συμβούλιον ύπό τίήν προεδρίαν τής Α . Μ. φ ύ αει

178 νόμους, κατά ι|άς έπινεύσεις τοΰ επαναστατικοί πνεύματος, καί τι-

μνήστου Βασιλέως Γεωργίου έδέχθη ταύτην κατά πλειονοψηφίαν, διό
τι συγκατετέθησαν μέν οί τέως πρωθυπουργοί Γ # Θεοτοκης, Δ. Ραλ-

νάς μέν, προσωπικούς ύπό τήν πίεσιν τού Στρατιωτικού Συ’νδέσμου,
πολλούς δέ χρησίμους καί ευεργετικούς έν φτοτελέσμασιν, έν οίς εύ-

λης και Ά λ . Ζαΐμης ώ ς καί ά κ. Σ^_ Δραγούμης, διεφώνησαν δέ μό
νον ό πρόειδρος τής Βουλής Ά λ . Ρώμας καί ό πρόεδρος τής Κυβερνή
σεως Κ. Μαυρομιχάλης, δστις καί παρητήθη τήν έπομένην δπως σχηματ|ισθή ή δευτέρα μετεπαναστατική κυβέρνησις ήπο τόν Στ_ Δραγούμην, ήτις έκήρυξεν αμέσως τήν λήξιν τής Βουλευτικής Συνόδου και
συνεκάλεσε την Βουλήν εΐς εκτακτον Σύνοδον, συνελθόύσαν τήν Ιην
Φεβρουάριου 1910 καί άποδεξαμένην τάς δηλώσεις τοϋ πρωθυπουρ
γού, καθ’ ας έ’ργον καί σκοπός κυβερνήσεως καί Βουλής ήτο :

ροϋσα ποιάν τινα άνακοΰφισιν κα'ι παρηγοριάν ή δημοσία γνώμη, άνεξετάστως καί άπερισκέπτως άπέδο^κε τήν σώτιειραν έν πολλοΐς, καίπερ
ιιόνον συμπτωματικήν μετατροπήν, είς τούς μετέπειτα έκτελεστάς τών
τοιοΰιων νόμων, ούχί δέ εΐς τούς είσηγητάς καί νομοθέτας.
Μετά ιριαύτην ώθησιν, δοθεϊσαν ύπό ποΰ επαναστατικού πνεύμα
τος καί τάς άοξαμιένας νομοθετικάς μεταρρυθμίσεις έπί δτΌ' συνεχείς
Συνόδους τής ληξάσης εκείνης Βουλευτικής Περιόδου, επόμενον ήτο
νά έξακολοΐ'θήση τό μεταρ ρυθμιστικόν εργον ύπό τήν εμπνεύσι ν ρτλέον
ήρεμωτέρου μετεπαναστατικοϋ πνεύματος, κατά τρόπον μάλιστα συστη

«ή επιδίωξις τής Συγκλήσεως τής Άνεθεωρητικής Συνελεύσεως τής
οριζόμενης ύπό τοϋ άρθρου 107 τοΰ Συντάγματος, πρός μεταρρύθμι-

ματικόν, μή έπιτευχθέντα δμως, διότι τήν νομοθετικήν παραγωγήν,

σιν διατάξεων αύτού μή θεμελιωδών, έπί τφ τέλει διά τής ψηφίσεως
τών περαί^ωθησομένων μεταρρυθμίσεων νά κατασταθή έ,πί τώ μάλλον

καπά τήν Β ' Άνεθεωοητικήν Βουβήν καί τήν έπακόλουθον ΙΘ ' Βου
λευτικήν Περίοδον ,προεκάλουν ούχί μελέται ευσυνείδητοι, άλλά μάλ

Υ Γ ΙΕ Σ Τ Ε Ρ Α ή λειτουργία τής συνταγματικής μηχανής».

λον προσωπικοί ύπολογισμοί καί δημοκοπικαί παραφοραί, ώ ς θά άπο-

δείξη Ιδίως ή μακρά εφαρμογή τής εργατικής νομοθεσίας, ήτις έν τώ

θεισας δια μακρών αγωνων

συνόλφ δέν θ ’ άποδειχθή εξυπηρετούσα τά πραγματικά συμφέροντα

λαοΰ, κακώς νοσυμένης καί άποκλινούσης μάλλον είς θεραπείαν ατομι

tfov εργατικών τάξεων, υπέρ ών πάντες εχομεν ύπέρτατον καθήκον νά

κών συμφερόντων, ώ ς έπί τό ,πολύ ίδιοτελών. Ή λαϊκή ψυχή, ώσεί κε

μεριμνώμεν,.

καί θυσιών

καί δι’ έξυπηρετήσεως τοΰ

κορεσμένη έκ τών τοιούτων υπηρεσιών καί άπηλπισμένη έκ τής γενικής καχεξίας, παρακωλυούσης καί τήν άτομικήν πρόοδον, έπεζήτει, ώς

A i έκλογαΐ

Α '. ’ Α να θ εω ρη τικ ή ς

προερρήθη, αλλαγήν συστήματος, καί άνεζήτει* νέους άνδρας, ανευ

/
Τέλος μετά την λήξιν τής ΙΘ ' Βουλευτικής Περιόδου, συμφώνως

βασάνου ι^ινος πρός επιλογήν μεταξύ τών ρτρώτων έμφανιζομένων με
τά μείζονος στόμφου ή θράσους- οί προσωπικοί δεσμοί κατελύοντο, αί

πρός τό Βουλευτικόν Ψήφισμα τής 18 Φεβρουάριου, ένηργήθησαν αί
έκλογαί τής Α ' ’Αναθεωρητικής Βουλής, ή λαϊκή ψήφος υπήρξε, κυ

πλήθη, ώ ς αί εμφανίσεις νέων άοιδών ή άλλων

ρίως εϊπεΐν, αρνητική, ήτο ψήφος κ α ιρ ικ ή ς γενικής τοΰ παρελθόν

θέατρα τών ποικιλιών οί άλλοτρίως έχοντας πρός ,πάσαν άνάαιξιν καί

τος καί τοΰ κρατήσαντος συστήματος έν τή έξελίξε* τοΰ κοινοβουλευ
τικοί’ βίου τής Χώρας- αλλά έν τή αγνή προθέσει τοιαύτης καταδίκης

σκεψιν περί πολιτικής εκρινοντο ω ς οί προσφορώτεροι παντός εμπεί

συστήματος, καταγγελθέντος πρό πολλοΰ, ώ ς φθείροντος τάς έθνικάς
δυνάμεις, ή άχειραγώγητος λαϊκή άντίληψις ήδυνάτει νά διαστείλη τί»
σύστημα ίστορικώς διαμορφωθείσης πολιτειακής λειτουργίας άπό τά

προσωπικά? εκτιμήσεις έσβέννυντο· πάσα νέα έμφάνισις έγοήτευε τά
καλλιτεχνών

είς τά

ρου διά τήν περί τών κοινών μέριμναν έν γένει δέ τό άγνωστον ειλκυε περισσότερον τοΰ γνωστ/αΰ.
Έ κ τοιαύτης ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή ς καταστάσεως τοΰ λαοΰ, ήν έδημιοΰργει

πρόσωπα τών κατά Τ(αύτην ύπηρετησάντων λειτουργών καί έπιφανέντων .πολιτικών άνδρών καί ούτως ή αδιαφώτιστος λαϊκή συνείδησις ή-

η επι ετος ολοκ/ιηρον επιτεινόμενη έξέγερσις τής λαϊκής συνειδήσεως,
προήλθον άπρομελετήτως καί μοιραίως τά άπονελέσματα τών εκλογών
τής Α ' ’Αναθεωρητικής Βουλής, άτινα κατέπληξαν πολύ μάλλον τούς

δυνάτει νά προαχθή είς τήν δίκαίαν κρίσιν στ| έάν ή ευθύνη έ βάρυνε

αρχαίους πολίτικους ανδρας, οιτινες δέν ήθέλησαν νά παρακολουθή-

τους πολίτικους άνδρας ώ ς όργανα τής λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος,

σωσι τήν συντελουμένην πρό τής έκραγείσης στ|ΰσεως καί μετ’ αύτήν

τοιαΰτα δέν ήσαν μόνον οί κοινοβουλευτικοί υπουργοί, οί υποδεικνυό

μετατροπήν τοϋ δημοσίου φρονήματος καί οιτινες ήλπιζον δτι θά έξε-

μενοι έκάστοτε υπό τής Βουλής, δέν ήσαν μόνον οί βουλευταί. οί ε

τιμώντο δικαιότερον αί ίρτηρεσίαι αύι|ών· οί πλείστοι μάλιστα τών πο

κλεγόμενοι περιοδικώς διά καθολικής μάλιστα ψηφοφορίας, άλλ’ ήσαν
καί αυτοί οί εκλογείς, οιτινες έκ περιτροπής έξέλεγον τούτους ή εκεί

λιτικών άνδρών απέδειξαν άτυχώς έλλειψιν σθένους άναλόγου πρός
τούς προγενεστέρους αυτών αγώνας, έλλειψιν πολιτικής έγκαρτερή-

νους — καί όμολογηϊέον συνήθως τούς άριστεις, τούς συνδεόμενους
πολλάκις πρός τόν Τόρτον δι’ ιστορικών καί οικογενειακών παραδόσεων,
δι’ υπηρεσιών καί συμφερόντων, διά στοργής είλικρινοΰς πρός τόν

σεως, άνταξίας πρός τ*ήν όφειλομένην πατριωτικήν άμυναν κατά έν-

λαόν ής καί έ’πιπτον πολλάκις θύματα; Κατά ταΰτα ό πόθος ό αγνός,

δεχομένων παρατόλμων πειραματισμών έν τή κυβερνήσει τής χώρας,
ω ί ρδυνατο τις να προεικαστ)- καί τινες έν δίκαια αγανακτήσει έσ;τευ-

ό πατριωτικός, ό ορμητικός πρός βελτίωσιν, πρός άνόρθωσιν άληθή

σαν νά έρμηνεύσωσι τό εκλογικόν αποτέλεσμα, προώρως, ώ ς τίτλον
πρός άμεσον έπί τήν αρχήν άνάρρησιν τοΰ προσκληθέντος αρχηγού

παρηγκώνιζε πάσαν ήρεμον, έπιεική, δικαίαν άντίληψιν καί κρίσιν,

τοΰ ύπό διάπλασιν νέου κόμματος, καίπερ

ούτως ώστε έλησμονείτο άκόμη ή πρόσφατος πείρα τής αγαθής προαι-

τών εκλογών έκείνων. Οϋτως έδίδετο τό σύνθημα τής άπαθαρρύνσεως

μήπω έκκολαφθέντος διά

ρέσεως, ήν έν πάση αΰταπαρνήσει, έπεδείξαντο πάντες οί βουλευταί

V7W τοΰ εΐτομολτέρου μάλιστα τών πολιτικών άνδρών τήν έπομένην

τής τελευταίας εκείνης Βουλευτικής Περιόδου., οιτινες καί έξησφάλισαν τήν ένδειχθεΐσαν, ώ ς σώτ(ειραν λ,ύσιν καί έξοδον έκ τής δημιουρ-

τής εκλογής- παραδόξως τό σφάλμα εκείνο διεπράχθη ύπό τοϋ Δί]μητρίου Ράλλη- αλλά καί οί λοιρτοί αρχηγοί καί άλλοι επιφανείς πολιτι

γηθείσης διά τοΰ Στρατιωτικού Συνδέσμου άνωιμάλον καταστάσεοϊς,
άλλ’ έν ταυτώ διέσωσαν τήν έ'ννομον τάξιν, θύσαντες πάσαν προσωπι

κοί άνδρες δέν έξανέστησαν, ουδέ ήρεύνησαν τά βαθύτερα αΐτια τοϋ
καταπληκτικού αποτελέσματος τών εκλογών, οί διάφοροι οπαδοί τών

κήν φιλοτιμίαν καί φιλαυτίαν είς τόν Βωμόν τής Πατρίδος.
Εντεύθεν ή επαναστατική όρμή κατά τήν πρώτην έκείνην μετεπα-

πολιτικών κομμάτων, έάν μή έτρέποντο πρός ·φ δημιουργούμενον πο
λιτικόν ρεύμα, συνεστάλησαν, έβωβάθησαν άντιθέτως οί αύτοχειοοτο-

ναστατικήν εκλογήν τών αντιπροσώπων άνέτρε,πεν άρδην upv κομμα

νούμενοι νέοι πολιτεύεται καί οί δημοσιογράφοι ξάντες άπεθεωσαν τρν

τικόν βίον τής χώρας καί κατέρριπτε τάς προσωπικάς έπιρροάς

ερχόμενον Μ εσσίαν οί φιλοπρόοδοι ηγήτορες τών λαϊκών τάξεων, ά-

κτη-

'γωνισάμενοι, εως τότε, άνευ άρχηγοΰ καί άνευ σχεδίου, ήσθάνοντο τήν

δεις νύκτας είς ρωμαντικάς κρύπτας ερωτικών έντεύξεών !

ψυχικήν ανάγκην νά άναθέσωσι είς κόμμα ώργανωμένον τάς έ ρ ιδ α ς

Έ κτοτε ή λαϊκή θέλησις έξουδετερώθη· τό πολι ι*κον φρόνημα έ-

και προσδοκίας αύτών, νά έμπιστευθώσι τίόν περαιτέρω αγώνα εις ένι-

ξοντώθη- οί πολιτικοί σύλλογοι, οί άναφυέντες πρός ένίσχυσιν τής έ
σπαναστάσεως έξεμηδενίσθησαν, αί συντεχνίαι καί τά λοιπά σωματεία

αίαν αρχηγίαν.

έναρκώθησαν- τό πάν άντικατέστησεν ή δικτατορική θέλησις τοΰ Α ρ 

A t εκλογ/tti τής It ’ . Ά ν α θ ε ω ρ η τ ίκ ^ ς
Ουτω λεληθότως ομαλή και εύρεία διηνοίγετο ή πολιτική σταδιο

χηγού.
Η δικτατορική ορμή άγρία έξέσπασε κατ’ αύτής τής Α ναθεωρη

παρατόλμω πολιτική και προσοικειωθέντος εΐς κοσμοπολα^κάς αντιλή

τικής Βουλής, ήτις συνελθούσα τήν Ιην Σεπτεμβρίου διελύετο τήν
Ι2ην ’Οκτωβρίου 1910, έ ν φ ς τής πρώτής έβδομάδος άπό τοΰ σχη
ματισμού τής κυβερνήσεως τών Φιλελεύθερων, ήτις προοήλως, καίπερ

ψεις, ώς βαθεΐα μελέτη τής πολιτικής Ιστορίας τής Κρητικής Πολιτεί

άπολαμβάνουσα τής ύποστηρέξεως τή|ς ιμεγίστης πλειονοψηφίας τών

ας δύναται νά άποκαλύψη. Δέν έχρειάζετο ή θάρρος μόνον— εστω τό

β^ιλευτών έ,ττεδίωξε τήν διάλι>σιν, δπως έπιτύχη δι’ άμεσου έκμεπ|αλΛεύσεως τοΰ σχηματισθέντος άκατασχέτου εκείνου ρεύματος τήν συγκρότησιν κόμματος συμπαγοίΰς καί πειίθηνίοΐ', διιευθυνρμενϋχ» απολυ.-

δρομία πολιτικού άνδρός, προπαιδευθέντος

ίφιό

ξένης διπλωματίας έν

•θάρρος τής άγνοιας—ινα τολμητίας άνήρ, «διάφορος ίσως διά τά ί,πακόλοιθα αποτελέσματα, εγκολπωθή άδιστάκτως πνεύμα συγκεχυμένον
στρατιωτικής καί λαϊκής έξεγέρσεως, ινα έπαγγελθή τήν πλήρωσιν α
ξιώσεων αοριστολογικών, έπιδιωκτέων καθ’ οίονδήροτε γνωστόν ή ά
γνωστον τρόπον, αξιώσεων έν μέρει εύρυτάτων και επικινδύνων, ας εγν8) μόνον νά περιστείλη εντός πρεπόντων όρίων κατ/ επιταγήν πολι
τικής άνάγκης καί κατά φιλικήν ύπόδειξιν ξένου διπλωμάτου, χάριν
τής επί τήν ’Αρχήν άναρρήσεως. Έ ν πάση περιπτώσει τό θάρρος δέν
άπέλι,πεν πάντες οί προεκτεθεντες λόγοι συνέβαλλον μάλιστα δπως
τό θάρρος εξελιχθή είς θράσος διό καί άγερώχως ύψοΰτο ή σημαία
τής άνορθώσεως !
Έ ξ ετέρου ή λαϊκή ψυχή ορμητική καί αψίκορος είς άγώνας, κα
τ ατριβεΐσα έκ τών μεμψιμοιριών καί αποδοκιμασιών κατά τοΰ παρελ
θόντος, απαίδευτος εις πολιτικήν έγκαρτέρησιν, εύπιστος καί εύάλοοτος, ευκόλως συναρπαζομένη καί ρέπουσα συνήθως μετά σπουδής ^ρόξ
τό τέρμα, έφέρετο άσυναισθήτως πρός τόν γλυκύν ύπνον τών ονείρων
καί προθύμως προσήραξεν είς. τόν ύποδεικνυόμενον λιμένα σωτηρίας,
άνευ βυθομετρήσεως τών ύδάι^ον, φ ε υ έπισκοπήσεο>ς τής χερσαίας
διαμορφώσεως τών άκτών.
Τετέλεσται ί ό λαός άπολέδας τήν εμπιστοσύνην πρός τούς θεω
ρούμενους ύπ’ αύτοΰ φυσικούς ήγήτορας, ούδαμοϋ άνεΛ>ρίσκων νέους

ταρχικώς, ώ ς ή μειΓ έπειτα πείρα άπέδειξεν.
Ή διαλυθείσα Α ' ’Αναθεωρητική Βουλή, έκ τής

έλευθέρας τοΰ

λαοΰ θελήσεως άπορρεύσασα, περιελάμβανεν καί επιφανείς άνδρας έκ
τών άρχαίων πολιτευτών καί πολλούς φρονηματίας έκ τών άναδειχθέντων ύπό τοΰ επαναστατικού ρεύματος· άλλ’ ουδέτεροι τούτων ήρεσκον
τώ άρεσκαμένω είς ένάσκησιν δικτατορικής έξουσιας- δια τοΰτο μετα
τήν έκβιασθείσαν διάλυσιν άιπεκλείετο ή εκλογή τών νέων αντιπροσώ
πων διά τής έλευθέρας λαϊκής -ψήφου· οί έπιθυμούντες νά έκλεγώσιν
ύπό τοΰ λαοΰ ώφειλον πρώίον νά χρισθώσιν υποψήφιοι ύπό τού άρχηγού ούδεαία έτέρα γνώμη, ούδεμία παρ’ έκλογικών ομίλων ΐ| συλλογων ύπόδειξις ήδύνατο νά συμβάλλη είς άνάδειξιν ά ν ε λ ε υ θ έ ρ ω ν
ύποψηφίων τού κόμματος τών Φιλελευθέρων !
Έ νεκα τής προεκτεθείσης ψυχολογικής καταστάσεως, είς ήν μοιραίως άλλά καί δολοπλόκως περιήχθη ό Ελληνικός λαος, η λαϊκή ρταμψηφία, κατά τάς έκλαγάς τής Β ' Άναθεωρητ»κής Βουλής ένεργηθείσας τήν 28 Νοεμβρίου 1910, δέν ύπήρξεν απλώς αρνητική πρός κα
ταδίκην τοΰ παρελθόντος, ύπήρξε κατ’ εξοχήν θετική άναδείξασα πάν
τας σχεδόν τούς χρισθέντας ύποψηφίους (ής Κυβερνήσεως τών Φι
λελευθέρων, εναντίον οίωνδήποτε μή λαιβόντων τό χρίσμα τοΰ άρχη

ιπίστευεν δλοψύχως εΐς τόν θρΰλον καί παβεδόθη άνευ δρων είς τόν

γοΰ, καν δεδηλωμένων ώ ς ,πιστών οπαδών αϊτού.
Τήν τοιαύτην κατά κράτος έ,πικράτησιν τών ύπό τοΰ πρωθυπουρ

’Ά γνω στον ’Άνθρωπον, περιβεβλημένον ήδη μυθικήν αΐγλην ημιθέου

γοΰ διορισθέντων ύποψηφίων έξν,πηρέτησε καί ή ληφθεϊσα άπόφασις

διά τών α’ι'νων καί ύμνων τοΰ Αθηναϊκού Τύπου, πλάσαντος προσω
πικότητα φαντασμαγορικήν, ώ ς ςιτλαττεν ή μυθολογία ύπερανθρώπους

τών άρχαίων κομμάτων, δπα>ς διαδηλώσωσι τήν διαμαρτυρίαν αύτών

τοιούίους αναλαμβάνοντας εύτόλμως τήν ηγεσίαν τής νέας πορείας,

όντότητος ώ ς καί νΰν ετι πλάττει έν τοις χωρίοις ή εύτράπελος επί
νοια πολύμορφα φαντάσματα, προβάλλοντα κατ’ ασέληνους ή νεφελώ

καϊά τής αυθαιρέτου καί παρά τ& κοινοβουλευτικά νόμιμα διαλύσεως
τής Α ' Αναθεωρητικής Βουλής, διά τής άπό τών εκλογών ο,ποχής.
Ούτως ή Β ' Αναθεωρητική Βουλή συνεκροτήθη τελείως όμογε-

νής κατά πολιτικόν φρόνημα, άποτίελεσθεϊσα μόνον έ ξ αντιπροσώπων
τοΰ κυριαρχήσαντος εύέλπιδος τότε κόμματος τών Φιλελευθέρων, χω 
ρίς ουδόλως νά έκπροσωπηθώσι τά 'με ιονσ\ρηφθΰντα αρχαία κόμματα.

πολιτικής καί εθνικής πορείας, διεξήχθησαν αί έργασίαι τής Β ’ ’Α 
ναθεωρητικής Βουλής, συνελθούσης την 8ην Ίανουαρίου 1911.
Ή

επίσημος έναρξις εκηρύχθη, ώ ς εΐκός, ανευ Βασιλικού Λόγου·

έντος δεκαπενθήμερου περίπου επερατωθησαν αί εξελέγξεις τών έκλο
γών καί αί άρχαιρεσίαι, καθ’ ας πρόεδρος έξελέγη ό Ν. Στρά*ος. Ευ

' I I Ά ν τιπ ο λ ίτευ β ις

θύς αμέσως, τήν 26 Ιανουαρίου, ιρτεβλήθη σχέδιον περί άναθεωρήσεως διατάξεων τινων τοΰ Συντάγματος δπερ, εφερε τάς ύπογραφάς

ita-tl·-·—- ■
’’Εκτοτε πλέον ή άνώίπολίίτευσις έσίγησεν έντός και έκτος τη^
Βουλής· έν τή Βουλή όμάς ευαρίθμων διαμαρτυρομένων, c5v τινες έκ

τών ε ξ υπουργών ύπό μόνην τήν βουλευτικήν ιδιότητα αύτών καί δπερ

τών πρωτεργατών τής δημιουργίας τοΰ νέου κόμματος, έξανισταμένων
κατά τής απολυταρχικής αυθαιρεσίας τής άποπνιγοΰσης πάσαν έλετ*-

επεξειργάσθη τριακονΤαμε/Ιής εκ βουλευτών επιτροπή έν μεγίστη σπου
δή κατά την ^τερί τούΐου άξίωσιν κυβερνήσεως καί Βουλής, ούτως ώ 

θέραν γνώμην, δέν έπηρκει δπως ύποκαταστηση τήν- λειτουργίαν κοι
νοβουλευτικής άντιπολιτεύσεως· έκτος δέ τής Βουλής ή μέν έπίδρασις

στε αί σχετικαί εκθέσεις τής επιτροπής ύπεβάλλοντο κατ’ έξακολούθησιν άπό τής 14 Φεβρουάριου μέχρι τής 14 Μαΐου. Ή συζήτηοις έπί

τοΰ έγκαίρως διαμαρτυρηθέντος τΙ^που, κατά τής διαγιγνωσκόμενης πα

τών άναθεωρηΐέων διατάξεων ήρξατο τήν 15 Φεβρουάριου καί εληξε,

ρασπονδίας περί την γνησίαν έπικράτησιν

αρχών τοΰ μετεπαναστατικοΰ πνεύματος, ούσιωδώς ήμβλύνθη, διότι οι

δ ά τής έπιψηφίσεως τοΰ συνόλου τοΰ τροποπο ιηθέντος Συντάγματος
τήν 23 Μαίου.

άναγνώσΚαι τών εφημερίδων ύπό T^fjv ζάλην τής μέθης, ήν προεκάλε
σαν οί ατμοί τής έκραγείσης έπαναστάσεως καί ή σειρήνιος συναυλία

Τό γεγονος τούτο περιεβλήθη διά πάσης δημοκοπτικής διαφημίσεω ς καί αίγλης, παρασταθέν ώ ς θεμελιοΰν τήν εθνικήν σωτηρίαν διό καί

τής μεγίστης τοΰ Τύπου πλειονότητος. άίπέστεργον καί παρέτρεχον την
πολιτικήν άρθρογραφίαν καί πάσαν άνακο|ίνωσιν, μή ισυναρμολογου-

προτάσει τοΰ πρωθυπουργού άνηγγέλθη διά Μεγάλης Πρεσβείας τής

τών όντως

φιλελευθέρων

μένην πρός τά γλυκέα όνειρα τΐής πολιτικής Εκείνης μέθης· άλλ’ ούδέ
καν έν κοινωνικαΐς όμηγύρεσι προεβάλλετο ευκόλως άντίρρησίς σοβαρά
καί συστηματική· οί διορώλ'τες διαφαινομένας ανακολουθίας πρός τό
μετεπαναστατικόν πνεΰμα καί ατασθαλίας ρτολλαπλάς, έδίσταζον καί νά

’Αναθεωρητικής Βουλής πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα Γεώργιον τήν
Ιην ’Ιουνίου· πάντα ταΰτα έχρησίμευον ώ ς πυροτεχνήματα εκθαμ
βωτικά.
Ούτως ή Β ' Διπλή Βουλή, αισίως ρτερατώσασα τό αναθεωρητικόν
εργον αυτής, έξηκολούθησε τό νομοθετικόν εργον, μετά παρεμβληθεΐσαν θερινήν διακοπήν, μέχρις δίκη» διά Β. Διατάγματος τής 20 Δεκεμ

έκφέρωσι γνώμας ! άλλά καί οί μή διστάζονιίες έλάλουν πρός ώ τα μή
άκουόντων ύπό τήν μάγον δύναμιν τής γενικής προκαταλήψεως, οί

βρίου 1911, έκηρύχθη ή λήξις τών εργασιών αύτής συμπληρωσάίσης

πάντες ήρνοΰντο νά δώσωσι προσοχήν είς οίανδήποτε παρατήρησιν, θέ

τάς άρξαμένας κατά τά προειρημένα ύπό τής τελευταίας Βουλευτικής

τουσαν ύπό ελεγχον οίανδήποτε κυβερνητικήν π ράξιν ό ύπνοτισμός

Περιόδου νομοθετικάς μεταρρυθμίσεις. Έ κ τής γενομένης δμως νομο
θετικής έργασίας, διάφοροι νόμοι ευεργετικοί έξυπηρέτουν προσωπικά

απέκλεισε τ/ην λογικήλ·' καί ή ομαδική υποβολή έξηκολούθει συνεχής
και επίμονος καί μεθοδική, ένεργουμένη ύπό έπιδεξίων οργάνων, ποικιλοτρόπως άμειβομένων, αί δέ ύποβαλλόμεναι ίδέαι έγένοντο σύν τώ
χράνω έ’μμονοι, ου μόνον είς άπλουστέρους ,πολίτας, άλλά καί είς πλει
στους εμφανίζοντας ανώτερα ν επιστημονικήν διανοητικότητα, ίσως δ
μως μονομερή !

Κατά κοιοΰτον τρόπον διεπλάσθη ψυχολογική κατάστασις τοΰ λαοΰ,
άπομακρύνουσα άπό τής νηφάλιου σκέψεως καί αποτρεπουσα απο τής
άμερολήπτου κρίσεως.
' II δημοχΟΛί*

συμφε'ροντα, Ιδίως διά τής αύξήσεως μισθών και συντάξεων καί άλ
λων παροχών καί ρτροεκάλουν τών ένδιαφερομενων τήν ευγνωμοσύνην,
α?νλοι δέ νόμοι οργανωτικοί δημοσίων

υπηρεσιών διήνοιγον

θέσεις,

πληρουμένας δι’ αλματωδών προβιβασμών ή δι’ αμέσου στρατολογίας
έκ διαφόρων έθελοντικών ομίλων τής έπανασταπκής όργανώσεως· ή
επάρατος σι>ναλλαγη, ή άνοικτιρμόνως καταδικασθεϊσα διά Της njaρατά ξεω ; τών τηλεβόλων είς τό Γουδί καί διά τής όρκαμοσίας τοϋ
πλήθου; είς τό πεδίον τού 5Α ρεως, άνελάμβανε Προσωπίδα ύπσκρίσεως εύσχήμονα· ψευδεπιφάσεις έπενοήθησαν σατανικοί'· εν κοινόν
δίπλωμα, ετι μάλλον πρόσφατος επάνοδο: έξ ενός ταξειδίου είς Την 'Ε 

Έν

μέσω

τοιούτου

κοινωνικού

όρίζοντος,

άπροσφόρου πρός

πνευματικήν ακτινοβολίαν κατά τήν προμελετηθεΐσαν

μεταλλαγήν τής

σπερίαν, συμμετοχή π ς συλλόγους επιστημονικής χροιάς, έκδηλωσεις
γνωμών καινοφανών, αδυσώπητος περιΰβρισις τής καταλυθείσης φαυ-

/

λοκρατίας καί σύν αύτή τής Ιστορίας τοΰ Τόπου, ήρκουν πολλάκις δ
πως διά τον αμοιβαίου θαυμασμού κατατάξωσι κοινού? τι-πους αν
θρώπων είς τήν κατηγορίαν τών ν έ ω ν

άνδρών,

κτωμενων ουτω

εΛορκτ] τίτλον δι* ανώτερα άζΐ 0)|χ(χτ(χβ

σαν είς τό τριπλάσιον τοΰ μέσου δρου τών δαπανών τής προεπαναστα
τικής τριετίας.
Αί στρατιαΐ τών διαφόρων υπαλλήλων, ών τινες δέν ήδύναντο νά
όνειρευθώσιν ήν 'κατέλαβαν θέσιν, άνευ προηγούμενης έπαναστάσεως,
καί αί οικογένεια· αυτών έτόνιζον άρμονικώς τό σάλπισμα τών πραγ-

Ή
Ή

ματοποιουμένοχν άλλά καί τών φανταστικών βελτιώσεων έν τή λειτουρ
γία διαφόρων υπηρεσιών. Καί υπήρξαν μέν βελτιώσεις τινές αισθη

τώ ν υπ αλλήλω ν

διαλαλουμένη άνόρθωσις έπεδιώκετο μετά τοσαύτης δεξιότητος

πρός διαρκή άνόρθωσιν άνορθωτέας φατρίας, ώστε ό Ελληνικός λαος
ήδυνάτει να μανθάνη καί νά γιγνώσκη τά τελούμενα, ώς ήδυνατουν

τοί είς τήν λαϊκήν άντίληψιν άλλ’ αδται αναγκαίους έπήλθον, εκ τε τής
εφαρμογής νομοθετικών τινων μεταρρυθμίσεων, ιδίως δικαστικών, και
έκ τοΰ έπικρατήσαντος λαϊκοΰ πνεύματος μετά τήν έ,παναστατικήν έξέγερσιν, δπερ συνεκράτει καί σνυέστελλεν αυτούς τούτους τούς γρα

επίσης καί αύτοι οί .περί την π ο λ ικ ή ν εξ έπαγγέλματος ασχολούμενοι*
διότι τά πάντα συνεκαλύπτοντο δι’ επιφάσεων απατηλών καί θαμβωτι
κώ ν και έν τοντφ έγκειται εν ετι έκ τών μυστηριωδών αιτίων τής δι-

τούς πολίτας, είμή και πρός τό Κράτος υποχρεωτικών Υπηρεσιών. Ή

αβουκολήσεως τοΰ Ελληνικού λαού έν πλείστοις σημειοις. ^
Οΰτω κα'ι σήμερον ετι ούδείς ίσως ήθελε πιστεύσει τήν επελθουσαν

δέ θετικωτιέρα βελτίωσις συνετελείτο όμολογουμένως περί τήν πολε
μικήν σύνταξιν τής χώρας, τη υψηλή πρωτοβουλία καί άόκνω επιμε

τεραστίαν αΰξησιν τής γραφειοκρατικής υπαλληλίας, έάν μη είχε δη^

λείς τοΰ τότε Διαδόχου τοΰ Θρόνου καί νΰν ευκλεούς Βασιλέως. Ε ν 
τεύθεν μάλιστα ικανοποιείτο ή έθνική ψυχ?η έν τή πατριωτική αυτής

μοσιευθή ύπό τοΰ μετακληθέντος ;ξ ’ Ιταλίας διά τήν άναδιοργάνωσιν
τής δημοσίας λογιστικής Φ. Ζοντελλόνι «ή Στατιστική τών όργονικων
θέσεων τοϋ πολιτικού προσωπικού τής Δημοσίας υπηρεσίας κατα την
δεκαετίαν 1906 — 1915».
. e
'Εκ τής στατιστικής τούτης μανθάνομεν δτι ή Έλληνικη υπαλλη

φειοκρατικούς υπαλλήλους έν έπιμελεστέρα πως διεξαγωγή τών προς

αγωνία.
Οϋτως άφίετο ό λαός ύπο έντιντώσεις, διαρκώς ευάρεστους, διαρ
κώς σαγηνευτικός, χωρίς καν τό γλυκύ αϊτού δνειρον τής πραγματο-

προεπαναστατικής

ποιήσεως τών προσδοκιών, ας άνέθετο είς το Φιλελεύθερον κόμμα, νά
ταράσσηται δ’·ά φωνής τίνος ήχηράς, άποκα* νπτούσης πλημμελείας και

(1907— 1 90 9), μόλις ύπερέβαινε τόν αριθμόν τών 15,000

ατασθαλίας, μεροληψίας καί ίδιοτελείας, πλάνας καί άπά-ας, ών ουκ

οργανικών θ έσεω ν ό άριθμός ουτος ηϋξησε κατά μέν τό πρώτον ετος,

έστιν άριθμός, άλλ’ ών το μέγεθος προσήκε; νά α-οκαλυφθή διά συ
στηματικής εργασίας, ήν μέχρι τοΰδε «πέφυγον οί αντίπαλοι ώ ς έκ

λία, ηνξημένη κατά τήν τελεύταγαν τριετίαν τής
περιόδου

καθ’ δ παρεσκευάσθη καί έπετεύχθη ή έπι τήν ’ Αρχήν άναρρησις των
Φιλελευθέρων, (1910) είς 16,157, κατά δέ τό πρώτον ετος της ύπο
τούτων διοικήσεως (1911) είς 19,299, μέχρις δτου, σύν τή προσθηκη
καί τή ; υπαλληλίας τών νέων επαρχιών, άνεβιβάσθη κατά το παρελθόν
ετος είς 3 7 , 6 6 0 .
_ ^
Ό άρ-.θμός ουτος, υπερδιπλάσιος τού μέσου ορου της ινταλΑηλια^
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1909, απερχομένου Ακριβώς εις 15,279 αποτελεί

τής αποκλειστικής προσηλο')σεως εΐς τά έθνική ζη,ΐρματα. Ύ πήρξεν ά
ληθώς παράδοξος ή νάρκη ή έπικρατήσασα είς τάς τάξεις τών αντι
πολιτευόμενων και ένοχος ή άδιαφορία τών πολιτικών κομμάτων, δπως
συνεργασθώσι ,πρός άφύπνισιν τοΰ άπαισίως ϋπνωτίσθέντος λαοΰ· του

ναντίον ή πλήρης τής Άντιπολιτεύσεως νεκροφάνεια ένίσχυεν ετι μάλ
λον τήν πλήρη πίστιν πρός υπερφίαλον κόμμα, άκατασχετως δημοκο-

α ϊϊη σ ν κατά 147 τοϊς ο(ο, ούδέ πόορυ.θεν δ καιοϊογουμένην έκ τής

ποΰν καί σατανικώς δελεάζον τους πάντας άνευ συστολής, άνευ περιο

προσθήκης τών υπαλλήλων τών νέων χωρών, έν αίς δέν έλαβον εισετι
W
επέκτασιν πρός τάς παλα-.άς έπαοχίας πάσαι αί ^ύπηρεσΐαι. Ή δέ

ρισμού.
Τοιαύτη πολιτική ατμόσφαιρα ,παρεσκεύαζεν αύθις νέον στρόβιλον
κατά τάς έκλογάς τής νέας μετά τό τροποποιηθέν Σύνταγμα Βουλής,

αναλογία τής έκ τοΰ μισθολογίου έ,πιβαρύνσεως τοΰ προϋπολογισμού
παρίσταμαι πολϋ δεινότερα, διότι ή σχετικ'η δαπάνη, ηυξημένη κατά
τό ετος 1909 είίς 20,698,649, άνεβιβάσθη διά τής διαχειρίσεως τών
Φιλελευθέρων είς 23 ώ ς έγγιστα έκατομμύρια κατά τό 1911 ν.αι ν.ατα
τό 1912 είς 24,417,818, -να μετά τον διπλασιασμόν τής χώρας έξιχθΐΐ
κατά τό 1915 εις 56,402,914, παρουσιάζουσα αΰξησιν προσέγγιζαν*·
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Ιανουαρίου 1912 Β. Διατάγματος και

ένεργηθείσας τήν 11 Μαρτίου 1912· κατά ταύτας έσαρωνοντο όριστικώς πλέον τά άρχαΐα κοινοβουλευτικά κόμματα, ω ς τοιαύτα ουδεμίαν
δέ σχεδόν σημασίαν ένείχε διά τήν γενικήν πολιτικήν, έάν διεσώ^,οντο
προσωπικώς ήγέται εδραίων επαρχιακών κομμάτων, συνδεόμενων δι

αλήστων παραδόσεων προς την νεωτέραν εθνικήν καί πολιτικήν Ιστό-

σικόν λόγον ένίσχυε τήν ευμενή προκατάληψιν καί μετέτρεπε τ*ήν ελ

ρίαν.
Ο ϋΐως άσθενεστάτη προέκυψεν Άντιπολίτευσις έν τή συγκρότη

πίδα ΐ\ς πίστιν !
Μυστηριώδης όντως άλλά κατάδηλος πολλάκις εΰνοια ούχί τής τύ

σε ίση Βουλή τής Ι Θ ' Περιόδου, άλλα καί αΰτη έπέπρωτο νά σιγήση
έπι μακρόν ενεκα τών Επακολούθων μεγάλων εθνικών γεγονότοχν, ή
έναρξις τών έργασιών τής Α ' Συνόδου μετά προηγηθεΐσαν αναβολήν

χης άλλά τής Θείας Πρόνοιας καί εμρινευσις πατριωτική τοΰ υπό τής
Ν|κης. σταθερώς έπιστεφομένου ’Εστεμμένου Στρατιωτικού καί Πολι
τικού ’Αρχηγού τού Κράτους έπηνόρθου τά παρεμπίπτοντα κυβερνη

έκηρύσσετο τήν 19 Μαΐου 1912,οημειωθεΐσα διά τοΰ γεγονότος δπερ ε-

τικά σφάλματα καί μετέτρεπεν ολέθριους κινδύνους άπειληθέντας είς

πληξε τήν εθνικήν καρδίαν διότι ή τών

επιτυχίας επωφελείς !
Τ ά ς επιτυχίας δέ ταύτας, τά τελικά αποτελέσματα

Φιλελεύθερων

κυβέρνησις.

