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Η ΕΚΔΟΣΙΣ

ΜΑΣ

Είς το παρελθόν αί σχέσεις μεταξύ των διαφόρων λαών ήσαν γενικώς
πολύ περιωρισμέναι. Μέ τάς τελευταίας προόδους δμως κατέστησαν διαρκώς
εύρύτεραι καί έντατικώτεραι. Είς τούτο συνέβαλον τά μέγιστα τα νέα μέσα
ταχείας συγκοινωνίας καί άμέσου Επικοινωνίας: άπο τον σιδηρόδρομον μέχρι
τοΰ ραδιοφώνου, οπερ κατέστη σήμερον σπουδαιότατον μέσον προσεγγίσεως τών
λαών. Κ α τ’ άρχάς ή λειτουργία του είχε περιωρισμένον χαρακτήρα τόσον άπο
άπόψειος φυσικών ορίων οσον καί άπο άπόψεως περιεχομένου. Όσημέραι δμως
ή άποστολή του ηυρυνε τούς ορίζοντας της μέ διεθνή μάλλον τάσιν.
Σήμερον ουδέν άλλο μέσον δύναται οσον το ^αδιόφωνον να συντείνη είς
τήν άμεσωτέραν γνωριμίαν τών λαών. Διά τοΰτο παρατηρεΐται διαρκώς είς
ευρυτέραν σφαίραν ή πρωτοβουλία τών διαφόρων Κρατών πpbζ άμοιβαίαν Επι
κοινωνίαν διά μέσου τών άρτεσιανών κυμάτων. Είς τήν τάσιν ταύτην δφείλεται καί 'ή πρωτοβουλία Ε λληνικώ ν μεταδόσεων έκ τοΰ ραδιοφωνικού σταθ
μού Μπάρι.
Τέσσαρα ολόκληρα ετη παρήλθον, άφ ’ δτου το πρώτον κατόπιν σχετι
κής δποδείξεως Ε λλή νω ν ίθυνόντων καί ’Ιταλικών προσωπικοτήτων ένεκαινιάσθησαν αί μεταδόσεις αυται. Έκτοτε άνελλιπώς δ Σταθμάς Μπάρι προσεπάθησε να πληρώση, έστω καί μερικώς, τήν ελλειψιν Ε θνικού Ε λ λ η ν ι
κού Σταθμού. Μέ άντικειμενικότητα καί Ενθουσιασμόν διεσκόρπισεν άνά τούς
αίθέρας τούς γλυκείς ήχους τής Ε λλη νικ ή ς γλώσσης καί τής 'Ελληνικής
μουσικής, οΐτινες διά πρώτην φοράν ήδύναντο νά άκουωνται 2χι μόνον άπο
δλους τούς έ'σω καί έ'ξω τών ορίων τού Κράτους Έ λληνας, άλλά καί άπο
τούς ξένους.
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Τά>ρα ή λειτουργία του Στάθμου ’Α θηνώ ν είναι μία πραγματικότης. 1 a
ΔΙΑΑΕΞΕΙΣ

προγράμματά του, τά οποία, καθώς δεικνύουν αί σχετικαί πληροφορίας θά
είναι πλούσια και έπιμεμελημένα δφ’ δλας τάς απόψεις, θά δυνηθούν νά Εκ

ΚΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΔΟΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

πληρώσουν σπουδαίαν άποστολήν, δχι μόνον διά τούς "Ελληνας του εσωτε
ρικού, αλλά καί τών πλησίον Επικρατειών.
Ό Σταθμός Μπάρι χαιρετίζει μέ χαράν τον νέον Σταθμόν καί αποστέλ

I. ΜΑΡΤΙΟΣ

λει τάς έγκαρδίους του εύχάς διά την λειτουργίαν του καί διά την συνεργα

6 -ΑΓΓΈΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ, προέδρου της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών: «Τά ψυχικά
φαινόμενα καί ή σημασία των ».

σίαν του μετά τών άλλων Σταθμών εις το γενικόν έκπολιτιστικον Ιργον.
Ά λ λ ’ ή άποστολή του Σταθμού , Μπάρι δεν έ'ληξεν άκόμη : έν πρώτοις
αί μεταδόσεις του θ ά συνεχισθούν δι’ εκείνους, οίτινες ευρισκόμενοι εις μάλ
λον άπομεμακρυσμένας Χώρας, ιδία της Δύσεως, δεν θά δύνανται νά παρα
κολουθήσουν τάς μεταδόσεις ’Α θηνώ ν προ της λειτουργίας τού αγγελλόμε
νου νέου ισχυρού Σταθμού.
’Ακόμη σκοπεί νά συντείνη εις την στενωτέραν γνωριμίαν τών δύο γει
τονικών Χωρών, διά της μεταδόσεως ειδήσεων έπί τών σχέσεων μεταξύ τών
δύο λαών. Έ πί της δευτέρας δέ ταύτης άποστολής θέλει στρέψει ιδιαιτέρως
τώρα την προσοχήν του. Είς τούτο δέ άποσκοπεΐ καί ή έ'κδοσις τής άνά χεΐρας έπιθεωρήσεως.
Δεν έχει αυτη μεγάλας άπαιτήσεις, ουτε μεγάλα προγράμματα. ’Ε πιθυ
μεί μόνον νά συμβάλη, κατά δύναμιν, είς την έν τη ξένη διάδοσιν τού Ε λ 
ληνικού πολιτισμού καί είς την στενωτέραν γνωριμίαν τών δύο ομόρων ’Επι
κρατειών, Ελλάδος καί ’Ιταλίας, αΐτινες συνδέονται άρρήκτως, δχι μόνον άπδ

13 -- ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΤΛΛΑ, λογοτέχνου καί ιστορικού: « Ό Ντ’ Άννούτσιο καί ή
Ελλάς ».
14-ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΑ, προπρυτάνεως Πανεπιστημίου’Αθηνών: « ’Απολο
γισμός της Πρυτανείας Πανεπιστημιακού έτους 1936-1937 ».
2 0 -ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, τεχνοκρίτου καί διευθυντοΰ Καλών τεχνών 'Υπουρ
γείου Παιδείας: « Ή έτησία Πανελλήνιος καλλιτεχνική έκθεσις».
24 —ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, προέδρου ’Ακαδημίας ’Αθηνών: «Ή Βόρειος
Ελλάς κατά τό 1821 ».
25 —ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, διευθυντοΰ ’Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών: «Ή Ε λ
ληνική Έπανάστασις ».
25 - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ, ποιητοΰ: « 25*1 Μαρτίου ».
2 5 -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ, καθηγητοϋ νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Ρώμης:
« Ή ’Εθνική μας εορτή καί ό Ιξω 'Ελληνισμός».
26 - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΦΙΝΑ, προέδρου Ροταριανού 'Ομίλου ’Αθηνών: «Ό Ροταριανός
"Ομιλος ’Αθηνών ».

μίαν ένδοξον ιστορίαν τού παρελθόντος, άλλά καί άπο την σύγχρονον πραγ

2 7 - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ aENO II ΟΥΛΟΥ, άκαδημαϊκοϋ, λογοτέχνου: «Ή
ποίησις ».

ματικότητα.
Πρδς τούτο είς τά επόμενα τεύχη θ ά δημοσιεύονται τακτικώς εν άρθρον

2 8 -ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΙΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, τ. γεν. γραμματέως 'Υπουργείου Παιδείας:
« Γκαμπριέλε Ντ’ Άννούντσιο » (Ποίημα).

έπί τών Έ λληνο-ιταλικών σχέσεων άπο ιστορικής καί πνευματικής άπόψεως,
έπισκόπησις τού τύπου τών δύο Χωρών έπί κοινών ζητημάτων, απάνθισμα
έργων ίταλών λογοτεχνών έπί τής Ελλάδος, πληροφορίαι περί ίταλών φιλελ

2 9 -ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ, τ. πρυτάνεως καί προέδρου ’Ακαδημίας ’Αθηνών: «Ή 'Ελ
ληνική μεγαλοφυΐα άνά τούς αιώνας ».

λήνων έν γένει, κ. τ. λ.
Με την έλπίδα, δτι ή προσπάθειά μας δεν θέλει άπομείνει άνευ καρπών,
άρχίζομεν την εκδοσίν μας.

Νεοελληνική

II. ΑΠΡΙΛΙΟΣ

f

2 —ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΛΑΠΠΑ, καλλιτέχνου τοϋ μελοδράματος: «Περί λυρικού θεάτρου
έν Έ λλάδι».
6 -ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗ, καθηγητοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: «Ή Έλληνίς άνά
τούς αιώνας » (α ! μέρος).
*
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7 -ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗ, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: «Ή Έλληνίς άνά
τούς αιώνας» (β'. μέρος).

12 —Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ, λογοτέχνου: « Ό ρόλος τής 'Ελλάδος καί της ’Ιταλίας στον παγ
κόσμιο πολιτισμό ».

9 —ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ, καθηγητοΰ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Ρώμης:
« Τά εις Ιταλικήν γλώσσαν έ'ργα του Άνδρέου Κάλβου ».

15 - ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγητοΰ, λογοτέχνου καί τεχνοκρί
του : « Ή άνοιξιάτικη γή τής 'Ελλάδος».

10 —ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ποιητοΰ: « Ό ποιητικός προφορικός λόγος καί ή έποχή
μας ».

17 —ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ, λογοτέχνου, ίστορικοΰ συγγραφέως: «Ή διανοητική ζωή
της Ζακύνθου κατά τον περασμένον αιώνα».

11 —ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ, καθηγητρίας, συγγραφέως: «Ή τρίτη πνευματική Ε λλάς».

19 —ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΕΥΤΗ, καλλιτέχνιδος: « Οΐ 'Έλληνες καλλιτέχναι εις τό εξωτερικόν ».

13 —ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΜΠΕΝΣΗ, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: «Ή Βαλκανική
ιατρική ενωσις καί ή μέχρι τοΰδε δρασις αύτής ».

22 —ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ, λογοτέχνου, τεχνοκρίτου: «'Επτανησιακή Σχολή».

15 —ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, δημάρχου Μεσολογγίου: «Ή έπέτειος τής εξόδου
τοϋ Μεσολογγίου ».

28 —ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, λογοτέχνου: «Ό ποιητής Σωτήριος Σκίπης ».

16 —ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, δ. φ. ιστορικού συγγραφέως: «Ή έξοδος του Με
σολογγίου ».
17 - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: « Τό Πάσχα ώς
κινητή έορτή ».
18-23 - ΤΗΣ Α. Σ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ: «Κηρύγματα εις τήν Αγίαν καί Μεγάλην Εβδομάδα».
2 4 -Τ Η Σ Α. Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Ν.
ΡΩΜΗΣ, ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 13™ ΤΩΝ ΑΠΟ
ΣΤΟΛΩΝ: «Εύχετήριος χαιρετισμός προς τούς απανταχού Έλληνας επί τω Ά γίω
Πάσχα ».
26 —ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΒΩΛΗ δ. φ . : « Ή εκθεσις τοΰ Αύγούστου έν Ρώμη ».
28 —ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΕΡΜΠΕΤΗ, καθηγητοΰ: «Ή όργάνωσις τής άλιείας εις ’Ιταλίαν».

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΓ
1 —A. Ε ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ, ύφυπουργοϋ ’Εργασίας: «Ή ήμερα της εργατικής
άμιλλης ».
3 —ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, τ. αντιπροέδρου τής Βουλής, λογοτέχνου: «Μουσεΐον καί βιβλιοθήκη Εύαγγελικής Σχολής Σμύρνης ».

