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Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ λογοτέχνου κ. Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ

Προτοΰ έξετάσουμε γιατί τό σφίξιμο τών πνευματικών δεσμών τών δυο κατ’ έξοχήν 
μεσογειακών Λαών-Ίταλικοΰ κι Έλληνικοΰ—είναι απαραίτητο, σκόπιμο καί σπουδαιότατο, 
θά έπρεπε νά κάνουμε μιά μικρήν άνασκόπησιν τών αδελφικών πολιτισμών των.

Έλληνες καί ’Ιταλοί, ήσαν δύο παρακλάδια τής άρίας φυλής, πού περί τά τέλη 
τής Γ'. χιλιετηρίδας π. X. πήρε τό μεγάλο δρόμο τών ομαδικών μεταναστεύσεων, τό 
δρόμο τής Δύσεως. Δέν ξέρουμε τίποτα τό σχετικό μέ αύτή τή μακρυνή πορεία. Συμ
περαίνουμε, δμως, πώς στή μεγάλη πεδιάδα τοΰ Τστρου-έκεϊ πού ξαπλώνεται σήμερα 
ή Ούγγαρία-τά διάφορα φϋλα τών άρίων χώρισαν σέ διαφορετικούς δρόμους. Οί Κέλτες, 
τράβηξαν γιά τά δυτικά τής Εύρώπης. Οί 'Έλληνες προχώρησαν πρός τό Νοτιά, διάβηκαν 
τήν κοιλάδα τοΰ Άξιοΰ κι έγκατεστάθηκαν στις χώρες τοΰ Αιγαίου Πελάγους. Οί ’Ιταλοί, 
λοξοδρόμησαν ανάμεσα στούς δυο άλλους, καί πλημμύρισαν τή μεγάλη χερσόνησο τής 
Μεσογείου.

Αύτοί οί Λαοί, έκτος άπό τό φρέσκο αίμα τους, τό θετικό τους μυαλό καί τήν 
πολεμοχαρή ιδιοσυγκρασία τους, δέν έφεραν τίποτ’ άλλο στις νέες Πατρίδες του. Γιά νά 
ποΰμε τή λέξι, ήσαν μισοβάρβαροι. Τί βρήκαν δμως, στά χώματα τών δυο γειτονικών 
χερσονήσων;

Σ’ αύτό τό κεφάλαιο οί Έλληνες υπήρξαν τυχερώτεροι άπό τούς ’Ιταλούς. Στήν Κρήτη 
καί στις Κυκλάδες, τή στιγμή τής άχαϊκής επιδρομής ζοΰσε ένας λαός μεσογειακός-δχι 
Έλληνικός-πού μιλοΰσε κι έγραφε μιά γλώσσα άγνωστη μας άκόμα, ένας λαός πού είχε 
δημιουργήσει τόν λαμπρότερο ώς τά τότε πολιτισμό τής Δυτικής ’Ανθρωπότητας : τόν 
Αίγαιϊκό Πολιτισμό.

Αύτοί οί Αίγειεΐς, ήσαν τολμηρότατοι ναυτικοί, έπιδέξιοι τεχνίτες καί ικανοί έμ
ποροι. Οί πολεμικοί κι έμπορικοί στόλοι τους, έδημιούργησαν τήν πρώτην θαλασσοκρα- 
τορία τοΰ Κόσμου. Ήταν λοιπόν φυσικό, οί καινούργιοι άρχοντες τής ήπειρωτικής Ελ
λάδας νά έρθουν σ’ έπαφή μέ τούς παλιούς κατοίκους τών νησιών, καί νά πάρουν μέσα



σέ γοργό χρονικό διάστημα, ολο τόν πολιτισμο του;. Ετσι, πεντακόσια χρονιά μετά 
τόν έρ/ομό τους στήν 'Ελλάδα, οι Αχαιοί είχαν κιόλας ολοτελα εκπολιτισθη απο του., 
Κρητικούς.

Οί ’Ιταλοί, δπως είπαμε, δέν είχαν παρόμοια τύχη. Γιά πολύν καιρό, έμειναν στα 
καινούργια τους χώματα, στήν ΐδια κατάστασι που ήρθαν. Μονον οι παραλιακοί λαοι τής 
Χερσονήσου, έγνώρισαν κάτι άπό τόν Μινωϊκό πολιτισμο, που τον έφεραν οι Κρητικοί 
πάνω στα καράβια τους, δπως σ δλα τ ακρογιαλια της Μεσογείου.

Ό  μεγάλος δμως όγκος τών ’Ιταλών, άργησε πολύ νά ύψωθ-ή σ’ ένα κάποιο επί
πεδο πολιτισμού. ’Ίσως αύτό τό γεγονός νά οφείλεται στο δτι τον IF ! π. X. αιώνα, 
ένα καινούργιο κΰμα 'Ελληνικών φύλων κατεβηκε απο το βοριά στην Ελλαόα, σβυ- 
νοντας γιά τέσσερις πάνω—κάτω αιώνες τον κρητομυκηναΐκο πολιτισμο, και το ξαπλωμα 
του πρός τή Δύση. Μά ό 'Ελληνικός αύτός Μεσαίων δέ μπορούσε νά μην ήταν πρόσ
καιρος. Ό δγκος τών κατακτητών στήν επαφή μέ τ’ άπομηνάρια τοΰ παλιοΰ πολιτισμού 
άρχισε νά ξυπνάη γιά νά φτιάση τόν καθαυτό πια Ελληνικό πολιτισμο : τον πολιτισμο 
πού ώς τά σήμερα φωτίζει τόν κόσμο.

Τήν ΐδιαν εποχή στή Μεγάλη χερσόνησο, ένα παρακλάδι τοΰ Ίταλικοΰ Λαοΰ, οί 
Τυρρηνοί, βρέθηκαν σ’ εύχάριστη οικονομική θέση. Κάποια θαλασσινή επικοινωνία γί- 
νηκε μεταξύ Τυρρηνίας κι ’Ανατολικής Μεσογείου, με αποτελεσμα τη δημιουργία ενος 
υποτυπώδους πολιτισμοΰ, μέ άναμφισβήτητη Ελληνικην επίδραση. Κι ακριβώς, δυο 
αιώνες μετά τό ξύπνημα τών ’Ετρούσκων, στα νοτιά σύνορα τοΰ Τυρρηνικοΰ Κράτους, 
μερικοί νομάδες, έχτισαν μιά μικρή πολιτεία, τη Ρωμη, που ισως στα πρώτα χρονιά 
της ζωής της νά ήταν εξάρτημα τοΰ πολιτικοΰ κι εκπολιτιστικού συγκροτήματος τών 
’Ετρούσκων.

Οί συνθήκες τής αρχαϊκής 'Ελληνικής κοινωνίας και το τυχοδιωκτικό πνεΰμα τών 
'Ελλήνων, έδημιούργησαν τόν Η ! καί τόν Ζ ! αιώνα π. X. ένα μεγάλο μεταναστευτικο 
ρεΰμα άπό τήν 'Ελλάδα στά Νότια τής ’Ιταλικής χερσονήσου. Ή  Σικελία, ή Καλαβρία, 
ή Λουκανία άποτέλεσαν ένα ισχυρό άποικιακό 'Ελληνικό συγκρότημα, πού ονομάστηκε 
Μεγάλη 'Ελλάς. Κι δχι μόνον ό πολιτισμός τών 'Ελλήνων μεταδόθηκε στά 'Ελληνικά 
χώματα, μά μποροΰμε νά ποΰμε, πώς σ’ ενα μεγάλο ποσοστό γεννήθηκε σ’ αύτά, γιά 
νά ξαπλωθή στούς καθαυτό ιταλικού; Λαούς τοΰ βοριά κι ιδιαίτερα στή Ρώμη, πού 
άπό μικρή ύποτελής τών ’Ετρούσκων πολιτεία, έγινε στο άναμεταξύ μεγάλο άνεξάρτητο
κράτος μέ ιμπεριαλιστικές τάσεις.

’Από αύτή τή στιγμή τά κεφαλαιώδη γεγονότα πού ξάπλωσαν τόν 'Ελληνικό πο
λιτισμό σ’ δλον τόν κόσμο, έρχουνται τδνα πίσω στ’ άλλο.

Καί πρώτα οί κατακτήσεις τοΰ ’Αλεςανδρου, που αλλαξε τ/) βαρβαρη Ανατολή 
σ’ 'Ελληνικά Βασίλεια. Κατόπιν ή κατάκτησις τών 'Ελληνικών άποικιών τής ’Ιταλίας 
άπό τή Ρώμη, κι ή διείσδυση τοΰ πολιτισμοΰ των στή μεγάλη Δημοκρατία. Καί τέλος, 
ή κατάκτησις άπό τή Ρώμη ολου του εξελληνισμενου Κοσμου.

(Τό τέλος είς τό προσεχές).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΑΟΣ 
Κ Α Ι Η Α Ν Α Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ λογοτέχνου κ. ΜΑΡΙΟΤ ΒΑΪΑΝΟΥ

Ό 'Τπουργός τών Θρησκευμάτων καί τής ’Εθνικής Παιδείας κ. Κωνσταντίνος 
Γεωργακόπουλος έγεννήθη έν Τριπόλει τήν 8 Ίανουαρίου 1891. Φοιτήσας είς ’Αλεξάν
δρειαν καί 'Αθήνας διά τήν εγκύκλιον μόρφωσίν του ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχο
λήν, ής άνηγορεύθη άριστοΰχος διδάκτωρ τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1911.

Έκτελών τήν στρατιωτικήν του θητείαν μετέσχε τών πολέμων τοΰ 1912-1913 
ώς έφεδρος άξιωματικός τοΰ Πεζικοΰ πολυβολάρχης, άμέσως δέ μετ’ αύτούς κατετάγη 
είς τό Σώμα τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ώς Λοχαγός, καί ύπηρετών σχεδόν συνε
χώς είς τό μέτωπον άπεχώρησεν έξ αύτοΰ τώ 1923 ώς Συνταγματάρχης. Έκτοτε έδι- 
κηγόρησεν έν ’Αί>ήναις, άναμιχθείς εί; τήν Πολιτικήν μόνον κατά τάς έκλογάς τοΰ 1928, 
δτε μετά τοΰ κ. Στρέϊτ καί τοΰ άειμνήστου Κ. Δεμερτζή συνέπραξαν μετά τοΰ Λαϊκοΰ 
συνδυασμοΰ ’Αθηνών.

Τήν 30 Νοεμβρίου 1935 μετέσχε τής Κυβερνήσεως Δεμερτζή ώς 'Υφυπουργός τοΰ 
Πολιτικοΰ Γραφείου, παραμείνας ώς τοιοΰτος καί κατά τήν άνάληψιν τής Πρωθυπουρ
γίας ύπό τοΰ κ. Ίωαν. Μεταξα. Τήν 4 Αύγούστου 1936 ό ’Εθνικός Κυβερνήτης τοΰ 
ένεπιστεύ9·η τό 'Υπουρ /εΐον ’Εθνικής Παιδείας τό όποιον διευθύνει έκτοτε.