κατ’ άπόφασιν ληφθείσαν έν ύπουργικφ συμβουλίω άπό τής προτε
ραίας παρά τήν διαφωνίαν τοϋ επί τής Δικαιοσύνης υπουργού Δημη-

έ γ χ ε ι ρημάτων

παράτολμων ή και άμελετήτων έξεμεταλλεύετο θαυμασίως εντεχνος δη-

τρακοπούλου παραιτηθέντος, σ^τέκρουσε βία τήν είσοδον τών αντιπρο
σώπων τής Κρήτης είς τό Βουλευτήριον πρός αποφυγήν δέ περαιτέ

μοκοπία, καθ’ ής ούδεμία άντετάσσετο άντίρρησις, διότι ή εθνική άγαλλίασις άπεμάκρυνε πάσαν τοιαύτην ποταπήν όπισθοβουλίαν παντός

ρω έπί τούτου συζητήσεως άπεφασίσθη αυθημερόν, μετά τήν γενομένην εκλογήν τοΰ Προέδρου ή διακοπή τών εργασιών, αΐτινες έπανελή·-

άγαθοΰ πατριώτου, ή αΐγλη δέ ή άπαστράρττουσα τών 'Ελληνικών ο
πλών, έκθαμβοϋσα "Ελληνας καί ξένους απέστρεφε τήν προσοχήν άπό

φθησαν τήν Ιην 'Οκτωβρίου φτως άνακοινωθή υπό τοΰ προϊθυπουργοΰ
ή διαταχθείσα έπιστράτευσις τοΰ κατά γην καί θάλασσαν στρατοϋ διά
τών άπό 16 κα! 17 Σεπτεμβρίου 1912 Β. Διαταγμάτων ή κρισιμωτά-

άναρμόστων διά νικητάς διπλωματικών αποτυχιών, αιτινες εκορυφωθησαν διά τής συνθήκης τών ’ Αθηνών. Ή ιστορία θα κρίνη μετα τί
νος έκπλήξεως μάλιστα ριερί τής τοιαύτης παραδόξου ανακολουθίας,

τη έκείνη εθνική περίοδος απέκλεισε πλέον πάσαν σκέψιν αντιπολιτευ
τικήν τοΰτο καί έδηλοΰτο μετά πατριωτικής ε’ιλικρινείας· τήν έπομένην ό αείμνηστος Κυριακούλης Μαυρομιχάλης ρτρό τής- έκλογής τοΰ

άλλά θ ά κρίνη μετά πάροδον ειρηνικής περιόδου δεκαετηρίδων.
Ά τυ χ ώ ς καί μετά τήν κατάπαυσιν τών εχθροπραξιών και μετά το

προέδρου έδήλου τά έξης :
« ’Επειδή φρονώ δτι σήμερον οΰτε άντιπολίτευσις οΰτε συμπολίτες

μολόγησιν ειρήνης πρός τους .πολεμίους, ειρηνική περίοδος διά τήν
'Ελλάδα δέν ΰπήρξεν, ή κατάστασις έξηκολούθει ώσεί έμπόλεμος. ’Εν

σις υπάρχει, εγώ καί οί φίλοι μου θά ψηφίσωμεν τόν υποψήφιον πρόε

τεύθεν ή έκ,καθάρισις τών εσωτερικών ζητημάτων άνεβάλλετο· οί πολί

δρον τής κυβερνήσεως» είτα δέ κατά τήν έπακόλουθον συζήτησιν έπί
τών δηλώσεων τοϋ πρωθυπουργού συνε,πέραίνεν· «Κόμματα λοιπόν σή

τικοι άντίπαλοι καί οί μελετώντες τήν διαχείρισιν τών κοινών πολΐται,

μερον ·δέν ύπάρχουσιν. Υπάρχει μόνον ή ’Εθνική σημαία, πέριξ τής
οποίας όφείλομεν πάντες νά συγκεντρωθώμεν, καθ’ δσον δέν πρέπει
ποτέ νά λησμονώμεν δτι ή ελεύθερα Ελλάς, ήτις ηΰτύχησε νά έκπροσωριή τήν φαεινοτέραν τής άνθρωπότητος Ιστορίαν, οφείλει πάντοτε
νά είνε τό όρμητήριον καί δχι τό κοιμητήριον τού Ελληνισμού».
Ό δέ άείμνηστος Γεώργιος Θεοτόκης κατά τήν αυτήν συζήτησιν

πέρας τών δύο νικηφόρων πολέμων καί μετά τήν άλλεπαλληλον συνο-

καίτοι διορώντες κβτά ταύτην μυριας πλημμελείας, ανομίας, ατασθα
λίας, εκρινον έπ ιει^ ς, ώ ς προσωρινήν ετι την καταστασιν, λογφ παρα
τεινομένης έντάσεως τής κυβερνητικής προσοχής πρός τά παρελκυόμενα έξωτερικά ζητήματα καί ιδιαίτατα τών νήσων τού Αιγαίου καί
τής Βορείου Ηπείρου. Καί είχεν έπί πολλών νά λογοδοτήση, αύστηρώς
πρακαλουμένη, δι’ άνελεύθερον εξωτερικήν πολιτικήν, ή τών Φιλελευ
θέρων κυβέρνησις !
’Αλλ’ άντιπολίτευσις, ώ ς προερρήθη, δέν διεξήγετο άπό συστήμα

καί ημέραν έδήλου ομοίως τά έξης. «Είς δ σημεΐον έφθασαν τά πράγ
ματα, πρέπει νά ταχθώμεν πάντες παρά τό πλευρόν τής Κυβερνη-

τος καί άπό κέντρων πολιτικών αυθόρμητος δημοσιογραφικός ελεγ-

σεως».
Διά τοιαύτης ηθικής ενισχύσεως περιεβάλλετο ή τότε κυβέρνησις,
ένΟαρρυνομένη εις τάς ιδίας σκέψεις δπως τήν μεθεπομένην κηρύξη

δημοσίας γνώμης' καί ό λαός έξηκολούθει διατελών έν υπνωτισμφ, εκλαμβάνων τάς αποτυχίας ώ ς επιτυχίας, τήν έν πολλοϊς κατάπτωσιν ώς

χος, πολλάκις εύστοχος, δέν έμέσπα, ο>ς μή ώφελε, τήν προσοχήν τής

τόν πόλεμον· !
'Εκτοτε έπήλθον τά άδόκητα εθνικά τρόπαια ύπό τό θειον πρό
σταγμα τοΰ ενδόξου Στρατηλάτου, οίστρηλατήσαντα τήν ’Εθνικήν ψυ

άνόρθωσιν κα! προδιατεθειμένος νά θεωρήση τό άνεγερθησόμενον έν
’Αθήναις Μωαμεθανικόν τέμενος— τό Τζαμίον τής 'Ελληνοτουρκικής

χήν καί προκαλέσαντα εύλόγως μέθην ενθουσιασμού, ήτις, κατά φν*

προϋπολογισμών ελλείμματα άναστρεφομενα εις περισσεύματα η του-

συνθήκης— ώ ς 'Ελληνικόν τρόπαιον

καί τά τεράστια

τών τακτικών

Τάχιστον καλυπτόμενα έκ τών γενναίων δωρεών, ας ενθουσιώδεις ομο
γενείς άπέστελλον πρός τόν πρωθυπουργόν τής 'Ελλάδος

γεΐς άπολέσαντες πάσαν έμπιστοσύνην πρός τους άρχαίους πολιτικούς
άνδρας, δέν ήδυνήθησαν είσέτι νά διαμορφώσωσιν

Η

π ρώ τ») δ ίχ φ ω ν ί*

άσφαλή γνώμην

περί νέων πολιτικών άρχηγών, έμφανιζομένων μετά νέων πολιτευτών,
ώ ς συνεργατών καί συμπρακτόρων, ύπό νέον σύστημα πολιτικών Ιδεών,

Τοσοΰτον Ομιχλώδης καί απατηλή έξηκολούθει ,ταραμένουαα ή

ένστερνιζομένων τό έπικληθέν μετεπαναστατικόν ^τνεΰμα και άνακηρυσ-

πολίτικη άντίληψις^τοΰ λαοΰ, όπότε άδόκητος έξερράγη ή διαφωνία
τΐ}ς κυβερνήσεως τών Φιλελευθέρων πρός τό Στέμμα,

σόντων ώ ς πρόγραμμα τήν πραγματικήν άνόρθωσιν άντί τής διαψημιζομένης απλώς ψευδοΰς άνορθώ σεω ς καί συνεπώς υί εκλογείς ένέμενον
δπως διαδηλώσωσιν αύθις εμπιστοσύνην πρός τό κόμμα τών Φιλελευ

Η εκδήλωσις τής διαφωνίας προεκάλεσε τήν γενικήν κατάπληξή
«λλ« to θεμα τής διαφωνίας είλκυε βαθμηδόν τήν προσοχήν, τήν πε-

θέρων, παρά πάσαν παρεμπεσοΰσαν σ φ α ί ρ α ν άντίληψιν έπί τής ε

ρισκεψιν, λόγφ μάλιστα τής παρρησίας καί εΰτολμίας μεθ’ ής άντετασσετο, έναντίον τής επιμόνου γνώμης πρωθυπουργού γόητος, ή γνώ

θνικής ύποθέσεως, ήτις έκρίνετο

μη του Στέμματος, έπί σοβαρωτάτου ζητήματος, άνατεθειμενου κατά
το Σύνταγμα εις τήν Βασιλικήν κρίσιν καί άπόφασιν, τοΰ ζητήματος
περι ειρήνης ή πολέμου. Ή συζήτησις καί ή ήρεμος σκέψις ήγαγον

τρούτο απεριόριστος ή συνολική εμπιστοσύνη τοΰ λαοΰ. Ύ π ό τοιοΰτον σύστημα αφελών κρίσεων καί συλλογισμών, ελεγον μετά ήρέμου

βαθμηδόν τούζ< πλείονας ε1ς τήν έπίγνωσιν τής έπιτευχθείσης σωτή

τών Φιλελευθέρων, — δστις, άλλως τώ ρα έδήλωσε ρητώς δτι δέν ζη
τεί πλέον νά κάμη πόλεμον — καί ό Βασιλεύς μας εχει τήν γνώσιν
καί δεν θ ’ άφίση νά γίνη κακόν είς τήν Πατρίδα».

ριας της Πατριδος άπό άναποφεύκτων ολέθρων, άλλ’ έν τούτοις ή δημοτικότης τοΰ εν^εσόντος πρωθυπ,ουργοΰ ουδόλως σχεδόν έχαλαρούτοανωμολογειτο ύπό τών πλείστων όμοφρόνων τό σφάλμα, άλλ’ έσυγχωρειτο, ω ς άτυχής εκφανσις προσιδιαζούσης τόλμης, ήτις είς προγενεστερας περιστάσεις, συνεπηγετο άγαθά άπστελέσματα· άπό τοιαύτης
άντιλήψεως διεμορφούΐο παράδοξος ψυχολογική κ α τά σ τα σ ή τού λαοΰ

τελείως έξησφαλισμένη

διά μόνης

τής όρθής και πεφωτισμένης Βασιλικής άντιλήψεως, έφ ’ ής συνεκεν-

συνειδήσεως οί εκλογείς «ημείς θά στείλωμεν τόν ίδιον, τόν άρχηγόν

Π ροδήλως ό διαρκής υπνωτισμός τοΰ λαοΰ είχε διασαλεύσει τόν λο
γικόν ειρμόν έν τή πολιτική άντιλήψει καί σκέψει τών λαιϊκών τάξεων.
Διότι πρόδηλον ήτο τό έκ τοιαύτης ψήφου, ύπό τοιαύτην έννοιαν πα
ρεχόμενης, δημιουργούμενον άπροχώρητον, δπερ καί δέν έβράδυνε νά

ενδεικνυουσα άτυχώς ελλειψιν πολιτικής Αριμότητος * ρ ό ς ' βαθυτέραν
εκαμησίν του τεθέντος διά τών εκλογών προβλήματος· ή διαφωνία ή
αδοκητος, μετα πλήρη ομοφωνίαν, πολυετή καί έπί δεινότατων επίσης

προκύψη. "Είν μόνον ήδύνατο νά δικαιολσγήση τήν άφελή λαϊκήν κρίοιν, ώ ς έλαφρυντικόν περιστατικον δτι ή πατριωτική άντίληψις τοΰ

διλημμάτων, προεκάλει τους δισταγμούς, τάς άμφιβ^ίας, τήν σκέψιν
η ακροτατη έμπιστοσύνη πρός τήν εθνικήν άντίληψιν καί τους πατριω

άπόφασιν τοΰ τέως πρωθυπουργού υπέρ τής έξόδου εκ τής ούδετερότητος, ανευ έκτιμήσεως τών έκάστοτε περιστάσεων.

τικους λογισμούς ’Ελευθερωτοΰ Βασιλέως, οίστρηλατουμένου ίρτέρ πάν *
τα αΛλον m o τών ’Εθνικών ’Ιδεωδών, έπειθε περί τής λελογισμένης καί

Τοιαύτη ύπήρξεν ή έννοια τών έκλογών τής 31 Μαίου 1915, ήν
διέγνωσαν, έκ τών προΓέρων, οί Φιλελεύθερο:, διότι κατά τοΰτο μό

λαοΰ δεν ήδύνατο νά ,προβλέπη τήν εμμονον καί έν μέλλοντι Ιδέαν καί

εμβριθούς αναμετρήσεως τών ενδεχομένου αποτελεσμάτων του παρά

νον ύπερε'χον, κατά τήν άντίληψιν τής λαϊκής ψυχολογίας, άποτελοΰ-

τολμου εγχειρήματος, δπερ άδιστάκτως συνεβούλευσεν ό π ρώ το; σύμ
βουλος του Στέμματος· ή πάροδος τοΰ χρόνου, άπρακτος, ά'νευ τής προ
οληϋεισης, ω ς επικείμενης, πτώσεως τών Δαρδανελλίων, έδικαίου τήν

σαν ζάντοτε τήν κυρίαν δύναμιν τών δημαγίΰγφν και δημοκόπων καί
διά τούτο έντέχνως διέσπειρον τήν σατανικήν διάδοσιν δτι ή διαφωνία έγένετο άπλούστατα, κατά συμπαιγνίαν, πρός άντιμετώπισιν δει

πεφωτ,σμένην γνώμην τοΰ 'Ελληνικού ’Επιτελείου, σοφωτέραν διά τών’
πραγματων άπαδεικνυμένην πάσης άλλης· παρ’ δλα ταΰτα, ή καθολική

νού διλήμματος. Έ άν δέ τοιοΰτον έπιχείρημα ήδύνατο μόνον άπλούστέρους νά πείση, έν τούτοις υπήρξαν πεφωτισμένοι πολΐται καί δια

εμπιστοσύνη πρός τόν ευτυχή κυβερνήτην τ ή ς . μεγαλυνθείσης Πάτρι
ος δεν εμετριαζετο κατά πολύ καί εντεύθεν έπηκολούθει, ε1ς τάς μεγαλας λαΐκάς ομάδας, άφελής σκέψις καί φτόφασις, κυρίως εϊπεΐν μάλ

πρεπείς πολιτευταί, έλπίσαντες δτι ή διαφωνία προέκυψεν έκ διαφό

-ον αρνητικη, πολυτρόπως κατά τάς διαφόρους λαΐκάς άντιλήψείς διατυπουμενη, άλλά καταλήγομσα είς τό τελικόν πόρισμα, καθ’ δ οί έκλο-

ρου άντιλήψεως τοΰ πρωθυπουργού σφαλερός βεβαίως έ^ί τού περιλά
λητου ζητήματος τών δαρδανελλίων καί μετά ειλικρίνειας άποπειρωμενοι νά συμβάλωσιν υπέρ συνδιαλλαγής μεταξύ Στέμματος και κραταιοΰ πολιτικού κόμματος.
Ή σκήθη τοσοΰτον Ισχυρά ή ύψηλή δημαγωγία, ήτις ηίνοήθη το-

χερώς νά δημιουργήσ»] κομματική όργάνωσις, όργιάζουσα εις βάρος
σοΰτον ύπό ευμενούς τύχης, έπανορθούσης Θεία Προνοία καί Βασι

τής λαϊκής εύπιστίας, καί Άρχομανία λυσσαλέα, άποΐυφλουμένη μέ-

λική άντιλήψει δεινότατα σφάλματα, ώστε άπητεΐτο Ισοϋψής καί Ισο

χρις ολοσχερούς πορώσεως τής συνειδήσεως, μέχρι — δεινόν ειπεΐν —

δύναμος .πολίτικός άγων δπως διαλυθή ή απαίσια γοητεία, ήτις ήσκεΐτο έπί τής έθνικής συνειδήσεως.

μέχρις άσυναισθήτου έπικλήσεως εξωτερικής έπικλήσεως.

Λυπηρόν δέ όντως ύπήρξεν οτι ή πρώτη εκείνη πρός τό Στέμμα,
διαφωνία δέν ήρκεσεν δπως εύθύς Αμέσως διαφώτιση πόντος τούς έ ξ
έ,παγγέλματος καί άπό χρηστόν συνειδότος μελετητάς τών ε ν ικ ώ ν

αποσυνθέσει τά άρχαΐα κόμματα καί εντεύθεν έδέησε δπως όιαόεχΰώσι

.πραγμάτων καί πάντας έν γένει

τούς συλλογιζομένους

πολίτας, ών

πολλοί ήσθάνθησαν ε!τα βαθείαν μεταμέλειαν μή προσπαΌήσαντες έγ-

Υ π ή ρ ξε βεβαίως ατύχημα δτι ή επαναστατική θύελλα είχε σχεδόν
τό δίς άποχωρήσαν έκ τής ’ Αρχής κόμμα Κυβερνήσεις, σχηματισθείσαι ή μέν .πρώτη ύπό νέου κόμματος μή έχοντος προτεραν όργάνωσιν
άλλά δημουργουμένου μάλλον κατ’ αύτήν ταύτην την κυβερνητικήν

ρω έπικρατήσεως κόμματος, δπερ έκ τών ύστερων δύναται νά κριθή

συγκρότη-σίν καί τήν έπακόλρυθον γενικήν εκλογήν βουλευτών, ή δέ
δευτέρα διά τής φιλοτίμου, άλλως, συμπράξεως πλειόνων κομματικών
παραγόνκον. Ευνόητα τά άναπάδραστα μειονεκτήματα κατ’ άμφοτέ-

άδιστάκτως ώ ς κυοφορηθέν ύπό ξένης πανουργίας καί τεχθέν ύπό άσυστάτου στασιαστικής όργανώσεως.

ρας τάς περιπτώσεις. Κατά καθήκον δέ, έν τή παρούση ταντη στιγμή,
οφείλει .πάς τις νά παρίδη καί παρατρέξη πάσαν μνείαν περί τής ύπό

’Εντεύθεν προέκυψαν τά άτυχή Αποτελέσματα τών εκλογών της Κ '

πάσαν έποψιν ύστερησάσης πολεμικής, ήτις προσήκεν εντός θεμιτών

καιρότερον νά διαγνώσωσι τους εθνικούς κινδύνους έκ τής περαιτέ

Βουλευτικής Περιόδου, άναβιβάσαντα άναγκαίως έπι τήν κυβέρνησιν
τής χώρας το κόμμα τών Φιλελευθέρων, στερρώς έχόμενον προδιαγε

λιτεύσεως άναδεικνυομένης καταδήλως ανευλαβούς

γραμμένου σχεδίου, ούτινος ή εναρξις έγένετο διά τής άντισυνταγματικής έν άγνοια τοΰ ’Ανώτατου Ά ρ χ ον τος καί κατ’ ακολουθίαν έκνό-

καί έπικινδύνου εΐς τά ύψιστα εθνικά συμφέροντα.
Έ κ τής βραχυτάτης ταύτης έπισκορτήσεως τών γεγονότων συνάγε

μου προσκλήσεως ξένων στρατευμάτων —

ται δτι πολιτικός άγών, κυρίως είπεϊν, ονδαμώς διεξήχθη· καί έ φ ’ δ

άδιάφορον έάν έστέλλοντο

ταΰτα ύπό Φίλων Δυνάμεων καί πρός Φιλικόν σκοπόν συμμαχικής συμπράξεως.

Ή

δ ε ο τ έ ρ * iUvipcjmct

όι ίων νά διεξαχθή άπό μέρους κυβερνήσεων πολιτικών κατά Άντιπο-

σον μέν τό έπικρατήσαν κόμμα εύρίσκετο

πρός τό Στέμμα

έν TQ κυβερνήσει

ουδεμια

σχιεδόν άπετολμήθη άντιπολίτευσις πέραν τών στηλών τών εφημερί
δων κατ’ άτομικάς τών δημοσιογραφούντων εμπνεύσεις· μετά δέ την €-,
πελθοΰσαν πρώτήν έκ τής κυβερνήσεως σ,ποχώρησιν τοΰ κόμματος, ή
άποτολμηθεΐσα άντιπολίτευσις περιωρίζετο κυρία>ς είς εκλογικήν ένερ-

’Εντεύθεν ή σωτηρία τής Πατρίδος, άπό καταστροφών, ας μετ’ ο
δύνης ειδομεν συντελεσθείσας ε.πι φίλης όμορου χώρας, επέβαλε κατ’
άνάγκην νέαν διαφωνίαν.
Μόνον μετά τήν δευτέραν ταύτην διαφωνίαν, κατά τρόπον μάλιστα

γειαν, συμπτωματικήν καί σπασμωδικήν καί ύπό τινα έννοιαν μ ο ν ο 
μ ε ρ ή διεξαγομένην μάλιστα ύπό άρμοδίου υπουργού τών ’Εσωτερι
κών, μήπω άπηλλαγμένου παρωχημένων αντιλήψεων.

ένέχοντα καί άνευλαβή πρός τό στέμμα παρασπονδίαν, ήρξατο έξανι-

Ο ύτως ή πολιτική διανοητικότης τοΰ λαοΰ παρέμεινεν ύπό τό θάμβος, τό εκτυφλωτικόν, δπερ είχον προκαλέσει οι εθνικοί θρίαμβοι- διότι

σταμένη ή εθνική συνείδησις καί ευθύς άμέσως άπετάχθησαν τό άν-

oi λαοί δέχονται εντυπώσεις τελικών αποτελεσμάτων, ανεπαρκείς νά έ-

τεθνικόν κόμμα φιλοπάτριδες πολιτικοί άνδρες, έμπνεόμενοι έξ ύπερηφάνων ιστορικών παροήδσσεων*. Έ κτοτε συνεκροτήθησαν αύτΟ^ιά^τως

ρευνώσι τήν άλληλουχίαν τών αιτίων· ύπό τοιοΰτον θάμβος ό λαός ύ

ξιώθη ένισχύσεως, διότι οί επίσημοι κύκλοι, πρός τη συντόνφ προσ

πήρξεν επιρρεπής δπως ύποστή δι’ έντεχνου ύποβολής τήν μάλλον νο
σηρών διέγερσιν τής φαντασία; περί τήν άμεσον πλήρωσιν τών έθνικών· ιδεωδών, καν εστω άπομακρυνομένην διά τών επισήμων διπλωμα
τικών δηλώσεων καί πράξεων· άλλά καί σταματώσα τυχόν ή ύψιπέτις

ηλώσει ,περί τά εξωτερικά ζητήματα,

καί οργανώσεις καθ’ ομάδας αστών ,πρός πολιτικήν διαφώτισιν και άφυπνισιν τού λαού" άλλ’ ο&δεμία ατομική ή συλλογική προσπάθεια ήπολυτρόπως περί

ελληνική φαντασία, πρό τών βέβηλων τειχών τής διπλωματίας άνεγει-

μυρία προβλήματα χαώδους εσωτερικής καταστάσεως, ήν είχε δημι

περιεσπώντο

ρομένων εΐς άπόστασιν 50 χιλιομέτρων μακράν τής Πόλεως τών εθνι

ουργήσει ή άνορθωτική κυβέρνησις έν τη διοικήσει και ίδίςι έν τοις
δημοσίοις οικονομικοΐς, ώστε μοιραίως παρέλειπον νά έντείνωσι τήν

κών ονείρων, μετεφέρετο, πλάνος καί ορμητική άνά τάς άκτάς καί πε

προσοχήν πρός άντιμετώπισιν έν§εχομένων κινδύνων οΰς ήδύνατο εύ·

διάδας τής 'Ασίας άστατης καί άπληστος περί τήν διαγραφήν τών ά-

σχεδόν αιώνας Έστεμμένον "Ελληνα τόν έκπροσωπσΰντα τήν εθνικήν

Λαττάτων όρίων ύνειροπωλουμένης 'Ελληνικής κυριαρχίας.
'Ελληνικός λαός

κυριαρχίαν καί έμφανίζοντα τήν ζώσαν ένσάρκωσιν τών έθνικών ιδεών.
Η τοιαύτη έμποστοσύνη, ειλικρινής, απεριόριστός. ανεπιφύλακτος,

είναι βεβαίως νοήμων, αλλά δέν έπεται έκ τούτου οτι δύναται νά ΐρτερ-

έξεδηλώθη καί έκδηλούται καθ’ ημέραν καί θά έκδηλωθή έτι κραταιο-

6ή τούς νόμους τής λαϊκής ψυχολογίας, ών άγνοιαν

προδίδουσιν οί

τέρα πολλαχώς καί πολυτράρτως, κατά πάσαν περιστασιν και ευκαιρίαν,

μείζονα παρά τοΰ λαοΰ άξιοϋντες,
Ή πολιτική διανοητικότης τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ, παρά πάσαν φυσιο

κατά πάσαν σχέσιν καί επικοινωνίαν μεταξύ Λαοΰ καί Βασιλέως, κα

λογικήν νθ7}μ<>σύνην, δέν έκαλλιεργήθη ποτέ- τουναντίον κατεβλήθη έ-

ρεως.
Ή έμπιστοσύνη δέ αντη υπήρξες άπό τίνος ή κυριο/τάτη αφετηρία

Καί μεθ’ ο λα ταΰτα ήξίουν τινές παρά τοΰ λαοΰ μείζονα σκεπτικά
σμόν καί θετικισμόν καί υπολογισμόν μαθηματικόν. Ό

κάστοτε προσπάθεια δπως μαραμένη άτονος, δεκτική σι>σκοτήσεως καί
έκμεταλλεύσειος. Ά λλά καί καλλιεργούμενη δέν ήτο δυνατόν ποτέ νά
άναπτυχθη είς βαθμόν δυνάμεως επαρκούς πρός διευκρίνισιν μεγάλων
κα| περίπλοκων διπλωματικών ζητημάτων, ατινα δημιουργούμενα καθ’

τά πάσαν εκδήλωσιν αίσθημα/τικήν πάσης λαϊκής όμάδος καί όμηγύ-

ό ρξαμένης άφυπνίσεοις φτό τσΰ παθολογικού υπνωτισμοΰ, τού καταλαβόντος άπό εξαετίας σχεδόν τόν 'Ελληνικόν λαον.
Ή

πλήρης άφύπνισις έσται έργον έθνοσωτήριον.

έκάστην xyro τών αλλεπαλλήλων φάσεων πολλαπλού καί τεραστίου πο
λέμου περιάγουσίν εις αμηχανίαν

καί

,παρακρούσεις

μεγάλους

δι-

Έ γ ρ α ψ ο ν μ η ν ΐ Ί ο ν ν ίφ ά ρ χ ομ έν φ .

πλωμάτας μεγάλων Κρατών.
Ή

δ ια ία θ η α ις

Ά λλ’ έάν ή πολιτική διανοητικότης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ δέν ήδύνατο
νά ύπερβή τά φυσικά ορια, ετέρα ψυχική δύναμις, ή δύναμις τοΰ έθνικοΰ συναισθήματος, τής έθνικής πίστεως, τών εμφύτων ιδεών τής 'Ελ
ληνικής Ψυχής περί τής αποστολής τοΰ ’Έθνους καί τής κ λ ή σ ε ω ς
τοΰ θεσμού τής Βασιλείας έν τή εθνική Ιστορία χιλιετηρίδων κατηύθυνε καί οδηγεί βαθμηδόν τόν Ελληνικόν λαόν πρός π ο λ ι τ ι κ ή ν
δ t α ί σ θ η σ ι ν, ήτις υπαγορεύει τ*όν αυτόφωτον καί αυταπόδεικτον
ορθολογισμόν δτι έν μέσ<ί> τοσούτον κρίσιμου περιόδου διά τό παρόν
καί τό μέλλον τοΰ ’Έθνους υπέρ πάντα άλλον μόνος ό Βασιλεύς τών
Ελλήνων έχει τό μέγιστον, τό ϋψιστον, τό νόμιμον καί επιτακτικόν, τό
αίώνιον συμφέρον, όπως έντείνων τήν προσοχήν, ύπεράνω πάσης άνθρωπίνης ^ροκαταλήψεως καί έπηρείας, ύπεράνω πάσης έφηιμέρου έντυπώσεως ή ονειρώδους έλπίδος, πηδαλιουχήση τό πολιτειακόν σκάφος
κατά τρόπον άσφαλίζοντα τήν διάσωσιν αύτοΰ έκ τής μαινομένης πέ
ριξ τρικυμίας καί τήν μέλλουσαν εύτυχή ποντοοτορίαν.
Ή ήπερτάτη αύιη διαίσθησις τοΰ Ελληνικού λαού, πηγάζουσα καί
έκ τής έντάσεως φυσικοΰ έν κινδύνοις ένστικτου πρός άναζήτησιν α
σφαλούς σωτηρίας, άνωτέρα μέν παντός υπολογισμού, όξυτάτη δέ είς
τάς άγνοτέρας καί φυσιολογικός ψυχάς τών ακραιφνών πατριωτών,
τών νομιμοφρόνων πολιτών τών πιστών υπηκόων καί μάλιστα τών έν
δοξων συστρατιωτών τοΰ Μεγάλου Στρατηλάτου — Βασιλέως ήγαγεν
είς πλήρη καί απόλυτον εμπιστοσύνην ?τρος τόν Π ρώτον μετά πέντε

Υ . Γ . Ή πλήρης άφύπνισις τοΰ 'Ελληνικοΰ λαοΰ έπεβάλλετο ώ ς ύπέρτατον πολιτικόν καθήκον τών· πολιτευαμέ(νων καί ,πολιτειρλογούντων καί έν γένει τών ύγιώς καί άπροσωπολήπτως διανοουμένων πολι
τών· καί τό καθήκον τούτο, παρά πάσαν παρατηρηθεισαν έν ^αρελθόντι όρρωδίαν, έμελλεν έπί τέλους νά εκπληρωθη δια μεθοδικής και
συστηματικής έργασίας, όποιαν ή ομαδική ψυχολογία τών λαϊν^ον τά
ξεων ένεδείκνυε διά τούς είδάτας προς καταπολέμησιν τής έπικρατησάσης κατά τά προεκτεθέντα νοσηράς καταστασεως ^τερι την λαϊκήν
άντίληψιν καί κρίσιν τών πολιτικών πραγμάτων.
Ά λ λ ’ ίσως ή πλήρης άφύπνισις έμελλε νά έπέλθη συν τώ χρόνω,
βαθμιαία καί βραδεία, ώ ς δέ άνέμενον οί μάλλον όκνοΰντες περί τήν
έπιτέλεσιν τού έπιβαλλομένου αντοΐς καθήκοντος ,τρος διαφωτισιν τοΰ
λαοΰ, μόνον μετά τήν έκδήλωσιν οδυνηρών αποτελεσμάτων τής αλο
γίστου οικονομικής διάχειρίσεως καί τής επονείδιστου διοικητικής α
ναλγησίας, Ιδίως πρός άνάπλασιν τών νέων χωρών, υλικήν τε καί ηθι
κήν καί έτι μάλλον μετά μελλοντικός αποκαλύψεις τής διεθνούς διπλω
ματία; πεοί συντελεσθέντων α,παισιων σφολΐϊαπων κατα την έμπειρικ)ήν καί άνεμώλιον διαχείρισιν Λεπτεπίλεπτων ζητημάτων, έφ ’ ών πάν
τοτε σχεδόν ήττάτο ή έν δπλοις νικώσα 'Ελλάς.
Ά λλ' έπέπρωτο ή πλήρης άφύπνισις τής λαϊκής συνειδήσεως νά
συντελεσθη άθρόα καί ακαριαία· ήρκεσε μια διπλωματική διακοινωσις, έμφανισθείσα άποτόμως ώς εγχείρημα ξένης διπλωματίας, άλλ’

t

άποκαλυφθεϊσα πασιφανώς διά τήν 'Ελληνικήν ευφυΐαν ώ ς εϋσήγησίς,

διάζουσαν αύτώ μακροθυμίαν, ινα μή ποτέ καταλογισθωσι πράξεις κα

ούχί βεβαίως ελληνικής, αλλά πάντως εντοπίου, έλληνιζούσης πολι

ταδυναστεύσεων είς τήν πραγματικήν βοΰλησιν λαών φιλεΛευθέρων

τικής

καί ύψηλοφρόνων και ινα μή εντεύθεν^ ύπό δικαίας άγανακτήσεως επι-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ή επίσημος 'Ελλάς, |ν θαυμαστή σωφροσύντ), έν ύπερτάτω ηρωισμοί

σκιασθώσι τά ώραΐα αισθήματα συμπαθεί ας καί θαυμασμού πρός α

καταπνίγοντι πάν συναίσθημα καί παν φρόνημα περιφίλαυτον καί ε

δελφούς λαούς τής εύρωπαϊκής οικογενείας.