25 —ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ, συγγραφέως: «Ή Έκαντονταπυλιανή τής Πάρου».
30 —Γ. ΣΤΑΜΠΟΛΗ, προέδρου 'Ομοσπονδίας ’Εκδρομικών Σωματείων 'Ελλάδος, λογο
τέχνου καί προσωπάρχου 'Υπουργείου Οικονομικών: « Φΰσιολατρεία καί 'Ελλη
νική ζωή ».

ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τό μουσικόν πρόγραμμα τών έλληνικών ραδιοφωνικών έκπομπών τών Σταθμών Μπάρι καί
Ρώμης (βραχέων κυμάτων) περιλαμβάνει μετάδοσιν τραγουδιών έλληνικής δημοτικής μουσικής,
συνθέσεων Ελλήνων μουσικών καί έλληνικών δίσκων.
Κατά τούς μήνας Μάρτιον καί ’Απρίλιον έξετελέσθησαν συνθέσεις καί έναρμονήσεις δλων
σχεδόν τώ ν Ελλήνων μουσικών, ίδίιΐί δέ : ’Αθηναίου, Άλβέρτη, Ά τ τ ίκ , Βάρβογλη, Βούρτση, Ζώρα,
Καλομοίρη, Κοκκίνου, Λάβδα, Λαμπελέτ, Λαυράγκα, Λόντου, Μητροπούλου, Νεζερίτη, Ξανθοπούλου,
Παπαϊωάννου, Πετρίδη, Πονηρίδη, Προκοπίου, Ροδίου, Σαμάρα, Σπάθη, Φαρούγια, Χατζηαποστόλου, 'Ραρούδα.
Εις τήν έκτέλεσιν τών μουσικών προγραμμάτων, κατά τούς μήνας Μάρτιον καί ’Απρίλιον,
Σλάβον μέρος οί κάτω θι καλλιτέχναι:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ, υψίφωνος, Α ! Βραβεϊον άσματος διεθνούς διαγωνισμού Βιέν
νης, τής δπερας τής Πράγας, άριστοϋχος τής ’Ακαδημίας Santa Cecilia Ρώμης.
ΚΛΑΒΑ ΣΤΑΜΟΥ, ύψίφωνος, Χρυσοϋν Βραβεϊον ’Εθνικού Ωδείου ’Αθηνών, ύπότροφος Δή
μου ’Αθηναίων.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ, πιανίστα, Χρυσοϋν Βραβεϊον ’Εθνικού Ωδείου ’Αθηνών, ύπότρο
φος Δήμου ’Αθηναίων, τής ’Ακαδημίας Santa Cecilia Ρώμης.
ΚΡΙΝΩ ΚΑΑΟΜΟΙΡΗ-ΖΩΡΑ, πιανίστα, Χρυσοϋν Βραβεϊον ’Εθνικοΰ Ωδείου ’Αθηνών.

5 —ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΛΥΤΑ, δημάρχου ’Αθηναίων: «Ή πόλις τών ’Αθηνών κέντρον
τοϋ Ελληνισμού ».

TINA ΠΑΠΑΔΑΚΗ, βαθύφωνος, βραβεϊον διεθνούς διαγωνισμού άσματος Βιέννης, ύπό
τροφος ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τής ’Ακαδημίας Santa Cecilia Ρώμης.

6 —ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, νομάρχου Χίου: «Πάσχα στήν 'Ιερου
σαλήμ ».

ΣΥΛΒΙΑ ΒΙΑΝΕΛΛΗ, ύψίφωνος, πρώτον Βραβεϊον Κρατικής Μουσικής ’Ακαδημίας τοϋ
Μονάχου, τής ’Ακαδημίας Santa Cecilia Ρώμης.

7 —ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ, λογοτέχνου: « Ταξείδια καί ταξειδιώτες ».
1 0 -ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ: «Γιά τούς τυφλούς».

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕ ΚΑΡΟ, βαρύτονος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, βαρύτονος.
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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΣ A. Ε. TOT ΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΔΙΟΙΙνΗΤΟΥ ΠΡΩΤΕΤΟΥΣΗΣ κ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ
Κ Ο Τ Ζ Ι Α ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ

Μία νέα ευκαιρία νά άκουσθή ή φωνή τής Πρωτευούσης τών Ελλήνων, ή φωνή
τών ’Αθηνών.
Ό σταθμός τοΰ Μπάρι, ό όποιος τόσον εξυπηρέτησε τήν ψυχικήν καί πνευματικήν
επικοινωνίαν τών άπανταχοΰ Ελλήνων παρέχει σήμερον τήν εύκαιρίαν αυτήν καί προσ
φέρει καί νέαν υπηρεσίαν, διά τής λειτουργίας τοΰ Σταθμοΰ Ρώμης (βραχέων κυμάτων).
Αί Άθήναι, ή πόλις τών πόλεων. Αί Άθήναι, τό ιδανικόν κάθε έλληνος. Αί Άθήναι,
πού μέ τήν ζωήν των καί τον παλμόν των, μέ τήν ιστορίαν των καί τήν αΐγλην των,
τήν παλαιάν καί τήν σημερινήν ήσαν, είναι καί θά είναι ή πόλις τών αιώνων, καλεΐ
τούς άπανταχοΰ Έλληνας νά συγκεντρωθούν αυτήν τήν στιγμήν, πού άκούουν τήν φωνήν
της περί τήν μεγάλην Ελληνικήν ’Ιδέαν, τήν οποίαν έκπροσωποΰν αί Άθήναι · νά ένώσουν τήν σκέψιν, νά ενώσουν τήν ψυχήν, νά δημιουργήσουν, έστω καί προς στιγμήν
Ινα συμπαγές σύνολον, μίαν ένιαίαν φυλήν.
Αί Άθήναι, ή υπερηφάνεια τών Ελλήνων. Αί Άθήναι, ό βωμός, τον όποιον προσ
κυνά κάθε πολιτισμένος άνθρωπος είναι ή Πρωτεύουσά σας, Έλληνες, είναι ή πόλις
σας, είναι τό κέντρον τής Μητέρας γης, είναι ό κρίκος, πού σάς συνδέει δλους μέ μιά
πειό μεγάλη ιδέα, πειό δμορφη, πολύ πειό άνωτέρα, πειό ιδανική, μέ τήν λέξιν Ελλάς.
'Έλληνες συγκεντρωθήτε περί τήν ιδέαν τής Ελλάδος. Ή Ελλάς ζητεί άπο σας
τά παιδιά της στοργή καί άγάπη. Εΐναι ή μάνα πού σάς καλεΐ.
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Τό νέον φώς ελαμψε κ’ οί άκτΐνες του γέμιζαν καί φώτιζαν τον κόσμο.
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή τοΰ κόσμου. Χριστός γεννιέται. ..
Πέρασαν άπο τότε πολλά χρόνια, καί κάθε χρόνο τό θείο φώς ξανάρχεται νά θυμίση
στόν κόσμο τήν πραγματική άποστολή του καί τή μεγάλη θυσία τοΰ Θεανθρώπου.
Πολλές φορές ή άνθρωπότης έχασε τον ορθό δρόμο, λησμόνησε τή διδασκαλία τής ειρήνης
καί τό αίμα άδικα χύθηκε, κι’ ή έχθρα καί τό μίσος θρονιάστηκαν ψηλά. Άλλά κάθε
Χριστούγεννα ή φωνή: « Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί γής ειρήνη έν άνθρώποις εύδοκία»
ακούεται σά σάλπισμα, καλώντας τούς άνθρώπους στήν άγάπη, στήν ειρήνη, στήν ηρεμία.
Ενωμένοι δλοι, ας εύχηθοΰμε τό κάλεσμα αύτό νά μήν πάη χαμένο, άλλά φορεύς νά
γείνη ειρήνης κι’ άγάπης γιά δλους. καί γιά τήν Πατρίδα μας άρχή νέας ευτυχίας καί
νέας δόξης.
Τά Χριστούγεννα εΐναι κυρίως ή γιορτή τής οικογένειας. "Ολοι, γέροι παπούληδες,
γονιοί, μικρά έγγονάκια γύρω άπο τή φωτιά γιορτάζουν αγαπημένοι ψάλλοντας τό «Δόξα
έν ύψίστοις Θεώ. . . » Καί δσοι μακρυά άπό τήν Πατρίδα βρίσκουνται θυμοΰνται άποψε μέ
λαχτάρα καί συγκίνησι τά Χριστούγεννα, πού περάσανε στά παιδικά τους χρόνια, καί
μέ τή ψυχή καί τήν καρδιά πετάνε στήν άγαπημένη καί πολυπόθητη Ελλάδα καί ψάλνουν μέ τά μακρυνά άδέλφια: «Δόξα έν ύψίστοις Θ εώ ...».
Χαρά, ειρήνη, εύτυχία σέ κάθε σπίτι, σέ κάθε οικογένεια, σ’ δλη μας τή Πατρίδα,
σ’ δλους τούς άδελφούς Έλληνας, πού στήν Ελλάδα κι’ έξω, αύτή τή στιγμή ένωμένοι
μέ μιά κοινή άγάπη, μέ τήν ,ϊδια φιλοπατρία, μέ μιά Πίστι, άφωσιωμένοι στήν ’Ορθο
δοξία καί στόν Ελληνισμό άτενίζουν μέ ελπίδα καί πεποίθησι τό μέλλον καί τό μελ
λοντικό μεγαλείο τής Ελλάδος.
«Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί γής ειρήνη έν άνθρώποις εύδοκία».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Χριστός γεννάται σήμερον . . . 1937 χρόνια πέρασαν άπο τή νύχτα έκείνη, πού στήν
ταπεινή φάτνη τών αλόγων ό Θεάνθρωπος έπαιρνε σάρκα καί οστά, καί κατήρχετο στον
κόσμο, τή δύστυχη καί αμαρτωλή οικουμένη γιά νά σώση, καί νά συνδιαλλάξη μέ τό
Θεό τον άνθρωπο, ύστερα άπο τό άρχικό άμάρτημα. Ερχότανε τήν άποτυφλωμένη καί
τραγική άνθρωπότητα νά φωτίση, καί νά διδάξη τον νέον, τον αιώνιο, τον άληθινό Λόγο,
τήν Σωτήριον άλήθειαν. Φτωχό κι’ άδύναμο τό θειον Βρέφος γεννήθηκε, γιά νά νικήση
δλους τούς δυνατούς τοΰ κόσμου · ταπεινό καί άπλό, γιά νά ταπεινώση τούς υπερήφανους.
Οί δυνατοί φοβήθηκαν, οι ισχυροί έξεπλάγησαν κι’ ενώσανε τις υλικές τους δυνά
μεις, τά γήϊνα δπλα γιά νά πολεμήσουν τον Παντοδύναμον. Ά λλ’ ό Θεάνθρωπος μέ τούς
δώδεκα ταπεινούς ψαράδες προχωροΰσε ήρεμος καί στή διάβα του ή αλήθεια κυριαρχούσε.
Καί τά δπλα δέν μπόρεσαν ν’ άνακόψουν τή θριαμβευτική Του πορεία.
Ό καινούργιος Λόγος τής άλήθειας καί τής δικαιοσύνης καταχτοΰσε τις καρδιές καί
τις ψυχές τών άνθρώπων, καί μιά νέα εποχή άνέτειλε γιά τον κόσμο. Ή νέα θρησκεία
ξαπλώθηκε, ό Χριστός έγινε φορεύς ειρήνης. Καί τά τάγματα τών άγγέλων καί Αρχαγ
γέλων έψαλλον τό : « Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία ».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Ζ Ω Ρ Α

Άρχημηνιά κι’ άρχηχρονιά ! Ένας χρόνος κλείνει κι’ ενας άλλος άνοίγεται. Μιά
πραγματικότης, ένα παρελθόν φεύγει καί ένα μέλλον — πόσα όνειρα έχουμε δλοι μας
γ ι’ αύτό τό μέλλον ! —ανατέλλει. Ένα βήμα άκόμη προς τό άγνωστον.
Κάμνοντας τον απολογισμό τοΰ χρόνου πού μάς φεύγει, γιά πολλά θάχη ό καθένας
μας νά μείνη ικανοποιημένος, άλλά καί γιά πολλά νά λυπηθή · γιά πολλά νά χαρή,
άλλά καί γιά πολλά νά κλάψη. Καί δχι μονάχα ώς άτομο, άλλά καί ώς σύνολο.
Ά ς ελπίσουμε πώς ό καινούργιος χρόνος καλλίτερος καί πιο ευτυχισμένος θέ νάναι.
Τά νέφη πού ολόμαυρα πολλές φορές άπείλησαν σέ τρομερή θύελλα νά ξεσπάσουν άς
ελπίσουμε πώς σιγά-σιγά θά διαλυθοΰν, πώς ή ηρεμία θά ξαναγυρίση στήν οικουμένη
δλη, πώς ό ήλιος πάλι τις ζωογόνες άκτΐνές του θά ρίξη στήν κουρασμένη άνθρωπό
τητα. Τις σημερινές τις έχθρες, τά μίση καί τις άντιζηλίες ή ειρήνη καί ή ηρεμία εϊθε
νά τις διαδεχτοΰν ξαναφέρνοντας τον άνθρωπο στόν ’ίσιο δρόμο τής άγάπης καί τής
αισιοδοξίας.