Πιστεύων είς τόν πατριωτισμόν καί τόν ένθουσιασμόν τών εκπαιδευτικών λειτουρ
γών, οί όποιοι εΐχον έξαναγκασθή ύπό τών κομματικών Κυβερνήσεων νά έκτελοΰν 
μηχανικώς τό έργον των, τούς έκάλεσε είς μίαν έθνικήν έξόρμησιν, χαρακτηρίσας 
αύτούς δικαίως ώς ’Εθναποστόλους καί δημιουργούς τής 'Ελλάδος τής αΰριον. Χάρις 
είς τήν στενήν ψυχικήν επαφήν 'Υπουργοΰ καί διδασκάλων, τήν πνοήν τοΰ ’Εθνικοΰ 
Κυβερνήτου καί τήν δικαίαν διοίκησιν, ή εθνική έκπαίδευσις είσήλθεν είς τόν ορθόν 
δρόμον της καί εργάζεται έμπνεομένη άπό τά έθνικά ιδανικά.

Τό νομοθετικόν έργον τοΰ 'Υπουργοΰ τής Παιδείας έχει τό χαρακτηριστικόν δτι 
δέν αποτελεί άντιγραφήν νόμων ξένων, άλλά στηρίζεται έπί τής 'Ελληνικής πραγμα- 
τικότητος, ή οποία μελεταται μετά πάσης ευσυνειδησίας καί έξυπηρετεΐται διά τών 
προσηκόντων μέσων. Διά τοΰ νόμου περί διοικήσεως τής έκπαιδεύσεως έξησφαλίσθη 
ή άρίστη πνευματική καί διοικητική καθοδήγησις τών εκπαιδευτικών λειτουργών, ώς 
καί ή έν πνεύματι απολύτου δικαιοσύνης διοίκησις αύτών.

Διά τοΰ νόμου περί ρυθμίσεως τοΰ σχολείου τής Μέσης Έκπαιδεύσεως κατηργή- 
θη ή μικτή φοίτησις άρρένων καί θηλέων, κατηργήθησαν δλα τά ήμιγυμνάσια ώς άπο- 
τελοΰντα τύπον αχρήστου σχολείου καί πλεΐστα Γυμνάσια, συντελοΰντα είς τήν αΰξη- 
σιν τοΰ άρι&μοΰ τών διανοουμένων προλεταρίων. Ή γυμνασιακή έκπαίδευσις καθωρί- 
σθη οκταετής καί εξυπηρετεί τάς πνευματικάς άνάγκας τής χώρας διά τοΰ διαφορισμοΰ 
της είς κλασσικήν, πρακτικήν, γεωργικήν καί εμπορικήν. 'Ιδρύθησαν εκατό σχολεία



είς τά όποια δίδεται ισχυρός επαγγελματικός προσανατολισμός, έκάστου έξ αύτών έξ- 
υπηρετοϋντος τάς οίκονομικάς άνάγκας της περιφερείας εις τήν όποιαν λειτουργεί. Ή 
δημοτική έκπαίδευσις ένισχύθη διά τοϋ διορισμοΰ χιλίων πεντακοσίων νέων δημοδι
δασκάλων έντός τοΰ λήγοντος σχολικοΰ έτους, διά πλείστων διδασκαλικών συνεδρίων, 
δι’ αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών Επιθεωρητών καί ίδρύσεως τοΰ άρίστου θεσμοΰ τών 
Γενικών Επιθεωρητών της Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως. Διά πρώτην φοράν ίδρύθη 
καί λειτουργεί έπιτυχώς Πρότυπον Σχολεΐον άνωμάλων καί καθυστερημένων παιδίων.

Ή Άνωτάτη Έκπαίδευσις λειτουργεί άπηλλαγμένη τών άπεργιών καί τών άλλων 
αταξιών τοΰ παρελθόντος. Ώργανώθη ή Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης καί ή Πάν- 
τειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, έπίκειται δέ ή δημοσίευσις τοΰ οργανισμού τών 
δύο Πανεπιστημίων καί της Σχολής δημοσίων ύπαλλήλων.

Έντός τοΰ χρόνου τής Υπουργίας τοΰ κ. Κ. Γεωργακοπούλου έτέθησαν νέαι βά
σεις είς τήν λειτουργίαν τής Γενικής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων καί Καλών Τεχνών. 
Ή έπιτυχής λειτουργία τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου έξησφαλίσθη διά τής άλλαγής τοΰ συ
στήματος τής διοικήσεώς του. Ώργανώθη μετά έξαιρετικής έπιτυχίας ή Α'. Πανελλή
νιος Κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή  Έκθεσις, έπίκειται ή δημοσίευσις όργανικοΰ Νόμου περί τής Πινα
κοθήκης καί τοΰ Μουσείου Γ. Σούτσου ώς καί περί προστασίας τής πνευματικής ιδιο
κτησίας. Μελεταται ή ϊδρυσις φορητής Σκηνής Λαΐκοΰ Θεάτρου καί ένισχύονται ποικι- 
λοτρόπως οί έργάται τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης. Μεγάλη έργασία γίνεται είς τά 
Μουσεία καί τούς Αρχαιολογικούς χώρους. Τά Μουσεία Αθηνών καί Ηρακλείου άπο- 
τελοΰν πρότυπα είς τό είδος των. Ανεστηλώθησαν πλεΐστα βυζαντινά μνημεία καί 
έπατάχθη άμειλίκτως ή αρχαιοκαπηλία.

Νέα σχολεία άνηγέρθησαν ύπό τήν έπίβλεψιν τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουρ
γείου ώς καί πλεϊσται Έκκλησίαι. Έμελετήθησαν νέοι άρχιτεκτονικοί τύποι σχολείων 
προσαρμοζόμενοι πρός τό κλίμα καί τάς λοιπάς ένδείξεις τοΰ χώρου είς δν άνεγείρονται.

Ή  σχολική άντίληψις έφέτος έσχεν έξαιρετικήν δράσιν. Σχολικά συσσίτια ώργα- 
νώθησαν καί έλειτούργησαν έπιτυχώς μέ τήν πολύτιμον βοήθειαν τής κοινωνίας καί 
τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος. Δεκάδες άντιτραχωματικών ιατρείων καί ειδικών σχολείων 
λειτουργούν ύποβληθέντων είς θεραπείαν 7.000 μαθητών.

Ή σωματική άγωγή τών μαθητών καί αί μορφωτικαί έκδρομαί ώργανώθησαν 
κατά τρόπον ικανοποιητικόν. Πεντακόσιοι γυμνασταί καί γυμνάστριαι έργάζονται είς τά 
σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως, Γυμναστήρια ιδρύονται πανταχοΰ τής Ελλάδος καί πλεϊ- 
στοι μαθητικοί άγώνες ώργανώθησαν. Χιλιάδες μαθητών έπεσκέφθησαν τήν ’Ολυμπίαν, 
τόν Μυστράν, τούς Δελφούς, τήν Μακεδονίαν καί τάς Νήσους. Έντός τοΰ θέρους άνα- 
μένονται 150 Έλληνόπαιδες έξ Αμερικής καί ισάριθμοι έξ Αίγύπτου. Θά φιλοξενη
θούν άπό τό 'Υπουργεΐον τής Παιδείας, θά ίδοΰν τήν Ελληνικήν Πατρίδα, θά άνα- 
πνεύσουν τόν αέρα της θα θερμανθούν απο τον ήλιον της και θα επιπτρεψουν εις τους 
γονείς των διά νά μεταφέρουν τόν έθνικόν παλμόν καί τήν υπερηφάνειαν διότι έγεν- 
νήθησαν Έλληνες. ______________

Η ΑΝΟΙ ΞΙ ΑΤΙ ΚΗ ΓΙΙ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ λογοτέχνου καθηγητοΰ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μέ τό πρώτο τριαντάφυλλο τής ελληνικής άνοίξεω;, μέ τό πρώτο χελιδόνι πού 
έρχεται νά βρή τήν παλιά του φωλιά, ή γή τής Ελλάδος γεμίζει άπό κοπάδια προσ
κυνητών: είναι οί ξένοι πού έρχονται άπό μακριά, πολλές φορές άπό πολύ μακριά, 
εΐναι οί ντόπιοι πού άφήνουν τά μεγάλα πολυτάραχα κέντρα τής χώρας καί ξεχύνον
ται στις ήλιοφωτισμένες κοιλάδες καί στις κατάσκιες καί κατάδροτες λαγκαδιές. Ή 
γοητεία τής ελληνικής γής αιχμαλωτίζει δλους τούς ανθρώπους δσοι εύτύχησαν, οτοι 
μπόρεσαν νά κάμουν τή γνωριμία τοΰ έλληνικοΰ τοπίου. Καί τό θέλγητρον τών τόπων 
πού εύλογήθηκαν άπό τού; μακάριους θεού; τοϋ αρχαίου Όλύμπου γίνεται κέντρισμα 
άποδημίας καί σκοπός ζωής σέ δλους δσοι άπό τό βιβλίο, άπό τήν περιγραφή τής έφη- 
μερίδος, άπό μιά φωτογραφία, άπό μιά διαφήμηση άκόμη, κατώρθωσαν, έστω καί άμυ- 
δρά, νά τό διαισθανθοΰν. Είναι πολύ λιγοστέ; στον κόσμο ολόκληρον οί χώρες, πού 
μποροΰν νά άποζημιώσουν τόσον πλουσιοπάροχα τόν έπισκέπτη τους, καθώς ή Ελλάς.

Τό ταξίδι άνάμεσα στήν Ελλάδα γίνεται πολύ συχνά μέ μόνη πρόθεση τήν άνα- 
ψυχή, ΰστερ’ άπό τόν κάματ» καί τό μόχθο τής καθημερινής ζωής. Μά πολύ συχνά 
έπίσης μεταβάλλεται σέ προσκύνημα καί σέ άνώτερη πνευματική ηδονή καί σέ ψυχικό 
γεγονός άπροσμέτρητης σημασίας.

Κάποιος εΐπεν δτι υπάρχουν βιβλία πού δέν έπιτρέπεται νά τά κρίνης, σέ κρίνουν 
αύτά· θά προσθέσω δτι υπάρχουν τόποι, πού έπίσης δέν έπιτρέπεται νά τού; κρίνης, 
σέ κρίνουν αύτοί. Ή Ελλάς άνήκει στούς τόπους αύτού;. Τή βλέπω ολόκληρη τήν ώρα 
τούτη τήν άνοιξιάτικη, ξανανιωμένη, σέ δλη τη ; τή λεπτότατη, τήν άέρινη ομορφιά 
καί βρίσκω, πώς παρ’ δλα δσα, καί άνεξάντλητα καί πολύτιμα, καί στοχαστικά καί 
περιγραφικά, έχει έμπνεύσει στούς θαυμαστάς της, καί στούς προσκυνητάς της ό λυρι- 
κώτερος ύμνος της, ό άντάξιός της δέν έχει γραφή, ούτε πρόκειται νά γραφή ποτέ. Τά 
περισσότερα έλληνικά τοπία δέν κινοΰν τόν πολύλογο θαυμασμό ■ σέ αναγκάζουν νά 
σωπαίνης· καί είναι ή σιωπή σου πιο εύγλωττη άπό κάθε φραστική άκολασία.

