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Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ καθηγητοΰ κ. ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟΥ ΜΠΙΑΖΙ

Μία γενική ιστορία τής ιταλικής φιλελληνικής κινήσεως πού παρακολούθησε τήν 
'Ελληνικήν Έπανάστασι δέν έχει γραφή έως τώρα. "Οποιος θελήσει νά τήν γράψη πρέπει 
νά χρησιμοποιήση οχι μονάχα δλα δσα έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθή, άλλά και τό 
άφθονο άνέκδοτο ύλικό πού παραμένει θαμμένο στις βιβλιοθήκες καί τ ’ άρχεϊα τής ’Ιταλίας.

"Οσο βαθύτερα μελετά κανείς αύτδ τό θέμα, τόσο καλύτερα βλέπει δτι ή ιταλική 
συμβολή στήν ελληνικήν ύπόθεσιν στάθηκε μεγαλόψυχη καί άνιδιοτελής.

Πολλοί ήλθαν νά πολεμήσουν στο ιερό χώμα τής Ελλάδος· άρκετοί ένισχύσανε 
τόν αγώνα μέ δπλα, χρήματα, ανυστερόβουλες συμβουλές· οχι λίγοι, λόγιοι, ποιηταί 
καί καλλιτέχναι, ζωγραφίσανε, άφηγηθήκανε ή έξυμνήσανε τά κατορθώματα καί τούς 
ήρωες τοΰ έπαναστατημένου έλληνικοΰ λαοΰ μέ πραγματικό άδελφικόν ένθουσιασμόν 
καί πάθος.

Από τά χρόνια τοΰ Ρήγα καί τοΰ ’Αλή Πασσα ήταν ζωηροτάτη ή προσοχή τών 
Ίταλών γιά τά ελληνικά ζητήματα καί πιο δστερα, κατά τήν παραχώρησι τής Πάργας, 
ένώ ό Φώσκολος καί ό Μουστοξύδης σέ συνεργασία μέ τόν Καποδίστρια έγραφαν τήν 
Ιστορία τής θλιβερής περιπετείας, ό Μπεροέ έξυμνοΰσε τό ήρωϊκό τέλος, σέ στίχους, πού 
γινήκανε πολύ λαϊκοί σ’ δλη τήν ιταλική χερσόνησο. Στο μεταξύ άλλοι μετριώτεροι 
ποιηταί έγκωμιάζανε τόν ήρωϊσμό τοΰ Σουλίου, καί στούς ποιητάς άρχίσανε νά προστί
θενται ζωγράφοι καί μουσικοί. « Οί τελευταίες ή μέρες στο Σοΰλι» έργο μέ μουσική 
τοΰ Φερράρι, είχε μεγάλη επιτυχία· στις καλλιτεχνικές εκθέσεις τής έποχής έκείνης, 
έβλεπε κανένας συχνά πίνακας μέ έλληνικά θέματα, μερικούς μάλιστα ζωγραφισμένους 
άπό τούς πιο διασήμους ζωγράφους. Τό θέαμα ένός μικροΰ λαοΰ, πού έπαναστατεΐ καί 
αγωνίζεται έναντίον μιας αυθαίρετης βίας, ή οποία τόν κρατεί έπί αιώνες σκλάβο, έξε- 
γείρει στήν ’Ιταλία τούς διανοουμένους καί τό λαό. Κάθε ’Ιταλός αισθάνεται καί βλέπει 
στούς ηρωισμούς τών 'Αρματωλών καί τών Κλεφτών τό παράδειγμα, πού θά τόν 
έμπνέη, δταν σημάνη ή ώρα γιά τήν άπελευθέρωσι τής πατρίδας.