Καί περισσότερο άς τό εύχηθοΰμε αύτό γιά τή λατρευτή Πατρίδα μας, τήν αιώνια,
τή μεγάλη Ελλάδα. Μετά πολλά θλιβερά
χρόνια, πού οί έσωτερικέςδιχόνοιεςστον
κρημνό καί στην άβυσσο είχαν ωθήσει τη Χώρα μας, ό Θεός, πού πάντα σώζει τήν
Ελλάδα, θέλησε νέες ήμέρες ν’ άνατείλουν γι’ αυτήν.
Καί τώρα πιά, δλοι ενωμένοι ύπό τό σκήπτρον ενός λαοφιλεστάτου Βασιλιά, καί
ύπό τήν αρχηγίαν ενός συνετοϋ ’Αρχηγού, άς τραβήξουμε τό δρόμο μας κι’ άς έργαστοϋμε ό καθένας στή θέσι του μέ τον ίδιο ενθουσιασμό καί τήν ίδια πίστι, γιά ένα
μόνο σκοπό : τό μεγαλείο τής Πατρίδας μας. Άπειρες κι’ άνυπέρβλητες οί άρετές πού
στολίζουν τον "Ελληνα, κι’ δταν δλοι ένωμένοι εργαστούμε, καινούργιες χαρούμενες θε
νά γνωρίσουμε ήμέρες. 'Υπό τήν οδηγία τοϋ άρχηγοΰ, άς κουβαλήση ό καθένας μας τή
μικρή τή πέτρα, άς βάλγ) τή λίγη λάσπη πού θά βοηθήση στήν άνοικοδόμησι τοϋ με
γάλου πύργου. Κι’ άς έχουμε πίστι γιά τήν
τελική νική.
Δεν θά λείψουν βέβαια οί κόποι κ’ οί πόνοι κ’ οί δυσκολίες στοναγώνα · άλλά
κάθε μεγάλο έργο καί κάθε νίκη έχει άνάγκη άπό κόπους καί πόνους. Οί 'Έλληνες
είναι πάντα αισιόδοξοι γιά τή Μεγάλη τους Πατρίδα, πού τόσους αιώνες, περνώντας
δυσκολίες καί ταλαιπωρίες, κατώρθωσε πάντα ξαναγεννημένη άπό κάθε δοκιμασία νά
συνέχιση τήν άποστολή της τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου.
Καί σ’ αύτόν τον άγώνα δλοι μαζύ οί Έλληνες πάντα βρίσκουνται: είτε κάτω
άπ’ τον αίθριο καί γαλάζιο ουρανό τής Πατρίδος ζοϋνε, είτε σέ ξένους τόπους βρίσκουνται, γιατί ποτέ ή Ελληνική καρδιά δεν λησμονάει τήν Πατρίδα της. Ή ξενητειά
άντί νά άποξενώση τά παιδιά της, περσότερο κοντά της τά σφίγγει καί πάντα σ’ αυτή
τά κρατεί προσηλωμένα. Πάντοτε, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή ή ψυχή τοϋ
ξενητεμένου, δπου κι’ άν βρίσκεται, πετάει στήν Ε λλάδα: άναζητάει στον μακρυνό
ορίζοντα τή θεϊκή ’Ακρόπολι, άναθυμιέται τό μακρινό χωριό ή τή παιχνιδιάρα θάλασσα
καί νοσταλγεί.
Περσότερο δμως γυρίζει στήν Πατρίδα τις μεγάλες εορτές, γιατί τότε περσότερο
ή ξενητειά τοϋ είναι αισθητή. Ά λλ’ άν βρίσκεται μακρυά, μέ τά φτερά τής φαντασίας
πετάει στήν Ελλάδα καί ζαναζεί τά περασμένα.
’Έτσι καί άπόψε : άρχημηνιά κι’ άρχηχρονιά. Ενωμένοι δλοι —δσοι ζοΰν στήν Ε λ
λάδα κι’ δσοι στά ξένα ζοϋνε —εύχονται μέ μιά καρδιά κάθε εύτυχία στή Πατρίδα τους,
γιατί ξέρουν δτι, δταν ή Χώρα τους μεγάλη, σεβαστή κι’ εύτυχισμένη είναι, κι’ αύτοί
ευτυχισμένοι καί περήφανοι θέ νάναι.
Είθε λοιπόν ό καινούργιος χρόνος φορεύς καλών νά είναι γιά δλους : στήν άνήσυχη οικουμένη ειρήνη καί ησυχία νά φέργ), στή Πατρίδα μιας νά ξακολουθήση ή άναγέννησι πού άπό ένάμισυ τώρα χρόνο άρχισε γοργή καί σταθερή * στον καθένα τέλος
χωριστά άς φέρη τή χαρά καί τήν εύδαιμονία.
Μ’ αύτά τά αισθήματα άς χαιρετίσουμε τον παληό χρόνο πού γρήγορα περνάει,
κι’ άς άτενίσουμε τό βλέμμα μέ πίστι, μέ έλπίδα, μέ αισιοδοξία προς τό μέλλον, έχοντας
πάντα τή καρδιά καί τή ψυχή μας έστραμμένες προς τή Πατρίδα μας, τή Μεγάλη
Ελλάδα, τό φάρο τον άσβυστο τοΰ πολιτισμού, τής προόδου, τής άγάπης.

Γ Κ Α Μ Ι Ι Ρ Ι Ε Λ Λ Ε ΝΤ ’ Α Ν Ν Ο Γ Ν Τ Σ Ι Ο
(1 Μαρτίου 1938)

ΠΟΙΗΜΑ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Π Ρ Ο Ε Σ Τ Ο Π Ο Τ Α Ο Τ , ΤΕΩΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φτερά τής Ά γιας Ρώμης τή φωνή σου
σέ λυγερόν υψώσανε τραγοΰδι,
κ’ ή άνήσυχη πολύκρουνη ζωή σου
λαμπρόν έστάθηκε άφθαρτο λουλούδι
μέσ’ στήν άδρή ζωντάνια τής Φυλής σου.
"Ηλιος Ρωμαίος σοΰ θέρμανε τή γέννα,
Ρωμαίος χαλκός τό γόνα σου είχε άντρώσει,
κ’ ή άγάπη σου, τών Βράχων ή Παρθένα,
τήν άνθρώπινη άξία έχει σηκώσει
σέ κορφές πού δέν παν άνθρώπου φρένα.
Ή βαθύτερη ούσία τής πλούσιας Γής σου,
ποτισμένη άπ’ τό γάλα κι’ άπό τό αίμα
τής Μάννας τοΰ Ρωμύλου, στήν ψυχή σου
επήρε τή σφραγίδα καί τό πνέμμα,
τό ένα κι’ αιώνιο, τής Ρωμαίας ορμής σου.
Δίδυμο άστέρι: έφτάχρωμο φωτίζει
τό μικρό σου κορμί τήν Ά γ ια Ρώμη,
καί τήν παλιά κι’ αύτή πού τώρα άνθίζει.
Στο ξόδι σου ριγοΰν οί άρχαίοι οί δρόμοι
τό περήφανο ρίγος, πού σοΰ αξίζει.
Πλάι στή Φυλή σου κ’ ή Φυλή ή δική μου
μέ τά παλιά φτερά θά φτερουγίση
πάνω άπ’ τις στράτες τοΰ Ρωμαίου τοΰ Δήμου,
καί στή στερνή γωνιά σου θά σκορπίση
Ά γιες σπονδές, μαζύ μέ τή σπονδή μου.

—

25

10

—

—

ΜΑΡΤΙΟΪ

ΛΟΓΟΣ TOT ΠΟΙΗΤΟΤ κ. Μ Ι Λ Τ Ι Α Δ Ο Τ Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η ΜΕΤΑΔΟΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΡΩΜΗΣ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ένας κόσμος ολόκληρος άπο ήρωας καί σοφούς, ένας Γαλαξίας άπο πολεμιστάδες
του σπαθιού καί της πέννας, ένας λαός άπο ποιητές καί τραγουδιστάδες, μαννάδες ποϋ
έθρεψαν μέ τό γάλα της ελευθερίας τά τέκνα των, ή εκκλησία μέ τούς καταχονιασμένους καί κρυμένους ναούς της, ή γέννησις τοΰ Χρίστου καί τό Πάσχα της Άναστάσεως
τοΰ Σωτήρος καί τοΰ Γένους, οί ξενητεμένοι φιλοπάτριδες καί οί ραγιάδες τοϋ δούλου
Ελληνισμού, οί Διδάσκαλοι τοϋ Γένους, οί μάρτυρες τών Πατριαρχείων καί Μητροπό
λεων, —νά τί συμβολίζει ή ιερά καί πανάγια αότή ημέρα της εικοστής πέμπτης Μαρτίου.
Τό αίμα έχύθηκε σέ φαράγγια καί σέ δρυμούς ποτάμι, κι’ έκοκκίνησε τις θάλασσες
καί τούς ποταμούς. Μέσα στο αίμα αύτό έκλεισε κατασπαραγμένη ή Ελληνική ψυχή, γιά
νά γν copίση τό θρίαμβο.
— « ~Ω Ελλάδα, Ελλάδα, γλυκειά μητέρα ’Ανθρώπων καί Θεών, καταδυναστεμένη πάντα καί πάντα νικήτρια !! Σκλάβα, νικούσες μέ τό πνεύμα, καί ελεύθερη πάλι
μέ τό πνεϋμα ! ».
Ή άνδρεία εΐναι κι’ αυτή πνευματικό χάρισμα κι’ δταν δυνάστας, τυράννους πολε
μούσες καί τούς κατέβαλες, άηδόνι ή ψυχή Σου κελαϊδοϋσε κι’ ό λόγος σου θριάμβευε.
’Αλλά τά δράματα τής μακραίωνης ζωής Σου καί λίθους άκόμα έρράγισαν, συνέθλιψαν
ψυχές καί καρδιές κατακομμάτιασαν, ώστε μέ τό τραγούδι τοϋ Ελληνικού λαοΰ νά
συνταιριαστή τό έπος τοΰ Μπάϋρον κι’ ό Κανάρης τοϋ Ούγκώ. Πριν άπ’ αύτούς, αιώνες
πολλούς πριν, έπλημμύρισαν μέ φώς τή δύση μεγάλοι σοφοί τής ’Ανατολής, διδάσκαλοι
τών Ελληνικών Γραμμάτων, τής Εκκλησίας πάνσοφοι κήρυκες. Πριν άπ’ αύτούς καί
σύν αύτοΐς μεγάλοι καλλιτέχνες, αθάνατοι, αίωνίας μνήμης έπιζωησμένοι.
Ένας Γκρέκο !
Καί πρίν, τό μέγα Βυζάντιον μέ τήν ιστορίαν του, οί Φράγκοι καί στο τέλος ή
Τουρκοκρατουμένη Ελλάδα ! . . .
Αύτής τής Ελλάδας ή σάλπιγγα ήχησε τό μέγα ξύπνημα τής Ελευθερίας !
Μέ τή χθεσινή μας ιστορία, τήν ιστορία τών μεγάλων της κατά ξηράν καί θά
λασσαν ηρώων έπεσφραγίσθη τό ιστορικόν κατόρθωμα —ή Ελεύθερη Ελλάδα τοΰ 21.
Ό ψάλτης Της, ό Σολωμός, —ό ποιητής τοΰ υμνου Της — τον έσφυρηλάτει τήν
ώρα, πού οί σπίθες τοΰ Μεσολογγιοΰ πού καιγότανε άπό τή δάδα τοΰ Καψάλη, έφθασαν ώς τά μεσουράνια · καί πού οί κρότοι τών κανονιών έτάραζαν τον μυρωμένο άγέρα
τοΰ πολύανθου νησιοΰ του:
Απ τά κόκκαλα βγαλμένη
τών Ελλήνων τά ιερά..........