Οί παράγοντες πού δημιουργοΰν τό θαΰμα αύτό είναι πολλοί καί διάφοροι : ή 
ιστορία, ή παράδοση, τό έρειπωμένο κλασσικό μνημείο, ή κατανυκτικτή βυζαντινή έκ- 
κλησία, ή μνήμη τών ήρώων καί τών μαρτύρων, ή διαφάνεια τής άτμοσφαίρας, ή 
πνευματικότης τοΰ τοπίου, ή ποικιλία τής συστάσεως τοΰ έδάφους καί τοΰ γεωγραφι- 
κοΰ διαμελισμοΰ. Ή έλληνική γή προσφέρει σέ άπαράμιλλη μικρογραφία δ, τι έγκαρ- 
διώτερο καί άναπαυτικώτερο μπορεί νά έπιθυμήση ό ταξιδιώτης. Συνδυάζει τήν αγρι
ότητα μέ τήν ήρεμία· τά χιόνια τοΰ βορρά μέ τά γλυκύτατα άκρογιάλια τής θερμής 
Μεσογείου· τή γυμνότητα τών βουνήσιων περιγραμμάτων μέ τήν άφθονία καί τήν πο
λύμορφη σύνθεση τής χλωρίδος, τά οράματα τών γαλάζιων κόλπων καί τών άκύμαν-
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των λιμνών μέ τήν έξαίρετη φαντασμαγορία τών σκοτεινών φαραγγών. Δημιουργεί σέ 
κάθε βήμα τοϋ περαστικού λαμπρούς πίνακες ειδυλλίων καί αναπαύει τόν κάματο τοΰ 
οδοιπόρου μέ τό θέαμα τής γραφικής, άπλοϊκής ζωής τών δροσερών της χωρών καί 
τών σκαρφαλωμένων σέ καταπράσινες πλαγιές αγροτικών της συνοικισμών. Ά ν  ή Ελ
λάς τοϋ βορρά, ή Ήπειρος, ή Μακεδονία, ή Θράκη, εΐναι ή χώρα μέ τ’ απόκρημνα 
βουνά, τούς άτελεύτητους κάμπους καί τά μεγάλα ποτάμια, ή Ελλάς τοΰ νότου, ή 
'Ρούμελη κι’ ό Μοριας, εΐναι ή χώρα τών συνεχών μεταμορφώσεων, τών θαυμαστών 
ιστορικών τοπίων, τών μεγάλων παραδόσεων. "Αν ή ηπειρωτική Ελλάς διασώζει 
άκόμη καί σήμερα σέ πολλά κατατόπια της τόν ανόθευτο τόνο τοΰ πατριαρχικοΰ βίου, ή 
σμαράγδινη Ελλάς τών νησιών πλουτίζει τή φαντασία μέ τή μεγάλη χαρά τοΰ πελά- 
γους, μέ τά φτερά καί τις δίψες τών ταξιδιών. Οί άνθρωποι πού έτοιμάζονται, τώρα 
μέ τήν άνοιξη, άργότερα μέ τό καλοκαίρι, νά ξεχυθοΰν άνάμεσα στούς θησαυρούς τοΰ 
εύλογη μένου έλληνικοΰ υπαίθρου, αισθάνονται ολοένα βασανιστικώτερη τή δυσκολία τής 
έκλογής. Οί Δελφοί, ή ’Ολυμπία, ή Επίδαυρος, ό Μυστρας, τά Τέμπη, ή Μύκονος, 
ή Σαντορίνη, ή Κρήτη, ή Δήλος, ή Κέρκυρα-τόποι συχνών προσκυνημάτων, πού γε
μίζουν θαυμαστή γοητεία τή διάθεση τοΰ ταξιδιώτου. Μά περ’ άπ’ αύτούς καί άπό δλους 
τούς παρόμοιους άλλους, τούς γνώριμους, τούς φημισμένους, δπως εΐναι τά Καλάβρυτα 
καί ή καταπράσινη χαράδρα τοΰ Βουραϊκοΰ, ή ’Ερέτρια, ή Παλιά Κόρινθος, τά Με
τέωρα, υπάρχει μιά άλλη έξ ισου ζωντανή, έξ ίσου θαυμαστή 'Ελλάς. Θά έπιθυ- 
μοΰσα αύτή τή στιγμή νά θυμίσω τήν ονειρώδη ομορφιά τής Καστοριάς, τούς καταρρά
χτες τής Έδεσσας, τήν. υπέροχη λίμνη τοΰ Όστρόβου, τό μαγευτικό πέρασμα τοΰ Νέ
στου άνάμεσα στις κατάφυτες βουνοπλαγιές τής 'Ροδόπης, τό άσύγκριτο μαργαριτάρι 
τής Θάσου, τά πολυύμνητα νησιά τοΰ ’Αρχιπελάγους, τά νησιά τοΰ Ίονίου, τις βορει
νές Σποράδες, τήν ’Άρτα καί τήν άκρολιμνιά τής Άμβρακίας, τή μεσημβρινή Αιτω
λία μέ τις λίμνες τοΰ Άγγελόκαστρου καί τοΰ Βραχωριοΰ, μέ τή λυρική λιμνοθά
λασσα τοΰ Μεσολογγιοΰ, μέ τό μεσαιωνικό θέλγητρο τής κατάδροσης Ναυπάκτου, τήν 
καταπράσινη Ήλιδα καί τή νερόχαρη Τριφυλία, τό τραχύ μεγαλείο τής πετροχτισμέ- 
νης Γορτυνίας, τά έλατα τής Βυτίνας καί τό στοιχειωμένο καράβι τής Μονεμβασιάς. 
Θά έπιθυμοΰσα άκόμη νά θυμίσω τήν είρηνοφόρα Τεγέα, τή πολύκαρπη Μεσσηνία, τήν 
ήρεμη άγκαλιά τοΰ Λακωνικοΰ κόλπου-ένα σωρό άλλα κατατόπια, πού προσθέτουν τήν 
ιδιοτυπία τής ομορφιάς των στο πολύμορφο δραμα τής Έλληνικής Γής.

Τό « γλυκύ έαρ» εΐναι ή ωραιότερη έποχή τής Ελλάδος. Εΐναι ή έποχή πού εκ
φράζει πληρέστερα τό νόημα τοΰ κλασσικοΰ τοπίου, τοΰ τοπίου τής αΐωνίας άνθήσεως, 
τής άρμονίας, τής εύρυθμίας, τής πνευματικής άναστάσεως, της άνεξάντλητης ζωντά
νιας. Καί δέν εΐναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία τό γεγονός, πώς μαζύ μέ τόν πλοΰτο τής 
θαυμαστής χλωρίδος έβλάστησε στούς μακάριους αύτούς τόπους καί ό βαθυστόχαστος 
μΰθος τής Περσεφόνης.

ΕΛΛΗΝΕ Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Α Ι  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΟ

Ραδιοφωνική διάλεξις τής καλλιτέχνιδος δίδος ΝΛΤΑΛΙΑΣ ΕΤΤΗ

Οί τελευταίες επιτυχίες τών Ελλήνων καλλιτεχνών τόσο στήν Ευρώπη δσο καί 
στήν Αμερική δέν μπορούν παρά νά μάς κάνουν νά ύπερηφανευόμαστε. Οί περισσότεροι 
άπ’ αύτούς άγνωστοι άκόμα έντελώς χτές, μέ μόνο δπλο τό ταλέντο τους ξεκινάνε γιά 
νά πάρουν θέσι άνάμεσα στούς πειό φημισμένους καλλιτέχνες. Φυσικά δεν φθάνουν χωρίς 
κόπους καί βάσανα. Γιά τούς Έλληνες εΐναι διπλοί οι κόποι. Είναι παντα οι ξένοι ποδρ- 
χουνται νά πάρουν τή θέσι άπ’ τούς έντοπίους. Δυστυχώς η Ελλάδα απο καλλιτεχνικής 
(Ιδιαιτέρως στή μουσική) άπόψεως υστερεί πολύ, καί γ ι’ αυτο δεν μπορεί να βοηθηση τα 
τόσα της ταλέντα καί νά τά έπιβάλλη στη διεθνή γνώμη. Ας ελπίσουμε, δτι η νεα 
γενεά θάχη καλλίτερη τύχη. Ήδη γίνηκε ένα μεγάλο βήμα μέ τήν ϊδρυσι τοΰ ραδιο
φωνικού σταθμοΰ. Ά ς  ελπίσουμε, δτι σιγά σιγά θά γείνουν πραγματικότης δλα τά 
σχέδια γιά τήν ϊδρυσι τοΰ Μελοδράματος καί γενικά γιά τήν καλλιτέρεψι τής ύπάρ- 
ξεως τών μουσικών μας.

Θάταν δύσκολο νά συγκράτηση κανείς τά ονόματα τών Ελλήνων καλλιτεχνών, πού 
δοξάζουν τήν Πατρίδα τους στο εξωτερικό τόν τελευταίο καιρό.'Υπάρχουν δμως κι’ οί 
παλαιότεροι, οί πρωτοπόροι νά ποΰμε, πού δέ θάπρεπε νά ξεχάσουμε.

Κι’ άρχίζουμε άπό τούς τραγουδιστάς, ποδναι κι’ οί περισσότεροι.
Λίγα χρόνια εΐναι πού μεσουρανούσε ό έξαιρετικός μας τενόρος Όδυσσεύς Λάππας. 

Λίγοι Έλληνες άσφαλώς θά γνώρισαν τις δόξες του. Ό Κωστής Νικολάου, πού ύστερα 
άπ’ τις τόσες του επιτυχίες γύρισε στήν Πατρίδα του κι ακούραστος εξακολουθεί να 
μορφώνη τούς νέους μας τραγουδιστές. Ή κ. Αλεξάνδρα Τριάντη για πολυν καιρό ηταν 
μεταξύ τών μεγαλειτέρων τραγουδιστριών δωματίου. Ή κ. Καλό με τήν αληθινα ξέχωρη 
φωνή της, πού τόσο πάντα εργάστηκε γιά τήν Ελληνική μουσική στο Παρίσι. Ο κ. 
Τριανταφύλλου, ό εύγενικός έκτελεστής μουσικής δωματίου καί έξαίρετος καθηγητης 
πού έδωσε τις μεγαλείτερες τραγουδίστρες τής Ελλάδος. Ή  δίς Κατσιμαντή η οποία 
έξακολουθεΐ νάχη έπιτυχίες στή Γαλλία, δχι μονο ως εκτελεστρια μα και ως παιδα
γωγός. Ή  μεγάλη Πέρρα τής "Οπερας τοΰ Βερολίνου καί τώρα τής Βιέννης. Ό κ. Μυ
λωνάς, μιά άπ’ τις καλλίτερες φωνές τενόρου τής γερμανικής σκηνής. Ο Ιωαννιδης τής 
"Οπερας τοΰ Αμβούργου. Ό Μπαξεβάνος τής "Οπερας τής Ζυρίχης· ή Τουρλιτάκη τής 
Λαϊκής Όπερας τοΰ Βερολίνου, ή Δελένδα, πού τραγουδεΐ μέ τόση έπιτυχία στή Γερμανία, 
ό Φαρδούλης τής Όπερας τοΰ Σικάγου, ό Άργύρης τής Κρατικής Όπερας τοΰ Βερολίνου.

