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Έθνικοφρόνων '/·. Δημήτριος Γοΰναρής έςε^ώ-

ντ,σεν εν ΙΙάτραις, τήν 21 τ,ν ’ Ιουλίου, τον ακόλουθον έπί τής πολιτικής
έννοιας τών επικειμένων έκλογών λόγον ).

«Μακράν ήσθάνθην τών χρόνον, τόν όποιον έζησα ούχί έν τφ μέσω
υμών. ’Αλλ’ ήτο χρόνος κίνδυνων. Ή τ ο χρόνος δοκιμασιών. Και ί>χω
τήν ΰποχρέωσιν νά εΐπω πρός υμάς όλίγας λέξεις περί τούτων. ’Έ χω
τή.ν ΰποχρέωσιν ταύτην τοσούτω μ|άλλον ϊ?τ.ιτΙακτικήν καθ’ οσον ο?,
κίνδυνοι /Είξακαλουθοΰσιν άκόμη, οϊ αγώνες ηΰξήθησαν ετι μάλλον
καί αί δοκιμασία! τής σήμερον εΐνε περισσότερον πικραί άπό τάς δο
κιμασίας τής χθες. ’Έ χω τήν ΰποχρέωσιν νά ομιλήσω πρός υμάς περί
τούτων διότι έξ υμών, αισθανόμενων με 'Ελληνικήν τήν ψυχήν,

θά

άπορρεύση ή δύναμις ινα ή Ελληνική πατρίς άντεπεξέλθη κατά τών
κινδύνων, διεξαγάγη τοΰς άγώνας καί ΰπομείνη τάς δοκιμασίας. Δέν
σκοπεύω νά αμυνθώ κιατά τών ελεεινών επιθέσεων, τών όποιων είμαι
ό στόχος. Ούτε νά επιτεθώ κατά τών κατ’ έμοΰ έ,πιτιθεμένων.

Agfv

σκοπεύω νά άπολογηθώ κατά τών ασυνειδήτων κατηγοριών, τών ενάν
τιον μου έκτσξευομένων. ■Ουδέ νά κατηγορήσω τους υπό άκαταλογί- '
στου πάθους τετυφλωμέλ'ους κατηγόρους μου. Εις υμάς, είς τήν 'Ελ
ληνικήν υμών συνείδησιν έπαφίημι τήν κρίσιν’ Και δέν ζητώ νά κρίνητε, ινα ιιέ δικαιώσητε. Ά ξ ι ώ νά φωτισθήτε, ινα δυνηθητε όρθώς
κρίνοντες νά προστατεύσητε τά υψιστα τής Πατρίδος
συμφέροντα,
τών οποίων καλείσθε νά ύπερμαχήσητε. "Οχι μόνον* χάριν υμών αύ
τών. ’Αλλά καί ε ξ ΰποχρεώσεως ίεράς πρός εκείνους, Λαρ’ ών παρελάβετε τήν διαχείρισιν αύτών. Κ α! έκ στοργής προς εκείνους ,^ρόίς τοΰς
όποιους απερχόμενοι θά κληροδοτήσητε τά έκ της ΰμετέρας διαχειρίσεως αγαθά ή δεινά,

»Γνωρίζετε τάς .περιστάσεις, ΰφ’ ας έκλήθην νά ήγηθώ τής κυβερ
νήσεως τής χώρας κατά Φεβρουάριον παρελθόντος έτους. Ό Πανευ
ρωπαϊκός πόλεμος έξηκολσύθει από έ,πταμήνου. Ή τότε κυβέρνησις

ευχία τής έπιχειρήσεως κατεδείχθη αδυναμία έπιτυχίας αύτής έν οίαδήποτε προθεσμία. Ή μία μεραρχία παρέμεινεν ώ ς άστειότης άφοϋ
συνετρίβησριν

δεκάδες

μεραρχιών

άναγκασθεϊσαι νά

έγκαιταλιπωσι

τήν δηλωθεΐσαν άπό τής ένάρξεως τοΰ άγονος επιθυμίαν αυ

τόν αγώνα κατόπιν λαιμ,πρών ήρωϊσμών δΓ ών έκλεισαν τους στρα

τής νά συμπράξη μέ τήν έτέραν τών έμπολέμων αμάδων, είχεν έν τούτοις παραμείνη έξω άγώνος, έν τώ οποία) ουδέν Ελληνικόν συμφέρον

τούς είς οϋς άνήκον, έβεβαίίοσαν δμως τοΰ εγχειρήματος τό ανεπιτευκτον. Ή προσφορά τής Ελληνικής συμπράξεως, ώ ς διετυπωθη, ήκι

ετίθετο έ,πί τάπητος. "Οταν κατά Φεβρουάριον άπεφασίσθη εκστρατεία
κατά τών Δαρδανελλίων, ένόμισεν έπιβεβλημένόν νά προσφερη
τήν

στα ενθαρρυντικής έτυχεν υποδοχής. ’Α φ ’ ενός μέν έξηρτηθη εκ τής
έναρμονίσεως ή τής υποταγής τών Ελληνικών σχιμφεροντων προς τά

μέ

δλη ν

σήμπραξιν τής Ελλάδος. Παραπεισθείς έκ τής πλάνης, δτι ή έπιχεί-

συμφέροντα τής Μεγάλης εκείνης Δυνάμεως τών οποίων την ίκανο-

ρησις έπρόκειτο νά στεφθή ύπό επιτυχίας εντός εικοσιτετραώρου, έ

ποίησιν άπεσκόπει ό τελικός πολιτικός σκοπός της εκστρατείας.

σπευδε νά ,ττ.ροσφέρη τήν συμμετοχήν τής 'Ελλάδος χωρίς νά έξετάση

-ετέρου δέ παρετηρήθη δτι απαράδεκτοι ήσαν οί έν τή προτάσει τιθέ

Άφ

τίποτε, ουτε ποίος ό τελικός πολιτικός σκοπός, δν θά έπραγματοποίει

μενοι περιορισμοί καί δσον αφορά τάς είσενεκτέας ύπό τής 'Ελλάδος

έπιτυγχάνουσα ή έκστρατεία αΰτη, ουτε κατά πόσον ή πραγματοποίη-

δυνάμεις — τήν μίαν μεραρχίαν — καί δσον άφορά τόν καθ’ οδ θά

σις τοιούτου σκοπού συνεβιβάζετο μέ τά εθνικά ήμών συμφέροντα,
ουτε αν θά έγίνετο καν δεκτή ή προσφορά προκειμένη^ τόσον εύκολου

τίποτε έξ δσων έρρίπτοντο τότε εις το μέσον ινα ,παρασυρεται ο 'Ελ-

έπιχειρήσεως, καθ’ ήν έπερίττευεν έντελώς. Τόση δέ ήτο ή τά πάντα

ληνικίος λαός έκτο; ιώ ν δρίων τής πραγματικότηιτος α,πεκαλύφθη

παρατρέχουσα καί τά πάντα παραβλεπουσα σπουδή, ώστε ινα πείσ^
τους έδώ παράγοντας, τούς δικαίως ένδοιάζοντας καί τονίζοντας τους

καί ό περίφημος χάρτης τών εις τήν Ε λλάδα προσενεχθεισών παρα

κινδύνους τους έκ τής άλλαχοΰ άπασχολήσεως τοϋ 'Ελληνικού στρα

έχούσης μέ τήν' πραγματικότητα. Διά τήν σύμπραξιν τής 'Ελλάδος είς

τόν, δέν έδυσκολεύετο νά διατύπωση τήν πρότασίν και ύ,πό δ ρους άφαιροϋντας άπό αυτήν πάσαν σοβαρότητα. Περιώριζε τήν συνδρομήν

τήν έπιχείρησιν τών Δαρδανελλίων ούδεμία, απολύτως ουδεμια, παρ

τής 'Ελλάδος εις μίαν μεραρχίαν, καί μάλιστα τότε προχείρως συγ-

παρά μιάς Δυνάμεως είχε γίνει κατά τόν ’Ιανουάριον δτι ή

κροτηθήίσομένην. Έ ν τή δημιουργηθείση δέ ουτω πλήρει συγχύσει, ή

ήδύνατο νά άποβλέψη εΐς λίαν σοβαράς παραχωρήσεις έπι τής ακτής
τής Μ. Ά σ ία ς. Ά λ λ ’ ή ύπόδειξις αυτη καθώριζε τάς .παραχωρήσεις

τότε κυβέρνησις παρείδεν, δπως δλα, καί τήν έκ τοϋ Πολιτεύματος ν-

συνέπραττεν ή 'Ελλάς εχθρόν τής Συνεννοήσεως. Διά νά μή μεινη δε
δτι

χωρήσεων έν Μ. Ά σ ία ήτο προϊόν εξάλλου φαντασίας, ουδέν κοινόν

ούδεν«ίς ύπασχεσις άνταλΙλάγματος οίουδήποτε είχε γίνη- 'Υπ^δειξις
'Ελλάς

ποχρέωσιν νά καλύψη τα Στέμμα καί νά μή έπιρρίψη εις τόν άνεύθυνον παράγοντα τήν απέναντι τών Δυνάμεων ευθύνην πολιτικής τυ

ταύτας ώ ς αντάλλαγμα ούχί τής εκστρατείας κατά τών Δαρδανελλίων

χόν δυσάρεστου αΰταΐς. Καί έσπέυσε νά ύποβάλλη τήν πρότασιν περί

τής 'Ελλάδος είς τήν Σερβίαν, καθ’ ής έμελετάτο τότε Αυστριακή έ-

συμμετοχής τής Ελλάδος πρό τής ύπό τοϋ ’Ανεύθυνου Παράγοντος

πίθείΤις. Καί τήν πρότασιν ταύτην περί βοήθειας τής Σ ερβίας άπέρ*

περί ής τότε δέν έγίνετο λόγος, άλλά τής παροχής βοήθειας έκ μέρους

έγκρίσεως αύτής καί, fyro τόν δρον τής έγκρίσεως ταύτης. ’Εν τή έπι-

ριψεν ή κυβέρνησις τοϋ Ίανουαρίου χαρακτηρίσασα τό προτεινόμενον

κρατησάση δέ παραζάλη ώμίλει καί περί κολοσσιαίων άνταλλαγμάταη',
τήν

ώ ς αυτοκτονίαν, ένεκα τοϋ κινδύνου Βουλγαρικής έπιθεσεως. Διά την
σύμπραξιν εΐς τήν έκστρατείαν τ ώ ν . Δαρδανελλίων, έπαναλαμβανω, συ-

Ελλάδα, έν ώ διά τήν έπιχείρησιν ταύτην ουτε πρόσκλησιν είχε λάβη, ουτε προσφορά οΐουδτΐίτοτε ανταλλάγματος είχε γίνη. Άποδοκιμα-

δεμία ,παρ’ ούδενός είχε γίνη προσφορά άνταλλάγματος. Ά λ λ ’ ουτε
καί κατά ’Ιανουάριον τά ύπσδειχθέντα άνταλλάγματα διά τήν παρο

σθείσης τής πολιτικής ταύτης παρητήθη ή τότε κυβέρνησις καί έκλή-

χήν ,βοηθείας εΐς τήν Σερβίαν είχαν ποτε έν τή διάνοια τών ύπαδε·-

Λην εγώ ινα ήγηθώ τής νέας κυβερνήσεως.

ξάντων αύτά τήν εκτασιν τήν όποιαν ή νοσοϋσα φαντασία τών προσπαθοΰντων νά παρασύρωσί τόν 'Ελληνικόν λαόν έδωκε εΐς αύτα. Κα

τά δποΤα καί έπί τοΰ χάρτου έχάραισσιεν ώ ς ,προσενεχθίέντα είς

* Ή κρίσις είς ήν προήλθον περί τής καταστάσεως αποδεχθείς τόν
τών

τά τά τέλη Μαρτίου έγένετο πρός εμέ προσφορά άνταλλαγματων εδα

ποαγιιάτων. "Όλα τά έ,πί τής πολιτικής τής προκατόχου κΐ'βερνησεως

φικών έν Μικρά Ά σ ία αν ή 'Ελλάς έδέχετο νά συμμετάσχη είς τόν
καπά τής Τουρκίας ,πόλεμον έν Δαρδανελλίοις. Τ ά ανταλλαγματα ταν-

σχηιιατισμόν τής νέας κυβερνήσεως έδικαιώθη πληρέστατα υπό

στηριζόμενα δνε<ροπολήματα άπεδείχθησαν εωλα δημιουργήματα νο
σηρής φαντασίας. "Ολα μέχρις ενός, Ή

εντός εικοσιτετραώρου έπι-

τα, περί ών μοί ρδηλώθη δτι ήσαν ακριβώς τά ίδια, τά όποια ύπεδείτ

χθησαν ώς δυνάμενα νά έπιτευχθώσι διά τής παροχής βοήθειας

εις

και τήν άνάπτυξιν ή φυλή ή Ελληνική, έν τή μακραίων! ιστορική αυ

τήν Σερβίαν, διετυπώθησαγ έν τή πρός εμέ προτάσει ώς παραχωρή

τής σταδιοδρομία.

σ εις έδαφικα! έν τφ Βιλαετίω τοΰ Άϊδινίου, παραχωρήσεις περιλαμ-

(περιστάσεων άσχετων πρός την καθόλου πορείαν τής *άν&ρωπότητος.

βάνουσαι τήν Σμύρνην καί ουσιώδη μερίδα τοΰ

Οσον και άν είνε μικρά έπετέλεσε κα! έχει νά έπιτελέση προορισμών,
τοΰ οποίου έχει πλήρη τήν συναίσθησιν. Π ρώτη καί ίσως μόνη ή 'Ελ

Χίνδερλανδ αύτής.

Παραβάλετε τώρα τήν Σμύρνην κα! ουσιώδη μερίδα (δχι ολόκληρον)
τοϋ Χίνδερλανδ αύτής, <5?ι;οτελοϋντα έν δλω μικρόν μέρος τοΰ Βιλαε-,

Π

Ελληνική φυλή δέν εΐνε τυχαΐον δημιούργημα

ληνική φυλή παραλαβοϋσα μετά ίδιαζούσης άπορροφητικότητος στοι

τίου τοΰ Άϊδινίου, πρός τόν περίφημον χάρτην ό οποίος περιελάμβανε

χεία ετερογενών πολιτισμών, πρός οϋς έθετεν αύτήν εις έπαφήν ή γε

σχεδόν ολόκληρα τά δύο Βιλαέτια, τοϋ Άϊδινίου και τής Προύσσης κα!

ωγραφική αϊτής θέσις, κατώρθωσε νά άφομοιώση αύτά είς ίδιον πο

μέρος τοΰ Βιλαετιού τοϋ Ίκονίου καί κρίνατε περί τής αξιοθαύμα

λιτισμόν, εις τόν όποιον τήν οριστικήν μορφήν έδωκεν η Ιδιοφυία αύ

στου αυταπάτης ή περ! τής άξιοθρη,νήτου κακοπιστίας τών καλοΰντων

τής. Χάρις εις τήν Ιδιαιτέραν σφραγίδα τήν οποίαν αύτή έπ’ αύτοΰ

τόν 'Ελληνικόν λαόν νά θρηνήση οτι χάρις εις τήν μικρόνοιαν καί τήν

άπετύπωσεν, ό πολιτισμός ούτος ΰψώθη είς τόν κατ’ εξοχήν ανθρώ

«φιλοπατρίαν, ήμών τών νάνοίν έχασεν ή 'Ελλάς δλας τάς χώρας, έν
ταίς όποίαις ό 'Ελληνισμός διεξήγαγε τοΰς εύγενεστέρους αγώνας καί

πινον πολιτισμόν, τόν αίρόμενον υπέρ ,πάντα τόπον καί πάντα χρόνον.
Εκ τής συνειδήσεως δέ τής βαθείας καί τεταγμένης αυτή αποστολής,

τάς όμοιας -ή υψιπετής μεγαλοφυΐα καί ή παλλομένη φιλοπατρία τοϋ

ή 'Ελληνική φυλή αντλεί άξιοθαύμαστον ζοοτικότητα, οποίαν ούδεμία

μεγάλου πρσκατόχου μας είχεν έξασφαλίση ε!ς τήν 'Ελλάδα. Ά λ λ ’ ήτο
πεπρωμένον τίποτε, απολύτως τίποτε άπό τά τερατολογήματα τά κα-

άλλη φυλή ίσως παρουσιάζει. Υποστάσα άπό χιλιετηρίδων ποικίλας
έ,π,ιδρομάς, τιθεμένας είς κίνδυνον τό εργον ή τήν ΰπαρξιν αυτής, άν-

ταικλύζοντα τόν τόπ^ν τότε νά μή μείνη ό'ρθιον. Δέν κατεδείχθη φαν-

τεπεξήλθε πάντοτε νικηφόρως. 'Υπήρξαν βεβαίως, έν τή ιστορική αύ

ταΐστική μόνον ή π ροσφορά' και ή εκτασις τών .παραχωρήσεων, έπεπρωτο νά καταδειχθή φανταστική καί ή άπόσπασις τών χωρών τούτων
άπό την κατέχουσαν αύτά- Δύναμιν. ‘Καί τό φανταστικόν τής άποσπά-

τής στραδιοδρομία, ήτις μετράτα! μέ περισσοτέρας χιλιετηρίδας άπό
δσας εκατονταετηρίδας διήνυσαν έν Ιστορική ύπάρξει οΐ πλεΐστοι τών
(Λκούντων τήν Εύρώπην λαών, καί περίοδοι συντριβής, καί περίοδοι

σεως έπιστοποιήθη ύπό τών πραγμάτων κατά τρόμον τόσον θετικόν,

καταπτώσεως, άλλ’ ακριβώς κατ’ αύτάς έξεδηλώθη αξιοθαύμαστος ή

ωστε οϋτε οί ίδιοι τότε θρηνωδοί τολμώ σι νά εΐπωσιν δτι δύναται νά
γίνη πλέον λόγος περ! τοιούτων ανταλλαγμάτων.

ζωτικότης αύτής. Ύ,πό τήν τέφραν τήν καλύπτουσαν μέ τό ζοφερόν

Η
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αύτής χρώμα τό δυστυχές ένεστώς, ΰπέτρεφεν άκοίμητον τήν φλόγα
τής ζωής ή έν πάση 'Ελληνική ψυχή έρριζωμένη συνείδησις τής άπΧ>στολής τής φυλής, αποστολής αίωνίας, προικιζούσης τήν κατά ταύτην

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΗ ΤΟ Σ

τεταγμένην φυλήν μέ ζαχήν 'Ελληνικήν κα! δέν έλειψε ποτέ ή φλόξ
»Αυται ήσαν αί περιστάσεις ύφ’ ας παρελάβομεν τήν κυβέρνησιν.

αύτή νά άπακαταστήσΤ| είς τήν ιστορικήν αύτής δράσιν τήν

φυλήν

Ή πολιτική ήμών ΰ,πήρξεν όποία εΐνε άναγκαίως πασα 'Ελληνική πο

τήν 'Ελληνικήν, ή όποία έλαυνομένη ύπό τής θείας ταύτης δυνάμεως,

λίτικη. Συντήρησις τών εθνικών, δυνάμεων, ινα χρησιμοποιηθώσιν ά-

οδεύει είς τόν ιστορικόν αύτής δρόμον. Καί ΐνα τούτον διανύστ) έχει

ποκλειστικώς πρός άμυναν τής χώρας ή έπ-,δίωξιν τών εθνικών Ιδεω

ανάγκην πασών αύτής τών δυνάμεων. Ούδείς έχει τό δικαίωμα νά α

δών. Μονον δια τον ενα ή τόν έτερον τών λόγων τούτων δύναται ν’
άποδυθή εις πόλεμόν ή 'Ελλάς. 'Ο πρώτος, λόγος αυτοσυντηρήσεων

ξίωση παρ’ αυτής νά εξάντληση τάς δυνάμεις ταύτας δι’ άλλοτρίους
σκοπούς·. Έ χουσι τόσήν εύρύτη^α οί, εις αύτήν ’ τεταγμένοι σκοποί,

τοϋ Κράτους, εΐνε ύποχρέωσις τοϋ Κράτους πρός εαυτό. Ό

ωστε θά άπετέλει ιστορικόν έγκλημα ή διασπάθισις τών εθνικών τής

δεύτερος,

λόγος αΰτοσυντηρήσεως καί συντηρήσεως καί άναππύξεως τής φίλης,

'Ελλάδος δυνάμεων έπί άλλότρια τέλη. Ά λλά κα! ά φ ’ έτέρου καθήκον

εΐνε ύ,ποχρέωσις πρός τήν φίλην, χάριν τής- όποιας υπάρχει τό Κ ρ ά

ΐπιτακτικόν επιβάλλει τήν μετά θάρρους καί ^οφασιστικότητος χρη-

τος. ’Επ(τακτικόν καθήκον παντός καλούμενου νά διαχειρισθή τάς δυ
νάμεις τάς έθνικάς εΐνε νά μή έκτρέψη ταύτας τών ανωτέρω σκοπών.

σιμοποίησιν τών δυνάμεοχν τούτων ύπέρ τών σκοπών δι’ οΰς υπάρχει
καί τό Κράτος κα! ή Φυλή.

ΑΙ εθνικά! δυνάιμεις ύπάρχουσι δι’ αΰτοΰς καί μόνους. Διά τους σκο
υπέρτατη

» Επί τών αντιλήψεων τούτων έστηρίχθη ή πολιτική ήμών, δταν
ειχομεν την κυβέρνησιν. Δέν ήννοήσαμεν νά συνεισφέρωμεν τάς δυ-

ιστορική ανάγκη, εις την οποίαν οφείλει τήν γένεσιν, τήν συντήρησιν

νάμεις τάς 'Ελληνικός έπί άλλοτρίους σκοπούς. Π ρός τάς διαμαχομε-

πούς τούτους επιβάλλει τήν χρησιμοποίησιν αύτών καί ή

πολιτική| ύπε,ρετνιάτο υπέρ πάν μέτρον. (Κατεδείξαμεν δμως έμπρά;
να; ομάδας ή 'Ελλάς Sukettat μετά συμπαθείας.

Περιλαμβανουσιν

αϋται τούς μεγάλε ιτέρους ,ταράγοντα- τοϋ συγχρόνου πολιτισμού.

■πως διά τής προσφοράς ήμών δτι, άν ή ήμετέρα πολιτική ήννόει νά

Ε-

διαφύλαξη άθικτους τάς έθνυκάς δυνάιίεις μή χρησιμοποιούσα, ταύ

κατέρα τούτων *εχει άναφαίρετον έσαει τό δικαίωμα έπι της ευγνωμο

τας έπί άλλοτρίους σκοπούς, ουδέν ήττον, επιτακτικόν καθήκον έθεώρει

σύνης πάντων διά την μεγάλην συμβολήν την οποίαν εισέφεραν εις

νά χρησιμοποιήσω αύτάς λελογισμένος έπί τούς εθνικούς

τήν ανθρωπίνην πρόοδον. Είνε έξόχως οδυνηρός διά πάντας ό φρικα

Αύταί υπήρξαν καί είνε αί βάσεις τής .πολιτικής τής ήμετέρας.

λέος αλληλοσπαραγμός, ό άνακόπτων τήν έξέλιξιν τής προόδου τοϋ
ανθρωπίνου γένους, έν τη όποία ^ρωτοστατοΰσιν οί διαμαχόμενοι λα
οί. Π ρός τήν μίαν

τώ ν

Η

Τ Α Κ Τ ΙΚ Η

ΤΟΤ

σκοπούς.

Β Ε Ν ΙΖΕ Α ΙΣΜ Ο Υ

ομάδων τούτων καί Ιδιαίτεροι λόγο: συμπαιθειας

συνδέσϋσι τήν* .Ελλάδα. Έ ν αύτή είχε ταχθή λαός μικρός καί γείτων,

»Καί ινα ταύτην τήν πολιτικήν συνεχίσωμεν, έζητήσαμεν τήν έμ-

μετά τοϋ οποίου άρτι καί έν κοινώ άγώνι άντεπεξήλθομεν εναντίον ά
δ ε ι α ς κοινή (άμφοτέροιις ζητούσης νά πλήςη. Μέ τόν λαόν τούτον

πιστοσύνην τοϋ Ελληνικού λαού κατά τάς έκλογάς τοΰ Μαΐου. "Οτι

εΐχομεν και δεσμούς Ιδιαιτέρους σκοποΰντας τήν άπόκρουσιν τών αύ

έγίνωσκον άριστα εκείνοι, οί όποιοι άλλοίαν πολιτικήν ήννόουν νά με-

τών κινδύνων καί έπί τό μέλλον. Έν τή αύτή όμάδι έπρωτοστάτουν αι

τέλθωσιν, εκείνοι οί όμοιοι ήννόουν νά μετάσχωσιν τοϋ μεγάλου ά γ ώ 

μεγάλαι έκε*ναι Δυνάμεις, αί όποϊαι ηγούμενα-, τής καθόλου πολιτικής

νος άνευ

κινήσεως, δταν μετά μακραίωνα δουλείαν ό 'Ελληνισμός ήγωνίσθη τόν

Ελληνικά καί κατά πόσον ή συμμετοχή τής Ελλάδος θά έξησφάλιζε

ένδοξον αγώνα πρός άνάκτησιν τής ελευθερίας, έκύρωσαν τά αποτε
λέσματα τοϋ άγώνος αύτοϋ, άναγνωρίσασαι μέν τό δίκαιον αύτοϋ, πα-

τήν πραγμάτωσιν σκρρτών εθνικών.
»Καί διά τοϋτο έσπευσαν νά καλύψωσι τήν πολιτικήν αύτών.

ρασχοϋσαι δέ καί τήν συνδρομήν αύτών, ϊνα τερματισθή διά τής ι-

μετά τόλμης άναλόγου πρός τήν αλήθειαν τών βεβαιουμένων άπεκά-

5 ρύσεως τοϋ μικρού Ελληνικού

λουν συκοφάντας τούς οϋτω χαράσσοντας τήν άντίθεσιν μεταξύ

Βασιλείου

μετά

μακρά έτη

ηρωι

μόνον τοιαύτη πολιτική άντεπεκρίνετο είς τά αισθήματα

ο ύ δ ε μ ιά ς

έξετάσεως κοιτά πόσον ούτος έθιγε

τοΰ λαοΰ,

συμφέροντα

Καί
τής

κών κατορθωμάτων, άποδειξάντων δτι δέν ήτο φράσις κενή τό σύν

πολιτικής αύτών καί τής πολιτικής τής ήμετέρας. Ό

θημα’ « ’Ελευθερία ή Θάνατος».
»Ί δού οί λόγοι δι’ ούς η πολιτική ήμών υπήρξε πολιτική ούδετε-

έξηπατήθη. Καί εδωκεν είς αυτούς τήν πλειονοψηφίαν. Δέν έπρόφθασαν δμως νά άνέλθωσιν είς τήν άρχήν καί άπεκάλυψαν τά σχέδια αύ

ρότητος.

’Αλλ’ ουδετερότητος ευμενούς

μεθ’ ής

έμάχετο ή σύμμαχος

έκείνην,

τών. ’Αδυνάτου ντε ς νά δικαιολογησωσι τήν πολιτικήν των έκ τής έπι-

Δυνάμεις

διώξεως συμφερόντων Ελληνικών έπενόησαν τήν καθ’ ύποχρέωσιν έκ

πρός ας δεσμοί ευγνωμοσύνης έκ τοΰ παρελθόντος συνέδεον ήμάς.
’Αλλ’ αν ύπελαμβάνομεν καθήκον ήμών νά σ,τοφύγωμεν τήν διασπα-

τής μετά τής Σερβίας συνθήκης συμμετοχήν τής Ελλάδος είς τόν πό
λεμον. 'Ί ν α ένισχύσωσι μάλιστα τήν πρόφασίν των ταύτην καί τήν έμ-

θισιν τών 'Ελληνικών δυνάμεων έπί άλλότρια τέλη, καθήκον ήμών έξ
ίσου έπιτατ/.τικόν ήγούμεθα και να, χρησιμοποιησωμεν αυτας μετα θάρ

πατρίδα των τόν ρύπον τής άτιμίας, ώ ς παραβιασάσης τήν συνθήκην.

ήμών,

πρίρς τήν ομάδα

Ελληνικός λαός

έν ή

εύρίσκοντο αί

ρους καί άποφασιστικότητος διά τούς εθνικούς ήμών σκοπούς.

φανίσωσιν ώ ς πεποίθησιν δέν εδυσκολεύθησαν νά προσάψωσιν εΐς τήν

Και

“ Οταν δμως κατερρίφθη καί τό έκ τής Σερβικής συνθήκης οχύρωμά

διά τοϋτο, δταν έκλήθηιμεν νά συμμετάσχωμεν είς έπιχείρησιν θέτου-

των είς τάς έν τή Βουλή συζητήσεις δέν ώκνησαν μετά τόλμης ίσης

σαν έπί τοϋ τάπητος τά εθνικά ήμών συμφέροντα, ούδαμώς έδυσκολεύ-

πρός έκείνην μεθ’ής φτέππυον τήν πολιτικήν των κατά Μάϊον,

θημεν νά προσφέρωμεν τήν σύμπραξιν τής 'Ελλάδος. Ή προσφορά

έπρόκειτο κατά τάς έκλογάς νά άπατήσο>σι τόν λαόν, νά ίσχυρισθώσιν

ήμών γεναμένη ύπό δρους ασφαλίζοντας τήν έπιτυχίαν τής σκοπουμέ-

δτι δ λαός διά τών εκλογών ένέκρινε τήν πολιτικήν αύτών, τήν ήδη
^άποκαλυπτομένην. Καί έπί τή βάσει ταύτης ήμφισβήτουν είς τόν ’Α-

νης έπιχειρήσεως και την διατηρησιν τών κεκτημενών, δεν εγενετο
δεκτή. Τ ά έπακολουθήσαντα γεγονότα κατέδειξαν άριδήλως δτι ούδέτερος τώ ν δρων τούτων έπερίττευεν. Ή έπιχείρησις συνεχισθεΐσα ούχί

Λ<εύθυνον Παριάγοντα τό Συνταγματικόν δικαίωμα τής

δταν

διαφωνίας

- πρός τήν άποκρυδεΐσαν μέν κατά τάς έκλογάς, άμα δέ τή άνόδω των

κατά τόν ύφ’ ήμών ύποδειχθέντα τρόπον έναυάγησε. Τ ά ύφ’ ήμών
κεκαημένα ώ ς καί τά άνήκοντα εις τόν έμ,πεπλεγμένον είς τόν πόλεμον

άμφισβήτησις δέν έλήφθη ύπ’ δψει. Ή

γεάτονα ήμών έκρίθη σκόπιμον νά διατεθώσι προς προσελκυσιν άλλη^

Π αράγοντος διαφωνήισαντος ,πρός αυτούς καθ’ δ είχεν άναμφισβήτη-

ομόρου έπικρατείας, τής όποιας ή συμβολή.και η στρατιωτική και ή

εΐς τήν αρχήν άποκαλυφθεΐσαν πολιτικήν των. Ή
παρέμβασις

ανυπόστατος αυτη
τοΰ

Ανεύθυνου

ΐον έκ τοΰ Πολιτεύματος καθήκον,έ'σωσε και πάλιν την πατρίδα δπως

της εργασίας ήσθάνθη ή χώρα, πληγεΐσα παντοιοτρόπως.

και κατά Φεβρουάριον.Παραιτηθέντων αύτών,έκλήθη έπί τήν άρχήν κυ
βέρνησις συγκροτηθείσα έ ξ όλων τών χρηματισάντων Πρίϋθυπουργών. 1

ποικίλων περιορισμών, τούς μποίους έπέβαλλον αί Δυνάμεις πρός τάς
όποιας αί δ ίάβολα!, ινα άμυνθώσι κατά τών κινδύνων τούς οποίους

Έναμίσθη δτι τοιαύτη .συγκρότησίς τής κυβερνήσεως θά ήσφάλιζεν ά

κατήγγελλον πρός αύτάς οί διαβολείς, έπήλθον πλεΐσται στερήσεις, κα!

πό τής συκοφαντίας, ότι ούχί άφοσίωσις εις τά συμφέροντα τά 'Ελ

έπληγησαν ζωτικά τής χώρας συμφέροντα.

Έ κ τών

ληνικά άλλά συμπάθεια πρός τήν έτέραν τών άντιμαχομένων ομάδων
ένέπνεε την πολιτικήν αύτής ,τι,αραμεναύσης έν τή ούδετερότητι. Ά λ -

Α ΓΩ Ν Υ Π Ε Ρ

Π Α Τ Ρ ΙΔ Ο Σ

.

.

λά μαιταία έ^πίς. Δέν Μ ένδιατιρίψω είς τήν έξιστόρησιν τοΰ άνοσίου
άγώνος δστις διεξήχθη ΐνα πεισθώσιν αί Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως

»Δέν θά έκθέσω, κύριοι, ούτε τάς κυρίας γραμμάς τής σατανικής

δτι έχΰ’.οτα πρός αύτάς βουλεύεται και πράττει ή κυβέρνησις ή 'Ελ

ταύτης έργασίας, οΰτε τούς άγώνας τούς ύπερανθρώπους, τούς οποί

ληνική ινα προκληθή ή έχθρότης αϊτώ ν κατ’ αύτής κα! τής ΰπ’ αύ

ους διεξήγαγεν ή Κυβέρνησις, δπα>ς κα,ταστηση όλιγώτερον οδυνηρά
διά τήν χώραν τά πλήγματα, τά όποια έπεδίωκε νά καταφέρη κα'ι κα-

τής κυβερνωμένής 'Είλλάδος. 'Ο αγών ούτος δ ιεξαχθείς καί δημοσία
υπέπεσεν είς τήν άντίληψιν πάντων. Θά έ ξά ρ ω μόνον έν άλλο

ση

μείον. Τρέμοντες την οργήν τοΰ λαοΰ, οί κατά τάς έκλογάς τοΰ Μαΐου

τέφερέ κατ’ αύτής ή έργασία αύτή. Πάντα ταΰτα έτελέσθησαν πρό
τών όμμάτων ύμών. Κα! ούα! υμάς άν δέν ΐδητε. Ούαί ύμίν άν δέν

έξα,τιατήσαντες αύτόν, δταν κατά Δεκέμβριον έκλήθη έκ νέου ό λαός

βλέπητε, ούα! ύμίν άν δέν έχητε τό σθένος τής ψυχής νά άντεπεξέλ-

νά έξενέγκη τήν ετυμηγορίαν αύτοΰ, άπέσχον τών έκλογών, ώ ς αντι

θητε κατά τής επιβουλής.

κειμένων δήθεν είς τό Πολίτευμα έπ! παραβιάσει τοΰ όποιου κατήγ
γειλαν τήν κυβέρνησιν τής πατρίδος των εις τάς Δυνάμεις τής Σ υ 

βίας έδιώχθη έκ τής άρχής. Ή

διά τής άνοσίας εκείνης

προτκληθείσα ςτέμβασις έγένετο.

Ή

νεννοήσεως. Κα! μέ τήν διπλήν ταύτην καταγγελίαν πρίόίς τούς ξέ
νους, δτι εχθρική πρός αύτούς είνε ή Κυβέρνησις ή Ελληνική καί

»Κα! υπό τάς περιστάσεις ταύτας ή Κυβέρνησις διά τήν έξωθεν
έργασίας

διαβολή έθριάμβευσε. Κ αί δέν

έκρυψε τήν άγαλλίαισιν αύτής έπ! τώ θριάμβφ. Είς υμάς άπόκειται ή

* δτι ούχ! σύμφωνον πρός τό Πολίτευμα τής χώρας έχει τήν προέλευ-

δη νά κατοτροπώσητε αύτήν. Θά κληθήτε μετ’ ολίγον είς τάς κάλπας

σιν, έκάλουν αύτούς είς έ,τ,έμβασιν είς τά έσαχτερικά ήμών πράγματα,

δσον καί άν τρέμωσι τήν οργήν κα! ζητοΰσι νά άναβάλωσι. Δέν ζη

ινα καί τάς καταπατουμένας ελευθερίας τοΰ Ελληνικού λαοΰ άποκα,ταστησωσι καί τήν πολιτικήν τής έχθρικής πρός αύτούς κυβερνήσεα>ς

τώ παρ’ ΰμών διά τής ψήφου σας νά καταδικάσητε τά γενόμενα καί

άνακόψωσι καί τήν πολιτικήν τήν φιλικήν πρόις αύτούς τών καταγγελ
/.όντων ταΰτα έπιβάλλουσιν. "Ινα άρο>σι δέ πάσαν δυσχέρειαν έκ τής
συνειδήσεως τών οΰτω προσκαλουμένων είς .παρέμβασιν είς τά εσω

νά δικαιώσητε ημάς. Ταΰτα άνήκουσιν είς τήν ιστορίαν τήν αδέκα
στο ν, τήν ύπερτέραν ιβάσης πλάνης καί άπηλλαγμένην πίαντός .πά
θους. Καί είς τήν κρίσιν άυτής μέ ήρεμον τήν ψυχήν παραδίδω αύ
τά. Π α ρ ’ υμών ζητώ νά κηρύξητε τήν Πατρίδα ύμών άπέναντι τοΰ

τερικά ήμών πράγματα, δέν έδυσκολεύθη|σαν νά κηρύξωσι τήν πα

Κόσμου άνεξάρτητον. Π α ρ ’ ύμών ά ξιώ νά δηλώσητε δτι τάς δυνά

τρίδα αύτών δχι ανεξάρτητον, ύποστηρ iijpντε ς δτι αί Δυνάμεις τής

μεις τάς έθνικάς εννοείτε καί θέλετε άποκλειστικώς χάριν τών εθνι
κών συμφερόντων. Π α ρ ’ ύμών άξιώ νά προστατεύσητε τήν Π ατρίδα

Συνεννοήσεως έκ συνθηκών ικέκτηνται τό δικαίωμα τής έπεμβάσεο>ς
εις τά εσωτερικά αύτής. ’Εγαυρίων μάλιστα οί άτυχεΐς, δτι άπεκάλυψαν δικαιώματα τών ξένων έπί τής πατρίδος των, ούδέποτε παρ’ ού-

κατά τής διαίβολής. Εΐνε πάντα ταΰτα καθήκοντα ύμών. Καί π^τοιθία
δτι φωτιζόμενοι έκ τών γενομένων, αισθανόμενοι τετραυματισμένην

δε\1ος παρατηρηθέντα, οΰτε ,τ;αρ’ εκείνων ύπέρ τών όποιων ήξίοιυν

τήν 'Ελληνικήν ύμών ψυχήν έκ τών ένώπιον ύμών καί ήδη τελουμέ

•δτι ταΰτα ύφίσταντο.

νων, θ ά άντλήσητε έκ τοΰ πόνου ύμών τήν δύναμιν ΐνα τά καθήκοντα

»Μέ τοιούτους άντιπάλους, έννοεΐτε, κύριοι, όπόσα ύπέστη ή Κυ-

ταΰτα έκτελέσητε. Καί δταν τοΰτο πράξητε έστέ βέβαιοι δτι παρ’ δ-

βέρνησις εκείνη. ’Επι οκτάμηνον ύπήρξεν ό στόχος παντοειδούς δια-

λας τάς άπειλάς θά προκαλέσητε τόν σεβασμόν πάντων εκείνων οί ό

βολής. Δέν υπήρξε π ράξις αύτής, ή όποία νά μή διεβλήθη. Δέν υ

ποιοι οπουδήποτε γης οίκσΰντες έχουσι Π ατρίδα κα! εΐνε ικανοί νά
άξιώσωσι τήν ανεξαρτησίαν αύτής. Αύτή θ ά ε!ν(ε ήι κυρία έννοια

πήρξε προσπάθεια προστασίας τών συμφερόντων τής χώρας,
ή ό
ποια νά μή κατηγγέλθη ώ ς άπαρρέουσα έξ ε χ θ ρ ό τ η τ α ς πρός τάς Δ^ν

τής ψήφου ύμών. Θά έρωτηθητε περί τής ανεξαρτησίας τής Ελλά

νάμεις τής Συνεννοήσεως. Καί τούς καρπούς τής καταχθόνιας ταύ-

δος, έξ ής δλα τά λοιπά έπονται άφ ’ εαυτών. Είσθε "Ελληνες κα! συ-

δέν θά σάς έιμποδίση νά βροντοφωνήσητ^ τήν άπάντησιν τήν οποίαν

Τήν πολιτικήν άραγε ήν ή πλειονοψηφία τού 'Ελληνικού λαοΰ έξου-

μόνην δύνασθε ώ ς "Ελληνας νά δωσητε. Το δικαίωμα τοιαύτης άπαντήσεως σάς εδωκεν άναφαίρετον τό παρελθόν της Φυλής μας. Τήν

οιοδότηαε τόν κ.. Βενιζέλον νά έφαρμοση ; Α νβυμφ ιβολως όχι. Διότ,
ΰτε πατά Φεβρουάριον τοϋ 1915 ένόμισεν ό αρχηγός τοϋ κόμματος

ΰποχρέωσιν αΐτήν σάς επιβάλλει επιτακτικήν ή άφοσίωσις πρό(ς τό

τών Φιλελευθέρων δτι έπρε,τε νά μετέλθη πολεμικήν πολιτικήν,

μέλλον τής Πατρίδος. Εις χεΐρας ήμών αι τύχαι αύτής,

Στέμμα άντιληφθέν, ενε*α τούτου, διάστασιν τοΰ 'Ελλην. λαοΰ πρός

Κινηθητε

τό

τήν τότε πλειοψηφίαν,συμφώνως,όχι μέ τό δικαιωμα,ιάλλά μέ τήν ρη

κατά τάς όρμάς τής Ελληνικής σας καρδίας».