11

ΧΡΙΣΤΟΣ

—

ΑΝΕΣΤΗ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α . Μ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ, ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ,
13°« ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ευσεβή καί αγαπητά τής 'Α γιωτάτης Ε κκλησίας ’Αλεξανδρείας τής έν
Α ίγύπτω καί πάση ’Αφρική καί λοιπά έν Έ λλάδι καί άπανταχοΰ γής οίκοΰντα
πιστά τής ’Ορθοδοξίας τέκνα έν Κυρίψ, έπί τή μεγάλη καί σωτηρίφ ταύτη
ημέρα τοΰ Πάσχα πατρικώς άσπαζόμενοι υμάς καί ευλογίαν άπο τοΰ Ά ν α στάντος Σωτήρος άπονέμοντες, τον γλυκόν χαιρετισμόν άπευθυνομεν «Χρίστος
’Ανέστη ».
« Νΰν πάντα πεπλήρωται φωτός, Ούρανός τε καί γη καί τά καταχθόνια », ψάλλει ή
μήτηρ ημών ’Εκκλησία έπί τή άναστάσει τοΰ Σωτήρος καί ό Πανορθόδοξος καί Πανελ
λήνιος κόσμος αντιφωνεί τον έόρτιον καί χαρμόσυνον χαιρετισμόν « Χριστός ’Ανέστη»,
καί φίλημα χαράς καί άγάπης άνταλλάσσει. Καί συνεορτάζει μεθ’ ήμών ή νενεκρωμένη
διά τον χειμώνα φύσις, πάσα άναγεννωμένη καί αύτή είς αίνον καί δόξαν τοΰ Παντο
δυνάμου Δημιουργού.
’Αλλ’ ίνα εορτάζω μεν άξίως τον θρίαμβον τοΰ Σωτήρος κατά τοΰ θανάτου καί
τήν πνευματικήν καί ηθικήν αναδημιουργίαν τοΰ κόσμου, όφείλομεν νά ένστερνισθώμεν
τά έκ τοΰ τιμίου Σταυροΰ καί τοΰ Ζωοδόχου Τάφου Αύτοΰ άπορρέοντα ύψηλά καί
σωτήρια διδάγματα. ’Αποδυόμενοι δήλον δτι, τον παλαιόν άνθρωπον τής άμαρτίας,
συναναστώμεν ψυχικώς καί σωματικώς καί κεκαθαρμένοι άπό παντός μολυσμοΰ σαρκός
καί πνεύματος, ένωθώμεν μετά τοΰ ’Αρχηγοΰ τής σωτηρίας ήμών έν ένί πνεύματι καί
μια καρδία καί ζήσωμεν κατά τον μέγαν ’Απόστολον « άποστυγοΰντες τό πονηρόν,
κολλώμενοι τώ άγαθώ, τή φιλαδελφεία είς άλλήλους φιλόστοργοι, τή τιμή άλλήλους
προηγούμενοι, τ<ο πνεύματι ζέοντες, τφ Κυρίφ δουλεύοντες, τή έλπίδι χαίροντες, τή θλίψει
ύπομένοντες, τή προσευχή προσκαρτεροΰντες, -ταΐς χρείαις τών άγίων κοινωνοΰντες, τήν
φιλοξενίαν διώκοντες. Χαίρειν μετά χαιρόντων, κλαίειν μετά κλαιόντων, τό αύτό είς
άλλήλους φρονοΰντες· μηδενί κακόν άντί κακοΰ διδόντες, μετά πάντων ανθρώπων
είρηνεύοντες ».
Ναι τέκνα άγαπητά καί ηύλογημένα. Αί ήμέραι τάς οποίας ό κόσμος διέρχεται
εΐνε εΐπέρ ποτε κρίσιμοι· αί θλίψεις πολλαί καί οί κίνδυνοι μεγάλοι, εχθροί ορατοί
καί άόρατοι έλλοχεύουσι καί ύποσκάπτουσι τήν ύπόστασιν ήμών ώς ατόμων καί λαοΰ,
ώς χριστιανών καί έλλήνων. Παραδόσεις άγναί καί ίεραί, ό χριστιανικός πολιτισμός,
τον όποιον ποταμοί αιμάτων καί θυσίαι έδημιούργησαν καί έστερέωσαν, μέ τάς
οποίας τό Ελληνικόν "Εθνος έζησε καί έμεγαλούργησε κατασυκοφαντοΰνται, νοθεύονται,
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υποσκάπτονται., πολεμοΰνται ύπό ασεβών καί ύπούλων έχθρών. Τό πνεύμα τής θρησκευ
τικής ψυχρότητος καί αμφιβολίας καί ή χαλάρωσις τών ήθών επιτείνεται έπικινδύνως,
ή φωνή τής Εκκλησίας, ή φωνή του Ευαγγελίου ή έπιχέουσα τό φώς τό αληθινόν, ή
οδηγούσα εις τήν αλήθειαν καί τήν σωτηρίαν συναντά άδιαφορίαν καί ευρίσκει άντιδράσεις έκ τών άνω καί έκ τών κάτω καί οί θέλοντες εύσεβώς ζήν μυκτηρίζονται
καί διώκονται. Ουδέποτε τέλος έπηλήθευσε πληρέστερον ή παρατήρησις τοϋ μεγάλου
'Ιεράρχου Γρηγορίου τοϋ θεολόγου « Έρρει τά καλά, γυμνά τά κακά, ό πλοΰς έν νυκτί,
πυρσός οΰδαμοΰ, Χριστός καθεύδει ».
Ά λλ’ ό Χριστός δεν καθεύδει, άνέστη καί άγρυπνεϊ, καλεΐ ημάς νά συναναστώμεν
αύτώ καί ζήσωμεν τήν νέαν έν Χριστώ ζωήν. Ή Εκκλησία λαβοΰσα παρά Κυρίου
εντολήν νά συνέχιση τό σωτήριον έργον Αΰτοΰ καλεΐ τά τέκνα αυτής εις ύπακοήν είς
τό θέλημα καί τον νόμον τοϋ Θεοΰ. Ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία, όστοΰν έκ τών οστών
καί σάρξ έκ τής σαρκός τοϋ ’Έθνους, ήσθάνθη πάντοτε καί αισθάνεται ίσχυρότατον
τον εθνικόν παλμόν, έζησε καί συνεταλαιπωρήθη μετά τοϋ λαοΰ της, έπαρηγόρησε,
περιέθαλψεν, έδίδαξε, διεφύλαξεν ως έν Κιβωτώ τό δοΰλον ’Έθνος, διέσωσε τάς ίεράς
παραδόσεις, τήν θρησκείαν καί τήν γλώσσαν αύτοΰ καί παρεσκεύασε καί ώδήγησεν
αύτό είς τήν εθνικήν άνάστασιν τοϋ 1821. Καί τό έθνος ήκουσε πάντοτε τής φωνής
αύτής, διότι υπήρξε πάντοτε εύσεβές, πιστόν, συντηρητικόν, φιλόπατρι, άφωσιωμένον
εις τά ιδανικά του. ’Έχετε ύπ’ οψιν σας τό Γραφικόν ρήμα « δικαιοσύνη δ έστι ή άρετή
συλλήβδην, ύψοΐ εθνη, έλαττονοΰσι δέ φυλάς άμαρτίαι».
Καί νΰν τέκνα εύσεβή καί άγαπητά, στήκετε καί κρατείτε τάς παραδόσεις καθώς
τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον κελεύει. Πίστις είς τον Θεόν καί έν αγάπη συνεργασία είνε οΐ δύο
άρραγεΐς πόλοι περί τούς οποίους στρέφεται ό άξων τής ζωής τοϋ "Ελληνος εν τε τή ξένη
καί τή έλευθέρα πατρίδι. Πιστοί εις τον εύσεβέστατον Βασιλέα Γεώργιον, τον ένσαρκοΰντα τάς ελπίδας καί τά ιδανικά τής φυλής, τον άγρυπνοΰντα ύπέρ τής ευτυχίας τοϋ
λαοΰ, πειθαρχικοί εις τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν καί είς τούς νόμους τής Πατρίδος θά
δημιουργήσητε καί θά άσφαλίσητε τήν ευδαιμονίαν ύμών καί τοΰ Έθνους παντός.
Θερμήν τέλος προς τον Άναστάντα Σωτήρα άπευθύνωμεν προσευχήν λέγοντες:
« Έπουράνιε Βασιλεύ, τόν πιστόν βασιλέα στερέωσον, τήν πίστιν στήριξον, τά έ'θνη
πράϋνον, τόν κόσμον είρήνευσον, τήν άγίαν Εκκλησίαν καί τό εύσεβές έθνος καλώς διατήρησον, τήν νεότητα παιδαγώγησον, τούς πεπλανη μένους έπανάγαγε είς τήν πίστιν Σου,
παΰσον τά σχίσματα καί τάς διαιρέσεις καί πάντας ημάς όδήγησον ήνωμένους εις τό
θέλημά Σου, είς δόξαν τοΰ Παναγίου Σου ονόματος.
Ή Χάρις τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ καί ή ευλογία τοΰ ’Απο
στόλου καί Ευαγγελιστοΰ Μάρκου, τοΰ ίδρυτοΰ της Ε κκλησίας ’Αλεξάνδρειάς,
ε’ίη μετά πάντων ήμών. ’Αμήν.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΛΟΓΟΣ ΤΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Α . Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Τ Ο Τ
Ή Κυβέρνησις τής 4ης Αύγούστου τοΰ 1936, πού στηρίχθηκε πάνω στις παραγω
γικές δυνάμεις τοΰ “Εθνους, στούς είκοσι καί πλέον μήνες πού κυβέρνα τήν Ελλάδα,
έπέφερε μιά βαθειά, ανατροπή σέ πνευματικά γεγονότα, έδωσε μιά νέα άποφασιστική
στροφή σέ [ψυχικά συναισθήματα καί έτσι κατώρθωσε νά βγάλη τόν έργαζόμενο
Ελληνικό Λαό άπό τούς τάφους τής άπαισιοδοξίας καί τοΰ μαρασμοΰ.
Ή ησυχία καί ή πειθαρχία, πού ποθούσαν οί παραγωγικές τάξεις στηριχθεΐσα
στήν έπανάκτηση ύπό τών πολιτών τοΰ αισθήματος τής άσφαλείας καί τάξεως, εδραι
ώθηκε. Τό μίσος πού έπιζητοΰσε τό χωρισμό τής έργασίας άπό τόν φορέα της έξαλείφθηκε. Ή ψυχολογία τοΰ δούλου, πού ό κομμουνισμός είχε καλλιεργήσει άνάμεσα σέ
έλευθέρους πολίτες, στούς έργαζομένους, ξεριζώθηκε.
Ή Ελλάς έπαψε νά εΐναι παρανάλωμα τών κομματικών άγώνων, τών κοινωνικών
διαταραχών καί τοΰ έθνικοΰ διχασμοΰ καί ή χαρά γιά τή ζωή καί γιά τήν έργασία,
πού απ’ άκρη σ ’ άκρη κυριαρχεί, κτύπησε τήν εργατική άποθάρρυνση καί έξουδετέρωσε
τή λαϊκή απογοήτευση.
Οί μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, πού φέρνουν τήν Χώρα μας στήν πρώτη
σειρά καί έναντι χωρών πλουσίων καί κατά πολύ προηγμένων σέ οργάνωση καί βιομη
χανικό πολιτισμό, έπέτρεψαν τήν άντιμετώπιση προβλημάτων, δπως τών ωρών έργασίας,
τοΰ παλαιοπολεμιστικοΰ, τής άνεργίας, τοΰ έξευτελισμοΰ τών ημερομισθίων καί μισθών,
τής προστασίας άνηλίκων, τοΰ έναρμονισμοΰ τών συμφερόντων τής έργασίας, τής έργατικής προνοίας, τής έργατοϋπαλληλικής άσφαλίσεως καί τής ύγείας, καί τής άγοραστικής
δυνάμεως τής δραχμής, πού άπό τήν έποχή τών πολέμων καί τής κατόπιν παγκοσμίου
οικονομικής κρίσεως εϊχον προβάλλει καί απαιτούσαν λύσεις ριζικές. Καί οί ριζικές
λύσεις δοθήκανε.
Μία σταθερά άλληλεγγύη έχει άποκατασταθή μεταξύ δλων τών έπαγγελματικών
τάξεων. Ή πάλη τών τάξεων, πού στηριζότανε στήν έπιστημονικώς άπαράδεκτη άρχή
τοΰ διαχωρισμού τής έργασίας άπό τόν φορέα της, άντεκατεστάθηκε άπό τόν έναρμονισμό τών συμφερόντων πού συνολικά άποτελοΰν τήν ’Εθνική έργασία, άπό τήν άνάπτυξη
καί τήν πρόοδο τής όποιας έξαρτάται ή εύημερία τοΰ Λαοΰ. Ό έναρ μονισμός αύτός,
πού θεωρητικώς καί πρακτικώς βασίζεται στήν ενότητα τής έργασίας μέ τόν φορέα της,
στηρίζει τό μεγαλειώδες οικοδόμημα τών Εθνικών καί τοπικών συλλογικών συμβάσεων
τής έργασίας.
Τό φάσμα τοΰ χάρου δεν πλανάται πλέον στις στέγες τών σπιτιών τοΰ Έλληνικοΰ
Λαοΰ. Ή δυστυχία δεν θανατώνει τόν άρρωστο έργάτη, ή φτώχεια δεν σκοτώνει τήν
άρρωστη έργάτρια καί ή πείνα τά παιδιά τους καί τά μέλη τών εργατικών οικογενειών τους.
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Οί Κοινωνικές ’Ασφαλίσεις λειτουργοΰν! Στήν ’Αθήνα, τόν Πειραιά καί τήν Θεσσα
λονίκη ασφαλιστήκανε κατά τών κινδύνων καί επαγγελματικών νόσων καί ασθενειών,
τοϋ ατυχήματος, τής μητρότητος, τοΰ γήρατος καί τής περιπτώσεως τοΰ θανάτου,
άνδρες εργάτες 135.000, άνδρες υπάλληλοι 47.800, γυναίκες έργάτριες 45.000, γυναίκες
υπάλληλοι 9.200, άνδρες μαθητευόμενοι 18.400 καί γυναίκες μαθητευόμενες 9.500
δηλαδή τό σύνολον τών 265.000 ανασφαλίστων μισθωτών.
Τό 'Ίδρυμα τών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων κατέκτησε ηθικώς δλο τόν εργαζόμενο
κόσμο. Ή άσφαλιστική αύτή προστασία έπεξετάθη γιά τήν άναπηρία, τό γήρας καί τήν
περίπτωση τοΰ θανάτου καί στις μεσαίες τάξεις. Άπό σήμερα 1η Μαίου άσφαλίζονται
δλοι οί έπαγγελματίαι καί βιοτέχναι τής 'Ελλάδος άνερχόμενοι είς 114.000. Κατά τών
αύτών κινδύνων θά άσφαλισθη καί ό εμπορικός κόσμος τής Χώρας.
Ή 4η Αύγούστου άνοιξεν νέους ορίζοντας γιά τούς εργαζομένους. Ή πίστις τοΰ
σεβαστοϋ μας Άρχηγοΰ τής Κυβερνήσεως, τοΰ Ίωάννου Μεταξα, προς τό ’Εθνικόν
παρόν καί πρός ένα καλλίτερον ’Εθνικό-Κοινωνικό μέλλον έθριάμβευσε. Ή κοινωνική
καί εργατική πολιτική του σήκωσε στήν επιφάνεια καί έφερε στήν άρμόζουσα Κοινω
νική θέση τούς σιωπηλούς τής εργασίας ήρωας, οί όποιοι μέ τόν ιδρώτα τους θεμε
λιώνουν ένα καλύτερο κοινωνικό καί ’Εθνικό μέλλον. Καί αύτό τό μέλλον φανερώνει
ή χαρά καί ή ζωή γιά τήν έργασία, πού σήμερα, έπ’ εύκαιρία τοΰ ’Εθνικοΰ έορτασμοΰ
τής εργασίας, κυριαρχεί άπ’ άκρη σ’ άκρη τής Ελλάδος.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΟ-ΙΤΑΑΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
Όλόκληρος ό Ιταλικός τύπος έδημοσίευσεν είς περίβλεπτον θέσιν τήν εϊδησιν τής άναγνωρίσεως
τής ’Ιταλικής Αύτοκρατορίας έκ μέρους τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τήν άπόφασιν ταύτης,
δπως θεωρήση είς τό έξής τόν έν 'Ρώμη Έ λληνα Πρεσβευτήν κ. Πέτρον Μεταξαν ώς διαπεπιστευμένον παρά τη Α. Μ. τω Βασιλεϊ τής ’Ιταλίας καί Αύτοκράτορι τής Αιθιοπίας.
Τήν άνωτέρω άπόφασιν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως αί ίταλικαί έφημερίδες συνοδεύουν μέ
λίαν εύνοΐκά διά τήν Ελλάδα σχόλια.
*