Ό Ρήγας, ό Μπότσαρης καί ό Κανάρης θεωρούνται μυθικοί ήρωες, σχεδόν έθ- 
νικοί, καί υμνηθήκανε άπό τή λύρα πολλών ποιητών, άπό τούς οποίους θάφθανε ν’ άνα- 
φέρουμε τούς Άλεάντρι καί Μαμιάνι. ’Αλλά μποροΰμε νά μνημονεύσουμε καί τό ίστο-
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ρικό διήγημα: « Ό τάφος τοϋ Μάρκου Μπότσαρη » πού δημοσιεύτηκε στή Μεσσήνα 
[1837] άπο τον Φ. Σοράτσι, δπως καί τά δυο μικρά ποιήματα τοΰ Κ. Μπαρμπιέρι, 
τυπωμένα στήν Νεάπολι [1840], το ένα « Στο Μάρκο Μπότσαρη » και τό άλλο « Στον 
Κανάρη ». ’Άλλοι πάλι, καθώς ό Κ. Μαλπίκα, προκαλούσανε τή γενική συμπάθεια πε- 
ριγράφοντας σέ στίχους μέ ρωμαντικήν άπόχρωσι τις σφαγές της Χίου.

Άλλά τό κατόρθωμα πού έκανε ζωηρότερη έντύπωσι στήν ’Ιταλία είνε ή ήρωϊκή 
έξοδος τοϋ Μεσολογγίου.

Ό Α. Μπροφέρι, ό Μαμιάνι, πού άναφέραμε λίγο παραπάνω, ό Νικολίνι, εξ
υμνώντας τήν παράδοσι τής ήρωϊκής πόλεως, παρομοιάζουνε τούς νέους ήρωες μέ τούς 
ήρωες τής άρχαίας Ελλάδας.

« Όπως οί τριακόσιοι τών Θερμοπυλών βγαίνανε τήν νύκτα γιά νά κατασφάξουνε 
τούς Πέρσες, έτσι έπιτίθενται κι’ αύτο'ι κατά τών εχθρών» καί ό Νικολίνι τελειώνει 
μ’ αύτά τά λόγια: «Τραγούδι, πέρασε τό Ίόνιο πέλαγος, κι’ έκεϊ δπου αγωνίζονται οί 
"Ελληνες πέταξε γύρω σάν άγγελος έμψυχωτής άνάμεσα στά δπλα καί τούς ήρωες».

Καί κάποιος άνώνυμος, αφιερώνοντας στά 1826 ένα ποίημά του στο Σατωμπριάν, 
έκανε έκκλησι άπ’ άφορμή τοΰ Μεσολογγιοΰ στούς ισχυρούς τής γης « νά βοηθήσουνε 
τή χώρα, πού έδωσε πρώτη τόν πολιτισμό στούς λαούς. . .  τό λίκνον τοΰ Περικλέους 
καί τοΰ Πλάτωνος ». Ό ίδιος Μαλπίκα, πού άναφέραμε, δέν άγνόησε τό θέμα. ’Έχουμε 
ένα δχι σύντομο ποίημά του: Ή  παρθένα τοΰ Μεσολογγιοΰ... πάνω στά έρείπια 
της πατρίδας της, δπου περιγράφεται μιά παιδούλα πού κλαίει τήν τύχη τής γενέθλιας 
γής, μεταμορφωμένης σέ καπνίζοντα έρείπια. Αργότερα, στά 1852, ό φιλέλλην ποιητής 
καί φίλος τοΰ Σολωμοΰ Τζ. Ρεγκάλδι επανερχότανε στο ίδιο θέμα.