’Εκείνο δμως, πού πραγματικά μάς έκπλήττει καί ποΰ θά μπορούσε κάνεις ν απο- 
καλέση θαΰμα, εΐναι τά κατορθώματα τών νέων μας καλλιτεχνών, τόν τελευταίο έντελώς 
καιρό. Δέν ύπάρχει σχεδόν καμμιά μεγάλη σκηνή, τόσο στην Ευρώπη δσο και στην 
Αμερική, πού νά μην έχη "Ελληνα τραγουδιστή. Πριν λίγα μόλις χρονιά η Οδεττη



Ζυγομαλά (Ελένη Ντοζιά) τιμάται μέ τό πρώτο Βραβείο στο Κονσερβατόριο τών 
Παρισίων καί αμέσως προσλαμβάνεται στήν Όπερα Κωμίκ γιά νά φτάση φέτος στήν 
“Οπερα τοΰ Σικάγου. Ή Νικολαίδου προσλαμβάνεται στήν ’Όπερα τής Βιέννης καί 
παίζει κοντά σ’ ενα Ζάν Κιεπούρα κι’ άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Ή Εύθυμιάδου τόν 
περασμένο ’Ιούνιο κερδίζει, μέσα σέ περισσοτέρους άπό 200 διαγωνιζομένους, τό πρώτο 
βραβείο τοΰ Διεθνοΰς Διαγωνισμοΰ Βιέννης καί προσλαμβάνεται στ/jv ’Όπερα τής Πρά
γας, δπου παίζει μέ μεγάλη επιτυχία, ενώ ταύτοχρόνως εργάζεται, τόσο διά συναυλιών 
δ το καί άπό ραδιοφώνου διά τήν διάδοσιν τής 'Ελληνικής Μουσικής.

Ό Μοσχονάς μετά μηνών μόνον σπουδές στήν ’Ιταλία προσλαμβάνεται στή μεγαλεί- 
τερη σκηνή τής ’Αμερικής καί ταΰτοχρόνως στή Σκάλα τοΰ Μιλάνου κοντά στά μεγα- 
λείτερα ονόματα τής ιταλικής σκηνή;. Ή Τασσοπούλου, ή οποία εΐχε τήν τύχη νάχη 
τήν προστασίαν τοΰ 'Υπουργοΰ Προπαγάνδας τής Γερμανίας κ. Γκαϊμπελ:, τραγουδεΐ στή 
Γερμανική Κρατική Όπερα τοΰ Βερολίνου μέ μεγάλη έπιτυχία. Ό Καλογερας τιμαται 
μέ τό δεύτερο βραβείο τοΰ Ωδείου τών Παρισίων καί εμφανίζεται μ’ έπιτυχία σέ δι
άφορες γαλλικές σκηνές καί άπό ραδιοφώνου. Στις παρισινές συναυλίες συχνά βλέπει κανείς 
τό δνομα τοΰ κ. Ξένου, νεαροΰ τενόρου μαθητου τής κ. Καλό. Στ/) Βουδαπέστη ό 
Λιόντας τραγούδα στήν Όπερα κι’ ένθουτιάζει μέ τήν έξαιρετική του φωνή τενόρου. 
Στήν ’Ιταλία Ιχουμε έπίσης ενα σωρό νέα ταλέντα, πού πολλά υπόσχονται. Ή Παπα
ναστασίου, ή όποια ήδη εΐχε τόση έπιτυχία στις πρώτες της έμφανίσεις. Κι’ άκόμη ή 
Στάμου, ή Παπαδάκη, ή Βιανέλλη, πού συμπληρώνουν τις σπουδές τους στή 'Ρώμη καί 
πού άκοΰμε τακτικά άπό τό σταθμό τοΰ Μπάρι.

Έχουμε τό μεγάλο μας Διευθυντή ορχήστρας, τό Μητρόπουλο, πού εχει αποκτήσει 
πλέον παγκόσμιο φήμη. Οί κριτικοί τών άμερικανικών εφημερίδων δέν βρήσκουν λόγια 
γιά νά εκθειάσουν τις μεγάλες άρετές τοΰ Μαέστρου μας. "Εχουμε τό μοναδικό στον 
κόσμο φλαουτίστα Καλλίμαχο, πού άποκαλεΐται άπ’ τούς Εύρωπαίους κι’ ’Αμερικανούς 
κριτικούς ό μάγος τοΰ ήχου.

'Υπάρχουν άκόμα οΐ πιανίστες μας, πού έχουν τόση έπιτυχία παντοΰ. Ή Ά ντω- 
νιάδου στή Γερμανία, ή Μαρία Παπαϊωάννου χειροκροτείται στο Παρίσι, ή κ. Κρινώ 
Ζώρα έπίσης παίζει μέ μεγάλη έπιτυχία στο Παρίσι συνθέσεις 'Ελλήνων Μουσικών, ή 
Ίσαακίδου στή Βιέννη. Έχουμε ένα καινούργιο ταλέντο, πού συχνά άκοΰμε άπό τό σταθμό 
τοΰ Μπάρι, τή νεαρά Χαιρογιώργου, πού σπουδάζει μέ τόν Καζέλλα καί πού έκπλήσσει 
δλους μέ τή βαθειά της μουσικότητα καί τέχνη. Έχουμε άκόμα τή χορογράφο Πράτ- 
σικα, πού θριαμβεύει τόσο στή Γερμανία καί Αύστρία, δσο καί Γαλλία γνωρίζοντας μέ 
τις δμορφες λυγερές έλληνοποΰλες τής Σχολής της τούς άθάνατούς μας 'Ελληνικούς χορούς.

Έπίσης ή δίς Σακελλαρίου, ή γνωστή χορογράφος τοΰ Β. Θεάτρου ’Αθηνών εμ
φανίζεται μέ μεγάλη έπιτυχία σέ ρεσιτάλ χοροΰ στήν Αίγυπτο. Ή Φαρφαλιά έκπλήσσει 
μέ τό ταλέντο της στο Βερολίνο. Καί κάθε μέρα βλέπουμε ν’ αύξάνουνται τά έλληνικά 
ονόματα καί νά παίρνουν θέσι δίπλα στούς πειό ξακουστούς καλλιτέχνες τοΰ κόσμου.
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Ι Τ Α Λ Ο Ι  Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

ΕΚΤΩΡ Ρ ΟΜΑΝΙ ΟΛΙ
Τοϋ καθηγητοϋ της ιταλικής λογοτεχνίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ ΜΠΙΑΖΤ

Τήν Κυριακήν Ιην Μαίου άπέθανεν έντελώς 
αίφνιδίως είς τήν Ρώμην ό 'Έκτωρ Ρομανιόλι, 
μέλος της ’Ακαδημίας της ’Ιταλίας, ένας άπό 
τούς μεγαλειτέρους καί γνωστοτέρους λάτρας τής 
αρχαίας έλληνικής φιλολογίας τής έποχής μας. 
Ό  Ρομανιόλι έγεννήθη είς τήν Ρώμην τήν ΙΙην 
’Ιουνίου 1871 καί Ιγινε ταχύτατα γνωστός δχι 
μόνον ώς έλληνιστής, άλλά καί ώς μαχητικός 
συγγραφεύς, μεγαλόψυχος, έραστής δλων τών 
τεχνών καί είδικώτερον τής ποιήσεως καί τής 
μουσικής. "Ιδρυσε καί διηύθυνε έφημερίδας καί 
περιοδικά καί έτέθη έπί κεφαλής μιας όμάδος 
νέων πού ύπεστήριζεν είς τήν φιλολογίαν τήν 
προσήλωσιν είς τήν έθνικήν παράδοσιν καί έκη- 
ρύσσετο κατά ώρισμένων νεωτερισμών είσαχθέν- 
των άπό τούς ύποστηρικτάς ξένων ρευμάτων. 
’Έτσι έμειναν παροιμιώδεις οί άγώνες του πρός 
ύποστήριξιν, τής τέχνης τοϋ Καρντοϋτσι, διά τόν 
όποιον ό Μπενεντέτο Κρότσε καί οί οπαδοί του 
εΐχον άποφανθή δτι έπρόκειτο πλέον περί ποι- 
ητοϋ παλαιωμένου, τοΰ όποιου τό έργον έπρόκειτο 
κατά μέγα μέρος νά περάση είς τήν λησμοσύνην. 
Ό  Ρομανιόλι δμως αφιέρωσε τήν μεγαλειτέραν 
του δραστηριότητα καί τήν θαυμαστήν ιδιοφυίαν 
του προ παντός είς τήν μελέτην τής έλληνικής 
φιλολογίας καί τής έλληνικής άρχαιολογίας, τήν 
οποίαν έθεώρησε δχι ώς κάτι τό ξεχωριστόν, άλλά 
ώς βοήθημα διά τήν έρμηνείαν τών μεγάλων 
Ελλήνων κλασσικών τούς οποίους έζωντάνευσεν 
είς μελέτας καί κριτικά σημειώματα, δπως διά 
τόν Πίνδαρον πού έξέδωσε τό 1910 είς τήν Φλω
ρεντίαν, εΐτε είς άριστουργηματικάς μεταφράσεις, 
δπως δλων τών έργων τοϋ ’Αριστοφάνους πού 
έξεδόθησαν τό πρώτον τό 1909 καί κατόπιν άπό 
τοΰ 1924 μέχρι τοΰ 1927. Ή μετάφρασις τών 
άρχαί&ιν κειμένων είνε είς στίχους πού άποδίδουν 
είς λαμπράν ιταλικήν καί μέ καταπληκτικήν π ι
στότητα τήν άρμονίαν, τήν γοργότητα, τήν αί- 
ωνίαν νεότητα τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου κωμωδι
ογράφου.