Ε πίσης όλόκληρος ό ιταλικός τύπος έδημοσίευσεν είς τήν πρώτην σελίδα τό κείμενον τοΰ συγ
χαρητηρίου τηλεγραφήματος, δπερ ό Έ λλην Πρωθυπουργός κ. ’Ιωάννης Μεταξας ύπό τήν ιδιότητά
του ώς έν ένεργείηι Προέδρου τοΰ Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως άπηύθυνε πρός τόν
Ιταλόν Πρωθυπουργόν κ. Μπένΐτο Μουσολίνι έπί τη ύπογραφή τών τελευταίων ίταλο-αγγλικών
συμφωνιών.
*

Τήν 12 ’Απριλίου είς τό Κονσερβατόριον τής Santa Cecilia 'Ρώμης, παρουσία τής Α. Β. Τ.
τοΰ Βασιλόπαιδος Χριστοφόρου, ή γνωστή καλλιτέχνις τοΰ άσματος δίς Χριστίνα Εύθυμιάδου, τής
δπερας τής Πράγας, έδωσε συναυλίαν μέ έργα 'Ελλήνων καί ξένων συνθετών. Ή επιτυχία ύπήρξεν
εξαιρετική. ’Ιδιαιτέρως ήρεσαν τά Ε λληνικά δημοτικά τραγούδια. 'Ο τύπος έγραψε πολύ ενθου
σιώδεις κριτικάς καί κολακευτικά σχόλια διά τήν νεαράν έλληνίδα καλλιτέχνιδα, ήτις έργάζεται έν
τή ξένη διά τήν διάδοσιν τής Ελληνικής Μουσικής.

*

Ά π ο τάς δημοσιευομένας ραδιοφωνικά? διαλέξεις αί τών κ. κ. Κοτζια καί Μαλακάση μετεδόθησαν άπό τοϋ ραδιοφωνικού σταθμοΰ Ρώμης (βραχέων κυμάτων) έπ’ ευκαιρία
της έγκαινιάσεως τών έλληνικών μεταδόσεων βραχέων κυμάτων (ι Δεκεμβρίου 1937) κα'1 έπί
τή έπετείω της Ε θνικής έορτής της 25*15 Μαρτίου. Α ί λοιπαί μετεδόθησαν άπό τοϋ ραδιο
φωνικού στάθμου Μπάρι κατά τάς έσπέρας τών Χριστουγέννων, της παραμονής τοϋ Νέου
’Έτους, τήν Κυριακήν τοϋ Πάσχα, καί τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς. Τό ποίημα τοϋ
κ. Προεστοπούλου άπηγγέλθη όλίγας ήμέρας μετά τόν θάνατον τοΰ μεγάλου ίταλοϋ ποιητοϋ.

'Τπό τοΰ έν ’Αθήναις Ίταλικοΰ ’Ινστιτούτου ’Ανωτέρων σπουδών ώργανώθησαν δύο ταξείδια
Ε λλήνω ν λογίων καί τουριστών είς ’Ιταλίαν. 'Η πρώτη δμάς τών εκδρομέων έφθασεν τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς ’Ιταλίαν. 'Η δευτέρα όμάς θά άναχωρήση κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον
Μαίου. Τό δεύτερον αύτό ταξείδιον δύναται νά συνδυασθή καί μέ άποκλειστικήν μετάβασιν είς τήν
ιστορικήν πανεπιστημιακήν πόλιν Πίζαν πρός παρακολούθησιν ομιλιών πολιτικών έπιστημών. Τά
θέματα άφοροΰν τά σύγχρονα πολιτικά δόγματα καί τά οικονομικά καί νομικά προβλήματα τοΰ συντεχνιακοΰ Κράτους ώς καί δλα έν γένει τά ζητήματα τά σχετιζόμενα πρός τήν πολιτικοκοινωνικήν
ζωήν τής συγχρόνου ’Ιταλίας. Θά διοργανωθοΰν έπίσης έκδρομαί είς τά κυριώτερα βιομηχανικά κέντρα.
*

Είς τό προσεχές τεΰχος :
Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ: Ό ρόλος της Ελλάδος καί της ’Ιταλίας στον παγκόσμιο πο
λιτισμό.
I. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΥ: Ή άνοιξιάτικη γη της Ελλάδος.
Ν. ΕΤΤΗ : Έλληνες καλλιτέχναι στο έξωτερικό.
Β. ΜΠΙΑΖΙ: Έκτωρ Ρομανιόλι.