Περιοδεύοντας τήν Ελλάδα καί τήν Ανατολή, έφθασε στή Σΰρο, δπου ό διευ
θυντής τής σχολής, δπου έφιλοξενήθη, Εύαγγελίδης, τοΰ έδειξεν ένα κρανίο, πού είχε 
συλλέξη ό ίδιος άπό τήν πεδιάδα τοΰ Μεσολογγιοΰ καί φύλαγε σάν πολύτιμο λείψανο. 
'Ο ’Ιταλός τροβαδοΰρος έγραψε τότε, σχεδόν αύτοσχέδια, ένα τραγοΰδι γεμάτο αίσθημα 
κι’ έμπνευσι. Κι’ ό Ρεγκάλι δέν έστάθη βέβαια ό τελευταίος, πού έτραγούδησε τό Με
σολόγγι. Ό πρώτος ίσως καί σίγουρα ό πιο εμπνευσμένος θάτανε ό Φώσκολο. Άλλά 
τί νάγινε τό ποίημα γιά τήν ήρωϊκή έξοδο τοΰ Μεσολογγιοΰ, ποΰγραψε στο Λονδίνο, 
δυο χρόνια πριν πεθάνει; 'Ο Ούγκο Μπρουνέττι, ό πιο στενός φίλος τοΰ Φωσκόλου, 
μας άφήκεν άκριβή πληροφορία σ’ ένα χειρόγραφο αύτόγραφο πού βρήκα στο σπήτι τοΰ 
κ. Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, άνάμεσα στά πολύτιμα χαρτιά τοΰ Αιμίλιου Τυπάλδου. 
*0 Μπρουνέττι λοιπόν λέει δτι τό έργον αύτό τοΰ Φωσκόλου τυπώθηκε στο Λονδίνο 
άπό τόν έκδοτη Πίκεριγκ στά 1825 καί ό ίδιος ό Φώσκολο άναφέρει σ’ ένα γράμμα 
του, τοΰ ίδιου έτους, δτι εΐχε γράψει στίχους, τούς οποίους έστειλε νά δημοσιευθοΰν 
μαζί μέ άλλα πεζά του. 'Ωστόσο τό ποίημα δέν εύρέθηκε : ή έχει χαθη, ή είνε πα- 
ραπεταμένο σέ καμιά βιβλιοθήκη. 'Ο εύτυχής εύρετής τοΰ χαμένου αύτοΰ κειμηλίου 
άς είνε βέβαιος δτι θά προσέφερε στούς μάρτυρες τοΰ Μεσολογγιοΰ καί δλης της Ε λ
λάδος τό ώραιότερο στεφάνι καί τό διαρκέστερο μνημείο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  ΚΑΙ  ΤΗΣ Ι Τ Α Λ Ι Α Σ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙ Ο ΠΟΛΙ ΤΙ ΣΜΟ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ λογοτέχνου κ. Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ένας έθνικός πολιτισμός, χωρίς τήν άντίστοιχην έθνικήν ανεξαρτησία, συνοδευομένη 
άπό πολιτική δύναμι, δέν μπορεί οΰτε νά γεννηθεί οΰτε νά ζήσει. Ά ν  οί Έλληνες ύπο- 
ταζόνταν σέ βαρβάρους, ό πολιτισμός τους θά έσβυνε. Μά οί ρωμαίοι κατακτητές τους, 
είχαν κι δλας έκπολιτισθεϊ άπό τούς κατακτη μένους Έλληνες της Νότιας ’Ιταλίας. 
Έτσι, ό Ελληνικός πολιτισμός, δχι μόνον δέν χάθηκε, μά έγινε παγκόσμιος. Μέ τή 
διαφορά, πώς σύμφωνα μέ τόν παραπάνω κοινωνικό καί βιολογικό κανόνα, φεύγοντας 
άπό τά χέρια τών έθνικά παρακμασμένων δημιουργών του έγινε κτήμα τών καινούρ
γιων δυναμικών κυρίων.

Αιώνες ολόκληρους ή PAX ROM ΑΝΑ βασίλεψε στήν Οικουμένη, καί πλάϊ σ’ αύτήν, 
ό πολιτισμός τών Ελλήνων καί τών ’Ιταλών. Μά τ’ άπανωτά κατεβάσματα τών βαρ
βάρων καί ή εμφάνιση τοΰ Χριστιανισμού ήταν μοιραίο ν’ άλλάξουν ριζικά τή μορφή 
καί τήν ούσία τής παγκόσμιας ζωής. Τό έπίκεντρο τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας μετα- 
φέρεται στά Ελληνικά χώματα καί τό παλιό λίκνο της -  ή Ιτα λ ία -, γίνεται κτήμα τών 
βαρβάρων, δπως δλη ή Ευρώπη έξόν άπό τά Βαλκάνια (καί τις άσιατικές κτήσεις τοΰ 
Βυζαντίου). 'Ο κόσμος βυθίζεται στά σκοτάδια τής βαρβαρότητας καί τοΰ πρωτόγονου 
φανατισμοΰ πού άλληλοσυμπληρόνουνται άρμονικά. Τίποτα δέν έπιζεϊ πιά άπό τόν παλιό 
λαμπρό κόσμο.