τήν ήν είχεν ΰποχρέωσιν,\διέλυσε τήν Βουλήν καί έκάλεσε τόν

λαόν

νά άποφανθή έκ. νέου.
’Ασφαλές τεκμήριον δέ, τοΰ ότι καί ό χολωθείς αρχηγός τής τέως
πλειοψηφίας έγνώριζε την πολιτικήν του

ώ ς μή άνταποκρινομένην

είς τό λαϊκόν φρόνημα, είνε δτι τό πρόγραμμα τό οποίον οί οπαδοί του
συνέταξαν κατά τάς έκλογάς τής <51 Μαιου, κχιθε άλλο περιείχε η φι
λοπό/.εμον ^πολιτικήν.
Δ ιά νά μή φέρη δμως τήν ευθύνην τοΰ προγράμματος τούτου διά νά

Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

δυνηθή νά εχη πεδίον διολισθήσεως ελεύθερον κα! δία νά μή λείψη
ούδεμία πλοκή καί τ«θή ύπό αμφιβολίαν η επιτυχία τής παίζόμενης
κωμωδίας, κατεδίκασεν εαυτόν, ό τραγικός της συγγραφεύς, είς έκου-

Τ Ο Τ κ. Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ

σίαν εξορίαν, μεταβάς διά νά ,^ρηγορηθή είς τήν χώραν τών Φαραώ
Τ ά τελευταία γεγονότα «σχημάτισαν μίαν τραχύτητα σχέσεων, eva
διχασμόν, διά νά είμαι ακριβέστερος' τοϋ 'Ελληνικού Ααόΰ είς δύο
φανατικώς άντιπάλους μερίδας.
Τό γεγονός τοΰ χωρισμού ενός λαού είς δύο τοσούτον διϊστάμενα

καί καταλήξας όπως άναπάυθή τών πολυσχιδών κοπών και λογισμών
του, είς έρημητήριον, φέρον δνομα ανταξιον του, εις τήν επαυλιν Αλεπουδέλη.
Καί δ 'Ελληνικός λαός τήν 31 Μαΐου εδωκε καί πάλιν τήν πλειονο
ψηφίαν είς τό κόμμα τών Φιλελεύθερων, όχι δια να μεταχειρισθή τού

άπ’ άλλήλων μέρη, δταν μάλιστα τά αίτια τού χωρισμού είνε τοιαΰτα,

την, ώς ό αρχηγός του ένόμιζεν, άλλά συνεπώς μέ τό πρόγραμμα οπερ

ώ ς τά παρόντα, δέν εΐνε ζήτημα άπλούν, είνε ζήτημα σπουδαιότατοι,

οί οπαδοί του κατά τάς έκλογάς ταύτας έξέδωκαν.
Τό Στέμμα έκάλβσε έπί τήν άρχήν τόν κ. Βενιζέλον δστις δέν ήρ-

'Ζήτημα έκ τής λύσεως τοΰ όποιου εζαρτ<7ται αυτη αυτη, η υπαρξις
τού λαού ώς Κράτους.
Διότι πρεπει ακριβώς νά τονιιτ\Η) οτι δεν προπειται περι κομματικήν
διαπάλης, ώ ς, άλλοτε, δηλαίδή ,περί διαφοράς αντιλήψεων εις τό ποια

γησε νά δείξη τάς διαθέσεις του καί κατά τήν 16 Σεπτεμβρίου ύπό
τό πρόσχημα άπαντήσεως είς την Βουλγαρικήν επιστρατευσιν και α-

τών πολίτικων μερίδων εΐνε ή κρείσσων νά διαχειρισθη την εξουσίαν,

ποσοβήσ^ως Βουλγαρικού κινδύνου, κηρύσσει γενικήν επιστρατευσιν.
I Ιολλαί ήιιέραι δέν παρήλθον και τήν 19ην Σεπτεμβρίου παρουσιά

ποία τώ ν μερίδων τούτων εχει τήν καλυτέραν πολιτικήν ούτε καν μό

ζεται άπό τοΰ βήματος τής Βουλής άναγινώσκων επιστολήν τοΰ Γάλ

νον ,ποίας μερίδος ή πολιτική εΐνε εκείνη ήτις δύναται, έφαρμοζομενη
παρ’ δλην τήν μαινομένην πέριξ μας καταιγίδα οχι μονον νά μη βλα-

λου πρεσβευτοΰ, δι’ ής άνηγγέλλετο πρός τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν,

ψη τόν τόπον, άλλ’ έπωφελουμένη αύτής νά ,προσδώση είς αύτόν ικανά

τής κινδυνευούσης Σερβίας, να αποβιβασο>σι στρατεύματα εν Θεσσα

ώφέλη.
Πρόκειται περί διαφοράς αντιλήψεων τοιαύτης, ώστε ή μία

τών

λονίκη. Καί είς τήν έπιστολήν ταύτην ό κ. Βενιζέλος άπηντησ* διαμαρτνρόμενος διά τήν παρα&ιασιν τής Ελληνικής ουδετεροτητος. Τ α

δύο μεοίόων τούτων, τό ύπό τόν κ. Βενιζέλον κόμμα έθεώρήσεν

οτι

μετέτειτα γεγονότα όμως καί ναί επανειλημμεναι δηλώσεις επι τοΰ θέ

πολιτικήν αύτού ύπό τό κράτος τής λόγχης

ματος τούτοι’ τών Κυβερνήσεων I αλλιας, Αγγλίας και Ρ ωσσιας προς
τάς Βοΐ'λάς των, πιστοποιούν τό γεγονος οτι τα στρατεύματα ταΰ-

επρεπε νά έπιβάλη

τήν

τών ξένων.
Καί ποίαν πολιτικήν επέβαλε ουτω ;

ανευ ετέρου, δτι ή Γαλλία καί Ά γ γ λ ία άπεφάσισαν,

πρός διάσωσιν

ΐα δέν ηλθον οικεία βουλήσει άλλ ήλθον κληθεντα υπό τής Κυβερνή
σεως Βενιζέλου.
Ε φ ’ δσον δέ ό κ. Βενιζέλος δέν διέψευσε

τάς δηλώσεις' ταύτας ώς

συκοφαντίας, έπισήμως, όφείλομεγ νά τάς πιστεύσωμεν. Ουτω δέ ε
λέγχεται ό αρχηγός τών Φιλελευθέρων ούχί μόνον ευρισκόμενος είς
προσωπικήν καί μυστικήν 'συνεννόησιν μετά τών ξένων άλλά και άνακριδολογών από τοΰ βήματος τής Βουλής ,πρός tijv ’Εθνικήν αντιπρο
σωπείαν, κατά τήν συνεδρίασιν τής 21 Σεπτεμβρίου, δταν προσποιού
μενος άγνοιαν τοΰ πραξικοπήματος τούτου, διεμαρτύρετο διά τήν κα-'
ταπατησιν τής Ελληνικής ουδετερότητος. Κα'ι ειμεθα λίαν ανυπόμονοι
νά μάθωμεν άπό-τόν δεινόν αυτόν Συνταγματολόγον ποιον άρθρον τοΰ
Συνταγματος ερμηνευσας, ενομισεν ότι εχει τό δικαίωμα προσωπικούς
συνεννοούμενος, oyj. μονόν ^5 επιτρεπ|] δκχβαό'.ν ξενιχών στράτευμάτων δι’ 'Ελληνικοί εδάφους, άλλά προσποιούμενος παντελή
τοΰ πράγματος, ν’ αναγινώσκη πρός τήν Βουλήν καί
του εναντίον τής ξενικής τούτης έπεμβάσεως ;

άγνοιαν

διαμαρτυρίας
^

Κατα τήν ιστορικήν δ ’ εκείνην σννεδρίασιν, έφάνη πλέον καθαρώς
δτι έπαυσε νά είνε ό έχων τήν εμπιστοσύνην τοΰ

'Ελληνικού

λαοΰ,

διότι κατά τήν προκληθείσαν ψήφον εμπιστοσύνης μόνον 142 βουλευταί έξέφρασαν τήν εμπιστοσύνην των πρός τήν Κυβέρνησιν, ένώ ό
ύπό τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων προταθείς πρόεδρος τής Βουλής,
την 3 Αύγουστου, ελαβεν 180 ψήφους. Οϋτω 40 δλοι ' αντιπρόσωποι
τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ έκριναν δτι μετά τήν τελευταίαν του πράξιν, πράξιν ήν σημειωτέον τά προσχήματα έκάλυπτον άκόμη,

έκριναν δτι ό

αρχηγός τών Φιλελευθέρων έπαυσε νά έχη τήν εμπιστοσύνην τών εκ
λογέων των και έπρεπε νά παύση διαχειριζόμενος τά κοινά.
Μή α ρ κ ε σ θ ε ίς εις τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας ταύτης, μετέβη
είς τά ’Ανάκτορα ζητών άπό τόν Βασιλέα άμεσον έξοδον έκ τής οϋδετερότητος, διότι, ώ ς ελεγε, έπανευρέθησαν αί άπολεσθεΐσαι εύκαιρίαι. Και τήν σηγμήν ταύτην έτέθηι πλέον άντικρυς αντίθετος τοΰ Ι
διου προεκλογικού προγράμματος καί αύτών τώ ν φανατικωτέρων οπα
δών του.
Π ρό τοιούτων γεγονότων εύρεθέν τό Στέμμα, διεφώνησε πρός .αύ
τόν, άντιληφθέν και πάλιν ποιον βάραθρον αντιλήψεων έχώριζε τόν
'Ελληνικόν λαόν καί τόν αρχηγόν τής μικρός πλέον πλειονοψηφίας.
Φοβηθείς διάλυσίν καί καλώς γνωρίζων δτι ούδεμία ’Αλωπεκή ήδύ
νατο πλέον νά τόν καλύψη, ,πρό τών όμμάτων τοΰ 'Ελληνικού λαού, έ
φάνη πρός στιγμήν σοκρρονών καί έδήλωσε δτι θ ά υποστήριξη τήν
ύπό τόν κ. Ζαΐμην σχηματισθεΐσαν Κυβέρνησιν.
Πολύς χρόνος δέν παρήλθε καί ήρχισε ύπονομεύων τήν νέαν Κυ-

βέρνησιν 'διά νά μή διαψεύση τάς πεποιθήσεις εκείνων, οιτινες έλεγον
δτι δταν ουτος εύρίσκεται εκτός τής αρχής ή χορδή τοϋ πολιτικού του
αισθητηρίου ύφίσταται τοιαϋτας παρακρούσεις ώστε παύει νά εΤνε κύ
ριος έαυτοΰ. Η διαρκής αϋτη ύπονόμευσις ίπέφερε το αποτέλεσμά τ η ;
καί μετεβλήθη τόΚυβερνητικόν καθεστώς, τοϋ κ. Σκουλούδη διαιδεχθεντος τόν κ. Ζαΐμην, διελύθη ή Βουλή καί at έκλογαί ώρίσθησαν διά
τήν 6 ην Δεκεμβρίου.
Δια πρωτην φοράν δέ τατε ό κ. Βενιζέλος δχι μόνον ασφαλώς ήννόηισε δτι ή αληθώς αριστοτεχνική του Ιδιότης περί τό πείθειν,· έστω
και περι τών αδυνατών να συμδώσιν, έπαυσε -νά τόν έξυπηρετή, άλλ’
οτι και η αποτυχία του θά ήτο ασφαλής καί γενική.
Αύτός δέ ό εξαγγελλόμενος τόν πολιτευτήν μέ νέας άρχάς, αύτός
ό Υποστρεφόμενος παν δ,τι έχει σχέσιν μέ τά παλαιά κόμματα, δέν εϋρεν άλλον τροπον -διαφυγής άπ’ εκείνον δν αύτά τά παλαιά κόμματα
μετεχειρισθησαν οπο:>ς μετριασωσι την ιένίύπωσιν ήτις θά έπήρχετο
έκ τής χειμαρρώδους πλειονοψηφίας -τοΰ τότε οργάνου τής έπαναστά}σεως, και εδηλωσεν δτι σρτέχει τών εκλογών. ’Ελησμόνη'σε, φαίνεται,
πώς εχαρακτήρισε την τότε πράξιν τών κομμάτων. Καί δέν έπαραδειγματισθη έκ τής ζημίας ήν ΰπέστησαν ταύτα άποσχόντα
λογών.

τών εκ

Αρεσν.εταί εΐς τό νά θεωρή δμοίους του δλους τούς μεγάλους πολι
τικούς άνδρας τοϋ κόσμου, χωρίς νά λαμβάνη ύπ’ δψίν του τά διδάίγματα αύτών.
Δέν έπρόσεξε καί κινδυνεύει νά πάθη δ,τι έπαθεν δΜακιαιβέλλης δστις
χολωθεις ποτέ μέ τούς Μεδίκους, τότε αρχοντας τής Φλωρεντίας, ήρνήθη νά δεχθή υποψηφιότητα διά τό Συμβούλιον τών Δέκα, φοβηθείς
αποτυχίαν- μετ’ ολίγον δέ μετανοήσας καί έπιζητών τήν άπολεσθεΐσαν
θέσιν του, δχι μόνον άπέτυχεν άλλά καί έξωρίσθη τής Φλωρεντίας ε&ς
επαυλίν του, άπέχουσαν 7 χιλιόμετρα αύτής. ’Εκεϊ δέ μονολογών ε
λεγε : «M esflio fare ch e pentirsi ch e n on fare e p en tirsi». Μή έχων
τό θάρρος νά ,π^ση μαχόμενος ύπέρ τών ιδεών του, απέχει τών έκλοτ
γών τής 6 ης Δεκεμβρίου. Ή αποχή αϋτη ώ ς ήτο επόμενον, άντί ωφέ
λειας, τώ προσέδωκε ζημίαν. ’Αλλά μήπως έπαραδειγματίσθη έκ

τού

σφάλματος τούτου, προσπαθών νά περισυλλέξη τά άπομείναντα Ισχυ
ρά άκόμη υπολείμματα τής δικτατορίας του ; Τούναντίον κατεΐδε τδ
σφάλμα του ώ ς μαινόμενος ταϋρος τόν ,πορφυροϋν μανδύαν τού ταυ
ρομάχου. ’Απέρριψε την λεοντήν και ήρχισε νά μάχεται εναντίον τοϋ
Στέμματος καί τής Κυβερνήσεως, έπαγγελλόμενος τά άγαιθά τής πο
λιτικής του, ούχί πλέον προς τον 'Ελληνικόν λαόν, ού κατενόησε δτι
σπώλεσε τήν εμπιστοσύνην, άλλά ,πρός τάς Δννάμίΐ^ τής Τριπλής Συ-

νεννοήσεως. Και δέν άφήκεν ραδιουργίαν ήν δέν εξνφανέ, δέν έδι-

Νομίζω έπίσης δτι θά ήτο δύσκολον νά παραδεχθή τις πολιτικόν άν-

στασε νά καταδικάση τον 'Ελληνικόν λαόν εστω και είς τον δια λιμού

δρα κατορθώσαντα νά φθάση εις τά ϋψιστα τής Πολιτείας αξιώματα

θάνατον, απειλών αναφανδόν αποκλεισμόν, καί σήμερον ακόμη, έν ή

γενόμενον θύμα τής φαντασίας του είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε τήν

περιπτώσει δέν έξήρχετο Νικητής τών έκλογών.
Δέν έδυσκολεύθη πρό τοϋ ατομικοί- του συμφέροντος νά θυσιάση

όόριστον εκτασιν, τών εδαφικών παραχωρήσεατν ας έν Μικρά Ά σ ία τώ

τήν ’Εθνικήν του φιλοτιμίαν, άναγκάιζων τάς Δυνάμεις της Συνεννοήτεως νά μ ά ς μεταχειρισθώσιν, ώ ς έξ αισχύνης ουδέποτε μετεχειρίσθη-

νην ήν έσκόπει νά ζητήση.
Κα· ,τάς τις ενθυμείται δτι έάν κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον,

σαν τοΰς άνθρωποφάγους, οΰς καταγίνωνται νά εκπολιτίσουν.

είς μίαν έν τή Βουλή συζήτησιν, ό τότε αρχηγός τής άντιπολιτεύσεως

Ούδεις εχει τό δικαίωμα νά κατηγορήση ούδένα, διότι εχει εκείνην
ή ταύτην τήν πολιτικήν. Διά τοΰτο διενεργοϋνται έκλογαί, διά τοΰτο

νω ν, διά τής γραψίδος, τά νέα σύνορα τοϋ Ελλην. Βασιλείου έπί τοϋ

έκαστος αναπτύσσει πρός τόν Λαόν τό ’ίδιον του .πολιτικόν προγραμ-

Μικρασιατικού χάρτου είς τρόπον ώστε δέν θά μάς έφαίνετο παράδο

ua καί ό Λαός κρίνει ποία εΐνε ή πολιτική ή δυναμένη νά εξυπηρέτηση
έπωφελέστερον τά συμφέροντα του. Και εΐνε είς θέσιν ό Ελληνικός

ξον έάν έμανθάναμεν δτι σκέπτεται νά προέλθη είς διπλωματικός συν-

λαό; νά κρίνη, έφ’ δσον τά πράγματα εκτίθενται αύτφ σαφώς. "Οσον
λοιπόν καί αν τά πράγματα απέδειξαν, κατά τό μάλλον ή ήττον κατα

ναν κ. λ. π.

φανώς, .ποία ελεεινά καί αξιοδάκρυτα αποτελέσματα θά είχεν, έφαρ-

ύπεσχέθησαν οί πρεσ,&ευταί της Άντάντ, νά φαντάζεται ΐσην μέ εκεί

δέν τόν έπανέφερε είς τήν πραγματικότητα, θά έξηκολούθει επεκτεί

.ηνοήαε>ς, μέ τά νέα

δμορά μας κράτη ώ ς τήν

Περσίαν, τήν Κίο

Εΐνε έπίση: άπαράδεκτον δτι έπίστευσε πραγματτικώς, δτι έξερχό-

τοϋ κ. Βενιζέλου διά τήν Έλλώδα, ^ όσον και

μενο· τής οΐδετερότητος θά ήδυνάμεθα τή βοήθεια 150 χιλ. συμμα
χικού στρατού — αν καί τότε δέν είχε συγκεντρωθή τοιαύτη ποσότης

αύτός εΐνε είς θέσιν νά διαβλέπη δτι ή έφαρμοζομενη πολίτικη τής

άκόμη έν Θεσ(λονίκη— νά καιτασυντρίψωμεν Γερμανούς, Αυστριακούς,

μοζομένη ή πολιτική

ούδετερότητος ?ΐνε ή μόνη δυναμένη νά έξαγάγη τήν 'Ελλάδα φ η ά ό ς

Βουλγάρους καί Τούρκους,ιδία έφ’δσον φοβείται είς τό μέλλον νά ΐδη

καί ύλικώς ίσχυράν τής δίνης είς ήν απαισα σχεδόν ή Ευρώπη έχει εμπέσει, δυσκόλως θά άνεγνώριζέ τις έαυτώ δικαίωμα, νά καΤηγορηση

εναντίον μας τούς Βουλγάρους μόνους. Καί έφ ’ δσον βλέπει τόν διεκ-

τόν κ. Β ε ν ι ζ έ λ ο ν διά τάς πολιτικός του πεποιθήσεις,έάν έπρόκειτο περ:

χηγόν τών έν Θεσσαλονίκη ευρισκομένων 350 χιλ. συμμάχων νά δι-

τοιούτων.

καιολογή την απραξίαν του διά τής αναμονής τής καταλλήλου στιγ

’Ανθρώπινον γάρ τό σφάλλεσθαι.
Ά λλά μήπως ή πολιτική ήν άκολουθεΐ είνε απόρροια ^εποιθήσεως
του δτι αΰτη θά κρατείνη τήν άναγεννωμένην 'Ελλάδα ; ’Ή μήπως
είνε άπόορο’.α υπολογισμών άναγομένων είς έλατήρια ατομικής κενοs
* '* ΪΜ
δο? ια’ ;
.
, , - ο ,' „
Εΰρισνόμεθα πρό δεινού διλήμματος να θεσωμεν υπο αμφιβολίαν

δικοϋντα έκτος τών στρατιωτικών αρετών καί ^τολιτικάς τοιαύτας, αρ

μής πρός έπίθεσιν. Δ ’-ότι, κατά τάς σκέψεις τοϋ στρατηγού Σαράϊγ,
φαίνεται δτι θά ύπάρξη και καταλληλοτέρα της παρούσης στιγμής
καθ’ ήν οί μέν Γερμανοί ύφίστανται ολόκληρον τήν ’Αγγλογαλλικήν
έπίθεσιν, οί δέ Αυστριακοί έχουσι ανάγκην δλων των τουλάχιστον τών
δυνάμεων δπως άμυνθώσι της Ρωσσικής έν Γαλικία εισβολής.
Δέν δύναται τις νά παραδεχθή δτι ή ψυχολογική παρατηρητικότης

τήν φιλοπατρίαν τού άνδρός ή τήν διανοητικήν αύτοϋ Ικανότητα. Καί

άπέλιπεν άπό πολιτικόν άνδρα έπαγγελθέντα τά αγαθά τού πολιτικού

έάν λόγοι ’Εθνικής φιλοτιμίας μάς φτοτρέπουν νά π^άξωμεν τό πρώ
τον, δυσκόλως θά ήδυνάμεθα νά μεταΐβάλωμεν τούς πραγματικούς τοι-

του αισθητηρίου, είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ήλπιζε νά ίδη τήν Βουλ

ούτους οιτινες τείνουν νά

του

Ά ντάντ έφ ’ δσον τοίς πάσι εΐνε γνωστόν πόσον άρρήκτως ή Βουλγα

δευτέρου.
e
Διότι είνε τη αλήθεια δύσκολον νά πιστεύση τις, δτι άνθρωπος ω ς ό
κ.Βενιζέλος παοακολουθήσας έκ τοϋ σύνεγγυς τούς πολέμους 1912-1913

ρία είχεν συνδεθή ιιέ τάς Κεντρικάς Αύτοκρατορίας καί ποια δείγ
ματα τής καιροσκοπικής της πολιτικής ή Ρουμανία μ άς

έπεισε εαυτόν δτι μία μεραρχία εστω και 'Ελληνικού στρατοϋ ηδυναπο

της ηύτύχησεν ή Ρουμανία διότι δι’ ενός στρατιωτικού περιπάτου καί

νά έκμορθήση τά Δαρδανέλλια, καί δτι ή αποτυχία τών διατεθεισών

άναιμάκαος κατέκτησεν δσα καί οι λοιποί σχεδόν Βαλκανικοί λαοί κα-

διά τό εγχείρημα τοϋτο 2 0 0 περίπου χιλιάδων συμμάχων οφείλεται εις

τέκτησαν διά ποταμού αίματος.
ETvj φανερόν λοιπόν δτι ή Ρουμανία, έφ ’ δσον δέν άπολέσει έντε-

μάς πείσουν

Την μή σταλεΐσαν Ελληνικήν μεραρχίαν.

περί τοϋ άπαραδέκτου

γαρίαν καί τήν Ρουμανίαν έξερχομένας τής ούδετερότηιτος υπέρ τής

εχει δώσει-

άπό τής έποχής τών Βαλκανικών πολέμων. Καί διά τής ρτολιΤικής τού

λώς την έλπίδα— και είνε άκόμη μοεκράν τούτου—τ ή ς

έπαναλήψεως

ενός νέου τοιούτου στρατιωτικοί .περιπάτου προς τό εν ή τό άλλο μέ
ρος τών διαμαχομένων, δέν θά σκεφθή καν περί εξόδου εκ τής ούδετερότητος.
Και ταΰτα βαρύνουν τό εν ή τό άλλο μέρος τοϋ διλήμματος.
Ούδεμία δμως δικαιολογία είνε ικανή νά δικαιολογήρη τόν πολι
τικόν. άνδρα ε κ ε ίν ο ν , ουτε απέναντι τοΰ ’’Εθνους του, ουτε απέναντι

Η ΕΘΝΙΚΗ

τής Ιστορίας, δστις ένόμισεν δτι είνε Ιπιτετραμμένον νά- έπιβάλλη καί
υποστήριξή

τήν

πολιτικήν του,

εξ

οπουδήποτε

λΐογου

Σ Τ Ν Ε ΙΔ Η Σ Ι Σ

απορρε-

ουσαν, εις αυτήν ταύτην τήν χώραν του, υπο το κράτος τής βίας τών

ΠΕΡΙ Τ Η Σ Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Η Θ Ε ΙΣ Η Σ

ξένων.
Τ ό πώς τό τοιοΰτον δέν τώ έπροξένησε τήν έντύπωσιν ήν μάς προ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α·

ξενεί, δυνάμεθα ίσως νά άπαδώσωμε-ν εις το οτι κατεβαραθρωθη βαθμιαίως όλ.σθήσας.
Ά ρχικω ς1 ,προέβαλε ώργισμένην μορφήν. Κατιδων δτι οΰδείς τόν

Ή

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Φ

έν τώ πρόηγουμένω -εΰ /ε. τών «'Ελληνικών Χρονικών» καί ύπό

φοβείται περιεβλήθη μορμολύκειον. Τ ό μορμολυκειον δεν υ?τηρξεν α

τον; πείριλιτ/πτΓτφν τίτλον («Ή

ποτελεσματικόν καί προσεπάθησε νά έφαρμοση τας εν Κρητη επιτυ-

μελέτη, άπετέλε( άπόπειραν σκιαγραφίας τής συγχ^όνου πολιτικής ιστο

ιστορία μιάς

*π1τ»ετί*ς»

^ ιψ ιεν θ ε ΐσ α

χούσας έπαναστατικάς ιδέας του. Ά λλά τό έδαφος δεν ητο προσφορον \

ρίας καί προσπάθειαν έρεύνης τιής ομαδικής ψυχολογίας -sou 'Ελληνικού

και οί έπαναστάται άπέλιπον.
Άποτυχών καί είς τοΰτο, έπηγγέλθη φρίττων τό κακόν τής εσωτερι

λαοΰ έν τή εκδηλώσει τοϋ πολιτικού §ίου τής χώ ρας, άπο τοΰ έτους 1909

κής έπαναστάσεως, ύποθάλψας τήν προβολήν τών τηλεβόλων τοΰ Ά γ -

Κ α τά τήν μελέτην έκείνην, έτίθετο ώ'ς άςιωμα οτι γενικόν καί καθολι

γλογαλλικοΰ στόλου εναντίον τών Α θηνών.
Καί οΰτω ό επαναστάτης τοΰ Θερίσου αναλαβων το οπλον, εισήλθεν

κον έλατήριον κινούν τήν ψυχήν τοϋ λαοΰ, ώ ς ένιαίου ■φυσικού όργανι-

είς τόν Δούρειον ίππον δ-ττως άλωση τήν ιδίαν αυτοΰ πατρίδα.

πόθος τής πλήρους έθνικής άπον.ατα^άσεως. 'Η! αλήθεια “Βοΰ αξιώματος

·■*·' ·

/

Ά θ ή ν α ι 1 Αύγουστου 916.

Γ . Π εα μ α ξόγλου
Βουλευτής Άττικοβοιωτίας

μέχρι σήμερον.

σμοΰ, ύπήρξεν άνέκαΟεν ή έπικληθείσα Μ εγάλη ’ ISsjZ, ήτοι ό διακαής
τούτου δύναται νά κυρωθή δια τής εμπεριστατωμένης έρεΰνης τή ς πολι
τικής ψυχολογίας τοΰ λαοΰ άπο τής ίδρΰσεως τοΰ Βασιλείου τής 'Ε λ 
λάδος.
Τοιαΰτη εοευνα, άξια ιδιαιτέρας έν μέλλοντι χρόνω μ ε λ έ τ η

ήΟελεν

αποδείξει δτι πάσα ή πολιτική κίνησις ά ?’ ή ς ίδρύετο τό Βασίλειον, πα
ρά πάσ^ν έ'λλειψιν πολιτικές ανατροφής, έστρέφετο, ώσπερ περί κεντρι
κόν άξονα, όρμεμφύτίως περί τήν Μεγάλην ’ Ιδέαν καί ταύτην άνεγειρομένην καί έδραζομένην_ ούχί μόνον έπί τοΰ έθνικοΰ έγωϊσμοΰ καί τοΰ φυ
σικού ένστιίκτου τής εθνικής αύτοσυντηρησίας, άλλ’ έπί τήξ έμφύτου τιή
Ε λληνική ψυχή ύψηλοτέρας εκείνης λατρείας πρός τήν ιδέαν

τή ς ’Ε 

λευθερίάς !
Τ ο αύτό γενικόν έλατήριον παρώρμη·σε τήν λαϊκήν ψυχήν , πρός συνολι
κήν

άποδοκιμασΈφ'

τοΰ1πολιτικού π^'ρ ελΟ/όντο ς, όπόταν τ^ παράτολμων

πολεμικόν εγχείρημα τοϋ έτους 1897, είς δ πχρεσυρον τήν χώραν παραφοραί πολιτικής άκολασίας, καί ή έπακολουθήσασα κατ’

άνάγκην όδύ-

νειρά πολεμική άποτ^χία άπεκάλυπτον τήν τε πολιτικήν και τήν διοικητ

1.7

μέλλον τι χρόνω, ώ ς συνήθως, ιστορικά? αποκαλύψεις τής* διπλωματικής
τικήν εκλυσιν καί την εντεύθεν πάρομαρ'Γοΰσρ έλλειψιν

άναλόγου πο

έχεμυΌίας παρωχημένων περιόδων. 3Α λ λ ’ εν τούτοις ειδικαι ερευναι και
μελέται, άπό τοΰδε γιγνόμεν,αι ύπό φιλοπατρίδων διπλωματών μή διατε-

λεμικής συντάξεως, επιτρεπόμενης ύπό τών πόρων τής χώρας.
Και έφημέρως μεν τότε, έν τή ποωτη ζάλη τοΰ λαϊκού πνεύματος, κα

λούντων έν ένεργεία ήδύναντο νά ρίψωσιν ακτίνας φωτός, οπερ έπιποθεΐ

κοήθης δημοκοπία άνι-σορρόπων ανϊρών άπεπε'.ραθη voc παραμόρφωση τα

ή ’Εθνική Ψυχή, έπί πλείστων σημείων καί άνεξηγήτων μάλιστα φαινο

γεγονότα και στρέψη τάς εύθ'ύνας πρός τόν ΆνεύΘυνον

Α ρ

μένων, όποία είσί κατά τήν διάρκειαν τοΰ πρός τήν Τουρκίαν πολέμου ή

χοντα, τόν ’Αείμνηστον ’Εθνομάρτυρα Β ασιλέα Γεώργιον καί τό Σ τρ α 

όρρωδια ή μάλλον ή άρνησις πρός κα-οάληψιν τοΰ Αύλώνος και τής Κ α-

τιωτικόν Αύτοΰ Γραφείον, δι’ «νιέρου μάλιστα κακοπιστίας καί κατα-

βάλλας ύπό τοΰ ήμετέρου στόλου, καί πρό πάντων η διεςαγωγη

χθονίου συκοφαντίας.
Άπο/.ατασταθείο'α δ|λ(ος

περί ειρήνης διαπραγματεύσεων έν Λονδίνω και η εκκρεμοτης περι τής

τ] τών

Ανώτατο ν

^ιαταρα^Οεντων χνε·ν>|χατ(ον

τών

κυριαρχίας τών Ε λληνικών νη*σων τοΰ Αιγαίου, μετεπειτα η υποχωρη-

νηφαλιότης έπέτρεψε τήν ακριβή τών διαδράματισθέντων γεγονότων άν

τικότης πρός τάς Βουλγαρικάς άξιώσεις και η διστακτικοτης περι διε

τίληψιν καί τήν ορθήν τής υπαιτίου. πολιτικής καταστάσεως διάγνωσης

ξα γ ω γ ή ς πολέμου προς την Βουλγαρίαν

Δ ια τής εϊρημένης μελέτης τ«ΰ προηγουμένου τ εύ χ ο ς έσκοπείτο του
λάχιστον, έάν' μή πλήρως έπετεύχθη, ή έξήγησις

τών^ εκτοτε εκτυλι-

χθέντων. ούχί συνήθων, ούδέ ομαλών, πολιτικών γεγονότων. Έ ν

άρχή

καί

τέλος

οί περίεργοι

τής πρός τήν Τουρκίαν συνθήκης τών ’Αθηνών, βραδυτερον δε η άποχώρησις άπο τής Βορείου ’Ηπείρου καί τόσα αλλα μηπω

ερευνηθεν!τα

ζητήματα.

ρυθμιστικής

’Α νεξαρτήτως

δμως πάσης ,έξωτικής δυνάμεως

έγένετο ή ύπόμνησις' οτι μετά τό ετος 1897 πάντες οί περί -ηήν πολιτι

τοΰ στασιαστικού κινήματος κατά σχέδιον

κήν τής

αρκούντως έν τή ειρημένη μελέτη ότι Ό λαικη ψυχή, επιθυμούσα

χώρας άπό περιωπής ασχολούμενο ι, έν οίς

έν τή ενεργώ πολιτική έπ’.φανών άνδρών συνεδαλον δι

καί πλε ιστοί των
έκφερομένων γνω

όροι

βελτίωσιν καί

προβεβουλευμενον,

εξηγηθη
την

άνόρθωσιν, υπήρξε παρεσκευασμενη οπως «ποοεχθή νεον

μών καί επικρίσεων δπως βαθμηδόν διαμορφωθή κοινή γνώμη, άξιοΰσα

π ολ ιτικ όν κήρυγμα, καί νέον κόμμα· καί επειδή η αγανακτησις και οργη

τήν ριζικήν μεταβολήν τών μεθόδων, αΐτινες είχον ανέκαθεν έπικρατή-

τοΰ λαοΰ έστράφη άνεξελέγκΐως κατά πάντων συλλήβδην τών

σίΐ /.ατά τιόν πολιτικόν ανταγωνισμόν καί τήν διαχείρισιν τής κυβερνη

πολιτικών άνδρών. επόμενον ήτο νά στραφή ή προσδοκία κιαί ή εμπιστο

τικής έξουσίας καί οτι ώ ς έκ τούτου ή μέν λαϊκή έτυμηγορ ια παρεσκευά-

σύνη πρός έκεΐνον, δστις έν μέσω εντέχνου καί πλούσιας σκηνοθεσίας ε-

ζετο συν. τφ

πεφαίνετο έπί τής πολιτικής σκηνής ώ ς φαντασμαγορικός σωτήρ !

χρόνω ομόθυμος κατά τοΰ κρατήσαντος

συστήΐματος, ή δε

αρχαίων

έπεμβάσεως κατ’

Ά λ λ ά δι’ δλα ταΰτα δέν επταιον τόσοι, ούδέ ό ήρως αύτός τής φαν

Αύγουστον 1909, προώρως ίσως. πρό τοΰ συγκροτηθώσι πολιτικαί οργα

τασμαγορικής ύποκρισεως, ουδε οι σκηνοθεται μηχανικοί τηζ ολης φαν

νώσεις. ίκαναί ινα προσδώσωσι πεφωτισμένην κατεύθυνσιν είς τ α ς ευγε-

τασμαγορίας, ούδέ οί θαμβωθέντές Οεαταί καί άποπλανηθέντες πολΐται,

νείς λαΐκ άς αξιώσεις καί συγκρατήσωσι τήν επαναστατικήν όρμήν έντός

ούδέ καν οί παρασυρθέντες- έκ τή ς έλπίδος ενθουσιώδεις δημοσιογράφοι

πρεπόντων ορίων' φιλοπάτριδος καί εύθύφρονος σκ^ ιμότητος. διότι ή ε

καί. τινες ύψηλόφρονες πολιτευτώ, διαγνόντες βραδυτερον τήν πλάνην

παναστατική εν.ρηξις έπήλθεν αποτόμος και αιφνίΟΜί και απ-δειχθη ε

ή ευθύνη βαρύνει μάλλον τούς άρχαιοτέρους πολιτικούς άνδρας και ιδίως

τοίς εργοις ασύστατος κ«ί άμελέτητος άπό Ε λληνικ ής τούλάχιστόν άν-

τούς ήγήτορας πολιτικών κομμάτων, οιτινες αδίκως προγραφόμενοι, χαύ-

τιλήψεως, διό καί άν μή ύπήρξεν, έν άγνοια έστω τών ένθ^ουσιωδων πρω-

νως άπεδέχοντο τήν εαυτών καταδίκην, χωρίς ποσώς νά άμυνθώσιν ύπέρ

τεργατών. απόρροια καί εργον, πάντως ομ ω ς άπέβη έκ τών ύστερων δρ-

έ αυτών, ύπέρ τής διοικήσεως 'τή ς χώ ρας, τυ-φλώς παροίδιδομενης είς ά-

γανόν μετ’

δοκίμους κυβερνήτες, καί προ πάντων ύπέρ τοΰ Θρόνου, εύρεθέντος παν-

οριστική καταδίκη' εξηγγέλθη διά τής στρατιωτικής

άκροτάτης δεξιότητος χρησιμοποιηθέν προς μεταλλαγήν του

κομματικού βίου τής χώ ρας ούχί χάριν εσωτερικής

πράγματι άνορθω-

σεω ς άλλά χάριν παρεισαγωγής ξένων έπ-.ρροών έν τή;

πολιτική του

Ελληνικού Κράτους.
^
^
Τοιαύτη τις ύπόθεσις συναγόμενη βεβαίως έκ τών ύστερων, δι’^ έμβρι-

ταχόθεν ανυπεράσπιστου'καί μετά δεξιάς οίακοστροφιας ήναγκασμένου νά
έμπιστευθή έξ .ολοκλήρου

τά ς έθνικάς ύποθέσεις

εις ύποπτον

ριστήν.
Τοιαύτη μνεία περί τής βαρυνούσης ευθύνης τούς πολιτικούς εκείνους

θοΰς συσχετίσεως διαφόρων εκφάνσεων τής εξωτερικής πολιτικής τής

άνδρας, τούς έκδηλώσαντας μέν δυσπιστίαν άλλά

Ε λ λ ά δ ο ς, έπί ζωτικωτάτων εθνικών ζητημάτων καθ’ άπασαν την κρι-

σαντας μετά σθένους τήν δημιουργουμένην νέαν πολιτικήν

σιμον περίοδον τών ετών 1912 - 1914, άποτελεΐ ούχ ήττον έθνικήν δι

δεν έγένετο άπό μεμψίμοιρου τίνος τάσεω ς, ήν άποστέργω, ούδέ

α ίσθησιν κρύφιας άληθείας, ήν ύπ9λείπεται μόνον νά διαπιστώσωσιν έν

δ-χτ/ει-

καί μή

άντιμετωπίκατάστασιν,
προ$

μομφήν πολιτικών

άνδρών, οιτινες άνεδείχθησαν, οΰχ'ι έν έπαναστατικφ

στροβίλλω, ά λλ ’ εν συνεχεία κοινοβουλευτικών άγωνων διά της ήρέμου

ζωϊκοι ‘/.αι ot λαοί άθροισ-^ικ.ώς, ώ ς φυσικοί επίσης οργανισμοί, ύπόκειν-

•/.αί λελογισμένης έκτιιμήσεως τοϋ

ται λιαν ευχερώς εις την λεγομενην ύπο βολήν ιδεών καί ψευδών αντιλή
ψεων, (su g g estion ).

λαοΰ, καί οιτινες μόνον

υστέρησαν

νά έξαρθώσιν ύπεράνω τών συνήθων αντιλήψεων, μιμούμενοι μάλιστα υ
ψηλόν παράδειγμα πολιτικής άγχινοίας -/.αί ευστροφίας, δπερ μετά θαυ

Ε ίς τον μυστηριώδη τοΰτον νομον τής ανθρώπινης ψυχολογίας ύπέκυ-

μαστής έτοιμότητος πνεύματος παρείχε τότε ό ’Α νώ τατος "Αρχών τής

ψεν, άπο εξαετίας κατα τρόπον πρωτοφανή,, ό

Π ολιτείας, τιθέμενος έπί κεφαλής τής έπαναστάσέως.

ισως - ίσω ς ζητήση εύθύνας ποτέ διατί εμεινεν αδιαφώτιστος.

Ή

μνεία αδτη περί τών σφαλμάτων τοΰ παρελθόντος έπεβάλλετο με

τά παρρησίας γνώμης, ινα χρησιμεύση ώ ς

αφορμή σκέψεως περί

έπιδαλλομένων καί σήμερον ετι καθηκόντων εις τε τούς έπιζώντας

τών
έκ

τών προγραφέντων έκείνων άθώων, έάν έπιθυμώσι καί νά έπιζήσωσι πο-

Ελληνικός λαός, δστις

Α λ λ ’ δ,τι άν παρέλιπεν ή πολιτική πρόνοια, κατά μυστηριώδη νόμον
τής ανθρώπινης ίστορ’.ας τά πάντα έκ τών ύστερων άποκαλυπτούσης καί
διαφωτιζούσης, έπήλθον νά

συμηληρώτωσι

μοιραίως

εκτυλισσόμενα

τά

ιστορικά γεγονότα, εμφανή, ψηλαφητά, ύπεράγαν ώμά καί άπροκάλυπτα.

λιτικώς καί νά προσφέρωσιν ύστάτην πολύτιμον υπηρεσίαν είς τήν Π α

Τ α γεγονότα ταύτα, όφείλω νά ομολογήσω, ότ- μόλις ύπηνιχθην. μό

τρίδα, καί εΐς τιούς λοιπούς έ'κτοτε άναδειχθέντας καί άναδεικνυομένους

λ ις έθιξα έν τή προηγηΟείση μελέτη, καίπερ γράφων δήθεν τήν ιστορίαν

πολιτικούς ά'νίδρας, άλλά

τ.ής ολης εφταετίας τών ετών 1909 - 1916. Διότι ή σύγχρονος ιστορία

καί είς πάντας τούς αρμοδίους νά κρίνωσιν

έμβριθώς περί τοΰ μέλλοντος τοΰ "Εθνους πεφωτισμένους πολίτας.