Έξεδόθη τελευταίως έπιμελεία τοΰ καθηγητοϋ τής νεοελληνικής γλώσσης καί λογοτεχνίας τοΰ
Πανεπιστημίου ‘Ρώμης κ. Γεωργίου Ζώρα τόμος περιέχον τά ιταλικά έργα τοΰ ποιητοΰ ’Ανδρέου
Κάλβου.

*

Ή Έ νωσις CATJR άναγγέλλει ώς προσεχή ιταλικήν έκδοσιν τών λόγων τοΰ Έλληνος Πρω
θυπουργού κ. Ίωάννου Μεταξα.

*

Εύρίσκεται είς Φλωρεντίαν παρά τή 'Υψηλή Αύτοΰ Μητρί, Πριγκηπίση Ελένη τής Ελλάδος,
ό διάδοχος τής 'Ρουμανίας Α. Β. ϊ . Μιχαήλ.

*

—
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Διήλθον έκ Νεαπόλεως διευθυνόμενα είς ’Αθήνας τά μέλη της έν ’Αμερική Ελληνικής Ένώσεως ΑΧΒΠΑΝΣ.

*

Ή 'Ρώμη άναδειχθεϊσα, μετά τήν άνοδον τοϋ Φασισμού, τό σπουδαιότερον κέντρον έπιστημονικών έρευνών τής ’Ιταλίας, ήρχισε τελευταίως νά προσελκύη καί πολλούς ελληνας σπουδαστάς.
Πλήν τών λοιπών φοιτητών εύρίσκονται τώρα έν 'Ρώμη δι’ άνωτέρας σπουδάς οί ιατροί κ. κ. Πα
ναγιώτης Χόρτης καί Χρόνης πρός είδίκευσιν είς τήν φυματιολογίαν είς τό Istitu to Carlo Forlanini, οί καθηγηταί κ. κ. Χρίστος Σερμπέτης, Δημήτριος Σεΐρλής, ’Ιωάννης Ζόμπολας, Θεοφάνης
Σκούρτας άποσταλέντες μέ διετή έκπαιδευτικήν άδειαν παρά τοϋ ‘Υπουργείου Παιδείας πρός είδίκευσιν είς τήν άλιείαν καί ιχθυολογίαν έν γένει είς τό Β. Κεντρικόν έργαστήριον τής 'Υδροβιολο
γίας, αί καλλιτέχνιδες δίδες Κλάβα Στάμου, Μαρία Χαιρογιώργου, ύπότροφοι Δήμου ’Αθηναίων,
καί Τίνα Παπαδάκη, ύπότροφος ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

—

ΕΛΛΗΝΟ- Ι Τ ΑΛΙΚΑ
('Υπό τόν άνω τίτλον θά δημοσιεύωνται είς
έκαστον τεΰχος σημειώματα, άρθρα, ποιήματα
ίταλών λογοτεχνών άφορώντα τήν Ελλάδα καί
τήν ιστορίαν της. Κατωτέρω άναδημοσιεύεται
μετάφρασις έξ ένός τομιδίου κρίσεων καί έντυπώσεων τοΰ γνωστοΰ φιλέλληνος άκαδημαϊκοΰ
κ. Ίωάννου Παπίνι (1), δστις θεωρείται ώς είς
τών μάλλον διακεκριμένων λογοτεχνών τής συγ
χρόνου ’Ιταλίας).

*

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ

Έκ τοΰ Τμήματος Καλών Τεχνών τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας άνεκοινώθη, δτι έντός τοΰ πρώτου
δεκαημέρου τοΰ Μαΐου θά άποσταλοΰν είς Βενετίαν 185 έργα τών καλλιτεχνών κ. κ. Τόμπρου, Παρθένη καί Θεοδωροπούλου. Τά άνωτέρω έργα θά έκτεθοΰν είς τήν Διεθνή Καλλιτεχνικήν Έ κθεσιν
τής Βενετίας, ή οποία θά άνοίξη τάς πύλας της τήν Ιην ’Ιουνίου 1938. Τήν Διεθνή Καλλιτεχνικήν
Έ κθεσιν Βενετίας θά εγκαινίαση ή Α. Μ. δ Βασιλεύς τής ’Ιταλίας καί Αΰτοκράτωρ τής ’Αβησσυ
νίας Βίκτωρ ’Εμμανουήλ. Οί έλληνες καλλιτέχναι θά έκθέσουν είς τό ’Ελληνικόν Περίπτερον τής
Διεθνοΰς Έκθέσεως Βενετίας 60 έλαιογραφίας, 15 γλυπτά, 50 σχέδια καί 60 έργα χαρακτικής.
Διά τήν τοποθέτησιν τών έργων καί τήν μεταφοράν αύτών είς Βενετίαν ένεκρίθη πίστωσις 180.000
δραχμών.

Λέγεται γενικώς δτι τό ελληνικόν πνεύ
μα, μετά τήν άρχαιότητα, δεν έδωσε πλέον
σημεία ζωής καί δτι άπεσβέσθη διά παν
τός. Έν τη πραγματικότητι δμως ή βυζαν
τινή λογοτεχνία μέχρι τοϋ Χ Υ αίώνος καί
ή σύγχρονος νεοελληνική άποδεικνύουσι, βε
βαίως, δτι έπήλθε μιά τις παρακμή, άλλ’
δχι καί άπονέκρωσις.
Έ ξ άλλου δεν λαμβάνεται ύπ’ δψιν δτι
κατά τούς τελευταίους αιώνας, τό έλληνικόν
πνεϋμα άνεφάνη, πολλάκις κρυπτόμενον ύπό
ονόματα οχι ελληνικά, είς δλην τήν Ευρώπην.
Ό Γκρέκο, τόν όποιον τινές θεωροΰσι 'Ισπα
νόν, έγεννήθη είς Κρήτην καί ώνομάζετο
Θεοτοκόπουλος, ό Άνδρέας Σενιέ είς τών
καλλιτέρων ποιητών τής Γαλλίας έγεννήθη
είς Κωνσταντινούπολή έξ έλληνίδος μητρός,
έλληνίς δέ ήτο ή μήτηρ καί τοϋ ήμετέρου
Οΰγου Φωσκόλου. Ουδέ πρέπει νά λησμονήται δτι τό αληθές δνομα τοΰ Ζάν Μωρεάς, ένός τών μεγαλυτέρων ποιητών τής
συμβολικής έποχής, ήτο Παπαδιαμαντόπουλος (είχε γεννηθή είς ’Αθήνας τό 1856),
δτι είς τάς φλέβας τοΰ ’Ερνέστου 'Γυχάρη

Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος μηνός έγινεν είς τάς ’Αθήνας ένδιαφέρουσα έκθεσις ιταλικών
έργων χαρακτικής καί διακοσμητικών τεχνών, όφειλομένη είς πρωτοβουλίαν τοϋ Ίταλικοΰ 'Υπουρ
γείου Λαϊκής Μορφώσεως, έν συνεργασία μέ τό 'Υπουργεΐον ’Εθνικής ’Αγωγής.
Ή έκθεσις έπαρουσίασε, μέ τό σύνολον τών έκτεθέντων έργων, τήν σύγχρονον έξέλιξιν έν ’Ιταλία
τής τέχνης αύτής, ήτις, κατόπιν πολλών πειραματισμών φανταστικής καί λυρικής τάσεως, έπιστρέφει
σήμερον, άλλά μέ αίσθημα περισσότερον μοντέρνο καί βαθέως προτότυπον, είς τήν παράδοσιν τοΰ
παρελθόντος. Οΰτω, ή έκθεσις χαρακτικής υπήρξε συγχρόνως μία γραφική θέα, διά τής προσω
πικής ερμηνείας τών μάλλον διακεκριμένων χαρακτών, τοποθεσιών καί άπόψεων μεταξύ τών μάλλον
ύποβλητικών τής ’Ιταλίας.
Ή έκθεσις αΰτη έσημείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν τόσον άπό τής άπόψεως τών επισκεπτών
δσον καί άπό τής άπόψεως άγορών. Συνολικώς έπεσκέφθησαν τήν έκθεσιν 14.827 πρόσωπα, μεταξύ
τών όποιων ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος, οί ύπουργοί κ. κ. Κοτζιας καί Δουρέντης, τά μέλη τοΰ
διπλωματικοΰ σώματος καί άλλα πολλά γνωστότατα μέλη τής άθηναϊκής κοινωνίας.

(1) G i o v a n n i Ρ ά ρ ι ν ι , II Sacco dell'Orco,
Biblioteca Vallecchi, 1933: III, Popoli e citta,
« Γ1 genio greco» σελ. 62-64.
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ερρεε αίμα έλληνικόν (ήτο υιός τοΰ φιλο
λόγου Ίωάννου Ψυχάρη, γεννηθέντος είς
’Οδησσόν έξ έλληνικής οίκογενείας), δτι ή
κόμησα Ντε Νοάϊ, ή μεγαλυτέρα γαλλίς
σύγχρονος ποιήτρια κατάγεται έκ τής έλλη
νικής οίκογενείας τών Μουσούρων (ό πάππος αύτής Κωνσταντίνος Μουσοΰρος, με
τέφρασε τόν Δάντην είς άρχαίαν ελληνικήν).
Καί ήμεΐς οί ’Ιταλοί θά ήδυνάμεθα νά
ένθυμηθώμεν δτι ό Άνδρέας Μουστοξύδης
έγεννήθη είς Κέρκυραν, ό Άρθοΰρος Γκράφ,
ό ’Αλβέρτος Σαΐνιο καί ό Γεώργιος Ντε
Κίρικο είς ’Αθήνας καί ή Ματίλδη Σερράο
είς Πάτρας.
Ό Ζεΰξις έπανέζησεν έν μέρει διά τοΰ
Γκρέκο, ό Πίνδαρος διά τοΰ Φωσκόλου, ό
Βακχυλίδης διά τοΰ Σενιέ, ή Σαπφώ διά
τής κομήσης Ντε Νοάϊ. ’Ακόμη αναμένεται
ό Φειδίας καί ό Πλάτων, άλλ’ οπωσδήποτε
δεν εΐναι έπιτετραμμένον νά λεχθή δτι έξηλείφθη μία φυλή, ήτις παρέσχε τοιαΰτα
δώρα είς τούς" άλλους λαούς.
Ι Τ Α Λ ΟΙ Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
ΕΚΤΩΡ

ΡΟΜΑΝΙΟΛΙ

Ό 'Έκτωρ Ρομανιόλι έγεννήθη τό 1871, διετέλεσε δέ καθηγητής τής έλληνικής καί λατινι
κής φιλολογίας είς τά πανεπιστήμια τής Ρώμης,
τής Κατάνης και τής Παβίας. 'Υπήρξεν εις έκ
τών διαπρεπεστέρων μελετητών τής κλασσικής
φιλολογίας, μετέφρασε δέ είς τήν ιταλικήν κατά
τρόπον θαυμάσιον δλα σχεδόν τά έργα τών τριών
τραγικών, τοΰ ’Αριστοφάνους καί άλλων ποιητών.
Μέρος τής ζωής καί τών προσπαθειών του άφιέρωσεν είς τήν άναβίωσιν τοΰ άρχαίου δράματος
είς τό θέατρον Συρακουσών, τοΰ οποίου αί έξαιρετικαί παραστάσεις ύπήρξαν έργον τόσον τοΰ
κόμητος Γκαργκάλλο δσον καί τοΰ έκλιπόντος
έλληνιστοΰ. Κατά τάς παραστάσεις αύτάς ό Ρο
μανιόλι δχι μόνον μετέφρασεν, άλλά καί έδίδαξε
καί συνέθεσε τήν μουσικήν τών τραγωδιών καί