γωιστικόν, έγνω ότι ώφειλε νά ήριοχωρήση νά ΰποκύψβ, νά δεχθή άσυζητητεί, ώ ς ήξίουν οι ξένοι φίλοι, πλήρη τήν διακοίνωσιν, χάριν τής

λοτιμίαν έ?ιέμ6ασις έπί τής εσωτερικής διοικήσεως καί κυβερνήσεως

Ά λλά τό τραύμα παραμένει άνίατον διά τήν τρωθε'σαν έθνικήν φι

σωτηρίας τ ή ς χώρας, άλλ’ έν πάση γενναιοφροσύνη τοΰ άναγνωρίζον-

χώρας ανεξαρτήτου αποτελεί πραξικόπημα άνήκουστον διά τήν ψί-

τος τήν άνωτέραν δύναμιν "/.αί β(αν ασθενούς θύματος, καί έν πάση

λελευθέραν έλληνικήν άντίληψιν, ήτις δέν ώκνησε, δέν έβράδυνε να

ειλικρίνεια πρός πιστήν καί ευλαβή τήρησιν τών διά τής ,πλήρους α
ποδοχής συνομολογουμένων «ρω ν
.
.
.
.
.
.
.

άνακαλύψη παραχρήμα τούς ήθικούς αυτουργούς, τους απατεώνας τής

Ά λ λ ’ ή εθνική συνείδησις συνεταράχθη δσον δέν ήήυναντο νά υπο-

τεχνος- έστι δίκης οφθαλμός· τάς αποδείξεις παρέσχον ταύτοχρόνως,

πτεύωσιν, είσηγηταί καί έκτελεσταί αύτόχθονες καί ξένοι- διότι καί

πρό καί μετά τό εγχείρημα οί γενόμενοι τούτου είσηγηταί· δέν έδίστα-

ξένης διπλωματίας· δέν έχρειάσθη χρόνος μακρός, ουδέ άνάκρισις έν

εκείνοι καί ούτοι ήγνόουν, φαίνεται, τήν ψυχολογίαν τοΰ 'Ελληνικού

σαν νά προαγγείλωσι τό κατά τής ελληνικής ανεξαρτησίας πλήγμα,

λαοΰ, ήγνόουν τήν έν παντι κυριαρχοΰσαν κινητήριον δύναμιν τής α 
τομικής και έτι μάλλον τής εθνικής ψυχής, τό ϊσχυράτατον παντός άλ
λου ελατήριον τής ατομικής καί μάλιστα τής εθνικής φιλοτιμίας.

μετά πάσης άκριβείας, άλλά καί μείζονος έντάσεως και μετ

Εκτοτε ό Ελληνικός λαός, ό γνήσιος λαός, ό διαυγής τήν διάνοιαν

διά τήν περίπτωσιν τής άπορρίψεως

τής διακοινώσεως

πρέσβεων ευθύς μετά' τήν έπίδοσιν έπροθυμήθησαν

απειλών

ιών τριών

νά έκδηλώσωσι

τήν χαράν καί άγαλλίασιν αύτών, προσομοιάζοντες προς τήν γαλήν,

και άγνος τήν καρδίαν, ύ διανοούμενος, ό εργαζόμενος, ό αισθανόμε

ήτις έλειχε τό αίμα αύτής, νά έπικρστήσωσι τό πραξικόπημα ώ ς νέον

νος βαθέως τό αΐσθημα τής εθνικής τιμής, * 0 'Ελληνικός λαός, έν τή
όλότητι, ώς ένιαία εθνική όντότης, συνδέουσα τήν εθνικήν ιστορίαν

φιλοφοόνημα ποορεχόμενον εις ενδειξιν και πιστωσιν τής ανανεουμενης Προστασίας τών τριών προστατίδων Δυνάμείον κα! τέλος νά πα-

πρός τήν έθνικήν αποστολήν, βρυχάται καί σφαδάζει ώ ς λέων, αιχμά
λωτος καί δεσμώτης !

τ:να προδήλως παρέταξαν καί μετ’ επιμονής άπό μηνών πολλών ύπε-

Ή εθνική κυριαρχία, ή πολιτική ελευθερία, υπέρ ής διά τών αΐώ-

στήριξαν δπως άπορτλανήσωσι καί άπατήσωσι ξένας κυβερνήσεις, πε-

ραθέσωσιν άσυστόλως ολα εκείνα τά έπιχερήματα καί τά ψεύδη, ά-

νων καί χιλιετηρίδων ήγωνίσατο ό 'Ελληνισμός, αμυνόμενος υπέρ ε

ρ.σπωμένας ύπό τών δεινών περιπλοκών γιγαντώδους άγώνος κα! μή

αυτού καί υπέρ τής Ευρώπης συμπάσης, ,προσεβλήθη, περιωρίσθη καιρίως, ύπό τινα έννοιαν κατελύθη . . .

επαρκείς πρός έρευναν τής εσωτερικής

Ο λογισμός τής έθνικής διανοίας δέν έρευνα καν τό τίμιον παρελθόν
τών ξένων ένοχων, ουδέ τάς ήθικάς σχέσεις, αγάπης καί ειγνωμοσύνης καί εύλαβείας ακόμη, αίτινες προσήλουν πάντοτε τήν 'Ελληνικήν

καταστάσεο>ς

τής 'Ελλάδος,

θεωρούσας δέ, ώ ς έκ τών ύστέρων φαίνεται, δεδοκιμασμένην τήν ύφιοταμένην διπλωματικήν' αλληλεγγύην έκ προγενεστέρων σχέσεων με
τά ελληνικής διπλωματίας κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν.
Αναμφίβολον κατέστη μέχρι τοΰδε έκ! τών γνωστών τεκμηρίων, έξ

Ψυχήν πρός τά ένδοξα Έ θνη, άτινα έγέννησαν τοΰς σημερινούς fta-

αύτών τών επιχειρημάτων ατινα καί έν Α θήναις καί έν ταίς ξέναις

ραβάτας τών διεθνών νομίμων, ουδέ τούς πολυσυνθέτους δρους τοΰ

πι.ωτευούσαις έδημοσιεύθησαν άπεριφράστως πρός δικαιολογίαν τοΰ

καταλογισμού, τήν εύλογον ταραχήν καί σύγχυσιν τής ευρωπαϊκής

διπλωιιατικοΰ διαβήματος τής έπεμβάσεως έπ! τής εσωτερικής ημών
πολιτικής δτι τό διάβημα τοΰτο ,προεκλήθη μετά σατανικής δεξιότητος
πρός ύποστήριξιν τοΰ κόμματος τών φιλελευθέρων, άφοΰ προηγουμέ

διανοήσεως καί τήν έκάστοτε δεινώς πλήττουσαν τό αΐσθημα τής. ε
θνικής αύτοσυντηρησίας πάντων κ α τ ά σ τ α σ ι ν α ν ά γ κ η ς , κατά
νομικήν έκφρασιν καί έννοιαν.

βεβαίως
πρός όρθήν έκτίμησιν τών γεγονότων καί προσήκε- νά έρευνηθώσι και
έξηγηθώσι σαφώς πρός τόν 'Ελληνικόν λαόν, ,προκαλοΰσαι τήν προσιΠάσαι αύται, αί έλαφρυντικαί περιπτώσεις

συμβάλλουσι

νως μετ’ επιμονής καί φορτηκότητος ίσως παρεστάθησαν ψευδή πράγ
ματα ώ ς αληθή, καί άλλα μέν πολ/.α, πρωτιστως δ,ε ταΰτα, δτι το κομτ
μα τών Φιλελευθέρων διετήρει απόλυτον τό κράτος αύτοΰ .παρά τφ
λαφ, δτι ή πολιτική αύτοΰ άπελάμβανε τής πλήρους επιδοκιμασίας τής

δημοσίας γνώμης κα! οτι αί πολίτικα! ελευθερία; τοΰ λαοΰ παρεχαράσσοντο.............
— ’Ώ τής άφελοΰς πλάνης . _ . άλλ’ ώ τής φρικαλέας απάτης . . .
Οντως ή μέν άφύπνισις τοΰ ελληνικού λαοΰ συνεπελέσθη πλήρης,
έκδηλουμένη παντοιοτρρρτως καί ενίοτε μεθ' ύπερμέτρου όρμητικότητος
έν τή έκρήξει τής δίκαιος λαϊκής άγανακτήσεως, έκδηλουμένη δέ έν
ΰπερηφάνω συναισθήματι έγωϊσμοΰ τών μάλλον δικαιουμένων είς ένάσκησίν τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος μετά βαθύτερος έπιγνώσεως τών

Τ Ο

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α

Τ Ο Υ

Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

εθνικών υποθέσεων, τών ΰποχρέων είς τόν φόρον τοΰ αίματος στρατευομένων πολιτών, οιτινες ενασκοΰντες νόμιμον δικαίωμα συνενοΰνται
εις νόμιμα Σωματε·α αλληλοβοήθειας καί ηθικής αύτοβελτιώσεως καί
διαπαιδαγωγήσεως εαυτών τε καί τών συμπολιτών αυτών, πρός εκ
πλήρωσή. έντελεστέραν, έν παντί καιρώ, τών πρός τήν Πατρίδα κα
θηκόντων.
Υπολείπεται δέ μόνον ή έλλογος ρύθμισις τής άφυπ ν ισθε £σης έθνικής συνειδήσεως, κατά λόγον τών διηνεκώς μεταβαλλόμενων εξωτερι
κών περιστάσεων, αποτελούσα νέον σοβαοώτερον καθήκον τών 'ηγου
μένων τάξεων.
Ά λλά πρός τοΰτω πάσα προσπάθεια ρίπτουσα άκτίνας φωτός είς τήν
αχλυν τής πλάνης, ήτις άτυχώς ;τε οι έβαλε μεγαλοπράγμονα διπλω
ματίαν μεγάλων Δυνάμεατν διά τών δολοπλόκων καί απατηλών παρα
στάσεων καί επικλήσεων καί υποσχέσεων έ λ λ η ν ί ζ ο ν τ ο ς κόμμα
τος, υπονομεύοντας τάς συνταγματικός εγγυήσεις τής Χώρας, εσται
εργον ωφέλιμον προ πάντων διά τάς φίλας Δι*νάμεις τής Συνεννοήσεως.
Έ γ ραφ ον έν μηνί Ίον νίφ τελευτώντι έτους 1916

‘ Α λ έξα νδ ρ ος Π . ‘ Α λεξα νδ ρ όη ο υλ ο ς

Κατά την διάρκειαν μακράς ειρήνης εμφανίζονται δλα τά εντελή
καί τά εγωιστικά συμφέροντα.

Ό εγωισμός

καί

ή ραδιουργία βα

σιλεύουν ενφ τό ιδεώδες υποχωρεί είς τήν ανάγκην τών ύλικων απο
λαύσεων. Τ ό χρήμα προσκτάται δύναμιν μεγάλην τής οποίας δεν είνε
άξιον καί ό χαρακτήρ δέν συναντά τόν όφειλόμενον είς αύτον
βασμόν.
*
, « Ή είρήνη», γράφει ό Σίλλερ, «φθείρη τόν άνθρωπον.

σε

, β
Η εν οκνη

ρία άνάπαυσις είνε ό τάφος τής ανδρείας. Ό νόμος ε!νε φίλος του α
δυνάτου. Θέλει νά ίσοπεδώση τά .πάντα καί νά ίσοπεδώση τον κόσμον.
Ά λ λ ’ ό πόλεμος κάμνει ώστε να λάμψη ή δύναμις, υψώνει τά παντα
υπέρ τό σύνηθες. Εξεγείρει καί τοΰ άνάνδρου τό θάρρος».

Ο δε

Κοΰνο Φίσερ είς τό περί Έγέλου βιβλίον του γράφει ;
«Οί πόλεμοι είνε τρομεροί άλλ’ είνε αναγκαίοι, διότι προφυλάττουν
τό Κράτος άπό τήν καταστροφήν <χαί άπό τήν διαφθοράν. Εϊνε καλόν
δπως τό φθαρτόν καί τό άστατον %ών άγαθών τοΰ κόσμου τούτου μη
καταστούν λέξεις κεναί έννοιας. Ό πόλεμος είνε ό παρέχων την είν
καιρίαν δπως άπαδειχθή έμ^ράκτως δτι τά πράγματα είνε φθαρτα
καί άστατα».
,
,
Ά ντιθέτω ς πρός τήν ειρήνην ό πόλεμος είνε ό μέγιστος παραγων
δυνάμεως, καί ύ μεγαλείτερος δημιουργός ζωής τόν όποιον γνωρίζει η
ιστορία. Άναμφιβόλως εχει ώ ς έπα/.όλουθα σκληράς άνάγκας ύλ-.κης
καί
π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς τάξεω ς άλλ’ ^«καλείται ωσαύτως καί τα εύγενέστερα ένστικτα τής άνθροιπίνης φύσεως, ιδίως είς τάς παρούσας ,περι·
στάσει; καθ’ ας δέν δύναται νά θεωρηθή ούτος ώ ς ύπόθεσις αποβλεπονσα το»·,· /γεμ.ην\ ?·.»· τάς κυβερνήσει άλλ’ d r ή εκφρασις τής
θελήσεως όλο κλήροι· λαοΰ.
Ενώπιον της σοβαρός άποφάσεως τήν όποιαν κάθε πόλεμός φερε^
έν έαυτώ τά ίδιοτελή μικροσυμφέροντα χάνουν τήν σημασίαν των.^ L
κοινός κίνδυνος ένώνει δλας τάς προσπαθείας είς μίαν γενικήν ανο,
ίττυξιν δυνάμεως καί εκείνος δστις δέν υπηρετεί τήν ολοτητα απο

/

κηρύσσεται. Έ ν τή ένάτητ( ταύτη εί-ρίσκεται μία δύναμις λυτρωτική
ή όποία, εχεί μακράν καί ευεργετικήν δράσιν έπί τής εθνικής ζωής.

πε[ας καί τής τιμής πράττουν τό καλλιτερον τό όποιον θά ήδύναντο

Α ς ενθιμηθή κάνεις την ενοποιον δύναμιν τών υπέρ ανεξαρτησίας

νά πράξουν.
’Αλλά τοιαΰτα συναισθήματα μόνον έν τφ πολέμφ εκδηλώνονται.
Έκεΐ ένθα υπάρχει ή πιθανότης τοΰ πολέμου ένισχύονται τά αισθήμα

καί τοϋ I άλλογερμανικοΰ ^ολεμου

καί τά ιστορικά των

έπακόλου-

θα. Αι βιαιότητες τάς οποίας κάθε πόλεμος συνεπάγεται έξαφανίζονται προ τοϋ ιδεώδους τής κοινής δράσεως. "Ολα τά ψευδή μεγαλεία
τά έποΐα ευνοεί μία μακρά ειρήνη απογυμνώνονται. Π άσα προσωπι-

τα ταΰτα, τά όποια καθιστοΰν τοΰς λαούς ικανούς, διά τής πλήρους
άναπτύξεως τών ηθικών δυνάμεών των νά λύσωσι τά ύψηλότβρα προ

κάτης κατακτά τήν άνήκουσαν είς αύτήν θέσιν. Π άς δστις είνε Ισχυ
ρός, εύγενής, αληθής εξέρχεται άπό τήν άφάνειαν. Ή ιερά δύναμις

βλήματα τοϋ πολιτισμού. Δέν ίντάρχει μεγαλειτέρα συμφορά δι’ ενα
ισχυρόν καί προικισμένον παρά τής φύσεως λαόν άπό τοΰ νά περιπε-

τής αγάπης τήν όποιαν είς δίκαιος πόλεμος εξεγείρει είς ενα γενναΐον

ση διά τής έξασφαλιζομένης άπολαύσεως τής ειρήνης είς κατάστασιν

αποκαλύπτεται είς χιλίας συγκινητικάς εκδηλώσεις. Ό

νί'ΐχελοϋς συβαριτισμού.

Μέγας Φρει

δερίκος αναγνωρίζει ωσαύτως την έξευγενιστικήν δύναμιν τοΰ πολέ
μου. « Ό πόλεμος, λέγει, ανοίγει τόν δρόμον είς δλας τάς άρετάς.
Διότι, είς πάσαν στιγμήν δύνανται νά λάμψουν ή σταθερότης, ό οί
κτος, τό ψυχικόν μεγαλεϊον, ή γενναιότης, ή ευεργεσία, © ς πάσαν
στιγμήν μάς δίδει τήν ευκαιρίαν τής άσκήσεως μιάς έκ τών αρετών
τούτων».

Ύ π ό τήν εποψιν ταύτην ό πόθος τής ειρήνης μόλις απόκτηση έπίδρασιν έπί τής πολιτικής αποβαίνει επικίνδυνος διά τήν υγείαν τοΰ
λαού, καί τά Κράτη τά όποια, άδιάφορον έκ ποιων αιτίων λαμβάνουν
αυτήν τήν κατεύθυνσιν εΐνε ώ ς νά κλονίζουν τά θεμέλια τής ίδιας αύ
τών ύπάρξεως. Αί Ήνωμέναι Πολιτεία: τής ’Αμερικής λόγου χάριν

τής -ήπάρξεώς μου» ό κοινωνικός εγωισμός οφείλει νά έξαφανισθή καί

αιτινες έπ’ εσχάτων έκηρύχθησαν ήπέρ τής ιδέας τής παγκοσμίου ει- ·
ρήνης έν τή επιθυμία δπως δυνηθοΰν ν’ άφιερωθώσι μετα μεγαλειτερας άνέσεως είς τήν πραγματοποίησιν κερδών καί είς την έξοικονό-

νά σιωπή at] πάν κομματικόν μίσος, τό άτομον οφείλει νά λησμονήση

μησιν τριών έκατομμυρίων δολλαρίων έκ τοΰ κονδυλίου τών εξοπλι

τό έγώ του καί νά αίσθανθή δτι αποτελεί μέλος ενός συνόλου. Π ρέ

σμών αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι λέγω, διατρέχουν μεγάλους κυνδύνους,
όχι τόσον έ ξ ένδεχομένου πολέμου πρός την ’Αγγλίαν ή τήν ’Ιαπωνίαν

«Τήν στιγμήν καθ’ ήν τό Κράτος κραυγάζει ; « Ή δ η πρόκειται περί

πει ναγναγνωρίση τήν μικράν αξίαν τής ζωής του προκειμένου πεοί
τής σωτήριας τής όλότητος. Τ ό μεγαλεϊον τοΰ ,πολέμου συνίσταται ;ί ·

άλλ’ ακριβώς διότι ζητούν ν’ αποσοβήσουν πάσας τάς ρήξεις πρός αντι

τήν έξαφάνισιν τοΰ αδυνάτου ενώπιον τοΰ μεγάλε,ου τοΰ Κράτους. Ή
αμοιβαία αφοσιωσις τών πολιτών^ οόδαμοϋ εκδηλώνεται τόσον λαμ

πάλους ίσης ισχύος και ν’ άποφύγουν έντάσεις πολιτικών σχεσεων, αι-

πρά δσον είς τόν πόλεμον. Παραγνωρίζουν καί περιφρονονν τήν ή3ι-

μείνουν είς τήν όδόν ταύτην θά πληρώσουν βραδύτερον πολΰ ακριβή

κην οί θελοντες να εξαφανίσουν τον ηρωισμόν άπό τήν ανθρωπότη
τα». Ή ήττα αύτή δύναται νά δώ σ β αγαθούς καρπούς. Συχνά, είνε

τήν ειρηνόφιλον πολιτικήν.

αληθές, αποδεικνύει τήν αθλιότητα, καί τήν αδυναμίαν τοΰ ήττηθέντος. Αλλ επίσης συχνά όδηγεΐ είς μιαν ύγιά άναγέννησιν καί υ^ττεί
νέα θεμέλια διά νέας καί ίσχυράς δημιουργίας. «Έ ν τή έπιδράσει τοΰ
πολέμου επί τού χαρακτήρος τοϋ λαοΰ, λέγει ό Γουλιέλμος Οΰμδολδ,
αναγνωρίζω μίαν άπο τας μάλλον ζωηράς εκδηλώσεις τής τελειοποιήσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους».
Οπως το άτομον δέν δύναται νά ένεργηση εύγενέστερον ή μαχόμενον υπέρ τών ίδιων του πεποιθήσεων, θυσιάζον τό έγώ του είς τήν
ύπόθεσιν τήν οποίαν υπηρετεί καί έμμένον είς τό προσωπικόν του ίδιώ
δες,κατά τόν αυτόν τρόπον οί λαοί καί τά κράτη θέτοντα τάς δυνάμεις
των είς τήν υπηρεσίαν τής ιδίας των αύτοσυντηρήσεως, τής άξιοπρε-

τινες καί μόναι ευνοούν τήν ηθικήν

ανατροφήν

τοΰ λαοϋΙ. "Α ν έμ-

’Αλλά καί ή χριστιανηκή άποψις δέν είναι διάφορος. Ή ηθική τοΰ
χρισΤιανισμοΰ βασίζεται άληθώς έπί τής αγάπης « Α γάπα τό θείόν
υπέρ πάντα άλλον καί τόν πλησίον σου ώ ς εαυτόν.» Ά λ λ ’ ό νόμος ούτος δέν δύναται νά έχη καμμίαν αξίαν είς τάς διεθνείς σχέσεις διότι
έν τή σφαίρα τής πολιτικής θά έπήρχετο

σύγκρουσις

καθηκόντων.

Ή αγάπη την οποίαν θά είχε τις πρός εν άλλο κράτος θά συνεπήγετο
κατά τό πλε'στον έλλειψιν στοργής ,τρός τοΰς ίδιους συμπατριώτας
Μία πολιτική έρειδομένης έπί τοιαύτης βάσεως θά συνεπήγετο τάς
πλέον ολέθριας πλάνας. Ή χριστιανική ηθική είναι προσωπική καί
κοινωνική καί ούδέποτε δύναται, έξ αυτής τής φύσεως της, ν’ άποβή
πολιτική. Δύναται νά βοηθήση τήν πρόοδον τής /τροσωπικότητος δίδουσα είς αύτήν τήν δύναμιν νά δράση εΰεργετικώς πρός τό συμφέ
ρον τής κοινότητος. Διδάσκει τό άγαπάν τοΰς έχθροΰς, άλλά δέν έξαΑείφει τήν εχθραν. «Ούτε ήλθον βαλεΐν ε’ιρήνην άλλά μάχαιραν» είπεν

ό Ίησουζ. Καί ουδέποτε θά δυνηθούν νά έπικαλεσθοΰν τήν διδασκα
λίαν του δπως ανακρούσουν *τόν νόμον τοΰ πολέμου δστις βασιλεύει
έπ! τής φύσεως. Ουδέποτε θρησκεία υπήρξε περισσότερον πολεμική

ύψηλατέρα άντίληψις τοϋ πολιτισμού, δτι επίσης ^τας πόλεμος έκπροσωπεϊ τό αληθές καλόν τών 'Κρατών, δέν παύουν προτείνοντες τόν
ύπό τών διαιτητικών δικαστηρίων τερματισμόν τών διεθνών συγκρού

Κ α! άν άκόμη έφήρμοζαν τάς άρχάς τοΰ χριστιανισμού ε!ς τήν διε

σεων διά νά καταστήσουν αύτόν αδύνατον. Ε κείνος δμως δστις
δέν προσθέτει εΐς τάς προτάσεις ταύτας σκοπόν τινα έπιβοηθητικόν,

θνή πολιτικήν δέν θά ήδύναντο ή νά ζητήσουν τήν άκραν έπαύξησιν

άλλ’ άληθώς πιστεύει εΐς τήν άπστελεσματικότητά των, άποδεικνύε:

τής δυνάμεως τοΰ Κράτους — ή σημασία τής λέξεως είνε εδώ εΰρυ-

μοναδικήν ελλειψιν κρίσεως.
Τ ά έξής δύο έρωτήματα προβάλλουν εύθύς εΐς τό πνεύμα μας : κατά
ποιον δίκαιον θά άπαγγελθή ή διαιτητική άπόφασις καί δεύτερον,
ποιος θά έγγυηθή δτι οί διάδικοι θά υποταχθούν εΐς τήν φτόφασιν

άπό τήν θρησκείαν τοΰ

Χ ρ ’.στοΰ. Ή ηθική πάλη — ιδού ή ουσία της*

τάτη — δπως τό χρησιμοποιήσουν διά τήν ηθικήν πρόοδον τής άνθρωπότητος. Οΰτω καί κατά τήν χριστιανικήν άντίληψιν ό πόλεμος δέν θά
ήτο δυνατόν ν’ άποκρουσθή. ’Έχει 'ιστορικά και ηθικά δικαιώματα.
Έ ξ άλλου θά ήτο άδικον νά δεχθή τις δτι ό πόλεμος είναι δλως
καταδικαστέος φτό υλιστικής άπάψεως. 'Ο έχων τήν γνώμην ταύτην
θά είναι κακώς διατεθειμένος κατά τοΰ πολέμου, δστις θά ήδύνατο
νά τοΰ στοιχίση τήν ζωήν ή τήν ευτυχίαν του. ’Α^.λά τό Κράτος, τι-'
θέμενον έπί τοΰ αύτοΰ

υλιστικού επιπέδου, δύναται νά λάβη τήν ά-

πόφασιν τής κηρύξεως

τοΰ πολέμου, αν πιστεύση, δτι δύναται διά

τής θυσίας ολίγων ανθρώπων κα! ,ποσότητος άν&ροοπίνης ευτυχίας νά
βελτκοση τάς βιοχτικάς συνθήκας τοΰ συνόλου. Ή άπώλεια περιορί
ζεται εΐς ολίγα πράγματα- καί επειδή ή άρχή παντός ύλισμοΰ άγει άναγκαίως εΐς τόν εγωισμόν, δέν υπάρχει, ύπ’ αύτήν τήν εποψιν, διά
τήν πλειοψηφίαν τών ,πολιτών ούδέν τό κωλύον αύτήν άπό τοΰ νά θυσιάση τήν μειοψηφίαν εις τά συμφέροντά της. Οΰτως, άκριβώς κατά
τήν υλιστικήν άντίληψιν, ήτις άρνεΐται τήν άναγκαιότητα τοΰ πολέ
μου, ή άναγκαιότης αΰτη θά έπηλήθευεν ώ ς πληρούσα απολύτως τά
σκοπούμενα τοΰ άνθρωπίνου έγωϊσμοΰ.
Έ ν τούτοις εΐς τάς κοινωνικάς ιδέας τής άνθρωπότητος τελοΰνται
μεγάλαι μεταβολαί καί αί γνώμαι ήμών .δσον άφορςί τόν πόλεμον ύφ 'στανται μεγάλας τροποποιήσεις. Τή άληθείςι τοιαΰται τροποποιήσεις
επιδρούν έπι τών έννοιών. Δέέ είναι ίκαναί νά μεταβάλουν τήν ου
σίαν τών πραγμάτων καί τό βάθος τής άνθρωπίνης φύσεως. Έ φ ’ δ
σον δέ ή ζωή θά βασίζεται έπί τής πάλης καί οί άνθρωποι θά είναι
έγωισταί, ό πόλεμος θ ’ άπομένη, εΐς τό ,πεϊσμα τών αντιθέτων αντι
λήψεων, ώ ς μία μορφή τής άναπτύξεως τοΰ πολιτισμού.
Οΰτω πάς σκεπτόμενος άνθρωπος ύφ’ οΐανδήποτε μορφήν ήθελε
τό έξετάσει, δέν δύναται ή νά διακηρύξη οχι μόνον τήν άπόλυτον α
νάγκην, άλλ’ επίσης κα! τό δίκαιον τοΰ πολέμου. Έ ξ άλλου τά ύπό
τών ειρηνοφίλων προτεινόμενα πρός παρεμρτόδισιν τοΰ πολέμου πρα
κτικά μέσα άποδεικνύοντα τελείως ανεπαρκή.
Άναχωροΰντες έκ τής ιδέας οτι κάθε πόλεμος σημαίνει προσβολήν
τοϋ δικαίου καί δτι ή απόλυτος πραγματοποίησις τοΰ δικαίου είναι ή

ταύτην ;
Είς τό πρώτον έρώτημα δυνάμιεθα δι’ όλίγων νά άπαντήσωμεν δτι
τοιοϋτον δίκαιον ουτε ύφίσταται οΰτε δύναται νά ύπάρξη. Ή έννοια
τοϋ δικαίου είναι διπλή. Έ ξ ένος σημαίνει τήν συνείδησιν τοΰ δίκαιου»
τό ζών συναίσθημα παντός δ,τι δίκαιον καί άγαθόν : Έ ξ άλλου δμα>ς
σημαίνει τό γραπτόν κα! ύπό τοΰ εθίμου κεκυρωμένον, νομίμως δ’ υπο
τοΰ Κράτους καθιερωθέν κανωνικόν δίκαιόν. Ύ π ό τήν ,πρώτην εκδο
χήν είναι έννοια ακαθόριστος κα! αδιαφιλονίκητος υποκειμενική, υπο
τήν δευτέραν δέ μεταβλητή κα! επιδεκτική άναπτύξεως. Τ ό ύπαρ
χον δίκαιον δέν είναι ή δοκίμιον πραγματικού δικαίου καί ύπό τήν
έννοιαν ταύτην περιλαμβάνει τό σύστημα τών σκοπών τής κοινο>νιο«ής
δράσεως τών ήγγυημένων ύπό τοΰ εξαναγκασμού. Επομένως το γρα
πτόν δίκαιον αδυνατεί νά λύη πάσαν καθ’ έκαστον περιπτωσιν πράγ
ματι t αί αποφάσεις θά περιβληθοΰν πάντοτε ύποκειμενικον χαρακτήρα
διά νά ικανοποιήσουν εν τινι μέτρω τήν έννοιαν τής δικαιοσύνης, συμ
φέρει δέ νά ϋφεθή εΐς τόν δικαστήν σχετική ελευθερία εΐς τήν έκτίμησιν έκάστης περαπτώσεως. Οΰτω κα! εντός τών στενών ορίων δε
δομένης σφαίρας τό ύπαρχον δίκαιον σπανιότατα δύναται νά είναι
τελείως.
Ή

έννοια αϋτη τοΰ δικαίου είναι τοσούτον μάλλον δυπροσδιόρι-

στος καθόσον ή περί δικαίου συνείδησις δέν
άλλά ποικίλλει άρτο άτομον εΐς άτομον. 'Ό π ω ς
λαοί σχηματίζουν συνείδησιν δικαίου τελείως
ύπό ποικιλωτάτας μορφάς κα! έπικυρουμένην

είναι η αυτή δι ολους
τά ατομα, ουτω και οί
διάφορον εκδηλσυμενην
παρά τφ κρατοϋντι δι-

καίω καί μάλιστα έν άντιθέσει πρός αύτό. Είς χριστιανικόν Κράτος
ό φόνος θεωρείται ώ ς βαρύ έγκλημα· παρά λαφ διά τόν όποιον ή
έκδι'κησις τού αίματος θεωρείται καθήκον ιερόν, το γ ε γ ο ν ^ τής α
ποχής τοΰ νά λάβη τις έκδίκησιν φονεύων δύναται, απο η ^ « η ς εποψεως, νά θεωρηθή ώ ς έγκλημα. Π άς συμβιβασμός καθίσταται αδύ
νατος μεταξύ τοσούτον διαφορετικών ,περι δίκαιου αντιλήψεων.

μέρη τινά, άλλά τό σύνολον τής ζωής τών λαών διαφεύγει την κω
’ Αλλά καί άλλη αίτϊία άβεβαιότηιτος ύπαρχε!. Μέ έννοιας ποικιλ-

δικοποίησή. Καί έάν άκόμη έδσκίμαζον καί έάν άκόμη είσηγοΰντο

λούσας κατά τ ά ; διαφόρου; έποχάς και μέ άνομοίους αντιλήψεις περί

παγκόσμιον διεθνές δίκαιον, ούδείς λαός θά ήδύνατο νά θυσιάση χά

τοΰ κόσμου, ή περί τοΰ δίκαιου συνείδησις μεταβάλλεται είς ενα καί

ριν αύτοΰ τάς ίδιας του ιδέας χωρίς νάπαρνηθή τό άνώτερον Ιδεώ
δες του, χωρίς νά διαπράξη άδικίαν προς τήν ιδίαν αύτοΰ περί τοΰ

τόν αυτόν λαόν. Τό κρατούν δίκαιον μένει απίσω διότι σπαν [ως δύναται νά συμβαδίσω μετά τής εσωτερικής ταύτης έξελίξεως, τής προο
δευτικής συνειδήσεως τοΰ δικαίου. Τοιουτοτροπως δέ εκτυλίσσεται κα-

δικαίου συνείδησιν καί χωρίς νά έξευτελισθή απέναντι τοΰ έαντοΰ του.

τάστασις πραγμάτων έν τή όποί<? ή ,τερί δικαίου συνείδησις εύρίσκε-

Τ ό αύτό συμβαίνει είς δλας τάς διαφοράς τιμής τάς δυναμένας νά
προκύψουν μεταξύ τών Λ αών καί τών Κρατών. Είναι αληθές δτι ή

ται έν άντιθέσει πρό τό κρατούν δίκαιον ένθα ύφιστανται παρά παντα ταΰτα αί πεπαλαιωμένοι νομικαί μορφαί καί δικαιολογείται η ει

περί τιμής έννοια άνταρτοκρ(νεται πάντοτε είς τάς απαιτήσεις τής η
θικής συνειδήσεως- έν τοσούτφ είς κάθε έπάγγελμα αναπτύσσεται ξε

ρωνεία τοϋ Μεφιστοφελοΰς :

χωριστόν αίσθημα τιμής, έξαρτώμενον μέρος μέν άπό τάς έξωτερικάς

Σ ά μιάν αιώνια αρρώστια, μέ ίδιο τρόπο

περιστάσεις, μέρος δέ άπό τάς έσωτερικάς. Ό άξιωματικος, ό εμπορος, ό χωρικός έχουν έκαστος τήν Ιδιαιτέραν του άντίληψιν περί τής

νόμοι καί δίκαια μάς 'περνούν κληρονομιά,

τιμής καί τό αύτό συμβαίνει διά τοΰς Λαούς καί τά Κράτη. Προέ-

άπό μιά σ ’ άλλη σέρνονται γενιά

χουν ενταύθα αί έθνικαί άρεταί καί λεπτομέρειαι ώ ς καί ή Ιστορική

καί πάν αγάλια djjio εναν σ’ άλλον τόπο.
Τό λογικό μωρία, ή ευεργεσία πληγή

έξέλιξις αίτινες καθορίζουν τό αίσθημα τής τιμής, συντελοΰσαι είς το
ν’ άναφαίνωνται είς τούς διαφόρους λαούς εννοιαι έντελω; διάφοροι.

γίνεται· δτι είσαι απόγονος άλλοι σ ο υ !

’Αρκεί ή σύγκρισις νΑγγλων καί Γερμανών διά νά κατανόηση τις τήν
μεγάλην διαφοράν ώ ς πρός τήν έννοιαν έκάστσυ περί εθνικής τιμής,

τό δίκαιο ποΰ γεννήθηκε μαζύ σου
κανείς ποτέ άχ ! δέν τδχει συλλογή.