δεν γράφεται ποτέ’ ή πραγματική έξέλιξις, ή έσωτέρα αλληλουχία τών

Διότι, ενεκα τής παθητικής στάσεως, ήν έτήρησαν τότε τά πολιτικά

εμφανιζόμενων

πολιτικών

·*αί διπλωματικών

κόμματα, ενεκα τής άδρανείας τών δυσπίστως έχόντων πρός τά ς διαφη

μακρον χρονον

άγνωστος

τοις πολλοίς, τοις

μιζόμενα ς προσδοκίας, άπέμεινεν ό λαός άφρούρητος καί άοπλος, αυτό

επιτρέπεται η αποκαλυψις' μονον οι αστοργως έχοίντες π[ϊός τά θίγόμενα

χρημα αιχμάλωτος

φατριαστικής

χη δι’ αφειδούς ϊκανοχοιήσεως

όργανώσεως, στρατολογησάσης στελέ
πάσης φιλοδοξίας καί

παντός συμφέ

εθνικά ζητήματα, παραβάται

γεγονότων

τ,ίαρ^μέΚιει έπί

δέ τυχόν εΐδόσιν ούδαμώς

τού νόμου τής σιγής καί έχεμυθίας. δύ-

νανται νά όλισθαίνωσιν εΐς «^ροώρ’ους άποκαλύψεις Γ
Τ ά γεγονότα λοπόν μόνα ήρχισ,αν νά ρίπτωσι φωτεινάς ακτίνας, δια-

ροντος.
Εν τή εΐρημένη μελέτη τοΰ παρελθόντος μηνος έξηγήθηραν διά μα

σκεδαζουσας βαθμηδόν τήν άχλύν, τήν περικαλύπτουσαν

άπό έξαετίας

κρών τά αίτια, ατινα προεκάλεσαν καί παρέτεινον τον ομαδικόν υπνωτι

τήν πολιτικήν διανόησιν τού Έλληνικοΰ λαοΰ. Εΰθύς άμέσως, άμα τή

σμόν τοΰ Ελληνικού λαοΰ, πιστεύοντος εΐς μεταβολήν κυβερνητικού συ,-

εναρςει τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου, εγενετο ή πρόωρος καί

στήματος, μή έπελΦ^ίσαν πραγματικώς,

δήλωσις τού Έ λλη νος πρωθυπουργού, ότ ι ή Ε λ λ ά ς άνευ

είς

άνόρθωσιν μή έπιδιωκομέ-

νην εΐλικρινώς, εΐς έθνικήν μεγαλουργίαν. ριψοκινδύνως άποτολμηθείσαν
καί πλημμελως καθ’ δλα τά στάδι,ϊ σχεδιασθείσαν, άλλά παρ’ Ά λ λ ω ν

αύθόρμητος
έπιφυλάξεων

και ανευ όρων, τίθεται ίις το πλευρόν τή ς Συμμαχικής Σίυνεννοήσεως Καί ιδού ή μεγάλη τέχνη, ή μεγάλη δύναμις τής δημοκοπίας, ήν συ
νήθως δεν κατανοούσιν ο: τών μεγάλων δημοκόπων σεμνοί άντίπαλοι, ύ-

συντελεσθείσαν κα*. θ εία Συνάρσει έπιτευχθείσαν !’
Καί δσον ό χρόνος παρήρχετο έν μέσω περιπετειών έθνικών, αιτινες

πολαμβανομενοι πολλάκις

ύπο τών λαών, ώ ς στερούμενοι

συνείχον έν άγων ία καί τρόμω τήν Εθνικήν ψυχήν, τοσούτον ό ομαδικό?
υπνωτισμός

τών στοιχειωδών κανόνων τής διπλωματικής περισκέψεως καί έφεκτικό-

τοΰ λοίοΰ έπε^είνετο,. βαθύτερος

καθιστάμενος·’ κ.αί, ώσπερ

Η τοιαύτη δήλωσις,

άτυαλόγου με-

γαλοφυιας !

καν έκτρεπομένη ύπό πάσαν

εποψιν

συμβαίνει έν τή άνεςηγήτω, κατά τήν Φυσιολογίαν, μέση εκείνη κατα-

τηιτος, προσηραοζετο τελείως, τότε μάλιστα, είς τήν λαϊκήν

στάσει, είς ήν ό άνθρώπινος οργανισμός, είτε ύπό τήν έπήρειαν τού λε

τολογίαν ! Ή 1 δημοκοπία δέν έρευνα καί δέν έπιζητεί τό προσήκον καί τό

γομένου ζωικού μαγνητισμού, είτε αύτομάτως ή όπωςδήποτε ά λ λ ω ς, πε
ριπίπτει, μεταξύ ύπνου φυσιολογικού καί έγρηγόρσεως, οΰτω καί κατα

αισθημα

συμφέρον, έπιζητεί καί έγκολπούται τό εύάρεστον καί συμπίαιθές. Ή
•μοκοπία έγίγνωσκε κ α λώ ς

δτι ή Ελληνική

τό επίσης παράδοξον φαινόμενον τής λαϊκής ψυχολογίας, ή γοητεία, ή

τής έπικλήσεως τών άρχαίων παραδόσεων

ψυχή αιχμαλωτίζεται
άμοιβαίας φιλίας

δη»·
διά

καί τού

άσκουμένη επί τοϋ λαού. ώ ς φυσικού οργανισμού, ύπό τών μεγάλων δη

προσ,υδιάζοντος αύτή αισθήματος τής ευγνωμοσύνης, χ^ί gXi ήλεκτρίζε-

μοκόπων, έφ’ δσον παρατείνεται, έπί τοσούτον διεγείρει τήν λειτουργίαν

ται διά τού κηρύγματος τή ς φιλοσοφικής τριλογίας « ’Ελευθερία, Ίσότη ς,

τή ς φαντασίας κιαί αμβλύνει τά ς λοιπάς ψνχικάς δυνάμεις. Ύ π ό τήν ά-

Α δ ελ φ ό τη ς», ήν καθιέρωσεν ώ ς σύμβολον ή Γαλλική Έ πανάστασις καί

νάλιγον ταύτην κατάστασιν. οί τε άνθρωποι

ήν ό Ε λληνικ ός λαός, άμα άναγεννώμενος έκ μακραίωνος δουλείας, έ-

ω ς όργ«νισμοι

διδάχθη νά θεωρή ώ ς .αιώνιον έμβλημα τής τριχρώμου

\

Γαλλικής Σ η-

άίιωσεις καιριως προσβαλλουσρ;; καί συμφέροντα άλλά καί τά κυριαρχίμάίας. 'Ολόκληρος ό πολίτικος '/.αί κοινωνικές βίος τής νεωτέρας

Ελ·*

λάδος άπετέλει διαρκή άναγνώρισι,ν τών ηθικών δεσμών, τών έλκυοντων
τήν 'Ελληνικήν ψυχήν πρός τήν Λατινικήν .Φυλήν καί δή προς τήν κατ’
εξοχήν ειλικρινή φίλην Γαλλίαν καί τήν περικλείουσαν έν τοίς κόλποις
αύτής τάς χ ώ ρ α ς τής άλλοτε Μ εγάλης

Ε λλαϊος όμαιμονα αοελφην

Ι

ταλίαν.
Δ ιά ταΰτα πάντα ή άντιπολιτικη εκείνη οηλωσις άνταπεκρινετο πλή
ρω ς είς τήν αισθηματολογικήν πολιτικήν τής λαϊκής άντιληψεως.

Α λλ

οί ευσυνείδητοι τών Κρανών ίθύντορες ουδέποτε άκολουθοΰσιν αισθηματο
λογικήν πολιτικήν, μάλιστα κατα χον παρόντα αιώνα, αί δε ροπαι αισθη
ματολογικής πολιτικής, προσιδιαζουσαι
έζημίωσαν κατά καιρούς την
χρόνων.
Έ ν εκ α λόγων

είς τον

Ελληνικην φυλήν άπο τών

,
αισθηματολογικής πολιτικής

τους. Μακεδονικούς χρόνους,

Ελληνικόν χαρακτήρα,
αρχαιοτοίτων

πρός

τήν Ρώμην, κατά

άπέρρευσεν ή μακρά διστακτικότης

πρός

τών 'Ελλήνων, ής όμως ή τελική εναντίον τής Ρ ώ μ η ς έπικράτησις ήδύ
νατο νά άποτρέψη τήν έπακολουθήσασαν Ρωμαϊκήν

κατάτντησιν πασών

τών 'Ελληνικών καί τών 'Ελληνιστικών Πολιτειών.
όλισθηράν διά

τήν

'Ε λλάδα

τοΰ

πορείαν,

πολυτρόπως άντιτιθεμένην εις τά παρόντα συμφέροντα τοΰ Κράτους και
τήν μελλοντικήν αποστολήν τοΰ "Εθνους, Ή
τερική πολιτική

οΰτω δ ιαχ αρ ασσομεν») εςω -

τής 'Ε λλάδος ήδύνατιο εύθυς άμέσως νά δημιουργήση

άνευ λόγου καί αίτιας, νέους εχθρούς, πλήν έκείνων, ους έκλτροδοτησεν
ήμίν ή ιστορία τής τελευταίας χιλιετηριοος· επί πλέον δε ηδυνατο
παρόργιση τους

να

άρχ^πους εχθρούς, ευεπίφορους εις αντεκδικήσεις, αιτι-

νες καί έξεδηλώθησαν κατά άθωων

Ελληνικών πληθυϊ.-ιίίν >ής Μ ικράς

Ά σ ία ς , άφ" ότου οί Τοΰρκοι προησθάνοντο τήν πρός τήν Ρωσσίαν σύρραξιν.
Ά φ ’ 5τέρου ή χαρασσομένη εκείνη εξωτερική πολιτική, διά τής ά'νευ
ορών προσφερομένης φιλίας καί τής έπιβαλλομένης άπό καθήκοντος συμπράξεως μετά τών άνακηρυσσομένων Φίλων, παρεσκεύαζε τούτους μέλ
λοντας έχθρούς κατά φυσικόν νόμον τής τε ατομικής καί ομαδικής ψυΓ
χολογίας· διότι έδημιαύργει έν τή συνειδήσει τούτων ελπίδας και πεποι
θήσεις περί κεκτημένων —
ματίας —
λ ώ σεω ς —

κατά τήν άντίληψιν τής 'Ελληνικής διπλω

καί τικτομένων — / διά τής αυθαιρέτου πρωθυπουργικής δ η -;
δικαιωμάτων, εφ

αΰτη ύπήρξεν ή δεινότερα πλημμέλει* διπλωματικής

άσυνεσίας, έκ τών προτέρων πρ&εξοφλοΰσης τό παρόν καί τό μέλλον τοΰ
EOvcoc.
Κ α τ’ άντίθεσιν πρός τήν αισθηματολογικήν πολιτικήν,'

ένεδεικνΰίετο

ύπό τών περιστάσεων ή πολιτική τής επιφυλακτικότατος.
Κ

Ε λλ ά ς, λόγω τής γεωγραφικής αύτής θέσεως έν τή χερσονήσω

το·- Λιμού ύπόκειται, οΰτως είπειν, είς επαφήν πρός άμφοτέρας τάς έμπ;·/.ίμο«ς ομάδας, ήτοι άμεσον μέν κατά θάλασσαν πρός τήν δυάδα τών
μεγάλων ναυτικών Δυνάμεων τής Τριπλής Συνεννοήσεως, εμμεσον

δέ

κατά ξηρά-/, ώ ς τμήμα τής δλης χερσονήσου, πρός τήν δυάδα τών δύο
κεντρικών Αυτοκρατοριών,

κατ'

ακολουθίαν

εξίσου

ένδιαφέρετ^ι

ά ϊό

άσφάλειάν τε καί τήν ελευθερίαν τής συγκοινωνίας. Ούδε κρίνονται τοιαΰτα μεγάλα συμφέροντα Κράτους καί ’Έθνους μόνον άπό τής συγχρό
νου καί οπωσδήποτε παροδικής άπόψεως.
Ού μόνον δέ άπό συμφέροντος, άλλά καί άπό ΰψηλοτέρας ηθικής ύποχρεώσεως, έν σχέσει πρός τήν εκπολιτιστικήν του

Ελληνικού 'Εθνους

άποστολήν, ή Ε λ λ ά ς , ώ ς φορεύς αιώνιος τοΰ πολιτισμοΰ έν τφ Κόσμω,

καθιέρωσις αισθηματολογικής πολιτικής άπό τής ένάρξεως

Εύρωπαϊκοΰ πολέμου έχάραττεν

ψυχρότητας. Καί

στρατηγικής καί έμπορικής άπόψεως δια τήν κατά ξηράν καί Θάλασσαν

έγκαιρον συμμαχίαν μετά τής Καρχηδονος, μή έλκυουσης τας σιμπ,αθει^ ς

Ή

κα οικαιωματα της χωράς και ικαναι να προκαλεσωσι προστριδάς καί

ών ηδυναντο να στηριχθώσι

βραουτερον,

κατά τήν εντασιν τοΰ περί τών δλων άγώνος και την εκ ταυτης άναπόδραστον συσνότΐσιν τήις διΙπλωμΟηκής νηφαλιότητος,

ένέργειαι

καί

εϋλαβουμένη παντός προηγμένου πολιτισμού καί προριζομένη διά τής α
ναδημιουργίας πρωτύπου Νεοελληνικού πνεύματος

νά έξυπηρετήση

τόν

γενικόν εκπολιτισμόν τής Α νθρωπότητάς, ώφειλε κατ’ αρχήν ν’ άπόσχη
πασης πολεμικής συμπράξεως, έν μέσω τοΰ άγριου

άνταγωνισμοΰ τών

δύο προεχόντων πολιτισμών τής Δύσεως, ών ώφειλε

μάλλον νά ποθή

τήν ειρηνικήν άμιλλαν καί αρμονικήν πρόοδον, ώς αληθής κληρονόμος
τοΰ ιδεώδους ιδανικού τών
Ο ύτως άπό πάσης
άντιπαθειών, ώφειλεν

Ολυμπίων Θεών.

άπόψεως ή Ε λ λ ά ς ,

άνεξαρτήτως συμπαθειών καί

άρχήθεν νά κηρύξη μετά παρρησίας απόλυτον καί

έντιμον ουδετερότητα, νά τηρηση

ταύτην

μετά ειλικρίνειας, χωρίς

νά

παραλθίνη πάοαν c/ετικήν μέριμναν περί αμυντικής ασφαλείας τών κόλ
πων. Τότε ούδείς Οα ήπείλει κίνδυνος, ούδε παροργίσεως έχθρών, ούδε
δημιουργίας ^έων τσοντών, ούδε δυσαρεσκείας Φίλων, οιτινες

μάλιστα

δικαιότερο·/ θά έίϊτίμων, ώ ς φιλικήν έκδούλευσιν, πάσαν, μετά

τοπικήν

διαμαρτυρίαν,' ανοχήν

Παραβιάσεων

τής

ουδετερότητος,

υπαγορευόμενων

ΐξ ύ-ερτάτης πολεμικής άνάγ/.ης καί έκτελουμένων δικαιώματ- τής α 
πολύτου κατά θάλασσαν ισχύος.
Ά τ υ χ ώ ς ή Ε λ λ ά ς παρ«δεδομένη είς τήν αισθηματολογίαν, ώ ς

άνη-

βος' παρθένος, αγνή, αμέριμνος καί αφρούρητος, διήνοιγε νωχελώς τούς
θαλασσίους αύτής κόλπους εις -φ-ιλίας περιπτύξεις yjii τέλος έκάλε; εΐς

τά εσώτερα δώματα τοϋ .ίδιου οίκου φίλους έν πανοπλία προσερχομένους,

ύπέστη πάν μικρόν Κ ράτος, μοιραίως ή εθελουσίως περιπλακέν εις τήν

διατιθεμένη καί συμπερ ιφερομ ένη κατά τρόπον κατιαδηλούντα οτι έμελλε

παρατεινομένην άπό διετίας τραγικήν γιγαντομαχίαν.

νά παραδοθή είς τήν διάθίσιν τών φίλων, ούχί καν ώ ς φίλη αισθηματι

As πρώται, ώ ς προείρηται, άναλ^μπαί τής 'Εθνικής συνειδήσεως, ά-

κή, άςιοπρεπής ισότιμος, έξ έλευθέρας βουλήσεως. άλλά μάλλον ώ ς ά

πήστραψαν πλέον, διαχέουσαι άπλετον φώς είς πάσαν νηφάλιον διάνοιαν.

βουλος καί πειθήνιος -ίκέτις νφτί αιχμάλωτος ύπό τας φιλικάς κυκλώσεις.
Τοιαύτη ή ουσιαστική εϊκών τή ς

διαχαραχθείσης

αισθηματολογικής

πολιτικής ής αναπότρεπτα έπηκολούθουν τά άποτιελέσματα.
Ή

σεπτόν προσωπον τού Β ασιλέω ς Κωνσταντί

νου καί πάσαν τήν Ελληνικήν Δυναστείαν, ώ ς μοναδικήν ά'γκυραν σω

αισθηματολογική πολίτική παρ’ ολίγον ώδήγει, διά μέσου πλάνην

ονείρων, εις συμμετοχήν ολοκλήρου τοΰ

Έ φ ’ οσον δέ άφυπνίζετο ή Εθνική συνείδησις, έπί τοσοϋτον προσηλοϋτο
μετ’ εμπιστοσύνης προς

Ελληνικού στολου καί τμημά

τηρίας τοϋ Εθνικού μέλλοντος.
Ο ϋτως έάν υστέρησε κατά τ α τελευταία έ'τη ή πολιτική διανοητικό-

των στρατοϋ άπροσδιορίστων, κατά τον καταστρεπτίικόν έκείνον άγώνια, ον

της τού Ελληνικού λαού, ύποδεχομένη ψευδείς ύποβολάς

άπεγνωσμένω; διεςήγον χοαταιοί στόλοι καί στρατοί εις τά στενά τών

παραστάσεων, έξήρθη δμ ω ς εις θαυμαστήν έ'ντασιν ή πολιτική διαίσθησις τής λαϊκής ψυχής ήτις διέγνωσε, κατενόη-σεν; έπείσθη καί έπίστευ-

Δαρδανελλίων καί τά ς πεδιάδας τής Καλλιπόλεως.
11 Εθνική συνείδησις έκτ^τιε ήσθάνθη τάς πρώτας έκ. τών ένδον άναλαμπάς

άφυπνίσεως, έκχορευομένας έκ τής ένδ&μύχου καί

άπεριο,ριστου

έμπιστοσύνης πρός τήν πατριωτικήν καί φωτεινήν άντίληψιν τρϋ Β(ασι-

σεν άκραδάντως ότι έν τοίς παροϋσι χαλεπό ίς καιροίς οφείλει τό Έ θνος
νά συσπειρωθή σύσσωμον περί τόν ένδοξον αύτοϋ Βασιλεία καί - αρ

’Λ τ -χ ώ ς ή επιεικής φύσις τοϋ Ελληνικού χαρακτήρας άπέδωκε τήν

αυτού

μόνου νά άναμένη τήν σωτηρίαν.
Ά λ λ ’ ή πολιτική αΰτη διαίσθησις άνεπτύσσετο

λ έω ς Κωνσταντίνου.

φαίνεται έν^ονωτέρα

καί ζωηροτέρα έν μέσω ώρισμένης τάξεω ς πολιτών, τής τά ξεω ς

εκεί

πλάνην

νης, ήτις είχεν έκτελέσει τάς δύο νικηφόρους έκστρατείας ύπό το ένθεον

μονομερή, δεκτικήν διαφωιτίσεως καί τήν . έπιεική

πρόσταγμα τού δαφνοστεφούς καί εστεμμένου Στρατηλάτου καί ήτις συν-

περί τοϋ καταστρεπτικού εγχειρήματος επικίνδυνον γνώμην εϊς
συμιττωμ cm κήν καί

φανταστικών

ταύτην τάσιν διαγνοϋσα ή δημοκοπία δέν ώκνησε νά όμολογηση οτι, πα-

απετέλει έπί έννεάμηνον τά στρατόπεδα τής τελευταίας

ρελθούσης τής δήθεν κρίσιμου στίιγμής,

αί περιστάσεις δέν ένεδείκνυον

στρατευσεως. Οί έφεδροι άφ’ ένός, ηύτύχησαν κατά τούς δύο πολέμους

πλέον τήν σκοπιμότητα πολεμικής ένεργείας· ό ισχυρισμός ούτος καί άλ-

ές άμεσωτέρας καί ένίοτε έξ έγγυτάτης άντιλήψεως νά έκτιμήσωσι τά ς

λοι παρεμφερείς τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων έπειθον οτι ή αισθη

άρετάς τού Μεγάλου

αύτών Αρχιστρατήγου.

γενικής έπι-

Οί έφεδροι, άφ’ « τ έ ρ » ,

ματολογική πολίτική δέν έ'τεινεν όπως όδηγήση ποτέ τήν Ε λ λ ά δ α μέ-

ήδυνήθησαν κατά τήν τελευταίαν αύτών διαμονήν άνά τ ά

νρ: τής άνάγκης, ΐνα διαθέτη τάς πολεμικά ς αύτής δυνάμεις, καθ

Κράτους, νά έκτιμήσωσι πλείστα πραγματικά περιστατικά, συναφή πρός

τρόπον φιλοτίμως πράτιτουσιν αί άποικίαι τής

Α γγ λ ία ς καί

τής

ον
Γαλ

τόν

Βιεΐ'αχθέντα καί

διεξαγόμενο·;

άγώνα

έπί

τή ς

σύνορα τοϋ

χερσονήσου

τοϋ

Αίμου.

λίας.
Έ κ τών άντιλήψεων τούτων καί άλλων παρομοίων, αΐτινες μετά δημοκοπικής δεξώτητιος έκίαλλιεργοΰντο παρα τώ λ α ώ . προεκυψε

ταλαν-

Ά λ λ ά τό κόμμα έκεϊνο, όπερ έκραταιοϋτο έν μέσω τοϋ λαϊκού υπνωτι
σμού καί τής εκθαμβωτικής αίγλης έθνικών τροπαίων, έφρονει οτι ήδύ1-

τών

νατο κατά πάσαν περίστασιν νά σύρη τόν Ελληνικόν λαον κατα βουλη-

Φιλελευθέρων έμπιστοσύνην ώ ς πρός τήν έσωτερικήν πολιτικήν, έπαφιεμενης δέ ώ ς πρός τήν έξωτερικήν πολιτικήν είς τήν Βασιλικήν δίάγνω-

σιν εστω καί κατά κρημνού !
Δ ιά τούτο αί πρώται άναλαμ^αί τή ς άφ·υπνιζομένης εθνικής συνειδή-

σιν καί κρίσιν.

σεως, συνταράττουσαι το γαυριων κόμμα, άφύπνιζον

τευσις τής λαϊκής γνώμης, διατηρούσης μέν τήν πρός τό κόμμα

Τοιανται σοαλεραί

άντιλήψεις επικράτησαν

κατά τάς

έκλογάς τή ς

τόν δόλον καί τήν πανουργίαν . καί διττή έν ταυτώ

έν τή ψυχή αύτοϋ
έσυστηματοποιήθη

31 Μαΐου 1915, ών ή έννοια σαφέστερον ήρμηνεύθη έν τή προηγούμενη

προσπάθεια πρός διαβολήν τοΰ Στέμματος παρά τ$ συνειδήσει τοϋ Ε λ 

μελέτη.

ληνικού λαού καί π α ρ ά ταίς Κνβερνήσεσι τών τριών Δυνάμεων τής Συ

Έ ν τούτοις ή αισθηματολογική πολιτική έξηκολούθει επιτεινόμενη καί
άγουσα άπό ολισθήματος εις όλίσθημία, μέχρι τής οριστικής άποφάσεως
όπως ή Ε λ λ ά ς χάριν άλλοτρίων σκοπών καί συμφερόντων, ούδέν

ύπέρ

έαυ-οης ϊιεκδικοΰσα, διακινδυνεύση τόν έσχατον κίνδυνον έξοντώσεως, οΐαν

νεννοήσεως.
Ή χρώτη προσπάθεια δέν ήδύνατο νά ,έπιτύχη εΐ μή μόνον εις κεφαλάς
άνισορρόπους.
Ή

δευτέρα όμως προσπάθεια, άπευθυνομένη πρός ξένους

άγνοοϋντας

τήν έν 'Ελλάδι πραγματικήν κατάστασιν, έπε τύγχανε βαθμηδόν καί ταύ
τοχρόνως πρός έκβίασιν τής

Ελληνικής πολιτικής προεκαλει τας διά

φ ο ρ ο ς κατά -οής 'Ελλάδος καταπιέσεις, ,αίτινες κατέληξαν είς τήν διά
κο ίνωσιν τής 8

Ιουνίου.

Τ ό γεγονός τής διπλωματικής ταύτη; διακοινώσεως,

ής τό κείμενον

εοημοσιεύθη έν τώ προηγουμένω τεύχει τών «Ε λληνικών Χρονικών» καί
ές ής, το κόμμα τών Φιλελευθέρων, μωρχινόμενον. ήρτησε τήν τύχην αυ
τού, ύπήρξε τό οριστικόν εγερτήριον πρός ολοσχερή άφύπνισιν τής

Εθνι

Ο

κής συνειδήσεως.
Τό εγερτήριον τούτο ήχησε ν εντονώτερον εις τά ς ψυχάς τών άπολυομένων εφέδρων, μάλλον πεφωτισμένας έπί τής συγχρόνου

καταστάσεως

καί διά τούς προμνημονευθέντας λόγους καί διά τό άμετώτερον προσωπι

ΚΑΙ

Κ.

ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΗΣ

ΟΤΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ

κόν ένδιαφέρον, δπερ συνήγαγεν αύτούς είς συνδέσμους κατά τόκους κα;
εις γενικήν επικοινωνίαν καί ενότητα.
'Η

αλλεπάλληλος συγκρότησις τοιοΰτων συνδέσμων έξήγειρεν άμέσως

Tqv Δεκέμβριον τοΰ 1914, δύο μήνας πρό τής κρίσεως τοϋ Φε

καί προεκάλεσε μομφάς κατά τών

βρουάριου, ελαβα την ευκαιρίαν νά πληροφορηθώ έκ στόματος αύτοϋ

νομιμοφρόνων τού'των συνδέσμων ώ ς εκδηλωσεων οήθεν στρατιωτικής συ

τοϋ κ. Γούναρη, τάς γνώμας του, έπί τής θέσεως τής 'Ελλάδος απέ

νωμοσίας κατά τών συνταγματικών έλευθεριών. Οί φιλελεύθεροι ώλίσθη-

ναντι τών άντιμαχομένων ομάδων.

οαν είς συνταγματικόν σολοικισμον λησμονούντες μάλιστα οτι εαν υπήρ

— Ό κ. Βενιζέλος, μοϋ είπεν, ακολουθεί τόν ορθόν δρόμον. Εύ
χομαι νά τόν άκολουθήση μέχρι τέλους.
,

τήν μήνιν τών Φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν

ξε ποτέ, άπό τού έτους 1862, στρατιωτική συνωμοσία ,ζΰτη έγένετο

*ν

ετη 1909 δπως έγκαταστίήση τόν ’ Αρχηγόν αύτών έν τή κυβερνήσει τής

’Ομολογώ δτι οί λογοι αυτοί τοΰ μάλλον αύστηρού έκ τών επικρι

χώ ρας. Ούδεν συνταγματικώτερον τιής ενώσεως πολιτών, έκλογεων καί

τών τής πολιτικής τοΰ κ. ’Αρχηγού τών Φιλελευθέρων μοΰ

έκαμαν

φορολογουμένων, υποκειμένων μάλιστα είς τόν βαρύτατον φορον τού αί

ϊσχνράν έντύπωσιν, τόσω μάλλον αίτω τά ιμπεριαλιστικά Ιδεώδη

ματος, προσφερόμενον, κατά τήν 'Ελληνικην φιλελευθεραν άντίληψιν, μο-

όποια ό κ. Βενιζέλος είχεν άναπετάσει ώ ς κολοσσιαία Βυζαντινά /Α6α-

νον -/άριν άαύνηί τής χω ράς και χαριν απελευθερωσεως τής Φυλής.

ρα έμπ :ότ μας, είχον γοητεύσει τήν φαντασίαν μου— καί ή νέα το»)
Ιδεολογία ui>l είχε παρουσιασθή, πολ\> -·'ρισσότεηο'; γοητευτική εκεί

Ό

Πανελλήνιος Σύνδεσμος τών ’Εφέδρων, προ αγόμενος

καί εύδοκι-

τά

μών, θά έμφανίστ] νέον κοινωνικόν θεσμόν, μέλλοντα νά ρυθμίζγ) μάλι<Λ;α

νη;, ή όποία

τήν έξωτερικήν πολιτικήν ή τούλάχιστόν νά επηρεάζη τάς περι πολέμου

και τής ανταλλαγής τών πληθυσμών. Τ ά 1όργανα τού προσκειμένου είς

αποφάσεις τών κοινοβουλευτικών τουλάχιστον Κρατών. Οι

τόν έκ Κρήτης πολιτευτην Τύπου ώμίλουν διαρκώς έπί τής ανάγκης
δ,πως ταχθώμεν άμέσως καί άδιστάκτως είς τό πλευρόν τής Ά ντάντ

Ελληνες ε-

■ φεδροι, έμμένοντες έν τή οργανώσει τών Συνδέσμων, συμπληροΰσι μάλλον

t .i V iC ’ j i^ c X O

είς τη J ονάγν-ην τής σ/>:ον£υΙ κής στήλης

διά τού κοινωνικού τού-οου θεσμού τούς συνταγματικούς θεσμούς τής κα

καί είς έκ τών μάλλον ευφανταισιώτων φιλελευθέρων

θολικής ψηφοφορίας καί τής καθολικής στρατολογίας καί δημιουργούσι

ήκουεν ήδη τόν θόλον τής 'Α γίας Σοφίας νά τρίζη... Καπνοί έκάλυ-

άρθρογράφων

νέον σύνθημα, άξιον παγκοσμίου άπομιμήσεως, πρός άνύψωσιν τής κοι

πταν τήν διανοητικήν καί τήν ηθικήν ατμόσφαιραν. Τ ό μέγα δράμα,

νής γνώμης των στρ*τευομενων πολιτών έκαστου Λαού.

τό οποίον έξετυλίσσετο έπί όλων τών ηπείρων καί τών ωκεανών ήτο

"Οταν' ποτέ ό θεσμός πιαραγάγη καρπούς διεθνείς, συμδάλλων ίσως ύ

άνωτερον τής κριτικής ίκανότητος τών θεατών. Μολονότι δέν ήμην—

πέρ τής παγκοσμίου ειρήνης διά τού μετριασμού τών κα'τακτ'ητικών πο

καί δέν είμαι— ευεπίφορος έίς ενθουσιασμούς καί ευρίσκω την κατάστασιν τής ειρήνης πολύ περισσότερον φυσικήν άπό τήν κατάστασιν

λέμων, ή τίμή θά ανήκει είς τούς "Ε λληνας εφέδρους.
’ Α λ έ ξα νδ ρ ος Π . ’Α κ ε ξα ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς
(Συνέχεια καί τέλος εις τό επόμενον τεύχος)

τοΰ πολέμου, δέν σ,πέκλεΐα τή ν περίπτωσιν τής άναμίξεως τής 'Ελλά
δος είς τόν άγώνα. ’Εκ τοϋ Ευρωπαϊκού πολέμου άλλως τε, έπελθόντος μετά μακράν περίοδον είριήνη|ς— εν τη γηραιά ήπείρω τουλάχι
στον— άνέμενα τήν ανατολήν νέας άνθρωπόΤηττος, καλλίτερος μάλλον

δημαγωγόν, εύρέθη πολιτικό; άνήρ άνευ κάμματο;, πλήρη; δ μ ω ; άπό
εύρώστου. Ά λ λ ’ 6 κ. Γούναρη; άντέκρουσε πάσας τάς σκέψεις μου
ταότας :
— Λέν νομίζω, μοΰ εϊπεν, δτι ή άνθρωπότη; εχε! νά κερβίση έκ τής

τήν πίστιν π ρό; τ ά ; ιδέα; του,διά νάναλάβη τήν ευθύνην τή ; πολιτική;
ήτι; έχαράσσετο διά τ ή ; διαφωνία;. Ή ιστορία θ ’ αναγνώριση τήν
ηθικήν αυτήν δύναμιν καί τό θ ά ρ ρ ο ; μέ τό όποιον ό κ. Γούναρη; άνέ-

θιέλλη; αίτής. Θά έθλιβόμην δέ έξ ίσου άν ό Γι^λεμος αύτ.': είχεν ο .:

λα|5ε ν’ αντιμετώπιση τόν κ. Βενιζέλον καί τά ποικιλία Ευρωπαϊκά συμ

επακολούθημα τήν οριστικήν καταστροφήν τής Γερμανίας ή τήν κα

φέροντα, τά όποια ουτο; άντιπροσιοπεύει
άπό τής υστεραία;
1897 ε ί; τήν Κρήτην καί εΐς τήν δλην Ελλάδα.

ταστροφήν τής Γαλλίας. "Ο σον άφορα τήν ’Αγγλίαν, αύτή ισταται,

τοΰ

λόγω τής /ησιωτικης αίτής θέσεω;, μακράν τοΰ κινδύνου. Θά έθλιβόμην δ ιά τήν ένδεχομένην καταστροφήν τής Γαλλίας, ή διά τή[ν κα
ταστροφήν τής Γερμανίας, διότι είμαι βέβαιος δτι δέν δύναται

νά

ζήση ό πολιτισμός μιά; χώρας άν δέν εδράζεται έπί μιάς σοβαρά;
■κρατικής οργανώσει·.';. Ή

ακμή ενός κράτους και ή ακμή ενός πολι

τισμού είνε πράγματι άλληλένδετα. "Οσον αφορά τήν 'Ελλάδα, ιό πα
ράδειγμα τοΰ Βελγίου μέ τρομάζει. Τ ά ' μικρά κράτη αναμιγνυόμενα
είς τούς αγώνας τών μεγάλων, διά τους όποιους δέν .έχουν τήν -δέου
σαν άντοχήν, είνε σχεδόν βέβαιον δτι θά πέσουν κάποτε εις τό μέσον
τοΰ δρόμου... Τ ό Βέλγιον επρε,πε νά μείνη μακράν τής σ υ ρρά ξεω ; τών
μεγάλων, οί όποιοι δύνανται νά παρατείνουν τ)>ν πόλεμον έπι μίαν
δ'ετίαν, ίοως έπί μίαν τετραετίαν...
-—- Ά λλά, παρεβιάσθη ή ούδετερότης του...
— Ναί. Ά λλά φρονείτε δτι άναμιχθέν είς τόν αγώνα περιεφρούρησεν άποτελεσματικώς τήν ουδετερότητά του ;

Είμαι υποχρεωμένος νά είπω δτι τό Ύπουργεΐον τό όποιον έ σχημά
^ κ. Γούναρης κατά Φεβρουάριον τοΰ 1915 περιέκλειεν έν έαυτώ

τ ισ ε ν

στοιχεία καθιστώ ντα δυσχερή τήν ομαλήν αΰτοΰ διαβίωσιν. Ά ν κρίνη
τις έκ τών υστέρων, μπήρξεν ατύχημα διά τό νέθγ ύπουργεΐον ή συμ
μετοχή τοΰ κ. Γ. Χ ρ. Ζωγράφου, ούχί δι’άλλον τινά λόγον, άλλά διότι
ooTcJ; είσή|λθεν εί'ς τήν διεύθυνσιν τών ’ Εξωτερικών ύποθέσεο>ν μέ
μίαν όλεθρίαν προκατάληψιν. Τήν προκατάληψιν καθ’ ήν ή Ε λλά;
έπρεπε νά καταλίίπη τήν ουδετερότητα δι’ δλα εκείνα τά οφέλη, τά
όποια είχεν έμφανίσει ώ ; έπιτευκτά ή διπλωματικό - στρατιοχτική φανΤαισία τοΰ κ. Βενιζέλου.
Πρέπει δμ ω ; να σημειωθή. δτι, καθ’ ήν στιγμήν ό κ. Γούναρη; εσχημάτιζε τήν κυβέρνησιν του, δ κ. Γ . Χ ρ . Ζ ω γ ρ ά φ ο ; ήτο δ φτολαύων τοΰ περισσοτέρου κύρου; πολιτικό; άνήρ.
Ή

Ά ναφ έρων τόν ανωτέρω διάλογον, σκοπώ νά δείξω δτι συκοφαν
τούν τόν Δημήτριον Γούναρην οί κατηγοροΰντε; αύτόν δτι, άναλαβων
τήν κυβέρνησιν, μετά τήν διαφωνίαν τοΰ Φεβρουάριου, επραξε τοΰτο
έξ ά,πλοϋ αισθήματος φιλαρχίας, ή όποία ουδέποτε άλλως τε τόν έχαραικτήρισεν. Ή

φιλουδετέρα ιδεολογία τοΰ κ. Ά ρχηγοΰ τών Έθνικο-

φρόνων προϋπήρχε τής διαφωνίας τοΰ Στέμματος προς τόν πρωθυπόυργεύσαντα κατά τό πρώτον επτάμηνον το;; οικουμενικού πολέμου.
Δέν θέλω νά έπιμείνω είς γεγονότα γνωστά. Είς μίαν στιγμήν άπό
τάς κρισιιμωτέρας τοΰ έ·θνικοΰ βίου καθ’ ήν ή δημοσία συνειόησις είχε
λιποθυμήσει ένώ,πιον τοΰ λυρισμοΰ έκείνων, οί όποιοι ένόμιζον επικειΐιένην τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τήν έπέκτασιν τής
'Ελληνικής κυριαρχία; μέχρι;

αυτής τ ή ; καρδιά;

τών

κτήσεων

τοϋ Σουλτάνου, καθ’ ήν στιγμήν ό Θεοτόκη; άπεκήρυττεν εαυτόν
καί τ ά ;' ιδέα; του ώ ; παλαιας, ό κ. Ράλλης ε ξ 1ανεπαρκούς εκττιμήσεως τ ή ; καπταοττάσεως άνεφώνει τό ιστορικόν εκείνο «τόλμησον»
καί ό κ. Δημητραικόπουλος κατεπλήττετο διά τό θάρρος τ ή ; Α . Μ.
τοΰ Βασιλέως,

σκεφθέντο; νά

διαφωνήση π ρό;

τόν

παντοδύναμον

διεξαγωγή τοΰ ’Ηπειρωτικού άγώνο; είχε περιβάλει αύτόν δι’

ιδιαιτέρα; τινός αίγλης καί ή φήμη του — δικαία δέ — ώ ; σοφοΰ
οικονομολόγου καί ώ ς ρήτορος έπέβαλεν είς τόν κ. Γούναρην τήν ύποχρέωσιν νά ζήτηση τήν συνεργασίαν του. Ά λ λ ’ υπήρχε καί άλλο;
λόγο; διά τ^ν οποίον ό κ. Γούναρη; δέν ήτο δυνατόν ν’ απόρριψη
τήν ιδέαν τή ; συμμετοχή; τοΰ κ. Γ. Χρ. Ζωγράφου! εί; τό Ύ,πουργείον : Τό γεγονό; δτι ούτος δέν ήτο άγνωστός τις έν Εύρώ,πη καί δτι
ή τοποθέτησΐς του είς τήν διεύθυνσιν τών ’Εξωτερικών υποθέσεων
ένέπνεεν εμπιστοσύνην είς τήν Ά ντάντ. Μέ τόν κ. Ζωγράφον είς τήν
κυβέρνησιν, ό κ. Γούναρης ανέβαλε τάς Βενιζελικάς συκοφαντίας έπί
έχθρότητι πρός τήν ΆνΤάντ διά τινας, τουλάχιστον, έ βδομάδας.
Βέβαιον είνε δτι ό κ. Ζωγράφος συνεδύαζε τήν έξοδον τής 'Ελλά
δος έκ τής ουδετερότητος ιιέ απαραιτήτους τινάς προϋποθέσεις. Έ νώ
ό κ. Βενιζέλος έκήρυττεν δτι μέ τ ά ; μποσχέσει; περί ανταλλαγμάτων
καί άνευ ουσιαστικής τίνος έξασφαλίσεω; ήδυνάμεθα νά

έξέλθωμεν

τή ; ουδετερότητος άσχέτω; πρός τους αμέσους κινδύνους (τού ; οποί
ου ; αύτό; δέν εβλεπε) & κ. Γ. Χ ρ. Ζ ω γ ρ ά φ ο ; ύπέθετεν δτι ή έξοδος
τ ή ; Έ λλάδρ; ήδύνατο νά πραγματοποιηθη.έπί δρ οι; έκ τών προτέρων

καθοοιζομένοις. Καί ιδού ή έ Ι ή γ ^ ς τών γ ε γ ο ν ό τ α τής π ρ ώ τη ςπ ε·
ρ.,όδου τής πρωθυπουργίας τοΰ κ. Γούναρη, ™ όπ(>ια ^ ουν κατ <Α'

λάς /προσεκλήθη νά μετάσχη τοΰ πολέμου ασχέτως προς τήν τοιαΰτην
ή τοιαύτην στάσιν τής Βουλγαρίας. Ή συζήτησις, ή όποία, κατά τήν

κριβή έκθεσ’.ν ώ ; έξης :

γνώμην ήμών, ήδύνατο νά σταματήση ένταΰθα, χάρις εΐς τήν επιμο
νήν τοΰ κ. Ζωγράφον», έσυνεχίσθη. Ή

'Ελληνική κυβέρνησις οΰτω ά-

παντώσα έδήλωσεν δτι συνδέει τήν περί εξόδου έκ τής ούδετερότηΉ κϋ6έ»νησις Γούναρη αμα τφ σχηματισμώ της έδημοσΐευσεν ανα

τος άπόφασιν μέ τινας προϋποθέσεις έ ξ ών ή κυρκοτέρα ήτο ή περι

κοινωθέν διά τοΰ οποίου διεκήρυξεν δτ! προτίθεται νά τηρήση πολι

άκεραιότητος τής 'Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης καί τής Βορείου Η 

τικήν εύιιενοΰς ουδετερότητος πρός τήν Ά ντάντ και να σεβα-σθη « * ,

πείρου έγγύησις καί ί] μή φτομάκρυνσις τοΰ 'Ελληνικού στρατοϋ εκ
τής Μακεδονίας έφ ’ δσον ή Βουλγαρία δέν ήκολουθει το παραδειγμα

απέναντι τής Σερβίας «ανειλημμένος συμμαχ.κάς υποχρεώσεις».
Τ ό τοσάκι; ίπικρ^ίν ανακοινωθέν τοΰτο 8» Λ . μλ? ιο εκ τών πραγ
μάτων. Ή κυβέρνησις Γούναρη δέν ήδύνατο νά προβή εις δήλωσιν

ήμών, συντασσομένη μετά τών Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως.
Οί δροι οΰς έθετεν οϋτω ή 'Ελλάς δ νά τήν σύμπραξιν της, δροι ά-

περί τηρησεως αύστηρώς ούδετέρας πολιτικής, άν Ληφθή υπ οψει οτι

,πολύτου λογικής, άνευ τής πραγματοποιήσεως τών όποιων τό 'Ελληνι

ό κ Β εν.^ λο; ύπό c if c v f c .π-.εζόαΓ.-ος είχε σπεύοει να δ η '.ω ο ^ εν
μενή σρτέναντι τής Ά ντάντ τήν /Ελληνικήν ουδετερότητα την υστε-

κόν έδαφος θά εμενεν άφρούρητον καί άδέσποτον, έφανησαν ασύμφο

οαίαν σχεδόν τής έκρήξεως τής οικουμενικής πάλης. Τοιαυτη «μετα

Ιταλίαν καί τήν Βουλγαρίαν πρός τό μέρος της, δέν έτολμα να εγγυηθη τήν ακεραιότητα τής Μακεδονικής καί τής Βορειοηπειρωτικής

βολή.» τής Ελληνικής πολιτικής πραγματοποιούμενη

ύπο του κ. 1ου-

ναοη θά ’έθετε τήν Ε λλάδα εΐς τήν εχθρότητα τής Συνεννοήσεως ητις είχεν ήδη άπό πολλοΰ χρησιμοποιήσει 'Ελληνικούς λιμένας, προεβαινε δέ ήδη εις τήν κατάληψιν τών κατενώπιον των Δαρδανελλίων
εύοισκοιιένων 'Ελληνικών νήσων. "Οσον άφορά

το δεύτερον

μέρος

ροι εΐς τήν Συνεννόησιν, ή όποία έκ τής έπιθυμίας νά παρασυρη την

'Ελλάδος διά τήν πολεμικήν και τήν μετά τόν πόλεμον περίοδον. Ά λ 
λως τε τό διά τής δημοσιεύσεως τών γνωστών υπομνημάτων τοΰ

κ.