—

κωμωδιών α'ίτινες έπαίχθησαν πάντοτε πρό δι
εθνούς καί έκλεκτοϋ κοινοΰ. Έκτος αύτών έγραψε
καί πρωτότυπα έργα, ποιήματα, δράματα, κριτικάς, μελέτας κλπ. καί συνειργάσθη εις διάφορα
περιοδικά καί εφημερίδας. Κατά τό 1933 μετέβη
είς τάς ’Αθήνας, οπότε καί έτιμήθη διά τοϋ πα
ρασήμου τοϋ άνωτέρου Ταξιάρχου τοϋ Φοίνικος,
άνεκηρύχθη έπίτιμος δημότης ’Αθηναίων καί
έπίτιμος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
Είς τήν κατοικίαν του, είς τό Μιλανον, είχε τοποθετήση είς εμφανές μέρος τόν κλάδον έλαίας,
δ όποιος τοΰ εΐχεν άπονεμηθή είς πανηγυρικήν
έορτήν είς τό Βασιλικόν Θέατρον ’Αθηνών ύπό
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τοΰ Ίωάννου Δαμβέργη, τότε προέδρου τοΰ διοικητικοϋ συμβουλίου τοΰ θεάτρου. Κατά τήν είς
Ελλάδα παραμονήν του ό Ρομανιόλι, δστις ήτο
καί βαθύς γνώστης της βυζαντινής μουσικής,
έμελέτησεν ιδιαιτέρως τήν σύγχρονον έλληνικήν
μουσικήν. Τελευταίως έσκόπευε νά μεταβή καί
πάλιν είς τάς ’Αθήνας καί νά δώση διάλεξιν σχε
τικήν μέ τήν έξέλιξιν τής έλληνικής γλώσσης
άπό τής έποχής τοΰ Όμήρου, διά τήν όποιαν
πρό ολίγου μόλις καιροΰ συνέγραψε μνημειώδες
σύγγραμμα.
[’Άρθρον περί τής δράσεως τοΰ Ρομανιόλι θά
δημοσιευθή είς τό προσεχές τεΰχος].

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΤΠΟΝ
(Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον θά αναδημο
σιεύω1νται σχόλια του ελληνικού τύπου έπί
τών σπουδαιοτέρων έλληνικών καί διεθνών
γεγονότων τοϋ μηνός, μεταδοθέντα ύπό τών
ραδιοσταθμών Μπάρι καί Ρώμης κατά τάς
είδικάς έλληνικάς μεταδόσεις).
·** *
Έ πί τη ονομαστική εορτή τήςΑ. Μ. τοΰ
Βασιλέως:
Έπί τή αύριανή ονομαστική εορτή τοΰ ”Ανακτος, ό έλληνικός λαός διαβιβάζει είς τόν προσ
φιλή Βασιλέα του τάς είλικρινεστέρας καί θερ
μοτέρας τών εύχών του. Μνήμων τών ύπηρεσιών
τάς όποιας ό Συνετός Βασιλεύς παρέσχεν είς τόν
κλυδωνιζόμενον αύτόν τόπον, ευγνώμων διά τό
μέγα ϊργον τό όποιον είς διάστημα διετίας μόλις
έπετελέσθη — έργον άνορθώσεως, ήθικής άναγεννήσεως, συμφιλιώσεως - ό λαός τής Ελλάδος
κατέγραψε τήν εποχήν αύτήν είς τάς λαμπροτέρας σελίδας της ιστορίας του.
(έφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24-^-1938).

*
‘ Η έορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, ανοιξιάτικη
έορτή, χαρακτηριζομένη γενικώς άπό τούς Έ λ 
ληνας ώς συμπίπτουσα μέ τήν άρχήν τής άνοίξεως, άπετέλεσεν έπί πεντήκοντα δλα έτη έορτήν
προσφιλή είς δλους τούς Έ λληνας, έφ’ δσον ήτο

ή έορτή δημοφιλοΰς Βασιλέως, τάξαντος ώς σύμβολόν του τό «’Ισχύς μου ή άγάπη τοΰ Λ αοΰ».
Ή Βασιλική έορτή ήτο οΰτω πανελλήνιος έορτή,
συνδέουσα τόν Λαόν μέ τόν "Ανακτα.
Άνασυνδέουσα τόν παρελθόντα αιώνα μέ τόν
σημερινόν, άποκαθιστώσα μίαν ώραίαν Έλληνι
κήν παράδοσιν ή σημερινή ήμέρα, έορτάζεται πά
λιν άπό τριετίας, δπως έωρτάζετο άπό τοΰ 1863
μέχρι τοΰ 1913.
Ό Ελληνικός Λαός θά είνε εύτυχής, έάν
δυνηθή νά έορτάζη έπί πεντήκοντα έτη τήν έορ
τήν τοΰ νέου του Βασιλέως, δπως έώρταζε τήν
έορτήν τοΰ πρώτου Βασιλέως Γεωργίου τής νέας
Ελλάδος.
(έφ. ΕΣΤΙΑ, 25-4-1938).

*
Α ί χθεσιναί έκδηλώσεις δχι μόνον τοΰ άθηναϊκοΰ, άλλ’ ολοκλήρου τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ έπί τή
ονομαστική έορτή τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ύπήρξαν πράγματι πρωτοφανείς είς ένθουσιασμόν καί
είς ειλικρινή εγκαρδιότητα. "Ηρκεσε μόνον διετής
λειτουργία τοΰ Βασιλικοΰ θεσμοΰ διά ν’ άναστερευθοΰν οί πατροπαράδοτοι δεσμοί μεταξύ δυνα
στείας καί έθνους καί νά καταστοΰν διά παντός
άκατάλυτοι. Καί ήρκεσεν ή λαμπρά πραγματικότης τής σήμερον διά νά καταστήση άφωσιωμένους καί πιστούς ύπηκόους τής Α. Μ. τοΰ
Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Β’ δλους άνεξαιρέτως
τούς Έλληνας. Ό Σεπτός "Αναξ, ό Όποιος τόσον
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ευτυχώς καί ένδόξως βασιλεύει, είνε ήδη ένθρονισμένος είς τήν ψυχήν ολοκλήρου τοϋ Έλληνικοΰ
λαοΰ, ό όποιος αισθάνεται άπειρον εύγνωμοσύνην
καί στοργήν προς τήν Α. Μεγαλειότητα καί εδρε
τήν εύκαιρίαν νά τήν έκδηλώση κατά τόσον λαμ
πρόν τρόπον κατά τήν χθεσινήν έορτήν.
(έφ. ΒΡΑΔΤΝΗ, 26-4-1938).

***
Έπί τη συνάψει τοΰ ίταλο-αγγλικοΰ
συμφώνου :
« Έν τή ίδιότητί μου ώς έν ένεργεία προ
έδρου τοΰ Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως, σπεύδω νά σας άπευθύνω τά θερμότερα
συγχαρητήρια έξ ονόματος τών τεσσάρων κρατών
μελών τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως διά τό
α’ισιον άποτέλεσμα τών ιταλο-βρεταννικών συν
ομιλιών. 'Η έπιτευχθεΐσα συμφωνία μεταξύ τών
δύο μεγάλων. μεσογειακών Δυνάμεων δέν δύναται
παρά νά έξασκήση τήν πλέον εύεργετικήν έπιρροήν έπί τής ειρήνης, πράγμα τό όποιον χαρο
ποιεί ιδιαιτέρως τά μέλη τής Βαλκανικής Συνεν
νοήσεως.
I. Μεταξας».
(Τηλεγράφημα τοΰ Πρωθυπουργού κ. ΜΕΤΑΞΑ προς τόν κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ).

*
'Ο πρέσβυς τής ’Ιταλίας κ. Μποσκαρέλλι διεβίβασε πρός τόν ελληνα Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξάν τάς θερμάς εύχαριστίας τοΰ
κ. Μουσσολίνι καί τοΰ ύπουργοΰ κ. Τσιάνο διά
τό παρ’ αύτοΰ άποσταλέν συγχαρητήριον τηλε
γράφημα έπί τή εύτυχεΐ έκβάσει τών άγγλοϊταλικών διαπραγματεύσεων.

*
'Η πρωτοβουλία τήν όποιαν άνέλαβεν ό κ.
Μεταξας ώς πρόεδρος τής Βαλκανικής Συνεν
νοήσεως, είς διερμήνευσιν τών έντυπώσεων, τάς
οποίας προύκάλεσε μεταξύ τών άποτελούντων
ταύτην λαών ή άγγλοϊταλική συμφωνία, άποδεικνύει έπίσης τήν ένότητα τής πολιτικής κατευθύνσεως έπί πάντων τών έξωτερικών ζητημάτων,
ήτις διέπει τάς σχέσεις τών συμμάχων βαλκανι
κών χωρών.
]
(έφ. ΒΡΑΔΥΝΙΙ, 26-4-1938).

—

'Υπογράφεται σήμερον είς τήν Ρώμην ή άγγλοϊταλική συμφωνία, σημειουμένου οΰτω βήμα
τος σπουδαιοτάτου πρός ένα γενικώτερον κατευ
νασμόν τής άπό καιροΰ ήδη τόσον τεταμένης
καταστάσεως είς τήν Ευρώπην.
Έν πάση περιπτώσει, ή κατ’ άρχήν άγγλοιταλική συμφωνία είνε ήδη γεγονός, σημαντικώτατον δέ διά τάς περαιτέρω εύρωπαϊκάς έξελίξεις.
(έφ. ΠΡΩΙΑ, 16-4-1938).
*

'Η έπαναφορά τής « συμφωνίας κυρίων» έν
ίσχύϊ θά γίνη άναμφιβόλως είς δλας τάς χώρας
τάς οποίας περιβρέχει ή Μεσόγειος, δεκτή μέ τά
ίδια καί πάλιν αισθήματα. "Αλλως τε αύτό τοΰτο
τό γεγονός τής συμφιλιώσεως τών δύο μεγάλων
ναυτικών δυνάμεων άποτελεΐ διά τούς μεσογει
ακούς λαούς τήν πλέον εύχάριστον εΐδησιν. Διότι
έξυπονοεϊ δτι ή ήσυχία καί ή ειρήνη είς τήν πε
ριοχήν τής Μεσογείου θά έξασφαλισθοΰν διά μίαν
μακράν περίοδον χρόνου έφ’ δσον άλλος σοβαρός
κίνδυνος δέν ήμπορεϊ νά έγερθή έν αύτή.
"Ολος ό εύρωπαϊκός τύπος έκφράζει τόν ένθουσιασμόν του διά τό έπικείμενον αύτό γεγονός,
περί τοΰ όποιου πιστεύεται δτι πρόκειται νά είσαγάγη τά εύρωπαΐκά πράγματα είς μίαν νέαν πε
ρίοδον.
(έφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 14-4-1938).

■** *
Έπί τη αναγνωρίσει της ’Ιταλικής Αύτοκρατορίας :
Οί ιταλικοί πολιτικοί κύκλοι έδέχθησαν μετά
ζωηρας ίκανοποιήσεως τάς σχετικάς πρός τήν έν
τή Άνανολική ’Αφρική ιταλικήν αύτοκρατορίαν
άποφάσεις τών κυβερνήσεων Ελλάδος καί Τουρ
κίας καί έξαίρουν τήν σπουδαιότητα τοΰ ρόλου,
τόν όποιον παίζουν είς τά Βαλκάνια τά δύο ταΰτα
κράτη.