( Φάουστ, I )

Οΰτω, καί δι’ αύτοΰς τοΰς έχοντας όμοιας Ιδέας ανθρώπους εΐναι
αδύνατον νά καθιεροΰθή δίκαιον άδιαφιλονίκητον κανονίζον τάς ί δ ι ο
τικάς καί πολιτικάς των σχέσεις.
Ή έννοια Κράτους βασιζομένου έπί τοϋ δικαίου, έν τή στενρ εκ
δοχή τής λέξεως, είναι πράγματι άδύνατος καί θά έδημιούργει άνυ-

διά νά μή όμιλήσωμεν περί τών ’ Ασιατικών ή αμερικανικών Κρατών.
Κατά συνέπειαν διαιτητικόν δικαστήριον ούδέποτε θά δυνηθη ν’ απο
φασίση είς τά ζητήματα τιμής, έπειδή, προκειμένου ;τερί τοιούτων ζη
τημάτων — έν άντιθέσει πρός \α έπί καθαρώς νομικών συγκρούσεων
συμβαίνοντα — έλλείπει κοινόν τι μέτρον συμφώνως πρός τό όποιον
θά ήδύναντο ταΰτα νά κριθοΰν.
( ’ Ακολουθεί)

πόφορον κ α τά σ τα σ ή έάν αί αύστηραί άρχαί του (τό άκαμπτον άςίωμα) δέν έμετίριάζετο ύπό τής αύξούσης άνα,πτύξεως τοΰ κρατοΰντος
δικαίου, ύπό τής πάντοτε αναγκαίας έπεμβάσεως τής χάριτος, ώ ς ύπό
τής παρά τής κοινωνίας έπιτρεπομένης νομίμου άμύνης. Μέ τάς πο
λυσχιδείς καί περίπλοκους σχέσεις τών λαών καί τών Κρατών, πόσφ
πολύ μάλλον αδύνατον πρέπει νά είναι παγκόσμιον διεθνές δίκαιον,
άφοΰ ήδη μεταξύ ατόμων μόνη ή μοναρχία έκφράζει

§v J ote

τήν συ

νείδησή· τοΰ δικαίου ; Έ κ α στος λαός άντλεΐ α^τό τόν εαυτόν του Τας
Ιδίας του νομικάς έννοιας' καθείς εχει τάς ίδιαζοΰσας αύτω κλί
σεις καί ιδανικά, άναγκαίως άνταποκρινομένας πρός τόν χαρακτήρα
καί τήν ιστορίαν του. Αί διάφοροι αύται αντιλήψεις ψέρουοιν έν έαυταΐς τήν δικαιολογίαν των και δύνανται νά συγκρουσθώσι πρός τάς
τών άλλων λαών χωρίς κανείς νά δύναται νά εϊπη ποιος έκ τών δύο
εχει δίκαιον. Ούτε ύπήρξέ ποτε παγκόσμιον δίκαιον, ούτε δύναται να
ύπαρξη. Δυνάμεθα εύκόλως νά κανονίσωμεν διά διεθνών διατάξεων

Σ τρατη γός

M jlE Q v d g S l

'Of θρόνος όπόθεν ήκ·τινο6όλει ή λάμψις του, ήτο έπί άρματος σύ
ρομενου ύπό ίππων περιβαλλόμενων διά .πορφύρας. "Όπισθεν του, δύο
πολεμισταί, φ^ροντες λαμπράς -πανοπλίας, έσκόρπιζαν διά μακρών αρ
γυρών σαλπίγγων ήχους δυνατούς καί πλήρεις μυστηρίου.
Πλήθος θαυμάζον, όλοέν πυκνούμενον, τόν περιεκύκλωσεν εντός ολί
γου. Αΐφνίης. εκαμε μίαν χειρονομίαν,

Η

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Ω Ν

Δ Η Μ Α Γ Ω Γ Ω Ν

αί σάλπιγγες έσίγησαν καί

σιωπή αγωνιώδης έπεκράπησε.
Τότε, εγειρόμενος μέ βασιλικήν νωχέλειαν, ό ακτινοβολώ^ μάγο;
έδημηγόρησε προς τά πλήθη. Τόν ήκουον μέ προσοχήν καί σεβασμόν,
καταμαγευμένα. Τί ελεγε ; Ή μ η ν πολύ μακράν καί δέν ήκουα καλά.
Ευκόλως ένόησα έν τούτοις, δτι ή ισχυρά αϋτη προσωπικστης ήρχετο

Η

Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ

Τ Η Σ

apto χώρας μακρυνάς δπου έβασίλευεν άλλοτε ή βασίλισσα Σαββά, δια

Π Ε Ι ’Θ Ο Υ Σ

νά δώση είς τούς άνθρώπους, άντί ελάχιστου τιμήματος, μαγικά κον
τάκια περιέχοντα θαυματουργόν σκόνην ικανήν νά θεραπεύση δλους
Συμβάντα τινα πολιτικά εκτελοΰντα: αίφνιδίως κατά τρόπον κατα(πλήσσοντα και το κοινόν και τούς πολιτικούς. Τίποτε δέν παρείχε, τό

τούς πόνους καί νά έξασφαλίστ) τήν .ευτυχίαν.
Έσιώπησεν, αί σάλπιγγες ήχησαν έκ νέου καί τό πλήθος θαμδβί-

ένδόσιμον, δπως τά προΐδη τις καί κάνεις δέν τά προεΐδε. Αί θεωρητι

μένον ώρμησε νάγοράση τά θαυματουργά κουτάκια. Ευχαρίστως θα

κά! εξηγήσεις τών αιφνίδιων τούτων εκρήξεων, δίδομε ναι αφ ο ί εξεδηλώθησαν αυται, δέν τάς έξηγοΰσι ποσώς. Δια νά τας κατανοησωμεν, πρέπει νά άποφασίσωμεν νά θέσωμεν κατά μέρος τον ορθολογι
σμόν μας. Ή λογική δύναται νά μάς χρησιμεύση είς τό νά έξεύρωμεν φανταοτικάς αιτίας διά τά γεγονότα, άλλ1’ δχι νά τού δημιουργήσωμεν.
Βεβαίως, τά λαϊκά ταΰτα κινήματα δέν είναι προϊόντα της τύχης,
άλλά τά ασυνείδητα α!σθήματ'α τά γεννώντα ταΰτα υπε^οουσιν είς
νόμους τών όποιων ή μελέτη μόλις αρχίζει.
Τό έξης δμως είναι τελείως γνωστόν : Αί αίςρνίδιοι αύται έξεγερσεις
έχουν, ώς έπι τό πλεΐστον, ώ ς άρχικήν αφετηρίαν, τήν επήρειαν δημα

τό έμιμούμην καί έγώ, άλλά δυστυχώς, ή οίκογένειά μου, έν ττ| επι
θυμία νά μοΰ έμβάλη τήν περιφρόνησιν 'πρός τά πλσύτη καί νά μέ
κόμη, ώ ς ελεγε, νάποφύγω τήν τύχην -fcw Σορδαναπάλου, άφηνε ta
θυλάκιά uou έντελώς κενά. ’ Ελυπήθην τόσον περισσότερον δι’ αύτό,
δταν έμαθον τάς θαυματουργός θεραπείας ας έ,πετύγχανε ή μαγική
σκόνη. ’ Αναμφίβολο};, ό φαρμακοποιός τής μικράς μας πόλεως, ενα;
κιτρινιάρης, ξεραγκιανός καί αυστηρός άνθρωπος, ίσχυρίζετο δτι τα
κουτάκια άύτά περιεΐχον μόνον ζάχαρην.: ’ Αλλά ποίαν άξίαν είχαν,
παρακαλώ, *τά λεγάμενα τοΰ φθονερού αύτοϋ φαρμακοποιού. πρό τών
διαβεβαιώσεων χρυσοστολισμένοι' μάγου, {^πσθεν τοΰ όποιου έπι-βλη-

ενεργούν ούτο: καί διατί ή ενέργεια των είναι τοσον ταχεία καί τοσον

τικοί πολεμισταί έσήμαινον τάς σ φ ί γ γ α ς ;
'Ό μ ω ς τά πάντα σβύνοιη·, ή χαρά πάντοτε, πολλάκις δέ καί ή λύπη,
Ή πάροδος τών έτών έξησθένησε τήν άνάμνησιν τοϋ μάγου, ή επι

άσφο&ής, ,αίτοι τά μέσα τω ν φαίνονται λίαν «ξι'οικαταφρόνητα εί;

βλητική έμφάνισις τοϋ όποιου είχε μαγεύσει τήν ρταώικήν μου ψυχήν.

γωγών τινων. Ό θ ε ν επιβάλλεται κατ’ αρχήν, ν’ άνακαλύψωμεν, πώς

την λογικήν μας.
”Ημην άκόμη παιδίον δταν, είς τήν πλατείαν μικρός επαρχιακής
(πόλεως, ελαβα εν σχετικόν μάθημα ψυχολογ ίας, τό όποιον μοΰ ε’καμε
μεγάλην έντύπωσιν. Τριάκοντία ,ετη· μοΰ Ιχρειάσθησαν εκτοτε δια να

’Α ί τ η σ α

τάς ώφελίμους γνώσεις τοϋ σχολείου καί μεταξύ αύτών

τήν λογικήν, σύμφωνα μέ την όποιαν, ώ ς με διεβεβαιουν οι διδάσκα
λοί μου, σχηματίζονται αί πεποιθήσεις μας καί κατευθυνονται αι πρά-

κατανοήσω τήν σημασίαν του. Τήν έ^τοχήν δμως έκείνην, δέν ήτο το

ξε«ς μας.
Μολαταύτα δέν είχον έντελώς λησμονήσει τόν θαυματουργή άν

μάθημα που μέ έξέπληξε τόσον, άλλ’ ό άνθρωπος που τό εδωκε, προσωπον απρόοπτον, φέρον χρυσήν άδαμαντοποίκιλτον χλαμύδα.

θρωπον. Ή

ΤΗτο βασιλεύς τις μάγο?, ρσσύριος σατράπης,
γιάς ; Δύσλυτον πρόθλημα.

μυθικός μαχαρα

λογική του,

πολύ διάφορος

τής τών βιβλίων, τού είχε

σταθη ώφέλιμος. Επομένως δέν ήτο ματαία. Ή

σκόνη του καίτοι δεν

.παρείχε είμή άσήμαντα στοιχεία, έπέδρα. Είς ποιαν λοιπον μαγικήν

δύναμιν έπρεπε

νάποδώση τις τάς θαυμοσίας της Ιδιότητας ;

Έ ιιενα άφωνος προ τών προβλημάτων τούτων. Ούχ’ ήττον άφοΰ
έσκέφθην έπί πολύ, κατέληξα εις τό ν' άνακαλύψω, δτι ή επιτήδειος
αυτή ^τροσωπικόττης, είχε καταφέρει νά μεταχειρίζεται έ ξ ένστικτου
του; θεμελιώδεις συντελεστάς, έξ ών πηγάζει ή ζωή τών λαών καί ή
ροή τ ή ; ιστορία; των.
Έκεϊνο ποΰ έπώλει ήτο τφ δντι τό άϋλον εκείνο στοιχεϊον τό όποιον
άγει καί φέρει τόν κόσμον καί. ποτέ δέν δύναταί νά έκλειψή, δηλ. ή
ελπίς.
#
Οί ιερείς δλων τών θρησκευμάτων, οί πολιτικοί δλων τών έποχονν
έ^ιτώλησάν ποτέ άλλο τι παρ’ αυτό ;
Κα! έάν ό επιτήδειο; αύτό; άνθρωπο; είχε κατορθώσει νά προσδώση
ν^στιν ε ΐ; τον ; λόγου; του, αίτια τούτου είναι δτι οπως δλοι οί θεμελβωταί πεποιθήσεων, έστηρίζετο έπί τών έ ξη ; τεσσάρων παραγόν
των της λαϊκή; πίστεω;, οιτινες είναι : Ιο τό γόητρον, τό όποιον ασκεί
υποβολήν καί έπιβολήν, 2ο ή άνξυ άποδείξεως διαβεβαίωσις* ή άχιάλάσσουσα τής συζητήσεως, 3ο ή έ^ανάληψις ήτις συντελεί νά παραδεχώμεθα ώ ς βέβαια τά δι’ αύτής έπιβεβαιούμενα πράγματα, 4ο ή δια
νοητική μετάδοσις ή δποία ταχέως καθιστά ίσχυροτάτας τ ά ; μάλλον
ασθενείς άτομικάς πεποιθήσεις.
Η βραχεία αύτη άπαφίθμηβις περ<έχει τά θεμελιώδη στοιχεία τής

συλλογισμούς. Ή
Ή

πίστις δέν χρειάζεται τίποτε άπό δλα αύτά;

γραμματική τής πειϋους, τής όποιας άνωτέρω συνώψισα τά

κύρια στοιχεία δέν είναι χρησιμοποιήσιμος ειμη Ota την δημιουργίαν
γνωμών καί πεποιθήσεων, ίικ τούτων προέρχονται αί πράξεις μας κατά
μεγιστην πλειονότητα. Εκείνος ό όποιος αναπιυσσει ταύτας παρ' ήμίν είναι ό κυρίαρχός μας.
Λαϊκός ρητωρ απευθυνόμενος—δπως τόσοι αγαθοί όρθολογισταί τό
ύποθέτουσι— προς τήν διάνοιαν τών ακροατών του, οϋόένα θ ά επειθε
καί μάλιστα ούίτε ϋα )}κουετο κάν. Με τα σχήματα, τας φράσεις, τάς
λεξείς ^τού ανακαλούν εϊς τήν μνήμην εικόνας, επιορα έπι t <jv αισί/ι)ματικαιητά των καί δι’ αύτής κυριευει τήν βοΰλησιν των. Δεν απο
βλέπει εις την διάνοιαν, άλλ’ είς την ασυνείδητον εκείνην χωράν οπυυ
φυτρώνουν αΐ γενέτειρα! τών σκέψεων μας συγκινήσεις.
Κτιόρα τ ις διά τών άνωτέρω ύποδειχθέντων μέσων : γοήτρου, υπο
βολής κ.λ,π. ’Αλλ’ είς τήν άπαρίθμησίν μας δέν ήδύνατο νά περιγρα
φή — διότι δέν δύναται ποσώς νά διαίυπωθή — ό προσω,τικος συν
τελεστής, ονγκείμενος ©κ ποικιλωτάτων καί ακαθορίστων στοιχείων
καί τού οποίου τό σύνολον απαρτίζει τήν γοητείαν.
Ό γοητεύων ρήτωρ μαγεύει μάλλον διά τού προσώπου του ή διά
τών λόγων του. Ή

ψύχη τών άκροατών του είναι λύρα τής όποιας

γραμματικής τής πειθοϋς. Έ άν οί καθηγηταί τής λογικής σας βεβαιώ

αισθάνεται καί τάς έλαχιστας δονήσεις τάς γενομένας ύπό τήν επή

σουν δτι είς τά στοιχεία ταΰτα θά έπρεπε νά περιλαμβάνεται καί ή
λογική, αφήσατε τους νά λέγουν, άλλά μή τοΰ ; πιστειετε.
Οί άνοϊτέρω κανόνες είναι εφαρμόσιμοι εί; τ ά ; μάλλον διαφόρου;

ρειαν τού τόνου τής φωνής καί τών σχημάτων του. Μαντεύει δ,τι ο

και μάλλον ποικίλας περιπτώσεις καί περιστάσεις. Θά τοΰς μεταχειρισθήτε — άσυνειδήτως ίσως άλλ’ άσφαλώς — δίά νά κοκαπϊίσετε,
είτε είσθε απλούς αγύρτης έπιθνμών νά πωλήσετε κανέν έλιξήοιον,
επιτήδειος χρηματιστής υποχρεωμένος νά ξεκάμετε μέτριας αξίας, είτε

φείλε/ νά εφιη καί πώς νά τό εϊπη,, Ό

χυδαίος ρήτωρ, ό περιδεής

πολιτικός δέν γνωρίζουν ή νά κολακεύουν δουλικώς τό πλήθος και 'Vuποδέχωνται τυφλώς τάς θελήσει; του. Ό αληθή; τα γ ό ; άνδρών αρχί
ζει πρώτον νά γοητεύει, καί τό γοητευόμενον, πλήθο; ή γυνή, δέν εχει
πλέον άλλην γνώμην ή τήν τού γόητός του, άλλην θέλησιν άπό τήν

καί ισχυρός αυτοκράτωρ θέλων νά ,πείση τόν λαόν του νά ύποστή τάς

θέλησιν του.
Φαίνεταί ότι οί γόητε; αυτοί έκπέυ,πουν ακτινοβολία;

απαραιτήτους πρός δημιουργίαν ισχυρού πολεμικού ναυτικού βαρείας

ελκτικών δυνάμεων. Ό κάτοχο; αύτών ούδεμίαν έχει ανάγκην, νά da>ar)

θυσίας.
Οί συντελεσταί τής πειθούς άπευθύνοντοί μόνον εϊς τά συναισθή

λόγον, ή απλή βεβαίωσις αρκεί. Έ άν οί μεγάλοι ρήτορες καταδέχον

ματα, δηλ. τά συνήθη1 έλατήρια τής διαγωγής μας. Έ χουν έλαχίστην
σπουδαιότητα διά τόν καθηγητήν τόν άναπτύσσοντα άπόδειξίν τινα ή

άγνώστ rv

ται ενίοτε νά δώσουν εξηγήσεις, δταν οί λόγοι των πρόκειται νά δημοσιευθοϋν, τοΰτο συμβαίνει διότι δέν αγνοούν δτι ό μηχανισμός τής
πειθοϋς εν τ φ γ ρ α π τ ώ , διαφέρει άπείρως τού διά τού λόγου έξασκου-

τόν σοφόν τόν έκθέτοντα πείραμά τι. Τ ώ δντι άμφότεροι ούτοι προσ

μενου. Μολαταύτα τό ατομικόν

παθούν νά δημιουργήσουν γνώ σεις καί δχι πεποιθήσεις.
Γνώσις και πίστις είναι πράγματα πολύ διάφορα. Ό

Πλάτων τό

ώστε καί είς τό γραπτόν άκόμη παραμένει ή επίδρασίς του.
Μεγάλοι συγγραφείς ώ ; ό Ρουσσώ, κατέπεισαν, όχι διά τών έπι-

είχεν ήδη παρατηρήσει καί είχεν υποδείξει δτι δέν σχηματίζονται κατά
τόν αύτόν τρόπον. 'Όλοι άποκτώμεν ταχέως πεποιθήσεις. Έ λάχίστοι

χειρημάπων των, συχνάκις άσθενεστάτοον, άλλά ,πρό παντός διά τοΰ

ύψούμεθα μέχρι τής γνώσεως, Ή

γνώσις - επιβάλλει αποδείξεις καί

γοήτρου αύτών.

γόητρον

έξασκεί τοιαύτην δύναμιν,

Ο γόης δέν εχει αλλον εχθρόν μάλλον

αδιάλλακτον,

ειμή ^τροη;

% δείγματα αρκετά κοινά, κατά τό πλείστον, ΓερμανισμοΟ άλαζόνός.

γουμένην σταθεράν ^εποίθησιν έρριζωμένην έν τή' ψυχή τών ακροατών

» Μεταχειρίζεται τό κοινόν του ώς πεσσούς ζατρικίου».
Εϊδομεν ανωτέρω δτι τά πλήθη έχουν απεριόριστον εύπιστιαν, άλλά
συχνότατα αί γνώμαι τάς όποιας υποβάλλουν είς αύτα, είναι ^τροσκαιροι,

του. 'Ό τα ν το'.αΰτη πεποίθησις κατεκυρίευσε τό πεδίον της κρίσεώς
των, τότε τό >πά$ θραύεται πρό αυτής. Είναι τείχος τό όποιον τίποτε
πλέον δέν θά δυνηθή νά διαπεράση.
Ή μαγνητική γοητεία αρκεί ενίοτε, άλλ

ασταθείς, στερούνται διαρκείας καί δυνάμεως. Μόνον είς σπανίας πε
ούχί πάντοτε, καί άλλαι

ριόδους τής ιστορίας βλέπει τις αύτά ναποκτώσιν έπί τι χρονικόν διά

τ'.νές ίδιότητίες, έν αίς ή τέχνη τοΰ λέγει ν κατέχει δλως δεύτε ρεύουοαν θέσιν, άναγκαιοΰσιν εις τόν ρήτορα. Διά νά πείση, πρέπει νά

στημα σταθεράς πεποιθήσεις. Τότε, δπως π. χ. κατά τού^ χρόνους
τών ερ ώ τω ν Σταυροφοριών, τούς θρησκευτικούς πολέμους, τήν έποχήν τής Γαλ. ’Επαναστάσεως, γίνονται ορμητικός χείμαρρος άνατρε-

γνωρίζη νά βγαίνι^ από τήν σκέψιν του, νά εισέρχεται εις την σκέψιν τών ακροατών του, και νά δονήται ψυχικώς συγχρόνως μέ τό περικυκλούν αύτόν ηλήθος. Πρέπει νά συγκινηται μαζύ του πριν έπι-

πων τόν κόσμον. Δέν είναι οί ωχροί μας σοσιαλισταί έπαναστάται, οί
χ

τόσον θορυβοποιοί, δταν εύρίσκωνται προ τών ^τερασπιστών τής κοι

χειρήση νά τό κατευθύνη εΐς τάς σκέψεις του. Εκείνο δηλ. τό οποίον

νωνικής τάξεως, άλλά καί τόσον περιδεείς πρό τών μαζών, εκείνοι που

κατώρθωσε νά κάμη ό Α ντώνιος, απαγγέλλων πρό τοΰ πτώματος τοΰ
« Κμίσαρος τόν έπιτηδειότατον λόγον τόν όποιον τοΰ αποδίδει ό ΣΙαίξ-

θά ήδύναντο νά προκαλέσουν τοιαΰτα κινήματα. Πολλαί προσοΜίκαί

πηρ καί χάρις είς τόν όποιον μετέβαλεν εντός στιγμών τούς άκροατάς του, άπό ευνοϊκούς κατ’ άρχάς πρός τούς δολοφόνους, είς έκδι-

,ποτε σταθεραί πεποιθήσεις έστερεώθησαν έπί στηριγμάτων τοσούτον

κητάς ετοίμους νά τούς κατακρεουργήσουν.
• Kaj εϊτε περί χυδαίου πλήθους είτε περί εκλεκτής συνελεύσέαχς πρό
κειται, τό ανωτέρω στοιχείον τής πειθοΰς, θ ά είναι πάντοτε τό άποτελεσματικώτερον. Πρέπει, έπαναλαμβάνομεν, νά μαντεύσχ] τις 8,τι σκέ

ορέξεις άποτελοΰν τήν βάσιν τών έφημέρων των πεποιθήσεων. Ούδέκλονιζόμενων.
Ό

ρόλος τών δημαγωγών, άπό πολλού χρόνου γνωστός, επειδή έξε-

δηλώθη καθ’ δλας τάς έποχάς, δέν έχει μολαταύτα έξηγηθή έπαρκώς
παρά τών ψυχολόγων. Ά ναμφιβόλως δέν θά δώσουν πλήρη έξήγησιν,
π^ρά( άφ(Λ> ,ύξερευνήσουν ι^ρβσσότερον τήν σκοτεινήν εκείνην χώ

πτεται τό άκροατήριον καί νά σκεφθη κατ’ άρχάς δπως αύτό, δια να

ραν τοΰ υποσυνειδήτου, ενθα επεξεργάζονται τά αίτια τών πράξεων

τό οδηγήσω έπειτα νά σκεφθή όπως αυτός σκέπτεται.
Ή χρησιμότης τοΰ αξιώματος τούτου καταφαίνεται είς τήν κατω

καί αί μορφαί τών σκέψεών μας.

τέρω περικοπήν έργου το-ΰ κ. Τα^ντιέ αφιερωμένου είς ένα τών συγχρό

Θά προχωρήσω περισσότερον ίσως παρ’ δσον ή θετική επιστήμη
τό επιτρέπει ί.σχυριζόμενος δτι αί ψυχαί τοΰ γόητος καί τοΰ γοητευο-

νων μεγάλων ρητόρων', τόν πρίγκηπα Μπύλωφ, ποτέ άρχικαγκελάριον

μένου, τοΰ δημαγωγού καί τοΰ δημαγωγουμένου συγκοινωνοΰσι ασυ-

τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας.

νειδ,ήτως διά μυστηριώδους μηχανισμοΰ πρός άλλήλας.
Ή σύγχυσις αϋτη τών ασυνειδήτων φαινομένων, καταδεικνυομένη

« Η ουσία τής ρητορικής τέχνης έν τή πολιτική συνελεύσει συνίσταται είς τήν άμεσον κατανόησιν τοΰ τί αναμένει τό άκροατήριον.

έν μεγάλω αριθμώ γεγονότων καί έν αύτή τή ψυχολογία τών ζώων,

Ή επαφή άποκαθίσταται ; Τό παιγνίδι έκερδήθη. Ό κ. φόν Μπύλωφ

μάς οδηγεί είς τό κατώφλιον άγνώστου περιοχής, τήν οποίαν ή επι

διέπρεψε πάντοτε ε\ς τήν άποκατάστασιν τής επαφής ταύτης. Ού-

στήμη διαβλέπει μέν, δέν ήδυνήθη δμως είσέτι νά εξερεύνηση
Έ κ τών σκοτεινών τούτων χωρών, πρέπει νά έπανέλθωμεν ήδη είς

δεις μάλλον αύτοΰ ήσθάνθη

έξ ενστίκτου'

τί συνέφερεν

είς κάθε

στιγμήν, εΐς τό άκροώμενον κοινόν. Είς πολλούς λόγους υπάρχουν
φράσεις ή καί περίοδοι ολόκληροι καμωμέναι διά νάνταποκρίνωνται

έκείνας ών εύκολος ή παρατήρησις. Έσημείωσα στοιχεία τινα τής πει-

είς τήν επιθυμίαν τής ημέρας. '/Ο έ,παινος τής ισχύος, ai άλαζονικαί δη-

λίδας, δ,τι θάπήτει τόμον ολόκληρον ; Πειθώ διά τοΰ περιβάλλοντος,
διά τής έφημερίδος, τών ανωνύμων συλλόγων, τής ρεκλάμας, τοΰ ατο

λώσεις ; « Ή Γερμανία δέν θά έπιτρέψη νά πατήσουν έπάνω της ...,

θοΰς. ά\)Λ τινα μόνον. Π ώ ς είναι δυνατόν νά έκτεθή είς όλίγας σε

;» μ ραφη<αριφιέ'ν^ις διανοητικός αύτός άνθρωπος δέν άπαμίμηται

μικού συμφέροντος κ. λ. π. Π όσα κ εφ ά λ α ια αξια προσοχής τών ψυ
χολόγων καί δμως ούτοι δέν έπεχείρησαν νάσχοληθώσι. Θά ήσαν /τολύ
ώφελιμώτερα άπό τάς ματαίας διατριβάς των περί τών κατηγοριών

» ποσώς άνευ λόγου. Άλ?-’ ώ ς ρήτωρ διορατικός, γνωρίζει δτι αί κοι-

τού Καντίου ή περί τής φύσεως τοΰ διαστήματος καί τοϋ χρόνου. Ώ 

» νοτοπίαι αύταί άρέσκοι*ν

φελιμώτερα, μάλλον ενδιαφέροντα άλλά καί πολύ δυσκολώτερα.

» ή Γερμανία δέν θά ξπιτρέψη νά π αραγκ ώ νισή . . . ή Γερμανία δέν
» θάφήση νάπομονο>θή . ,
είναι συνήθεις κοινοτοπίαι τάς όποιας

είς τού; ακούοντας

αύτόν βουλευτας,

Μεταξύ τών κυρίων συντελεστών τών λαϊκών πεποιθήσεων ους ί ;
πηριθμήσαμεν ανωτέρω, είναι είς, ί] διανοητική μετάδοσις, τοσούτον
σημαντικός, ώστε πρέπει νά ε'ίπωμεν όλίγας λέξεις ,περι αύτοϋ. Ή
διανοητική μετάδοσις είναι τό θεμελιώδες στοιχεϊον τής έξαπλώσεως
τών κινημάτων περί ής ώμίλησα έν αρχή ."απεργία τών ταχυδρομικών»
στάσις τής Βαρκελώνης κΛ,π.
Τ ά Κινήματα ταΰτα, άρχόμενα παρά τών δημαγωγών, δταν διάφο
ροι περιστάσεις ,— έπί παραδείγματι γενική δυσφορία — προδιαθέ
τουν τά πνεύματα εις τινα ευπάθειαν, έξαπλοΰνται ταχιστα γύρω των
διά τοϋ μηχανισμού τής διανοητικής μεταδόσεως. Ό ρόλος τής δια
νοητικής μεταδόσεως προέχει ε!ς τό πλε ιστόν τών Ιστορικών φαινομέ
νων. Χ ω ρίς αύτήν, καμμία άπό τάς θεμελιώδεις πιστείς ποϋ έσυραν
τόν κόσμον : χριστιανισμός, ισλαμισμός, βουδόισμός %.λ^τ, δέν θά ήδύ
νατο νά έξαπλωθή. Οι’ χΙ ή λογική άλλ’ ή διανοητική μετάδοσις έπήνεγκε τήν έξάπλωσίν των.
Ή διανοητική μετάδοσις είναι άκόμη ή γενικεύουσα τάς μεγάλας
επαναστάσεις, τάς μεταστροφάς τής δημοσίας γνώμης κα! πάν τό άποτελοϋν τήν ψυχήν μιάς έποχής. Ή έπίδρασ(ς της είναι σήμερον σοβαρωτέρα παρά ποτέ, ίπειδή ή νεωτέρα έ,ποχή άπέβη ή εποχή τών μα
ζών άς έπαυσαν νά συγκροτούν οΐ δεσμοί τοΰ παρελθόντος.

Η ΔΙΠΛΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
[Ύ π ό τόν τίτλον «Ε ις Ισχνρός Λ αάς» ό Σουηδός βου
λευτής Κ άρολος Hildebrand δημοσιεύει τάς εντυπώσεις._ας
άπεκόμισεν έκ. τοΰ τελευταίου ταξειδίου του άνά τήν Γ ερμανίαν. Έ κ τοϋ βιβλίου τούτου, τό όποιον διακρίνει ακρι
βής γνώσις τών πραγμάτων, άλλά καί αυστηρά άμερολη■ψία, άποσπώμεν τό κάτωθι κεφάλαιον, έν τφ όποίφ ό συγγβαφεύς αίρει τήν κοινώς κρατούσαν πρόληψιν παρα τοίς
λαοϊς, οί όποιοι τήν περί Γερμανίας γνώμην των σχηματίζουσιν έκ τών λόγων τών πολιτικών άνδρών τής ’Αγγλίας,
δτι ύπάρχουβι δύο Γ ερ μ αν ίαι: ή Γερμανία τών γραμμά
των, τοϋ έμπορίου, τής βιομηχανίας, καί ή Γερμανία ή
στρατοκρατημένη ύπό τής Π ρω σσίας- σκοπός δέ τοϋ πολέ
μου δ»ά τήν ’Αγγλίαν καί τοΰς συμμάχους της εΐνε ή άπελευΟέρωσις τής πρώτης Γερμανίας άπό τής-δευτέρας !]

Ό Γερμανός άξιωματικός χαίρει παγκοσμίου φ ήμ ης- εΐνε ό είς έκ

(Μ π ά φ ρ α ο ι; Σ . Ματ&ία)

τών δύο τύπων, οι όποιοι κατά τήν λαϊκήν φαντασίαν
Γουσταϋος

Α εμ π ό ν

άλλων χωρών

εκπροσωπούν τόν γερμανικόν πολιτισμόν. Ό άλλος τύπος εΐνε ό καθηγη τής.
Ή διαφορά μεταξύ των εΐνε τεραστία. Ό πρώτος εμφανίζεται κομ
ψός καί άκαμπτος, πάντοτε έν στολή, μέ τό γείσον χαμηλά, όλίγον τι
άπογμηΑευμένας, περιφρονών τήν αστικήν εργασίαν, μέλος μιάς υ
ψηλής κοινωνικής τάξεως, ή tyro ία ύπερηφάνως πατεΐ έπ! τοΰ τρα
χήλου τοΰ καταδυναστευομένου λαοΰ. Ό δεύτερος εΐνε υπερβολικά σο

\

φός καί άλλο τόσον άφηρημένος, τελείως ξένος πρός τόν κόσμον, α
νίκανος πρός πρακτικήν δράσιν, μέ ατημέλητο ν γενειάδα καί μεγάλα
γυαλιά, απασχολούμενος καθ’ δλον αντοΰ τ.Υν βίον us τό ίήτημα τί
χρώμα άρά γε νά είχον οί τοίχοι τοΰ κοιτώνος τού Γκαίτε, ή τόσον
βυθισμένος εις φιλοσοφικός σχολαστ'ικότητας, ώστε καί άύτο! οί συνά
δελφοί του νά μή εννοούν τήν γλώσσάν του. Ό άξιωματικός είνε δε
δηλωμένος ρεαλιστής καί άσυνειδήτως υλικός φιλόσοφος—άσυνειδήτως
διότι έκ συστήματος άποστρέφεται πάσαν σκέψιν—δ άλλος εΐνε ιδεολόγος, όνειροπολών τήν διεθνή άδελφοποίησιν.
Οι λαϊκοί τύποι είνε συνήθως γελοιογραφίαι τής πραγματικότητος

γενείοφόρος καί «I-

■α σήμερον, φρονώ, δτι η έκ μέρους τών ’ Αγγλων παρεξήγησή

πειρος ε’ις τά τοΰ βίου καθηγητής εζησε καί ζη βεβαίως άκόμη είς
μεμονωμένα παραδείγματα, καθώς και ό απογοητευμένος κα! άλαζών

είνε περισσότερον διαδεδομένη κα! μάλλον επικίνδυνος ή ή έκ μέρους
τών Γερμανών. Ή παρεξήγησις αΰτη είνε, κατά την γνώμην μου, είς

άξιωματικός- άλλ’ ή εποχή καθ’ ήν ζώμεν έδημιούργησε πλήθος δια

μέγιστον βαθμόν

μέσων τύπων καί δή άνέμιξε τούς δύο αρχικούς τύπους. ’Οφείλω νά
ομολογήσω, δτι άσφαλώς είδα τόσους έγκυκλοπαιδικώς μορφωμένους

γερμανικού λαοΰ. Και έν τούτοις διο^ράττεται αϋτη ύπό λίαν πεπαι
δευμένων άνδρών, οί όποιοι πλανώνται πραγματικώς.

Χαί έ^ομένως έχουν σχέσιν τινά μέ τόν βίον. Ό

κα! μάλιστα ολίγον τι σοφούς άξιωματικούςι δσους άκαμπτους κπθη-

άνάητος καί προέρχεται

έξ άτελοΰς γνώσεως τού

Ή πλάνη ίων άφορςί τόν γερμανικόν μιλιταρισμόν, ώ ς καί

τήν

άλλ’ αί διάμεσοι αύται βαθμίδες είνε άγνωστοι είς εκείνους, oi οποίοι

στάσιν τοΰ γερμανικού λαοΰ άπέναντι τής γενικής στρατολογίας και
τής ίσχυράς στρατιωτικής όργανώσεώς του. Ή θεωρία των είνε ή

ούδέ,ποτε μετέβησαν εις Γερμανίαν κα! δέν έμελέτησαν τόν γερμανι
κόν πολιτισμόν, τών οποίων ή φαντασία τρέφεται άποκλειστικώς μέ

τής «διπλής Γερμανίας» και η ευνοια των στρέφεται πρός την ίδεολόγον Γερμανίαν και ούχί πρός τήν στρατιωτικήν Γερμανίαν.

τάς γελοιογραφίας γερμανικών καί ξένων σατυρικών φύλλων και μέ
επιπόλαιας περιγραφάς. Φυσικά υπάρχουν έν Γ'ερμανίρ: παραΛλαγα!

« ’Εναντίον τίνος πολεμούμε**
έρωτά ό λόρδος Rosebery είς λό
γον του κατά τόν Σεπτέμβριον τού 1914. «"Οχι κατά τοΰ γερμανικού

καί άντιθέσεις είς τόν τρόπον τοΰ ζήν καί τάς άντιλήψεις μεταξύ δια
φόρων γερμανικών κρατών καί κοινωνικών τάξεων, άλλά προκαλούν

λαοΰ, μολονότι φυσικά ό γερμανικός λαός μάς πολεμά. Δέν έχομεν δια-

γητάς, οί όποιοι έφαίνοντο ώ ς άξιωματικοί μέ πολιτικήν ένδυμασίαν

τόν γέλωτα οΐ “Αγγλοι καί οί Γάλλοι δταν όμιλοΰν ^ερί «δύο Γερμα
νιών» αί όποίαι εύρίσκονται ryrivavTt άλλήλων είς κρατεράν πάλην,
περί τής διαφοράς μεταξύ τοΰ πρωσσικοΰ μιλιταρισμού καί τής γερ
μανικής ιδεολογίας, μεταξύ τοΰ κόσμου τοΰ ξίφους καί τοΰ κόσμου
τοΰ πνεύματος, μεταξύ τοΰ Πότσνταμ καί τής
Κενιξβέργης, τοΰ
Μπερνάρντι κα! τοΰ Κάντ, τοΰ Βερολίνου κα! τής Βαϊμάρης.
Οίονδ^^ποαε βιβλίον άγγλικόν περ! τοΰ πολέμου άνοιξη τις θά
συναντήση έπιγραφάς κεφαλαίων ή θεωρίας μέ τήν έννοιαν ταύτην
καί εκατομμύρια άγαθών άστών τής δυτικής Ευρώπης είνε πεπεισμέ

φ οράς πρός τόν γερμανικόν λαόν, ό όποιος είνε φυλή ειρηνική, ήσυ
χος, οικιακή, ήπια, ή όηοία aycmq. τά ήρεμα ζυ θ οπ ω λ εία της και τήν
μουσικήν της. Πολεμοΰμεν κατά τής στρατιωτικής φατρίας τής Π ρ ω σ 
σίας· διακρίνω άπολύτως μεταξύ Π ρωυσίας καί λοιπής Γερμανίας. Ή
πολιτική ή βασιζομένη έπι τής έπιθέσεως καί τής έπικρατήσεως είνε
τελείως πρωσσική· δέν είνε γερμανική· δέν προέρχεται έκ τής Σ α ξω νίας ή τοΰ Άννοβέρου, ή έκ τής Βυρτεμβέργης ή τής Βαυαρίας».
Πάντες οί ιθύνοντες άγγλοι πολιτικοί εκφράζονται περίπου κατά
τόν αύτόν τρόπον.