Άφοΰ άρχισε είς τόν δρόμον αύτόν δ Ρομα
νιόλι, καί τόσον έπιτυχώς μάλιστα, συνέλαβε τό 
μεγάλο σχέδιον νά μεταφράση είς στίχους δλους 
τούς άρχαίους 'Έλληνας ποιητάς πού διεσώθη- 
σαν μέχρι σήμερον. Τόν "Ομηρον, τόν 'Ησίοδον, 
τόν Αισχύλον, τόν Σοφοκλήν, τόν Εύριπίδην, 
ολους τούς λυρικούς καί είς τά άποσπάσματά των 
πού διεσώθησαν, τόν Θεόκριτον καί άλλους άκό
μη. Διά τόν καθένα άπό τούς άνωτέρω ό Ρο- 
μανιόλι έτοίμαζε ειδικήν φιλολογικήν καί αρχαι
ολογικήν μελέτην, συνεζήτει τά σκοτεινά σημεία, 
κυριαρχούμενος διαρκώς άπό τό αίσθημα τής ευ
θύνης νά γίνη πιστός έρμηνευτής τοΰ νοήματος 
καί τοΰ ρυθμοΰ. Πώς κατώρθωσε νά άφομοιώση 
καί νά μεταφράση τεχνίτας τοΰ λόγου, τόσον 
διαφορετικούς καί νά τούς μεταφράση δλους κα
λά, δπως ό ’Αριστοφάνης καί ό Αισχύλος, ό Πίν
δαρος καί ό Θεόκριτος, άποτελεΐ μυστήριον καί 
δι’ έκείνους άκόμη πού είχαν τήν τύχην νά γνω
ρίσουν άπό κοντά τήν άκούραστον δραστηριότη- 
τά του. Διά τό θερμουργόν αύτό έργον του, τοΰ 
έρμηνευτοΰ τοΰ κλασσικοΰ έλληνισμοΰ καί τοΰ δη
μιουργικού κριτικοΰ συγχρόνως, άποτελοΰν μαρ
τυρίαν οί τόμοι πού μας άφησε « Είς τό βασίλειον 
τοΰ Όρφέως» [Μπολόνια 1921], « Τό βιλίον τής 
έλληνικής ποιήσεως» [Μιλάνον 1921]. "Οταν ίδρύ- 
θη ή άκαδημία τής ’Ιταλίας, ό Ρομανιόλι έκλή- 
θη άπό τούς πρώτους νά μετάσχη ύπό τοΰ Μου- 
σολίνι καί ήτο μέχρι τής χθές ένα άπό τά πλέον 
σεβαστά στόματά της. Ή  φήμη του εΐχε ξεπε- 
ράση τά σύνορα τής ’Ιταλίας. Έκτος άπό τήν 
έπιστημονικήν καί λογοτεχνικήν του έργασίαν, 
τόν κατέστησαν όνομαστόν αί κλασσικαί παρα
στάσεις τάς οποίας άνεβίωσε ό ίδιος καί δι
ηύθυνε άπό τοΰ 1911 μέχρι τοΰ 1927 είς τό άρ- 
χαϊον θέατρον τών Συρακουσών καί άλλαχοΰ. Μέ 
τάς παραστάσεις αύτάς έζωντάνευσαν τά έργα 
τοΰ Σοφοκλή, τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Εύριπίδη, 
έμπρός είς ένα κοινόν συρρέον άπό δλα τά μέρη 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου, κοινόν πού ήδυνήθη

r
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νά θαυμάση τήν δεξιοτεχνίαν τοΰ Ρομανιόλι ώς 
έρμηνευτοΰ, μεταφραστοΰ καί ώς μουσικοσυνθέ
του άκόμη, διότι είχε συνθέση ό ϊδιος πρωτό
τυπον μουσικήν διά τά χορικά.

"Οταν πρό πενταετίας ό Ρομανιόλι ήλθε είς 
τάς ’Αθήνας, ή πόλις μας, πού είνε λίαν εύ- 
αίσθητος δι’ δλους τούς τιμώντας μίαν παράδοσιν 
δόξης πού δέν σβύνει, τόν έδέχθη θριαμβευτικά. 
Τό Πανεπιστήμιον τοΰ άπένειμε τόν τίτλον τοΰ 
έπιτίμου καθηγητοΰ, ό « Παρνασσός » τόν έκαμε 
μέλος του καί ό τύπος έξήρε δσον έπρεπε τό έρ- 
γον του. *0 Ρομανιόλι διετήρησε άπό τήν έπί- 
σκεψίν του αύτήν είς τάς ’Αθήνας μίαν εύγνώ- 
μονα άνάμνησιν, τήν όποιαν μοΰ έξέφρασε δταν 
κατά τό 1935 τ °ύ παρουσίασα τήν μετάφρασίν

μου τοΰ Παλαμα. « Θαυμαστή χώρα, μοΰ έλεγε, 
δπου έζησα βραχείας ήμέρας μέ τήν ψυχήν γε- 
μάτην άπό συγκίνησιν. Λαός φιλόξενος καί ζω
ηρότατος πού είς κάθε συνάντησίν μου έζωντάνευε 
είς τήν μνήμην μου τάς άναμνήσεις μου καί τάς 
γνωριμίας μου άπό τόν άρχαΐον έλληνικόν κόσμον. 
Ευχαρίστως θά  γυρίσω είς τάς ’Αθήνας νά χαι
ρετήσω τούς συναδέλφους μου τοΰ Πανεπιστη
μίου πού ήσαν τόσον εύγενεϊς άπέναντί μου ».

Καί πράγματι έπρόκειτο νά έλθη πέρυσι διά 
τάς έορτάς της έκατονταετηρίδος τοϋ Πανεπι
στημίου, άλλα δέν τοΰ ήτο δυνατόν νά ύποστή 
τήν άνησυχίαν ένός ταξειδίου. Ή  άρρώστεια πού 
τόν έσυρεν είς τόν τάφον εϊχεν άρχίση νά δίδη 
έκδηλα σημεία.

ΕΛΛΗΝΟ -  Ι Τ Α Λ Ι Κ Α  

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ν Ε Ο Τ Η Σ

Στήν άρχαιότατη έποχή μιά μικρή ομάδα άνθρώπων έφτασε σέ μιά μικρή χώρα. 
Ή χώρα αύτή ήταν στολισμένη άπό θάλασσες καί έμοιαζε σάν όμφαλός τοΰ κόσμου. 
Ήταν άνοιξι και ή θάλασσα έρρίχνε παντοΰ τριγύρω τις μυρωδιές της.

Εκείνοι οί άνθρωποι σταμάτησαν.
Από κεΐ παρακολουθούσαν τή πορεία τών άστρων. Από κεΐ έβλεπαν τούς δρό

μους τής θάλασσας. Τότε άνακάλυψαν καί τούς δρόμους τής ψυχής τους καί ένας θε
ϊκός ένθουσιασμός τούς κατέλαβε. Έγιναν άνταγωνισταί μέ τούς άθάνατους θεούς, έδη- 
μιούργησαν τά πολύμορφα εκείνα αριστουργήματα πού παραμένουν άκόμη σήμερα σάν 
τά καλλίτερα πρωτότυπα καί πού ποτέ κανείς δέ μπόρεσε νά ύπερβάλη στήν τελειότητα.

Ή μικρή αύτή Χώρα έλέγονταν Ελλάς. Ή ολιγάριθμη έκείνη φυλή ήταν ό έλ- 
ληνικός λαός. Ή ζωή πού έζησε έλέγονταν νεότης (*).

( * )  A l f r e d o  Ρ λ ν ζ ι ν ι , Santh ipe, Treves, Milano, 1919 .

’Από τάς δημοσιευομένας ραδιοφωνικάς διαλέξεις ή τοΰ κ. Καραγάτζη μετεδόθη τήν 
12ην Μαΐου, ή περί Γεωργακοπούλου καί άναδιοργανώσεως της Παιδείας τήν 21ην Μαίου, 
έπ’ ευκαιρία της όνομαστικής έορτής τοΰ κ. 'Υπουργοΰ, ή τοΰ κ. Παναγιωτοπούλου τήν 
15ην Μαΐου, ή τής δίδος Εΰτη τήν 19ην Μα'ίου καί ή τοΰ κ. Μπιάζι τήν 29ην Μα'ίου.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ.

Τήν 3ην Μαΐου έγένετο έν Ρώμη ή κηδεία 
τοΰ ίταλοΰ άκαδημαϊκοΰ, καθηγητοΰ Πανεπι
στημίου Ρώμης καί διεθνοΰς φήμης έλληνιστοΰ 
"Εκτορος Ρομανιόλι, ένός τών πλέον ένθέρμων 
φίλων καί θαυμαστών τής Ελλάδος καί τοΰ 'Ελ
ληνικού πολιτισμοϋ. ’Εκτός τών ίταλών έπισή- 
μων καί τών έκπροσώπων τής ιταλικής διανο- 
ήσεως, παρηκολούθησαν τήν κηδείαν ό έν Ρώμη 
Πρεσβευτής τής 'Ελλάδος κ. Π. Μεταξας καί 
διάφορα δλλα μέλη τής 'Ελληνικής παροικίας.

*
Τήν 15ην Μαίου ήρξατο έν 'Ρώμη τό ΙΟον 

Διεθνές Συνέδριον τής Χημείας είς τό όποιον άντ- 
επροσωπεύθησαν 38 Κράτη. 'Η 'Ελλάς άντεπρο- 
σωπεύθη ύπό τών άκαδημαΐκών κ. κ. Ζέγγελη 
καί ’Εμμανουήλ, τών καθηγητών τοϋ Παν
επιστημίου κ. κ. Γαλανοΰ καί Καραγκούνη, τοΰ 
καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου κ. Ζαχαρία καί 
τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κρά
τους κ. Πανοπούλου. ’Επίσης συμμετέσχον τοΰ 
Συνεδρίου οί χημικοί κ. κ. Νεΰρος καί Δέφνερ.

Είς τά διάφορα τμήματα τοΰ Συνεδρίου άνε- 
κοινώθησαν ένδιαφέρουσαι έπιστημονικαί μελέται. 
Ή 'Ελληνική άντιπροσωπεία παρουσίασεν έργα
σίας τιμώσας τήν ελληνικήν Χημικήν ’Επιστήμην.

Οί έλληνες σύνεδροι έτυχον εξαιρετικών περι
ποιήσεων ύπό τε τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως καί 
τών Ίταλών χημικών. Κατά τό έπίσημον άπο- 
χαιρετηστήριον γεΰμα τό παρατεθέν ύπό τοϋ 
Προεδρείου τοΰ Συνεδρίου είς τούς συνέδρους, 
μετά τήν πρόποσιν τοΰ ίταλοΰ προέδρου, A. Ε. 
κ. Παραβάνο καί τών άντιπροσώπων της Γερ
μανίας καί ’Αγγλίας έλαβε τόν λόγον ό Έλλην 
άντιπρόσωπος, άκαδημαϊκός κ. ’Εμμανουήλ, δστις 
ώμίλησεν λατινιστί ώς έξης:

« Sermone latino quo primi Chemici li- 
bris suis conscribend is usi erant, qui quam- 
vis van is cogitationibus in n u triti mul- 
tisque inanibus rebus delectati, tam en  
fundam enta et principia chemiae, quae 
nunc est, posuerunt, propino boo illustri-  
bus v iris  cbemicis amicae et gloriosae Ita-  
liae optando in scientiae adium entum  
quod bonum faustum  felixque sit ».

Τόν κ. ’Εμμανουήλ συνεχάρησαν ό παριστά- 
μενος Υπουργός ’Εθνικής Παιδείας, Α. Ε. κ.