Ίσως είναι υπερβολή, λέγοντας « τίποτα». Έμεινε ή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία τοΰ 
Βυζαντίου, πού σάν φυσιολογικό άκολούθημα τοΰ περιορισμού καί της μεταφύτευσής της 
στά Ελληνικά χώματα, πήρε μέσα σέ έλάχιστο διάστημα μίαν Έλληνικώτατη μορφή. 
Έλληνικώτατη στήν έθνολογική καί γλωσσική κατάρτισή της. Μά δτι άφοροΰσε τήν 
διακυβέρνηση, τήν κρατική μορφολόγηση, τή διοικητική παράδοση, ήταν καθαυτό συ
νέχεια τής παλιάς Αύτοκρατορίας τών Ρωμαίων τής Ρώμης.

Μέσα στο γενικό σκοτάδι, τό Βυζάντιο έξακολουθεΐ τή μεγάλη Έλληνολατινική 
παράδοση, μοναδική δαση πολιτισμοΰ, πνιγμένη στά κύματα τών βαρβάρων πού όλοΰθε 
τήν τριγύριζαν καί τήν άπειλοΰσαν. Βέβαια, ό Βυζαντινός πολιτισμός δέν είναι άνοδική, 
μά οΰτε καθοδική συνέχεια τοΰ Ελληνορωμαϊκού. Οί Έλληνες πλάϊ στά έρείπια τής 
άρχαιότητας, δημιούργησαν μέ τ’ άπονιφάδια τών δσων σώθηκαν ένα ιδιότυπο δικό 
τους MODUS VIVENDI, δπου οί άνατολικές έπιρροές ήταν περσότερες άπό τις μεσο
γειακές. Έσβυσαν πολλά πράγματα. Ό χι δμως όλότελα. Καί γι’ αύτό είναι άξιοι εύ- 
γνωμοσύνης, μά καί θαυμασμοΰ. Γιατί έσωσαν έστω μόνο τή μνήμη καί τήν παράδοση 
τοΰ άρχαίου κόσμου, καί γιατί πολεμώντας γιά τήν άνεξαρτησία τους ένάντια στ’ άπα- 
νωτά τής βαρβαρότητας, έκράτησαν μέσα σέ μιάν άποκτηνωμένην Ευρώπη τό ναρκω
μένο σπέρμα τοΰ μοναδικού πολιτισμοΰ. Κι ύπόκυψαν στά χτυπήματα τών Τούρκων,



δταν πιά οί βάρβαροι τής Δύσεως είχαν ξυπνήσει, είχαν γνωρίσει άπό τούς Βυζαντί- 
νους τήν ύπαρξη τοϋ άρχαίου πολιτισμού, κι ήσαν πια σέ θέση νά συνεχίσουν τή δια
τήρηση τής ναρκωμένης άνάμνησης.

Κι δμως, γίνηκε κάτι άλλο, σπουδαιότερο και λαμπρότερο. Οΐ Ιταλοί τοΰ μεσαίωνα, 
πού κληρονόμησαν τήν πνευματική παράδοση τοΰ Ελληνισμού άπό τά χέρια τοΰ έτοι- 
μοθανάτου Βυζάντιου μέ τήν δημιουργική διαύγεια μιας καινούργιας φυλής πού ξυ
πνάει άπό μακραίωνα ύπνο, δέν άρκέσθηκαν στή διατήρηση μιας πλούσιας βέβαια, μά 
μουμιοποιημένης κληρονομιάς. Μπροστά στο θαΰμα τής ’Αρχαιότητας τό πνεΰμα τών 
’Ιταλών ταράχτηκε άπό πυρετό άνησυχίας. Καί ό κοιμισμένος πολιτισμός, δχι μόνον 
ξύπνησε, μά εξακολούθησε τό δρόμο του, μέ καινούργιες θαυμαστές προοπτικές, ωσαν η 
καθυστέρηση τών δέκα χαμένων αιώνων τοΰ ύπνου του, νά κερδήθηκε μέσα σ’ έκατό χρόνια.