Βενιζέλου πιστοποιηθέν γεγονός καθ’ δ δ" άρχηγός τοϋ μεγαλειτερου
κατά τήν έ,ποχήν έκείνην 'Ελληνικού κόμματος ηυνοει την πολιτικήν

τοΰ ποώτου ανακοινωθέντος τής κυβερνήσεως Γούναρη,_ το αναφερομενον εΐς τήν Έλληνο - Σερβικήν συμμαχίαν, θ α ήτο τούτο ακατανοη*-

τών πρός τήν Βουλγαρίαν παροόχωρήσειον καί τό αλλο γεγονός δτι ό

τον άν δνεφέρετο είς τήν Ε λλη νικ ή σύμπραξιν _έν περιπτωσει ουν
Ξ α σμ ένη , Αΐστροβονλγαρικής δράσεως κατα της ^ ε ρ β ια ς ^ ΑΜ α

είς τό ζήτημα τής Β.Ήπείρου,ενεθάρρυναν τήν Συνεννόησιν οπως δια

δέν άνεφέοετο είς αύτήν άλλ’ είς άλλους τινας ορούς της

νακίου φακής.
Αι διαπραγματεύσεις έμειναν εΐς τό σημεΐον αύτο, οταν ή Γαλλία

Ελληνο -

Σεοβικής 'συνθήκης τούς όποιους ή Ελλάς έξετελεσε κατα γραμμα.
Οΰτω τουλάχιστον εξήγησε τό πράγμα εν προσφατφ κοινοβουλευτική
συζητήσει δ κ. Γούναρης, άπαντών εΐς τόν θιξαντα το ζήτημα το
κ. Ν. 4ηιιητρακόπουλον.
„ ,
’Ολίγος ήι.έη..; μίτά ώ ν οχηματ.οιών τΓΚ ι·.υ6ερνηο«>; Γ ο ύ ν α ς ,
Λ τοεϊς Δυνάμεις τής Ά ντά ντ Ιζήτ,,.αν τήν Έ « ψ » η ν
{«,σ χ ν ώ μ ίν α , « ί *αλΚ τ.οο» «Λ ο ,!ξβ »< ;α , τ» α ν τ Λ .ο ϊμ ο τ α « , ν α
είχον ύποσχεθή εΐς τόν ν.. Βενιζέλον.
,
,
Ή 'Ελληνική κυβέρνησις δπήντησεν δτι θ ά ήτο διατεθ,ιμενη να

άρχηγός τών Φιλελευθέρου έδειξε ν έπανειλημμενως ενδοτικας

τάσεις

πραγματεύεται τήν 'Ελληνικήν έκ τής ουδετεροτητος εξοδον αντι πι

διεμήνυσεν εΐς τήν 'Ελλάδα δτι ή Συνεννόησις δέχεται την Ελληνικην
σύμπραξιν διά μόνου τοΰ στόλου. Ή 'Ελληνική κυβέρνησις απηντησεν
δτι συγκατανεύει, ήρκει νά εδίδετο αύτή έγγύησις περί τής ακεραιό
τητας τοϋ κράτους διά μόνην τήν περίοδον τοϋ ,πολέμου. 'Ο όρος ουτος
καίτοι μετριώτερος τοΰ προηγουμένως προβληθεντος άναλόγοί’ δρου,
έκρίθη απαράδεκτος. Οϋτω αί διαπραγματεύσεις, μετά τινας άλλας
άντα?λαγάς έγγράςχον, έναυάγησαν όριστικώς. Ή δέ έπελθοΰσα παοαιίτησις τοϋ κ. Ζωγράφου —~ πεισθεντος και τουτου εν τω μεταξύ

θέση τάς Έλληνικάς δυνάμεις παρά τό ,πλευρόν τής Ά ντα ντ αν εξησ-,

περί τοϋ άσυμφόροί' τής άναιμίξεως ημών εις τον πολεμον

φαλίζετο κα-, ή σύμπραξις τής Βουλγαρίας.
_
. (
Ή άπάντησις αΐ^η, ή όποία περιέκλειεν εν εαυτη και την^βασιμήν

τησις έ ,π ε λ θ ο ϋ σ α μετά τάς έκλογάς, αιτινες εδωνών την πλειθΊ|ιηφίαν
εΐς τόν κ. Βενιζέ?χ>ν, κατέστησε παγιώτερον φιλοι.'δετέραν τήν πολιτι

; « 5νο.«ν στι ή Β ού λ γ α ρο ήτο ί * « ώ ν νά ταχθή V fK τον civufeiov
ο ν Λ υ ο ο ιώ , » « ίφάνη
δ » την 'Αντοντ,ν.ην 5,Α » ·

κήν τοΰ 'Υπουργείου τοΰ κ. Γούναρη.
’'Εχομεν την γνώμην ότι αι χρονι^ασαι 'Ελληνοανταντικαι περί έξο

u„ ! „ v

U «Λτ® »>* * '» ι Μ«»<ι·* Μ

ί» · " » ™ ? η

δοί1 διαπραγματεύσεις, διά τάς οποίας ευθννεται

παραι-

κ υ ρ ίω ς ο κ· Ζ ω γ ρ ά 

φος, είσελθών μέ βαρείαν αποσκευήν προκαταλήψεων ά ς το μεγαρον
τής άδοΰ Φιλελλήνων, έκλόνισαν τό κύρος τής

κυβερνήσεως

εκείνης

καί συνέτειναν είς τήν άποτυχίαν τοϋ έν συμπήξει κόμματος τών ’Etonκοφρόνων κατά τάς έκλογάς έκείνας. Βέβα'.ον έν τού τος είνε δτι ό
κ. Γούναρης ώθών τόν κ. Ζωγράφον είς π α ρ α ίτιο ν δέν^ θά ωφελεί
τήν κατάστασιν, άλλ’ άντιθέτως θά έδιδε νέα φίλα και νέα επιχειρή
ματα είς τό έλλοχεύοντα πολεμοχαρή Βενιζελισμόν. Τουλάχιστον αι

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

διαπραγματεύσεις συνέτειναν εις έμπρακτον και οίονει πειραματικήν
άπόδειξιν δτι αί Δυνάμεις τής Ά ντάντ χάριν τοϋ άγώνός των δεν «γ
πέστεργαν τήν όλοκαύτωσιν τιμαλφε<ττάτων Ελληνικών συμφερόντων,
δτι ουδόλως είχαν αποφασίσει νά .πραγματοποιήσουν τόν διαμελισμόν
τής Τουρκίας καί δτι αί είς τό Βιλαέτιον τής Σμύρνης τοποθετούμενοι
ύπέρ τής 'Ελλάδος παραχωρήσεις ήσαν άπλή φενάκη. Αί Δυνάμεις,
αί μή έχσυσαι τόν πόθον τού διαμελισμοϋ τής ’ Οθωμανικής Τουρκίας
δέν είχαν οϋτε τήν άναγκαίαν ίσχύν διά νά κατασυντρίψουν τουλάχι
στον στρατιωτικώς τήν Τουρκίαν. Ή αξιοθρήνητος αποτυχία τής Ααρδανελλιαχής εκστρατείας καθιστά άκόμη προδηλοτέραν την «νωτερω
αλήθειαν.
Ά λ λ ’ είχον και εν άλλο καλόν αί διαπραγματεύσεις :
τάς τρσμεράς έκείνας

π ιέ σ ε ις

,
.
Οτι^ ανέβαλαν

και;ά τής 'Ελλάδος — τάς αποσκορτου-

' σας είς τό νά πειθαναγκάσουν τόν Βασιλέα νά έπαναφέρη τόν κ. Βενιζέλον είς τήν άρχήν. Πιέσεις αί όποίαι ήρχββαν έντεινόμεναι εις
βαθμόν αληθώς απελπιστικόν άμα ώς εναυάγήσαν αί διαπραγματεύ
σεις και άμα &c άηωλέ<Λη ή έλπίς δτι ήτο δυνατόν νά έξαρτατηθη ο
κ. Γ ού να ρη ς/ καθ’ δν τρόπον είχεν έξαπατηθή ό εύφαντασίωτος κ.
Βενιζέλος.

Θά ήδύνατο τις νά ίσχυρισθή δτι ή κατά τής Γερμανίας μ νησί κα
κία είνε' ή ψυχή τής Γαλλικής πολιτικής. Τ ά άλλα διεθνή ζητήματα
είναι μάλλον ύλικής (ρύσεως — θίγουν μόνον τό σώμα. Ά λ λ ’ είναι χα
ρακτηριστικόν τοϋ Γαλλικού λαοΰ νά θέτη ύπέρ τάς ύλικάς τάς ψυχίτ
κάς άνάγκας.
Ή αδιάλλακτος στάσις τής Γαλλίας είνε παράγων, τόν όποιον ειμεϋα υποχρεωμένοι νά είσαγάγωμεν είς τούς πολιτικούς μας υπολογι
σμούς. Είνε νοσηρά φαντασίωσις νά ,ττιστεύομεν είς τελείαν συνδιαλλα
γήν μετά τής Γαλλίας έφ οσον δέν σκοπεύομεν ν’άποδώσωμεν τήνΆ λσα
τίαν κιαίΛορραίνην. Και οί Γερμανοί δέν έχομεν τοιαύτην διάθεσιν ή
σκοπόν. Βεβαίως ύπάρχουν πολλά μεμονωμένα ζητήματα είς τά όποία
συμφωνούμεν μέ τήν Γαλλίαν, είτε θά συμφωνήσωμεν πρός αύτήν μέ
τήν πάροδον τοϋ χρόνου. Πρέπει νά προσπαθοΰμεν δπως διατηρώμεν
άγαίίάς σχέσεις. Ά λλά, πέραν τούτοι’, δέν πρέπει νά έπιδιώκωμεν χί
μαιρας, διότι είναι κίνδυνος νά πάθωμεν δτι καί ό αστρονόμος ίου
Λαφονΐαίνου, ό οποίος μέ τούς οφθαλμούς υψωμένους πρός τόν ούρανόν έπεσεν είς μίαν οπήν εύρισκομένην πρό αύτοϋ καί τήν οποίαν δέν

( Άκολου&εί τό Β ' μέρος)

Δ·

είχεν Ιδη. Ή ό,πή αύτή έπί τοϋ προκειμένου ονομάζεται «οπή τών Βοσγίων» Ά π ό
τήν
Γαλλίαν
δεν
πρέπει
ν’
άναμένωμεν
τάς
περιποιήσεις

καί

τάς

φιλοφρονήσεις,

αΐτινες

είναι

τόσον

συνηθι

σμένοι είς τάς διεθνείς σχέσεις. Ά ναγνωρίζων καί έκφράζων τις τοντο, εγκωμιάζει τόν ύπερήφανον πατριωτισμόν ενός μεγάλου λαού. Ή
κατά τής Γερμανίας μνησικακίά είναι τόσον βαθέως έρριζωμένη είς
τάς Γαλλικός καρδίας, ώστε νά μή δυνάμεθα νά τήν έκρίζώσωμεν δι’
εύθηνών φιλικών ενδείξεων. Ούδέποτε, οϋτε μετά τάς ολέθριας ήττας
τώ ν ετών 1912 — 1915 ή Γαλλία έπληγη τόσον, δσον κατά τόν πό
λεμον τοϋ 1870 —

1871. Οί έν Γαλλία δέν δύνανται νά έννοήσουν

δτι εκείνο τό ό,ποϊον έκλαμβάνουν ώς βιαιότητας καί σκληρότητας τού
νιΙκητού υπήρξε διά τούς Γερμανούς εθνική ανάγκη. ’Ίσ ω ς, μέ τήν
πάροδον τοϋ χρόνου ό Γαλλικός λαός πρασαρμσσθή εις τούς δρους τής

*
συνθήκης τής Φραγκφούρτης, καί ύποχρεωθή ν’ αναγνώριση δτ:

εΐ-

vat αμετάβλητοι. ’Αλλ’ έφ’ δσον ή Γαλλία διαβλέπει την πιθαν0τη|τα
τής άνακτήσεως τής ’Αλσατίας —

Λωρραίνης διά τών ίδίων δυνά

μεων ή διά ξένης βοήθειας, θάποδλέψη πρός τήν παρούσαν κατάστασιν ώς είς προσωρινήν καί δχι ώ ς είς οριστικήν.
Οί Γάλλοι έχουν τό δικαίωμα ν’ άξιοΰν δπως ή θεμελιώδης αϋτη
γνώμη τής ,πλειοψηφίας τοϋ Γαλλικοί λαοΰ κατανοηθή καί έκτιμηθή.
Είνε άπόδειξις ζωηρός φιλοτιμίας, δταν έθνος τι πάσχη τόσον βαθέως
εκ τοϋ τραυματισμοί τής υπερηφάνειας του, δταν ό πόθος τής αντεκ-

τήν άναλλοίωτον πίστιν περί τοϋ αφθόρου τών ζωτικών δυνάμεων τοΰ
έθνους. Τό δόγμα τοϋτο βασίζεται έ φ ’ δλων τών δεδομένων τής Γαλ
λικής ιστορίας. Ούδείς λαός έπη^ώρθωσε τόσον ταχέως τ ’ αποτελέ
σματα μιας έθνικής καταστροφής, ούδείς έπανεϋρε με τόσην ευκολίαν
τήν εις εαυτόν πίστιν καί τό πνεύμα τής ένεργείας μετά σκληράς απο
γοητεύσεις καί ήττας αί όποίαι ένεφανίζοντο ώ ς τελειωτικοί. Πλέον ή
άπαξ ή Γαλλία ένεφανίσθη όριστικώς συντετριμμένη παρά τών έξω τερικών εχθρών, κλυδωνιζαμένη έσωτερι-ίΐώς ώστε ή Ευρώπη νά παύ
ση νά πιστεύη δτι ήτο έπικίνδυνος.’Αλλ’ όσάκις τό Γαλλικών έθνος ώρι-

δικήσεως άποβαίνη τόσω ζωηρός. Άναιμφιβολως εΐνε ακριβές δτι ή

θώνετο ενώπιον τής Ευρώπης έντός βραχυτάτου διαστήματος μετά τής
παλαιός του ζοοτικότητος ή μετ’ έπητ*ξημένων δυνάμεων διά νά δ ιαμ

Γαλλία είσέφερεν έπί αιώνας εις τήν Ευρωπαϊκήν ιστορίαν τό πνεύμα
τής ανησυχίας. Ύπεχρεώθημεν νά ζητήσωμεν εγγυήσεις έναντίον νέ

φισβήτηση διά νέων αγώνων τήν έπί τής ηπείρου υπεροχήν καί νά έ-

ων διαταράξεων τής ησυχίας μας καί διά τοϋτο ένισχύσαμεν τήν θέ
σιν μας έν τή Δύσει. Τ ώ 1 δντι τό φάρμακΟΛ' δέν ύπήρξεν ανωφελές οχι

παναφέρη έ,ττί τάπητος τό ζήτημα τοϋ νέου καταμερισμού τής ισχύος
έν Ευρώπη. Αί ανεγέρσεις καί αί πτώσεις τοϋ λαού τούτου έβύθισαν
πάντοτε εις νέαν εκπληξιν τά Κράτη τής Ευρώπης. Ή προϊοϋσα κά

μόνον διά τήν ευημερίαν τής Γερμανίας άλλά καί διά τήν ευημερίαν

θοδος άπό τά ϋψη δπου Λουδοβίκος δ 14ος είχεν υψώσει τήν Γαλλίαν

τής Ευρώπης. ’Α λί’ ό Γάλλος βλέπει τά πράγματα με οίλλα μάτια. Ή

έφάνη δτι ώδήγει είς τήν καταστροφήν τό Γαλλικόν κράτος, καταλή-

πολιτική τών' φιλοδοξών περιπετειών, ή όποία πολλάκις έταραξε τήν
ήσι-χίαν τής Ευρώπης, ή οποία έξηνάγκασε επανειλημμένος τους γεί
τονας τής Γαλλίας δπως άναλάβουν ύπερτάτας καί α π έ λ λ α ς προσπά

γον είς ,τήν μεγάλην έ,πανάστασιν, ητις έφερε τόν εμφύλιον πόλεμον,
τήν άποσύνθεσιν τοϋ στρατοϋ, τήν έκμηδένισιν τής παλαιάς οικονομι

θειας αποτελεί διά τήν χώραν ταύτην μέγα παρελθόν καί ύπήρξεν ή

Δέκα ετη άφ ’ ής έξερράγη ή Γαλλική έπανάστασις οί στρατοί τής

κής ευεξίας καί είς τήν χρεοκοπίαν του Κράτους.

μεγαλοπρεπής καί θεμελιώδης εκδηλωσις τής ιδιαιζουσης εις τους Γαλ

Γαλλικής δημοκρατίας έκυριάρχσυν της ’Ιταλίας, των Κ ά τω - Χ ωρών,

λους φιλοδοξίας. Ή ιστορία τής Γαλλίας διαφέρει είς πολλά σημεία ά
πό τήν ιστορίαν τής Γερμανίας έκ τού γεγονότος δτι είς τάς μεγαλει-

ολοκλήρου τής άριστερας δχθης τοϋ Ρήνου · καί έ στρατοπέδευαν νικηρ
φόδοι εις τήν καοδίαν τής Γεαιιανίας. Μετά άλλα δέκα ετη ή πρώτη

τέρας έποχάς, είς τάς δραματικός στιγμάς καθ’ ας κρίνονται αί τύχαι
τών λαών έμφανίζονται κατακτητικοί ,πόλεμοι ένω εις τήν Ιστορίαν
τής’ Γερμανίας έμφανίζονται κατορθώματα εθνικής άμύνης τά όποια

Αύτοκρατορία ήκτινοβόλει έν πάση τη μεγαλοπρεπεία της καί δ Ν α

άποτελοϋν τάς πλέον ένδοξους σελίδας. Δια πολλούς Γάλλους και είς
περιόδους τεταραγμένας δι’ δλους τους Γάλλους το άντικείμενον των
έθνικών ονειροπολήσεων είναι αί έποχαί Λουδοβίκου 14ου και Ναπολέοντος τοΰ Α '. ’Εποχαί τών οποίων θέλομεν νά έμποδίσωμεν τήν έτάνοδον, έποχαί έπί τή προβλέπει τής ενδεχόμενης επανόδου τών^όποίων ώχυρώσαμεν τά δυτικά μας σύνορα. Ή Γερμανία ένισχυθεΐσα
διά τών γεγονότων τοΰ 1866 καί. τοϋ 1870 αφιερωσεν ολας αυτήίς τα ,
δυνάμεις πρός άποίπε,ράΜσιν τοϋ οίκοδομήυ(ατος t%

εθνικής ζωής

της. Ή Γαλλία μετά πάσαν αϋξησιν τής έθνικής της δυνάμεως έφάνη
επιθετική πρός τούς εξω καί θά άπέβαινεν έκ νέου έπιθετική αν διέ-1
βλεπε πιθανότητας έρτιτυχίας. Τήν τάσιν αύτήν τήβ Γαλλίας οφείλομεν
νά λάβωμεν ύπ’ οψει, έφ ’ δσον ημείς εΐμεθα δ έχθρός έναντίον τοΰ
οποίου ή Γαλλία θ ά έστοέφετο προκίστως, αν έπίστευε δτι ήδύνατο νά
μάς νικήση. Ή

Γαλλική πολιτική τής άντεκδικήσεως' εδράζεται είς

πολέων έφαίνετο ε,πιτυγγάνο>ν τοϋ σκοποϋ του, δστις συνίστατο είς
την κυοιαοχίαν έφ’ όλοκλήοου τής Ε&ρωπαϊκης ήπείοου. Έ ν τω με
ταξύ έπήλθον α* καταστροφαί τής Λειψίας καί τοϋ Βατεολώ ή ορι
στική ήττα της Γαλλίας και ή έπανειληιΐιιιένη αλωσις τών Παρισιων.
Έπί είκοσι καί πλέον ετη τό Γαλλικόν έθνος είχεν αναλώσει τελείως τάς
οίκονοιιικάς καί φυσικάς δυνάιιεις του και έν τούτοις ή Γαλλία ήδτ*νήθη, ύπό τήν δευτέοαν Αύτοκοατοοίαν ν’ άνέλθη καί πάλιν. Ή ήττα
το<~ 1 8 7 0 ρσγε διά ttw Γαλλίαν επακόλουθα δεινότερα ,πάσης ήττης
τοϋ παοελθόντος. ’Αλλά δεν εθομυστε τήν δύνααιν διά τ ή ; οποίας θά
κμταστη δυνατόν ν’ άνέλθη έκ νέου ό καταπληκτικής Ιλαστικότητος αύτός λαός.
Είνε άληθιναι ύπό πολλάς επόψεις αί έπάμε\'αι γραμμαί γραφεΐσαι
πρό πεντήκοντα καί ^ έ ο ν έτών περί τοΰ Γαλλικοϋ έθνους ύπό τοϋ ’Αλ.
Τουκεβίλ, είς τό κλασσικόν «τύγγραμα. «Τ ό παλαιόν καθ&ττώς καί ή
Έπανάστασις».

«"Οταν θεωρώ τό έθνος τοΰτο, αύτό καθ’ εαυτό τό ευρίσκω έκπλη-

5(ον προσο>ρ-νώς παραλύσει. Κατά τά τελευταία είκοσιπέντε έτη συνε-

κτικώτερον από δλα· τά συμβάντα τής ιστορίας του. Ένεφανίσθη ποτέ

κροτήθη είς άποικιοοκόν κράτος άποζημιωθείσα πλουσιοπαρόχως διά τάς
έδαφικάς καί τάς είς πληθυσμόν ά,πωλείας, τάς οποίας είχεν ΰποστή έν

έπί τ ή ς'γ η ς άλλο έθνος με τόσας α ν τ ίθ ε ε ς , μέ τόσος ακρότητας είς
τάς ,πράξεις του —

πράξεις όρμηθείσας δχι τόσον άπό άρχάς δσον

ιχ(τ;ό ζωη ρός έντυπώσεις. Ένεφανίσθη ποτέ έθνος κάμνον περισσότερον
καλόν ή περισσότερον κακόν παρ’ δσον άνέμενέ τι,ς έ ξ αΰτου, άλλοτε
κάνω της κοινής ανθρώπινης ΰ,ποστάθμης, νάλλοτε πολύ υπέρ αύτήν ;
Λαός τόσον αναλλοίωτος είς τά κύρια ένστικτά του ώστε νά τόν άνα-

τή Ευρώπη, καί ύψώθη ουτω εΐς τήν τάξιν δευτέρας αποικιακής Δυ- ·
νάμεως τοΰ κόσμου. Αί κτήσεις της έν τή Βορείω ’ Αφρική, άποτελούσαι τάς πύλας τής ηπείρου τούτης έδιπλασιάσθησαν σχεδόν διά
προσκτήσεως τοΰ Μαρόκου.

τής

Δέν θά έξετάσωμεν εδώ αν ή· πολιτική, οικονομική καί στρατιωτική

γνωρίζη τις άκόμη εΐς τάς απεικονίσεις τάς όποιας του έκαμαν προ
δύο ή τριών χιλιάδων ετών καί ταυτοχρόνως τόσον ευμετάβλητος εΐς

έπικράτησις έν Μαρόκφ, ^λήρης καί απεριόριστος είνε διά τήν Γαλ
λίαν έξασθένη,σις δπο*ς πιστεύοι>ν πολλοί, ή δέν αποτελεί μάλλον, πρό

τάς καθημερινός του σκέψεις κα! εΐς τάς έπιθυμιας του (άστε νά καταστή θέαμα α^ροσδόκητον δι’ εαυτόν, έκπληττόμενον δι’ δσα έπραξε

πάντων διά τό -μέλλον σοβαράν έπαύξησιν δυνάμεως. Έ ν πάση περι,ττώσιει ή οικονομική δραστηριάτης τής Γαλλίας άπαδεικνύει τήν τα
χύτητα καί τήν έντασιν μέ τήν οποίαν τό ρηξικέλευθον πνεΰμα της α

περισσότερον παρ’ δσον εκπλήττονται οί ξένοι ,
* Ό πλέον κοινστόπος δταν τόν έγκαταλείψουν είς εαυτόν καί ό μάλ

ναθάλλει αμέσως μετά τόν κατατκ/.υσμόν τοΰ 1870 διά νά επιχείρηση

από

εθνικήν άνόρθωσιν πρός τήν διεύθυνσιν ήτις είχε μείνη διαθέσιμος καί

σπαση' τις άκοντ« σ,πό τα σπίτι του καί άπό τάς έξεις τον έτοιμος να
χωοήση μέχρι τών περάτων τοΰ κόσμου καί νά τολμήση τα πάντα
απειθάρχητος έξ ιδιοσυγκρασίας, καί προσαρμοζόμενος εύκολώτερον είς

τήν όποιαν έξεπίτηδες ή Γερμανία τής άφήκεν ανοικτήν εΐς Τύνιδα
καί είς Μαρόκον. Έ ν τούτοις ή Γαλλία δέν θά νομίση τάς άπεράντους

τήν αυθαίρετον καί βιαίαν άκόμη διοίκησιν ενός ήγεμονος παρα εις
τήν ομαλήν καί έλευθέραν κυβέρνησα- τών έγ^ριτοτέρίον έκ τών πο

σατίας — Λωρραίνης. Ό

λον άρεσκόμενος είς τήν ζωήν τοΰ σπιτιού — δταν απαξ τον

άπακιακάς της κτήσεις πλήρη φιοζημίωσιν διά τήν άπώλειαν τής ’Αλ
Μπίσμαρκ είχε σαφή άντίληψιν τοΰ πράγ

λιτών ό κεκηρυγμένος έχθρός πάσβς .πειθαρχίας σήμερον, αυριον δια
τεθειμένος νά υπηρέτηση είδος τι ,πάθους, τό όποιον τά μάλλον προι

ματος αύτοϋ, συν ιστών τήν ΰποβοήθησιν τών αποικιακών σχεδίων τής
Γαλλίας δπως άποστρέψη τά βλέμματά της άπό τά Βόσγια1, τουλάχι
στον έπί.τινα καιρόν.
1

κισμένα εθνη δέν δύνανται νά προσεγγίσουν άγόμενος άπό μιαν κλω
στήν έφ’ δσον ούδείς άνθίσταται ακυβέρνητος, δταν τό παράδειγμα τής

ΤΟ Μ Α ΡΟ Κ ΙΝ Ο Ν ΖΗ ΤΗ Μ Α

άντιστάσεως έδόθη άπό κάπου- άπατών οΰτω τους κυρίους του οιτινες
τόν φοβούνται η παρά πολύ ή διόλου, ουδέποτε τόσον έλεύθερος ώστε ν’
φτελπισθή ό θέλουν νά τόν ΰποτάξη, ουδέποτε τόσον υποδουλωμένος

μα, δέν έπρόκειτο νά έναντιωθώμεν είς τά αποικιακά της σχέδια, άλλ’

ώστε νά μή δύναται νά θραύση τόν ζυγόν ικανός δι

δλα, αλλά μή

δι/χκρινόιιενος παρά μόνον εν πολεμώ. Λάτρης τής τύχη,, τή», δυνα
μεως, τής επιτυχίας, τής λάμψεως καί τοΰ θορύβου μάλλον παρα τής

,

"Οτε συνεκρσύσθημεν μετά τής Γαλλίας είς τβ Μαροκινόν ζήτη

είχαμεν νά περιφρουρήσωμεν σπουδαία συμφέροντα, τό έθνικόν μας
γόητρον. Ή έπέμύαισις ήμών είς τάς υποθέσεις τοΰ Μαρόκου έβασίζετο
επί τής συνθήκης τής Μαδρίτης τοΰ 1880 καί έπί τής Γερμανό - MaL

αληθινής δόξης· Ικανός μάλλον π ρός ήρωισμόν ή πρρς αρετήν, μεγα
λοφυής άλλά στερούμενος κοινοΰ νοΰ ικανός εΐς to συλλαμβανειν κο

ροκινής συνθήκης τοΰ 1890. Υπεχρεώθημεν νά δράσωμεν έξ αιτίας
τής αυθαιρέτου Γαλλικής πολιτικής, ήτις ήρτείλει νά παραβλάψτ] έξ ί

λοσσιαία σχέδια ή πραγμαιτοποιεΐν μεγαλας επιχειρήσεις. Τ ο λαμπρα-

σου τά οικονομικά μας συμφέροντα καί τό έθνικόν μας γόητρον. Ή

τερον καί τό μάλλον έ?τ-.κίνδυνον ·έκ τών φθνών τής Ευρώπης, πλασμέ
νοι διά ν’ άποβαίνη άλληλοδιαδόχως άντικείμενον θαυμασμού, μίσους,

νονίσει την άσκησιν τοΰ δικαιοηιατος προστασίας τών Ευρωπαϊκών Δυ-

οίκτου, τρόμου, ουδέποτε δμως άντικείμενον αδιαφορίας ■»

νάμεων εν ΜαρόκΦ. Είχε συναψθΰ έπί τή βάσει τής άναγνωρίσεως τής

Τ ώ δντι άφοΰ άποκατέστησε τήν κυβέρνησιν της, ήτις είχεν ανα
τροπή διά τών ηττών τοΰ Βέρτ καί τοΰ Σεδάν, οπως συνέβη μετά πά
σαν στρατιωτικήν συμφοράν, ή Γαλλία ανεπτυξεν τας δυνάμει, της εν
τή αποικιακή πολιτική, δυνάμεις αιτινες έν τή ηπειρωτική ,πρλιτική ζΐ-

Μαροκινή σύιιβασις, συναφθεΐσα έν Μαδρίτη κατά τό 1880" είχε κα

κυριαρχίας τοΰ Μαρόκου. Έπί τής αύτής βάσεως ή Γερμανία συνήψε
κατά τό 1890 έμπορικήν συνθήκην μετά τοΰ Μαρόκου. Τροποποίησις
τών δρων τής συνθήκης τοΰ Μαρόκου δέν έπετ.ρέπετο άνευ τής συγκαταθέσεως τών συμβεβλημένων Δυνάμεων, δήλα δή ανασών τών Με-

όποιος κατ’ εκείνην τήν έποχήν ήτο ύπουργός τών ’Εξωτερικών τής
Γαλλίας, πολιτικός μέ τάλαντον όσην καί δραστηριότητα, άλλ (ψτ/οϊος

Υαλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων — εξαιρέσει τής Ρω σσιας —- τών Η
νωμένων Πολιτειών, τών Σκανδ ινα υϊκών κρατών, τής 'Ολλανδίας, τοΰ
Βελγίου καί τής Πορτογαλίας. Ή

Γαλλία,

γειτονεύουσα

πρός

έπηρεά(_ετο άπό λόγους αισθηματικούς, προκειμένου

περί Γερμανίας

τό

εκοΑακευετο νά έλπιζη δτ: θά θέση ταύτην ενώπιον τετελεσμένου γεγο

Μαρόκον διά τών αποικιών,της είχεν ειδικόν ασφαλές συμφέρον έν τή

νότος έν Μαρόκω. Έγνώριζ,εν ότι κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά επληττε

εξελίξει τών Μαροκινών ζητημάτων. Είνε τοϋτο γεγονός τό όποιον πάν

τό γοητρόν μας έν τώ κόσμω. Εΐχομεν έν Μ αρόκφ σοβαρά οικονομικά

τότε έλήφθη ύπ’ οψει έν Γερμανία. Ούδεμίαν άντίρρησιν εΐχομεν προ

συμφέροντα, τά όποια ήλιώζαμεν οτι θά άναπτύξωμεν και τά όποία αί

κειμένου νά ληφθώσιν ·&ι' δψει τά ειδικά συμφέροντα τής Γαλλίας καί
τής Ισπανίας έπί τή βάσει τών όρων τής συμβάσεως τής Μαδρίτης.

Γαλλικαιί μέθοδοι ήδίκουν. ’Εκτός τούτου ή αξιοπρέπεια ήμών καί ή
οικουμενική ήμών Ισχύς, ή προσφάτως κτηθεΐσα ετίθεντο έν κινδυνω.

’Αλλ’ οι πόθοι τών Γάλλων δέν έ σταματούσαν έκεΐ. Ή Γαλλία άνεμί-

Τό γεγονός δτι παρωράθησαν αί ύπογράψασαι τήν συνθήκην τοΰ Μα

χθη μετ’ αΐξούσης ευκολίας είς τάς ιριοθεσεις τοΰ Μαρόκου. Ετρεφε
τήν κρυφήν ελπίδα άποκτήσεως νέας αποικίας εύρείας καί πολυτίμου,
δίχως νά λαμδάνη ΰπ3 δψει τήν συνθήκην τής Μαδρίτης και τά οικο

ρόκου Δυνάμεις ότε ύπογράφετο ή περί τοϋ Μαρόκου Ά γ γ λ ο - Γαλ
λική συμφωνία, άπετέλει προσβολήν κατά τής Γερμανικής Αύτοκρατο

ιδιαιτέρως.

ρίας. Ή Γαλλία είχρ συμβληθή διά συνθήκης μετά τής Α γγλίας. Μέ
τή ν Ισπανίαν εύρισκετο είς μυστικάς διαπραγματεύσεις. Ή Ρωσσία

Π ρός επιδίωξιν τής πολιτικής ταύτης ή Γαλλία έστηρίχθη έπί τής ’Α γ 

δέν συγκατη οιθμε ΐτο είς τάς ύπογραψ^άσας τήν συνθήκην Δυνάμεις.Ή

γλίας· ΰπέθετεν ότι ή ύποστήριξις καί ή συγκατάθεσής τών Ά γ γ λ ω ν
Οά ήρκουν είς αυτήν ,π,ρός έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ της. Τήν 8 ’Απριλίου
(,ν. ή.) 1904 συνήφθη ιδιαιτέρα συμφωνία μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλ

Ιτα λία ήκόλούθει ίδιαν όδόν έν τή Μεσογείω.

τεΐαι δέν ένδιεφέροντο διά τό Μαροκινόν ζήτημα. Α ντίστασις έκ μέ
ρους τών μικρών Ευρωπαϊκών κρατών δέν προσεδοκάτο. Είχε λοιπόν

λίας, συμφωνία διά τής οποίας ή τελευταία θύτη ανεγνώριζε τήν πληρη κυριαρχίαν τής ’Αγγλίας έν Αίγυπτέ, ενώ ή Αγγλία επεδοκιμαζε

άπερικαλύπτως παροραθή ή Αυστρία καί πρό πάντων ή Γερμανία.
Ευρέθημεν οϋτω απέναντι σοβαρού διλήμματος. ’Έπρεπε, προκειμένου

τήν δράσιν τής Γαλλίας εις τό Μαροκον. Η συμφωνία αυτη μετ ισης

περί σ οβα ρ ά ς διεθνούς άποφάαεως νά έπιτρέψωμεν νά μάς παραγκω-1
νίσουν καί νά μάς μεταχειριστούν «ώ ς αμελητεαν ποσοτητα ;» Η έ

νομικά συμφέροντα τών άλλων κρατών, τής I ερμανιας

εΐικολίας παρέβλεπε τήν διεθνή σύμβασιν τοΰ 1880 καί τήν Γερμανο Μαροκινήν εμπορικήν συνθήκην. "Εν έκ τών πρωτων απτών .αποτελε

Α ί Ήνωμέναι ΙΙολί-

σμάτων τής Ά γγλ ο - Γαλλικής συνεννοήσεως, εμμεσως κατευθυνομε-

πρεπε ν’ άπαιτήσωμεν νά λάβωσιν tpr’ οψει τά συμφέροντα και τήν
θέλησιν ήμών ; Ή πρώτη λύσις ήτο ή βολικωιτερα. Υπερ τής δεύτε

νης έναντίον τής Γερμανίας ήτο προφανής πρόκλησις έναντίον τοΰ
έθνους τούτου, ΑΙ δύο συμβαλλόμενα! Δυνάμεις άπεφάσιζαν αύτοβούλως περί σημαντικών αποικιακών συμφερόντων, χωρίς καν νά λαμβά

ρος συνηγορούν δχι μόνον ή μέριμνα περί τής τιμής ημών καί τής
ύπερηφαίνείας ήμών, άλλά καί τό καλώς εννοουμενον συμφέρον μας.
Ά ν έπετρέπαμεν νά μάς επιβάλουν ατιμωρητί τάς θελήσεις των, θά

νουν ύπ’ δψει τήν Γερμανίαν. ’"Ητο τοΰτο απόπειρα σφετερισμοΰ άποφά

έδημιουργεΐτο μία κακή αρχή ή όποία θ ά είχεν επακολουθήματα.

σεων σχετιζομένων με ,τήν οικουμενικήν πολιτικήν πρός δφελος τών
Δυτικών Κρατών. Ή Γαλλική πολιτική δέν έδίστασεν, ευθύς μετά τήν
υπογραφήν τής Ά γ γ λ ο - Γαλλικής

συνθήκης νά

έξαγάγη

συμπε-

ράσματα ώσάν αί ύπογράψασαι την συνθηκην τής Μαδρίτης Δυναιμεις
νά μή ύπήοχον. 'Η Γαλλία· ηρχισε να μεταβολή το Μαροκον εις Τυνιδα. 'Ο αντιπρόσωπος τής Γαλλίας Σαίν - Ρενέ - Ταγιανδιέ ^ροσεπάθησε νά έξασφαλίση ύπέρ έαυτοϋ ενεργόν μέρος έν τή διοικήσει τοΰ
Μαρόκου. Ή άναδιοργάνωσις τής αστυνομίας, ή ΐδρυσις Τραπέζης τοΰ
Κράτους ύπό τήν διεύθυνσιν τής Γαλλίας, ή ,πμραχώρησις δημοσίων ϊα
γων καί προμηθειών είς Γαλλικούς οίκους εμελλαν νά θέσουν τον Οι
κονομικόν καί πολιτικόν βίον τού Μαροκου υπο την Γαλλικήν επι.ρροήν, καί οίτ:ω ή τελική ένσωμάτωσις τοϋ Μαρόκου εις τάς άποικιακάς
κτήσεις τής Γαλλίας δέν ήτο παρα ζήτημα μορφής.