νος δτι τώ ρα πολεμούν— μέ τήν βοήθειαν τής' Ρωσσίας— διά νά άπε-

Θά προσθέσω άκόμη ολίγα έξ δσων είπαν έπιφανεϊς άγγλοι συγ
γραφείς πρός τόν λαόν των. Ό A rnold Benn,et καταλήγει είς το περ!

λευθερώσουν τήν πραγματικήν Γερμανίαν άπό τοΰ ζυγού τοϋ μιλιτα
ρισμού καί τής Π ρωσσίας, δτι διεξάγουν άπελευθερωτικόν άγώνα.

πολέμου βιβλίον του «Liberty» μέ τήν δήλωσιν δτι ή ’Αγγλία πολεμά
ΐ’,τζερ τής ελευθερίας. Διότι άν νικήση ή Γερμανία, τούτο θά σημάνη

• Έ ν τούτοις συμβαίνει κατά τρόπον έντελώς άκατανόητον, δτι ή
πραγματική Γερμανία δέν θέλει νά έλευθερωθή· ή Γερμανία ιού Κάντ

την αναγεννησιν τής δουλειάς. «Ύ π ό τό κράτος τοϋ γερμανικού ιδεώ

καί τής Βαϊμάρης κρατείται στερεά μέ τήν Γερμανίαν τοΰ Μπερνάρντι καί τοΰ Πότσνταμ καί οί γενειοφόροι κα! άκοινώνητοι καθηγη-

είς περιφρονημένος δούλος· ή δέ στρατιωτική φατρία έχει άπό τοΰδε
πέντε εκατομμύρια τοιούτων». Ή έμπαθής αΰτη έκρηξις τής άδυνα-

ταί, δσοι έξ αύτών δέν εύρίσκονται είς τά πεδία τών μαχών, ζητω
κραυγάζουν τούς άξιωματικούς, δταν παρουσιασθή ευκαιρία. Δύναταί
τις νά σκεφθή τι λυπηρότερον τούτου· άρκεταί εκατοντάδες εκατομμυ

καί έν τφ τρομερφ διά τό πάθος αύτοϋ βιβλίω τού Η. G. W ells. « Ό
πόλεμος, δι’ ου θά τελειώση ό .πόλεμος». Έκπληκτος άπομένει τις βλέ-

ρίων άνθρωποι

δους πάς αρρην πολίτης εΐνε είς στρατιώτης και πας στρατιώτης εΐνε

μίας τού Ά γ γ λ ο υ νά κατανοήση τήν γενικήν στρατολογίαν, εύρίσκεται

( συμπεριλαμβανομένων τών Κοζάκων, τών ’Αλγερί-

πων παρά τώ εύφυεΐ συγγράφει τόσον όλίγην γνώσιν τού γερμανικού

νων κα! τών ’ Ινδών) θέλουν ν’ απελευθερώσουν ϊν α λαόν άπανθρώ-

πολιτισμού, ώστε νά λέγη έν σχέσει πρός τήν Γερμανίαν καί τόν γερ

πως καταδυναστευόμενον, καί αύτός ό λαός δέν θέλει νά κατίδη τήν
ταπείνωσίν του καί τήν δουλείαν του !

μανικόν μιλιταρισμόν δτι «τό χρήμα άφηρέθη άπό τήν

άπό τήν κοινωνικήν πρόοδον, ο,τό τάς έμπορικάς επιχειρήσεις, άπό

Ό μολογώ δτι καί οί Γερμανοί συχνά παραγνωρίζουν τούς Ά γ 
γλους καί τόν άγγλικόν 'πολιτισμόν οί δύο λαοί δέν εννοούν άλλήλαυς*

τήν τέχνην, άπό τάς έπιστημονικάς έρευνας, άπό παντός είδους ευδαι
μονίαν ή ζωή παρεδόθη είς τό σκότος».

*

έκπαίδευσιν,

.

ν

!feav άναγνώση τις τάς θεωρίας ταύτας, προφυλάσσεται κατά πά

ποια μέ τό παράδειγμά του σύρει μαζί του, διότι πρώτος, πρό αυτών,

σης έκπλήξεως. « ’Ά ς μη λησμονώμεν—λέγει περαιτέρω—οτι ή Εύρα^τη
Γερμανικοί;

βαδίζει εις τό πΰρ». ’ : ν
Πρέπει νά οΐκτείρο>μεν τόν Γερμανόν άξιωματικόν· κατ’ άρχάς κα-

Η αρχαία γερμα

τηγορεΐτο δτι ποδορτατει τόν λαόν καί τώρα μανθάνομεν δτι έκτος

νική παράδοσις είνε ειρηνική καί εκπολιτιστική, 'Ο χαρακΐηρ τοΰ γερ-

τούτου είνε όπισθοδρομικός κατά εΐκοσιν ετη καί δτι είνε δειλός. Τό
μόνον, δπερ δύναται τις ν’ άπαντήση είνε δτι τά πολεμικά γεγονότα
καί ή πραγματικότης δέν άνταποκρίνονται πρός τάς ωραίας φράσεις

μάχεται κατά τοϋ Γερμανικού Κράτους, ούχί κατά τοΰ
λαοΰ- καθ’ ενός συστήματος, ούχί κατά μιάς φυλής.

μανικοΰ λαού εινε ύγιής καί άξιος αγάπης. Ή ήττα τού γερμανικού
στρατού είνε Ισοδύναμος μέ τήν αποδοχήν τοΰ μεγίστου λαού τής Ευ
ρώπης είς τήν κοινωνίαν τών δυτικών Κρατών... Κ ατά τήν ώραν τής
νίκης θά είνε εργον μας νά προφυλάξωμεν τόν άπελευθερωθέντα γερ
μανικόν λαόν από τής έκδικήσεως, νά έξασφαλίσωμεν είς τόν μεγάλον
αύτόγ λαόν τό δικαίωμά του νά έχη -θέσιν ύπό τόν ήλιον, ώ ς έν κρά
τος ήνωμένον. Κατά πρώτον πρέπει νά σώσωμεν εαυτους και την Ευ
ρώπην, καί κατόπιν πρέπει νά παρεντεθώμεν μεταξύ τών Γερμανών
ά φ ’ ενός, καί τών Κοζάκων καί τής έκδικήσεως ά φ ’ έτεροι».
"Οτι ή Ά γ γ λ ία πρέπει κατά πρώτον ν’ απελευθέρωση τόν γερμα
νικόν λαόν καί κατόπιν νά τόν σώσ(] φτό τήν υπεροχήν τής Ρωσσιας
άκούομεν συχνότατα έκ μέρους τών ’Ά γγλ ω ν καί θά όμολογήση τις
δτι τούτο δέν θ ά ήχή ευχαρίστως εις τα ω τα τών Ρωσσων. I νωριζω
αρκετά καλά τόν ^Vells διά νά είμαι βέβαιος δτι πιστεύει σοβαρώς,
δσα λέγει καί δταν πραγματεύεται περί τής πιθανής έξελίξεως τοΰ
πολέμου. « Ό ύποχωρών γερμανικός στρατός θά είνε όλιγώτερον επί
φοβος τού γαλλικού στρατού ΰποχωρούντος, διότι ό πρώτος φτοτελείται έ ξ ανθρώπων, οί όποιοι έμαθαν νά πειθαρχούν κατά μάζας, διότι
ή ευφυΐα του συγκεντροόται εΐς τούς άριστοκράτας αξιωματικούς του,
διότι ·θά χάση τό θάρρος του μόλις παύση νά προχωρή δλος μαζί- Ό
γερμανικός στρατός είνε εκείνο, τό όποιον ήθέλησαν νά κάμουν τόν
λαόν μας ο'ι φίλοι τής γενικής στρατολογίας. ’Εν τή πραγματικοτητι
είνε στρατός, δστις άπέμεινε κατά εΐκοσιν έτη όράσω τών απαιτήσεων
τών νεωτέρων συνθηκών».
Ή

ιδιόρρυθμος αΰτη κρίσις έχει αντίστοιχον έκ μέρους τών Γάλ

λων. ’Εν τή πανηγυρική Συνεδριάσει τών πέντε Άκαδημιών τής Γαλ
λίας τήν 26 ’Οκτωβρίου 1914 έξεφώνησεν ό αντιπρόσωπος τής Γαλ
λικής Α καδημίας Rene Dumie λόγον «περί τοΰ στρατιώτου' τοΰ 1914»
έξ οδ αποσπώ τήν εξής περικοπήν : «'Οποία υπερηφάνεια, οποίον αί
σθημα τιμής (παρά τώ γάλλω στρατιώ τη !) ’Ενώ ό γερμανός α ξιω 
ματικός ευρισκόμενος όπισθεν τών άνδρών του, τούς ωθεί πρός, τά
εμπρός μέ τό περίστροφον άνά χεΐρας βλάσφημων, ώ ς έάν ώδήγει άγέλην, άκούομεν ,παρ’ ήμίν μόνον αυτούς τούς λόγους, τούς ωραίους
τούτους λόγους, τους λαμπρούς τούτους λόγους : ’Εμπρός υπέρ Πατρίδος· ή κραυγή τοΰ Γάλλου άξιοψατικού προς τα παιδια του, τα ο

τών κ. κ. W ells καί Doumic.
’Επίσης περίεργον είνε δτι ή άλλη Γερμανία, ή Γερμανία τών κα
θηγητών και τής ιδεολογίας έρχεται εΐς βοήθειαν τής στρατιωτικής
Γερμανίας. «Είμε-θα ποτισμένοι μέ τόν ,πρωσσισμόν, μέ τόν μιλιταρι
σμόν άκριβώς δπως καί ολόκληρος ό Γερμανικός λαός» λέγει είς Γ ερ
μανός καθηγητής παγκοσμίου φήμης ό U. von Wilamo'witz - Moellen,dorff. — «"Οτι θελήσωμεν, τό φέρομεν έΐς πέρας, και τοΰτο ονο
μάζουν οΐ άλλοι μιλιταρισμόν». — «Νά μάς άφήσουν εΐς την ησυχίαν
μας μέ τόν μιλιταρισμόν, αναφωνεί άλλος διάσημος καθηγητής ό Κά
ρολος Lamprecht. Καί 3500 καθηγηταί Πανεπιστημίων και ανώτα
των Σχολών υπέγραψαν διαμαρτυρίαν έν τή όποίςι ευρίσκει τις τούς
κατωτέρω λόγους : «Μ άς καταλαμβάνει άγανάκτησις, διότι οί έχθροί
τής Γερμανίας, μέ τήν Α γγλίαν έπί κεφαλής, θέλουν '.'ά κάμουν άντίθεσιν δήθεν πρός τό συμφέρον μας μεταξύ τοΰ πνεύματος τής γερμα
νικής ’Επιστήμης καί τοΰ ύπ’ αύτών καλούμενου ^τρωσσικοΰ μιλιταρι
σμού. Έ ν τφ Γερμανικω στρατώ δέν κρατεί άλλο πνεύμα, ειμη το τοΰ
γερμανικοΰ λαοΰ, διότι άμφότερα άποτελοΰσιν εν, καί ημείς ωσαύτως
άνήκομεν εΐς τό σύνολον τοΰτο. Ο στρατός μας επίσης μεριμνά περι
τής Επιστήμης, καί εΐς ταύτην οφείλει το πλεΐστον τών κατορθωμά
των του. Ή στρατιωτική ύπηρεσία καθιστςί τούς νέους μας επιμελείς
δι’ δλα τά έργα τής ειρήνης καί διά την επιστήμην, διότι τους εκπαι
δεύει εΐς τήν άλτρουίστικήν έκ,πλήρωσιν τοΰ καθήκοντος καί τούς δίδει
τήν συνείδησιν και τό αίσθημα τής τιμής τοΰ πραγματικώς ελευθερου
άνδρός, δστις έκουσίως υποτάσσεται εΐς τό σύνολον. Τ ό πνεύμα τούτο
δέν ζή μόνον έν Π ρωσσία, άλλ είνε το αύτο εΐς δλας τα ς χωράς τού
Γερμανικού Κράτους».
’ Ιδού μία πράγματι σαφής δήλωσις, προερχομένη έκ 3ο<>0 πεπαι
δευμένων άνθρώπων. Ή

Γερμανία τοΰ Καντ και τής ιδεολογίας απο

βλέπει εΐς τόν αξιωματικόν ώ ς εΐς έκμορφωτήν τοΰ λαοΰ καί διαψεύδει οΰτω τήν θεωρίαν τής «διπλής Γερμανίας».
Ή κ ου σα ενα Γερμανόν, ριζοσπάστην νά όμιλή ,περί <τών απελευ
θερωτικών σχεδίων τής Α γγλ ίας και νά ερωτά μετα θυμοΰ : Τι είνε
τέλος πάντων αύτός ό μιλιταρισμός ; Έτόνισε

και πάς αμεροληπτος

θά τόν δικαίωση—οτι μία μεγάλη στρατιωτική διοργάνωσις ή όποία
θίγει δλον τόν λαόν, κατ' ανάγκην προκαλεΐ ποοστριβάς καί δυσκολίας
τινάς. Φύσεις τινες έξεγείρονται κατά τοϋ θεσμού τής τυφλής ΰπακοής, καί πιθανόν έπίσης νά συμβη, νεαρός τις άξιωματικός θαμβούμενος έκ τής ίσχύος του νά παρεκτροπή.
'Ό λ α αυτά εΐνε εξαιρέσεις και άσφαλώς δέν αποτελούν τον κα
νόνα- ,αί ριζοσπαστικά! και σοσιαλιστικαΐ έφημερίδες είς κοιούτων με
μονωμένων παραδειγμάτων έδημισύργησαν πολύν θόρυβον κα! τά σα
τυρικά φύλλα τοΰς έβοήθησαν εις τό ίργον ιών· είς τοΰτο αποδίδω
τήν πραγματικήν αΙτίαν τής πεπλανημένης άντιλήψεως τοΰ Εξαττε-

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ

ρικοΰ».
Τοΰτο εΐνε όρθότατον. Έπίσης διά τους Αγγλους εΐνε βαρύ, να
αναγνωρίσουν είς την γενικήν στρατολογίαν άλλο τι, ή μιαν νεωτερι
στικήν δουλείαν. Δέν Ιννοοΰν, δτι μόνον oyt έπί τή βάσει τής γενικής
στρατολογίας δύναται νά δημιουργηθή στρατός πραγματικώς δημοκρα
τικός, ζυμωμένος μέ τόν λαόν και έμψυχούμενος έκ τοΰ ^πνεύματος τοΰ
λαοΰ. Πολλά! δυσχέρεια-, συνδέονται μετ’ απτής και πολύς χρόνος ερ
γασίας άπόλλυται, άλλ’ ακριβώς ή οικονομολογική Ιστορία τής Γ ερ
μανίας άποδεικνύει, δτι διά τής γενικής στρατολογίας προστίθενται
νέαι δυνάμεις πρός άνάπτυξιν τής έργασίας, αί όποίαι έξουδετερούν
τά ελαττώματα τελείως κα! ίσως τά ύπερτεροΰν, λ. χ. πνεΰμα τάξεως,
καθαριότης κα! ύπακοή. “ Οσον περισσότερον ζητεί τις να εισδυση εις
τόν κόσμον τών ιδεών και τήν οικονομολογικήν άνφττυξιν τών Γερ
μανών, έπί τοσούπτφ μάλλον αισθάνεται τήν επωφελή καί διαμορφωπκήν έπίδρασιν τής γενικής στρατολογίας.

Παραβολή εΐνε αδύνατος,

άλλά φρονώ δτι ό γερμανικός λαός δέν θά ιστατο άπό πνευματικής κα!
υλικής άπόψεως τόσον υψηλά, έάν. ή γερμανική νεολαία δέν συνεπλή
ρωνε την εκπαίδευαίν της διά τής στρατιωτικής θητείας.
'Ολόκληρος ό Γερμανικός λαός αισθάνεται άπειρον ευγνωμοσύνην
πρός τούς διωργανωτάς κα! διοικητάς τοΰ στρατοϋ του, δι’ δ,τ( κατώρθωσαν μέχρι τοϋδε, καί δ,τι θ ά κατορθώσουν εις το μέλλον. Η
Γερμανία δέν εΐνε χωρισμένη εις δύο, άλλ’ ή Γερμανία δλη προσεύχε
ται υπέρ τών διοργανωτών τοϋ συστήματος (ας τό ε^τωμεν ήσύχως :
τοΰ μιλιταρισμού), δστις κατέστησε δυνατήν είς τόν γερμανικόν-στρα
τόν τήν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου έπί εχθρικού εδάφους.
'Ο Γερμανικός λαός δέν ζητεί ν’ απαλλαγή άπ’ αυτοϋ, τουναντίον
εΐνε άποφα)σισμένος νά καταπολεμήση μέχρι τέλους τους

Αγγλους,

Γάλλους καί Ρώσσους, τοΰς κίτρινους καί τους μαύρους άπελενθερωτάς.
( Μ ετάφρασις Δ. Γ , )
Dr, KARL/ H ILD E B R A N D

[Σ η μ ειώ σ εις

εκ

τον ήμεροΧογίου

μου]

Δέν εΐνε τό ξηρόν καί θεοβάδιστόν ορος Σινά, εις τό όποιον ή φλεγομένη κα: οΐ καιομένη βάτος άπετέλει τόν μοναδικόν ίσως διάκοσμον
τών απόκρημνων αύτοΰ πλευρών. Ή φύσις άφθονος είς βλάστησιν ένταΰθα ευνοεί ποΰ μέν τήν πεί'κην καί τόν σχΐνον, ποϋ δέ τήν ελατόν
καί τόν πρίνον ή δέ χειρ ή ανθρώπινη συμπληροΰσα^ τής φύσεως τό
πλούσιον ?ργον παρεμίβάλλει έν αρμονία τοΰς πλουσίους τοΰ πρασίνου
χρώματος τόνους ποϋ μέν διά τής πλατυφϋλλου καρυάς ποΰ δέ διά τής
τής βαθυπρασίνου κυπαρίσσου, ής αί ΰπερκείμεναι τών λοιπών δέν
δρων λεπτόταται κορυφαί διηνεκώς σειόμεναι υπό τού αείποτε έπιπνέοντος δροσεροϋ πνεύματος φαίνονται οίονεί χαιρετώσαι μακρόθεν
ετι τόν άνερχόμενον ευσεβή προσκυνητήν. Είνε αί βαθύκρημνοι καί
βραχώδεις σειραί τών ’Αροανίων όρέων. Ύ πό τούς πόδας αυτών ρέει
θορυβωδώς κυλινδούμενος έπί αιίώνας δλους ό Βουραϊκός ποταμός.
Είς τήν άποτόμως δέ κεκομμένην γραφικωτέραν αύτών χαράδραν ήνέωκτα: ο,το αιώνων εύρύστομον καί μέγα τό 'Ιερόν Σπήλαιον, ή ίερά
κοιτίς έν ή πρό αιώνων εύρέθη

ή υπό τοΰ

Εναγγελιστοΰ

και απο

στόλου Αυυκά ίστορηθεΐσα είκών τής Π αρθένου, ή έπικληθεΐσα Σπ ηλαιώτισσα.
Ό θρησκευτικός θρΰλλος εχει τής ιστορίας τήν αυθεντίαν. Ή ^ερ!
τής αλήθειας αύτοΰ άπόδειξις εΐνε αδύνατος· καί δμως προκαλεΐ ενί
οτε συναισθήματα έπί τής ψυχής πολΰ ζωηρότερα) προξενεί έντυπώσεις άλλοκότους τών όποιων αδυνατεί τις νά έρμηνεύση τήν αίτίαν
πλήν παρά ^τάσαν την αδυναμίαν πρός άπόδειξιν τής άληθείας avrjv
καθίσταται πιστευτός. Ό θρησκευτικός μυστικισμος άναπληροϊ
δι*
αύτόν πάσαν έλλειψιν Ιστορικής πηγής καί καταλήγομεν πάντοτε νά
πιστεύσωμεν προκειμένου περί θρησκευτικού θρύλλου πάν δ,τι είς jxa-

σαν άλλην περίστασιν θά ήρνούμεθα και νά δεχθώμεν καν προς συζήτΐ]σ'.ν. Ή

είκών τής Θεοτόκου ή Σπηλαιώτισσα, ή έπι οθόνης και

σανίδος διά κηροϋ άναγεγλυμμένη, ίστορήθη όντως υπό τοΰ αποστό
λου κα. Εύαγγελιστοΰ Λουκά. Θρϋλλος θρησκευτικός, πιστευθείς έπί
δέκα και πέντε δλους αιώνας είλ'ε πλέον ή Ιστορική αλήθεια. ’Αποτε
λεί δι’ αύτόν πλήρη καί άρτίάν ιστορικήν πηγήν ή ,πίστις τών ανθρω
πίνων γενεών αιτινες διεδέχθησαν άλλήλας έπϊ δέκα και έννέα αιώ
νας. Ό

χρόνος και αί περιπέτεια: τών ανθρώπων έσεβάσθησαν την

φθαρτήν υλην καί οί α’ιώνες έν τή πίστει τών ανθρωπίνων γενεών
κατέστησαν τόν θρΰλλον ιστορίαν. Ή

Θεοτόκος ή Σπηλαιώτισσα είνε

άπολυθείς κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ σωτηρίου έτους 1348 (6856 άπό
κοσμογονίας), ίσως ό πρότερος τής Ιεράς μονής βίος καί ή πρό της
καταστρεπτικής ^ττυρκαΐας ΰπαρξις αύτής θά έστηρίζετο
μόνον έπί
τοΰ θρύλλου καί τής παραδόσεως.
"Ισ ω ς έκεϊ ενθα σήμερον, ή κακώς παρεντεθείσα μέριμνα προϋπάρξαντος Ηγουμένου έπέχρισε δι’ ελαιοχρώματος

τάς προττέρας τοϋ

Ναοΰ έφ ’ ύγροϋ τοιχογραφίας, ή μεσαιωνική τέχνη τών χρόνων τής
ακμής τοΰ Βυζαντίου νά είχε ποτέ, ώ ς είς τήν Μονήν τοΰ Δαφνιού ή
τήν Μονήν τοϋ Ό σιου Λουκά, ιστορήσει τάς μορφάς τοΰ Παντοκρά-

καί, θό είνε διά τάς γενεάς τών πιστών τό εργον τοΰ ’Αποστόλου καί

τορος, τών Ευαγγελιστών, τών Π ροφητών καί τών μαρτύρων καί
αγίων τής Εκκλησίας τά μαρτύρια δι’ ωραίων καί άποστιλδουσών

Εύαγγελιστοΰ.
Έπί τοϋ μίγματος, έξ ού ή ανάγλυφος σεπτή είκών, άφηκεν ό χρό
νος αδρότατα τά ίχνη αύτοϋ. Οί, χρωματισμοί οιτινες εποικιλλον την

ψηφίδων. ’Ί σ ω ς τό αρχιτεκτονικόν τοϋ Ναοΰ σύνολον νά ήτο διάφο
ρον τοΰ σημερινού, κομψόπερον καί τεχνικώτερον. ’Αλλ’ αί φλόγες

εΙκόνα ύπεχώρησαν προ τοΰ μέλανος έπιθεματος οπερ κατειργασθησαν οί αιώνες καί οί καπνοί τών θυμιαματων, τών κανδηλών και τών
λαμπάδων. Καί τώρα πλέον μόνον τό κακστεχνον άνάγλυφον διακρίνεται έπι τής σεπτής σανίδος. Ά λ λ ’ ή εύλάβεια τών Βυζαντηνών βα
σιλέων Ιπέθηκε κατά τήν παράδοσιν, άνωθεν τών αναγλύφων κεφαλών
τής Παρθένου καί τοΰ Χριστοΰ τορεύματα χρυσά καί στέμματα δ (α
ποίκιλτα ύπό λίθων πολυτίμων. Χρυσοτόρευτος δέ θυρίς ύποδηλοΰσα
τήν έκλιποϋσαν τέχνην

τών Καλαρρυτινών

τορευτών

προφυλάσσει

νϋν τήν σεπτήν εικόνα άπό τή ; περαιτεο^ καταστροφής.
Τό μέγα τοΰ Σπηλαίου άνοιγμά φιλοξενεί νΰν τόν Ναόν τής Μο
νής. Ή

άνθρωπίνη τέχνη μετέβαλε τό αιώνιον εργον τής φυσεως εις

φθαρτόν αρχιτέκτονα,

καί τόν βραχώδη

κατέστησε τροΰλος Βυζαντιακοΰ

ρ υ θμ οΰ ,

θολον τοΰ Σπηλαίου
κτιρίου

ioto-

δομηθεντος μεοΐ-

σοΰντος τοΰ δέκατου εβδόμου αίώνος. Αι αδηφαγοι φλόγες καταστρε
πτικής πυρκαΐάς έκραγεΐσης είς τήν Μονήν κατά τό ετος 1640 κα
τέστρεψαν πάν προΰπαρξαν ανθρώπινον εργον. Μόνον τοΰ άφθαρ
του τής φύσεως έργου, του Ίεροΰ Σπηλαίου και τοϋ σεπτού χειροτε
χνήματος τών ίερών χειρών τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά έφεισθησαν αι
φλόγες τής πυρκαΐάς, ήτις δέν άφήκε «λίθον έπί λίθον» κατά τήν
ρήσιν διασώζομενης έπιγραφής< Τίνα οικοδομήματα ύπήρχον άρα
πρό τής πυρκαΐάς έπι τοΰ μέρους ενθα σήμερον ύψοϋνται υπερκειμενα
άρρύθμως μέν πλήν γραφικώς τά σημερινά κελλία τών Σπηλαιωτών
καλογήρων ; Ή

πενιχρά τής Μονής βιβλιοθήκη δέν ,περιέχει σήμε

ρον ουτε σημείωμά τι ουτε κακάτεχνόν τινα καν εικόνα τών προτέρων
τής πυρκαΐάς χρόνων καί άν δέν περιεσώζετο ό έπί μεμβράνης Χρυσόδουλλος λόγος τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Κατακουζηνοϋ, δ

τής πυρκαΐάς μετέβαλον τά πάντα είς «μ ορφ ον υλην, καί μόνον τό
Ιερ ό ν Σ,τήλαιον παρέμεινεν άνέπαφον Τνα καί πάλιν οί Σπηλαιώται
πατέρες τοΰ δεκάτου εβδόμου αίώνος άνοικοδομήσωσιν εντός αύτοΰ
τόν Ναόν καί μεταφέρωσιν εις εύλαβές τών πιστών προσκύνημα τήν
Σεπτήν τής Π αναγίας εικόνα, διασα>θεΐσαν έκ τοΰ πυρός.
Κ αί νϋν είς τόν Ναόν τής Μονής, τόν δποΤον διακοσμεί τό ώραίον
ξυλόγλυπτον τέμπλεον καί τό άπό μαρμάβοον έγχρωμων μωσαΐκόν δάπεδον, τής τέχνης τοϋ δεκάτου έδδόμου αίώνος, πλ-ffv τής Σεπτής είκόνος τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά, μία καί μόνη απομένει είκών, φορητή
καί αΰτη, τών χρόνων τών προγενεστέρων της
Π αρά τήν Θεοτόκον τήν Σπηλαιώτισσαν
άριστερά

τόν

Χριστόν

καί δρθίαν

φοβερός πυρκαΐάς.

βρεφοκρατοΰσαν έν άρι-

ίσταμένην

παρίσταται

δε-

ξιςί έν τή είκόνι νεάνις ήμφιεσμένη τό πορφυροΰν ίμάτιον τών Βυζαν
τηνών βασιλ(νταίδων, διαποίκιλτον έκ δικεφάλων άετών καί άνατείνουσα άμφοτέρας τάς χεϊρας πρός την θεομήτορα. "Υ^ερθεν της κεφα
λής τής βασιλόπαιδος ή έπιγραφή « ’Ιωάννης Δούκας "Αγγελος Π αλαιολόγος Ραοϋλ Λάσκαρης Τορνίκης Φιλανθρωπι(ν)ός δ Ά σ ά ν η ς . .
τής υψηλότατης καί φιλοχρίστου Δεσποίνης καί αύτοκρατορίσης>, λύει έν μέρει την απορίαν τοΰ παρατηρηίτοϋ έπί τοΰ Ιστορικού
τούτου πολυτίμου μνημείου· οί δέ πλαγίως τής είκόνος έ^ιγεγραμμενοι Ιαμβικοί στίχοι
«ώ

πρό ώ ρας1 άνθος Ιΐκΐετμημένον

ίδε

πρό καίροΰ I τοΰτο δέ έκκεκομμένον

ΐδε

κλάδον θάλλοντα Π α I λα ιολόγων

Βασιλέων κρατίστων τ* εις γην πεσόντα |
Φεύ τομή άορος ή τοϋ θανάτου

\

1
2
3
4

οίόν τι δεινόν τοϊς βροτοίς ό θάνατος I

ή αγία Ευφροσύνη άνεΰρον ύπερμεσοΰντος τοΰ τετάρτου αίώνος έν

οΐ’δέν προτιμά, ο&δέ τών πάνυ τίμιων
ούκ άνθος ού κάλλος I ού βλαστοχόην

5

τώ Σπηλαίω τών ’ Αροανίων όρέων τήν Σεπτήν τής Παρθένου εικόνα,
τήν ίστορηθεΐσαν -ψτό τοΰ Εύαγγελιστοϋ Λουκά. Και έκεΐ ενθα πρό-

7

ο Παν ή ή Αρτεμις ή άλλη τις έκ τών Δρυάδων νυμφών, ό ενθεος
τών πιστών ζήλος καί τών συρρευσάντων καί διαδεχόμενων άλλήλους

6

τερον θά ελατρεύετο ίσως ύπό τών άρχαιοτέρων τοΰ τόπου κατοίκων

ο ί πλούτον ού δύναμιν ούδέ δόξαν I
ταχύς άλλ’ αμα πάντα έκκαταφέρει

Θ (εο )ΰ ταύτα κρίνοντος άρρήτοις ( λόγοις 8
εί καί έλάσσων τις I φύγη Παλαιολόγων τφ κράτει (1 )

9

εκτοτε Σπηλαιωτών
άνιστορησε

συμπληροϋσι πως δ ’.’ ημάς τήν θλ’.6εραν Ιστορίαν τής άγνωστου Βυ
ζαντινής βασ'-λόπα-δος. Πάντως είνε τις Παλα'.ολογίνα ή είκονιζομένη· πλήν τίς αυτη ; Θυγάτηρ ίσως τοΰ προσγραφομένου έν τή εικονι
«Ίωάννου Λοΰκα ’ Αγγέλου Παλαιολόγου Ραούλ Λασκάρεως Τορνικη
Φιλανθρωπινοΰ τοΰ Ά σ ά ν η » ήτις «άνθος πρό

ώ ρα ς έκτετμημένον»

κατά τό ιαμβικόν έλεγείον, εθανε πληγεϊσα ήπό τοΰ δρεπάνου τοΰ άμ«:λίκτθυ Χάρωνος, οστις «ούδέν, κατά τό αύτό έλεγείον, προτιμά, ου
δέ τών πάνυ τίμιων· ούκ άνθος ού κάλλος, ού βλαστοχλόην, ού πλού
τον, ού δύναμιν. ούδέ δόξαν». Έ τάφη άρα έν τή μονή νοσήσασα ή βασιλόπαις . η ύπό νόσου τίνος βασανιζομένη προσέφυγεν είς τήν άντίλη'ψιν τής ’ Αειπάρθενου, ώς φαίνεται είκονιζομένη ; ’ Ά γνω στος βασιλόπαις ! Σύ ής ό άμείληκτος θάνατος δέν έφείσθη τής δροσερότητος
τής νεότητος καί ής καί αύτό ετι τό όνομα άπεσβέσθη έκ τής αναθη
ματικής ταύτης εικόνος, ήτις μετά τόσους αιώνας ·*αί τόσας τοΰ ’Έ 
θνους περιπέτειας, μάς πληροφορεί τοσοΰτον έπιπολαίως καί, άμυδρώς

πατέρων

ή εύλάδε-α ίδρυσε

και άνέκτισε και

την έπανειλημμένως καταστραφεϊσαν ύπό τής πυρκαϊας

Βασιλικήν Μονήν τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, ήτις παρά τήν νεαρότητα
τών τειχών αύτής άνάγει τήν άρχήν είς τήν παλαιάν τοΰ Χριστιανι
κού θρύλλου ενοχήν, καθ’ ήν ή πίστις τών ανθρώπων έθεμεί-ίωνεν
έκκλησιας και διεδιδε τόν Χριστιανισμόν είς τά πέρατα τής τότε γνω
στής οικουμένης.
Οί χρόνοι διέρρευσαν μακροί άπό τής έποχής εκείνης. Ή

ιστορία

τής Ί ε ρ ά ς Μονής έχάθη άπωλεοθέντος παντός γραπτοΰ μνημείου άρχαιοτερου τοΰ Χρυσοδούλλου λόγου τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου τοΰ
Καντακουζηνοΰ. Ά λ λ ’ έάν αί περιπέτεια·, τής ίεράς Μονής έξηφάνισαν τά γραπτά περί αύτής μνημεία, απομένει δμως καί θά όρτομείνη
ετι αίωνόβιον τό εύγλωττότερον πάντων τών λοιπών άφηγούμενον τήν
ιστορίαν τής Ί ερ ά ς Μονής μνημεϊον, ή άποτόμως κεκομμένη’ ώ ς διά
μαχαίρας πετρώδης πλευρά τών Α ροανίω ν δρέων έφ’ ής τό Ιερ όν
Σπήλαιον καί ή εν αύτω Μονή. Ά φηγεΐται αυτη εύγλωττότερον παν
τός άλλου μνημείου γραπτοΰ ή άγράφου, Ιστορικού ή θρυλλικοΰ δτι
οί έ,π’ αύτής ενασκούμενοι καλόγηροι προήσπισαν χάρις είς τήν άπρό-

τήν θλ·.6εράν σου ιστορίαν, είς ποιαν άρα τής Πελοποννήσου γωνίαν

σιτον καί άπόρθητον τής Μονής τοποθεσίαν διά μέσου τών αιώνων

άναπαύεσα: : Ή βασιλική γεννεά σου έξέλιπε πρό αιώνων άπό τής ί.στο

καί τών περιπετειών τοΰ “ Εθνους, την πίστιν τών πατέρων αύτών και

ρίκής τοΰ Έ θ νου ς ημών σκηνής και μόλον δτι ό τάφος δστις καλύπτει
τήν βασιλικήν σποδόν σου θά παραμένει άγνωστος εις τούς αιώνας,

διετήρησαν αύτήν ώ ς άλλην έθνικήν παρακαταθήκην, έξ ής άνέλαμψε
μετά μακράν δουλείαν ή πολιτική τοΰ Έλληνικοΰ γένους άποκατάστασις. Α ί πολλαπλοί καταιγίδες αϊτινες κατεσ^τάραξαν την 'Ελληνι

ή θλιβερά τοΰ άωρου θανάτου σου Ιστορία διαθρυλλεΐται διά τής εί•/.όνος, ήν άφιέρωσεν ?σως εις τήν ιεράν τοΰ Σπηλαίου Μονήν ό ,τατ ή ρ σου, καί τήν οποίαν παραδόξως έσεβάσθησαν οί χρόνοι, αί πυρ-

κήν φυλήν, αιρέσεις θρησκευηκαΐ και πολιτικοί, στάσεις καί πόλεμοι
ομοεθνών πρός ομοεθνείς καί ομοθρήσκων πρός δμοθρήσκους, έπιδρο-

καϊαί, ή δουλεία, ή βαρβαρότης καί αί επαναστάσεις.
Οί χρόνοι διέρρευσαν μακροΐ άπό τής έποχής καθ’ ήν οί θρυλλικοί

ύπό τήν μετεωριζομένην έν τφ άποτόμω βράχο) Ίεράν Μονήν και έκυ-

πρώτοι δομήτορες τής ίεράς Μονής οί δσιοι Συμεών καί Θεόδωρος καί

μαί Σλαύων, Φράγ>γων, 'Ενετών, Τσύρκοίν και Αιγυπτίων, διήλθον
λίσθησαν έξαφανισθεϊσαι εις τό βάθος τών άπελθόντων αιώνων ώ ς
κυλίονται μέχρι τοΰ νϋν κατσ,πίπτοντα καί παρερχόμενα αενάως τά
υδατα τοΰ παραρρέοντος Βουραϊκου ποταμοΰ.