Μποτάΐ, τό Προεδρεϊον τοϋ Συνεδρίου καί οί λοι
ποί σύνεδροι. *

Παρισταμένων τοΰ πρεσβευτοΰ τής ’Ιταλίας 
κ. Μποσκαρέλλι, τοΰ άνωτέρου προσωπικού τής 
ιταλικής πρεσβείας, τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ίταλικοΰ 
ινστιτούτου άνωτέρων σπουδών κ. Φεντέλλε, τοϋ 
καθηγητοΰ τής ιταλικής γλώσσης καί φιλολογίας 
παρά τώ ’Εθνικφ καί Καποδιστριακώ Πανεπι- 
στημίω κ. Μπιάτζι, τοΰ άνταποκριτοΰ τοΰ Πρα
κτορείου Στέφανι κ. Τσερεζόλε καί τοΰ διευθυντοΰ 
τής ίταλο-έλληνικής έμπορικής Τραπέζης κ. Μη- 
λιάδη, έγένετο τήν 13 Μαΐου έπισημος συγκέν- 
τρωσις όργανωθεΐσα ύπό τοΰ ΡοτΛριανοΰ 'Ομίλου 
’Αθηνών εις μνήμην τών Γαβριήλ Ντ’ ’Αννούντσιο 
καί "Εκτορος Ρομανιόλι. Μετά σχετικήν πρόποσιν 
τοΰ προέδρου τών Ροταριανών κ. Γ. Κοφινά, 
ώμίλησαν οί κ. κ. Β. Βεκιαρέλλης καί 'Ε. Σκάσ- 
σης, έξάραντες τό έργον καί τά φιλελληνικά αι
σθήματα τών δύο ένδοξων τέκνων τής συγχρόνου 
’Ιταλίας.

*

Τό ’Ιταλικόν Ίνστιτοΰτον Άνωτέρων Σπουδών 
κατά τό έτος 1937-38 ώργάνωσεν έν Άθήναις 
47 συγκεντρώσεις, έκ τών όποιων 9 συναυλίας 
καί 38 διαλέξεις.

*

Τήν 24ην Μαΐου άφίχθη είς Ρώμην ό Γεν. 
διευθυντής Γραμμάτων καί Τεχνών τοΰ 'Υπουρ
γείου Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας καί 
Γεν. διευθυντής τοΰ Βασ. Θεάτρου Α θηνών κ. 
Κωστής Μπαστιας, δπως μελετήση τήν όργά- 
νωσιν έν ’Ιταλία τοΰ κινητοΰ θεάτρου « Carro  
di Tespi » καί τήν δρασιν έν γένει τής ιταλικής 
πρωτοβουλίας.

Κατά τήν διαμονήν του είς Ρώμην συγκινη
τική δσον καί έπιβλητική τελετή έλαβε χώραν 
είς τό νεκροταφεΐον τοΰ Ά γιου Λαυρέντιου (Ρώ
μης) δπου ό κ. Κωστής Μπαστιας κατέθεσε 
στέφανον είς τόν τάφον τοΰ "Εκτορος Ρομανιόλι. 
'Ο στέφανος ήτο δάφνινος, έφερε δέ τά έλληνικά 
έθνικά χρώματα καί τήν άφιέρωσιν « Τό Βασι
λικόν Θέατρον Α θηνώ ν είς τόν "Εκτορα Ρομα
νιόλι ». Παρίσταντο είς τήν τελετήν ό έν Ρώμη 
πρεσβευτής της 'Ελλάδος κ. Μεταξας, ό άκαδη- 
μαΐκός κ. Λούτσιο ντ’ Άμπρα, ώς έκπρόσωπος
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της ’Ιταλικής Βασιλικής ’Ακαδημίας, ό πρόεδρος 
τής Εταιρίας τών ’Ιταλών Θεατρικών συγγρα
φέων καί βουλευτής κ. Σάν -  Τζώρτζι, ό καθη
γητής τής νεοελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας 
έν τώ Πανεπιστημίφ Ρώμης κ. Γεώργιος Ζώρας, 
ό όργανωτής τών κλασσικών παραστάσεων Συρα
κουσών κόμης Γκαργκάλο, ή δ'ις Τζέλι, πολλοί κα- 
θηγηταί καί διάφοροι ίταλικαί προσωπικότητες, 
δλοι οί έν Ρώμη Έλληνες φοιτηταί, καί ή οικο
γένεια τοϋ Έκτορος Ρομανιόλι.

Καταθέτων τόν στέφανον ό κ. Μπαστιας είπε 
τά έξής « Τό Β. Θέατρον τής 'Ελλάδος, πού Σέ 
έγνώρισε καί ώς άνθρωπον καί ώς ποιητήν κα
ταθέτει τόν στέφανον αύτόν έπί τοϋ νωποΰ τάφου 
Σου ώς φόρον τιμής, δι’ δσα έπραξες υπέρ τοΰ 
Θεάτρου καί τής άναβιώσεως έν ’Ιταλία τών άθα- 
νάτων αριστουργημάτων τής Έλληνικής ποι- 
ησεως. ’Ολίγοι έ&ρήνησαν τόν θάνατόν Σου δσον 
οί Έλληνες καλλιτέχναι καί άνθρωποι τών γραμ
μάτων. Διά τήν Ελλάδα είσαι καί θά μείνης 
τόσον Έλλην δσον καί Ιταλός ».

Ή  σεμνή τελετή έληξε μέ τό προσκλητήριον 
τό όποιον έγινεν άπό τόν κ. Σάν -  Τζώρτζι. Είς 
τήν έκφώνησιν τοΰ όνόματος τοΰ Έκτορος Ρο
μανιόλι δλοι οί παρευρισκόμενοι άνεφώνησαν μέ 
φωνήν παλλομένην άπό συγκίνησιν: Παρών.

Ό  ιταλικός τύπος περιγράφων τά τής τελε- 
τής τής καταθέσεως τοΰ στεφάνου, προσθέτει τά 
πλέον ευνοϊκά σχόλια έκθειάζων τούς μεταξύ 
Ελλάδος καί ’Ιταλίας πνευματικούς δεσμούς.

Τήν 28ην Μαΐου ό κ. Μπαστιας, δστις έν 
Ρώμη ετυχε θερμοτάτης ύποδοχής καί έσχε μα- 
κράς συνομιλίας μετά διαφόρων προσωπικοτήτων 
τής ιταλικής πρωτευούσης, άνεχώρησεν διά Βε
νετίαν δπου πρόκειται νά άντιπροσωπεύση έπι- 
σήμως τήν 'Ελλάδα κατά τά εγκαίνια τής Διεθ
νούς ’Εκθέσεως Βενετίας.

*

Προσεχώς θά έκδοθοΰν είς 'Ρώμην δύο ογ
κώδεις τόμοι περιέχοντες τά πρακτικά καί τάς 
άνακοινώσεις τοΰ κατά Σεπτέμβριον 1936 συνελ- 
θόντος έν 'Ρώμη Ε ! Διεθνοΰς Βυζαντινού Συνε
δρίου.

*
'Υπό τοΰ Istituto di Studi Legislativi 

Ρώμης έδημοσιεύθη περίληψις τής έλληνικής νο
μοθεσίας τών έτών 1935 καί 1936, φροντίδι τοΰ 
καθηγητοΰ κ. Γ. Ζώρα.

*

' Η ΐταλίς γνωστή συγγραφεύς καί καλλιτέχ- 
νις κ. Μαργαρίτα Σαρφάτι μετέβη είς ’Αθήνας 
δπως έπισκεφθή τά γοητευτικώτερα μέρη τής 
'Ελλάδος καί δώση διάλεξιν είς τό ’Ιταλικόν 
Ίνστιτοΰτον ’Ανωτέρων Σπουδών τήν Ιην ’Ιου
νίου μέ θέμα : « Θέαι άπό άεροπλάνου » (έντυ- 
πώσεις πτήσεων). *

Τήν ΙΟην προσεχοΰς μηνός ’Ιουνίου είς τήν 
αίθουσαν συναυλιών τής Β. ’Ακαδημίας S. Ce
cilia τής 'Ρώμης, διοργανοΰται συναυλία μέ συμ
μετοχήν τών τελειοφοίτων σπουδαστών τής άνω- 
τέρας Σχολής τελειοποιήσεως, διευθυνομένης υπό 
τοΰ μαέστρου καί γνωστοΰ μουσικοσυνθέτου Κα- 
ζέλα. Τής συναυλίας μετέχει καί ή άριστοΰχος 
καλλιτέχνις τοΰ πιάνου Μαρία Χαιρογιώργου, 
ύπότροφος τοΰ δήμου ’Αθηναίων.

’Επίσης τήν 13ην τοΰ μηνός καί είς τήν ιδίαν 
αίθουσαν θά γίνη συναυλία μέ σολίσταν τήν βα- 
θύφωνον Τίναν Παπαδάκη, ύπότροφον τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών.

Άμφότεραι αί έλληνίδες καλλιτέχνιδες έκρί- 
θησαν ώς έξαιρετικά μουσικά ταλέντα.

*
Διά τοΰ άτμοπλοίου « Πιέρρο Φόσκαρι» άφίχθη 

είς ’Ιταλίαν ό Διευθυντής Καλών Τεχνών κ. Πρε- 
βελάκης διά νά όργανώση τό Έλληνικόν Περί
πτερον τής Διεθνοΰς Έκθέσεως Βενετίας, ήτις 
άνοίγει τάς πύλας της τήν Ιην ’Ιουνίου. Διά τοΰ 
αύτοΰ άτμοπλοίου μετεφέρθησαν είς Βενετίαν 38 
κιβώτια μέ 200 περίπου έργα τών καλλιτεχνών 
κ. κ. Τόμπρου, Παρθένη καί Θεοδωροπούλου, τά 
όποια θά έκτεθοΰν είς τήν Έκθεσιν Βενετίας, 
Τήν Διεθνή ’Έκθεσιν Βενετίας θά έγκαινιάση ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύς τής ’Ιταλίας καί Αύτοκράτωρ 
τής Αιθιοπίας Βίκτωρ ’Εμμανουήλ.

*
Έκτος τών είς τό προηγούμενον τεΰχος άγ- 

γελθεισών διαλέξεων κατά τόν παρελθόντα μήνα 
Μάϊον άπό τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν Μπάρι μετ- 
εδόθησαν καί αί κάτωθι άνακοινώσεις: Λ ί ν ο υ  
Κ α ρ ζ ή,  σκηνοθέτου τοΰ ’Αρχαίου Ά ττικοΰ θεά
τρου καί λογοτέχνου: « Πώς θά  έρμηνεύσω τις 
Φοίνισσες τοϋ Εύριπίδη στό Ώδεΐον 'Ηρώδου 
τοΰ Ά ττικοΰ (17 Μαΐου), Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Φι -  
λ α δ ε λ φ έ ω ς ,  διευθυντοΰ Έθνικοΰ Μουσείου 
Α θη νώ ν: « Έκτωρ Ρομανιόλι» (20 Μαΐου), 
Μα ρ ί ο υ  Β α ϊ ά ν ο υ  «Κ.  Γεωργακόπουλος καί 
ή άναδιοργάνωσις τής Παιδείας» (21 Μαΐου).
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΝ

Άπό τού; τελευταίους λόγους τοΰ Πρω- 
θυπουργοΰ κ. I. Μεταξα :

«Ή κεντρική ιδέα, ή όποία ένέπνευσε τήν Κυ- 
βέρνησίν μου, ήτο δτι ή έργασία άποτελεϊ ένα 
μέρος άναπόσπαστο τής γενικής άσχολίας, τής 
Έλληνικής Κοινωνίας, δέν δύναται νά χωρισθή 
άπό καμμίαν άλλην άσχολίαν καί επομένως καί 
ό έργάτης δστις, ώς ό φορεύς τής έργασίας εΐναι 
άναπόσπαστος άπό τήν έργασίαν, είναι καί αύτός 
στενώτατα συνδεδεμένος καί άλληλέγγυος μέ δλην 
τήν άλλην Ελληνικήν Κοινωνίαν. Τό σύνολον τής 
Κοινωνίας αρμονικά συνδεδεμένον μέ δλας τάς 
άσχολίας τών κατ’ ιδίαν ομάδων άποτελεϊ ένα σύ
νολον τοΰ οποίου ή πρόοδος είναι πρόοδος καί 
τών μερών αύτοΰ, δπως ή δυστυχία τών κατά 
μέρος ομάδων άντανακλόί είς τήν τύχην τοΰ συ
νόλου. Έπί τή βάσει τής άρχής αύτής έπρο- 
χωρήσαμεν ».