Ο Δελκασσε,

ο

Τήν 3 ’ Ιουλίου (ν. ή.) 1900 ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος Β ' έξεφώ νησε το-ς ακολούθους λόγους οί όποιοι άπετέλσυν πρόγραμμα. «Δέν
φρονώ δτι ό Γερμανικός λαόις έθριάμδευσε καί εχυσε τό αίμά του πρό
τριακονταετίας ύπό τήν οδηγίαν τών ηγεμόνων του διά νά παραγκωνισθη σήμερον προκειμένου περί μεγάλων εξωτερικών ζητημάτων. Ά ν
έγίνετο τοΰτο θά κατεστρέφετο άπαξ διά παντός ή έν τώ κόσμφ ισχύς
τοϋ Γερμανικού λαοΰ, καί δέν είμαι -διατεθειμένος νά έ,ηιτρέψω δπως
άχθώσι τά πράγματα είς αυτό τό σημεΐον». Ή Μαροκινή πολιτική τής
Γαλλίας ήτο φανερά προσπάθεια αύτής, δπως παραγκώνιση
τήν
Γερμανίαν έν τή λήψει μεγάλης άποφάσεως άφορώσης διεθνές ζήτη
μα, προσπάθεια πρός νέον καταμερισμόν τής ισχύος έν Εύρά^η πρός
δφελος τής Γαλλίας. Είχε δημιαυργηθή εν κακόν προηγούμενον το ό-
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Γαλλία ν’ άποπειραθή νά μεταβάλη εις Τύνιδα τό Μαρόκον. Ησαν
ένα «κουδουνάκι» τό όποιον ήδυνάμεθα νά κινοΰμεν κατ’, άρέμκειαν

ποιον δέν έπρεπε νά έπϋτρεψωμιεν νά έπαναληφθη. Και ιδού διατι το
Μαροκινόν ζήτημα έγινε δ-.’ ήμάς ζήτημα εθνικόν. Ή Μαροκινή μ α ;

άν η Γαλλία έξεδήλωνε καί πάλιν τοιαύτην όπισθοβουλίαν. Έν Γαλ

πολιτική είχε πρό αύτής καλώς κεχαραγμένην όδόν.
Τήν 31 Μαρτίου 1905, ή Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ άνεβιβάσθη κατά

λία ή νέα διαρρύθμισις τοΰ ζητήματος προεκάλεσε δυσάρεστους σκε-

συμβουλήν μου είς Ταγγέρην καί έπενέβη κατά τροπον απερικαλυπτον

Η«εις εύθυν μετά τήν Διάσκεψιν. Ή

υπέρ τής άνεξαρττησίας τοΰ Μαρόκου. Ούτως άνηγγέλθη εις τόν κό

ρας» παρεστάθη ώ ς Εύροαπαϊκή κηδεμονία έπί τής Γαλλίας, ή κατά

«ατυχής συνθήκη τής Ά λγεσί-

σμον η νόμιμος άξίωσίς τής Γερμανίας, δπως λάβη μέρος εις τάς άφο-

. τάς μάλλον ευνοϊκά ς κρίσεις, έθεωρήθη ω ς έντιμος γραμμή υποχω-

ρώσας τό Μαρόκσν υποθέσεις. Είχε δηλωθή δτι ή Γερμανία ένέμενεν
εις τήν διεθνή συνθήκην τοΰ Μαράκ,ου τοΰ 1880, συνωμολογημένην ε

ρήσεως.
Έλέχθη δτι μετά τήν ά,ποχώρησιν τοΰ Δελκασσε θ α επρεπε να
έπιζητήσωμεν άμεσον μετά τής Γαλλίας συνεννόησιν διά τό ζήτημα

πί τή βάσει τής διατηρήσεως τής ανεξαρτησίας τοΰ Μαρόκου κα! δτι
δέν ήτο διατεθειμένη ν'αναγνώρισή άνευ προηγούμενης συμφωνίας τήν

τοΰ Μαρόκου. Ά ς έιξετάσωμεν δμως αν ή Γαλλία ήτο διατεθειμένη

δημιουργηθεϊσαν διά τής Ά γ γ λ ο - Γαλλικής συμφωνίας και τών ενερ

νά μάς πληρώση άξιον λόγου τίμημα. Έ ν πάση περιπτώσει δέν ήδυνάμεθα νά είισέλθωμεν είς τήν όδόν αύτήν αποβλέποντας είς τήν έν

γειών τής Γαλλίας έν Μαράκω κατάστασιν. Ό σ κ ο ^ ς ήμών ήτο ν ’
άνκκαταστήσωμεν τήν μονομερή Ά γγλ ο - Γαλλικήν ρύθμισιν τοΰ Μα

Τουρκία καί άπένΚχντι τοΰ Ίσλάμ θεσιν

Επρεπεν επί

καθ’ δλην τήν γήν δύναινται νά είνε ήσυχα έφ ’ όσον ό Αύτοκρατωα

σης νά έμοτοίδίσωμεν δπως διεθνής τις διάσκεψις δώση άπλώς «συχω
ροχάρτι» εις τήν έν Μαρόκω Γαλλικήν πολιτικήν. Ά μφοτεροι οι σκο-

τής I ερμανίας είνε φίλος των». Έ ν Ταγγέρη ό Αύτοκράτωρ έκηρύχθη υπέρ τής άκεραιότητος τοΰ Μαρόκου. Θά ίέγάνομεν τήν εμπιστο

πο! ουτοι έπετεύχθήσαιν διά τής συγκροτήσείος τοΰ Συνέδριου τής Αλ-

σύνην τοϋ Ίσλαμικοΰ κόσμου, άν έ,τωλοϋμεν τό Μαρόκον

γεσίρας καί τών αποφάσεων αυτού. Ή Γαλλία άντέταιξεν έπίμονον άρνησιν είς τό σχέδιο ν τής Διασκέψεως. Φαίνεται δτι έπί τινα χρόνον ό
κ. Δελκασσέ έξήρτα
τό ζήτημα τής Διασκέψεως τήν ειρήνην ή
τόν πόλεμον. Τής Γερμανικής κυβερνήσεως έμμενούσης άκλονήτως ή

έπιτύχα?μ£ν διε'θνη vjctiVov&cFU.ov bio. xvyv ooy cxvoxnv ctoiruvo^iuxc won
κρατικής Μαροκινής Τραπέζης, έξασφαλίσωμεν δέ υπέρ 'τώ ν Γερμα
νικών συμφερόντων καί υπέρ ιών συμφερόντων δλων τών οίλλων χωρών

είς

τους

Γάλλους αμέσως σχεδόν μετά τάς δηλώσεις ταύτας. Ό έν Κων(πόλει
πρεσδεταής μας βαρώνος Μάρσαλ μοΰ έλεγε κατά τήν εποχήν έκεί
νην :
« ’Ά ν παραδώσωμεν τό Μαρόκον παρά τά γεγονότα τής Ταγγερης

Γαλλία συγκΟτετέθη είς τήν σύγκληΐσιν τής Διασκέψεως. Ο κ. Δελκασσέ ήναγκάσθη νά καταθέση τό χαρτοφυλάκιόν του. Ά πεσύρθη και
ή θέλησις ήμών κατίισχυσε διότι έμείναμεν άκλόνητοι. Εις Ά λγεσίραν
ευρομεν φυσικά δυσκολίας παρεμβληθεισας άπο τας Λιώναμε ις τής Αντάντ, δυσικολίας τάς όποίαις έπέτεινεν ή αδιαφορία τών 'άλλων Δυνά
μεων δισον αφορά τό ζήτημα τοΰ Μαρόκου. Έ ν τούτοις ήδυνηθημεν νά
πε,ριφρουρήσωμεν τά κυριαρχικά δικαιώματα τοΰ Σουλτάνοι', και να

του

1898 ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος έδήλωσεν έν Δαμασκώ :
«Τά, 500 έκατομμύρια τών Μουσουλμάνων τά διασκορπισμένο,

ροκινού ζητήματος διά ρυθμίσεως διεθνούς τη φροντύδι τών Δυνά
μεων αιτινες υπέγραψαν τήν συνθήκην τής Μαδρίτης.

μ α ς . Κ ατα Νοέμβριον

κιαί τής Δαμασκού θά χάσοΐμεν διά μιάς τήν έν Τουρκία θεσιν μας
καί μετ’ αίτής τά ωφελήματα καί τάς έπί τό -μέλλον έλπίδας τάς ο
ποίας σ,πεκ/τήσαμεν δυσκόλως κατόπιν πολυχρονίων κόπων».
Ή ειδική Γάλλο - Γερμανική σμμφο>νία τής 9 Φεβρουάριου (ν.
ή.) έπιτε-υχθεΐσα τή πολυτίμω συνεργασία τοΰ κατόπιν υπουργού Κίν_

τερλεν Βαΐχτερ ήλάττωσε την πιθανότητα συνεχών προστριβών μετα
ξύ τών δύο κρατών, έξακκραλίσασα υπέρ τής Γαλλίας πολιτικήν τινα
επιρροήν έν Μαρόκφ, δίχως νά καταστήση δυνατήν τήν είς αύτήν ,προ
σάρτησιν τής χώραις έκεΐίνης. Δβετήρησε τήν άρχήν τοΰ έλευθέρου εμ
ποδίου καί ήγγυήθη τήν ύπαρξιν ίσων δικαιωμάτων διά τό έμπόριον

ελευθερίαν οικονομικήν έν Μαρόκω. ’ Οχι τό σύνολον, άλλά τό ουσιώδες
μέρος τών σκοπουμένων μοϊς 'έπετκυχθη. Ή προσπαθεια τοΰ να μάς

καί τήν βιομηχανίαν τών Γάλλων καί τών Γερμανών έν τώ Μαροκινώ

άποκλείσουν άπό συμμετοχής εΐς τήν λήψιν μεγάλης διΛνοϋς αποφα-

κράτει, τό όποιον διιετήρει τήν ανεξαρτησίαν του καί τήν ακεραιό

σεως ’ ιιαταιώθη. Έ ν τή μελλούση διαρρυθμίσει τών Μαροκινών υπο
θέσεων έξησφαλίσαμεν αποφασιστικήν ψήφον, ψήφον τής οποίας δέν

τητα τοϋ έδάφους του. Ή

θά παρητούμεθα άνευ επαρκών ανταλλαγμάτων. Αι αποφασεις τής
Διασκέψεως τής Ά λγεσίαας ήσαν τοιαϋται, ώστε νά μή δύναται ή

έν τή πράξει άναγνωρισθή τό δυνατόν τής τελειοποιήισεως. Αί απο

συμφωνία έξυπηρέτησε τήν ειρήνην, συμ-

πληροΰσα τήν σύμβασιν τής Ά λγεοίρας έπί σημείων τινων ών είχεν
φάσεις αύταί τοΰ Συμβουλίου τής Ά λγεσίρας έπεκυρώθησαν διά τής

'

Συμφωνίας τοΰ 1909. Τό δικαίωμα τής Γερμανίας νά έκφράζη γνώ-

Ό

Γερμανός

«Μισέλ»,

f

δέν έχει ανάγκην νά κάμη άπαύστως toV

μ»^ν έπί το>ν υποθέσεων τοΰ Μαρόκου, δικαίωμα τό όποιον ήμπόδιζε

έρωτευμένΟΛ’, κρατών μίαν ανθοδέσμην εις το χέρι και αποτολμών ε

τήν εις τήν Γαλλίαν προσάρτησιν τοϋ Μαρόκου, δέν έθιχθη. ουδόλως
από τήν ειδικήν συμφωνίαν. “ Ο,τι ά^κ,τήοαμεν αργότερα είς άντάλ-

νίοτε καιιμίαν άδεξίαν ρεβερέντζαν διά νά πλησιάση τήν όνειηορτόλον

λαγιμα τής παραιτήσεως απο τοϋ δικαιώματος τούτου, είτε ολίγον είτε

μήν τών Βοσγίων. Μόνον βραδεία διαπιστοΛις τού γεγονοτος οτι δεν

πολύ— είτε τό εκχωρηθέν εις ημάς τμήμα τοΰ Κόγγου είχε μακράν

είχε μεγάλην άςίαν, τό έπετύχομεν έπί τή βάσει τής συμϋάσεοος της

εΐνε δυνατή ή έπανόρθωσις τής απώλειας τοΰ 1871 θ α καμη τήν Γαλ
λίαν νά συνηθίστι όριστικώς καί ανευ όπισθοβουλίας είς το καθεστώς

’Ά λγεσίρας χάρις είς τήν κατά τό 1905 έπέμβασίν μας. Ουδέποτε διε-

τό όποιον έδημιούργησεν ή συνθήκη τής Φραγκφούρτης....

νοήθημεν νά οφετερισθώμεν μέρος τι τοΰ Μαροκου. Όχι εκ φόβου,
αλλ’ έκ μερίμνης υπέρ τών συμφερόντων μας. Θά άντικρύζαμεν έκιεϊ

αντιστάθμιση ύπό στρατιωτικήν εποψιν τά μειονεκτήματα τά δποϊα τής

όχι μόνον τήν Γαλλίαν άλλά κ)αί τήν Α γγλίαν και τήν Ισπανίαν. Ε ξ

δίδει ό «χριθμητικώς μικρότερος πληθυσμός της δέν εμπιστεύεται τοϋ

άλλου δέν θά κατωρθώναμεν νά έλπίσωμεν είς συνδιαλλαγήν μετά τής

λοιπού τήν τύχην της είς τάς έαυτής δυνάμεις καί μόνας. Ή Γαλλική

Γαλλίας ^ροβάλλοντες ύπερβολικάς αξιώσεις είς τό ζήτημα τού Μα

πολιτική ζητεί νά επιτυχή διά μέσου συμμαχιών καί φιλιών ίσορρο-

ρόκου. Οίανδήποτε οικονομικήν άξίαν καί άν έχν) διά τήν Γαλλίαν τό

πίαν, ή, άν τοϋτο εΐνε δυνατόν, υπεροπλίαν έπί τών Γερμανών. Και

ΐτε

καλλονήν, ή όποία δέν άποστρέψει τό βλέμμα άπό τήν κυανήν γραμ

Έ ν τώ μεταξύ ή Γαλλία εΐνε καθ’ ήμών. Μόλον δτι προσπαθεί ν’

Μαρόκον, οίανδήποτε έπαύξησιν στροβτιωτικής καί οικονομικής ισχύος

προς έπίτευξιν τοΰ αποτελέσματος τούτου έστερήθη μέρους τής έλευ-

αναμένει ή Γαλλία έκ τής εύρύνσεως τών αποικιακών της κτήσεων έν
τή Βορείω ’Αφρική, ή κατακτητική της έν Μαρόκω πολιτική υπήρξε

θέρας αυτής προΛοβουλίας καί έξαρτάταίΐ εΐπέρ ποτέ καί άλλοτε σ,πό

δι’ αΐτήν, ιδίως καιτά τάς κρίσιμους στιγμάς μέσον μάλλον πρός έπιτευξιν τοΰ σκοπού ή . ό σκοπός αύτός.

Αν,

παραβλέποντες

εν άρχη

τήν Γερμανίαν κύκλοι τινές έν Γαλλία εσχεδιαζον να επιχειρήσουν τή
βοήθεια τής ’ Αγγλίας ενεργόν έπίΰ&σιν έναντίον τής οικονομικής δυ
νάμεως καί τοΰ γοήτρου τής χώρας μας, έπίσκευαν δτι διίδουν άργάτεοα τήν ευκαιρίαν οριστικού διακανονισμού τών μετα τής Γερμανίας
υποθέσεων, ύπο ευνοϊκούς δρους καί παρα τό πλευρόν τής

Αγγλίας.

Αί ροπαί αΰται τής Γαλλικής πολιτικής έφερον δίς τό Μαροκινόν ζή
τημα i?ri τάπητος καί εθεσαν είς κίνδυνον τήν παγκόσμιον ειρήνην.
Η Α Δ ΙΑ Λ Λ Α Κ Τ Ο Σ Γ Α Λ Λ ΙΑ
Έρε\«νώντες τήν κατάστασιν τών μετά τής Γαλλίας σχέσεων μας
δέν μάς εΐνε έπιτετραμμένον νά λησμονήσωμεν ότι ή Γαλλία ύπήρξεν
«δ'.άλλλαν.τος. Κ αθ’ δσον είνε δυνατόν νά πρόβλεψη τις ό υπέρτατος
σκοπός τής Γαλλικής φιλοδοξίας, -θά είνε έπί μακρόν ακόμη, ή δημι
ουργία προφάσεων, αί όποίαι σήμερον λείπουν, προς έκκαθάρισιν λο
γαριασμών μετά τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας ήπ;ό συνθήκας παρεχούσας ωραίας ελπίδας επιτυχίας ; Άναμιμνησκάμενοι ψυχρώς

τήν

αλήθειαν ταύτην θά εύρωμέν ποία εΐνε ή τηρητέα άπέναντι τής Γαλ
λίας στάσις. Αί πλήρεις άγανακτήσεοος φωνασκία! περί τής «αδιόρθω
του» Γαλλίας εΐνε επίσης ανόητοι δσον καί αι προσπάθειαι ουμφιλιώσεο>ς.

τάς ξένας Δινάμεις.

Πρίγχηψ Μηνλωβ

,

έκφρασθή ύπό τήν μάλλον επωφελή είς τούς πλουτοκράτας άποψιν καί
αγνοονσι παντά^ιασιν δτι, έν τή αύξούση αναπτύξει τής άνθ·ρωπότητος, περί παντός ά’λλου ή περί τής ύλικής εύζωΐας, τοΰ εμπορίου και
τοΰ χρήματος πρόκειται.
Πράγματι όμως, ή κοινή γνώμη ούδαμώς θά ήτο ομόφωνος· αλη

ΤΟ
T O T

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α
Π Ο Λ Ε Μ Ο Τ

(Τέλος)
ΑΙ διαιτητικοί συμβάσε ις θ ά ήσαν είδικώς ολεθριαι εις λαον φιλοδοξοϋντα

νά

ύψωθη, μή φθάσαντα εισετι εις xto ζενίθ-

και

\yror

χρεωμένον ν’ αύξήση την δύναμάν του διά νά δυνηθή νά Ικανοποίηση
τάς απαιτήσεις τών καθηκόντων του ώ ς πεπολιτισμένου λαοΰ. Κάθε
διαιτητικόν δικαστήριον πρέπει νά καθιέρωση, οΰτως ειπεΐν, δεδομένην πολιτικήν κατάστασιν, ν’ αναγνώριση αυτήν ώ ς βάσίν τοΰ δίκαιου,
και νά θεωρήση ώ ς παραΦίαισιν τούτου, κάθε τροποποίησιν δσον δή
ποτε και αν είνε άναγκαία αΰτη, ήτις δέν θά έγίνετο αποδεκτή παρά
πάντων τών συμβαλλομένων. ’Αλλά κατ’ αυτόν τον τρόμπαν θα παρεμποδίζετο κάθε πρόοδος. Θά έδημιουργεϊτο νομική κατάστασις δυναΙ_ιένη εύκολώατατα νά έλθη είς άντίφασιν προς την γενικήν άναπτυξιν
και νά παρακώλυση τήν έξάπλωσιν τής δυνάμεως Κράτους πλουσιωτέ,οου είς .ζωτικούς χυμούς ύπερ εκείνου το <W>tov, υπό τήν εποψιν
τοΰ πολιτισμού, εύρίσκεται εΐς πληρη παρακμήν.
Έ κ τών σκέψεων τούτων προκύπτει ήδη ή «πάντησις εΐς τό ανω
τέρω τεθέν δεύτερον ουσιώδες ερώτημα : Ποιαν τελεσφόρον κύρωσιν
θ ά προσδώσωμεν είς τήν διαιτητικήν άπόφασιν καθ’ ήν περίπτωσιν
Κράτος τι ήθελεν άρνηθή νά τήν σ,ποδεχθή ; Ποΰ θά εορωμεν τήν
δύναμιν ήτις θά ήδύνατο νά έξασφαλίση τήν έκτέλεσιν τοιαύτης δι
καστικής άποφάσεως ;
Ό ποτέ ύπουργός τών Ηνωμένων Πολιτειών E liluh Root έξέφρασε κατά τό 1908 τήν γνώμης ότι ό Ά ρ ε ι ο ς Π άγος τής Διεθνούς
Δικαιοσύνης, ό καθοριστείς ύπ» τής δευτέρας Διασκέψεως τή|ς Χ ά 
γης, θά ήδύνατο πιθανώς, στηριζόμενος είς τον εξαναγκασμόν τής
καινής γνώμης, ν’ άπαγγείλη όρκιτικάς καί ανέκκλητους αποφασεις.
01 σημερινοί αρχηγοί τής Αμερικανικής ειρηνοφίλου κινήσεως φαί
νονται καί αύτοί συμμεριζσμενοι τήν ανωτέρω γνώμην. Έ ν τή άπλοτητί των,παρουσιάζονται πιστεύοντες ότι ή δημοσία γνώμη μέλλει νά

θής πίεσις δέν θά ήτο ποτέ δυνατόν \ά έξασκηθή άλλως ή διά τοΰ
πολέμου, τοΰ πολέμου τόν όποιον άκριβώς θέλουν ν ’ άποφύγουν. Είς
μοναδικόν παγκόσμιον κράτος, ώ ς ή αρχαία Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία,
θά ήδύνατό τις έν ανάγκη νά φαντασθή διαιτησίαν είς τάς μεταξύ
τών ΐριοιελών κρατών συγκρούσεις, μολαταύτα δέν Οά ίδωμεν παρομοίαν συχνάκις. "Αλλως τε, έάν ποτε έμελλε νά έπανιδρυθή, θά άπετέλει δπως ό παγκόσμιος σύνδεσμος διά τήν ειρήνην, τήν μεγαλειτέραν δυστυχίαν διά τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος, ήτις, έπαναλαμβάνομεν, βασίζεται έ^ί τών συγκρούσεων τών συμφερόντων καί τοΰ
ελευθέρου μεταξύ τών διαφόρων κοινωνικών ομάδων συναγωνισμού.
Έ φ ’ όσον θά ζώμεν, είς άνάλαγον πρός τό σημ ερινή πολιτικόν
σύστημα, θ ά ισχύουν οί λόγοι τοϋ Γερμανοΰ ’Αρχικαγγελαρίου, βεβαιούντος; έν τή πρός τό Ράϊχσταγ άγορεύσει, τής

30ής

Μαρτίου

1911, δτι διαιτητικαί συμβάσεις μεταξύ Κ ρατών δέν έπρεπε νά εχουν εφαρμογήν,

εΓι μή εΐς εύκολους νομικάς περιπτώσεις, καί δτι

τοιαύτη σύμβασις μεταξύ δύο Κρατών ουδέποτε θά ήτο διαρκής έγ-<
γύησις ειρήνης. Τοιαύτη σύμόασις αΛοδεικνύει απλώς δτι δέν δύναταί τις νά πιστεύση δτι υπάρχουν σοβαροί λόγοι συρράξεως μεταξύ
τών δύο συμβαλλόμενων καί χρησιμεύει δθεν είς τό \ά ένισχύση τήν
υπάρχουσαν κατάστασιν πραγμάτων.
Ά λ λ ’ έάν ή σύμβασις αΰτη τροποποιήται,

έάν μεταξύ τών δύο

Εθνών αναπτυχθούν άντιζηλίαι έ&βζήμιο: είς αύτήν τήν ζωήν των,
τότε κάθε διαιτητική σύμ,βίασις «θ ’ άνάβ η σάν ίσκα»

θά χάνη κάθε

άποτελεαματικότητα. Πρέ?ΐ£ΐ άκόμη νά λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι, ή ειρη
νική άπόφασις ειρηνικού δικαστηρίου, ουδέποτε θά δυνηθή ν’ αντίκαταστήση τήν πολεμικ'ήν ετυμηγορίαν, ακόμη καί προκειμένου περί
τοϋ Κράτους ύπέρ τοΰ όποιου αΰτη έξηνέχθη.Έάν, έπί παραδείγματα,
{έφανταζόμεθα ότι ή Σιλεσία έ,^εδικαοθη είς τόν Φρειδερίκον

τόν

Μέγαν, έν διανομή, κατόπιν διαιτησίας καί δχι μετά ήρωϊκόν αγώνα,
ον παρόμοιον δέν εχει νά έπιδείξη ή 'Ιστορία, ή άπόκτησις τής ’Ε*
παρχίας ταύτης θ ά είχεν άρά γε τήν αύτήν άξίαν διά τήν Π ρωσσίαν
καί τήν Γερμανίαν ; Ούδείς θ ά έτόλμα νά τό ίσχυρισθή. Η ύλική άνάπτυξις δυνάμεως τήν όποιαν τό Κράτος τοΰ Φρειδερίκου έκέρδισε
διά τής άποκτήσεως τής Σιλεσίας δέν είνε βεβαίως εύκαταφρόνητος·
άλλ’ δ,τι εσχεν ακόμη μεγαλειτέραν σρτουδαιότητα είνε δτ>, τό Κράτος

τοϋτο έδείχθη τοιοϋτον ωστε ό ισχυρότερος Ευρωπαϊκός συνασπισμός
δέν κατώρθωσε νά τό ανατρέψω και δτι διετηρήθη διά τής ιδίας του
δυνάμεως ώ ς εστία έλευθέρας πνευματικής καί θρησκευτικής αναπτύξ ε ω ς .Ό αγών εΐνε εκείνος δστις έδημιούργησε την σπουδαιότατα τής

Συνοψίζοντες τά αποτελέσματα τής άναλύσεώς μας, θ ’ άναγνωαίτ
σο>μεν δτι ύπό πάσαν εποψιν, αί πρός κατάργησιν τοϋ πολέμου προσ
πάθεια; δέν εΐνε μόνον μνόητοι, άλλά πρέπει νά θεωρηθούν ώ ς εντε
λώς ανήθικοι καί νά στιγματισθοϋν ώς άνάξιαι τής άνθρωπότητος.

Π ρωσσίας, ό συσσωρεύσας δι’ αυτήν κληρονομιάν δόξης καί τιμής,την

Διότι εις τί μέλλουν νά καταλήξουν δλαι αύταί αί ραδιουργίαι ; Είς

όποιαν

ουδέποτε θά δυνηθσϋν ν’ άρνηθούν,

ό κατασκευάσας

ίσχι*

οποίαν μετεχειρίσθη ή

τό ν’άφαιρέσουν άπό τοίις ανθρώπους τά δίκαιά των καί κατά τό δυνα
τόν ν’άφιερώσουν είς Ιδανικούς σκοπούς τά μεγαλείτερα υλικά των αγα

Γερμανία διά νά καταστΐ) ισχυρόν Ευρωπαϊκόν Κράτος και μέλλουσα

θά, αύτήν τήν ζκχήν των, έκδηλούντες οϋτω τόν ώραιότερον ήθικον

οικουμενική Δύναμις.
Ενταύθα λοιπόν ό πόλεμος άποδεικνύεται δύναμις δημιουργός καί

‘άλτρουϊσμόν των.

ράν ώ ς ό χάλυψ

τήν Π ρωσσίαν ταύτην tifv

δυνάμεθα, συμβουλευόμενοι τήν

. Ιστορίαν π (Λ ;

εξαγωγήν

διδαγ

Αί μεγάλα; συγκρούσεις τών λαών καί τών Κρατών μέλλουν νά
λυθοϋν ύπό διαιτητικών δικαστηρίων, δηλαδή συμ&ιβαστικώς· δίκαιον

μάτων, νά βεβαιώσωμεν πάντοτε τοιαϋτα αποτελέσματα.
Έ ν τέλει πρέπει νά εχωμεν άκομη υπ’ οψιν τα εξής : Ο πόλεμός

αποκλειστικόν, περιωρισμένον, τυπικόν μέλλει

εΐνε αγών ανεκτός, τίμιος, καμωμένος με δπλα ι,’ρτοτικα, και ομοχ, καταίδικάζεται ώ ς ανήθικος κα! άντιεκπολιτιστικος διότι κατ’ αύτόν παί

καιον ύπάρξεως εΐς τε τόν ασθενή καί εις τόν Ισχυρόν ; ,Αλλά το
τοιοϋτον αποτελεί αύθάδη καταπάτησιν τών φυσικών νόμων, καταπά-

εσωτε

τησιν ήτις δέν δύναται ή νά εχη όλεθριωτάτας συνεπείας διά τό σύ-

ζεται ή ανθρώπινη ζωή

Ά λ λ ά τί πρέπει νά εΐπωμεν διά

τόν

νά ύποκατασταθή είς

τάς αποφάσεις τής 'Ιστορίας· πρέ,πει ν’ άναγνωρίσωμεν τό αύτό δί

ρικόν κοιναινικόν αγώνα ΐον διαδραματιζομενον καθημερινώς εις τους

νολον τής άνθρωπότητος.

κόλπους τής μεγαλειτέρας εξωτερικής ειρήνης; Τί, ίδια τά μέσα μΐ

Κάθε άληίθινή ,π,ρόοδος, μέ τήν κατάργησιν τοϋ απεριορίστου διεθνοί?(ς συναγωνωμίοϋ, ό όποιος τελικώς διακανονίζεται ύπό τών ο

. τά όποΐα ό άγων αντός επιδιώκεται καί διά τό άντικείμενον αύτοϋ ;
Είνε ηθικά τά (μέσα με τά .όποια νρ,ό τήν σκιάν τοϋ Χρηματιστηρίου
καί. μερικών Τραπεζών — είς τά ,μεγάλα τράστ π.χ. ·— έπιτελεϊται

πλών, γρήγορα θ ά κατεστέλλετο καί άμέσως θά έπήρχετο ηθική καί
διανοητική διαφθορά συνοδευομένη άπό τυχόν εκφυλισμόν. ’Εκεί δπου

ή οικονομική έκμετάλλευσις τών αδυνατών ; Δεν εΐνε χιλιάδες υπάρ

χάνεται ή αρετή νά θνσιάση κανείς ευχάριστους δι’ ιδεώδεις σκοπούς

ξεων, συχνάκις μάλιστα ή ζωή καί ή τιμή τών θυμάτων, αί εκπροσω

τά μεγαλείτερα ύλικά του αγαθά, τήν ζωήν του, τήν ύγιείαν του, τήν

πούσα: τό άθλιον τίμημα ; Ό εμπαθής άγων τών πολιτικών κομματανν

περιουσίαν του καί τήν εύζωΐαν, διά νά διατηρήση τόν χαρακτήρα

οπου, καθώς είς τους σοσιαλιστάς μας, τό ψεύδος καί ή συκοφαντία

καί τήν προσωπικότητα τοϋ Κράτους, διά νά αύξήση τήν δύναμιν του

εΐνε τά επίσημα δριλα, παριστα ά ρ α γ ε καμμιαν

μήπως παριστα τοιαυτην η οικονομική υπε

καί τό εδαφός του καθώς καί εξωτερικήν επιρροήν άνάλογον πρός τόν
βαθμόν τοϋ πολιτισμού του, διά τήν διανοητικήν ελευθερίαν απέναντι

ροχή μέσω της οποίας τά πλουτιωτερα Κράτη ζητοϋν να στραγγαλί

τού δογματικού καί πολιτικού καταναγκασμού, διά τήν τιμήν τής σητ-

σουν ύπούλως ή νά υποτάξουν τόν άδυνατώτερον γείτονα ; Ή άοά γε
ή διπλοπροσωπία καί απιστία μέ τήν οποίαν μερικά Κ ράτη ζητοϋν νά

μαίας— έκεΐ διακόπτεται ή έπί τά πρόσο} έξέλιξις, αγγέλλεται ή πτώ-

επιτύχουν τόν σκοπόν των χύνοντα το αίμα τών άλλων ; Νομίζω οτι
τοιαϋται εκδηλώσεις τοϋ εύτελεστέρου έγωϊσμοϋ, δια τάς οποίας οί

τημα χρόνου. Ή 'Ιστορία νρρ τήν· εποψίν ταύτην όμιλεί εύγλώττως.
Δεικνύει δτι παντού ή πρός έπίθεσιν ίκανότης εΐνε αναπόσπαστος πρός

ειρηνόφιλοι άρκοϋνται ν’ άνυψουν τους

αποδεικνυουν

τήν πρόοδον. Έκεΐ δπου ιό άγων παύει, ώ ς έκ τοϋ αύξοντος πολιτι-

σπέρματα αμάθειας καί άνήθικότητος έναργέστερον ή πόλεμος επιδίω

r σμοϋ καί τής εύζωΐας, δπου ή ,πολεμική άρετή εκλείπει καί έλαττοϋται

καν ιδεώδεις σκοπούς, χρησίμους είς τήν κοινήν σωτηρίαν καί καμνων χρήσιν ψρποτικων οπλών. Κ αί εδώ οπως και εκεί, οι πληγωιιενοι

ή θέλησις τής διατηρήσεως τώ ν κεκτημένων, έκεΐ οί λαοί τρέχουν
πρός τήν καταστροφήν των καί δέν δύνανταί ούτε πολιτικώς ούτε βιο-

καί οί νεκροί καλύπτουν τό πεδίον τής μάχης, μέ τήν εξής τεραστίαν

λογικώς, νά κρατήσουν τήν θέσιν των.

μορφήν του άγώνος ; “Ή

ιδιαζόντως ηθικην

ώμους των,

σις καί ή εσωτερική καί εξωτερική καταστροφή δέν εΐνε πλέον ή ζή

διαφοράν, δτι είς μέν τόν πόλεμον χύνουν τό αίμα των διά τό μεγα-

«Μόνον δταν ό χαρακτήρ λαού τίνος καί ή συνήθεια τού πολέμου

λείτερον κοινόν αγαθόν’, ενώ εις τόν ειρηνικόν τγώνα θυσιαζονται ψυ-

ισχυροποιούνται άμοιβαίως καί συνεχώς, εΐνε δυνατόν ό λαός ούτος

χρώς είς τόν τα^ε ινότερον έγοΛσμόν.

νά ελπίζη σταθεράν έν τ φ κόσμω πολιτικήν κατάστασιν», εΐπεν. ό Κλα·<

ούζεβιτς, ό μέγας φιλόσοφος τοϋ πολέμου, και αναμφισβήτητους είχε
δίκαιον.
At ειρηνόφιλοι

Τό αύτό συμβαίνει, προκειμένου περί τών ειρηνοφίλων ιδεών. Ώ ς
εΐδομεν, ή πραγματοποίησίς των, δέν θά ήτο δυνατή είμή είς τό οι

δέν θά

κουμενικόν Κράτος, καί τοιούτον επί τοϋ ^αρόντος είνε αδύνατον νά

έφερον μόνον τόν γενικόν εκφυλισμόν, δπως αύτό συμβαίνει παντοΰ

τάσεις,

έάν έπετύγχανον τοϋ σκοπού των,

ύπαρξη ώ ς αδύνατος είνε καί ό διακανονισμός τής παγκοσμίου βιομη

οπου παύει ό άγων τής ζωής- έξασκοϋν αύται άμεσον, επιβλαβή και

χανίας. Κράτος τό όποιον, χωρίς νά λάβη ύπ’ δψιν τό διάφορον αίσθη

έκνευρι στικήν έπίδρα,σιν.. Οι απόστολοι τής ειρήνης, μαγεύοντες τα

μα τών γειτονικών Κρατών, θά ήθελε νά υίοθετήση τόν ειρηνισμόν ώ ς

τού

γνώμονα τής πολιτικής του, θά έζημιούτο σοβαρώτατα καί θά καθί

λαον στοιχεΐον αδυναμίας, παραλύουν την θέλησιν τής διατηρήσεως

πλήθη μέ τάς κλίσεις καί ουτοπίας των, ε’ισάγουν είς τήν ζωήν

στατο ταχέως ή λεία ·φιλοπραγμονεστέρων κα! ισχυρότερων γειτόνων.

τών κεκτημένων καθώς καί την δικαίαν εθνικήν Υπερηφάνειαν κα! υ

Εΐτυχώς, άνάγκη νά θεωρήσωμεν τάς εϊρηνικάς κλίσεις άπραγμα-

ποστηρίζουν, κατά, τάς περιστάσεις, πολιτικήν άνανδρον τήν όποιαν
περιβάλλουν μέ ψευδή έπίφασιν φιλανθρωπίας, ύπερασπίζοντες ουτω

το,ποιήτους είς τόν έξωπλισμένον ήμέτερον κόσμον, δπου ζωηρός εγωι

τά συμφέροντα όλιγώτερον είουνειδήτων άνππάλων, δπως έκαμε κοι

ός ό ζών, λέγει ό Treitschke, θά φροντίση ώστε ό πόλεμος νά φαίνε

τά τό 1805 καί 1806 ή Πρωσσική .πολιτική ύπό τήν έπίδρασιν τών

ται πάντοτε κάθε τόσον ώ ς τρομερόν άντιφάρμακον διά τήν άνθρω-

ειρηνοφίλων ιδεών αιτινες ολίγον έ'λειψε νά οδηγήσουν εΐς τήν κατα

πότητα».
Ούχ’ ήττον, αί προσπάθειαι αύται άντιπροσωπεύουν άκριβώς παρ’

στροφήν τό Κράτος.
Τ ά εξής δύο. αποτελούν τήν αληθή φιλανθρωπίαν : πρώτον ή εύ
νοια (ύποστήριξις) τών διανοητικών, ηθικών καί πολεμικών δυνά
μεων ώ ς κα! τής πολιτικής Ισχύος ατινα πάντα είνε αί ασφαλέστεροι
έγγυήσειζ τής τελείας άναπτύξεως τής προσωπικότητος- καί δεύτερον
ή πραγματορτοίησις έ'ν τε τή κοινωνική ώ ς καί έν τί) ατομική ζωη

σμός κυβέρνα άκόμη τήν πολιτικήν τοΰ πλείστου τών Κρατών. « Ό Θε

ήμΐν κίνδυνον τόν όποΐον δέν επιτρέπεται νά παρορώμεν. Ή μεΐς οί
Γερμανοί εχομεν φυσικήν διάθεσιν νά παραδιδώμεθαι είς παντοδαπάς
ονειροπολήσει- «Π αρ’ ήμΐν ώ ς καί έν Γαλλία, ή ασφάλεια τοΰ έθνικσΰ
ένστικτου δέν είνε πολύ κοινή αρετή».
(Treitschke). Μ άς λεί
πει ή αληθινή συναίσθησις τών πολιτικών άναγκών. Βαθεΐαι κοινωνι

ιδανικού στηρίζομένου έπί τοΰ νόμου τής άγάπης.
Νομίζω, δτι δυνάμεθα εύλόγως νά παιραβάλωμεν τάς πρός κατά-

κοί κα! θρησκευτικοί διαφοραί καταμερίζουν τόν Γερμανικόν λαόν εΐς

παυσιν τού πολέμου προσπάθειας πρός τάς τών σοσιαλιστών κα! διότι
άμφότεραι συμβαδίζουν καί διότι ό διπλούς αυτός αγών επιδιώκει τήν

τικού έ,πιπεδου κατασταθεντες Ιστορικοί φαίνονται άκόμη ώ ς άσυμβίβαστοι. 'Επομένως, at ειρηνόφιλοι τάσεις φέρουσιν εν τώ τελεία), τού-

αύτήν ουτοπίαν.
Οί (οργανωμένοι προλετάριοι επιδιώκουν ιδανικόν ή πραγματοποίη-

τω χωρισμώ νέον στοιχεΐον άδυναμίας, διχονοίας κάί άβεβαιότητος.

σις τού όποιου δέν θά ήδύνατο νά νοηθή είμή έάν ήθελον έπιτύχτ) νά

είλικρινώς ε!ς τό δυνατόν τής πραγματοποιήσεώς των κα! είνε πεποι-

φτηνώς διαμαχομένας πολιτικός ομάδας- άνταγωνίσμο! έπί τού πολι

Δέν άμφισβητεΐται δτι πολλοί οπαδοί τών ιδεών τούτων πιστεύουν

καθορίσουν τό ημερομίσθιον καί τήν διάρκειαν τής εργασίας έν τή

σμένοι δτι ουτω θά κάμουν νά προοοδεύση τό γενικόν καλόν. ’Αλλ’ ό

παγκοσμίω βιομηχανία καί νά ενοποιήσουν τά έξοδα τού βίου. ’Ε φ ’

αϊτός ειρηνισμός ύποκρύ,πτει έιξ ίσου συχνάκις έγωΐστικώτατα πολι

δσον τούτο δέν είνε ,πιθανόν νά γίνη, περ! τών ημερομισθίων θ ά απο

τικά σχέδια, ό δέ κίνδυνος συνίσταται άκριβώς εί; τόν φαινομενικόν

φασίσουν τά διεθνή δασμολόγια, ά δέ λαός δστις θ ’ άπεφάσιζε νά ό

ανθρωπιστικόν ιδεαλισμόν των.

ρίση τά ημερομίσθια καί τήν διάρκειαν τής εργασίας, θά διέτρεχε τόν

Πρέπει λοπόν, διά παντός μέσου, νά άντισταθώμεν είς τάς ούτοπι-

κίνδυνον νά χάση τήν έν τή παγκόσμιο) άγορα θέσ'-ν του συναγωνιζόμενος πρός άλλα Κράτη δυνάμενα νά παραγάγσυν περισσότερον καί

στικάς ταύτας πορορμήσεις· πρέπει νά τάς έκθέσωμεν άπροκαλύπτως
ο,ποΐαι είνε πράγματι, δηλ. νοοηρά ουτοπία ή προσο>πεΐον καλύπτον πο

ενίθιτνότερα, καί νά εχη ώ ς άφευκτον άποτέλεσμα τής τοιαύτης πολι

λίτικος μηχανορραφίας.

τικής του τήν ελλειψιν εργασίας και τήν αθλιότητα τής εργατικής τά-

ζη οτι ή διατήρησις τής ειρήνης ούτε δύναται οϋτε οφείλει ποτε νά

ξεως. Ή ξ άλλου, ή διεθνοποίησις τής βιομηχανίας, ^εριορίζουσα καί
καθιστώσα αδύνατον κάθε συναγωνισμόν, θά είχεν ώ ς άμεσον άποτέ

είνε ό σκοπός τής πολιτικής. Ή πολιτική μεγάλου Κράτους εχει νά
έπιδιώξη θετικούς' σκοπούς καί φυσικά θά προσ,παθηση νά τούς έπι-

λεσμα έλάττωσιν τής ποσότητος τών προϊόντων καί βαθεΐαν κατάπτω-

τύχη δι’ ειρηνικών μέσων έφ ’ δσον τοϋτο θά είνε δυνατόν καί επωφε

σιν τοϋ ηθικού τών προλεταρίων.