(1) Τό επίγραμμα τοΰτο εχει δημοσιευθή, πλήν έκ κάκιστης άναγνώσεως
και παντελώς παραμεμορφωμένον, είς τό «Κτιτορικόν ή προσκυνητάριον τής
ι ερας καί βασιλικής μονής τοΰ Μεγάλου ^Τϊήλαίου. Ά θήνησιν, Έ κ τής τνπο*υπογραφίας Κ. 'Ράλλη ,α ω μ '» σελ. 16,

Μ ιχαήλ Γ ο ύδ α ς
Σ η μ . Είς τήν σελίδα 271, στίχος 18, άνάγνωθι : « Ό θρησκευτικός
λος δέν εχει», άντί « Ό θρησκευτικός θρϋλλος εχει».

θρΰλ’

&αί δέν fjfrav μονάχα ή εξαιρετική ομορφιά της, ποΰ είχε γοητεύση τόν πλούσιο, άλλά ή κινήσεις, ή υπαρξίς της, ή έκφρασις σ ’ αύτά
τά μισοσχηματισμένα χαρακτηριστικά — δλα τοΰ έφάνηκαν πώς έ
δειχναν, δτι έπρόκεαο γιά μιά πάλη μεταξύ ενός πρωτογενούς καλοΰ
χαρακτήρος καί μιάς άναιδείας, ποΰ έβλάσταινε. Καί επειδή είχε τής
ανυπολόγιστες Ιδιοτροπίες τοΰ περιττού πλούτου, άπεφάσισε νά σώσ[|
το φτωχό παιδί.
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Δέν έχρειάσθη μεγάλη δυσκολία νά την κατακτήση, γιατί δέν ανήκε
σέ κανένα. Τής έδωσε ενα δνομα και την έβαλε σ’ ένα άπό τά καλλί

Χωρ^ς καμμιά ένόχλησι, χωρίς κόπο ανέβηκε τα λεια μαρμαρεηα
σκαλιά μέ τήν έξωτ6ρι*ή όμορφιά τη ; καί τό α ρ μ ό ν ιό της παραστημα.
Είχε καταλάβη τή θέσ, της στά σ α λ ό ν ι τών πλουσ«*ν κα, των
οών χωρίς νά πληρώση τήν είσοδό της μέ τήν τιμη της και την καλη
φήμη

της. Καί δμως κανείς δέν μπορούσε νά πή Οπο που ηρχετο

έψιθύριζαν μονάχα, δτι είχε ξεφύγη άπό τόν συρφετό.
’Επέρασε τήν πεινασμένη .παιδική της ήλικια σ ενα προαστειο του
Παρισ'.οΰ μεταξύ φτώχειας και ακολασίας, μιά ζωή, που έχουν γτ
αύτή, κάποία Ιδέα μονάχα εκείνο-, ποϋ τήν γνωρίζουν απο πείρα,
μεΐς οί άλλο:, ποΰ ιιαθαίνομε τή ζωή ο?φ βιβλία και ά φ η γ η σ ε ι ς χρεια-

ζόμεθα νά

μάς βοηθήση ή φαντασία μας γ·.ά νά λάβωμε μ α ώ έα της

κληοονομικής άθλιστητος σέ μ-.ά μεγάλη Λ
μερότερες εικόνες, « ο δ άναπαρ-.στα ή

1 -

και όμως ^η τρο

φαντασία μας, είνε

άχρωμες

μπροστά στήν πραγματικότητα.
^
,
«
Κυρίως ήταν μοναχά ζήτημα χρόνου τό πότε τήν είχε αρπαξη η
άκολασία γύρω της — σάν ένας οδοντωτός τροχός μηχανής, που πιά
νε, τόν άνθοωπο σάν πλησιάζει. Καί μπορούσε, άφοΰ θ α την έστριφογύοίζε σέ αιά σύντομη ζωή άτιμίας καί ταπεινώσεως, να την πετάξη uέ τήν αμείλικτη άκρίβε.α τής μηχανής σέ μια γωνία, δπου θα
£τελείω ^ άχρηστη καί παραμορφωμένη αύτή ή γελοιογράφ ε τη,
ανθρώπινης ζωής.
,
. .
’Αλλά τότε, δπως συμβα ίνει κάποτε, την «ανεκαλυψε» ενας πλου
σιος καί μέ μεγάλη θέσι, τήν ώ ρα ποϋ ’έτρεχε δεκατεσσάρων χρόνων
παιδί σ’ ένα άπό τούς καλλίτερους παρισινούς δρόμους.

Επηγαινε σ

ενα σκοτεινό δωμάτιο αύλής στή rue des quatre vents, δπου εΐργαζετο σέ μιά γυναίκα, πσϋ είχε ειδικότητα στά λουλούδ·.α του χορού.

τερα μοναστήρια- καί ό ευεργέτης της είχε τη χαρά νά δή νά μαρα
θούν καί νά έξαφανισθοΰν τά κακά σπέρματα. 'Απέκτησε ενα υπο
χρεωτικό, κάπως νωθρό χαρακτήρα, μιά ήρεμη, άμεμπτη συμπεριφορά
και μιά σπανία καλλονή. "Οταν έμεγάλωσε, τήν έπήρε γτναΐκα. Ή
συζυγική ζωή τους ήταν άγαθή και ειρηνική. Χ ωρίς νά συλλογίζεται
τή μεγάλη διαφορά τής ηλικίας είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη σ ’ αύτή
καί τήν άξιζε.
Στή Γαλλία οί σύζυγο: δέν ζοΰν τόσο στενά συνδεμένοι δπως σέ
μάς. Α ί αξιώσεις, λοιπόν, μεταξύ των δέν είνε τόσο μεγάλες κ ’ ai
απογοητεύσεις των είναι μικρότεροι. Ό χαρακτήρας της δέν άίΛέκρουε
τήν ευγνωμοσύνη. Τ ά πλούτη δέν τήν έκαναν νά πλήττη- ά,τ’ εναντίας
— συχνά ένοιωθε παιδική χαρά γι’ αύτά. ’Αλλά δέν τό έμάντευε κα
νείς, γιατί ήταν πάντα θετική καί αξιοπρεπής. Ύποπτευοντο μονάχα,
δτι ή καταγωγή της δέν ήταν παραπολύ αληθινή- άλλά επειδή κανείς
δέν ο^ταντοΰσε, έπαψαν καί νά ρωτούν- στό Παρίσι έχουν τόσα άλλα
πράγματα νά σκέπτωνται.
Είχε λησμονήσει τό παρελθόν της. Τό είχε τόσο λησμονήση δπως
λησμονούμε έμεΐς τά ρόδα, τής μεταξωτές κορδέλλες καί τά κιτρινισμένα γράμματα της νειάτης μας, — δεν τά σκεπτόμεθα ποτέ. Είνε
κλεισμένα σ’ ένα συρτάρι, ρτοΰ δέ τό άνοίγομε ποτέ. Κίαί δμως — άν
τύχη καμμιά φορά νά ρίξωμε μιά ματιά στό μυστικό συρτάρι, παρα
τηρούμε τότε άμεσως μήπως λείπη ένα άπό αύτά τά ρόδα ή ί] μικρό
τερη κορδέλλα. Γιατί τά θυμούμεθα δλα τόσο καλά· — at αναμνήσεις
είνε έκεϊ, τόσο δροσερές — ■ τόσο γλυκείες — καί τόσο πικρές.
Καί έτσι έλησμόνησε τό παρελθόν της, τό έκλεισε καί επέταξε τό
κλειδί. — Ά λλά τή νύχτα ώνειρεύετο κάποτε τρομακτικά πράγματα.
Ξανάνοιωθε πώς τήν έδερνε μέ τή βέργα στούς ώμους ή γρηά στρίγ
γλα, πού Ικάθητο άλλοτε στό σπίτι της, καί πώς τήν έβγαζε έξω στόν
ψυχρό πρωινό άνεμο γιά νά πάη στή γυναίκα μέ τά λουλούδια τοΰ
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χορού. Αναπηδούσε τότε στό κρεββάτι καί κυττοΰσε με θανάσιμο φόβο
μέσα στό σκοτάδι. Ά λλά γλήγωρα πάλι ένοιωθε τή μεταξωτή κοι>βέρ-

m καί τά μαλακά προσκέφαλα καί τά δάκτυλά της νά γλυστροϋν α
πάνω στά πλούσια στολίδια, τοΰ λαμπρού κρεββατιού της και έ 'φ , μι
κρά, κοιμισμένα αγγελούδια παραμέριζαν αγάλια αύτο τό βαρύ όνει
ρό, έδοκίμαζε μέ μεγάλη ηδονή τήν ιδιαίτερη εκείνη εύχαριστησι, ποΰ
αισθανόμενα, δταν άνακαλύπτομε, δτι ενα άσχημο καί κακό δνειρο —

Λεϊνες βδέλλες καί εκείνες τής γυναίκες, ποΰ τά φορέματα τ ο ι ; ;;■··.
τά στολίδια τους «στοίχιζαν -περισσότερο ά φ ’ 3σο μπορεί νά δώσή' ή
εργασία ολόκληρης ζωής ένός άπό αυτούς.
Καί ένφ έκύτταζε τή σειρά τών άμαξιών, ^τοΰ περνούσε σιγά μέσα
άπό τό πλήθος, έπρόβαλε μία άλλη άνάμνησις, μιά μισολησμονημένη ει

χορό τοΰ ρώσσου πρεσβευτοΰ.'Όσο έπλησίαζε τό άμάξι στήν πρεσβεία,

κόνα άπό τή μαθητική ζωή τού μοναστηριού. ’Εσκέφθη ξαφνικά τήν
ιστορία τοΰ Φαραώ, ποΰ θέλησε νά καταιδιώξη τούς Εβραίους στήν
Έρυθ'ρά Θάλασσα μέ ·τά πολεμικά του άρματα. Καί έ'βλεπε τά κύματα,

τόσο έπήγαίνε σιγότερα, έως δτου έπήρε σειρά μέσα στά άλλα αμά

ποΰ πάντα τά είχε φαντασθή κόκκινα σάν αίμα, νά στέκωνται σάν τοί

ξια· καί τότε έπροχωροΰσαν τά άλογα βήμα πρός βήμα. 2 τή μεγάλη
πλατεία μπροστά στό μέγαρο, ποΰ ήταν ζωηρά φωτισμένο μέ γκάζ και

χος προς τά δύο μέρη τών Αιγυπτίων. Τότε άντήχησε ή φωνή τοΰ
Μωυσή· οφτλωσε τά ραβδί του στά νερά καί τά κύματα τής Έ ρυθράς

πυρσούς, είχε μαζευθή ^ιλήθος λαός. Καί δέν έστέκοντο έκεΐ μονάχα
διαβάτες, άλλά κυρίως έργάτες, τεμπέληδες,, φτωχές γυναίκες και άμ-

Θαλάσσης κατέπιαν τόν Φαραώ καί δλα τά άρματά τοι». Έγνώριζε,
δτι ό τοίχος πού έστέκετο εδώ μπροστά της καί άπό τά δύο μέρη, είνε

ήταν μονάχα δνειρο.
Ξαπλωμένη στά φουσκωτά προσκέφαλα τοΰ αμαξιού της έπήγε στο

φίβολες κυρίες· είχαν παραταχθή σέ -πυκνό συνωστισμό καί στης δυο

άγριώτερος καί ά ριτακτ:κώτερος άπό τά κύματα τής ·θαλάσσης· έγνώ-

σειρές τών α μ α ξώ ν φαιδρές παρατηρήσεις καί χονδρά άστεΐα στην
άγρια διάλεκτο τοΰ Παρισιού έπεφταν σάν χαλάζι στούς διακεκριμέ

ριζε, δτι μονάχα μιά φωνή έχρειάζετο, ενός Μωϋσή, γιά νά κίνηση
δλη αύτή τήν ανθρώπινη θάλασσα, ώστε νά όρμήση άφανιστική καί

νους άνθρώπους. Ά κ ου γ ε λόγια, ποΰ άπό πολλά χρόνια δέν είχε άκου-

νά καταπίη μέ τά κόκκινα κύματά της τή λάμψι τοΰ πλούτου καί τής

ση καί έκακκίνιζε στήν Ιδέα, δτ, αύτή ίσως ήταν ή μόνη άχό δλη τή
μακρυά σειρά τών άμαξιών, ποΰ καταλάβαινε αυτές τή ς πρόστυχες εκ

δυνάμεως.
·;
Ή καρδιά της εχτυποΰσε δυνατά καί έστριμώχθη μέ τρεμοΰλα σέ

φράσεις τοΰ δχλου τοΰ Παρισιού. Ά ρ χ ιζε νά κυττάζη τά-πρόσωπα γύ
ρω της- τής έφάνη σάν ν.ά τά έγνώριζε δλα. Ή ξ ε ρ ε τί έσυλλογόζοντα,

μιά γωνιά τού άμαξιοΰ. "Ο χ, δμως άπό φόβο, άλλά γιατί δέν έπρεπε
νά τήν δοΰν εκείνοι οί έξω ' γιατί τούς έντρέπετο. Γ ιά πρώτηί φορά

τί έγίνετο μέσα σ’ αύτά τά κεφάλια κ α ί - σιγά— σιγά την έπλημμύρισε
πλήθος άπό αναμνήσεις. Προσπάθησε δσο μπορούσε να τής άποφύγΐ].

τής έφάνηκε ή δική της εύτι-χία σάν μιά αδικία, σάν κάτι, ποΰ επρεπε
νά ντροπή γι’ αύτό.
.· Ή τα ν , λοιπόν, ή θέσι της στό λαμπρό, τό κομψό άμάξι ; Καί δέν

άλλά έκεϊνο τό βράδυ δέν άνεγνώριζε σχεδόν τόν εαυτό της. ^
Δέν είχε χάση, λοιπόν, τό κλειδί τοΰ κρυμμένου κουτιού- άθελα τό
έβγαλε καί ή αναμνήσεις τήν εκυριευσαν.
Έθυμήθη πόσο συχνά ή ίδια -

μισό παιδί -

είχε καταφάγη μέ

ανήκε κυρίως σ ’ έκεϊνο τό κυματίζον πλήθος, μέσα στά ^ταιδιά τοΰ
όχλου ; Μισολησμονημένες Ιδέες καί αισθήματα τήν έκαμαν νά σηκώση τό κεφάλι της σάν άρπακτικό ζώο, ποΰ έμεινε καιρό δεμένο. ’Έ 

λαίμαργα μάτια τής κυρίες, ποΰ έπήγαιναν στολισμένες μέ τυ άμάξι

νοιωσε τόν εαυτό της ξένο καί χωρίς πατρίδα στή λαμπρή ζωή της

στό χορό και στό ^ατρο- πόσες φορές είχε κλάψη μέ πικρό φθόνο για

καί μ’ ένα είδος σατανικού καϋμοΰ έσυλλογίσθη τό τρομερό μέρος,
άπό τό όποιο είχε ξεκινήση. ’Έπιασε τήν πολύτιμη δαντελλένια εσάρπα
της· μιά άγρια ορμή τής ήρθε νά καί α στρέψη κάτι — εκείνη τή στιγ

τά λουλούδια, ,ποΰ τά έδενε μέ κόπο γιά νά στολισθουν άλλες μέ ατ-τα.
'Εδώ έβλεπε ’ τά ίδια λαίμαργα μάτια, τόν ίδιο άχόρταγο φθόνο, γε
μάτο μίσος. — Καί οί σκυθρωποί, σοβαροί άνδρες, που έκύτταζαν τα
πολύτιμα άιιάξ-.α μέ αισοπεριφρονητικά, μισοαπειλητικά βλέμματα τήν έγνώριζαν δλοι. Μήπως ή ίδια δταν ήταν κοριτσάκι δέν έστέκετο

μή έσταμάτησε τό άμάξι στή μεγάλη πόρτα τοΰ μεγάρου.
Ό υπηρέτης άνοιξε τήν πόρτα τοϋ άμαξιοΰ καί κατέβη άργά μέ "ό
χαμόγελό της γεμάτο καλοσύνη, (.ιέ τήν ήρεμη, άριστοκρατική της ευ

σέ μιά γωνία γιά ν’ άκούση μέ ορθάνοιχτα μάτια τής συνομιλίες τον;
γιά τήν άδικίά τής ζ ω ή ς,'γ ιά τήν τυραννία τών πλουσίων, για τα δι

πρέπεια. Μιά νεανική μορφή κάποιου άκολοΰθου τής πρεσβείας, τήν ύ-

καιώματα τών έογατών, ποΰ γιά νά πάρουν δέν. είχαν παρά ν

α

γοητευμένος μάλιστα, δταν ενόμισε πώς είδε ασυνήθιστη λάμψι στό

πλώσουν τό χέρι τους ; Ή ξ ε ρ ε , δτι δλα τά μισούσαν - άπό τά^.α-'
λοθρεμιιένα άλογα καί τόν επίσημο άμαξα εως τά άπαστράπτοντα αμα-

μη τό χέρι της. Γεμάτος άπό -περηφάνεια καί έί,τίδα άνέβηκε μαζί της

ξ-.α·' άλλά πιο πολύ ^κείνους, πού έκάθηντο μέσα — τής άπληστες I-

τά λεία μαρμαρένία σκ α λ ιά .

πεδέχθη και ήταν ευτυχής, δταν έστηρίχθη στό βραχίονά του, κατα
βλέμμα της καί άνέβη στούς εβδόμους ούράνούς, δταν ένοιωσε νά τρέ—

%Άλλά, πήτέ μου, ώραία κυρία, ποια καλόκαρδη νεράιύα σας εδοσε σχήν κούνια σας τό θαυμασιο,δώρο, ώστε να έχη κάτι το Ιδιαίτερο
δ,τι κάνετε καί δ,τι είνε δικό σας; Καί μονάχα ενα λουλούδι άν βάλετε
στά μαλλιά σας, αύτά εχει Ιδιαίτερο θέλγητρο, σάν νά τό έρράντισε ή
πρωινή δροσιά. Καί δταν χορεύετε τό έδαφος φαίνεται σάν νά ΰποχωρϊι καί νά ύποκύπτβ στά βήματά σας».
'Ο χόμης έξαφνίσθη πολύ γι’ αύτό τό μακρύ και μαλακό κομ^τλίμεν-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

το" γιατί δέν τοΰ ήταν διόλου εύκολο νά εκφραζεται τοσο καλα. Καί
ιπερίμενε νά τό επιδοκιμάσω ή ωραία κυρία. Αλλα ηπατήθη. Εκείνη
εσκυψε στά κάγκελα τοΰ μπαλκονιού, δπου είχαν βγή νά δροσισθοΰν

Τ ί εννοώ μέ τόν δρον 'Ελληνική μουσική ; 'Ελληνική μουσική είνε

μετά τό χορό καί έκύτταζε κάτω τό πλήθος καί τ’ αμάξια, ποϋ ηρχοντο
ακόμα. ’Εφαίνετο, δτι δέν είχε προσέξη διόλου τή φιλοφροσύνη τοΰ

άρά γε, εκείνη, τήν όποιαν διάφοροι συνθέται δημιουργούσι διά τής

κόμητος- εκείνος άντίθέτα>ς την ακούσε να ψιθυρίζω την ακαταλιγπη

φαντασίας των, έπί τή βάσει τών διοαγμάτων, άτινα άρύονται έκ τών

λέξι «Φαραώ». Καί τήν ώρα, ποΰ άκριβώς ήθέλησε νά

παραπονεθή

Ετρωπαίκών ώδείων ; Το ϋέμα τούτο ανέπτυξα διά μακρών κατά τό

γιά τήν αδιαφορία της, εκείνη έγύρισε γιά νά μπή στό σαλόνι. "Α 
ξαφ να έστάθη μιτροστά του καί τόν έκύτταξε μέ μεγάλα, παράξενα

παρελθόν ετος είς δύο διαλέξεις μου, γενομένας έν τφ ώδείψ ’Α θ η 

μάτια ποΰ έφάνηκαν στόν κόμητα έντελώς ξένα.
«Δέν τό πιστεύω, δτι στή κούνια μου ήταν μιά καλόκαρδη νεραϋδα
δέν πίστεύω, δτι είχα ποτέ διόλου μιά κούνια— κύριε κόμη. Αλλα -j
διορατικότης σας εκαμε μεγάλη άνακάλυψι γι’ αύτά ποΰ είδατε γιά
τά λουλούδια μου καί τό χορό μου. Θά σάς εμπιατευθώ τό μυστικό τής
πρωινής δροσιάς, ποΰ ραντίζει τά λουλούδια. Είνε τά δάκρυα, κύρ:ε

νών καί είς συνεντεύξεις δοΰεισας είς διαφόρους εφημερίδας, αίτι—
νες ήρώτησαν τάς γνώμας μου συνεπείς τοΰ θορύβου τόν όποιον είχον ,τροκ αλέσει αί γνώμαί μου εκειναι. Από τής άπόψεως ταύτης δύ
ναμαι νά εψιω, δτι έν τφ ζητήματι τουτω αποδέχομαι τόν) χαρακτη
ρισμόν τού έπαναστάτου, δν ευγενεις μου φίλοι μοί άπέδωκαν έπί τή
ϋκαιρίςι έκείν[|. Π αρά τήν ένανιιαν πράγματι κοινήν άντίληψιν έγώ
φρονώ, δτι τά τοιαΰτα έργα τών ειρημένων συνθετών δέν άποτελοΰ-

κόμη, ποΰ ’έκλαψαν άπό φθόνο καί ντροπή, άπό απογοήτευα ( καί λύσ

σιν 'Ελληνικήν μουσικήν. Άποτελούσιν άπλώς συνθέσεις Εϊ·ρα*παϊκάς

σα. Καί άν σάς φαίνεται, δτι τό έδαφος υποχωρεί τήν ώ ρ α ποΰ χο
ρεύομε, αύτό γίνεται γιατί τρέμει άπό τό φθόνο εκατομμυρίων άνθρώπων» ’ Μίλησε μέ τή συνηθισμένη ηρεμία της, έχαιρέτισε ετγενικά καί

μέ τινα ελληνικήν φτόχρωσιν εΐς τινας αύτών γραμμάς. Ήκολούθη-

έξηφανίσθη στό σαλόνι.
Ό κόμης άπέμεινε πάλι έκεϊ εντελώς ξαφνισμένος.

σαν δηλονοτι οι ειρημενοι συνθέται έν τφ έργφ τούτω γνωστοτάτου
Ευρωπαίου πάσης έθνικότητος μουσουργούς, οιτινες, βλέποντες έξαντλουμενα τα θέματά των, προσεφυγον εΐς άγνωστα προς τό ευρωπαϊ

Έ ρ ρ ιξ ε ενα

βλέμμα στό πλήθος τοΰ λαοί—Ινα όραμα, ποΰ το είχε δή πολλές φ ο
ρές· είχε κάμη πολλά άσχημα καί λίγα καλα λογοπαίγνια γι

αυιο το

«πολυκέφαλο τέρας». Ά λλά μόλις απόψε έσυλλογίσθη δτι αύτό τό τέ
ρας είνε κυρίως τό όλεθριώτερο περιβάλλον, ποΰ μπορεί νά στοχααθή
κανείς, γιά Ινα μέγαρο.
Π αράξενες καί όχληρές ιδέες περνούσαν άπό τό νοΰ τοΰ κόμητος.
Είχε χάση δλως διόλου τήν ισορροπία του καί κατά τήν διάρκεια μιάς
ολόκληρης πόλκας δέν μιπόρεσε νά ξαναβρή τη διαθεσι του.

κόν κοινόν θέματα διαφόρων λαών, δπως έπί παραδείγματι ό αθάνα
τος Βέρδη επραξε κατά τήν σύνθεσιν τής « Ά ιδ α » ή όποία είνε μία
καθαρώς ευρωπαϊκή σύνθεσίς μέ άμνδράς εμπνεύσεις στοιχείων τής
Α ραβικής μουσικής. Τ ό αύτό έπραξεν ό Ρ ώ σσος συνθέτης Κλαζούνωφ, τόν όποιον άναφέρω Ιδιαιτέρως, διότι έπεξειργάσθη 'Ελληνικά
θέματα καί δυστυχώς παρηλλαγμένα καθόσον ήρύσθη ταύτα έκ τής
ήκιστα πιστής συλλογής τοϋ Ducoudray. Τ ό αύτό δέ Κπραξαν καί οί
άλλοι.

Αλ}.

απαντες ούτοι δέν δύνανται νά ϊσχυρισθώσιν, ούτε καί

ίοχυρίσθησαν δτι έγραψαν μουσικήν Αραβικήν, Ελληνικήν, ή οΐανδήποτε άλλην, ούτε δέ ή μουσική τήν οποίαν συνέθεσαν είνε προορι

(Μ ετάφρασις Δ , Χ ατξοπ ονλ ον)

Άλεξάντερ Λ. Κείλαντ

σμένη διά τούς λαούς έκ τών όποιων ένεπνεύσθησαν, ιδιά τούς Ά ρ α 
βας λ. χ. τούς "Ελληνας κλπ.

ΐ ν , * ίχνη ακριβώς α ν ώ ν
iutt τα ιχνη * y
^
επομένω ς δέ παρασκεύασα

>

Τ * ? £ Ϊ
μουσικήν m i τη βασε:

νη σανίς σωτηρίας ύπήρξεν δτι ήκουσαν κάπου - κάπου ολίγον θέμα

δημώ δους μουσικής, εχουσι

τοΰ γνωστού δημώδους άσματος «τό γιοφύρι τής "Α ρτας», τού κρή-
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ώ ς έδόθησαν ύπό τών συλλογέων είς τόν έλληνα συνθέτην. Ά λλά δέν
είναι μόνη ή κοινή άντίληψις, ήτις κατεδίκασε τό εργον τοΰτο τού κ.
Καλο(Λ)ίρη. Καί αύτός ό ί’διος συνθέτης του κατενόησεν έπί τέλους τό

γ* ^

είνα, 'EU.ipwoi,^ oftre^ είναι « * * * ►

μάταιον τής προσπαθείας του. Καί ούτως, εύθύς μέν έ ξ άρχής έννοή-

ναι δ-ά τόν 'Ελληνικόν λαόν, δστις μάλιστα, ουδεν εκ των σ
εσε
τον ^
1
αΐτών μίαν θορυβώδη σογκεχυμενην
•ίουτων εννοων, αποκομίζει εξ
μ
,
τύαπανον
"άντίληψιν μουσικής 6λα>ς ξένης πρός το ακαυστικον αυτου τυρπι
.

μουσική τοΰ μέλλοντος. Μετά τινας δέ παραστάσεις τού έ’ργου, λίαν

’Εγένετο δέ τούτο, διότι <* είρημένοι συνθέται έν τω έργφ avumr η-

δυσαναλόγους κατ’ αριθμόν -καί καρπούς πρός τόν κολοσσός τής κα-

κολούθησαν, ώς είπον, τά διδάγματα τών έν τοις ώδειοις της Ε υ ρ ώ π η

ταβληθείσης προσπαθείας, οταρεδόθη τό έργον είς τήν λήθην. ’Αμφι

διδασκάλων των, ουδόλως δ’ Σλάβον ύπ’ οψιν την καθαρως ελληνική

βάλλω δέ πολΰ άν ό ελληνικός λαός θ ά καταστή τόσον έπιλήσμων έαυ-

αουσικήν τεχνοτροπίαν, ούτε δέ τάς μουσικας και χορευτικά; παοα-

τοΰ, ώστε νά έκθάψη αύτό καί νά τό άκούση μετά τριάκοντα ή τεσσα

δόσεί" τού ελληνικού λαοΰ, α*ό τών οποίων ήδύναντοπλειστα πράγ

ράκοντα ?τη.

μ ατά’ νά διδαχθώσι. Ούτε την αφέλειαν κάν τ η ; ελληνικης ψυχη,
συναντά τις είς τά έργα των, άλλ' ούτε * ν

σας, δτι τά ελληνικά ώτα δέν θ ά μείνωσιν ευχαριστημένα έκ τής μου
σικής του, κατέφυγεν εις τό έγχείρημα δτι ή μουσική του αυτη είναι

Τοιαύτη, λοιπόν είναι ή αποτυχία, είς ήν ,ττροώρισται νά καταΐδικά-

ρυθμό* τον ελληνικόν.

ζωνται οι αξιούντες, δτι δημιουργοΰσιν ελληνικήν μουσικήν ! Μέχρι

Άποτελούσι ταΰτα έν συμπίλημα έλληνικών μουσικών γραμμών και

τής δημιουργίας καθαρώς έλληνικών μουσικών συνθέσεων ούχί δέ έλ

έ/Ιηνικών ρυθμών μετά ευρωπαϊκών τοιούτων, Τοντο κατ’ αίνους εί-

ληνικής μουσικής πρέπει νά μεσολάβηση μακρά χρονική περίοδος έπι-

/αι ελληνική μουσική /

σταμένης καί προσεκτικής μελέτης τής ελληνική; μουσικής, εκκλησια

Τ ό άπάγαυσμα τών τοιοΰτων θεωριών τών είρημένων 'Ελλήνων συν-

στικής τε καί κοσμικής. Διά τής μελάτης ταύτης θά καταδειχθή, δτι

θετών καί τό κορύφωμα τήςπροαρτ,αθείας αύτών,δπως άρυσθωσι μέν ελ

οΰτε τά στοιχεία, έφ’ ών στηριζόμενοι έργάζονται οι "Ελληνες συνθέ-

ληνικά θέματα ψύγωσι δ ’ δμως δσον τό δυνατόν, μακρότερον απο της

ται, είναι αρκετά, οϋτε δέ ή Ευρωπαϊκή αρμονία και άνάπτυξις είναι

καθαυτό έλληνικής επεξεργασίας και άναπτύξεως τών θεμάτων τού

ίν.ανη νά άποδώση τό πνεΰμα καί τόν χαρακτήρα τής ελληνικής μου

των, άπτότερον αλλαις λέξεσι μαρτύρων τή ; άποτυχίας των τοιουτου

σικής, αλλ οΐτε και μοναι αι στοιχειώδεις γνώσεις τών άρχαίων μοι*·

εΐδου; μουσικών αντιλήψεων αποτελεί κατ’ έμην κρίσιν ό «Π ρωτομά

σ'κών κλιμάκων, τας οποίας προβαλλουσιν ώ ς δεΐγιια πανσοφίας οί θέ-

στορα;» τοΰ συνθέτου κ. Καλομοίρη. Φαίνεται δτι ή τύχη έφερεν ού

λοντες νά ύποστηρίξωσι τήν γνώμην των "Ελληνες συνθέται μας, α

τως, ώστε δ συνάδελφος καί ό φίλος μου κ. Καλομοίρης, δστις πέρυ-

ποτελούσαν επαρκή^εφοδια, ωστε να καταστώσιν ικανοί νά διεκπεραιώ-

σιν ήθέλησεν νά άντ-.κρούση τάς εμάς Ιδέα; διά διαλέξεώς του, ήν ε-

σωσιν έπιτυχώς τό μέγα εργον, ούτινος έπελάβοντο έν άγνοια τής α 
δυναμίας αύτών#

καμε κατόπιν τών έμών διαλέξεων έν τώ Ωδειω Αθηνών, νά πεση αύ
τός ένδόξως διά τού «Π ρωτομάστορα» τό πρώτον και μέγιστοι θύμα
τών θεωριών του. Διότι δέν είναι μόνον ή έμή άντίληψις, άλλ’ είναι
η άντίληψις τών μάλλον άμερολήπτων έκ τών άκουσάντων τ)όν< «Π ρω 
τομάστορα», δτι τό εργον τοΰτο εΐναί τι δλως ξένον προς τόν

Ελληνα

καί τήν Ελληνικήν ψυχήν καί δτι αν ύπάρχη καλόν — δπως καί ύ^άρχει __ είς τόν «Πρωτομάστοραν» είναι έκεϊνο, τό όποιον ούδεμίαν
έχει σχέσιν πρός τήν ελληνικήν μουσικήν. Διά τους προθυμοποιηθέντας δέ νά άκούσωσι τόν τΠ ρωτομάστορα» ώ ς εργον ελληνικόν ώ ς μό

Κ. Α. Ψάχος
Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής
έν τω Ώ δ ε ί ω ’Αθηνών

φημερίδα καί διάβασε, ένώ έγώ θά γράφω».
Καί έτσι εγινε.

ΤΟ Π Ν Ε Υ Μ Α Σ Τ Η Μ Π Ο ΥΚ ΑΛΑ
( διήγημα)

Τό πρωί έδημοσιεύετο είς τήν έφημερίδα τής μικρός πόλεως μία
συνομιλία μέ τόν μεγάλο συμπατριώτη μας Τζαίμ’ς Α ν τε ρ σ ο ν είς τήν
’ Αμερικήν.
’Από μ ά μικρή καλύβα τοϋ Α(λλκαιπινγ προερχόμενος αιαός ό Ά ν τερσον είχε καταλάβη διακεκριμένην θέσιν χάρις είς τήν φυσικήν
ιδιοφυίαν του καί τήν Ιδίαν του δύναμιν είς τήν μεγάλην πόλιν. Π ρόσω
πικότης τοΰ κράτους Ούΐσκονσιν τών ’ Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερι

Ή τ α ν μιά φορά ενας ψαράς,

πού εβγαλε

άπό τή θάλασσα μιά

μπαυκάλα. Καί στή μ^ουκάλα ήταν ενα πνεύμα, ποΰ τόν έδελέασε νά
τήν άνο<ξη. “ Ετσι άπελευθερώθη ό αίχμάλωαος καί έκυρίευσε τόν α
πελευθερωτήν του . r . Nat. αύτή είναι μια παληα Ιστορία απο τας
«Χίλιες και μίαν νύκτα» ποΰ τάς ξέρομε δλοι. 'Αλλά έδώ θ' ακούσωμε
μία άλλη Ιστορία μπουκάλας, ποΰ έδημοσιεύθη εφέτος.
’Εκάθητο μιά φορά ενας φτωχός έφημεριδογράφος στό υπόγειο ε
στιατόριο τής δημαρχίας τοΰ Λίλλκαιπινγ (είναι μιά μι^ρή πόλις) και
είχε μπροστά του μιά μπουκάλα. 'Ο φελός είχε βγή καί τό πνεύμα είχ
έξαφανισθή- μάλιστα είχε άρχίση τώ ρα νά καταβάλλη τον απελευθε

κής, Δισεκατομμυριοϋχος καί δήμαρχος ένίκη σε κατά τά ς τελευταίας
εκλογάς ώ ς ύποψήφιος τών δημοκρατών καί κατά τήν εκλογήν τοΰ προερου τό παρελθόν ετος έδόθησαν καί μερικοί ψήφοι είς τόν Τζαίμ’ς
Αντερσον. ’Αλλ' δ,τι εΐχε μεγαλήτερο ένδιαφέρον γιά τήν πατρικήν
πόλιν έδημοσιεύθη μέ μαϋρα στοιχεία στήν στήληντών τηλεγραφημάτων.
Ό αξιότιμος γηραιός κύριος έπί τη ενκαιρί^ της έορτής τής έξηκονταετηρίδος του έδώρησε στήν κοινότητα τοΰ Λίλλκαιπινγ ένα κεφάλαιο
δέκα έκατομμυρίων, τή οποίον ,-τοσόν θά έπληρώνετο μετά τόν θάνα
τόν του.

ρωτήν του. ώστε αυτός «δοκίμαζε τήν έπίδρασιν τοΰ Spiritus familia-

Μεγάλη συγκίνησις κατέλαβε τήν πόλν καί τό ονομα τού Τζαίμ’ ς
’ Αντερσον έφέρετο σε δλα τά χείλη, εύλογούμενον άπό δλους. Ό δη

ris του.
Σ τό ίδιο τραπέζι έκάθητο επίσης ενας φτωχός σχεδιαστής.