** *
Έ πί τη έορτη της Πρωτομαγιάς :
'II άπόφασις τής Κυβερνήσεως διά τόν καλύ
τερον καί τόν πανηγυρικώτερον έορτασμόν τής
Πρωτομαγιάς άποδεικνύει τήν σημασίαν, τήν
όποιαν τό κράτος άποδίδει είς τάς συμβολικάς
διά τόν εργαζόμενον κόσμον ήμέρας. 'Η Πρωτομαγιά, ή οποία άλλοτε άπετέλει ήμέραν έμφυ-

—

λίου διαμάχης, γίνεται ωραίος καί δημιουργικός
σταθμός είς τήν έργατικήν ιστορίαν τοϋ τόπου,
(έφ. ΧΡΟΝΟΣ, 12-4-1938).

*
'Η προκήρυξις της Γενικής Συνομοσπονδίας
’Εργατών διά τόν έφετεινόν πανελλήνιον έορτασμόν τής εργατικής Πρωτομαγιάς είνε γεμάτη
άπό τόν ρωμαλέον λυρισμόν καί τό πηγαϊον αί
σθημα, τό όποιον αισθάνονται οί έργαζόμενοι.
"Ολα τά έργατικά σωματεία εκπροσωπούμενα άπό
τήν Συνομοσπονδίαν έξαίρουν κατά τόν πλέον
πανηγυρικόν τρόπον τό έκδηλωθέν καί διαρκώς
άνανεούμενον κυβερνητικόν ένδιαφέρον διά τήν
βελτίωσιν τής θέσεως τών λαϊκών τάξεων. Μέ
τήν ώραίαν αυτήν κινητοποίησιν ή πρωτομαγιά,
άλλοτε ημέρα ταραχών καί αιματηρών έπεισοδίων, μεταβάλλεται τώρα είς χαρακτηριστικόν
σταθμόν τής ιστορίας τοΰ τόπου - σταθμόν όδηγοΰντα προφανώς είς τήν ευδαιμονίαν καί τήν
ίκανοποίησιν μιας μεγάλης καί έθνικώς άκρως
έξυπηρετικής τάξεως.
(έφ. ΧΡΟΝΟΣ, 22-4-1938).

*
’Εθνική έορτή έργασίας θά είναι ή έφετεινή
Πρωτομαγιά. Καί είναι δίκαιον. Οί έργάται οί
όποιοι είχον άλλοτε τήν ήμέραν αυτήν σύνθημά
των διά τήν κάθοδον είς τά πεζοδρόμια, διά τήν
ταραχήν καί τό αίμα - διότι οί έργάται, έγκαταλειφθέντες άπό τό κομματιζόμενον κράτος εΐχον
γίνη θύματα τοΰ ένεδρεύοντος κομμουνισμού καί
εΐχον γίνη εχθροί άμείλικτοι τοΰ κράτους - θεωροΰν πλέον τήν Ιην Μαΐου ώς ήμέραν λυτρώσεως
καί χαράς. Εύλογον, λοιπόν, είναι ή έφετεινή
Πρωτομαγιά νά έχη πανηγυρισμόν λαμπρότατον
διά νά διαδηλωθή κατά τόν έμφανέστερον τρόπον
ή προσήλωσις τοΰ έργατικοΰ κόσμου πρός τό
έθνικόν κράτος.
(έφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 12-4-1938).

*
Ά λλο τε ή έργατική πρωτομαγιά είχε προσλάβει καί είς τήν Ελλάδα χαρακτήρα έπαναστατικόν κατά τοΰ καθεστώτος. 'Υποκινούμενοι άπό
τούς έκμεταλλευτάς των, πού τούς παρώθουν είς
τήν « πάλιν τών τάξεω ν», οί έργάται άπήργουν
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θορυβωδώς καί αΐ συγκεντρώσεις των προσελάμβανον χαρακτήρα στρατοπεδεύσεως, έπεισόδια
έδημιουργοΰντο άπό τούς έπιδιώκοντας κοινω
νικήν άνατροπήν καί συγκρούσεις έλάμβανον χώ
ραν είς διαφόρους πόλεις τής χώρας. 'Η έργα
τική πρωτομαγιά έορτάζεται τώρα ώς μία χαρ
μόσυνος έθνική έορτή τής έργασίας, εις μίαν στενωτάτην έπαφήν έργαζομένων καί κυβερνητών,
(έφ. ΠΡΩΙΑ, 12-4-1938).

***
Έπί τή υπογραφή τοΰ Έλληνο-τουρκίκοΰ Συμφώνου :
« Ή νέα μας συνθήκη γενναται ύπό καλούς
οιωνούς. Τήν άνήσυχον άτμόσφαιραν, ή όποια
έβάρυνε τελευταίως τήν Εύρώπην, φαίνεται ήδη
διαδεχομένη μία εύτυχής ΰφεσις. Δυνάμεις άποφασιστικώς είρηνικαί, ώς αί άπαρτίζουσαι τήν
Βαλκανικήν Συνεννόησιν, δέν είναι δυνατόν, παρά
νά χαίρουν ιδιαιτέρως δι’ αύτό. Είδικώτερον, δσον
άφορα τήν Ανατολικήν Μεσόγειον, ή Ε λλάς καί
ή Τουρκία θά χαιρετοΰν πάντοτε μέ χαράν πασαν
πραξιν παγιώσεως τής ειρήνης είς τήν περιοχήν
ταύτην. Διότι έν κλίματι είρηνικώ οί καρποί τής
έλληνοτουρκικής ένώσεως θά εύρουν άνάπτυξιν
ταχυτέραν καί τελειοτέραν. ’Εκφράζω τήν ένθερμοτέραν εύχήν, δπως ή ειρήνη βασιλεύση όριστικώς είς τόν κόσμον, δπως θά βασιλεύση αιωνίως
μεταξύ τών χωρών μας ».
(Πρόποσις τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. ΜΕΤΑΞΑ
κατά τό έπίσημον γεΰμα είς τιμήν τών Τούρκων
'Υπουργών, 28-4-1938).
*

« 'Η τουρκοελληνική φιλία είναι καί θά παραμείνη αίωνία, διότι άντλεϊ τήν δύναμίν της
άπό τά ούσιώδη συμφέροντα τών δύο μας λαών.
Διότι οί δύο μας λαοί κατέχουν πάντοτε δ, τι
άπαιτεΐται, διά νά έχουν δικαίωμα είς εύτυχισμένην ύπαρξιν. 'Υπό τήν ιδιότητά μας ώς πολι
τικών άνδρών, θά είναι δι’ ήμας καθήκον καί
ταύτοχρόνως εύχαρίστησις καί υψηλόν ιδεώδες
νά έργαζώμεθα διά τήν ένίσχυσιν τής φιλίας
αύτής είς τό διηνεκές ».
(Πρόποσις τοΰ Πρωθυπουργοΰ κ. ΤΖΕΑΑΑ
ΜΠΑΓΙΑΡ, 28-4-1938).

« Ά π ό τίνος, πράγματι, έννοούμεθα ώς άδελφοί. Καί τοΰτο ύπήρξε πρό παντός έκδηλον είς
τόν Τύπον. Κ αθ’ δλα τά τελευταία ταΰτα έτη,
ήδυνήθημεν νά βλέπωμεν είς τάς στήλας τών
εφημερίδων τών δύο χωρών, είς τάς σελίδας τών
Τουρκικών καί ‘Ελληνικών βιβλίων μας μίαν
άνθησιν όλοέν πλουσιωτέραν είς άξίαν, αί όποϊαι
άφοσιοΰνται μέ ζήλον είς τό ιδεώδες τής άδελφοσύνης μας.
Οί πολιτικοί μας άνδρες, οί όποιοι είναι
άξιοι δλης τής εύγνωμοσύνης μας, κατέβαλαν μέ
σύνεσή, περίνοιαν καί δύναμιν, προσπαθείας διά
νά δώσουν μίαν διαρκώς σταθερωτέραν μορφήν
είς τά αισθήματα ΐά όποια μάς συνδέουν. Ά λλά
καί ό Τύπος, έκατέρωθεν, τό παντοδύναμον τού
το δργανον τής δημιουργίας τών ψυχολογικών
ρευμάτων συμπληρώνει καθημερινώς περισσότερον
τό ιστορικόν τοΰτο έργον.
(Πρόποσις τοΰ 'Υπουργοΰ κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ
κατά τό πρόγευμα πρός τιμήν τών Τούρκων δη
μοσιογράφων, 28-4-1938)

Τό νέον έλληνοτουρκικόν σύμφωνον άναδεικνύεται ώς ένα έπί πλέον δργανον ειρήνης είς τά
Βαλκάνια καί τήν ’Εγγύς Α νατολήν · δργανον
ειρήνης δχι μόνον είς τάς χεΐρας τών δύο κυβερ
νήσεων πού τό ύπέγραψαν, άλλά καί ολοκλήρου
τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως καί δλων τών
άλλων χωρών, αί όποΐαι ιδανικόν έχουν τήν ειρή
νην καί έργάζονται δι’ αύτήν. Ή σύναψις τής
νέας συμφωνίας ύπό τόσον εύρύ πνεΰμα καί μέ
τόσον άγαθάς προθέσεις, δέν ήτο δυνατόν παρά
νά δημιουργήση καί είς τό έξωτερικόν δλας τάς
εύνοΐκάς έκείνας κρίσεις, τών οποίων άπό προ
χθές είνε τό σταθερόν άντικείμενον.
(έφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ, 29-4-1938).
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κουσθοϋν κατά τάς γενομένας πρός τούς δημο
σιογράφους δηλώσεις καί άργότερον κατά τάς
άνταλλαγείσας είς τό έπίσημον γεΰμα προπόσεις,
λόγοι παλλούσης ειλικρίνειας οί όποιοι υπήρξαν
οί ωραιότεροι συνοδοί καί οί καλύτεροι οιωνοί
τής νέας περιόδου ή όποια ανοίγει διά τάς έλληνοτουρκικάς σχέσεις.
(έφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 28-4-1938).

Διά τοΰ νέου τούτου συμφώνου εύρύνονται
τά δρια τής συνεργασίας μεταξύ τών δύο συμμά
χων καί φίλων κρατών, καθορίζονται αί άμοιβαϊαι ύποχρεώσεις των είς ώρισμένας περιπτώ
σεις, μή προβλεφθείσας έως τώρα, καί, — τό
κυριώτερον, — παρατείνεται έπί μίαν είσέτι δε
καετίαν ή ίσχύς τών ύφισταμένων συνθηκών,
έπερχομένης καί περαιτέρω αύτομάτου άνανεώσεως αύτών, έάν δέν μεσολαβήση καταγγελία,
— τό ενδεχόμενον τής οποίας ό έλληνικός λαός
εύχεται καί έλπίζει δτι δέν θά έμφανισθή ποτέ.
(έφ. ΒΡΑΔΥΝΗ, 27-4-1938).

Διά πάσαν πληροφορίαν ή συνερ
γασίαν άπευθυντέον :
Ε. I. A . R .
V ia M ontello 5
Trasm issioni greche
Rom a
E. I. A . R.
Trasm issioni greche
B ari

Τό συμπληρωματικόν σύμφωνον 'Ελλάδος καί
Τουρκίας τό όποιον ύπεγράφη χθές είς τό 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών δέν καθιέρωσε μόνον διά
σφραγίδων άνεξιτήλων τήν ύπάρχουσαν καί δρώσαν στενήν φιλίαν μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής
Τουρκίας. Έδωσε καί πάλιν τήν εύκαιρίαν ν’ ά-
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