λές. ’Αλλά πρέπε$ νά ε!ν$ τελείως πεπεισμένη δτι, εΐς τά κρίσιμα δ«ά

Ο λαός μας πρέπει νά διδαχθη ν’ άναγνωρί-

tryv γενικήν πρόοδον ενός λαοΰ

ζητηματα,

η επικλησις τών οπλών

εΐνε Ιερόν δίκαιον τοΰ Κράτονς και είνε ιδίως αναγκη να διατηρή την
πεποίθησιν ταύτην έν τή λαϊκή συνειδησει. Δεν πρεπει να παυωμεν
τονίζοντες την ανάγκην, τόν Ιδεαλισμόν και τόν ιερόν χαρακτήρα τοΰ
πολέμου καί κηρύσσοντες αυτόν απαραίτητον εις την π ροοδον τής ανθρωπότητος. Είς τοΰς αποστόλους τοΰ είρηνισμοΰ ,πρέπει να προβάλλωμεν άκαταπαϋστως τούς ανδρικούς λογους τοΰ Γκαΐτε :
«Όνειρεύεσ&ε τήν ημέραν τής ειρήνης. "Οποιος μπορεί νά όνει-

Η

ρευθή ας ονειρεύεται. Ή α λ η θ ιν ή εντολή είνε ο πόλεμός η «κομη ή

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μ Ε Τ Α ΤΟΝ Π Ο Λ Ε Μ Ο Ν

νίκη, ή όίλλα παρόμοια»....
Σ τ ρ α τη γ ό ς Μ π ε ρ ν ά ρ δ ι

’Λφοϋ δεν δύναται σ,τό τοΰδε ώρισμένως νά προείπη τις τήν εκόασιν
τοΰ πολέμου,δέν εΐνε πρόωρον νά όμιλήσωμεν περί τοΰ μέλλοντος ; Ν ο
μίζω δτι ή άπάντησις έπ'ι τής έρωτήσεως ταύτης έξαρτάται κυρίως έκ
τοΰ &ν δύναται τις νά εύρη οπωσδήποτε σταθερά σημεία αφετηρίας.
Φρονώ δτι υπάρχουν τοιαΰτα, έάν θελήση τις μόνον ν’ άναλογισθή την
φυσικήν καί πνευματικήν ισχΰν τοϋ Γερμανικού λαοΰ καί κατά δεύτε
ρον λόγον νά λάβη ύπ’ οψιν τήν παμμεγίστην σημασίαν τού ,πολέμίου.
Ούδείς αμφιβάλλει πλέον, δτι εΐνε δυσκολώτερον νά ήττηθί) ή Γερ
μανία, ά φ ’ δτι οί αντίπαλοί της έφαντάσθησαν κατ’ άρχάς. Δέν εΐνε
δυνατόν νά κατασυντριβή. Προσωπικώς είμαι πεπεισμένος oTt θά έξέλθη νικήτρια έκ τοΰ τρομερού άγώνος, άλλ’ οφείλω νά ομολογήσω,
δτι ή υποκειμενική πε,ποίθησις δέν συμπίπτει πάντοτε με τήν άντικειI

ιιενικήν αλήθειαν. 'Επομένως θά παρακαλεσω τόν αναγνώστην νά ύπολογίση δλα τά δυνατά νά συμβουν, δτι οι Γερμανοί νικούν κατά κρά
τος, δτι επιτυγχάνουν μίαν μικράν νίκην καί δτι ήττώνται, άλλ’ ανευ
εδαφικών απωλειών καί τηρούμενης τής ένότητος τοϋ Κράτους. Π αραβλεπων τάς πιθανάς νέας περι,πλοκάς τής εξωτερικής πολιτικής καί
τάς πληρωθησομένας αποζημιώσεις πολέμου ύπό της μιας ή τής άλ
λης μερίδος τών εμπολέμων, παρατηρώ δτι δύναταί τις άπό τοϋδε ν’
άντιληφθή έν γενικαΐς γραμμαίς τήν μετά τόν πόλεμον έξέλιξιν, μο
λονότι αΰτη θά είνε ταχύτερα ή βραδύτερα, άναλόγως τής έκθάσεως
έκείνου. Ώ ς ,ττρός τήν ενεργητικότητα κα! τήν ταχύτητα πιθανόν ή
έξέλιξις νά ύποστή μεταβολήν τινα, δχι δμως ώ ς πρός τήν γενικήν
κατεύθυνσίν. Ή

άντίληψις αΰτη εύρίσκεται εις

πολλούς

γερμανοΰς

συγγραφείς. «Καί έάν άκόμη ό λαός μας έπρόκειτο νά καταβληθή, τό
όποΐον ούδείς έξ ήμών παραδέχεται, θά έξηκολούθει τήν επιδίωξιν τών
σκοπών του μετά διπλάσιου πόθου καί πολλαπλής δυνάμεως κα! δέν
θ ά ησύχαζε πριν ή επιτυχή τοϋ σκοπού του», γράφει ό Tranb (D er

Είς ποιον βαθμόν θ ’ άναλάβουν τό Κράτος καί ή Κοινότης τήν οι
K rieg und die Seele, σελ. 2 4 ). «Είτε νικήσωμεν, είτε ήττηϋώμεν, έκ

κονομικήν έργασίαν είς τό προσεχές μέλλον, δέν εινε δυνατόν νά προ-

τοΰ πολέμου θά έξέλθη μία νέα Γερμανία, έσωτερικώς μεγαλειτερα»
γράφει ό Baetke (.Der W eltkrieg und der deutsehe Geist, σελ. 1 ).

ίδωμεν. Κατά τόν πόλεμον, τήν τιμητικήν θέσιν κατέχει ό πολιτεια
κός σοσιαλισμός, καί πολλοί σοσιαλδημοκρατικοί και ριζοσπάσται ελ

Ή αφετηρία μου λοιπόν είνε, δτι 6 Γερμανικός λαός θά είνε μετά

πίζουν άπό τοΰδε μίαν συνεχή έπέμβασιν έκ μέρους τού Κράτους καί

τόν ,πόλεμον συνεχώς μέγας και Ισχυρός και δτι εχει αύτοπεποίθησιν

εν μονοπώλιον τού Κράτους είς έκτασίν άφάνταστον. Πιθανόν είνε

διά τό μέλλον του. Αισθάνομαι, δτι παρ’ δλην τήν ύπό τών τρομερών

δτι θά συναφθή κρατερά πάλη μεταξύ τών δυαδών τών ιδιωτικών επι
χειρήσεων, καί τών τοΰ πολιτειακοΰ σοσιαλισμού·' έλπίζω δμως, δτι αί

δυσχερειών έξασκουμένην πίεσιν, εμεινε παρά τφ λαώ τοσαύτη ένέργειά ελεύθερα, ώστε μόνον εν μέρος ταύτης έχρησιμοποιήθη κατά τόν
πόλεμον, δσονδήποτε καί αν αποβαίνη ουτος αιματηρός. 'Ο μέγας α
ριθμός τών πεσόντων καί τράυματισθέντων σημαίνει φυσικά έλάττω-

κατά τόν πόλεμον διοργανώσεις δέν θά καταλήξουν είς άνάληψιν τής
οικονομικής εργασίας ύπό τοΰ Κράτους καί τών Κοινοτήτων.
Ώ ς πρός τήν έσωτερικήν πολιτικήν, νομίζω δτι πρέπει νά έξάρω

σιν τής συνολικής δυνάμεως πρός εργασίαν, άλλά ,προβλέπω μιαν τοιαύτην ύπερέντασιν τών ικανών πρός εργασίαν, ώστε ή ελλειψις θ ’

δύο τινα : ’Ey πρώτοις τήν ένΐσχυσιν τής μοναρχικής ιδέας. Ή Γ ερ

άντικατασταθη τελείως και τό άποτέλεσμα τής εργασίας τοΰ1 δλου λαοΰ

κρατισμού καί ώ ς πρός τόν τελευταϊον τά πράγματα θά χειροτερεύσουν

θά είνε μεγαλείτερον ή πρότερον. 01 Γερμανοί θά έπανέλθοντν εΐς τόν

μετά τόν πόλεμον. Έ ν α ς λαός δέν λησμονεί εύκολα δτι κατά τήν ώ 

ειρηνικόν- βίον -μετά δημιουργικής δυνάμεως κατά τό πλεΐστον άμετα-

ραν τού μεγάλου κινδύνου είδε τούς ηγεμόνας του να τίθενται επι κε
φαλής τής άμύνης τής χώρας. Ή ισχύς τοΰ αύτοκράτορος, τών βασι

χειρίστου, μετά νέας πείρας, μετά μεγίστου άριθμοΰ σχεδίο>ν. Ουδέ
ποτε έπίστευσα τά περί κοσμοκρατορίας, σχέδια ολιγάριθμων Γερμα-

μανία ύπήρξεν άνέκαθεν κακόν έδαφος ,τυός καλλιέργειαν τοΰ δημο

νών, έν τούτοις δέν δύναμαι νά ,παραιβλέψω τήν συνεχή πρός έξάπλω-

λέων καί τών ήγεμόνων θ ά περιβληθή διά νέας αίγλης καί εις τοΰτο
συντελεί ή επιτακτική ,συναίσθησις τής άνάγκης μιάς ίσχυράς ενιαίας

σιν δύναμιν τής Γερμανίας. Ό κόσμος δέν δύναται νά γερμανοποιηθη

κυβερνήσεο>ς. ’Ε ξ άλλου ύποθέτω δτι ή έξέλιξις θά είνε ριζική καί

άλλά παντοΰ, καθ’ δλην τήν υφήλίον θά Ιπικρατοΰν οί Γερμανοί δια
τής ύπερεντάσεως εργασίας, διά τοΰ διοργανωτικού αύτών πνεύματος,

ώ ς πρός εν άλλο σημεΐον. Ε ννοώ τήν κοινωνιολογοπολιτικήν. Ά ναγνω

διά τής σκεψεώς των και αι Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως δέν θά δυ-

γείται έν μέρει διά τής ευφυΐας καί τών αρίστων συνθηκών τοΰ βιου

νΐ|θοϋν πάντοτε νά τούς εμποδίσουν σοβαρώς είς τοϋτο
Π ρός τούτοις είμαι τής γνώμης οτι δ παρών παγκόσμιος πόλεμος

τής εργατικής τάξεω ς έν Γερμανία, και οτι εις τοΰτο τα μέγιστα συνε-

είνε τοιαύτης φύσεως, ώστε πρέπει νά σ,ποτελέση τό δριον μεταξύ δύο
ιιεγάλων περιόδων τής ιστορίας τής άνθρωπότητος. Καί διά τοΰτο
είνε μεγάλης σημασίας δι’ εκείνον δ στις προσπαθεί νά κατανόηση πως

ρίζετα< γενικώς δτι ή άρίστη ποιότης τοΰ Γερμανικού στρατού εξη

τέλεσε ή σοσιαλιστική .πολιτική τοΰ
Κράτους, δημιουργήοασα τάς
προϋποθέσεις ταύτας. Α ΐ μεταρρυθμιστικαι α π α ι τ ή σ ε ις ■υπερ6αινο\·σι
κατά πολύ, τάς πρό τοϋ πολέμου τοιαύτας καί προαισθάνομαι δτι θά
καταβληθή σημαντική εργασία πρός λύσίν σοσιαλιστικών ζητημάτων.

τήν άρχομένην νέαν περίοδον, νά προσέξη εγκαίρως τά σημεία εκεί

Έ κ τών πρώτων θ ά τεθή βεβαίως τό ζήτημα τών άεργων ελλείψει ερ

να, τά ό,ποΐα υποδεικνύουν τήν ϋπαρξιν καί τήν μορφήν τής έιιφανι-

γασίας, τό δποΐον κατά τόν .πόλεμον τρσαύτας παρέσχεν ανησυχίας.

σεα>ς τής νέας περιόδου.
Τ ά άμεσα αποτελέσματα καί ή πείρα προηγουμένων πολέμων πρέ-

# #

πει νά προκαλεσουν πρό παντός τήν προσοχήν μας. Μετά τόν ,πόλεμον 1870—71 άπεδείχθη δτι εΐς πολλούς μαΐχητάς κατέστη αδύνατον

τοϋ ιιέλλοντος καί έκαστος ελπίζει νά ΐδη πραγματοποιούμενα τά ατο

Έ ν Γερμανία απαλλάσσονται έξ αρχής τού πολέμου σκέψεις περί

νά έπανέλθουν είς τήν ήρεμον ενεργητικότητα τών χρόνων τής ειρή

μικά του Ιδεώδη. Ή

νης καί δτι κατέπεσαν πνευματικώς. Τοιαύται εξαιρετικοί π ερ α τώ 

καί συχνά ακούει είς τήν γνώμην δτι ή κομματική διαπάλη έξέλιπε

σεις ασφαλώς θά σημειωθούν καί τώ ρα καί έν γένει θ ’ άναφυοϋν μέ

διά .παντός : «Δέν είξεύρω πλέον κόμματα, εΐξεύρω μόνον Γερμανούς»

γιστοι δυσκολία: έν τή προσπαθεία τής επαναφοράς τής κοινωνικής

είπεν 6 Κάϊζερ. Περιττόν βεβαίως νά .προσθέσω δτι οί ελπίδες αύται

ένότης τοΰ λαοΰ ένεποίησε μεγάλην έντύπωσιν

ζωής είς τόν συνήθη δρόμον της. Τό Κράτος καί ή κοινότης παρουσια-

δέν θά πραγματοποιηθούν. Ύ πό τάς κανονικάς συνθήκας αΐ'κομματι-

ζονται τώ ρα ώ ς κηδεμόνες τών ατόμων, εΐς τό μέλλον ομως πρεπει α>ς

>.α: διαμάχαι δέν είνε κακοί, αλ.λα μονον ο εκφυλισμός τούτων.

βάσις νά ληφθη πάλιν ή αύτεπάρκεια τών άτάμων.

Δια

τήν γενικήν άνάχτυξιν καί έξέλιξιν εΐνε ώφέλιμον νά μετρώσι τάς δυ
νάμεις των διάφοραι ίδέαι.
” Αλλο·. περιμένουν καί ελπίζουν θρησκευτικήν αναγέννησή. Ό

πό

λεμο; ανατρέπει τά Λάντα· πολλαί θεωρίαι κατέπεσαν, ό πολύς εγωι
σμ όςύπ έστη μείωσιν, ό λαός πιστεύει άκραδάντως, δτι αί ίδεολογ ικαί
άξιοι εΐνε μιγαλειτέρας σημασίας, ή τά

προσωπικά

πλεονεκτήματα

τών ατόμων, ή καί αύτή ή ζωή. Μερικοί συγχέουν τό εθνικόν αίσθη

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ

μα με το θρησκευτικόν, νομίζοντες δτι ό Θεός -θά γίνη Γερμανός, τ,
ο ν διά τήν Γερμανίαν θ ’ άναγνωρισθή ιδιαίτερος Θεός. Μια συλλογή
θείων κηρυγμάτων φέρει τόν τίτλον : «Περί τού Γερμανικού Θεού»'
καί ένας καθηγητής γράφει : « Ό

ΙΤΣΑ

[Δ ιή γ η μ α τοϋ Ο νγγρον σνγγραφέως Φράνς "Ε ρ τσ εγ ]

Τσάρος εΐπεν είς τόν λόγον του

πρός τούς βουλευτάς, δτι ό Θεός τής Ρ ωσσίας εΐνε μέγας. Τόν γνω 
’Από τήν αίθουσα τοϋ χορού ήρχοντο οί μαλακοί τόνοι ενός άλα-

ρ ίζου ν αυτόν τόν' Θεόν, είνε ό Θεός τών δεσποτών καί των δουλών.
Ό

φροϋ βάλτσερ εξω στό κήπο.
Κ άτω άπό τά οδοντωτά φύλλα μιάς φοινικιάς

Θεός, έν όνόμαχι τοϋ οποίου έξεκίνησαν διά τόν πόλεμον αί στρα-

τιαί τής Γερμανίας, εΐνε ενας άλλος Θεός».
^
^.
'Ο Γερμανικός λαός εΐνε άσφαλώς αρκετά υγιής, ώστε νά μη τρα-

τους μέ οικειότητα. Κανείς δεν τους ενωχλοϋσε.

εξα κ ο λ ο ύ θ η σ η

ίσως έν καιρφ ει

ρήνης θά είνε ήρεμοτέρα καί βαθυτέρα.
_
Καί αί γυναίκες έχουν πολλάς άπααήσεις έκ τοϋ μέλλοντος.

Ολη η κοινωνία τών

λουτρών ήταν πεπεισμένη άπό καιρό τώρα, δτι καμμια ανθρώπινη: δύ|ναμι δέν μπορούσε νά χωρίση αυτό τό. ζευγάρι καί τό άφινε, λοιπόν,

πή γενικώς ή έπί πολύ πρός τήν μυστικοπαθή ταύτην διεύθυνσιν, ή δε
ισχυρότερα θρησκευτικότης, ήτις θά

(
έκάθηντο οί δυό

μεγαλόψυχα μονάχο ταυ. "Οταν! έπρόβαλε .καμμιά φορά πίσω άπό
τής κουρτίνες τής πόρτας ένα άναμμένο πρόσωπό κοριτσιού, εξηφανι-

Η

βοή&ίΐά των ύπήρξεν άναγκαία είς μεγαλειτέραν Σ τάσιν, ή δσον θά

ζετο πάλι στή στιγμή μ’ ενα χαμόγελο στά χείλη, ποΰ

ύπέθετέ τις προηγουμένως. Ή σκέψις ένιαυσίας θητείας των γυναι
κών ,κρός πρακτικήν έξάσκησιν είς οικιακήν οικονομίαν, βρεφοκομίαν,

πράγματα!.
«Τήν εβδομάδα ^οϋ μάς ερχεται θά φύγω», ξαναεϊπε τρίτη φορά

νοσοκνμ'αν, ζ ω ι κ ή ν κλπ., ευρίσκει πολλάς οπαδούς. Δι’ έμέ, ανεξαρ

τώ ρα ό κύριος Μπένι. Αυτή τί> φορά έ,πρόσθεσε : «Δέν λυπάσαι λιγάκι,

τήτως τών ανωτέρω, διό γεννάται αμφιβολία δτι ή πείρα του πολέμου
νά επίδραση έπί τής μέχρι τοΰδε γερμανικής άντιλήψεως περί τής θε-

’Ί τ σ α ;»
Ή ’Ί τ σ α τοΰ ερριξε ένα έκπληκτο, γελαστό λοξό βλέμμα, πού έ-

πεως τής γυναικός έν τή κοινωνία, άλλά καί έπί τής , W

φαίνετο σάν ν«θελε νά πή : «Έπί τέλους περιμένεις νά σοΰ κάμω ε

κοινωνίας

ρωτική έξομολόγησι ;»
«Λιγάκι λυπούμαι», άπεκρίθη διατακτικά.
« Ά χ , νΙτσα, δέν ξέρετε τί κακό μοϋ κάνει, ποΰ θά σάς άφήσω».

άντιλήψεως τής γερμανίδος γυναικός.
Αί περί τοϋ μέλλοντος σκέψεις τού γερμανικού λαου εΐνε τοσον βαθεϊα!," δσον καί εύρείαι. Τ ά ανωτέρω εΐνε αρκετά διά νά δώσουν μιαν

Κατά ταλλα ό κύριος Μπένι δέν ήταν πάντα τόσο κουτός- μονάχα

άμυδράν Ιδέαν τού είδους τών σκέψεων τούτων.
(Μ ετάφρασις Δ. Γ .)

έ'λεγε πολλά

ό ερως τόν είχε κάμη κουτό. Τ ό άγαποϋσε πολύ, αύτό τό δμορφο, τό
μαλακό κορίτσι’ άπό τήν αρχή τής σαιζόν τώ ρα ποϋ εκανε κόρτε. Ά λ 
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λα δλο τό κόρτε του ήταν, δτι εβαζε καθημέρα στή κουμπότρυπά του

(Μέλος τής Σουηδικής Βουλής)

Ινα μισοανθισμένο τριαντάφυλλο. Τ ό κορίτσι δεν αφινε να πέραση
καμμιά μέρα χωρίς νά θαυμάση τό ωραίο λουλούδι. Ό

κύριος Μπένι

τής έ,πρόσφερε κάθε φορά ευγενικά τό τριαντάφυλλο καί ή ’Ί τ σ α τό
«

εβαζε ύστερα ω ς τό βράδυ στό στήθος της. Αύτό ήταν δλο. Γιά τούς
θερμοαιμοτέρους άνθρώπους μιά μικρολογία, γι’ αύτούς, πού ήταν ήρεμώτεροι, μιά έρωτική άνταπόκρισι.

«'Ίτσα, δέν ξέρετε διόλου τί κακό μοΰ κάνει, ποΰ θά σάς άφήσω».
Πάλι εκείνο τό έκπληκτο, γελαστό λοξό βλέμμα. Ά λλά τώ ρα αύτό
τό βλέμμα έφαίνετο πώς ήθελε νά πΐ| : «Κουτέ, θα μ άφησης, λοιπον,

βαια θ ά εϋρισκαν αύτός καί ο! άλλοι νόστιμο τό παραξενο περπάτημά
τής "Ιτσας. Νεαρά

κορίτσια επιχειρούσαν μάλιστα

νά τό μιμηθοΰν.

Ά λλά τώ ρα τόν έκανε νευρικό αύτό τό άλαφρό, ρυθμικό σείσιμο.
'Ο κύριος Μπένι περπάτησε .πολλή ώ ρα άπάνω - κατω στό δωμά

εδώ ; Πάρε με μαζί σου !»
I Τ ό κορίτσι είχε σήμερα, καθώς συνηθίζουν να λενε, μια πολυ καλή

τιό του. Ά φ ο ΰ έκάπνισε δλη τή προμήθεια τών τσιγαρεττα»ν του, άρ

μέρα. Στό μαλακό σάν τό γάλα φ ώ ς τής ηλεκτρικής λαμπας ηταν ,πε-

χισε νά έννοή, δτι δέν μπορεί με κανένα τρόπο νά πάρη γυναίκα τήν

ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά νόστιμη.
Τ ώ ρ α τής έπεσε ή βεντάγια της μέ τά φτερά τοΰ κύκνου ά φ τά

’Ίτσ α . ’Ελυπεΐτο τό κορίτσι κα! συνάμα έθύμωνε μαζι του.

Η

Ιτσα

δέν έφέρθη σ’ αϊτόν τίμια. Μπορούσε βε,βαια να το νοιωστ], οτι εχει

γόνατά της στό παρκέτο. Ό κύριος Μπένι έσκυψε νά τήν πάρη κα!
τά μάτια του έμειναν κολλημένα στό άτλαζωτό παπούτσι τοϋ κορι

σοβαρές προθέσεις καί μ’ όλα ταΰτα τοΰ εκρυψε το ελάττωμά της.

τσιού. Καλοκαμωμένο, όμορφο ποδαράκι.

χίση συστηματικό κυνήγι.

Η σολα τοΰ ρταπουτσιού η

Τ ώ ρ α έβλεπε καθαρά, δτι ή ’Ί τ σ α καί ή μαμά της τού είχαν άρ·£

ταν λεπτή σάν φύλλο χαρτιού. Δηλαδή μονάχα ή σόλα τοΰ ενός πα
πουτσιού. Ά λλά ή σόλα τού άλλου — ;
Ό κύριος Μπένι έτρόμαξε. Ή σόλα τού άλλου παπουτσιοΰ, άχ,
είνε τόσο χονδρή σάν τό μικρό του δάχτυλο I
Κουτσαίνει !
Ξέρετε τό συναίσθημα, ποΰ συνταράσσει τόν άνθρωπο, δταν γρ α
τσουνίζει κάποιος μέ τό πιρούνι του στό πιάτο, όρο πορσελάνα ; Λοι
πόν, μιά παρόμοια ανυπόφορη δυσαρμονία έτρύπησε την καρδιά Τ'ΐΰ
κυρίου Μπένι. Ή ’Ί τ σ α κουτσαίνει !
Τής έ'δοσε άφωνος τή βεντάγια. Ή

χ
φτωχή ’Ί τ σ α κάτι θά κατά

«Φυσικά κουτσαίνει ή καϋμένη ή ’Ίτσ α », είπε τήν άλλη μέρα ό
γέρο γιατρός τώ ν λουτρών. «Μιά απρόσεκτη υπηρέτρια τήν έρριξε
χάμου, δταν ήταν μωρό».
«Αύτή τήν υπηρέτρια έπρεπε νά τή ν' βάζανε φυλακή», έμουρμού-*
ρισε ό κύριος Μπένι.
λ
«Καί τώ ρα δέν εινε κα! τόσο άσχημα τά αράγματα, άλλά δταν
θά μεγαλώση τότε θά γίνη έντελώς κουτσή, ή καϋμένη !»

λαβε. γιατί.εσυρε γοργά τή μύτη τοΰ παπουτσιού της κάτω άπό τό
φόρεμα καί έκύτταξε τόν λατρευτό της κρυφά στό πρόσοδο. Δίχως
άλλο Οά έδιάδασε κάτ; σ’ αύτό τό λυπημένο πρόσωπο, γιατί άξαφνα

Ή

συντροφιά έκαμε μιά εκδρομή στά βουνά. "Οταν ο! νέοι, πού

έχλώμιασε.
Μιά στιγμή*εμεινε καθισμένη στή θέσι της ντροπιασμένη και μέ

έπήγαιναν μπροστά άπό τό μικρό καραβάνι, έφθασαν στά ριζά

τού

ύγρά μάτια, ύστερα έσηκώθη ταραγμένη καί παρακάλεσε ψιθυριστά

νουν μικροσκοπικά άτομα φορτωμένα μέ

τόν κύριο Μπένι νά τήν ξαναπάη στή μητέρα της.
Τ ό βράδυ στό γεύμα ό κύριος Μπένι ήπιε λιγάκι .παραπάνω σαμ

Ή τ α ν ή μ,πάντα τών άτσιγγάνων, ποΰ έπροπορεύετο.
Ό κύριος Μπένι επήγαινε μέ- τή Τέρκα, τή νεώτερη άδερφή τής

πάνια. Μ ’ δλα ταΰτα δμως έβλεπε μπροστά του πάντα τό τρομερό ορ

’Ίτσ α ς. Ή

θοπεδικό παπούτσι. Ν ά μήν είχε παρατηρήση ένωρίτερα αύτό τό ε
λάττωμα τής ’Ίτσα ς ! Καί άπρεπε μάλιστα νά τό είχε παρατηρήση

σχολείο. ’Ή τα ν δμορφη, πολύ ευκίνητη καί· τής άρεσε πολύ νά κάνη

βουνού, είδαν απέναντι, στό φειδωτό μονοπάτι τού βράχου, ν’ ανεβαί
μπασσαβιόλα καί τύμπανο.

Τέρ^α ένα φιλάρεσκο φυντανάκι, μόλις είχε βγή άπό τό

■θόρυβο· ήταν ή προσωπαποίησις τής άκμής στήν δλη άνάπτυξί της καί

άπό καιρό, γιατί τό κορίτσι δέν έ χόρευε ποτέ κα! δέν έπήγαινε σέ με
γάλες εκδρομές. "Οταν τά άλλα κορίτσια μέ αναμμένο πρόσωπο ι*αί

τής μυρωμένης νειότης. Α νέβαινε στά κατσάβραχα μέ τή χάρι νύμφης

άνασηκωμένο φουστάνι έτρεχαν πίσω άπό τ ή ν μπάλα τού κρόκε στό

φόρεμα καί μέ χαρούμενες φωνές στήν άκρη τών γκρεμών.

πάρκο τών λουτρών, τά έκύτταζε κάτω άπό τής καμάρες τής βίλλας
μέ ζήλεια γεμάτη πόνο.
Μετά τά μεσάνυχτα έ,πήγαν στό σπίτι. Ό ' κύριος Μπένι δεν μπό

τού δάσους καί τή σταθερότητα ζαρκαδιοΰ καί έστέκετο με άνεμίζον
Ό

κύριος Μπένι έχαίρετο ;τοΰ τήν έβλεπε. 'Ύ στερα έγύριζε κα!

έκύτταζε μέ λύπη τήν ’Ίτσ α , πού έβάδιζε άκόμα κάπου εκεί κάτω στόν

ρεσε νά μή προσφέρη τό μπράτσο του στήν ’Ί τσ α . Τ ώ ρ α μόλις παρε-

κάμπο άκουμπησμενη στό μπράτσο τοΰ γέρου γιατρού. Δέν τού ήταν
ευχάριστο ποΰ ελαβε μέρος στήν εκδρομή ή κόρη παρά τήν συνήθειά

τήρησε τί ιδιαίτερο, κλονιστό ήταν τό βάδισμά της. Προτήτερα βέ

της. Ύπώπτευε, δτι αύτό είχε γίντ) γιά δική του χάρι.

&Οταν εφθασαν στό βουνό ακόυσαν τοΰς τόνους τής μουσικής

τώ ν

τσιγγάνω ν. Οί νέοι ήθελαν νά δείξουν, δτι δέν είχαν κουρασθή άπό
τόν επίπονο δρόμο και άρχισαν νά χορεύουν ζωηρότατα.
Ή

Τέρκα «στριφογύριζε μέ αστραφτερά μάτια στή χλόη και ό

κύριος Μπένι έκύτταζε μαζί μέ τούς άλλους θεατάς. Στήν αρχή γε
μάτος θαυμασμό, υστέρα μέ καταφανή συγκίνησι, έκύτταζε τό κορίτσι,
ποΰ έχόρευε- τέλος εδειςε δυσαρέσκεια. ’Εκείνη έχόρευε τόν Τσάρντας
μέ φωτιά, σχεδόν μέ πάθος. "Τό πρόσωπό της είχε κοκκινήστ}, τά μαλ
λιά της είχαν λυθη καί τό φόρεμά της ήταν τσαλακωμένο'. Κ,αθω^ τήν
άγκάλιαζε ό χορευτής της καί είχε ρίξη πρός τά ίτίσω τό κεφάλι, μ’
έν.α τόσο γυναικείο χαμόγελο στά χείλη, μπορούσε νά χρησιμεύση γιά
[ίοντέλο μιάς νεαρής βακχίδος.
Σ ’ αύτό τό μεταξύ ή “ Ιτσα περπατούσε ήρεμα μέ τό κόκκινο λινό
φόρεμά της καί μέ τό μεγάλο ψάθινο καπέλλο της κάτω άπό τά πα
νύψηλα έλατα στήν άκρη τοϋ δάσους. Ή

Ιδέα, δτι αύτό τό κορίτσι

δέν έχόρεψε ποτέ ενα τέτοιο χορό έφερνε στον κύριο Μπένι μιά θαυμασία γαλήνη.
'Ύ στερα ή συντροφιά κατ’ έ,τίμονη άπαίτησι τής Τέρκας άρχισε
νά παίζη τό τόπι στήν όχθη τής λίμνης. Ό Μπένι δέν θέλησε νά λάδι)
μέρος στό παιγνίδι, άλλά ή Τέρκα άπλούστατα τόν διέταξε νά τήν άκολουθήση. Σ τό κορίτσι άρεσε πολύ πού βρήκε τέλος ενα σοβαρό κα
βαλιέρο καί συνάμα ένοιωθε ζωηρή κλίσι, οπως ή περισσότερες μι
κρότερες αδερφές, νά πάρη εκείνον, πού έκανε κόρτε στή μεγαλήτερη
αδερφή της.
'
Κάποιος επέταξε πολύ δυνατά τά ψηλού τό τόπι κα! αύτό έκαμε
2να μεγάλο τόξο άποπάνω άπό τά κεφάλια καί έχάθη ανάμεσα στής
κορφές τών δένδρων τής άκρης τοϋ δάσους.
«“Ιτσα, πήγαινε νά τό πιάσης, αν μπορής ■
’ » έφώναξε ή Τέρκα
μέ προκλητικό τόνο.
Ή

“ Ιτσα έστηρίζετο σ ’ ενα κορμό δένδρου καί έκύτταζε τό παι

γνίδι. Μιά στιγμή έδ ίσιασε, ΰστερα έ σήκωσε λιγάκι τόν ποδόγυρο της
καί διηυθύνθη στό δάσος με μικρά άλλά επιδέξια πηδήματα. Κανε'ις
δέν τήν ακολούθησε. Τής άφησαν ευχαρίστως τή δ όξα νά φέρη πίσω
τό τόπι.
Έπέρασαν λίγες στιγμές. Ή

συντροφιά ώρμησε στά καλάθια μέ

τά τρόφιμα, ενώ 6 κύριος Μπένι ίέπήγε αγάλια Λρός τό δάσος. Έ φ ο6ήθη γιά τήν ’Ίτσα . Κ ατά τόν υπολογισμό του τό τόπι δέν θ ά είχε
πάΐ) μακρυά. Τ ό κορίτσι επρεπε νά τό εΐχε βρη τώ ρα καί νά είχε γυρίση κι’ ολας.
’Ενώ εβάδιζε μέσα στά δένδρα ακούσε ενα αλαφρό μικρό στενα

γμό. Και σέ λίγο είδε τήν ’Ίτσ α , ολίγα βήματά μακρυά άπό τό
ματ ιστό τόπι γονατισμένη στή γή· τό πρόσωπό της είχε τήν εκφρασι
τοϋ πόνου καί τής απελπισίας.
Ό κύριος Μπένι κατάλαβε τί είχε συμβή. Τ ό κορίτσι θέλησε ν’
άποδείξη, ίσως θέλησε νά τοϋ απόδειξη ακριβώς αυτού, δτι δέν ήταν
σακάτισσα, καθώς τήν ένόμιζαν γενικώς κα! ετρεξε νά ,τιαση τό τόπι
μέ δλη τήν εντασι τών ασθενικών μυώνων της. ’Αλλά μόλις το π λ η 
σίασε, έχασε της δυνάμεις της' επεσε καταγής σάν κατακουρασμένο
λάφι. ’Εξαντλημένη, απελπισμένη, ντροπιασμένη !
«"Ιτσα '■» τής εί,πε ό κύριος Μπενι με συγκινημενη φωνή- Τήν έπλησίασε γιά νά την βοηθήση.
Ή πίκρα, πού είχε σωριασθή στή ψυχή της τόσο καιρό, έξέσπασε
ορμητική τώρα.
«Έ γ ώ ή σακάτισσα, ώ, έγώ ή σακάτισσα ·» ώλόλυζε.
"Ό κύριος Μπένι τήν επιασε άπαλά άπό τό χέρι γιά νά τήν σηκώση.
«Μην κλαΐτε, ’Ί τ σ α '·»
Τό χλωμό κεφάλι τοΰ κοριτσιού εγειρε ανίσχυρο στον ώμο του.
«Έ γ ώ ή σακάτισα b ξαναεϊπε ο,-^ελπισμένα.
«"Ισ α - ΐσα γι’ αύτό σάς άγαπώ '■»
Μέ εκπληξι καί δυσπιστία τόν έκύτταξαν τά δακρυσμένα μάτια
τής ’Ίτσ α ς. 1Αλλά ό κύριος Μπένι δέν μπόρεσε νά τής σταματήση τά
δάκρυα κατ’ άλλον τρόπο, παρά μέ τό νά σκύψη καί νά τά φιλήση.
(Μετάφρασις
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αύτήν,
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•χρώματα αντικατοπτρίζει όλα τά χαρακτηριστικά μιας φυλής έχει παγ

λαοΰ μ α ς καί άπό τά εθνικά τραγούδια, τά πόοία ηδη έφροντιζε να συ-

κόσμιον ενδιαφέρον. Ά λ λ ά — θά

νάξη άπό διάφορα ‘μέρη τής 'Ε λ λ ά δος».
Τό άποδεικνύουν άκόμη οί άγώνες του διά την έπικράτησιν τής γλω σ

ίσχυρισθοϋν οί όπαδοί τη ς παγκοσμιό-

τητος τής τιέχνης, ό Βάγνερ & οποίος έγραψε τήν μουσικήν^ τον μέλλον-

τος έξήλ&ε τών ϊρίων τή ς έποχής του. Ιδού λοιπόν δτ·. ενας^
καλλιτέχνης ήμπορεί νά μείνη έξω πάσης

μέγας

έπιδράσεως καί νά^ εύρεθή

ση ς τοϋ λαοΰ .απέναντι τής σχολαστικής παραδόσεως, την οποίαν τοσον
δυνατά έμαστίγωσεν είς τόν Διάλογόν του.

Αν ήμ-

Τό άγνόν 'Ελληνικόν αίσθημα τό όποιον έθέρμαινε τήν ψυχήν τοϋ Σ ο-

πορή ενας καλλιτέχνης διά τοϋ έργου τ*ω νά έξέλθη τών ορίων της έί-

λωμοΰ ήτο τόσον ισχυρόν ώστε τίποτε δέν κατώρθωσε νά τό νοθευση — -

πο%ής του είν® δμωξ δυνατόν να εξελθη τοϋ αισθήματος τής φυλής, η

ούτε αύτή ή πολυετής -οου διαμονή εις τήν ’Ιταλίαν oweu κατα βάθος

όποία τον έγέννησε ;
Είνε αναμφισβήτητον οτι μερικαί μεγάλα-, διάνοιαι προτρέχουν τής

γράφει καί έστιχούργει έξόχω ς. Καί ό Σ ολω μ ός μάς άφήκεν δχι μικραν

έποχής των. Και ό Βάγνερ είνε έκ τών μεγαλειτέρων σχετιικών παρα

έργασίαν Ίταλιστί.
Ά λ λ ά τήν ήσθάνθη ό Σ ολω μ ός τήν ’ Ιταλικήν γλώσσαν ; ’Ό χ ι

έρω τώ :

είς άντίθεσιν προς τους συγχρόνους "5ου. N at ! Α λ λ

δειγμάτων.
Ά λ λ ’ αί προδρομ-ικαί αύταί μεγαλοφυΐαι δέν είνε παρά κλάΐδοι προ
τεταμένοι καί έξέχοντες ένος δένδρου, σκλοίδοι

ομως συνεχόμενοι προς

τόν κορμόν του καί άντλοϋντες .άπό τ ά ς αύτάς ρίζας, χυμόν καί ζωήν.

έσπούδασε

τήν φιλολογικήν ’ Ιταλικήν γλώσσαν,

εις τήν όποιαν έπεζο-

βέ

βαια. Ε ίς κάποια προλεγόμενα, τά όποία έγραψα εις μετάφρασίν μου τοϋ
Σολωμικού «Έγκωσμίου , τοΰ Φωσκόλου», λ έγ ω μεταξύ άλλων :
« Ό Σ ολω μός, νομίζω, δτι δέν έδημιοΰργησεν είς τήν Ιταλικήν γλώσ-

"Ετσι! καί ή τφ^νη τοϋ Βάγνερ ένώ Ίξέρχεται τών όρίων τής έποχής

σαν μολονότι ήτο $Λθύς αύτής γνώστης, —

μοϋ φαίνεται δτι τοϋ έλειπε

της, αντλεί δύναμιν καί ζωήν απο τ α ς β^θειας ρίζας της Γερμανική,

τό αίσθημα —

φυλής, ή δέ γερμανικότης αύτής παρ’ ούδενος άμφισ6η)τ«ίται.

έκαμ* τήν τιμήν νά παραδεχθή ό Καλοσγοΰρος είς μίαν έπιστολην νπρός

ή καλλίτερα ό Ίταλισμός. Τ'ήν ιδέαν μου δέ αύτήν μ<-5

Ελληνικης τέ

τόν διευθυντήν τού περιοδικού «Διόνυσος». Καί καθίσταται φανερόν ο,τι

χνης ; Π οίος δύναται νά τής άρνηθή τόν έθνικήν χαρακτήρα ; καί ποία

λ έγω άρκεί νά ποίραβάλη κανείς τόν ποιητικόν καί πεζόν λόγον τοϋ Σ ο-

τέχνη υπήρξε περισσότερον «παγκόσμια» άπό τήν Έλληνικην ;

λωμοϋ μέ τόν πεζόν καί έμμετρον λόγον τών μεγαλειτέρων λογογράφων

Τ ί δέ νά εϊπη κανείς περί τής αθανατου αρχαίας

"Ε να

άξιοζήιλ'ευτον παράδειγμα έθνικής κατευθΰνσεως μας δίδει

Σ ολω μός. Τ ο παράγγελμά '« u : « Ό

θεμελιώδης ρυθμό?

ό

στηλωθή

τής Ίτίαλίας κατά τήν έποχήν έκείνην, τοϋ Φωσκόλου, τοϋ Μαντζωνη,
τού θω μ α ζέο. Ό

Σ ο λ ωμός έμπρός είς τούς μεγάλους αύτούς,

καθώς

είς τό κέντρον τής έθνικό-τητος καί α ς υψώνεται κάθετοί» είνε ενα εύαγ-

γράφω είς τά πρόλεγΙόΙμενα ποϋ προανέφερα, ήτον «ό "Ελλην, ό ξένος,

γέλιον διά τους νεοέλληνας ποιητάς, ένώ δέ φανερώνει ολόκληρον τό

ό οποίος έμαθε μίαν ξένην γλώσσαν, τήν ’ Ιταλικήν, καί τήν έμαθε νίαίτά

νόημα τής τέχνης τοϋ ποιητοΰ τών '«Ε λευθέρων Πολιορκημενων» ορί

βάθος, ά λλ ’ έμεινε ^πάντοτε ξένος».
θχυμάσιον αύτό παράδειγμα έθνικής ύποστάσεως ψυχής ένος μεγά-

ζει νενικώτερα την μεγάλην τέχνη·/ κάθε εποχής και κάθε φυλής.
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έθνικήν
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-τβυ

δοόιιον ό Ζ α κ ύ ν θ ίο ς ποιηιτϊδς. ο λ α . του δ έ αί π οοσ π ά θ εια ι ετεινα ν ε ί ς τό
ν ά π λ ο 'ίτ ’ισουν κ α ί 8Vw/u<row μ έ σ α του τό
ν-κόν. Κ α ί

τό

δ ε ιξ ε

τΐή’ν

ποός

άποδβικνυει· ή μ ε γ ά λ η

-r,u Jg Τ τ α λ ia c
■KWOmc λ έ * * .
ρισκοιχένων.