μοσιογράφος έκάθητο μέ τόν σχεδιαστήν του στό υπόγειο έστιατόριον

«Π ώ ς θά μπορέσωμε νά δειπνήσωμε, ;» έρώτησε ό σχεδιαστής. « ’Έ 
χεις νά γράψης τίποτε;»
«'Ο χ ι !>
«Δέν μπορείς νά βρής μιά αμερικανική Ιστορία ληστών, ποϋ έν α
νάγκη θεωρείται γιά αστείο, άλλά μπορεί νά περάση καί γιά σοβαρά ;
« ’Αλλά γιά τέτοιο πράγμα πρέπει νά έ'χη κανείς μιά Ιδέα,» άπήντησε ό δημοσιογράφος. «Δέν εχω καμμιά Ιδέα· μήπως εχει σύ καμμιά ;>
Ό σχεδιαστής ζπιασε μέ τά δάκτυλα τή μπουκάλα σάν νά ήθελε νά
έπικαλεσθή ενα πνεΰμα, ^οΰ εχει μιά ιδέα στό κεφάλι.
«Π όσο νομίζεις, δτι θά έστοίχιζε μιά ρουφηξιά, αν δέν ήταν ό φ ό
ρος ;> έρώτησε,
«Θά έστοίχιζε Ινα λεπτό !» άπήντησε ό δημοσιογράφος.
« ’Αλλά πώς μπορούμε ν’ απαλλαγούμε άτϋο τό φόρο ;»
« ’ Α ν πέθαινε ένας πολύ πλούσιος καί άφινε στή κοινότητα δέκα έ
κατομμύρια, τότε θ ’ άρκούσαν οί τόκοι γιά δλους τούς φόρους . . . . .
Νά, ήρθε ή ιδέα,» είπε άξαφ να ό δημοσιογράφος, «Π άρε μιά! I -

■ης δημαρχιας καί ετρωγε. "Ανθρωποι έμπαιναν μέσ^ καί τοϋ έσφιγ
γαν τά χέρια, τόν έπνιγαν μέ έρωτήσε ς* καί σέ κάθε τραπέζι έγίνετο
λόγος γιά τδ κληροδότημα, έγίνοντο συζητήσεις ;πώς θά άπρεπε νά διατεθή καλλίτερα τό κεφάλαιο. “ Ολη ή αίθουσα μιλούσε γιά τόν Τζαίμ’ ς
Α ντερσον, ^κάπνιζαν γιά τόν Τζαίμ’ ς "Αντερσον, έπιναν γ ά τ<>ν
Τζαίμ’ ς "Αντερσον, έξεφωνοϋντο λόγοι γιά τόν Τζαίμ’ς Α ντερ σον.
Ό

δημοσιογράφος, ποϋ εΤχε άναγγείλη τήν εύχάριστη εϊδησι, στό τέ-

λος άνευφημήθη, τόν έσήκωσαν ψηλά καί τόν περιέφεραν στην αί
θουσα. ’Α ργά τή νύχτα δ άρχι συντάκτης Ιλαβε τήν επίσημη ύπόσχεσι
τοϋ δημοσ ογράφου νά τοϋ προμηθεύση δσο τό δυνατόν γληγωροτερα
μιά εΙκόνα τοϋ Τζαίμ’ ς "Αντερσον.
'Ύ στερ’ άπό λίγες μέρες ή έφημερίς έδημοσίεισε πράγματι την εΐκόνα τοϋ Τζαίμ’ ς Α ν τε ρ σ ο ν (τήν εΐχε φτιάξη ό σχεδιαστής) καί ?να
«έσωτερικόν» άπ*^ το άγροκήπιόν του, ποϋ εύρίσκετο στή Νεβράσκα,
είς τήν 66 μοίραν γεωγραφικού πλάτους, 2000 μέτρα % έ ρ την Επι
φάνειαν τής θαλάσσης.

*0 Τζαίμ’ς Αντερσον έκάθητο σε μιά δμερ χανική πολυθρόνα

άφ

δέραα βουβάλου· στό πλευρό του ίστατο ή λαίδυ ’’Αντερσον, γυναίκα
μεσόκοπη μέ σκληρά Ά < » ζ χαρακτηριστικά καί μέ εκείνη την ρεμ6ώδη εκφρασι στά βαθειά μάτια, ποϋ είνε τόσο υδιάίζουσα δια βόρεια
κράτη,. Ή μεγαλήτερη κόρη τοϋ Τζαίμ’ ς Α ντερ σον, ή διδακτωρ της
Ιατρικής τοΰ πανεπιστημίου τής Φιλαδέλφειας και επίτιμον μ σ , του
συλλόγου κατά τής ζωοτομίας, έφα{νετο στό άλλο μέρος τής εικονος·
στά πόδ-.α της έκάθητο ενα φόξτερριέ, ποϋ κατήγετο άπο τον Λρβολυ
τοΰ πρίγκηπος τής Οϋαλλίας και άπό την Σ ά ρρ α τοΰ προέδρου Μακ
Κίνλεϋ.
, , . , _
'Ο Τζαίμς “ Αντερσον ά^ό μίαν ιδέαν ελαβε σαρκα και όστα, επηρε

φυσικά. Είμαστε -

Ρίοοιιε
*ερ°μ*

πόσο είμαστε ισχυροί».
? . άνθρωπος, δ

•Eton τήν

I

mi

άφοϋ τόν έζύγισε άρκετά με το βλέμμα, του είπε απ
«Μάλιστα, εγώ είμαι».
«Είδατε τόν Τζαίμς Α ν τε ρ σ ο ν >

» —

· ^

*·

μαζί του καί θέλω νά προβάλω τό κληροδοτημα».
ί θ α ν ε, λοιπόν >

ζωήν, απέκτησε μέλη οίκογενείας. Έ λειπαν μονάχα οί πρόγονοι. ’Από
άοχε'ο τής δτΐμαρχίας άνεζητήθη ενας γενεαλογικός π,.ναξ και σϊ

X

μιά σειρά άρθρων διετυπώθη η Ιστορία^ τής^ οίκογενείας

«Τότε

Αντερσον

ν
ισχυροί δεν -

,

’ , « » ' δ »»» Y» s i ; » .

~

μείνατε νά

™

>“ *

άπό τών άρχαιοτάτο/ν χρόνων μέχρι τής έποχης μας.
'Ο δημοσιογράφος έζοΰσε μονάχα γιά τόν Τζαίμς^ Αντερσον, εν

«Δέν Μ α , να « « φ »
· ?
αρέσουν ή γληγωρες δουλείες

όνόμαιτι τοΰ Τζαίμς ’'Αντερσον· είχε τόσο κατακτηθή άπό τόν Τζαιμς
"Αντερσον, ώστε έπίστευε στήν ΐτταρξί του. Τόν είχε άλλως δημιουρ-

νέδριο».
Καί Εφυγε.
,
,
,
δ δημοσιογράφοςΤ ώ ρ α γ ’.ά πρώτη φορα στη ζωη
^
,,που,ά/.α, τηνέβούλω,
καί επειδή έφοβεϊτο τόν κίνδυνο,που ηταν στη .

-ή ση ό ΐδ.ος και τοϋ έδωσε ζωη καί μίαν ιστορίαν ήταν τό παιδί του
πνεύματός του καί άγαποΰσε τόν Τζαίμς Α ντερ σον, ό όποίος άλλως
τε τόν συντηροϋσε πλουσιοπάροχα.
^
;
’Αλλά! καί δ φίλος του σχεδιαστής δέν εμεινε μέ αδειανά χέρια·
Έσχεδίαζε τόν Τζαιμς "Αντερσον πώς εκυνηγοϋσε Τπ^ελάφους στα
βουνά τοΰ ’Αλλεγκανέ. Τέλος κατόρθωσε νά τοΰ παραγγείλουν

J

ώ κ Λ Λ »

σε, έσηκώθη καί είπε :

ατό Έ λεγ*·.*ό

αστειεύεται κανείς· έκεϊ

-

-

-

—

-

μιά

*

προτομή τοϋ Τζαίμς Α ντερσον, διά νά τοπσθετηθή στήν αίθουσα τής
δημαρχίας.
Ό σχεδιαστής εΤχ’

-

,
,
έκλέξη τόν βορειοαμερικαν-.κο τυπο, μεταξύ α

ποστόλου και καταδίκου· δλων αί κρίσεις συμφωνούσαν μονάχα ?τσι
θά Εμοιαζε δ Τζαίμς ’ 'Α ντερσον Ιτσι ε π ρ ε π ε νά έμοιαζε, ακόμα και

■ 'X

αν δέν τοϋ συνέβαινε αυτό.
Μιά μέρα έκάθηντο οί δυο αστείοι πάλι στό

ξωμε.»
ισ ό γ ε ιο

Z

T

iS

Z

'U

*

,

.

^

-

*

*

* *

‘ „ι,\ Λ’ηνπαιι διάθεσι- τό πνεϋ-

εστιατόριό της

δημαρχίας και είχαν μιά μπουκάλα μπροστά τους, άπό τήν όποιαν είχαν
βγη διάφορα πνεύματα.
« ” Αν τύχη καί μάς λ ε θ α ι ν ε
;» είπε ο σχεδιαστής.
^
«’Έ χ ω τή ζωή του στά χέρια μου», άπήντησε δ άλλος, «μπορώ να
τόν ^εθάνω, οταν θέλω. Μάθε το, λοιπόν. Ή δύναμί μου είνε άπεριόριστη καί ξέρεις μέ μιά κονδυλιά μπορώ νά καταστρέψω την κοινό
τητά μας, γιατί έπήρε προκαταβολή άπό τά εκατομμύρια. Γ-.α κΰτταξε
πόσο άνεπτύχθη ή πόλις,.άφ’ δτου Κφερα στόν κόσμο τόν Τζαίμς "Α ν 
τερσεν καινούργια σπίτια έγιναν, καινούργιες γέφυρες, απέκτησε αε
ριόφως καί υδραγωγείο, δλα άπό τόν Τζαίμς Α ντερσον, μέ ?τίστωσι

* * *
Συνέδριο ν ’έλαβε την διαμ αρτύ ρη σή άπεΟταν το Κλεγκτηβαν ^
:
τού κληροδοτήματος και
φάσισε νά Ιξακριβώστ, πρωτα^ τη
πρεσβευτήν εις Οΰατοΰ κληροδότου· και απεστ η επ.στο ^
«Α γ ν ο ώ Τζαίμ’ ς
, , ^ ν α . ·0 « * < * ? *
Υ
■ - *
Α ν τερ σο ν ». Τοτε ενομισε ο β
bp
ποεσβευτής, ποΰ δέν ξε
6 όποιος όνί,«ε στήν « ι » JTOBm. 0 ^·
.^ ^^
τών ’Ε-

Γξωτερικων
ιί Uytlκαι
? Qαπητηο^
Z Z
L · · ...' ^ ™
^

τόν α .)φ ίο ,ίη ,.

ήρνήθη ό υπουργός, έτέθη ζήτημα εμπιστοσύνης μέ δυσμενές αποτέ

Καί εδώ τά πράγματα έτελείωσαν;
"Οχι εΐνε Ιστορίες ποΰ δέν τελειώνουν τόσο γλήγορα!

λεσμα γιά τον υπουργό. Παρητήθη και συμπαρέσυρε μαζί του δλό-

Στήν έξέδρα ανέβηκε κάποιος μέ παράξενη δψι μεταξύ αποστόλου

κληρο τό 'Υπουργείο. Τ3πΐ}κολού9ησε κρίσής, δβελύθη ή Βουλή και

καί σιδηρουργού αγκυρών. Είς τήν θέαν του, ποΰ έπροξένησε τρόμο,
έσιώπησαν ολοι καί δταν άρχισε νά μιλ-rj, φρικίασις διέτρεξε ολη τή συ-

είς τάς νέας έκλογάς τό δνομα τοϋ Τζαιμς Ά ν τερ σ ο ν ήταν στό πρό

κλεισμένο;, έσκέπτετο νά φύγη γιά τήν ’ Αμερική, άλλά δέν είχε πεν

νάθροισι.
«Κύριοι,» είπε, «λέγομαι — Τ ζ α ί μ ς Ά ν τ ερ σ ο ν!»
Τ ά βλέμματα δλων έστράφησαν ^τςρός την προτομή στό βάθος τής αι

τάρα. 'Ο σχεδιαστής και αυτός έκάθηντο στό δωμάτιο μέ κατε$ασμέ-

θούσην καί ή εκπληκτική δμοιάτης έκαμε τεραστίαν έντύπωσιν- .πε

νες τής κουρτίνες. "Ετρεμαν από τό φόβο τους, ετρεμαν τήν αστυνο
μία, τοΰς χωροφύλακας. Ένόμιζαν άκόμα, δτι θ ' άκουγαν τόν ίδιο

όμουνκούλο του, άν κα! τόν είχε πεθάνη. Ναι, έτρόμαξε τόσο εμπρός

τόν Τζαιμς Ά ν τε ρ σ ο ν ν’ άνεβαίν-η τής σκάλες. Τέλος ό δημοσιογρά

στό εργο του, ώστε έχασε τό νοΰ του καί έσύρθη κάτω άπό μία καρέκ

φος ελαβε μιά άπόφασι.
« Ό Τζαιμς Ά ν τε ρ σ ο ν πρέπει νά π ε θ ά ν η, άλλοιώς είμαστε χα

λα γιά νά κρυφθη.
'Ο νέος Τζαιμς δέν έκαμε κανένα άλλο σημείο, δτι ήθελε νά μιλή-

γραμμα
_
’
Τρομερές μέρες ήταν έκείνες γιά τόν δημοσιογράφο μάς. "Εμενε

μένοι».
\
· !
«Ά λ λ ά άν πεθάνη, θά καταστροφή τΐα Λίλλκαιπινγ, διότι θ ’ άκνρα>θοΰν τά δάνεια».
«Αυτό δέν θά τό άποφύγωμε ποτέ. Ά λ λ ά ό ΤζαΙμς Ά ν τε ρ σ ο ν πρέ
πει νά ,τεθάνη».
Ή νεκρολογία έγράφη, ό σχεδιαστής έσχεδίασε μίαν εικόνα μέ
ππθιμο περιθώριο και ή πόλις διωργάνωσ’ fv « μνημόσυνο στό θέα
τρο* τοΰτο δμως ήταν καί μιά έορτή ευγνωμοσύνης και χαράς· διότι

ρισσότερον στό δημοσιογράφο, ποΰεβλεπε ζιοντανό μπροστά του τόν

ση. Τότε ό πρόεδρος ένόμισε καλό νά πή κάτι καί ρώτησε;
. . « Σ ε ί ς εΐσθε δ Τζαιμς Ά ν τε ρ σ ο ν ;»
«Αέγομαι Τζαιμς Ά ν τε ρ σ ο ν !» άπήντησε.
«Άπ(θ) τό Ουΐσκονσιν τών Η νωμένων,Π ολιτειών;
«"Οχι άπό τό Μίχιγκαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. ΑέγομαιΤζαίμς
* ^ντε οσον, άλλα δέν είμαι ό ’ίδιος καί ?ρχομαι μέ την Κιούναρ Λάϊν
γιά νά μηνύσω τήν εφημερίδα, διότι άνέμιξε τό δνομα μου σέ μιά

δημοσιογράφος, ποϋ

ύπόθεσι άγυρτείας.
Ό δημοσιογράφος ήθέλησε νά πηδήση άπό τό παράθυρο, άλλά τόν

είχε γράψη τόν πρόλογο, εκλαψε δταν ανέβηκε ατό βήμα, εκλαψε άπο
τρόμο γιά τό κράχ, ποΰ θά ήρχετο τώρα. Ευχαρίστως θ ’ άνοιγε τό

έκράτησαν.
Καί ετσι άρχισαν δύο δίκες, ποΰ διαρκοΰν άκόμα. Ά λ λ ά δ αστείος

στόμα καί θά έ’λεγε, δτι δλα ήταν Ινα άσχημο άστείο, άλλά δέν έτολΛ

δημοσιογράφος έγινε σοβαρός κα! δέν θέλει νά εχη καμμία σχέσι πλέ

μοΰσε νά το κάμη, διότι ή χο'ρα έκαίετο έξ αίτιας τοΰ έκλογικοΰ ά-

ον με τά πνεύματα.

γωνος. Κ α ! δέν έχρειάζετο καί νά μιλήση άκόμα, διότι κατά τό έπίσημον γεΰμα τής έσπέρας έλήφθη τηλεγράφημα άπό τόν υπουργόν

τίποτε μαζί τους!

τώ ρα θά έπαιρναν τό κ λ η ρ ο δ ό τ η

μ α.

Ό

Εννοείται, δτι δέν πιστεύει στά πνεύματα, άλλά οΰτε θέλει νά εχη

τών ’Εξωτερικών μέ τήν δήλωσιν, δτι 6 Τζαιμς "Αντερσον δέν υπάρ
(Κ ατά τό Σουηδικόν)

χει καί δτι δλη αυτή ή ύπόθεσις ήταν ληστεία ή άπάτη.
Τρομερά ήταν ή εξαψις στήν αίθουσαν. 'Ύψιστε θεέ, τι έξέγερσις

Μετάφρασις Δ, X

Α ϋγο υ στο ς Σ τρ ίνδ μ π ε ρ γκ

καί τι λύπη! Ά λ λ ά πολλοί δέν ήθελαν νά τό πιστέψουν.
'Ο δημοσιογράφος δέν ήδυνήθη νά κρατηθή περισσότερο. Ά ν έβη
στό βήμα, έγονάτισε, ωμωλάγησε τά πάντα και παρεκάλεσε νά φα
νούν επιεικείς.
«"Οχι

!» έθροντοφώνησε ή σννελευσις, «Καμμιά χάρ:». Γρήγορα

στή φυλακή.
«XatQt!» έθρηνοΰσε 6 ένοχος.

«’Ο^ι !> απαντούσαν,

19

νύς παραγωγής, ποΰ πλουσίου μας δημοτικού τραγουδιού

έννοοΰμεν,

καί τής πατρίου έν γένει μουσικής παραδόσεως, ή όποία κινδυνεύει, άσυνέχιστος καί άνεξέλικτος δπως εμεινε, ν’ άτροφήση καί έκλείψη· —
ή αποκλειστική έξ άλλου θεατρική μουσικοτροφοδότησίς μας άπό πάμπτωχα καί μέ οίκτράς άβαρίας φτασμένα εως έδώ, αιωνίως δέ τά ίδια,

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Η

’Ιταλικά μελοδραματολόγια άπό τά έν χρήσει είς πόλεις έπαρχιακάς κα
τά τό πρώτον ήμισυ τοΰ παρελθόντος αίώνος· — ό περιορισμός τής

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

εγχωρίου μουσικοπαραγωγής είς φτερεττοεπιθεωρήσεις γραμμένας κατ’
άπομίμησιν, ούδέν τό ελληνικόν περιεχούσας, κατά τό πλεΐστον δέ έμφανιζούσας συγκομισθέντα λάφυρα άπό λεηλασίας — έν πνεύματι φι?οι·δετέρω γενομενας — τών διεθνών ρεπερτορίων τών Musik — Hall
καί τών καφέ — · σαντάν, καί τέλος : ή συναίσθησις τής ανάγκης προσ

Έγκαινιάζοντες εις προηγούμενον
νικών*» τάς άπό

τών

σελίδων

τεύχος

τούτων

τών «'Ελληνικών Χρο

περιοδικός

τής μουσικής μας κινήσεως, έπιχειρήσαμεν

επιθεωρήσεις

πρωτίστως νά ρίψωμεν

φυγής είς ξένα κέντρα πόντιον έκείνο>ν ποΰ έχουν δυνάμεις νά έργααθοϋν διά τήν Τέχνην σοθαρώς, καί θέλουν νά σταδιοδρομήσουν οπωσ
δήποτε ώ ς μουσικοί.
Π ρός έξήγησιν τώρα τής διεκτραγωδηθείσης μουσικής μας καθυστε

μιά γενική ματιά εδώ κ’ έκεΐ είς τό μουσικόν μας καθεστώς, Ιδίως δέ.
διά κάποιας προχείρου άπαριθμήσεως τών πολλαπλών καί ποικιλωνύ-

ρήσεως, καθολοκληρίαν φτοκλείεται ή εύλογοφανής έκ πρώτης ί>ψεο>ς

}ΐων μέσων ποΰ μέ τόσην αφθονίαν διατίθενται εδώ πρός θερορτείαν
τοΰ ένδημοΰντος όργασμοΰ φιλομουσίας, καί τής άντιπαραβολής αυτών

νπόθεσις· δτι ήμπορεΐ νά εΐμεθα φύσει, ώ ς φυλή δηλαδή, ανεπίδεκτοι
μουσικής προαγωγής. Είναι βεβαιωμένον απεναντίας, καί δέν θ ά τό

ολων τών προσπαθειών προς διάφορα δεδομένα, προδίδοντα κατώτε
ρον πάσης προσδοκίας την μουσικήν προκοπήν τοΰ τόπου, έ^εζητήσα-

ναι προικισμένος μ’ εξαιρετικήν μουσικήν άντίληψιν, καί αίσθημα λε

υεν νά καταστή φανερόν διά παραδειγμάτων, δχι μόνον πόσον ύπολει-

πτόν. Θά ήτο καί άξιοπερίεργον νά συνέβαινε διαφορετικά, εις την
χώραν Λπό τήν όποιαν εχει άκουσθή τό «ξιολογώτερο λαϊκό τραγούδι

πόμεθα άκόμη είς μουσικήν άνατροφήν, καλώς έννοουμενην

άλλα καν

δτι ό δρόμος ποΰ άκολουθοΰν τά μουσικά μας πράγματα δέν είναι ε

ήμφισβήτει κανείς είδημων παρατηρητής, δτι ό Ελληνικός κόσμος εί

τής παγκοσμίου λαογραφίας.

’Εξαίρεσις ο^τανιωτάτη πράγματι είναι

κείνος ποΰ οδηγεί ^;ρός την αληθινήν τέχνην.

μεταξύ τών έκατοντάδων ποΰ προσέρχονται

Άπομέλ'ει δμως τώρα ν’ άναζητηθοΰν καί τά αίτια, ενεκα τών ο
ποίων ό επιτόπιος αύτός Οργασμός φιλομουσίας, ό παρατηρούμενος ύπο
μορφήν πλειάδος Ωδείων, πληθυνομέναχν μουσικοθεάτρων, πολλαπλα-

εϊς τά Ώδεϊα μας καί λοιπάς μουσικά σχολάς, νά εύρεθή καί κάποιος
ή κάποια άνίκανος νά παρακολούθηση εύδοκίμως σχετικάς σπουδάς·
Κ ατά κανόνα μάλιστα, οί περισσότεροι άπό δσους εως τώ ρα μετέβησαν

Γ.αζομένων μουοικοσυλλόγων, πλεοναζόντων μουσικοακροαμάτων, άνα-

νά σπουδάσουν εις ξένα μεγάλα Ώδεΐα, έ,πρώτευσαν έκεΐ, γνωστόν δέ

^αριθμήτων οίκιακών κλειδοκυμθαλοδιδασκαλείων, καθημερινών συνάυ

είναι δτι καί έδρας κατά καιρούς κατεΐχον καί ήδη κατέχουν "Ελλη
νες είς πρώτης τάξεως κονσεοίτατόρια τής Ευρώπης. Μή λησμονώμεν

λ:ών, καί άλλως παντοειδώς καί ποικιλοτοόπο>ς έκδηλοΰμενος, παραμένει κατ’ ουσίαν άνεξέλικτος καί οργιάζει άκαρποφόρητος, δπως μαρτυροΰν γεγονότα, όποια παραδείγματος χάριν είναι, μεταξύ ά λ λ ω ν , ή μή
εμφάνισις μέχρι τοΰδε άπολύτως καμμίας εθνικής δημιουργικής έργα-

κατ’ £τος νά έγγραφοΰν

έ.ιίσης δτι πολλάκις έφιλοξένησεν ή σκηνή παγκοσμίου φήμης ευρω
παϊκών θεάτρων όνομαστούς ελληνας ίέκτελεστάς, άλλά καί ονόματα
Ελλήνων συνθετών μπορεί κανείς ν’ άκούση άπολαύοντα μεγάλης φ ή 

σίcς πρωτύπου,(*) ή έπιδεικτικώς περιφρονητική απεναντίας παραμέ-

μης εξω. Ουτε λείπουν καί τώ ρα άπό τάς ’Αθήνας άριστοι μουσικοί

?.ησις οποιοσδήποτε συστηματικής έκμεταλλεύσεως της αύτοφυούς έθνι-

,'ηίσης είδικότητος.
Ά π ό τά δεδομένα λοιπόν ταΰτα, έπαρκώς νομίζομεν άποδεικνύεται

(*) Μ εμονωμένοι προσωπικά! έργασίαι έγιναν μβρικαι κατά τά τελευτααϊ
ετη, θ ά όμιλήσωμεν δέ 3ϊερΐ ρψ t εΛ,ια κν.ώΰα

δτι άλλοΰ πρέπει ν’ άναζητηθοΰν, καί' δχι είς καθαρώς φυσικούς λό«•υς, τά αίτια τής μουσικής μας καθυστ^ρήσεως, ή μάλλον τής άντι^ ρ ό φ ο υ εξελίξεώς μας κατά τά τελευταία πρό πάντων ετη. Τώ ν πραγ

μάτων δμως ούτως έχόντων, απαιτείται βεβαίως, διά ν’ άνασυρθή ό πέ
πλος τοΰ μυστηοίου καί έρμηνευθοΰν αί ^αρουσιαζομεναι αντιφάσεις,
απαιτείται κυρίως διεξοδικώς νά εκτεθούν τά πεπραγμενα και συντε/υύμενα άπό μέρους τών διαφόρων παραγόντων, τών ένδεδε’.γμένων 6 π^ς επιμελούνται, κατευθύνουν καί προάγουν τήν μουσικήν ανατροφήν
■νός τόπου. Θά έπρεπε, ,προσθέτομεν, λεπτομερώς νά έρευνηθοΰν είς
τά καθέκαστα καί άναδρομικώς άκόμη νά μελετηθούν και από πολλών
άλλων άπόψεων τά καθ’ ημάς έν γένει ώ ς πρός τό κεφαλαιον τοΰτο,— <
*=ί*γασία, διά τήν όποιαν αί παοοΰσαι σελίδες, προωρισμεναι διά την
άνά τακτάς περιόδοις κριτικήν έ^ιθεώρησιν έπικαίρων γεγονότων τής
έπιτοπίου μουσικής ζωής, δέν είναι ποσώς κατάλληλοι νά φιλοξενήσουν

Ό μ οίως ήκούσθΐ| καί ένα νέον έπίσης θούριον ; ό « ’Αετός», μελόποίηθέν έ^τί στίχων τοΰ κ. Ν. Ε. Θεοφανίδου άπό τόν επιθεωρητήν
τών στρατιωτικών μουσικών κ. Σ . Καίσαρην, ό όποιος καί διηύθυνε
τό μουσικόν μέρος τής εορτής. Διά τήν άκρίβειαν πρέπει ν’ άναφέρωμεν διι έκτος τοΰ τελευταίου τούτου συνθέματος τά άλλα είχον έκτελεσθή καί πρό δύο περίπου μηνών δημοσία, άπό χορφδίαν έπίσης
στρατιωτών καί ορχήστραν, είς τό Δημοτικόν Θέατρον, άλλ’ ενώπιον
ευαρίθμου άκροατηρίου τότε. Όπι^σδήποτε τά τραγούδια αύτά εύρίσκονται ν/φ συστηματικήν έκμάθησιν καί διάδοσιν άπό τριών ήδη ·
καί πλέον μηνών — πράγμα ποΰ υποβάλλει νομίζομεν τό εύλογον ερώ
τημα ; —· διατί λοιπόν δέν συνέβη άκόμη εως τώρα ν’ άκουσθή κα

διαφορετικά, παρά μόνον περιοδικώς, τμηματικώς, κατά δόσεις και πα
ρεμπιπτόντως, έπ’ ευκαιρία δηλαδή και έ ξ αφορμής τών θεμάτων ποϋ
θά μάς ,παρέχει ή άπό δεκαπενθημέρου είς δεκαπενθήμερον μουσική κί-

νένα άπό αύτά καί πουθενά άλλοΰ, εδώ ή ?κεί, ούτε άπό έναν καν άνάμεσα είς τάς δεκάδας χιλιάδιον ποΰ εύρίσκονται ύπό τά δπλα, δεδο

νησις, και έν συνδυασμφ πρός αύτά. Τοιουτοτρόποκ και θα προσπαθη-

μένου δτι εδώ κάθε νέο τραγούδι άπλής μορφής κ’ εκφραστικόν κά,πως, εύρίσκεται μετ’ όλίγας ημέρας είς τά χείλη δλων μας ; ή ευχαρί

σοίμεν νά σΐ'νεχίσωμεν έφεξής.

στησαν μήπως τόσον ώστε νά π ι ιά σ ο υ ν άμέσως κ’ εύ' ολα ; ή εύχαρι
οτοΰν άλλ’ είναι δυσκολομάθητα ; ή, είναι μέν έκλαΐκεύσιμα δέν έ'γι"Εχομεν τώρα νά σημειώσωμεν καί μίαν κάποιαν τέλος πάντων πρώ
την μέριμναν επίσημον, υπουργικήν, —· θαυμάτων θαΰμα — υπέρ τής
έκλαΐκεύσεως καλής οπωσδήποτε ποιάτητος μουσικών μέσων ψυχαγω
γίας τής πρώτης ανάγκης, είς ενα εύρύτατον κύκλον. Πρόκειται περί
τής τεθείσης είς έφαρμογήν τελευταίως μόλις, μετά πάροδον ολοκλή
ρου τριετίας ά φ ’ δτου έλήφθη σχετική άπόφασις, — περί τής πραγ
ματοποιούμενης κατ’ αύτάς διαδόσεως καλοσυνθεμένων τινων πατριωτικών Τραγουδιών εις τοΰς άνδρας τοΰ Στρατεύματος καί τον Ναντικοϋ μας.
Είς τό Παναθηναϊκόν

Στάδιον,

κοσμοπλημμύριστον

πρό τινων

ημερών — τήν 30ήν Μαΐου — παρουσία τών Α . Α. Μ. Μ. τοΰ Βασιλεως, τής Ά ν ά σ ση ς καί λοιπών μελών τ ή ς Β. Οίκογενείας, έξετελέσθησαν, — άποτελοΰντα μέρος τοΰ προγράμματος τής δοθείσης έκεΐ
πανηγυρικής εορτής υπέρ τών οικογενειών τών απόρων έπιστράτων —
έξετελέσθησαν διά πρώτην φοράν δημοσία, άπό χορφδίαν ύπερεξα-

νεν δμως χρήσις έπαρχων καί καταλλήλων μέσων δπως διαδοθούν ;
Διά ν’ άπαντήστ) κανείς ασφαλώς εις τό πρώτον μέρος τοΰ έρωτήματος δέν θ ά είχε παρά ν’ άνατρέξη είς τήν υποδοχήν ποΰ αί χιλιά
δες άπό τάς κερκίδας, τό ,πολύ κοινόν, έκαμεν είς αύτά τά τραγούδια
ά μ α τά πρωτοηκουσεν είς τό Στάδιον. Μουσικά συνθέματα τοΰ είδους

τούτου, απευθυνόμενα πρός τό στρατευόμενον πλήθος και

άποσκο-

ποΰντα νά -γίνουν άπόκτημά του άγαπητόν καί άπαραίτητον, αρμό
διος νά κρίνη είναι μόνον ό λαός έάν καί κατά πόσον τοΰ ταιριάζουν.
Π άσα άλλη κριτική περιττεύει. Καί ή λαϊκή κρίσις έΐς παρομοίας πε
ριστάσεις εκφράζεται ώς γνωστόν ορθά - κοφτά, τελεσιδίκως, άλανθάστως καί επί τόπου, διά τών συνήθων διαφοροτρόπων εκδηλώσεων
τοΰ άκροατηρίου. ’Επιδοκιμασίας λοιπόν διά βοής καί ένθουσιασμούς
δέν εΐχομεν. Ό κόσμος έχειροκράτησεν, απλώς δμως, σχεδόν τυπικώς,
άΜ εύλάβειαν μάλλον πρός τά τραγούδια αύτά ώς πατριωτικά, καί χω
ρίς νά κάμχι διάκρισιν μεταξύ των. ΕΓις ζωηράς έκδηλώσεις έξέσπασε

κοσίων στρατιωτών καί άπό τήν στρατιωτικήν μπάνταν τής φρουράς,

μόνον στιγμιαίως, είς τό άκουσμα μέσα είς ένα άπό τά τραγούδια αυτά

τά κατ’ εντολήν τοΰ >'Υπουργείου τώ ν Στρατιωτικών μελοποιηθέντα

τοΰ ονόματος τοΰ Βασιλέως μας. Έζωήρευσε τοιουτοτρόπως κάπου τό

<ζπό τούς κ. κ. Σ . Σαμάραν, Λ Λαυράγκαν, Ν. Λαμπελέτ, Γ . Ααμπε-

άκςοατήριον,άλλά άπό λόγους καθαρώς αισθηματικούς, καί δχι αισθη

λέτ, Μ. Καλομοίρην καί Σακελλαρίδην στρατιωτικά τραγούδια επί στί
χων (βραβευθέντων είς έπί τούτο; διαγωνισμόν) τής δεσποινίδος Ε. Μ,

τικούς. Ή

Νεγρεπόντη καί τών κ. κ. Γ^παντωνίρΐ’, Δάφνη, Σπεράντζα, Σταματέλλου καί Μπάρακλη.

μουσική μέ άλλους λόγους τών τραγουδιών αύτών έτερ-

ψεν, χωοίς δμως καί νά συγκίνηση, νά ένθουσιάστ], ’Ανάρπαστα λοιπόν βέβαιον είναι δτι δέν πρόκειται νά γίνουν άπό τόν Στρατόν καί
τό Ναυτικόν. Τοΰτο καθόλου δέν σημαίνει καί δτι δέν έ'χουν άξίαν
καί χρησιμότητα τόσην, ώστε ν’ άξίζη τόν κόπον νά κατορθωθή νά τά

>**» *
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έγκολπωθχΙ ό Στρατός, συν τώ χρόνω. Ή προσωπική μας απεναντίας
γνώμη είναι δτι . ώρ'.σμένως θά έκίνουν ,πολύ περισσότερον τό ένδια

νά είναι δυνατόν χωρίς πολλάς δ ι α δ ώ σ ε ι ς , χωρίς ανάγκην μπαγκέ
τας, συνοδείαν μπάντας καί μακράν προδιδασκαλίαν, νά τραγουδώνται

φέρον τοΰ κόσμου τά περισσότερα, ένα — δύο δε μάλιστα, μέ τόν εθνι
κόν χαρακτήρα της δη μοτ ικ ιζού σης μελωδίας των (δπως π. χ. το

όμαδόν καί δπως—δπως, άναλόγως τών περιστάσεων καί τοΰ κ ε φ ι ο ύ

«Σ τό χορτάρι» τοϋ κ.Γ.Λαμπελέτ, και θά ικανοποιούν πληρέστατα τούς
τίτλους των — τοΰ κ. Καλομαίοη) -/αί θά ικανοποιούν πληρέστατα τάς
αισθητικά; απαιτήσεις τού συνόλου τών ακροατών, έάν οι δροι vfxb
τούς όποιους ήκούσθησαν ήσαν εύνοϊκώτεροι, δηλαδή αν έξετελούντο
άπό διπλάσιάν τουλάχιστον αριθμητικήν δύναμιν άνδρών αϊτό έκείνην
ποΰ διετέθη, οΰτως ώστε ν’ άκουσθούν μέ τήν άνάλογον πρός τόν άπέ-

τών άνδρών, είς πορείας, εΐς ώρας άναπαύσεως κλπ., οπουδήποτε, οπο
τεδήποτε καί άπό όποιουσδτ^τοτε στρατιωτικούς ομίλους, άβοηθήτως,
άβιάστως, άνέτως, καί πρό πάντων ευχαρίστως, καθ’ δν τρόπον ό κο
σμάκης συνειθίζει νά τραγουδή τά έκάστοτε λαϊκά τραγούδια τής άρεσκείας του. Αύτόν τόν δρον νομίζομεν δτι δεν πληρούν, δσον τουλά
χιστον χρειάζεται διά νά w ι ά σ ο υ ν μ’ ευκολίαν, καί νά γίνουν κτή

ραντον χώρον τοϋ Σταδίου έντασιν, καί έάν ό απογευματινός καυσων
ιής ημέρας έκείνης δέν είχεν αποχαυνώσει τά νεύρα δλων μας. "Οσοι

μα καί τών μή ήσχημένων οπωσδήποτε είς τό τραγούδι. ’ Αληθές δ
μως είναι καί δτι καμμία δέν καταβάλλεται φροντίς νά έξοικειωθή ό
στρατός μέ αυτά. "Ε ως τώρα τουλάχιστον καμμία άπό τάς στρατιω-

ποάγματι ετυχε ν’ ακούσουν τά τραγούδια αύτά κ«ι προηγουμένως εις
ιόν στεγασμένον χώρον τού Δημοτικού Θεάτρου άδόμενα opto εξήκον

της.