(Άπό τόν λόγον πρός τόν έργατικόν κόσμον 
Πειραιώς τής 1ης Μαΐου 1938).

*

«Αύτό εΐνε ή 4η Αύγουστου. Άνεζητήσαμεν 
είς τήν ψυχήν τών 'Ελλήνων έκεϊνο, τό όποιον 
είνε κρυμμένο · μέσα της, τό όποιον άποτελεϊ τήν 
θέλησιν δχι ένός έκάστου, άλλά τήν συνδέουσαν 
τά έλληνικά άτομα είς τήν γενικήν θέλησιν τοΰ 
’Έθνους. Καί έξετελέσαμεν μετά θάρρους καί 
αύτοπεποιθήσεως τήν θέλησιν αύτήν, έχοντες δ- 
πισθέν μας ολόκληρον τόν Έλληνικόν λαόν, βέ
βαιοι δτι έκπληροΰμεν τήν έντολήν του. Έ τσι 
εϊμεθα βέβαιοι καί σήμερον δτι έχομεν πάντοτε 
τήν αύτήν έντολήν, μέ μεγαλυτέραν μάλιστα ορ
μήν καί πεποίθησιν, διότι ό Ελληνικός λαός 
εχει ήδη πρό αύτοΰ τό άποτέλεσμα τής έντολής 
του . . .  Μέσα είς μίαν θολήν Εύρωπαϊκήν άτμό- 
σφαιραν, είς κινδύνους πολέμου καί άπειλάς, μέσα 
είς διεθνείς οίκονομικάς κρίσεις, ή γωνία αύτή 
τήν γής κατώρθωσε νά εύημερήση, δσον εΐνε βέ
βαια δυνατόν νά εύημερήσουν οί άνθρωποι είς τήν 
γήν αύτήν. Καί κατωρθώθησαν δλα αύτά μόνον 
διότι ύπήρξε σταθερά καί μόνιμος Κυβέρνησις, 
μέ συγκεντρωμένην τήν έξουσίαν, μή έξαρτωμέ-

νην άπό τήν εύμένειαν διαφόρων κομματαρχών, 
άλλά μόνον άπό τήν θέλησιν τοΰ λαοΰ καί τοΰ 
Βασιλέως, Κυβέρνησις τής όποιας μόνος καί με
γάλος προορισμός ήτο ή ευημερία τοΰ τόπου καί 
ή άνύψωσις τοΰ Έθνους . . .  Έπεζητήσαμεν μίαν 
αύστηράν κρατικήν πειθαρχίαν, συνδεομένην δμως 
πρός δικαίαν καί λογικήν άτομικήν έλευθερίαν, 
ήτις έξησφαλίσθη διά τής άμερολήπτου, δικαίας 
καί χρηστής διοικήσεως, διά τοΰ δικαιώματος 
δλων τών πολιτών δπως διά κάθε παράπονόν των 
έμφανίζονται άμέσως πρό τών άρχών χωρίς δή
θεν προστάτας. 'Η σύνθεσις αύτή τής κρατικής 
πειθαρχίας μέ τήν έσωτερικήν άτομικήν έλευθε
ρίαν τών πολιτών εΐνε τό χαρακτηριστικόν τής 
4ης Αύγούστου. Καί δποιος πιστεύει είς τό κα
θεστώς αύτό καί είς ήμάς πού τό έκπροσωποΰ- 
μεν, γνωρίζει δτι ένφ όφείλει άπόλυτον πειθαρ
χίαν είς τό κράτος, έχει κάποτε ύπέρ αύτοΰ τήν 
πλήρη άτομικήν του έλευθερίαν, κατευθυνομένην 
δμως πάντοτε ύπό τών έθνικών ιδεωδών. Καί 
αύτό άκριβώς έξασφαλίζει τό μέλλον τής χώρας.

"Οταν βλέπη κανείς τόν λαόν ολόκληρον άπό 
τοΰ ένός άκρου τής χώρας είς τό άλλο άποφα- 
σισμένον νά άκολουθήση τόν χαραχθέντα τήν 
4ην Αύγούστου δρόμον, δέν ήμπορεΐ παρά νά εΐνε 
βέβαιος δτι ηνωμένοι, άποφασισμένοι, πειθαρχη- 
μένοι καί όμονοοΰντες θά φθάσωμεν μίαν ήμέραν 
είς τό τέλος τών προσπαθειών μας καί θά κατα- 
στήσωμεν τήν πατρίδα μας εύημεροΰσαν, ίσχυράν 
καί σεβαστήν είς πάντας».

(Άπό τόν λόγον είς Τρίπολιν).

*

« Ά φ ’ δτου άνέλαβα τήν διακυβέρνησιν τοΰ τό
που αύτοΰ, άφ’ δτου ή άνάγκη τής Πατρίδος μέ 
έφερε στό σημείο νά πραγματοποιήσω τό κυβερ
νητικό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου, πρώτη καί 
κυρία φροντίς ύπήρξε νά άρω άπό μέσα άπό τάς 
ψυχάς τών Ελλήνων τήν διχόνοιαν καί νά τούς 
φέρω τήν ομόνοιαν, ή όποία πρέπει άπό τοΰδε καί 
είς τό έξής νά εΐνε πάντοτε ή σημαία ύπό τήν 
όποιαν θά βαδίζη τό Έλληνικόν Έθνος ».

(Άπό τόν λόγον είς τό Λεβίδι).
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*

« Ά ν  δέν έ'χη κανείς τήν έμπιστοσύνην τοϋ λαοϋ 
δέν δύναται νά προχωρήση διά της βίας. Δέν μπο
ρεί νά κατορθώση κανείς τίποτε. Έμεΐς δέν εΐ- 
μεθα άνθρωποι της βίας, άλλά έντολοδόχοι ίδικοί 
σας καί δτι κάμνομεν τό έπιβάλλομεν βέβαια μετά 
δυνάμεως, άλλά διά της ίδικής σας δυνάμεως . . .  
Έκάμαμε τό Ελληνικόν ’Έθνος ισχυρόν τό όποι
ον δέν έξαρταται άπό την έλεημοσύνην κανενός 
άλλου Έθνους . .. Έπροσπαθήσαμεν άφ’ ένός μέν 
νά ύψώσωμεν τό έδαφος τοϋ έλληνικοΰ πολιτι
σμού, άφ’ έτέρου δέ νά βελτιώσωμεν τήν κατά- 
στασιν τών οικονομικών το ϋ ’Έθνους ολοκλήρου, 
ιδιαιτέρως δέ τοΰ. κόσμου έκείνου έκ της έργα
σίας τοΰ όποιου, βασίζεται δλη ή έθνική οικο
νομία, τοΰ άγροτικοΰ κόσμου. “Ο,τι ήτο δυ
νατόν έως τώρα νά κάμωμεν, τό έκάναμεν, καί 
νά εΐσθε βέβαιοι δτι καί στο μέλλον θά γίνη δ,τι 
είναι δυνατόν νά γίνη ».

(Άπό τόν λόγον είς Βυτίναν).

*
«Τό νέον Κράτος της 4ης Αύγούστου έχει 

τήν πατρίδα του παντοΰ, δπου κτυποΰν έλληνι- 
καΐ καρδίαι, αί όΛοϊαι δέν ζητοΰν κέρδη καί ώ- 
φελείας προσωπικάς καί αί όποϊαι είνε έτοιμοι 
νά προσφέρουν ύπηρεσίας διά τό γενικόν καλόν 
τοΰ έθνους . . .

Χρειάζεται τεραστία προσπάθεια, πίστις, 
έτοιμότης, αύταπάρνησις μεγάλη καί ένθουσια- 
σμός καί νά μή άκούη κανείς, οΰτε « μουρμοΰρες », 
οΰτε « γκρίνια », ουΐε κακομοιριές, άλλά νά άντι- 
κρύζη τά πάντα μέ θάρρος καί φιλοδοξίαν... Θέ- 
λομεν τήν ‘Ελλάδα μας νά είνε ισχυρά πολεμι- 
κώς, δχι διά κατακτήσεις καί έριδας. Είμεθα 
έθνος φιλειρηνικόν, άλλά θέλομεν τήν Ελλάδα 
μας ίσχυράν, διότι έννοοΰμεν τό έδαφος μας νά 
είνε ασφαλές . . .

Ζητοΰμεν έπειτα εσωτερικήν ομόνοιαν. Αί 
έριδες πού μας διήρεσαν έπί τόσας δεκαετηρίδας 
ή μάλλον άπό τάς άρχάς της συστάσεως τοΰ έλ- 
ληνικοΰ Βασιλείου, πρέπει νά παύσουν. Διά νά 
βαδίση ένα έθνος έμπρός, νά έπιτύχη δχι μόνον 
είς τά ιδανικά του καί είς τά δνειρά του, άλλά 
καί διά νά έξασφαλίση τήν ζωήν του, πρέπει νά 
είνε έσωτερικώς όμονοοΰν. Καί τήν όμόνοιάν μας

τήν έξασφαλίζει ή ΰπαρξις έπί κεφαλής τοΰ έθνους 
τοΰ Βασιλέως. Ή  Κυβέρνησις της 4ης Αύγού- 
στου δέν άνήκει είς κόμμα, οΰτε είς μερίδα, δεν 
άνήκει είς παρατάξεις, άλ) ά είς τόν έλληνικόν 
λαόν... Έπειτα είνε άνάγκη νά έπιδιώξωμεν τήν 
έσωτερικήν άνόρθωσιν τοΰ έθνους ».

(Άπό τόν λόγον είς Λαγκάδια).