Αυτός ό πολιτισμός ό γεννημένος άπό τούς "Ελληνες τής άρχαιότητας ό συμπλη
ρωμένος άπό τούς Ρωμαίους, ό σωσμένος άπό τούς "Ελληνες τοΰ Βυζάντιου, ό ξανα- 
γεννημένος σέ καινούργια, ιδιότυπη, υπέροχη μορφή άπό τούς ’Ιταλούς τοϋ QTIATK.0 
CENTO, ήταν άνέκαθεν, είναι σήμερα καί θά είναι πάντοτε ό Πολιτισμός τής ’Αν
θρωπότητας.

Επομένως βλέπουμε, πώς οί πηγές τοΰ Μεγάλου Φωτός, ήσαν πάντοτε οί δυο 
άδερφικές Χερσόνησοι τής Μεσόγειου, κι ό πολιτισμός τής Γής υπόθεση τών Ελλήνων 
καί τών ’Ιταλών.

Μερικά ιστορικά γεγονότα, γέννησαν τήν πρόσκαιρην άντίληψη πώς ή υπόθεση αύτή 
έφυγε άπό τά χέρια τών δημιουργών της, γιά νά κληρονομηθεί άπό Λαούς βορεινό
τερους. Δικαιολογημένη πλάνη, μά πλάνη : Τό φώς τοΰ ήλιου δέν έρχεται ποτε απ το 
βοριά. "Ισως κάποτε ν’ άντανακλαται στά κρόσια τοΰ βορείου Σέλαος. . .

Μά τά ιστορικά αύτά γεγονότα, πού γέννησαν τήν πλάνη (δηλαδή ή μακρυα υπο
δούλωση τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ στούς Τούρκους, κι ή μερική υποδούλωση τής Ιταλίας 
σέ ξένους δυνάστες, συνοδευμένη άπό κατάπτωση τοΰ έθνικοΰ αισθήματος) άνήκουν 
πιά στήν ιστορία. Ή ’Ιταλία δχι μόνον ξαναβρήκε τήν ενότητά της, αλλα είναι σήμερα 
συγκροτημένη σέ κράτος ισχυρό, κυρίαρχο γεμάτο έθνική συνείδηση καί κυρίως έξαπλω- 
τική δύναμη, δηλαδή Κράτος πού συγκεντρώνει δλες τις δοκιμασμένες βιολογικές καί 
ιστορικές προϋποθέσεις γιά τήν έγκόλπωση τοΰ μοναδικοΰ τής Ανθρωπότητος Πολιτισμοΰ.

Τό ΐδιο κι ή Ελλάς, λευτερωμένη, εδώ κι έκατό χρόνια άπό τόν ξένο ζυγό, πέ
ρασε πιά τό πρώτο στάδιο τών άνησυχιών καί τών ταλαντεύσεων, γιά νά κατασταλάξη 
σέ Κράτος μέ συναίσθηση τών δυνατοτήτων καί τοΰ προορισμοΰ του. ’Εάν λοιπόν, συ
σχετίσουμε αύτά τά δυο πρόσφατα ιστορικά γεγονότα τά σχετιζόμενα μέ τήν δυναμικήν 
άνοδο τών δυο συγγενικών Λαών, μέ τά διδάγματα τής ιστορικής άνασκόπησης πού 
κάναμε παραπάνω, βγαίνει αυτόματα τό συμπέρασμα πώς ή συστηματική διοργάνωση 
μιας στενής πνευματικής έπαφής μεταξύ ’Ιταλίας καί Ελλάδος ίσως νά φέρη καρπούς 
ιστορικούς στήν εξέλιξη τοΰ Παγκόσμιου Πολιτισμοΰ.

—  4 — —  5 —

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ Δημάρχου ’Αθηναίων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΠΛΥΤΑ

Οί πρώτες πνοές τής άνοίξεως μάς έφεραν καί έφέτος τό μήνυμα τοΰ έρχομοΰ ξενη- 
τεμένων παιδιών τής Ελλάδος. Ή πόλις τών ’Αθηνών ή καρδιά τής μεγάλης κοινής πα- 
τρίδος περιμένει καί πάλι μέ τήν ’ίδια δπως πάντα στοργή, άλλά πιο υπερήφανη άπό 
άλλοτε νά δεχθη τούς έκπροσώπους τοΰ έλληνισμοΰ τοΰ άπλωμένου εις τά πέρατα τοΰ 
κόσμου. Ή Ελλάς μας μέ τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν Μεταξά έχει εΐσέλθει είς περίοδον 
πραγματικής άναγεννήσεως. Άπό τό ένα έως τό άλλο άκρον τής χώρας σφίζει ό παλμός 
νέας ζωής καί είς δλας τάς έκδηλώσεις της είναι ολοφάνερη καί ή άναδημιουργική έρ
γασία πού γίνεται καί ή ψυχική έξυγείανσις τοΰ λαοΰ. Παντοΰ, άπό τάς πόλεις μέ τήν 
βιομηχανίαν καί τάς έργατικάς μάζας αί όποΐαι είχαν παραστρατήσει άπό τόν δρόμον 
τής έργασίας καί τών έθνικών παραδόσεων ώς τά πλέον μακρυνά χωριά πού άλλοτε 
τό Κράτος τά είχε λησμονήσει, τώρα είναι έκδηλος ή πρόοδος καί ή άναπτέρωσις τοϋ 
έθνικοΰ φρονήματος.

"Οσοι άπό τούς ξενητεμένους Έλληνας έρχονται, κατά τά καθιερωμένα ιδίως αύτήν 
τήν έποχήν ομαδικά ταξείδια, μέ χαρά βλέπουν κατά τά δύο τελευταία χρόνια τήν άνα- 
δημιουργικήν διά τόν τόπον προσπάθειαν καί έκείνων πού διοικοΰν καί έκείνων ποΰ δι- 
οικοΰνται. Διότι παν δ,τι γίνεται οφείλεται είς τήν προσπάθειαν δλων μαζύ τών έλλήνων, 
χωρίς διαιρέσεις πλέον πολιτικών φρονημάτων, χωρίς άντιθέσεις κοινωνικών άντιλήψεων, 
χωρίς τά παλαιά κηρύγματα τής διχονοίας καί σύμφωνα πρός παλαιόν έθνικόν κήρυγμα 
τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Κράτους Ίωάννου Μεταξά. Τό άνακαινιστικόν μας έργον γίνεται εύκο- 
λώτερα άντιληπτόν εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ Κράτους, δπου καί χάρις είς τήν μέριμναν 
τοΰ Δήμου ένισχυομένου άπό τήν Κυβέρνησιν διά τοΰ άρμοδίου'Υπουργείου τής Πρω- 
τευούσης συντελοΰνται καθημερινώς νέαι βελτιώσεις, νέαι πρόοδοι.

Άλλοτε αί Άθήναι έθεωροΰντο μόνον ώς ή πόλις μέ τήν ένδοξον ιστορίαν, μέ τόν 
γλαυκόν ουρανόν, πού ένέπνευσε τούς ποιητάς καί τούς καλλιτέχνας, καί μέ τά πέριξ 
γραφικά τοπεϊα. Σήμερον μέ τήν προοδευτικήν συμπλήρωσιν μεγάλων τεχνικών καί έξω- 
ραϊστικών έργων έξελίσσονται είς μίαν άπό τάς έσωτερικώς ώραιοτέρας καί τάς πλέον 
συγχρονισμένας πόλεις τοΰ κόσμου, πού .προκαλεΐ καί τών άπ’ έδώ περαστικών ξένων, τόν 
θαυμασμόν. Άλλά δέν συνίσταται είς αύτά μόνον τό πνεΰμα τής νέας ελληνικής ζωής 
καί δέν δεχόμεθα μόνον δι’ αύτάς τάς προόδους μας δλο καί μέ μεγαλειτέραν υπερη
φάνειαν τούς ομογενείς πού μάς έπισκέπτονται.