τα μόνον έκεϊ στρατιώτας μέ συνοδείαν ορχήστρας, θά άντελήφθησαν
πόσον ήμπορούν νά ζημιωθούν μουσικοί έκτελέσεις εις τό τόσον αναπεπταμένον ύπαιθρον τού Σταδίου, έάν δέν διατίθενται δι αυτας πεν
ταπλάσιον τουλάχιστον προσωπικόν εκτελεστών άπό τό άπαιτούμενον
είς ένα μεγάλο κλειστόν Θέατρον.

Ο λόγος λοιπόν διά τόν cyrolov καμ-

μία έως τώρα δέν υπάρχει ένδειξις δτι προορίζονται νά γίνουν άβιάστως δημώδη συν τώ χρόνω τά συνθέματα αύτά (άφοϋ τά έδιδαχθησαν κανονικώς ώ ς είπομεν άπό τριμήνου, καί μεθοδικώς τά έξέμαθον
ήδη τόσοι άνδρες άπό τόν στρατόν πού θά ήρκουν άναμφιβόλως διά
νά τά είχον διαδόσει κάπως καί εΐς άλλους) — δέν φαίνεται νά οφεί
λεται εις έλλειψιν έιδιαφέροντος τής μουσικής των ώς στρατιωτικών
συνθέσεων. Κ ά κ ιστα δμως ήμπορεΐ μία μουσική νά είναι καλογραμιιένη (δπως καί είναι τών τραγουδιών αύτών δλων) άπλή (τό προσόν
αύτών ιδίως έχει τό «Σ τά Κανόνια» τοΰ κ. Δ. Λ|αυράγκα), ευκολο
νόητη και τερπνή, ν’ άρέση δέ καί γενικώς, κ’ έν τούιοις νά μή δυνάμεθα νά π ά ρ ω μ ε ν τήν μελωδίαν της δλοι μας εύκολα, φυσικά,
καί πρό πάντων σωστά, είτε διότι π. χ. εύρισκόμεθα έδώ κ έκεϊ παρ
δυσεκτελέστων ή καί άπλώς άσυνειθιστων εις το λαίκο μας τραγούδι
μελωδικών διαστημάτων, ή διότι τό σχοινοτενές ή ξενίζον μουσικών
τινων περιόδων ή φράσεων τάς καθιστά δυσκολοαπομνημονεύτους. Τ α
τραγούδια λοιπόν αύτάι έάν προωρίζοντο νά εκτελώνται πάντοτε και με
τήν συνδρομήν μουσικών οργάνων, δέν θά εϋρισκαν ίσως δυσκολίας
οί πλείστοι τουλάχιστον τών άνδρών νά τά τραγουδούν εν χορώ παρακολουθούντες συγχρονιστικώς τά όργανα καί οδηγούμενοι άπο αυ
τά. Ά λλ’ ό αγωνοθέτης έπεζήυησεν αν δέν άπατώμεθα νά δοθούν είς
τό Στράτευαα καί τό Ναυτικόν τραγοί’δια μονοφωνα τοιαυτα, ωστε

τικάς μουσικας δέν τά περιέλαβεν εΐς τό ημερήσιον ρ ε π ε τ ό ρ ι ό ν

Γ. Μ η.

5c6wv πολλάς καί εύλογους αιτίας υπονοιών κατά τής 'Ελληνικής Κυ6ϊ(^
νήσεως, -της όποιας ή στάσις άπένατί των δέν είνε σύμφωνος πρός τά ς
ίπανειλημμένως έπαναληφθείσας ύπ’ αύτής υποχρεώσεις, ούδέ καν πρός
τάς

άρχάς ειλικρινούς ουδετερότητος. Ούτως ηύνόησεν αΰτη συχνότατη

τ ά ς ένεργείας ξένων τινών3 οιτινες είργάσθησαν

άπροκαλύπτως, δπ ω ς

παραπλανήσουν τήν γνώμην τού Ελληνικού λαού, νοθεύουν τ>ήν εθνικήν
του συνείδησιν καί δημιουργήσουν έπί τού 'Ελληνικού εδάφους οργανώσεις

Π ΟΛΙΤΙΚ Α

Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α

ίχθρικάς, αντιθέτους πρός τήν ουδετερότητα τή ς χώ ρα ς καί τεινούσας
νά θέσο'-'ν ες κίνδυνον τήν ασφάλειαν τών στρατιωτικών καί Ναυτικών δυ
νάμεων τών συμμάχων.

Ο κ. Βενιζέλος μέχρι πρό ολίγου έκαυχάτο οτι Ιδι^ α σία σε τήν 'Ελ
λάδα. ’Ή δη καυχάται δτ·. άποκατέστησε τήν λειτουργίαν τοΰ συντάγματος είς τήν χώραν προκαλέσας τήν ξενικήν έπέμβασιν καί ϋπαγορεύσας ο'ιονεΐ τό κείμενον τής διακοινώσεως τών τριών δυνάμεων έκ τής
οποίας προσωρινώς τουλάχιστον επαυσεν αϋτη νά είναι ανεξάρτητον
κράτος, μεταιβληθεΐσα είς προτεκτοράτον. ’Ενόμισεν δτι δι’ αυτού τοΰ
τρόπου θά κατίσχυε κομματικώς

; Δέν γνωρίζομεν.

Ό πωσδψ ιοτε ή

εναντίον του ύψωθεϊσα τρικυμία τής λαϊκής άγανακτήσεως θά τόν επεισεν ήδη δτι οί τοιοΰτοι υπολογισμοί του ήσαν θεμελιωμένοι έπί τής
άμμου. Ό κ. Βενιζέλος έχαρακτηρίσθη άπό τήν μεγάλην πλειονοψηφίαν
τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ

τήν ειλικρινή και τήν άπροκατάληπτον «έχθρός

τής 'Ελλάδος».
Ή αλληλουχία τών γεγονότων είναι ώς εξής ;

|«Ή είσοδος τών Βουλγαρικών δυνάμεων εντός τού 'Ελληνικού εδάφους,
ή κατάληψις τοΰ Ρούπελ καί άλλων στρατηγικών σημείων τή δεδουλευ
μένη ανοχή τής Έλληνυκής Κυβερνήσεως, άποτελοϋσι διά -ρά Συμμαχικά
στρατεύματα νέαν απειλήν, ήτις έπιδάλλει εις τά ς τρεις Δυνάμεις τήν
ύποχρέωσιν ν’ άξιώσουν εγγυήσεις καί άμεσα μέ^τρα.
» Ε ξ άλλου τό 'Ελληνικόν σύνταγμα παρεγνωρόσθη, ή έλευθέρμ έξάσκησις τής καθολικής ψηφοφορίας παρημποδίσθη, ή Βουλή διελύθη διά δευτέραν φοράν εις διάστημα βραχύτιερον τού έτους^ παρά τήν σαφώς έκδηλωθείσαν θέλησιν τού λαού, οί εκλογείς έκλήθησαν είς τά ς κάλπας έν
πλήρει έπιστρατεύσει, οΰτως ώστε ή παρούσα Βουλή δέν αντιπροσωπεύει
π*<ρ’ άσθινές μόνον μέρος τού συλλόγου τών εκλογέων, ολόκληρος ή χώρα
υπεβλήθη ύπό καθεστώς .αστυνομικής καταπιέσεως καί τυραννίας καί ώ δηγήθη είς -ιίήν καταστροφήν, παροραθεισών τών δικαίων παρατηρήσεων
τών Δυνάμεων, αιτινες έχουν οχι μόνον τό δικαίωμα άλλά Λαί τό πιτα-

Τήν 8 ην ’ Ιουνίου οί ένταΰθα πρεσβευταί τής Γαλλίας (έχοΰσης τήν
πρωτοβουλίαν έπί τοΰ προκειμένου), τής Μεγάλης Βρεττανίας καί

κτικόν καθήκον νά διαμαρτυρηθοϋν κατά τοιούτων παραβιάσεων τών ε

Ρωσσίας μεταβάντες είς τό ιρτουργείον τών ’Εξωτερικών καί μή εύρόντες έκεϊ τόν' άρμόδιον υπουργόν ένεχείρισαν είς τόν Γενικόν Διευθυντήν

λαοΰ.

κ. Π ολ ίτη τήν άκόλου&ον τελεσιγραφικού τι'ριου διακοίνωσιν ;

αιτινες ήλευθέρωσαν τήν 'Ε λλάδα έκ -τοϋ ξενικού ζυγού καί έξησφάλισαν

λευθεριών, τών οποίων ύπέχουσί τήν φύλαξιν

απέναντι

τοϋ 'Ελληνικού

» 'Η εχθρική στάσις τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως πρός τάς Δυνάμεις,
τήν ανεξαρτησίαν της, ή κατάφωρος συνέργεια τής παρούσης Κυδερνή-

ί «Κ α τ ’ εντολήν τών Κυβερνήσεων των, ai υπογεγραμμένοι Πρέσβεις τής

σεω ς μετά τών εχθρών των, είναι δι’ αύτάς λόγοι άκόμη ισχυρότεροι ο

Γαλλίας, τής Μ εγ ά λες Βρεττανίας καί τής Ρ ω σσίας, αντιπρόσωποι τών

π ω ς ενεργήσουν μετ’ εύστζθείας, στηοιζόμενοιι εΐς *ά δικαιώματα, τά ό

,Εγγυητρίών τής 'Ε λλάδος Δυνάμεων, έχουν τήν τιμήν νά κάμουν πρός

ποια άπθρρέουσ( δι’ Αύτάς έκ τών συνθηκών καί τά όποία έκυρώθησαν

τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησίν -ϋήν ακόλουθον δήλωσιν, τήν οποίαν ελαδον

προς προστασίαν τοϋ Ελληνικού λαού, οσάκις ούτος ήπειλήθη έν τή έξ α

επίσης τήν έντολ,ήν νά φέρουν εις γνώσιν τοϋ 'Ελληνικού λαοΰ.

σκήσει τών δικαιωμάτων του καί ·έν τή απολαύσει τών έλευθεριών του.

(('Ωΐς ήϊη διεκήρυξαν έπισήμως καί έγγράφως. αί τρείς Έγγυήτριαι

»Κ α τ α συνέπειαν αί Έ γγυήτρι»ι τής 'Ε λλάδος Δυνάμεις βλέπουσιν έαυτ

τής Ε λ λ ά δ ο ς Δυνάμεις δέν ζητούν παρ’ αύτής νά έςέλθη τής ούϊετερό-

τάς ήναγκασμένας ν’ απαιτήσουν όπως έφαρμοσθώσιν αμέσως τά επόμενα

τητός της. ’Απόδειξιν τούτου τίχσιφανή δίδουσι, ζητούσα- κατά «τρώτον λό

πράγματα.

γον τήν ολοσχερή αποστράτευαν τοϋ Ελληνικού Στρατού, διά ν’ ασφα

«Ιον. Πραγματική καί ολοσχερής άποστράτιυσις τοδ 'Ελληνικού στρ}«-

λίσουν εΐς τόν 'Ελληνικόν λαόν τήν ησυχίαν καί τήν ειρήνην. Ά λ λ ’ ε-

οστις πρέιπει έντός βραχυτάτου χρονικού διαβήματος νά έπκνέλβ'β

ΓΓό απόγευμα τής αύτής ήμέρας άνελθών μετά τών συνυπουργων

(ίς τήν κχιάττασι* το» καιρού τής ειρήνης.
«2βν. 'Αμεσος -άντικατάστασις τής παρούσης Κυβερνήσεως διά Κυβερ

Αή τήν και ποηγουμένως ύποβληθεΐσαν παραίτησίν τής Κυβερνήσεως.

νήσεως υπηρεσιακής, άνευ πολιτκχής χροιάς5 παρεχοιύσης δέ όλρς τάς α

Πράγματι δέ ή Α . Μ. ό Βασιλεύς, δστις ηδη είχε διά τού κ. Στρειτ

του είς τά ’Ανάκτορα ό κ. Σκουλούδης παρεκάλεσε τόν ’ Ανακτα νά δεχ-

ναγκαίας εγγυήσεις διά τήν μετ’ εύθύτητος εφαρμογήν τής ευμενούς ού-

βολιδοσκοπήσει τόν έν Αίγίνη παραθερίζοντα κ. ’Αλέξανδρον Ζαΐμην

δετερότητος, τήν όποιαν ή Ε λ λ ά ς ύπεσχέθη νά τηρήση προς τάς Συμ

έδέχθη τήν π α ρ α ί τ η σ ί ν τής οικουμενική- κυβερνήσεως — παραίτησίν

μάχους Δυνάμεις, ώ ς καί διά τήν ειλικρίνειαν τής έκ νέου έξακριβώσεως

ήτις άνηγγέλθη ευθύς αμέσως εϊς την Βουλήν. Ό δέ κ. Ζαΐμης λαβών
τήν εντολήν τοΰ σχηματισμού τοΰ νέου υπουργείου μετέβη μετ όλιγας

-^ής εθνικής θελήσεως.
«3ον "Αμεσος διάλυσις τιής Βουλής, συνοδευομένη ύπό διεξαγωγής νέων

ώρας είς τάς πρεσβείας τής Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρεττανίας *α·

έκλογών, έντός τών συνταγματικών προθεσμιών χα'ι άφού ·διά τής γενι-

τής Ρωσσίας και άνήγγειλεν δτι δέχεται άπαξάπαντας τούς δρους τής

χής άποστρατεύσεως ό σύλλογος τών εκλογέων έπ'ανέλθη είς τοΰς κα

τ ε λ ε σ ιγ ρ α φ ι κ ή ς

νονικούς του ορούς.
«4ον. Άντικατάσ^ασις, «κ συμφώνου με-αά τών Δυνάμεων, αστυνομικών

θυπουργού έπηκολούθησεν επίσημος

τινων λειτουργών^ τών οποίων ή στάσις, έμπνεομένη άπο ςένας οδηγίας

νεν ε·’ ς τό νά δοθούν διαταγαί πρός άπομάκρυνσιν έκ τοΰ Σαρωνικού

διευκόλυνε τάς έπιθέσεις τάς διαπραχθείσας κατά φιλήσυχων πολιτών

τών συμμαχικών πολεμικών τά ό^οΐα έπρόκειτο νά προστατεύσουν την

ή

διακοινώσεως. Τήν ένέργειαν ταύτην τοΰ νέου Π ρ ω 
Ανταντικη ανακοινωσις καθ

ην

αποδοχή παρά τής 'Ελλάδος δλων τών αξιθ3σεων τής νότας συνετει-

καί τάς ύβρεις τάς γενομένας κατά ιών Πρεσβειών τών Συμμάχων καί

άπειληθεΐσαν άπόβασιν. Ή

τών υπηκόων αύτών».
’ Εμπνεόμενοι πάντοτε έκ πνεύματος εύμενεστάτου κμί φιλικωτάτου πρός

τος, τή ευθύνη τού κ. Ζαΐμη νά θυσιάση προσωρινώς α ΐτά τά βαβιλι-

γαληνη επανήλθε τοΰ Βασιλεο>ς στερξαν-

λικά του δικαιώματα είς τόν βωμόν τών έθνι/κών συμφερόντων.

τήν Ε λλάδα, άλλ’ άίποφασισμέναι έν ταύτώ νά έπιτύχουν άσυζητητει τήν
έφαρμογήν τών απαραιτήτων τούτων μέτρων, αι Έγγυήτριαι Δυνάμεις
δέν δύνανται παρά νά έπαφήσουν εις τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ολόκλη
ρον τήν ευθύνην τών γεγονότων, υά όποια θά έπακβλουθήσουν έάν αί δίκα^ι αύηών αξιώσεις δέν έγένοντο αμέσως ά·ποίεκταί.

Α ϊτή είναι ή ξηρά άφήγησις γεγονότων τά όποΐα συναποτελούν
τήν φοβερωτέραν δοκιμασίαν ή όποία έπεβλήθη ποτέ είς ΐήν Ελλάδα

01 έν λόγφ &ρεσβευταί άνεκοίνωσαν έπίσης είς τόν κ. Πολίτην δτι
συμμαχικός στόλος έκ δεκαεπτά πολεμικών έπρόκειτο νά πλεύση έντός
τής αύτής ήμέρας εις τόν Πειραιά, ινα ^ροστατεύση την άπόβασιν
μιάς Γαλλικής μεραρχίας εις ήν περίπτωσιν ή κυβέρνησις δέν έϊδέχετο
την άσυζητητεί και άμελητί πραγματοποίησιν τών περιλαμβανόμενων
έν τή Νότι; αξιώσεων.
Ό

κ. Στέφανος Σκουλούδης δστις συνεσκέπτετο μετά τών συνυ-

πουργών του είς τήν κατοικίαν του και πρός δν ό κ. Πολίτης εφερε
τήν ανωτέρω διακοίνωσιν ήρνήθη νά την δεχθή προβολών δτι οί κ. κ,
πρεσβετιταί θά άπρεπε μάλλον νά έπικοινοτνησωσι μετά τοΰ διαδόχου
του καθ’ δσον ή ύπ’αύτόν κυβέρνησις είχεν ήδη υποβάλει τήν παραίτησίν της πρός τήν Α , Μ. Βασιλέα. Πράγματι δέ ό κ. Πολίτης εντολή
τοΰ κ. Πρωθυπουργοί έπέστρεψε τήν νόταν είς τους έπιδώσαντας αυ
τήν οί όποιοι και αύθις άπέστειλαν ανιην πρός τόν κ. Σκουλούδην Ισχυρισθέντες δτι ήγνόουν τήν παραίτησίν του.

είς τόν στρατόν της και είς τόν Βασιλέα της.
Έ ρωτάται ; θά έτελεσιουργεΐτο ποτέ τόσον κατάφωρος και τόσον
αδικαιολόγητος έπέμβασις είς τά έσωτερικά τής χώρας παρ’ εκείνων
οί όποιοι διαδηλούν δτι μάχονται ΐριέρ τής άνεξαρτησίας τών μικρών
κρατών, υπέρ τοΰ δικαίου τών εθνικοτήτων και κατά τών ύπερβαιών
τοΰ μιλιταρισμού, αν δέν ύπήρχεν 'Ελληνικόν κόμμα, τό όπόΐον άφ ’ ής
άπέσχε τών έκλογών τής 6ης Δεκεμβρίου έ ξ άδυναμίας πρός τόν α 
γώνα — δέν έπαυσε κηρύττον δτι ή Γαλλία, ή ’Αγγλία «αί ή Ρωσσία
ε’·χοΛ’ δικαιώματα άπορρέοντα έκ τών συνθηκών πρός έλεγχον τοϋ κα
νονικού τής εφαρμογής τοΰ Συντάγματος έν 'Ελλάδι ; Θά έτελεσιουργείτο ή έπέμβασις άν δέν ήπ,ήρχε κόμμα τό όποιον διά τού άρχηγοΰ
του νά δηλώση πρό; τήν Βρεττανικήν διπλωματίαν, διστάζσυσαν νά
άποδεχθΰ τάς Γαλλικάς απόψεις, δτι δέχεται νά υποστήριξή τήν σχεδιασθείσαν νόταν άπέναντι τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ ;
Ή μεΐς νομίζομεν δτι όχι. Νομίζομεν άκόμη δτι άν δέν έσυκοφαντεϊτο

ή Λολιτική τής κυβερνήσεως Σκουλούδη πρός τήν Ά ντάντ ουδέποτε θά
έλαμβάνοντο καθ’ ήμών τά γνωστά πιεστικά μέτρα, τά όποια έπηκο«Ά λ λ ’ αφού ούτως ήλθον τά πράγματα, δέν δύναμαι ώ ς πολίτης ' Ελ-

λούθησεν ό αποκλεισμός κα ή νότα.
Ή Ιστορία θά κρίνη αύστηρώς τόν κ. Βενιζέλον και τους συνερ-

λην Π Α Ρ Α Ν Α ΕΙΜ ΑΙ Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Μ Ε Ν Ο Σ ΕΚ Τ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ι-

γάτας του δι’ δσα ήργάσαντο κατά τής

Ελλάδος· θά κρίνη αύστη

Ν Ώ ΣΕΩΣ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜ ΕΩΝ, διότι χάρις είς αύτήν τό έθνος θ ’ ά-

ρώς τήν έν αρχή τοΰ -τολέμου γνωστήν εκείνην δήλωσιν δτι εύνοεϊ τόν

νακτήση τάς έλευθερί&ς του, τών όποίων είχε στερηθή άπό τόσων μηλ’ών, γεγονός τό (ytoTov έκινδΰνευσε νά δημιουργήση καί εσωτερικας

ενα εκ τών διαμαχομένων συνδυασμών, δήλωσιν ήτις κατέστησεν ακρως δυσχερή τήν ουδετερότητα την 'Ελληνικήν θά κρίνη άδυσωπήτως δλην τήν κίνησιν έκείνην, ήτις ώθει τάς πολεμικός μας δυνάμεις
πρός τά Δαρδανέλλια και πρός τόν άμεσον όλεθρον, θ ά κρίν[| περισ
σότερον άδυσωπήτως τήν έν άγνοια τοΰ Βασιλέως Ιδιωτικήν έκείνην
πρόσκλησιν τών Άγγλογάλλων είς τήν Θεσσαλονίκην, θ ά κατακρίνω
δλον εκείνον τόν άνηθικον αγώνα εναντίον τής έθνικής δυναστείας,
τής όποιας τά πράγματα έδικαίωσαν άπό άκρου εις ακρον τους δι
σταγμούς. Αλλ’ ή καταδίκη θά είναι μάλλον αμείλικτος δταν θά πρό
κειται νά κριθή ό τρόπος καθ’ δν ό κ. Βενιζέλος συνήρμοσε τά ξένα
συμφέροντα πρός τά εαυτού κομματικά συμφέροντα αδιαφορών άν
βέλων νά πλήξη τόν Βασιλέα ^ η τ τ ε ν αυτήν* τήν ανεξαρτησίαν τής
χώρας.

άνωμαλίας εύθΰς ώ ς θά έτερματίζοντο οί εξωτερικοί κίνδυνοι.
«Χ αίρω επίσης, διότι ή Γαλλία, ή Ά γ γ λ ία καί ή Ρωσσία, άποφασίσασαι τήν έντονον περέμβασίν των, Ιβάσισαν ταύτην έπί τής ιδιότη
τάς των ώ ς Δυνάμεων έγγυητριών διά τήν Ελλάδα.
« ’Από εκατόν καί πλέον ετών, καθ’ α φέρουν τόν τίτλον, ήτο άρκετά φυσικόν ούτος νά είχε λησμονηθή ολίγον καί εντεύθεν καί εκεΐθεν. Ά λ λ ’ αί συνθήκαι, αιτινες θεσπίζουν τά τών σχέσεων μεταξύ τής
Ελλάδος καί τών προστατίδων Δυνάμεων, αναλαμβάνουν ήδη, τή πρω
τοβουλία τών τελευταίων, νέαν ίσχύν. Καί ομολογώ, ανευ περιστρο
φών, δτι άγάλλομαι έ,πί τούτω, διότι αν τά δικαιώματά των έπιβεβαιούνται εκ νέου, και αί υποχρεώσεις των δμως απέναντι τής Έλλαδος
άνανεοϋνται ήδη ΐσοδυνάμως».
Δυστυχώς διά τόν κ. Βενιζέλον τό έπιχείρημα δτι αί τρεις Δυνάμεις
τής, Ά ν τά ν τ ήντλησαν τό δικαίωμα τής έπεμβάσεως εΐς τά έσωτερικά
τής χώρας έκ τών συνθηκών οΐδαμσΰ στηρίζεται. Ή

Τήν έπαμένην τής επιδρσεως τής τελεσιγραφικής διάκοι νώσεωρς
τών τριών Δυνάμεων

ό κ. Βενιζέλος δι’ άνακοινώσεώς του πρός τό

Πρακτορείον «Ράδιό» έξέφρασε την εύχαρίστησίν του

διά τά γεγο

νότα καί μάλιστα μέ τόν μάλλον άπρακάλυπτον καί τόν μάλλον κυνικόν τρόπον ;
«Ή

,

Λ

... > ■

ευθύνη τής έπεμβάσεως τών Δυνάμεων βαρύνει έ ξ ολοκλήρου

τήν πεσοΰσαν Κυβέρνησιν τοΰ κ. Σκουλούδη. "Α ν αύτη, ώ ς είχεν ε
πιτακτικόν καθήκον, ύπέβαλλε τήν παραίτησίν της πρό δεκαημέρου,
θά φιηλλασσε τήν 'Ελλάδα τής δυσαρέστου επιταγής, τήν όποιαν αί
έγγυήτριαι Δυνάμεις μάς άπηύθυναν, καί θά παρεΐχον είς τόν κ. Ζαΐμην τήν ευκολίαν νά προβί) έκουσίως είς τάς Δυνάμειςκατά τήν κα
τάλληλον στιγμήν εΐς τάς υποχωρήσεις, ας τό πεΐσμα τοΰ κ. Σκου
λούδη τάς ήνάγκασε νά ζητήσουν κατά τόν γνωστόν έπιτακτικόν
τρόπον.

«έγγύησις» τών

έν λόγο) Δ\*νάμεοτν τόσον κατά τό 1832 δσον καί κατά τό 1863 άνα-·
φερετο είς τήν ανεξαρτησίαν τής 'Ελλάδο; — δρον άλληλένδετον
πρός τόν δρον τής άκεραιότητος. "Α ν δέ κατά μέν τό ετος 1832 ήγγυηθη αν διά τήν ανεξαρτησίαν μιάς 'Ελλάδο: μοναρχικής καί κατά
τό 1863 διά τήν ανεξαρτησίαν μιάς Ελληνικής συνταγματικής Μ ο
ναρχίας τοΰτο ένένετο V~ ΰποδείξεως γενοιιένης έντεΰβεν καί είς την
επανειλημμένα); διαδηλωθεϊσαν γνώμην τού λαού δτι θέλει νά κυβερναται συνταγματικών Ούδ’ είναι δι<νατόν νά ύποτεθή στι ή Ρωσσία;,
ητις απέκτησε Βουλήν κατά τόν εικοστόν αιώνα Ινδιεφέρετο κατά το
1832 καί κατά τό 1863 περί Ελληνικού συντάγματος. Ουτε εΤναι ά
κόμη δυνατόν νά υντοτεθή δτι έν στιγμαΐς ουτω κρισίμοις αί τρεις προμνημονευθεΐσαι Δυνάμεις θά ήσνολοΰντο περί τήν σύνταξιν συνταγμαιτολογικών διακοινώσεων πρός τήν 'Ελλάδα, αν δ κ. Βενιζέλος δέν νπεδεικνυε τοΰτο. η>γ τόν ιιόνον εύσχημον ( 'Λ τρόπον δι’ ο ί θ α επί®·
νήρχετο εΐς Την αργήν καί θά έτασσε τόν 'Ελληνικόν στρατόν εί; *'
πλευράν των. "Οτι δέ περί τούτου πρόκειται, περί ώ θ η σ εω ; τ ή ; *Ελλάδος είς τόν πόλεμον ά,τοδεικνύεται καί άπό τήν ικανώς άπρονόητον

συνέντευξιν, τήν όποιαν ό κ. ’Αρχηγός τών Φιλελευθέρων εδωκε π ρό;
τήν Παρισινήν «Ζσυρνάλ». Είπε κατ’ αυτήν ό κ. Βενιζέλος :
«Μέ έρωτάτε έπί ενός λεπτού ζητήματος : Τό κομμά μου θά θέση
ώ ς βάσιν εκλογικής συζητήσεως την ουδετερότητα τής 'Ελλάδος η την
άνάμιξίν είς τόν πόλεμον παρά τό πλευρόν τής ’Αντάντ ;» ΔΕΝ Θ Α
ΘΕΣΩ ΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Ο Ν Α Π Ο Τ Ο Μ Ω Σ . Α Ν Α ΖΗ Τ Ω ΤΗΝ
Σ Τ ΙΓ Μ Η Ν Α Υ Τ Η Ν ΤΟΝ ΤΡ Ο Π Ο Ν Τ Η Σ Μ Α Τ Υ Π Ω Σ Ε Ω Σ . Μή
λησμονείτε, δτι οί εκλογείς επανέρχονται ώ ς επί τό πλεϊστον έκ μακρυνών στρατοπέδων δπου, μέ τό οπλον παρά πόδας, κινητοποιηθέντες,
παρέμειναν έπί εννέα μήνας άναμένοντες γεγονότα, τά όποια δέν έ^ήλθον. ’Εσχάτως μόλις έγκατέλειψαν τήν στρατιωτικήν στολήν καί τάς
φρουράς των. Είναι δυνατόν νά λεχθή ε’ις αυτούς : Θά άναλάβετε ΑΜ Ε
Σ Ω Σ τόν οπλισμόν σας και τήν φρουράν σας ; Κ Α Ι Τ Ο Ί Τ Ο ΑΝΕΥ
Ο Υ ΔΕ Ν Ο Σ Λ Ο Γ Ο Υ ; Είναι δυνατόν ;
«Θ ά εΐπω είς τοΰς άνδρας αϊτούς- Σείς οιτινες δίς ήγωνίσθητε

Οι απολυθέντες επίστρατοι ώργανώθησαν είς συλλόγους καί οί σύλ
λογοι ούτοι είς όμοορτρνδίαν προωρισμένην νά περιφρουρήση ηό υψη
λόν δικαίωμα τοΰ Βασιλέως εις τό κηρύττειν τόν πόλεμον καί είς τά
συνάπτειν ειρήνην. Επειδή ή όργάνωσις αυτη ?χει χαρακτήρα άντιβενιζελικον, οί «φιλελεύθεροι» άρθρογράφοι καί αΰτός ό άρχηγός τών
Φιλελευθέρων τούς κατεδίκασεν ώ ς αντισυνταγματικούς. Είς δέ έκ τών
πρώτων Βενιζελικών υπουργών ΰπέδειξεν εις τάς τρεις Δυνάμεις δτι
ήλθεν ή ώ ρα τής νέας έπεμβάσεως.
Αλλ’ ένψ τοιαΰτα ίσχυρίζοντο έφρόντιζαν έξ άλλου διά τήν ίδρυσιν
συλλογου αντεπιστράτων, δπως τόν άντιτάξουν είς τήν άλλην δργάνωσιν. Τό όποιον σημαίνει δτι οί Φιλελεύθεροι θεωρούν αντισυνταγμα
τικόν ,πάν δτι δέν συμφέρει εις αυτοΰς — καί οΰέν πλέον

έναντίον τοΰ Τούρκου καί τοϋ Βουλγάρου, τών αΙωνίων έχθρών σας,
δέχεσθε νά είσθε σύμμαχοί των ; Σείς τούς όποιους οί Σύμμαχοι σας
ΰπερήσπισαν πάντοτε, σ ά ς ΐρτεστήριξαν και σάς έξησφάλισαν ω ς λαον
έλεύθερον, θέλετε νά είσθε έχθροί των ;
«Οί χθεσινοί οΰτοι σΐρατιώται διετήρησαν τό αίσθημα τής τιμής
καί τής πειθαρχίας. Θά εννοήσουν. Λέγουν : «Βενιζέλος σημαίνει πό

Κατη,γορήβηιΛχν ώ ς σύλλογοι άντιμιλιταριστικοί οί σύλλογοι τών
άπολυθέντων επιστράτων. Ά λ λ ’ ή κατηγορία δέν είναι βάσιμος. Ό

λεμό;». « ’Εγώ λέγω : Η Ε Π Α Ν Ο Δ Ο Σ Μ ΟΥ Ε ΙΣ ΤΗ Ν Α Ρ Χ Η Ν
ΣΗ Μ Α ΙΝ Ε Ι ΤΗ Ν Ε Λ Λ Α Δ Α ΤΑ ΣΣΟ Μ Ε Ν Η Ν Π Α Ρ Α Τ Ο Π ΛΕ Τ-

αναγνώστης τ ’ άποστελλόμενα πρός τόν Βασιλέα τηλεγραφήματα τών
έν λόγω οργανώσεων αίσθάνεται δτι δέν πρόκειται περί πανικοϋ κατα-

ΡΟ Ν Τ Η Σ Α Ν ΤΑΝ Τ».

λαβόντος τάς ψυχάς τοΰ άφωπλισθέντος λαοΰ, άλλά περί φόβου μήπως
οί ή^ηρετοΰντες τά ξένα συμφέροντα Έλληνες δημαγωγοί οδηγήσουν
* *
☆

τήν Ελλάδα παρά τήν θέλησιν τοΰ Βασιλέως είς πόλεμον μάταιον ή
καί αντίθετον πρός τάς βλέψεις τοΰ Ελληνικού λαοΰ. Λιότι ούδείς Έ λ -

Ά λλ’ όσονδήποτε καί άν είναι ^περίπλοκος και περίτεχνος καί δημα
γωγικός ό τρ ίτος τής διατυπώσεως βέβαιον είναι δτι ό πόλεμος θά εί
ναι αναπόφευκτος μόλις έπανέλθη ό κ. Βενιζέλος είς τήν άρχήν.
Καί έρωτάται : Πρέπει τό ’Έθνος νά έμπιστευθή τήν τύχην του
είς άνθρωπον εχοντα τοιαύτας προκαταλήψεις ; Είς άνθρωπον άρνηθέντα καί αυτήν τήν ανεξαρτησίαν τής χώρας χάριν τής προσωπικής
κατισχύσεως ; Καί θά είναι λογικόν νά πιστευθή δτι μετά τάς δηλώ
σεις τών κ. κ. ’Έλλιοτ καί Δεμίδωφ περί σεβασμού τής1 λαϊκής ετυ
μηγορίας αί Δυνάμεις τής Ά ντάντ θά ήρνοΰντο νί επικοινωνήσουν
μετά τών φυσικών αντιπροσώπων τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ ;

λην είναι έτϊί τέλους διατεθειμένος νά πολεμήση υπέρ τής παγιώσεως
τής ’ Ιταλικής κατοχής είς τά Δωδεκάννησα, υπέρ τής καθόδου τής
Ρωσσίας είς τά Δαρδανέλλια καί ύπέρ τής εξόδου τής Σερβίας — άν
ήτο δυνατή ή νεκρανάστασις αυτής είς τό Αίγαΐον. Ή συνείδησις τών
ένδεχομένως κληθησομένοχν νά κληρώσουν τόν φόρον τοΰ αίματος α
ποκρούει τοιοΰτον πόλεμον. Δέχεται δμως τόν πόλεμον έφ ’ δσον οΰτος
μέλλει νά έξυπηρετήση επίμαχα 'Ελληνικά συμφέροντα καί άφίνει τήν
απόλυτον έκτίμησιν τής καταστάσεως είς τόν Βασιλέα καί εις τούς νομίμως έκπροσωποΰντας τόν λαόν — οί όποιοι δέν είναι βεβαίως οί ο
παδοί τοΰ κ. Βενιζέλου.

Τ ό διάταγμα τής διαλΰσεως τής Βουλής δέν έδηαοσιεύθη είσέτι,
μολονότι ή οαιοστράτευσις εφθασεν ήδη είς το τέρμα της. ’ Οφείλεται
τοΰτο εΐς ένεργείας παραβκηνιακάς τοΰ Βενιζελισμοΰ φοβουμένου ν'
άντιμετ’ω πίση αμέσως τήν λαϊκήν κρίσιν ; Πιθανώνατα_ Έ ν τφ μεταξύ
δημοσιεύεται

σωρεία άστυνοιιικών μεταΰολών και ^ανερχόμκθα τή

φιλοτιμώ προνοίςι τών Βενιζελικών, έπιβαλλομένων είς τήν κυβέρνησιν
διά τοΰ ενταύθα πρεσδεντοΰ τής Γαλλίας είς τήν πρό τού 1875 πολι
τικήν και διοικητικήν ^ερίοδον.
Καί επειτα ομιλούν περί φαυλοκρατίας.