** *
Άπό τό ταξίδι τοϋ Άνακτος είς τήν 

Βόρειον Ελλάδα:
Ύπήρξεν έξαιρετικώς γόνιμος ή περιοδεία καί 

παραμονή τοΰ Βασιλέως είς τήν Μακεδονίαν. 
Μεταξύ τόσων καί τόσων στοιχείων ύπεροχής 
τοΰ βασιλικοΰ πολιτεύματος έναντι παντός άλλου, 
είνε καί ή συγκέντρωσις της διηνεκοΰς έκπρο- 
σωπήσεως τοΰ Έθνους άπό τόν άνώτατον άρ
χοντα, ή παράδοσις, της οποίας είνε φορεύς, τό 
έπιβλητικόν γόητρον, τό όποιον άσκει ό Βασι
λεύς. Ή παρουσία λοιπόν τοΰ Βασιλέως μεταξύ 
τοΰ λαοϋ, τοΰ στρατοΰ, της νεολαίας, τών φρου
ρών τής μεθορίου καί τών παραμεθορίων πλη
θυσμών, ή μετάβασίς Του παντοΰ, έπηρεάζει βα
θύτατα τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν πάντων καί 
πασών. Καί τήν έπηρεάζει έπί καλώ. Είνε κάτι 
έξαιρετικόν δι’ δλα αύτά τά στοιχεία τοΰ έθνους 
νά βλέπουν τόν Βασιλέα κοντά των. Έξ άπόψεως 
τονώσεως τοΰ φρονήματος καί της έθνικής πει
θαρχίας, μία έπίσκεψις ή εις λόγος τοΰ Βασι- 
λέως έχουν άποτέλεσμα άφθαστον. Τό εί'παμεν 
ήδη: αί περιοδεΐαι αύταί είνε μία βαρυσήμαντος 
έθνική πραξις.

(έφ. Τύπος, 19-5-1938).

*

Μέ ειλικρινείς καί άλησμονήτους εκδηλώσεις 
άγάπης καί ένθουσιασμοΰ υποδέχεται ή Δυτική 
Μακεδονία τόν Βασιλέα τών Ελλήνων. Παντοΰ, 
όπόθεν καί άν διέρχεται ή Α. Μ., οί άντιπρό- 
σωποι τοΰ λαοϋ, οί Δήμαρχοι, οί Πρόεδροι τών 
κοινοτήτων, προσφωνοΰντες Αύτόν, τονίζουν πό
σον πολύτιμος καί ΐεραστία ύπήρξεν ή συμβολή 
Του είς τήν συμφιλίωσιν τοΰ Έλληνικοΰ Λαοϋ 
καί είς τήν γενικήν άνόρθωσιν της χώρας. Δι’ δ
λους αύτούς τούς λόγους καί άκόμη διότι τό 
δνομά Του ώς στρατιώτου είνε συνυφασμένον'μέ
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τήν νικηφόρον στρατιάν τήν οποίαν διηύθυνε ό 
ένδοξος πατήρ Του Κωνσταντίνος, ό Ά να ξ  γ ί
νεται δεκτός μέ τάς συγκινητικωτέρας καί τάς 
πλέον ειλικρινείς τών έκδηλώσεων.

(έφ. Χρόνος, 11-5-1938).
*

Οί κάτοικοι τής Θεσσαλίας γνωρίζουν δτι 
μόνον ή λύτρωσις τής χώρας άπό τήν κατάραν 
τοΰ έμφυλίου σπαραγμοΰ καί ή άφοσίωσις τών 
κρατικών παραγόντων είς τά ζωτικά προβλήματα 
ήμποροΰν νά δημιουργήσουν τήν προϋπόθεσιν διά 
τήν έκτέλεσιν τών άπαραιτήτων αύτών έργων, 
ένώ άφ’ έτέρου έξασφαλίζουν καί τήν γενικωτέραν 
γαλήνην, τάξιν καί πρόοδον δλου τοΰ Έθνους. 
Καί έν τώ προσώπω τοΰ Ά νακτος χαιρετοΰν μέ 
τόσον ένθουσιασμόν τόν πρώτον παράγοντα της 
συμφιλιώσεως καί ένώσεως τών Ελλήνων, πού 
κατέστησε δυνατήν τήν στροφήν τών ζωτικών 
δυνάμεων τής χώρας πρός τήν έργασίαν καί τήν 
πρόοδον.

(έφ. Εστία, 10-5-1938).
*

'Χπεράνω δμως δλων τούτων, ό έλληνικός λαός 
άναγνωρίζει είς τό πρόσωπον της Α. Μ. τοΰ Βα- 
σιλέως τήν κυρίαν δύναμιν, όπόθεν έξεπήγασαν 
αί σημεριναί συνθήκαι, ύπό τάς οποίας έπραγ- 
ματοποιήθη ή συμφιλίωσις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ 
καί έστερεώθη ή έσωτερική τάξις καί ή ήσυχία, 
πού άποτελοΰν τήν κυρίαν βάσιν έπί τής όποιας 
ή κυβέρνησις τοΰ κ. Μεταξα δύναται νά οίκο
δομή τήν υλικήν τοΰ έθνους πρόοδον καί τήν ήθι- 
κήν του άνύψωσιν. Ή θερμότης τών υποδοχών, 
τάς οποίας ήδη ήρχισε καί άκόμη έπιφυλάσσει 
κατά τάς ήμέρας αύτάς είς τήν Α. Μ. τόν Βα
σιλέα ό λαός τής Θεσσαλίας καί της Δυτικής 
Μακεδονίας παρορμαται άπό δλας αύτάς τάς σκέ
ψεις καί άπό δλα αύτά τά αισθήματα. 'Η συ- 
νισταμένη των άπολήγει είς τήν μεγάλην δημο
τικότητα, τής οποίας ή Α. Μεγαλειότης άπολαμ- 
βάνει μεταξύ δλων άνεξαιρέτως τών στρωμάτων 
καί τών τμημάτων τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

(έφ. ’Ελεύθερον Βήμα, 8-5-1938).
*

Όλόκληρος ή Θεσσαλία πανηγυρίζει έπί τη 
έπισκέψει τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως 'Όστις θέλει

έπεκτείνει έκεϊθεν τό ταξίδιόν Του καί είς τήν 
Δυτικήν Μακεδονίαν. Δέν πρόκειται περί τυπικών 
έκδηλώσεων τάς οποίας έπιβάλλει τό προτόκολ- 
λον. Πρόκειται περί αύθορμήτου ένθουσιασμοΰ 
έκπηγάζοντος άπό τά στήθη τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, 
παρά τω όποι<ρ πηγαία ύπήρξεν άνέκαθεν ή πίστις 
καί ή άφοσίωσις πρός τήν Ελληνικήν Δυναστείαν. 
Ά λλ’ έν τω προσώπω τοΰ σημερινοΰ Άνακτος 
ήμών Γεωργίου τοΰ Β' δ Θεσσαλικός λαός δέν 
ύποδέχεται μόνον τόν υίόν τοΰ Στρατηλάτου Κων
σταντίνου καί τόν έγγονόν τοΰ έθνομάρτυρος Γεώρ- 
γίου τοΰ Α'. 'Υποδέχεται άκόμη τόν Βασιλέα -  
Συμφιλιωτήν, τόν Σώφρονα καί Φιλοπάτριδα Η 
γεμόνα, ύπό τήν έμπνευσμένην καί πλήρη αύτα- 
παρνήσεως ήγεσίαν τοΰ οποίου ή Ελλάς έπα- 
νεΰρε τήν όδόν τών πεπρωμένων της. “Οσον καί 
άν στερούμεθα άκόμη τής άπαιτουμένης προοπτι
κής διά νά κρίνωμεν έπαξίως τό έργον τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου τά πρώτα αύτοΰ 
άποτελέσματα είνε τόσον έξώφθαλμα ώστε νά δι- 
καιολογήται πλήρως ό ένθουσιασμός μέ τόν όποιον 
ό Θεσσαλικός καί ό Μακεδονικός λαός έτοιμά- 
ζονται νά ύποδεχθοΰν τόν λαοφιλή Άνακτα.

(έφ. Βραδυνή, 6-5-1938).
* * *

Άπό τό ταξίδιον τοϋ Πρωθ-υπουργοΰ είς 
Πελοπόννησον :

Ό  λαός ολοκλήρου τής Πελοποννήσου προ
ετοιμάζεται άπό πολλών ήμερων διά νά ύποδεχθή 
τόν μεγαλουργόν Κυβερνήτην. Ή περιοδεία δέ 
αύτή τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ θά λάβη τόν χα
ρακτήρα πανδήμου εορτής καί πανηγυρικής έκ- 
δηλώσεως τών αισθημάτων τοΰ λαοΰ πρός τόν 
μέγαν πατριώτην, ό όποιος κυβερνά τήν Ελλάδα 
καί τήν όδηγεϊ μέ χαλυβδίνην θέλησιν καί μέ 
άτρομον χεΐρα είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ μεγάλου 
προορισμού της.

(έφ. Βραδυνή, 15-5-1938).

Διά πασαν πληροφορίαν ή συνεργασίαν 
άπευθυντέον :

Ε. I. A . R.
V ia  Montello 5 
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Ρ ΑΔΙ ΟΦΩΝΙ ΚΑΙ  Δ Ι ΑΛΕΞΕΙ Σ ΜΗΝΟΣ Ι ΟΤΝΙ ΟΤ 
ΣΤΑΘΜΩΝ Μ Π API ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

2 — ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ, τέως Πρύτανεως καί προέδρου Ακαδημίας Αθηνών : « Τό 
Πανεπιστήμιον τών Αθηνών έπί τή έκατονταετηρίδι αύτοΰ ».

5 -  ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟΤ ΜΠΙΑΖΙ, καθηγητοΰ ιταλικής λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Α θη
νών: « 'Έκτωρ Ρομανιόλι».

7 -  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΡΑΒΙΑ, προέδρου φιλολογικοΰ Συλλόγου « Παρνασσός »: « Ό 
βασιλόπαις Νικόλαος ».

9 -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΡΜΗΓΚΑ, καθηγητοΰ χειρουργικής Πανεπιστημίου Α θη
νών: «Ή  πρόοδος είς τά Βαλκάνια».

11 — ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ, Μεγάλου Χαρτοφύλακος τών Πατριαρχείων Κωνστανινου- 
πόλεως: «Ή  11η Μαΐου».

1 2 —ΝΕΙΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών: « Ή επιστημο
νική καί μορφωτική σημασία τών μαθηματικών».

15 —ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥΚΑΓΙΑ, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών: « Ποϊαι αί έκ 
τής έκλαϊκεύσεως τής έπιστήμης καθόλου καί δή τής φιλολογίας ώφέλειαι».

18 - ΚΛΕΑΡΕΤΗΣ ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ: «Ή  Έλληνίδα στή ποίηση καί στο πεζό».
21 -  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΡΟΥΝΗ, τακτίκοΰ καθηγητοΰ έν τώ Έθνικώ Μετσοβείω Πο- 

, λυτεχνείω : « Αί νεώτεραι περί τοΰ φυσικοΰ χρόνου θεωρίαι ».

24 - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥΡΝΑΚΗ: «Ή  Ελλάς έχει τήν δύναμιν νά έξακολουθήση τόν δρό
μον της προς τά μεγάλα της πεπρωμένα».

26 -  ΑΔ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, λογοτέχνου καί θεατρικοΰ κριτικού: « Τό λυρικό θέατρο ».
28 -  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΦΑ, διευθυντοΰ Μέσης Έκπαιδεύσεως Υπουργείου Εθνι

κής Παιδείας : « Ή εκπαιδευτική μεταρρύθμισις τοΰ 1937 ».

30 -  ΣΠΥΡΟΥ ΒΙΚΑΤΟΥ, ζωγράφου, καθηγητοΰ Ανωτάιης Σχολής Καλών Τεχνών : 
« Απόψεις διά τήν Τέχνην ».
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