δη μ οτι*ΐ[ν

π οίη σιν. μ ό λ ι ς

ά τάπ τ

έπ ε ττοε^ εν

ε ίς

τενντο

ττν
τή ν

τά Π ρ ο λ εγ ό μ εν

τή ς

εκ δόσεω ς

ΐ'δα-

όπ οιαν έ 
π α τ ο ίδ α

δπ^υ εΐνε μ ε τ α ίίί π β ό ς σ υ α π λ ή ο ω σ ιν τώ ν μ ε λ ε τ ώ ν

ή Τ Τ ολυλάς είς

Δ.

εθνικόν του περι

ποοσογή καί

τώ ν

του.
«Ε & -

Σ ολω μ οΰ ».

«Σ έ λίγβ διάσττμα χρόνου έπήρε τό πνεϋμά της άπό τό στ»μα ,τοά

. λου καλλιτέχνου, ό όποιος ένω δέχεται δλα τά φώτα μιάς ξένης μορφώ-1
σεω ς, υποτάσσει αύτά είς τό ιδανικόν τής τέχνης του διά νά τήν πλου
τίση καί δχι διά νά τήν νοθεύση. Καί τοιοϋτος ύπήρξεν ό Σ ολω μ ος. Ό λον τό πολύτιμο φορτίον σοφίας καί τέχνης ποϋ έφερε μίαζύ του, φεύγων
άπό τήν πατρίδα τοΰ Δάντη, τοϋ έχρησίμευσεν ω ς μέσον πλουτισμού δια
τό ιδανικόν ποϋ είχε καί πού έμεινε πάντοτε καθαρόν καί άνόθευτον, δη
λαδή εθνικόν. Δέν πιστεύω νά ύπάρ·χη μία βαθυ-ρέρα καί ΰγιεστέρα άντίληψις τέχνης άπό αύτην. "Οταν δέ ό Σ ολω μ ός εγραφεν δτ; μ
δης ρυθμός ιτής

τέχνης

πρέπει νά στυλωθή στό κέντρον

τής

θεμελιώ
έθνικό-

τητος καί νά ύψώνεται κάθετ|2ΐ» εννοούσε δπω ς είπα καί άνωτέρω, γράφων διά τΐήν άνύψωσιν αύτή'/, δτι ή τέχνη, φεύγουσα άπό τά έθνικά πρό
τυπα, καί μέ τήν βοήθειαν τών εύγενεστέρων καί άπό ολ α ς τ ά ς σχολάς
παραδεδεγμένων τεχνικών καί επιστημονικών μέσων άνείαινούσα είς ενα

ύψηλότιερον επίπεδον, γίνεται καί παγκοσμίου επιβολής. "Ωβτε. έσυμφωνοΰσε καθ’ δλα με εκείνους οί όποιο-, μέ την ιδιαιτέραν τών αντίληψήν,
Θέλουν ή τέχνη νά είνε παγκόσμια, με την ουσιώδη δμως διάφορον ^ τι
διά τον Σολωμόν ή τέχνη οφείλει μέν νά είνε παγκόσμια·, άφο5 πρώτα
δμως λουσθή εις τάς άγνάς πηγάς τοΰ έθνισμοό.
Τ ο περίεργο δέ είνε δτι ό Ρομέν Ρολλάν, τδν όποιον έφερα ώ ς πα
ράδειγμα τών οπαδών υής παγκοσμιότητος τής τέχνης, ένφ λεγει^ οτι
εις αύτήν δέν υπάρχουν παρά προσωπικότητες καί δχι εθνη, εΐς sva άλλο
σημεΐον συνιστά εις τούς Γάλλους μουσουργούς νά ^ ε ι δ ε ύ ο υ ν κάθε τόσο
εις την Γερμανίαν διά ν’ ακούσουν ν^λήν μουσικήν και καλάς εκτελε3 ε;'ς. «Β ά είνε αύτο μία καλή μουσική υγιεινή —

γράφει —

και δεν

δια’, ρ εχομεν τόν κίνδυνον νά γυρίσωμεν άπ’ έκεΐ όλιγώτερον Γάλλοι. Γεν ΐϊώ ς δέν υπάρχει κανένας κίνδυνος δι’ ενα λαόν τόσον δυνατόν και ^τίθσον ατομικόν σάν τόν «δικόν μ ας νά πλα-υτισθή .μέ δλ ας τα ς ξενας επι
δράσεις. Ή

προσωπικότης μας

βέβαια, ό Ρ ολλάν)

(ώ ς φυλής καί ώ ς ^έθνους, έννοει έδω

είνε πολύ δυνιατή καί σχηματισμένη κατόπιν σειράς

αιώνων ώστε νά μή διατρέξη τόν κίνδυνον τοϋ νά χαθή».
■
^
Π ώ ς , λοιπόν, άφοϋ δέν υπάρχουν έθνη είς τήν τέχνην, καθώς λέγει
πριν δ Ρ ολλάν, άλλά μόνον προσωπικότητάς, π ώ ς όμιλεί κατωτέρω περι
δυνατής άτομικότητος τ ή ς Γαλλικ ής φολής ποϋ ^έν είμπορει να^νοθευθή
άπό τάς ξένας επιδράσεις

’ Αναγνωρίζει λοιπόν ό Ρ ολλάν έδω^ ατομι

κότητα καί χαρακτήρα είς τήν τέχνην, μ’ άλλους λόγους εθνικότητα j (
Είνε φανερή ή άνυίφασις, καί είνε αανερόν άκόμη τό^ πόσον στενοχωρειται καί

ταλαντεύεται

ή σκέψις όταν υποστηρίζει τήν

αρχήν

r

Ρολλάν.

του κ.

, , _

Ε ις τήν σειράν τών απαντήσεων στό ζήτημα ποΰ είχε θέση προ ετων
τό περιοδικόν

«M ercu re de France))

δσον αφορά την έπίδρασιν

τοϋ

Γερμανικού πνεύματος, ευτυχώς, διαβάζω στό προκείμενον λογικω'τέρας
καί πεισ^τικωτέρας γνώμας,:μ εταξύ τών όποιων .Ιδιαιτέρως με ευχαριστεί
ν’ αναφέρω μίαν τοΰ μουσουργοΰ Βενσάν ντΈ ντύ, ό όποιος μέ' θαυμαστήν
ειλικρίνειαν πνεύματος γράφεί. —
στό

πεΐσμα όλων

«Ε υπ ορεί πο 4

ό

καλλιτέχνης —

τών επιδράσεων — νά'π αράγη άλλο τι άπο τήν τέχνην

ποΰ φέρν. μέσα του ; Μ ήπ ως τάχα ενας Γ ά λ λ ο ς μουσουργός.^ γρίφ ων
μέ τήν βοήθειαν τής ’ Ιταλικής τεχνοτροπίας, θά είμπορέση νά^ παραγη
άλλο πράγμα τό οποίον νά μήν είνε Γαλλική μουσική
πέο καί Χ ερόλδ. —

Και ποιος είμπορει νά έμποδίση έναν

Β λέπε ΏΐμΙταλόν ποΰ

μεταχειοίζετίαι τήν Γερμανικήν τεχνοτροπίαν, νά γράψη μουσικήν ουσια
στικά ’ Ιταλικήν >
'Συμβαίνει1 τώ ρα δτι

κατώτερα-, καί

^
.
άγονοι καλλιτεχνικαί ^ φάσεις

τής έθνικής ψυχής ποΰ γύρω των πάλλεται κχί νά τιην έκφράσουν εις
άξια έργα τέχνης, άκολόυθοΰν δουλοπρεπώς καί κατά βήμα τούς μεγά
λους

ής τέχνης αντιπροσώπους. Καί —

καθώς λέγει ό Σ ολ ω μ ός καυ-

τηριάζων τους μιμήτάς τοΰ Φωσκόλου εις τό Έγκώμιον —

«κάνοντας

σκαλοπάτια τις εξωτερικές μορφές τής τέχνης του, ελπίζουν μέ αύτές
ν' ανέβουν στό εσωτερικό νόημά τη ς». Είναι αυτοί ο! ψυχροί καί άγονοι
μιμηταί, τών όποιων τό έργον εινε έντιελώς περιττόν καί συχνά βλαβερόν,
καί οι όποιοι, άκολουθοΰντες^ ώ ς είπα, τόν δρόμον ποΰ άνοιξε μ5α οιαδήποτε καλλιτεχνική μεγαλοφυΐα, υποτάσσονται τυφλά είς αύτήν, δίδοντες
είς τήν λέξ-.ν έπίδρασις τήν έννοιαν τής μιμήσεως, καθώς λέγει κάπου ό
Κλαύδιος Ν τε Μπουσσύ. Καί είνε άπειροι οί παράσιτοι αυτοί τ ή ς τέ
χνης ποΰ όχι μόνον είνε χιλιάκις κατώτεροι άπο τά πρότυπα ποΰ αν
τιγράφουν, άλλά δέν έχουν κανένα χαρακτήρα ούτε καί καμμίαν εθνιχϊότητα. Τ άχα νά εινε αύτοί τό ιδανικόν τής τέχνης τών οπαδών τή ς παγ
κοσμιότητας

; Πολύ no φοιβοΰμαι, άν δχι δι’ όλους, άλλά τουλάχιστον

διά πολλούς.
Έ γ ώ είμαι έξ εκείνων οί όποίοί παραδέχονται δτι· ή κάθε καλή έπίδρασις εις τήν τέχνην είνε πλοΰτος καί κέρδος δι’ αύτήν, φθάνει νά μήν
ύπερβή ένα ώρισμένον δριον έξω άπό -το οποίον θά· Τνόθευε καί θά έχανε
τόν έθνικόν της χ α ρ Οκτήρρ." Εν α τοιοΰτον κακό-ν έπαθαν είς τά τελευταία
χρόνια οί καθ’ δλον τόν κόσμον οπαδοί τής σχολής τοΰ Βάγνερ, τοΰ κο*λοσσοΰ αύτοΰ, μέσα είς τό γιγάντιον έργον τοΰ όποιου ή κάθε: αδύνατη
καί ασθενική καλλιτεχνική άτομικότης παθαίνει άποσύνθεσιν καί έξάτμισιν.Καί τό κακόν τής βαγνερικής δουλείας έφθασε είς τοιοΰτον σημεΐον,
ώστε νά κριθή άναγκαΐον νά τεθοΰν αί βάσεις εθνικών εταιρειών (καί τί
άλλο παρά εθνικών;) δπως είνε ή S c h o la O an toru m είς τό

Παρίσι,

διά τήν μελέτην καί τήν επιστροφήν είς μίαν εθνικήν αύτόχθονα μουσι
κήν, j

ένα είδος p rotection ism e καθώς λέγει ό Κ άμιλλος Μ ωκλαίρ, δι

ότι, δπως ό ίδιος ακόμα λέγει, — «ή σχολή μας άπέδείξεν δτι έχει δικαιώ
μα τα ζω ή ς. Είμποροΰμεν δέ, χωρίς νά έλαττώσωμεν τήν άξίαν "Βοΰ Β ά 
γνερ, νά δηλώσωμεν δτι ό βαγνερισίμός δέν είνε μία αισθητική ποϋ εΐμπορεί νά μεταδοθή στό Γαλλικόν μας πνεΰμα, ουτε νά άφομοιωθή
αύτό». Δ ιά τό ίδιον ζήβημα τής ύπερ'δολικής καί
δρά&εως καί μιμήσεως, γράφει καί ό
τούς

νέους

Γάλλους

Α λβέρτος Λαβινιάκ,

συνθέτας νά προσπαθήσουν,

μέ

καταστρεπτικής Ιπιπρό

παροτρύνων

παντός

άλλου,

νά διατηρήσουν εις ττην γαλλικήν τέχνην, τάς χαρ^κτηριστικάς ιδιότητας
ποΰ υπήρξαν πάντοτε ή δόξα καί ποΰ είνε ή διαύγεια, ή άβοόττς y|x'i ή
ειλικρίνεια τής έκφράσεως.
«Μ έ αύτά τά μέσα είνε ό μόνος τρόπος νά είνε κανείς φυσικός καί νά
δημιουργήσω διά τον εαυτόν nW Ινα ιδιαίτερον υφος, μίαν προσωπικόίτη-

(και είνε οί περισσότεροι εις τήν τέχνην) ανίκανο, νά δεχθούν >τήν
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τα. Διότι οσάκις θελήσουν ν’ απομακρυνθούν άπο -α ς παραδόσεις τής φυ
λής, θά καταντήσουν άϊέςιοι μιμηταί καί άντιγραφεΐς,

καί θά ομοιά

ζουν μέ εκείνους πού με κόπον μιλούν μίαν ξένην γλώσσαν, με

γελοίαν

προφοράν».

τής φούγκας ποϋ είνε ενα τέλειον μουσικόν δράμα,

τρόπον τινά,

τό

κλειδί δέ κάθε συνθέματος διά τόν δημιουργόν.
Ι'-ΐς ένα έν τούτοις πράγμα ή μουσική ιΐ άκλόνηιον πείσμα έ'μεινεν
ακίνητος, ώσάν μαρμαρωμένη,καί δέν έδέχΟη καμμίαν αλλαγήν καί καμ-

Δίπλα τώρα εις τάς σχολάς τής ψυχράς καί άγονου μιμήσεως, υπήρ

μιαν τροποποιησιν πρός τό χρλλίτερον καί τό εύρύτερον, καί τούτο εινε

ξαν και άλλαι ποΰ είχαν τήν δύναμιν, μολονότι έδέχθησαν τΐήν ξένην έπί-

ή παράδοσις τοΰ διατονικού συστήματος, το σύστημα δηλαδή τοϋ σχημα

δρασιν, νά κρατήσουν τάς έθνικάς των παραδόσεις. Ε ίς τήν Ιτα λ ία ν π.

τισμού τών δύο κλιμάκων,

τής

m in eu rc

καί

τή ς

m ajeure.

Ε ίς

χ. ενα άξιοζήλευτον παράδειγμα τοΰ είδους αύτοϋ είνε ό Βερδης ( Οθέλ-

τίάς δύο αύτάς κλίμακίας ώργίασεν έπί αιώνας ή μρυσική όλου τοϋ κό

λος, Φαλστάιφ), ό Μ-πόϊτο, ό Π ερόζης κ.τ.λ. εις τό εργον τών όποιων

σμου, αί μουσικαί δέ μεγαλοφυΐαι είς τάς διαφόρους εποχάς -εις αύτάς

αναγνωρίζει κανείς -,ιήν εξευγενισμένων μέν άλλά πάντα ' ’Ιταλικήν με-

καί μόνον έστηρίχΟησαν διά νά έκφράσουν τόν κόσμον αύτών. Ή

λωδίμν. Τό άξιολογώτατον δμως παράδειγμα έθνικής κατευθύνσεως εις

κολλησις δμ ω ς αύτή είς ενα πάντοτε καί πτωχόν σύστημα κλιμάκων συ-

τήν τέχνην τό αντιπροσωπεύει ή γεμάτη σφρίγος καί ζωήν νεωτέρα σχο

νετελεσεν ώστε,αν εις τό κολοσσιαΐον δημιουργικόν έ'ργον πΟΰ μ ά ς παρου-

λή τών Ρώσσων νασιοναλιστών, άπό τόν Γκλίγκα ώ ς

τόν Μουσόρζσκι,

τόν Μποροντίν καί τόν Ρίμσκυ - Κορσακώφ, είς τά εργα τών

προσ-

σιασεν ώ ς τώρα ή μουσική, ύπάρχουν ούσιώδεις διαιφοραί ΰφους, δείγμα έν

όποιων

τονου καί ξεχωριστής προσωπικότητος τοϋ ένος ή τοϋ άλλου μουσουργού,

ένώ είνε αισθητή ή ξένη

έπίδρασις, κυριαρχεί όμως ανόθευτος ό εθνικός

υπάρχει όμως καί κάτι τι τό όμοειδές, κάτι τό όμοιόμορφον εις τήν μελω

χα fjjr/.τήρ. Τό ότι δε ή

τέχνη ποϋ -αγωνίζεται καί προσπαθεί νά

μει-

δικήν καί αρμονικήν έντύπωσιν πού πρέπει νά άποδοθή εις τό ότι μελω

νη έξω άπό τό αίσθημα τής φυλής άπό τήν όπ&Ίαν βγαίνει δέν έχει ζωί;ν

δία καί αρμονία βγαίνουν πάντα άπο έναν κ /ι μόνον πάντοτε1 αμοιον διατο

καί άξίαν, τό

άποδεικνύει

νικόν σύστημα. Καί τούτο είνε πτώχεια καί περιορισμό?.

εχη σημασίαν

καί δύναμιν άχό τήν στΚγμήν ποϋ Ρώσσοι μουσουργοί ήρ-

τί> οτι ή Ρωσσική μουσική σχολή, ήρχισε

νά

Δ ι ’ αύτόν τόν λόγον, πολλοί νεώτεροι θεωρητικοί

συνιστοΰν σήμερον

χισαν νά έμπνέωνται άτό τά ς πηγάς τής έθνικής ζω ή ς, είνε δέ πολύ

είς τούς νέους συνθέτας τήν μελέτην καί άλλων συστημάτων, μέ τήν

κατώτερον καί σχεδόν άσήμαντον τό εργον έκείνων ποϋ ήκολούθησαν άντί-

έλπιδα οτι άπό -αύτήν πάντα κάποια ώφέλεια είμπορεΐ νά προέλθη διά

θετον δοομον.

τήν μουσικήν ποϋ ήρχισε νά παθαίνη έξάντλησιν καί μαρασμόν, σφιχτο-

Καί μήπως άν έλθωμεν καί είς τήν -δικήν μας καλλιτεχνικήν ζωήν δέν

δεμένη μέσα είς τιά στενά όρια τών δυο κλιμάκων τάς όποιας άνέφερα.«Εί-

συμβαίνει τό ίδιον : Πότε ήρχισε νά έχη σημασίαν καί άξίαν ή τέχνη μας

νε άνάγκηι— γράφει ό Λαβινιάκ— νά μελετηθούν αί ξ έν α ι κλίμακες καί

παρά άπό τήν εποχήν ποϋ ή ποίησις καί ή φιλο-λογία μρ?ς ήρχισεν

νά γίνουν γνωσταί. Κ αί ίσως είς την έπιστροφήν καί τήν χρήσιν όλων τών

νά

λαμβάνουν ζωήν καί δύναμιν άπό τον λαόν καί άπό τήν έθνικήν παρά-

θησαυρών τής ένορχηστρώσεως. θά στηριχθή είς προσεχές μέλλον ή έξέ-

δοσιν ;

λιξις τής μουσικής».
Καί ό Νταυκουντραί γράφων διά τήν ανατολικήν μουσικήν λέγει —
Η

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΟΥ

Ν Α Σ ΙΟ Ν Α Λ ΙΣ Μ Ο Τ

«Ή

εύρωπαΐκή πολυφωνική μουσική,

χρήσιν τών δύο κλιμάκων, τής
Ή

μουσική, μία μεγάλη τέχνη καί μία μεγάλη επιστήμη, διά νά

περιορισμένη είς τήν αποκλειστικήν

m a je u r e

και

τής

m in e u r e

θά δυ

νηθή νά έλευθερωθή τέλος άπό τήν μακροχρόνιον αιχμαλωσίαν.

φθάση είς τό σημεΐον ποϋ εύρίσκεται σήμερον, έπέρασεν άπό -πολλά σιά

Καρ-.ος τής άπελ-.υΟερώσεώς της αύτής Οά η τον \ά προμηΟεισγ) είς

δια ψ ί άπό πολλάς φάσεις. Μ εγάλαι δημιουργικαί διάνοιαι τήν έπλού-

τούς εύρωχαίους μουσουργούς εκφράσεις καί μέσα όλ ω ς διόλου νέα καί

τισαν μέ τά τολμηρότερα καί άνώτερα τεχνικά μέσα καί τήν ανύψωσαν

χρώματα ποϋ άκόμη δέν συνηντήθησαν είς τήν μουσικήν χρωμοσοπινακίδα».

είτ ΰπέροχον σημεΐον μεταξύ τών άλλων τεχνών. Διά

ό μέγ; αύτό ερ

"Ηρχισεν λοιπόν νά έννοήται,-δτι διά νά απόκτηση νέον σφρίγος και νέα'/

γον συνετέλεσαν διάφορα μέσα. καί πρώτα ή εΰρεσις καί ή καλλιέργεια

ΐύναμιν ή παγκόσμια μουσική, είνε άνάγκη νά δεχθή καί τήν συνδρομήν £λ

τής αρμονίας είς τόν Μεσαίωνα, ποϋ τής έχάρισεν όλον τόν άστείρευτον

λων τόνικών συστημάτων. τών οποίων πλούσια καί μοναδική πηγή είναι ή

πλούτον τ(ής πολυφωνίας,

δεύ-ttepov ή τέχνη- τής άντιστίξεως, ποΰ έ'δωσε

μουσική τιής ,άνατολής καί ιδιαιτέρως ή ίδική μ α ς μουσική πού εχει ενα

δύναμιν, ζώήν καί κίνησιν είς τήν πολυφωνίαν *αί τρίτον, ή επιστήμη

ξεχωριστόν καί έντονον χρώμα μεταξύ όλων τών άλλων, ώ ς καί εις άλλο
•/.«^άλ^ιον θά εχω την εύκαιριαν εύρύτερ,α ν’ άναχτύξ&), '

Δέν είνε τολμηρόν λοιπόν,νά είπή κανείς ότι ή άνάπτυξις και ή έξ«λ ιξις τή ς μουσικής είς τό μέλλον, όπως καί πολλοί σύ^ρονοι θεωρη
τικοί τό προλέγουν,κατά πολΰ Θά «τηριχθfi *** ®!· ξ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ

έπίδρασιν τών να-

σιοναλιστών μουσουργών ποΰ εις τάς διαφόρους καί μουσικώς .ανεκμετάλ

Η

λευτους φυλάς Θά πάρουν άπό “την άγνήν ψυχήν τοΰ λαού τήν ουσίαν χαι

Μ Ο ΥΣΙΚ Η

τό χρώμα τής πρωτογόνου τέχνης του διά νά ανυψώσουν μέ αύτα^τδ καλ
λιτεχνικόν των εργον. Καί αύτό ποΰ γράφω, ήρχισε έν μέρει άπό καιρό»

Τό εν τοΐς «.'Ελλην ικοίς Χρονικοΐς» δημοσιευθεν μικρόν άρθρόν μου

νά γίνεται, ε!γε δέ είς όλους γνωστόν τό πόσον έπέδρασαν είς όλας τάς
σχολάς μερικά! έΐαιρετικαί οώσιογνωμίαι νασιονιαλιστών είς τήν μουσικήν,
άρκεί ν’ άναφέρω έξ αύτών τόν Γκρίγκ, ποΰ εμπνευσμένος άπό τ α ς νορβηγικάς λαΐκάς μελωδίας, έδωσε είς το εργον του μίαν ξεχωριστήν L·φρασιν τήν όποιαν τήν άναγνωρίζει καί ό πλέον άδαής είς τήν μουσι
κήν. Καί άς σημειωθή έδώ ότι αί νορβηγικαί μελωδίαι δεν φαίνεται οτι
βγαίνουν άπό ένα σύστημα τοΰ συγκρούεται μέ τό γ νω Λ όν γενικώς ε >
οωπαι/ίόν. ή πρωτοτυπία των δέ, κην όποιαν ήξερε μέ τόσον λεπτήν τέ
χνην νά έκμεταλλευθή ό Γκρίγ*, οφείλεται μάλλον είς τήν γραμμήν και

κερί 'Ελληνικής μουσικής, φαίνεται ότι προύκάλεσε ποιάν τινα συγκίνησιν είς τούς κύκλους τινών έκ τών Ελλήνων συνθετών καί τινων έ)κ
τών μουσ ικολογούντων. Ούτω ό έν Παρισίοις μουσικός συνεργάτης
συμπληρωματικάς —

κοσμίαν μουσικήν όχι μόνον οί νασιοναλισταί έκείνοι ποΰ^ έμπνεονται απο
μίαν λαϊκήν μουσικήν ποϋ στηρίζεται είς ενα διαφορετικόν σύστημα κλι
μάκων

άλλά καί εκείνοι ποΰ δημιουργούν έπάνω είς τό πνεύμα μιάς λαϊ

μελωδίαν της καί μέ τούς νέους ρΜ ξώς της. Ή

ιδιόρρυθμον

μουσική τοδ Γκρίγκ

μάς πείθει περί αυτού καί περισσότερον άκόμα ή νεωτερα

μουσική των

Ρ ώσσων νασιοναλιστών, ποΰ φέρε. τόσον έντονα τό χρώμα καί

τόσον

Οπβις είς όλα τά μέχρι τοΰδε δημοσιευβέντα άρθρά του, οΰτω καί έν τίώ
Ά λ λ ’ έδράδυνα ίσως νά δηλώσω, ότι έπί τού ζητήματος τή ς Ε λ λ η 
νικής μουσικής δέν συζητώ. Διότι ώ ς έν τή τελευταία περί 'Ελληνικής
μουσικής διαλέξει μου διεκήρυξα, θεωρώ ματαίαν πάσαν περί ταύτης συζήτησιν μεθ’ οίουδή -Λνος, ώ ς

άποστολή λοιπόν

μόνα εφόδια προδάλλοντος γνώσεις

τής

Ευρωπαϊκής μουσικής καί μόνον ταύτης.
Ά π ό τριακονταετίας περίπου περί ττήν έν γένει 'Ελληνικήν μουσικήν
ένασχολούμενο.ς,. ουδέποτε χαρέλειψα

ευκαιρίαν ή περίστασιν,

καθ’ ήν,

άφορμής διδομένης, νά.μή γράψω ή νά μή ομιλήσω δημοσία, εκθέτων σα
φώς καί άπεριφράστως τάς ιδέας καί τάς γνώμας μου. Θ εωρώ λοιπόν
άνιαρόν καί δι’ έμε καί διά τούς παρακολουθοΰντάς με νά επαναλαμβάνω
έκάστοτε όσα έν τόμοις όλοκλήροις κεΐνται γεγραμμένα, έκ 'τών όποιων

βαθειά τόν χαρακτήρα τής έθνικής λαϊκής ψυχής.
'Η

'Ομολογώ, ότι δέν

τού 27 cw άριθμοΰ τοιούιτω βλέπω πλείστιας .αντιφάσεις καί άντιγνωμίας.

κής μουσικής, ή όποία ένώ δέν διαφέρει είς ψ διατονικόν σύστημα άπό
τήν ευρωπαϊκήν, παράγει πλήθος νέων έντυπώσεων μέ τήν

ώ ς γράφει —r επεξηγήσεις».

ήδυνήθην νά έννοήσω τί ζητεί καί τί θέλει νά ειπη ό κ. Πετρίδης, Διότι

είς τό πνεύμα τής μελωδίας καί είς τήν μορφήν τή ς δράσεως καί του ρυθμοΰ.Καί έδώ είνε άνάγκη νά είιτώ ότι είμπορεί νά επηρεάσουν τήν παγ-

τής

«Ε σπ ερ ία ς» κ. Π . Πετρίδης Ιγραψεν έπ’ αύτοΰ «παρατηρήσεις τινάς καί

τών νασιοναλκττών μουσουργών είς

τήν

κόσμιον τέχνην θά εινε χρήσιμος καί γόνιμος, ό έρχομός των δέ, χωρίς να
έ χ ω βέ«α-.:α τήν ιδέαν ότι θά φέοη μίαν έπανάστασιν είς την έν γενει
μουσικήν, ειμπορεΐ όμως ν* τής άνοιξη νέους ορίζοντας και νά τής δωση

τινά, κατά σύμπτωσιν τούλάχιστόν, Θά έπρεπε νά έχωσιν άνίαγνωσθή ύχό
τών άξιούντων νά εχωσι τόν λόγον έπί τή ς Ε λληνικής μουσικής. Ούτος ό λ ό γ ο ς , δι’ όν έ π ’ ο ύ ·δ ε ν ί λ ό γ ω ε ν ν ο ώ ν ά συιζη. τ _ή σ ω
έπί ζητήματος σχεδόν έξαντληθέντος έν ταίς κατά καιρούς συζη^τήσεσιν.
"Αν δε γράφω τά ς όλίγας τιαύτας γραμμάς έξ άφορμής τών ύπό τού κ.

νέαν εκφρασιν καί νέαν ζωην.

(Ακολουθεί)

Πετρίδου γραφέντων, πράττω τοΰτο οΰχί διά νά συζητήσω, άλλ’ άπλώς
διά νά υποδείξω είς αύ-aov όπόσον ασθενής τυγχάνει ή βάσις, έφ’ ής .στη

Γ . Α α μπ ελέχ

ρίζει τάς σκέψεις του, γράφων έκάστοτε περί Ε λληνικής μουσικής.
Καί πρωτιίστως άντικ^ούω, ώ ς οάδαμοΰ δυναμένην νά στηριχθή, την
γνώμην, τήν μομφήν μάλλον, δτι «ό 'Ελληνικός λαός δέν έννοεί τά εργα
τών Ε λλήνω ν συνθετών, διότι στερείται επαρκούς μουσικής μορφώσεως».
Ό

'Ελληνικός λαός -ποσώς δέν έχει ανάγκην ειδικής δι|απαΐ··δαγωγήσεως,

Τνα κατασ'τή ικανός νά έννοή μουσικήν ξένην πρός τε τήν ψυχήν καί

ίτρος

τά ώ τά τθυ. Καί μόνον αϋτη ή βαρύτατη /.ax’ αύτού μομφή είνε

ρωπαϊκήν μουσικήν, ειτϊ κλασικήν είτε «λβφράν, καμμίον δεν εχη άνάγ-

ίκονή νά -AaTappt^r, τήν γνώμην τών τά τοιαύτία ίσχυριζομένων, οίτινες,

ηην v i άκούη λ.χ. τόν «Π ρωτομάστορα», Γνωρίζει νά άκούη τον Βΐά-

ασφαλώς γινώσ<κοντές, ότι πρόκειται περί μουσικής δλω ς

γνερ, τόν Βετόβεν, τόν Μ χάχ . , , τό Λέχαρ καί τους τόσους άλλους Εύ-

τήν Ελληνικήν

ξένης πρός
αύτόν

ρωχαίους μουσουργούς. Ά λ λ ’ δτιαν οί λεγόμενοι Έ λ λ η ν ε ς

χλέον

χωσι κίνδυνον αποδοκιμασίας, καί ό -Ελληνικός λαός μετά καρτερίας

καθαρώς Ευ

θέσεις των,πρέχει νά έχωσι καί τήν ειλικρίνειαν νά λέγωσι χρός αύφν

ψυχήν,' ζητοϋσιν άφελίστιπια νά προχ^ιδεύσωσιν

διά τής έκμαθήσεως τής Ευρωπαϊκής μουσικής, ινα, γνώστης
■τούτης, linrfM

νά έννοή τήν είς

αύτόν σερδιριζομένην

τήν άλήθε^ν,δτι χρόκειτοι ούχί χερί'Ελληνικής μουσικής,άλλά

ρωπαϊκήν μουσικήν ύπό τό πρόσχημα τής 'Ελληνικής τοιαύτης.
’'Οχι ! Ό

συνθέται ε-

Ε λληνικός λ αός διόλου δέν εχει ανάγκην διαχαιδαγωγή-

χερί

Εύ-

ρ ω ψ ϊκ ή ς τοιαύτης, μ ^ ά μόνης τής διαφοράς, δτι ή μουσική των ,αυτιη

5εω ς και πρόχαιδείΐας χρός έκμάθησιν μουσικής δ λ ω ς ξένης πρός την

είνε γεγραμμένη υπό Έ λλη να ς,

φύσιν καί τάς χαραδόσεις αύτοϋ. Ά λ λ ά καί οίοσδήποτε άλλος λαός δέν

σεω ς. Τότε οέ καί οί συνθέται τών τοιούτων έργων ούδένα θά διατρέ-

Οά ήτο άξιος έαυτοϋ, άν Ιιεπαιδαγωγείτο, νά έκμάθη ξένην πρός αύτόν

χωσ; κίνδυνον άχοδοκιμασίας, καί ό

μουσικήν, μόνον καί μόνον διά νά περιφρονή τήν έθνικήν ·του

θά άνέχηται τ ά ς Βαγν-εριζούσας τρικυμίας καί τάς βροντάς καί τάς ά-

μουσικήν.

ή έχί

'Ελληνικής όχωσδήποτε ύχοθέ-

Ελληνικός δέ λαός μετά καρτερίας

Διά τοϋτο θεωρώ άστοχον τήν γνώμην τοϋ μουσικού' συνεργάτου τιήΐς « Ε 

στραχάς) δχως καί αύτ* τά ούρλιάσματα άκόμη τών μαϊστόρων χρός 'τόν

σπερίας», ότι χλειστάκις Εύρωχαϊκοί λαοί άχέκρουσαν έν άρχή ώρισμένας

πρωτομαΐστορά των.

μουσικάς συνθέσεις,

,ψς

όποιος δμως z/ατόχιν ήγάπησαν καί έξέσπασαν

Ωΐστε, χροΐκειμένου (χερί έργων

ούδε χό’ρρωΟεν σχετ^ζομένων πρός
jrov

είς θερμάς ύχερ αύτών εκδηλώσεις καί διαδηλώσεις. Οί λαοί ούτοι δέν

τήν Ελληνικήν μουσικήν, δέν πρέχε( νά φαίνη^αι χαράδοξον είς

έκλήθησαν νά άκούσωσι καί νά κρίνωσι ξένην πρός

μουσικήν,

μουσικόν συνεργάτην τής «'Ε σπερίας», δτι όντως «καθηγηταί τινες δύ-

ά λλ ’ έκλήθησαν νά άκούσωσι καί νά κρίνωσι μουσικήν ίδικήν των. Έ τ ι

ν αντ α ι νά γνωριζωσι περισσότερα κοί καλύτερα άχό τούς δντως οίκτρώς

δέ περισσότερον έχιδαρυντικόν διά τους συνθέτας τών

ναυαγήσαντος Έ λ λη να ς συνθέτες».

συνθέσεων είνε,, καθόσον -ά

αύτούς

άχοκρουσθεισών

έ'ργα αύτών άπεδοκιμάσθησαν ώ ς μουσική,

ούχί ξένη πρός τους άποδοκιμάσαντας λαούς

ά λ λ ’ ώ ς μουσική ίδική των,

Α λ λ ’ έκεΐνο, οχερ προέχει, δεν εινε, άν ό Ε λληνικός λαός δύναται'
ή δέν δύναται νά έννοήση τ « έργα τών Ε λλήνων συνθετών, ή άν δείται

τοϋ τόχου των, τού "Εθνους των. Έ ν ώ ό 'Ελληνικός λαός, ό τοσούτον

διοχαιδαγωγήσεως χρός τούτβ καί προπαιδείας.' Τ ό προέχον είνε, άν τά

άδασανίστως χαρακτηριζόμενος

εργο τών συνθετών εκείνων, οιτινες έμμόνως ζητοΰσι νά διαφημίσω?! χ(αί

άδιαχαιδαγώγητος μουσικώς.

ύιχό τών

νομιζόντων. οτι ύχό τόν ήλιον ούδεμία άλλη μουσική τέχνη υπάρχει πλήν

νά έπιδάλωσι ταΰτα ώ ς μουσικήν 'Ελληνικήν

τής Εύρωπαϊκής, άποδοκιμάζει τά ς σερδιριζομένας εις αύτόν συνθέσεις,

ληνικήν μουσικήν, ή ού. Καί ερω τώ : Τ ις τών 'Ελλήνων συνθετών ηύ-

διότι άκριδώς εινε ξέναι, χάριν δημοκοπίας διαφημιζόμενοι ώ ς

δόκησεν,

νικοί. Αΰτη είνε ή διαφορά.

'Ε λλη

,

άν δντως άποτελώσιν 'Ε λ 

είτε κατεΐδέχΟρ} νά μελεΐτήστ, χο-οε ττήν καθόΚου

μουσικήν ;

Α πολύτως ουδείς ! Ά ν

Ελληνικήν

ή μουσική γραιφή χαρέχη είς αύτούς

ώ ς .αφελέστατα διατείνονται τινές τών 'Ελλήνων

τήν εύκολίαν νά άνογινώτκωσιν δσα έχοιτούντες λαμδάνουσιν έκάστοτε

ί υνΟετών -— προέρχεται έκ τής 'Ελληνικής ψυχής, πρέπει χρωτίστως

χαρά τοϋ δεινός ή τοϋ άλλου μουσικά θέματα, εινε δυνατόν νά λογισθή

νά συγκινή αύτήν .ταύτην τήν 'Ελληνικήν ψυχήν. ίΓήν στιγμήν δέ καθ’

τούτα ώ ς

ήν ή 'Ελληνική ψυχή ού μόνον μένε» ασυγκίνητος, άλλά καί άχόδοκιμά-

τόσον δά αδέσποτον πράγμα είνε ~ύτή ή τοσούτον χαιδαριωδώς ύχο-ςιμω-

ζει τήν πρός αύτήν ψευδώς παριστωμένην ώ ς μουσικήν 'Ελληνικήν, δέν

μένη τέχνη καί τεχνοτροχία τής Ε λληνικ ής μουσικής, ώστε οί κύριοι

Μουσική, ήΙ^ις —

γνώσις τής τέχνης τής Ε λληνικής μουσικής ; Έπί

τέλους

δύναψι νά ύχάρξη τρανωτέιρα άχόδειξις, δτι οί λεγόμενοι "Ελληνες ού-

ούτοι συνθέται νά θεωρώσι χεριττήν πάσα'/ έπ' αύτής χροχαίδειαν καί1

τοι συνθέται είς ούρονούς τοξεύουσϊ, νομίζοντες, δτι τήν 'Ελληνικήν ψυ

μελέτην ; Καί δέν έχω έν τοιαύτη χεριπτώσει απολύτως ύπέρ έμαυτού

χήν καί ζωήν άνοχαριστώσι διά τών λεγομένων 'Ελληνικών συνθέσεων

τό δίκαιον, άν. άντιστρέφων δ,τι h κύριος μουσικός τής «Ε σπ ερ ία ς» συ

των, έν ώ αύται ούτε κ οτά κεραίαν τυγχάνουσιν 'Ελληνικοί, ά λλ ’ ουτε

νεργάτες εγραψεν, είχω. δτι ουχί ό 'Ελληνικός λαός. ό διαγινώσκων

ώ ς ψευδείς καν απομιμήσεις τιής 'Ελληνικής μουσικής τεχνοτροχίως κοί

κάλλιστα καί ιέκτιμών τήν μουσικήν αύτού, ά λ λ ’ οί λεγόμενοι "Ελληνες

χαραδόσεως δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν.
Ό

’ Ελληνικός λ α ό ς εύ-^αρίστίως ακούει τήν Ευρωπαϊκήν μουσικήν,

δχως καί οίανδήχοτε άλλην μουσικήν. Ά λ λ ’ δταν θέλη νά άκούση Ευ

σύνθετοι και οι ομοφρονούντες αυτοίς, είνε άνάγκη νά

χροχαιδευθώσι

καί διαχαίδαγωγηθώσιν έχί μακρόν, ούτως ώστε, εκμανθάνοντες όχωτδή-

\

itιντε τη ν τέχνην τ ή ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς μ ου σικ ή ς, νά δύνανται νά λ έ γ ω σ ιν οτκ
ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι όπω σοΰν « χ ί τ α ύ τ η ς ;
"Ο τ·, τοΰ το π ρέπει ν ά γίνη

ούδεμία χ ω ρ ε ϊ « μ φ ιδ ο λ ια .

ά ρ α γ ε τόσην α ύτα χ άρνη σιν οί έ κ τ ώ ν

χ ιστον, ο ιτ ιν ε ς διά χ α ν τ ο ίω ν μ εθ ό δ ω ν και
τήν « λ η θ ή

τ ρ ο χ ώ ν , ου ϊεμ ια ν σχεσιν χ ρ ο ς

έ χ ό ν τ ω ν , χροσχ-αθοΰσι ν ά χ είσ ω σ ι

τον 'Ε λ λ η ν ι

κόν λ α ό ν , οτι αί συνθ έτεις α υτώ ν υχο εχοψιν μ ου σικ ή ς εινε

Ε λ λ η ν ικ α ι ,

Η
τόν

μέχρι
λ όγον

κ α λ λ ιτ ε χ ν ία ν

Α λ λ ’ έχουσιν

Ε λ λ ή ν ω ν συνθ ετώ ν εκείνοι τ ο υ λ ά 

τοΰδε χ ο ρ ε ία "οων χ άν

ά λ λ ο μ α ρτυ ρεί. Δ ι α

χ ά σ α ,έμφάνισις συνθέσεων

μόνον ο ίκ τρ ά ν

χάντοτε

ά χοτυχία ν

αύτώ ν) ώ ς

θ ά ση μ ειοί,

ά ρ του ς ετι χ ερισσ ότερον έν τή συνειδησει τοϋ

τοΰτον δ

'Ε λ λ η ν ικ ώ ν

αλλα

κα ι

θα

ά κ ρ ιδ ώ ς
δή θ εν , ον

κ α τ α ρ ρ ιχ τ η

Ε λ λ η ν ικ ο ύ λ α ο ΰ , κρατυνό

μενου έχι μ ά λ λ ο ν έν τι?, ιδέα , δτι οί' τοιοΰτοι

συνθέται

είνε ε ν τ ε λ ώ ς

α

δ ιό ρ θ ω το ι, καί δτι δέν είνε δυνατόν να ήνε α λ η θ ε ίς ^ α λ λ ιτ ε χ ν α ι έκείνοι
οίτιινες μ ε τ ’
λευκόν

τό

ένοχου εχ ιμ ον ή ς κα ι μ ε τ α

νά

τα ύ τη ν φοράν χαροτίρΰνω

ά φ ή σ ω σι κ α τ ά μ έ ρ ο ς

δρυτο.ν φ ιλοσοφίαν ‘τ ω ν
«ροελεύ σεω ς
χ ρ ο ξεν ή σ ω σ ιν

θ εω ρ ία ς

τή ν χ ερ ί

το υ ς

«ε λ ε ύ τ ε ρ η ς

δ η μ ιο υ ρ γ ία ς»

και

τάς

τόσας

τω ν,

τάς

ό χ ο ία ς

ά δ ια κ ό χ ω ς

τό

νοήΗ
μ ον

κοινον,

έντύ χ ω βιν

είς

άλλας

κυρίους

α συ στά του ς

να

καί

κοχανίζουσι
χ ^ υ σω σ ι

Ρ όδω

χηδήματα

-

..

Ζητοϋν νά αποδείξουν είς τόν λοιπόν κόσμον, άπό τόν όποιον μάς offteμόνο^σαν, δτι μαχόμεθα δι’ άτιμων δπλων.
Ή άλήθεια πρόκειται νά καταπνιγή, ή ευγλωττία τής είδηρεογραφίας
νά διαστροφή, διά νά πιστεύση, τό κοινόν τών ουδετέρων Κρατών, τό
όποιον μονοπωλιακώς τροφοδοτεί ή ’Αγγλία με τά καλώδιά της, δτι
χρησιμοποιοΰμεν δηλητηριώδη βέλη. Καί δμως τά Ο,πλα μας, προ τών
οποίων τό ήμισυ τοΰ ανθρωπίνου γένους τρέμει, είναι τόσον καθαρά και
ή άσπίς μας τόσον ακηλίδωτος, ώστε νά παραστώμεν είς τους μετα
γενεστέρους καί πρό τοΰ δικαστηρίου τής παγκοσμίου ιστορίας τοσον _
καθαροί, δσον επιτρέπεται νά περιμένη τις εύλόγως ά?τό ένα λαόν ποΰ
έγέννησεν ενα Αεϊβνίτιον, καί ενα Καντιον, ενα Φιχ*ε και ενα
Χέγκελ, ενα Δΐέσσιγκ καί ενα Σίλλερ, ενα Χαίνε καί ενα Γκαΐτε, ενα
Μόζαρτ καί ένα Μπετόδεν, ενα Μένδελσον καί ενα Βάγνερ, ενα Χέλμχολτζ καί ενα Ζέππελιν.
Τό πρώτον δπλον μας είναι τό καλύτερον δίκαιον. Δέν έπιζητούμεν

τούτους

κατακτήσεις άλλ’ ύπεραιψτίζομεν εν δίκαια αμυνη το πάτριον έδαφος
Δέν μ ά ς ωθεί τό έλατήριον τής έκδικήσεως, ώ ς τοΰς Γάλλους, οΰτε ή

χ α ρ ιτ ο ύχόχτκυ
διά

νά

εκ λ α μ δα -

νοντες τόν Ε λ λ η ν ι κ ό ν λ α ό ν τοσοΰτον ά^,ελή, νά ά φ ίσ ω σ ι κ α τ ά μ έ ρ ο ς , τ »
χ α χ έ α λ ό γ ια καί υά h

m

ως

τοσουτου Θράσους χ α ρ ισ τ ω σ ιν

μ έλ α ν .

Δ ι ’ ΰ σ τά τη ν λοιχόν

_

κ α ί, ψ υ χ ρ α ίμ ω ς ,άντι<μετωχίζθν-

τ ε ς τήν σκλη ράν χ ρα γ μ α τικ ότη ιτα , νά θ ελ η σ ω σ ιν έχι τ έ λ ο υ ς να διδ α χ θ ώ σ ι
τήν τέχνην τ ή ς 'Ε λ λ η ν ικ ή ς μ ου σικ ή ς, τ ή ς τ ε λ ε ί ω ς ϊ ί ς α ΰ του ς ά γ ν ω σ τ ο υ .

Κ . Α . Ψάχος
Καθηγητής τή ς Βυζαντινής Μουβικής
έν τφ*Ωδείφ Ά Φ ηνών
#

εδαφική άδηφαγία, δπως τους Ρωσσους, ουτε ό φθονος, ω ς τους Α γ 
γλους, άλλ’ ή αυστηρά ύπαγόρευσις τής έθνικής αιτοσυντηρησεως. Επί
44 έτη άντέστημεν είς πάσαν προσπάθειαν πρός έκμηδένισιν τών κλη
ρονομικών μας εχθρών, διότι δεν επεθυμοΰμεν Αδαφικην επεκτασιν,
άλλά νά διατηρήσωμεν τά κεκτημέν« καί νά Ιργασθώμεν έν ειρήνη’Ακόμα καί κατά τό ετος 1905, δτε ή Ρωσσία έκειτο παράλυτος καί
ήδυνάμεθα νά τής καταφέρωμίεν τείλειωτικόν ίπλήγμα, παρητήθημίεν
γενναιοφρόνως τής εύθηνής ταυτης δάφνης, διότι το ξίψος μας ηκονιζομεν πρός άμυνάν μας μόνον καί δχι πρός έπίθεσιν. Και όταν ή
’ Αγγλία κατά τόν πόλεμον τών Μπόερς είχε σχεδόν αποκαμει και ευρίσκετο εις την «εξοχον σ^ομόνωσίν» της, ήτις ήπείλει νά την καταοτρέψη, δέν έπελήφθημεν τής ευκαιρίας νά δεχθώμεν τήν συμμαχίαν
ήν μάς προσέφερεν ό Τσάμπερλαιν και μοιρασωμεν ουτω μετα τής

s

’ Αγγλίας τήν παγκόσμιον κυριαρχίαν, αλλ

ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΑΣ ΟΠΛΑ

εκρατησαμεν το ξίφ ος εις

τήν θήκην, διότι δέν ήθέλομεν νά έξαπολύσωμεν ένα παγκόσμιον πά- .
λεμον πρός έπένπασιν τής δυνάμεως μας παρα μονον χαριν τοΰ αναμ
φισβήτητου δικαίου μας. Η Γερμανιική Λευκή βίβλος, ή Άγγλικίή

Τό μηνιαΐον περιοδικόν «Noid utid Slid» δημοσιεύει ύπό τόν τίτλον τοΰτον
πραγματείαν τοϋ έν τω Πανεπιστημίφ τοΰ Μονάχου διακεκριμένου κα'θχιγητοϋ
καί δημοσιολόγον Stein, δστις ώ ς εξής περιγράφει τά δ π )α διά τω ν όποιων ή

κυανή καί ή φαιά τοΰ Βελγίου όρτεδειξαν μετ ακαταγώνιστων επιχει
ρημάτων διά πάντα μή τυφλώττοντα, δτι είς την τελευταίαν άκόμη

Γερμανία αντεπεξέρχεται κατά τών εχθρών αυτής :

■στιγμήν εΐμεθα πρόθυμοι νά φεισθώμεν τής Γαλλίας, εαν η

«Τό ήμισυ τών κατοίκων τής υδρογείου, συμπεριλαμβανομένων τών

Αγγλία

,πρ,ρέμενεν ούδετέρα. Ά λ λ ’ ή ’Αγγλία είχεν ήδη καταπατήσει τό δίκαιον.

κιΐρίνων καί μαύρων, έπεστρατεύθη ύπό τών Ά γ γ λ ω ν , δπως καθυπο-

Ή Βελγική σΰδετερότης, ώ ς ήδη έπισήμως διεπιστώθη, είχεν άπό πολ-

τάξωσι τά δύο μεγάλα Κράτη τής Κεντρικής Ευρώπης. Δέν άπέκοψαν
μόνον τα τηλεγραφικά σύρματα, άλλά μάς ε στέρησαν και τής τιμής.

λοϋ έγκαταλειφθή υπέρ τής Α γγλίας. Ό Σ ερ ’Έ δουαρ Γκρέϋ μετά τοϋ
Ίσβόλσκυ και τοϋ Ποανκαρέ άπό μακροΰ χρόνου είχον προσχεδιάζει

toy /ϊάρόντα πόλεμον καί εΐχον έν αύτώ περιπλέξει ΐόγ άτυχή βασιλέα
Αλβέρτον, οστις έκουσίως έθυσίαζεν είς Συνεννόησιν τήν ούδετερό-

κόσμου άναγνωριζόμενον, «ή υπεροχή τών στρατευμάτων μας» κατά

τητα τής χώρας του. Ευτυχώς τό παιγνίδιον
έγκαίρως.

περί τής άπό στρατηγικής άπόψεως υπεροχής μας τούτης, άλλά πάν

τοΰτο

τό προείδαμεν

Ή δολοφονία τοΰ διαδοχικού ζεύγους τής Αυστρίας ήτο μόνον μία
εύκαιρος αφορμή, όχι όμως καί πραγματική τοΰ παρόντος πολέμου,
Ουτε εις τά γραπτά ουτε εις τά άγραφα δίκαια τοΰ πολιτισμού δλων
τών ζωνών καί χρόνων, υπάρχει ανώτερος τίτλος δικαίου πρός πόλε
μον,άπό τήν άμυναν. Καίέπειδή ημείς έσύραμεν τό ξίφος άναγκασθέντες
πρός άμυναν, δυνάμεθα νά θεωρούμε ν ώ ς κυριώτατον καί Γρώτον δ
πλον μας τό καλύτερον δίκαιον. Μένει καί θά παραμείνη αιωνίως ίσχύον
τό γνωμικόν: «"Ε ν είνε εκείνο δπερ ωφελεί: ή αλήθεια είναι ε
κείνο δπερ παραμένει : το δίκαιον ’■»
Δεύτερον δπλον μας κατά τήν κοσμοϊστορικήν ταύτην περί υπάρξεως
μας ή μή υπάρξεως ,πάλην, είναι ή άνωτέρα ηθική μας. Τ ό δτι ή Ρο>σ-

ξηράν καί θάλασσαν καί άέρα. Και δέν είμαι μέν αρμόδιος νά ομιλήσω
τως, πρόκειται νά άποκαλυφθώσι τά ψυχολογικά ελατήρια τοΰ ίσχυροτάτου τούτου δπλου μας. "Ο,τι χαρακτηρίζει τά στρατεύματά μας
δέν είναι ή κτηνώδης ύπακοή αί άθλητικαί ασκήσεις δπως ,ταρά τοις
’ Ά γγλοις, ουδέ, τέλος, ή άπό τριών ήδη δεκαετηρίδων σνστηματικώς
ύποκεντοίμένη ευαισθησία παρά τοις Γάλλοις,
άλλ’ ή πειθαρχουμένη θέλησις πρός νίκην, τό βάδιζε ιν πρός τόν πόλεμον μετ’ ενθου
σιασμού καί πεποιθήσεως ;τερί τοΰ δτι είς τόν Ιερόν τοΰτον πόλεμον
δέν υπάρχουν ταπεινά ελατήρια εκ μέρους μας, άλλ’ ή ακατάσχετος
ώθησις τής Εθνικής αύτοσυντηρήσεως. Ή εις τήν πολιτικήν έφαρμοσθείσα «κατηγορηματική επιταγή» τοΰ Κάντιου, αποτελεί τό κυριαρ
χούν έμβλημα διά τά στρατεύματά μας τής ξηράς τής θαλάσσης καί

σία δέν στερείται ηθικής καί δτι ή Γαλλία είναι ανήθικος δέν χρειάζε

τοΰ άέρος,— δτι ήτο άλλοτε διά τούς .Εβραίους ή στήλη τοΰ πυρός.
Είμεθα ανίκητοι, ούχί διότι όχυροΰμεθα δπισθεν τεχνικώς κατασκευα-

ται νά έπιμείνιι τις απέναντι τοΰ περιστατικού, δτι ή μέν Ρω σσία ώς

ζομένων τάφρων καί χαρακωμάτων, άλλά διότι ώ ς είς τά στρατεύματά

τόπον εξορίας της εχει τήν Σιβηρίαν, ή δέ Γαλλία έ'χει άπό δεκαετή^
ρύδων ήδη τό Παρίσι, ώ ς «ηθικήν» Σιβηρίαν της. Δέν άμιλοΰμεν πέρι

μας κυριαρχεί μία καί μόνη θέλησις πρός νίκην, θέλησις όμοία πρός

τών Σερβικών δολοφονιών, Βασιλέων καί Διαδόχων, παρά μόνον πρός
συμπλήρωσιν τοΰ : p a r nobile fratr,um. Ή Ρ ω σσία παραμένει άπό
εκατονταετηρίδων ή εφανσεις πάσης διαφθοράς, τών πολιτικών δολο

Οί -εχθροί μας, αρτως καταμερίζονται είς πολυγλωσσίαν ουτω καί είς

φονιών, τών προγκρόμ, τής διοικητικής εξορίας εις την Σιβηρίαν. 01
Παρίσιοι παραμένουν άπό τοΰ μεσαιώνος ή μεγάλη σχολή τής άνηθικότητος, τών κληρονομικών αμαρτημάτων καί τών έκφυλων ροπών.
Άλ?.’ ή Ά γγλ ία ! Τί γίνεται ή Α γγλική «m orality» ; Ποΰ υπάρχει
πιστοποιουμένη ή θεωρία τοΰ «αγγλικού αισθήματος» τοΰ οποίου τόν
ορισμόν έδημιούργησεν ό Ά δ ά μ Σμ ίθ ; ΟΙ ’Ά γγλοι έ'σχον ,ποτέ ενα
ήθικοπολιτικόν θησαυρόν «m agna charta καί h abeas
corp u s acta
Ά λλ, οί “Ά γγλοι διαρκοΰντος τοΰ πολέμου, φαίνεται νά έχουν χρεωστάσιον τόσον έπί τής αλήθειας, δσον καί έπί τής ηθικής. Έσταμάτησαν τήν ήθικίήν άμοιβήν.
Κ αθώς εξώθησαν εις Άντβέρπην τούς Βέλγους πρός αντοκαταστροφήν, κατεπάτησαν τό διεθνές δίκαιον, άπειλοΰντες μάλιστα νά παραλύ
σουν τούς ουδετέρους διά τής τοπσθετήσεως ναρκών έπί τοΰ /ταρθμου

φρούριον, τό ό,πόϊον δύναται νά άντιμετωπίση καί τηλεβόλον τών 42.
συμφέροντα άλληλοσυγκρουόμενα, τά στρατεύματά μας, τουναντίον, ώ ς
.έχουν ενιαία τά παραγγέλματα εΐς γερμανικήν γλώσσαν, οΰτω έχουν καί
ένιαίον τό συμφέρον νά νικήσουν ή νά άποθάνουν. Τ ό λυσιτελέστερον
δπλον δμως πρός διατήρησιν τής ιδίας υπάρξεως καί τής έθνικής άκεραιότητος ήτο καί θά παραμένη πάντοτε: ένότης έν τφ σκέπτεσθαι, αίσ
θάνεσθαι, καί ,πράττειν. Ε1? τό δείγμα τοΰτο τής ένότητος 120 έκατ.
άνθρώπων, οί οποίοι θέλουν τό αύτό, θά νικήσωμεν έν τέλει άπέναντι
τών 320 έκατ. άνθρώπων τούς όποιους διακρίνουν πολυσχιδείς, άλληλοδιασταυρούμεναι άντιτιθέμενα; καί άλληλαναιρούμεναι, ,προθέσεις και
θελήσεις.
Τό τέταρτον οπλον μας εΐναι «ή εΐς τό έπακρον ανεπτυγμένη τεχνική
νά πετώμεν διά τών Ζέππελιν καί νά νικώμεν διά τώ ν 'Κρούπ είς τήν
Λιέγην, είς τό Ναμπούρ είς τήν Άνπτβέρπαν είς τό Αίλλην καί εΐς τό

τής Μάγχης· δπως διαπράττουν προδοσίας τών φυλών, συγκεντρώνον-

'Ρέϊμς. Αί πρόοδοί μας είς τήν φυσικήν καί τήν χημείαν είς τήν μηχα
νικήν τέχνην είς τήν όπλουργικήν είς τήν στρατηγικήν καί τακτική, είς
τήν αστρονομία-# καί τήν γεωγραφίαν, μάς παρεσκεύασαν τάς σημερι-

τες άπό δλον τόν κόσμον άγριους καί βαρβάρους, μαύρους κα!' κίτρι

νάς νίκας: Π αρ’ ήμΐν τό πρώτον άνεπτύχθη ή τέχνη τού πολέμου είς έ

νους διά νά εκμηδενίσουν τόν γερμανικόν εκείνον πολιτισμόν υπρ τοϋ

πιστήμην. Τούτου ενεκα έγραψα προηγουμένως είς άλλο τεύχος, τονί
ζουν ιδιαιτέρως τήν πολεμικήν μας άξίαν. Γκς τόν παγκόσμιον τούτον

οποίου έξετροόφησαν είς τήν μουσικήν είς τήν φιλοσοφίαν καί εΐς τάς
τέχνας — πάντα ταΰτα αποτελούν άνόσιον βανδαλισμόν. Τ ό τρίτον
μας δ,πλον είναι τό εστω καί ουχί άνευ φθόνοι» παρ’ ολοκλήρου τοΰ

πόλεμον δέν αποφασίζει ό άριθμός, άλλ’ ή διανοητικότης. ’Εάν ποτε οί
λόγοι τοΰ Βάκωνος: «Τ ό γινώσκειν είναι δύναμις», υπήρξαν αληθείς»

βήμερον, είνε είπέρ πΟτε.Έάν νικήρώμεν σήμερον Μ όψείλωμεν τήν νί
ταύτην, οχ! μόνον είςτήν ενέργειαν τών στρατευμάτων καί τών ήρωϊ
κών ηγετών αίτών μέ τόν Αΐτοκράτορα έπί κεφαλής κατά πρώτιστον

μας, αί όποϊαι προεκάλεσαν τόν φθόνον δλου τοΰ κόσμου, είναι ή τάξις, ή ανατροφή, ή ακρίβεια, τό μέτρον έν ^ταντί, ή άφοσίωσις προς

λόγον εις τήν γερμανικήν επιστήμην και είς τήν γερμανικήν τέχνην

τό καθήκον έν ένί λόγφ : «ή πειθαρχία». "Εκαστος γνωρίζει ακριβώς

Κρούπ καί Ζέπ,πελιν ποϋ μάς έξωμάλυναν τόν δρόμον.Αΐτοί κατέστησαν

τί οφείλει καί ποΰ ανήκει. Διά τοΰτο αί πρώται μας μεγάλαι επιτυ
χία! ήσαν ή έπικρατήσασα απαραδειγμάτιστος κινηιτοποίησις, συντελε-

δυνατός τάς αστραπιαίας έπιτυχίας. Έ άν δέν έπετυγχάνομεν τήν άλω
σιν φρουρίων μετ’ αστραπιαίας ταχύτητος ή πλειονότης τών ουδετέρων
ΰά έστρέφετο πρός τήν Ά ντάντ καί θ ά συνεπολέμει μετ’ αύτής. Αύτό

σθεΐσα μετ’ αυτομάτου οίονεί ακρίβειας καί υπολογισμού, θαυμαοίως
καταστρωθέντος. Ύπήιρξαμεν πανέτοιμο*.., Ή ε,πιμελη(τεία, αί ir /t'.ο

θά ήτο ή καταστροφή μας Ή έπί επιστημονικών βάσεων στηριζομένη

νoj.itκαί ύπηρεσίαι κλ.π., ήσαν άπό ετών κανονισμένα μετά μαθηματι

.πολεμική τεχνική μας έπετέλεσε τό μεγαλύτερον θαύμα τής παγκοσμίου

κή! ακρίβειας μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών. Ούδέν χάος, ώ ς έν

'ιστορίας, τήν άλοχκν τοΰ ετέρου εκ τών μεγαλυτέρων φρουρίων τοΰ

Γαλλία, άλλά κόσμος. Ούχί σύστημα δωροδοκίας ώ ς >ν Ρωσσία, άλλά
καθαραί χεΐρες. Καί διά τοϋτο ήδυνήθην νά εΐπω προηγουμένως :

κόσμοι;— τής Ά ντβέρπης,— είς όλιγίστας ήμέ'ρας. Οί μεταγενέστεροι
θ ά διηγούνται μετά θαυμασμοΰ τήν ένδοξον ταύτην πράξιν τής γερ
μανικής πολεμικής επιστήμης. Ή ^ττώσις τής Ά ντβέρπης αποτελεί τήν

δ,τι, έπετέλεσε τό γενικόν μας ΈπιΤελεΐον ούδέν άλλο ήτο ,παρά έφηρ-

αρχήν τοΰ τέλους τοΰ μονοπωλίου τής Αγγλικής θαλασσοκρατορίας.

μοσμένη επιστήμη, ζώ σα μαθηματική, μεταβληθεΐσα είς στρατόν. Ή
οργανωτική αϋτη ικανότης, ήτις έπέτρεψεν εις τό γερμανικόν έμπό

Τό μεγαλούργημα τοΰτο όφείλομεν βεβαίως εΐς τά τηλεβόλα τών 42
καί είς τους άνιχνευτικούς πλόας τών Ζέππελιν.

ριον καί τήν βιομηχανίαν νά προσεγγίσουν τό πρότερον εΐς μακράν
άπόστασιν ευρισκόμενον παγκόσμιον Αγγλικόν έμπόριον, μάς προσε-

Τ ά δ,τλα ταΰτα παρίστανται είς τούς οφθαλμούς τοΰ παρατηρητοΰ
ώς ή έφηρμοσμένη επιστήμη, ώ ς χάλυψ καί σίδηρος καταστάσα μαθη

τάς άνωτέρας τεχνικάς σχολάς μας, οϋτε τάς έμπορικάς τοιαύτας νά

ματική. Έ άν λοιπόν είς τήν λυσσώδη ταύτην πάλην, εναντίον τοΰ ήμί-

άπομιμηθή, άλλ’ άντί τούτου νά άνομολογήση, τόν Ιμπνέοντα τόν τρό
μον σεβασμόν, πρό τής γερμανικής επιμέλειας, εύθύτητος καί δεξιό-

σεος τοΰ ανθρωπίνου γένους, έξέλθωμεν τελεΐίοτικώς ν-.κηταί, τότε ή
γερμανική έπιστήμη θά καταλάβη προέχουσαν θέσιν διά χρυσών
γραμμάτων.
«Τ ό πέμπτον δπλον αποτελεί τό φταράμιλλον οργανωτικόν τάλαντον

πόρίσε μέν τήν θανάσιμον έ'χθραν τής Α γγλ ίας, μή δυναμένης οϋτε

τητος, είς τό έμπόριον καί τήν καθ’ δλου κίνησιν. Ά λ λ ά μήπως δέν ό
φείλομεν μεγάλα είς τόν οικονομικόν όργανοίτήν μας, τόν μέγαν σιω
πηλόν Havenstein, δστις άπέδειξεν, ώ ς άλλος Μόλτκε, θαυμάσιον οί-

παράπονα, άλλά τής όρτοίας τό μεγαλεΐον διαρκοΰντος τοΰ πολέμου πολ-

κονοιιικόν στρατηγικόν πνεύμα ;
«Τό εκτον δπλον μας είνε ό ένιαΐον της γλώσσης» εΐς τά στρατιω
τικά παραγγέλματα, τά έξικνόύμενα άπό τής Βαλκανικής μέχρι τοϋ

λαχώς έκίνησε τόν θαυμασμόν. Ά π ό τόν παντοιοτράπως κακιζόμ.ενον

Καλαί. Τ ώ ρ α ήδυνήθησαν νά εκτιμήσουν καί νά άντιληφθοϋν αί ε

«μιλιταρισμόν» θέλοΙιεν ζητήσει πάντες συγγνώμήν διά τήν άίδιικον
έπίκρισιν. Δέν μάς εσωσεν ή γερμανική διπλωματία^ έάν ή νίκη πρό
κειται νά φανή προς ή μ ά ς ευμενής, άλλ’ ό τοσούτον κατηγορηθείς
«πρωσσικός μιλιταρισμός».

θνότητες τής Αύστροουγγρικής Μοναρχίας τήν ευεργετικήν έπίδρασιν
τών γεριιανίκών στρατιωτικών παραγγελιιάτων. Οί εχθροί μας aproτελοϋν*ται άπό στρατόπεδον Ζουάβων, ’ Ινδών, Όττεντότων, Τουρκό,

Ά ,τέν τες οί εχθροί μας τρίζουν τούς όδόντας καί θέλουν νά απο

στρατιωτικά παραγγέλματα μιας μόνον γλώσσης, τής Γερμανικής. Π ώς
ό "Αγγλος, ό όιιιλών μόνον την γλώσσαν του, συνεννοείτο: μετά τοϋ

έν συνδυασμώ πρός ίήν πρωσσικήν έκείνην πειθαρχίαν, τής όποιας ή
σκληρότης διαρκούσης τής ειρήνης έδωκεν ίσως πολλάκις λαβήν είς

λυτρώσουν τόν κόσμον άπό τό άπαίσιον τοΰτο φάσμα τοΰ μιλιταρισμού
’ Αλλ’ ήμέΐς δοξάζομεν τον θεόν διότι εχομεν αυτόν. Λ ισ τι ό μιλιτα-ι
ρισμός ούτος δέν σημαίνει μηχανικόν τι άθυρμα, άλλ’ ώ ς εχομεν ήδη
πεισθή, άνωτέραν οργανωτικήν δ&απαιδαγώγησίν τών στρατευμάτων
μας καί πειθαρχούσαν θέλησιν. Μιλιταρισμός σημαίνει : Τήν υπάτην
βαθμίδα τής οργανωτικής μας Ικανότητος. Ή

γερμανική σοσιαλιστική

Μαύρων, Κίτρινων, ένώ ημείς μετά τών συιιμάχων μας άκουοιιεν τά

Γάλλου, δστις άονεΐται ύπερφιάλως νά μάΦη άλλην άπο τήν μητρικήν
του γλώσσαν, αύτό ήιιποοοϋν νά τό εξηγήσουν οι εχθροί μας μεταξύ
των. Ή βαθυλωνιακή αϋτη σύγχυσις μεταξύ τών διαφόοων τούτων φυ
λών θά εντ» φθοροποιόν έπίδρασιν, δσον ά<ροοά τους Γάλλους. Ή θεία
τιιιωρία, δ,-w.ee κατά τήν πυργοποιΐαν τής Βαβέλ, σημαίνει και έδω· «καί

δημοκρατία είναι κατά βάθος τόσον στρατιωτικώς ώργανωμένη δσον

έ σύγχυσε ν δ Θεός τάς γλώσσας αύτών !». Έ άν έκαστη στοατηγική

καί to γερμανικόν έμπόριον. Διότι τό μυστικόν δλων τών επιτυχιών

επιτυχία έξαρτάται άπό τήν ενότητα τής ηγεσίας, ήτις γνωρίζει τί ζη
τεί, ΙξηγεΤται ήδη ή έκ τής διγλωσσίας των συστημάτων διηνεκής ά-

στοχία, ή παρατηρηθεΐβα μεταξύ Ζόφρ καί Φρέντζ, μεταξύ Γαλλικών

λ ’-κού στρατοϋ χροαναγγελλετο οέ ώ ς προσεχής καί ή έχαύςησις τής

και ’Αγγλικών στρατευμάτων, συνεννοούμενων προς αλληλα μόνον διά
χειρονομιών. Τί μέλλει νά γίνεται λοιπόν μέ τάς άγριας όρδάς, τάς ο

μεραρχίας

ποίας συνεκέντρωσαν ’Αγγλία καί Γαλλία διά νά τάς βοηθήσουν έν

η ήμερα καθ’ ήν τ* συμμαχικά στρατεύματα 6ά άχώθουν τ°ύς Γερμανούς

τη υψιστη δοκιμασία των ; Ό κυρίαρχος*'Αγγλικός λαός θέλει πληρ ώ

καί τοΰς συμμάχους των χρός κον Δούναδιν καί χέραν τοΰ Δουνάβεως.

δυνάμεως -χΰ «άρχιστρατηγΟΊ» τη ς

Α νατολής» διά μιάς Πορτογαλικής

: Ο ι . ενθουσιωοεστεροι μαλιστα έ^αντάζοντο δτι

δέν απέχει
.

σει άδρώ ς τό δτι έκινητοποίησε τήν ’Ανατολήν έναντίον τής Δ'ύσεως

Ά λ λ ά τά χράγματα ήλθον νά διαψεύσουν τάς. χροβλέψεις αύτάς. ’Αντί

και άπεκαλυψεν εις τούς τέως δούλους του πόσον ολίγον ή ’Αγγλία
είναι κυρία έν τω Ιδίφ οίκω. Τό μέγα μυστικόν της στρατιωτικής μειο

συμμαχικής έχιθέσεως εΐδίϊμεν κατά την χρωτην έδϊομάδα τοΰ Αύγου
στου Γερμανοβουλγαρικήν εισβολήν είς τήν 'Ελληνικήν Μακεδονίαν καί

νεκτικότατος τοΰ ’Αγγλικού στρατοϋ, ο^ερ είχεν άποκαλυφθί} είς τόν

τά Σερδικά σνρ ατεΰματα >τής Φλωρίνης ΰχοχωρο-ϋ^τα εύθύς

κατά τών Μπόερς πόλεμον, αποκαλύπτεται ήδη ενώπιον δλου τοϋ κό
σμου. ’ Επειδή δμως οι "Αγγλοι έν τή πανουργία των έθεώρουν υβρι

πρώτων συγκρούσεων. Αι συγκρούσεις έγενικεύθησαν καί ήδη τά συμμα

στικόν να έκμαθουν τήν γλώσσαν μας, θέλομεν τή ν καταστήσει είς αύ
τούς ήδη αισθητήν θ ά όμιλήσωμεν είς αύτούς Γερμανιστΐ, άφοϋ ή
Ά ντβέρπη εύρίσκεται είς χείράς μας.

φυής /στρατικίτιν^ς, .κριτικός είχεν ονομάσει «έκλογικάς»

άπο τών

χικά στρατεύματα κατέλιπον πάσας έκείνας τ άς θέσεις, τ ά ς όποιας ευ
καί ήρχκσαν

νά σ-ιμπ^σσωνται χρίος το χ|ερι7;αρακο>μ3)»αν ΙοτρατόχεδονΙ της
λονίκης.
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Θεσσα

' \"'7Γ ρ 1

«Τ ό έβδομον απλόν μας είναι: ή πέννα». Διότι α! μάχαι δέν κερ

Π οΐϊ Οά είναι τά τελικά άχοτελέσμοϋτα τοΰ άρξαμένου έν τή καρδία

δίζονται μόνον μέ αίμα, άλλά καί με μελάνην. Ή Γερμανική πέννα εΤνε έξ ίσου οξεία καί άπαστράπτουσα, ώ ς καί τον Γερμανικόν ξίφος. Κα-

τή Βαλκανικής άγώνος ευκολον δέν είναι νά διαγ^ώση τις άπο τοΰδε.
Βέβαιον έν τούτοις είνε δτ-, oil σύμμαχοι εσχον μίαν νέαν, δχι άνώδυ-

τρακυλοΰνΤα ρούβλια καί ποταμός άπό είκοσόφραγκα εΐνε τό θλιβερόν

νον εκπληζιν καί οί ευεπίφοροι είς ενθουσιασμούς άπέβαλον μέρος τή ς εύ-

προνόμιον τής Ά ντάντ. 'Ο έξαγορασμός τοϋ Παρισινού τύπου είναι

Θηνής αισιοδοξίας των

δικαστικώς πιστοποιημένος. Ό Γερμανικός τύπος παραμένει είπέρ τις
άλλος εν τώ κόσμω ακηλίδωτος. Ή έβδομη αυτη δύναμις μας ισταται

κινήσεων είς τήν Βαλκανικήν καί τά γεγονότα -εκείνα διά τών όποιων

ουμπαγής καί ομόφωνος ύπέρ τοϋ Αύτοκράτορος καί τοϋ Κ ρ ά του ς..

χή. Αί χρός τήν Σόφιαν καί τήν Βιέννην προέλάσεις άχεδείχθησαν, του

Εν πλήρει έρτιγνώσει τής αξίας τών δπλων τούτων άνακράζομεν :
«Έ ν τούτω νίκα»,
>

λάχιστον έπί τοΰ χαρόντος, όνειρα θερινής νυκτός διαλυθέντα

: .Η

Ά ντά ντ δέν εχει τήν χρω)τοβουλίαν τών

ήλπιζε νά έχιρρεάση τούς ουδετέρους οϋτε εύκολα φαίνονται, ούτε προσε
είς

τά

πρώιμα ρίγη τοΰ 'Ελληνικού φθινοπώρου.
Ά π ό 'Ελληνικής άπόψεως ό συγχρονισμός τής εισβολής τών Γερμα-

Ε. Π .

νοίβουλγάρων πρός τ η / έχανάληψιν τών κατά τήν κΛ οχήν τοΰ Ροΰχελ
δοθεισών γνωστών έγγράφων διαβεβαιώσεων άφαιρεί άχό ταύτας τόν χ α 
ρακτήρα τής έχικινδύνου :
Οί Γερμανοβούλγαροί' εισβάλλουν ύπείκοντες είς άδυσώπηιτον στρατιω
τικήν ανάγκην, έκλειπούσης τής όποιας θέλουσι προβή εις άμεσον έκκένωσιν τών μερών είς τά όχοία έγκατκστάθησαν. Ά λ λ ω ς

τε οί Γερμα-

τες άνέλαβον τήν ΰποχρέωσιν, δχως χεριφρουρήσουν τόν πληθυσμόν άχό

Π Ο ΛΙΤΙΚ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α

Ή Εισβολή

παντός κινδύνου καί δπως άνεχθοΰν τήν είς τάς θέσεις των παραμονήν
τών Έλληνικών άρχών.

Ό

συρατηγός Σαρράΐγ διετυμχάνιζεν άχό μηνός ήδη, δτι ήγγικεν ή

ήμερα καθ. ην ο μωσαϊκος

την συνθεσιν

στρατός αύτοδ

θά

έχεχείρε«

Ή

κοινή γνώμη ήκουσεν οχ; μετά μεγάλης έκπλήξεως τήν εισβολήν

εις ττήν ιδέαν τής όποιας είχε, δύναται τις νά είπη, συνηθισει άχό χολ-

την εναντίον τής Γερμανοβουλγαρικής χαρατάξεως έπίθεσιν έν Μακεδο

λοΰ.

νία, καί ό Βενιζελικός τύπος εδρισκε τον καιρόν να οϊκτείρη την ’Ε λλά

λικών στρατευμάτων ύπό τοΰ κ. Βενιζέλου κατά Σεπτέμβριον καί ή έχι

δα δτι οί σύμμαχοι θ’ άχέστεργαν καί χροτεινομένην άκόμη τήν σύμχρα-

τόσους μήνας χαραμονή καί ένίσχυτις αύτών είς τήν 'Ελληνικήν Μ ακε

ςιν της. Ε ις ένισχυσιν . τών γνωμών αύτών προεβάλλετο καί τέ γεγονός

δονίαν Θά είχεν άναπότρεχτον επακολούθημα τήν θάττον ή βραδίΐτε,ρον

τής είς Θεσσαλονίκην .άχοίάσεως χιΧιάδων τινών Ρωσσικοΰ καί

μεταβολήν ,αύτής εΐς ^εδ(ον διεθνούς συρράξεως. Ό

Ίτα-

"Α λ λ ω ς

τε

ήτο

εύνόητον,

δτι ή

χρόσκλησις

τών Ά γ γ λ ο γ ά λ -

κ. Α ρ χ η γ ό ς τών

Φιλελευθέρων δέν κατώρθωσε νά μεταβάλη ολόκληρον τήν Ε λ λ ά δ α εις
Βέλγ'.ον. Μετιέβαλεν οΰχ ή,ττον είς τοιοΰτον μίαν εν. τών μεγ|*λειτερωντης
επαρχιών.

j

* ☆ *
Έ κ τής εις Μακεδονίαν Γερμανοδουλγαρικής εισβολής θέλει πιθ'^νώτατα τελι/.ώς κριθή και ή τύχη τής φΛου&Ιτέρου πολιτικής έν Ρουμα
νία. Έ άν, ώ ς

εινα., άρικούντως πιθανόν οί Ά γγ λ ο γ ά λ λ ο ι

δέν δυνηθοΰν

νάναλάβουν ταχέω ς τήν έπίθεσιν έν τφ Μακεδονικω μευωπω, η Ρουμα
νία παρά τήν ΐτχυράν πίεσιν τήν οποίαν ν'ον&ύοκοιι έκ μέρους τής Ρ ω σ σίας Θέλει άναγκασθή νά παρατείνη τήν σημερινήν πολιτικήν τής ένο
πλου αναμονής.

Offov άφορά -οην στασιν τής 'Ε λλάδος, όριστικώς φΐ-

λοοιδετέραν άπο τής επομένης τής άποστρατειίσεως, αΰτη νομιζομεν οτι
δέν πρόκειται το παράπαν νά έπιρρεασΟή έκ τοΰ Μακεδονικού άγώνος,
τον όποιον δέον νά πώρ ακολουθή μεθ’ δλης τής δυνατιής ψυχραιμίας καί
νηφαλιότητας: Ή

Ε λ λ ά ς πρέπει ν’ αποφυγή πάσαν κίνησιν ^ τ ’. ς θά ή

δύνατο νά θέση είς κίνδυνον τά ς ληφθεισας εκ τοΰ στρατιωτικωτερου
τών Ευρωπαϊκών συνδυασμών εγγυήσεις περί τής Ε λλη νικ ή ς ακεραιό
τητας. Ά λ λ ω ς

τε νέα έπιστράτευσις είναι αδύνατος διά λόγους

τους

όποιους π *ς Όΐς δύναται νά έννοεΐ. Α δύνατος εν Μακεδονία ενεκα τη ς
παρουσίας τών ξένων. Α δύνατος καί εν τή Σ τερεά Έ λ λα δι οπου η Γ ε ρ 
μανία δι’ αιφνιδιαστικής τίνος κινήσεως είσορμώσα θά ήδύνατο νά παραί^ύΐτη π<3σαν τοιούτου είδους προσίπαίθε^ν.

Άφ'ΐνομεν

τους

κίνδυνους,

τούς όποιους θά διέτρεχον τιά 'Ελληνικά μεταγωγικά έκ τών Αύστρογερμανικών υποβρυχίων κατά τήν περίοδον τής μεταφοράς τών έφεδρων νη
σιωτών είς τά κέντρα τής κινητοποιησεως.
Τήν τιοιαύτην άντίληψιν έν τούτοις δεν φαίνεται επιδοκι^αιων ο "Λ.
Βενιζέλος. Καί διά συνεχών δηλώσεων περί οριστικής άπωλείαί τής Δυ
τικής καί τής Ανατολικής Μακεδονίας ζητεί διά τρίτην φοράν νά ώ 
θηση τήν 1Ε λλάδα είς τόν πόλεμον —

είς τήν οριστικήν δήλα δή κα

ταστροφήν.
Ά ς έλπίσωμεν όνι δέν θά έπιτύχη τοΰ σκοπού του και οτι η χωρα θα
διέλθη καί έκ τή ς παρούσης κρισεως, δίχως να υποϊτή νεας μειώσεις και
ν»ας ζημίας.
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ΙΑ Ρ Υ Θ Ε ΙΣ Α Υ ΙΙΟ Τ Η Σ Ε Θ Χ ΙΚ Η Σ

ΤΡΑΠ Ε ΖΗ Σ

ΤΗΣ ΒΑ ΛΛΛ Ο Σ

Κ Α Ι Ο Μ Α Λ Ο Σ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Υ Χ Ω Ν
"Eopx έν Α Θ Η Ν Α ΙΣ . —
Κεφάλαιον

Κατχβληθέν :

1.500.00Ο. — Κεφαλαίο·,

Διευθυντής Λ .
Έ ρ γ α ο ία ι

τής

'Υποκατάστημα έν Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι

Λ α ϊκ ή ς

—

Τ ρ β υ ιέ ζη ς.

εν οψε: κχ·. επ: προθεσμία. —

ΆποΟεματικον

888.839

Λ Ο Β Ε Ρ Ι Ο ϊ
Τοιμιευτήριον. —

Καταθέσεις

Λχνε'.χ επ·. ένεχΰρψ 'Ομολογιών, Χ ρεω γρά-

φων τοΰ Κράτους, χρυσού κχί κοσμημάτων. — · “ Ανοιγμα τρεχόντων λογα
ριασμών. —- ’ Α γορά κ χί πώλησις Συναλλάγματος και ξένων νομισμάτων.—
Έξχργΰρωσις επιτχγών καί πιστωτικών επιστολών. —
Γηλεγρχοιχα εμοχσματα. —
Προκχταοο/.χι
κλπ.

ΙΓροεξόφλησις

έναντι φορτωτικων. —

Εισπράξεις γραμματίωνϊ φορτωτικών

Εκτελεσις χρηματιστικών εντολών. —

λογιών κχί χρεωγράφων τοϋ' Κράτους. —
δίων.

Τμήμα πληροφοριών.

—

“ Εκδΰσίς επιταγών.

εμπορικών γραμματίων. —
'Αγορά και πώλησις 'Ομο

’Α γορά καί εισπραξις τοκομερι

'Υπηρεσία ταξειδιωτών

Ένοικίχσις διαμερισμάτων θησαυροφυλακίων.
Κ »

εν γένε>. πάσα συντηρητική τραπεζική

Τυπογραφεϊον

ϊ

«Ν έ ο υ Ά β τ ε ω ς

εργασία.

— Ά β ή ν α ι, Κοβαή 4.

καί

ξένων. —