Ή ΈΘνική Κυβέρνησις έπέδειξεν έξαιρετικόν ένδιαφέρον, στοργήν πραγματικήν καί 
διά τόν άπόδημον Ελληνισμόν. Έμερίμνησε διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων του 
καί διά τά άτομα καί διά τά παροικιακά ζητήματα καί γενικώτερα διά τό γόητρόν τοΰ
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έλληνικοΰ ονόματος καί διά τήν άνάλογον διαπαιδαγώγησιν τών μακράν της πατρίδος 
έλληνοπαίδων. Δέν ήγνόησε τούς έκπροσώπους εκείνους της Εθνικής Νεολαίας πού βρί
σκονται είς κάποιαν θετήν των πατρίδα. Δέν ή θέλησε νά τούς στερήση άπό τήν ψυχήν 
τους τό έλληνικόν φώς. Τό Νέον Κράτος δείχνει πατριωτικόν πράγματι ενδιαφέρον δι’ απο
φασιστικών μέτρων ύπέρ τοϋ έξω Έλληνισμοΰ. Καί πρέπει νά 6 μολογηθή δτι πρόκειται 
περί μέτρων πρακτικών, πραγματοποιήσιμων, άλλά καί άμέσως εφαρμόσιμων. Άπεφα- 
σίσθη ύπό τοΰ Κράτους ή χρησιμοποίησις τοΰ Κλήρου καί πέραν τών στενώς θρησκευ
τικών του καθηκόντων. Έλήφ&η φροντίς διά τό διδακτικόν προσωπικόν τών ελληνικών 
παροικιών τοΰ έξωτερικοΰ, άποτελούμενον άπό διδασκάλους ηθικούς, μορφωμένους, άντα- 
ξίους τής υψηλής άποστολής των καί πραγματικώς ικανούς νά διαπλάσουν τάς ψυχάς καί 
νά άναπτύξουν τό πνεΰμα τής έλληνικής νεολαίας, πού ζή μακράν άπό τόν ουρανόν τής 
Ελλάδος. Έκ παραλλήλου έχουν ληφθή μέτρα καί διά τήν είς Ελλάδα συμπλήρωσιν 
τών σπουδών τοΰ διδακτικοΰ αύτοΰ προσωπικοΰ δαπάναις τοΰ Κράτους. Επίσης έχει άπο- 
φασισθή ή όργάνωσις δαπάναις τοΰ Κράτους ταξειδίων είς Ελλάδα κατ’ έτος άριθμοΰ 
έλληνοπαίδων μέ τόν σκοπόν νά παραμείνουν είς τήν Ελλάδα κατά τι χρονικόν διάστημα, 
νά γνωρίζουν τήν χώραν έκ τοϋ πλησίον, καί δταν θά άπέρχωνται, νά έχουν δχι μόνον 
ώραίας έντυπώσεις, άλλά καί τήν ψυχήν γεμάτην άγάπην διά τήν πατρίδα μας καί υπε
ρηφάνειαν διότι εΐναι Ελληνόπουλα. Τό Κράτος έχει ύπ’ οψιν τήν άδιάληπτον παρακο- 
λούθησιν δσον άφορα τήν έφαρμογήν τών μέτρων τούτων. Ή Ελληνική Πατρίς τηρεί 
πάντοτε άπεριόριστον άγάπην καί ένδιαφέρον διά τά άπανταχοΰ τέκνα της, δπως δια- 
πιστοΰται άπό τάς πολλαχώς έκδηλουμένας μέριμνας τής Εθνικής Κυβερνήσεως διά τούς 
ξενητεμένους συμπατριώτας μας. 'Υπό τοιαύτας λοιπόν συνθήκας σήμερον δέν εΐναι δυ
νατόν παρά τό Κράτος νά άντιμετωπίζη μέ ιδιαιτέραν ύπερηφάνειαν τούς έπισκεπτο- 
μένους τήν πάτριον γήν συμπαθείς έκπροσώπους τοΰ άποδήμου Έλληνισμοΰ.

Άπό τάς δημοσιευομένας ραδιοφωνικάς διαλέξεις ή τοϋ κ. Μ π ι ά ζ ι  μετεδόθη τήν 2“ν ’Ιου
λίου, ή τοΰ κ. Κ α ρ α γ ά τ σ η  τήν 12ην Μαΐου, ή τοΰ κ. Π λ υ τ α  τήν 5ην Μαΐου, ή τοΰ 
κ. Ξενοπούλου  τήν 27ην Μαρτίου καί ή της δίδος Δ ί π λ α - Μα λ άν ου  τήν 18Τ1ν ’Ιουνίου έ. ϊ .

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ή Νεοελληνική Ποίηση εΐναι μεγάλη. ’Αρχίζει άπό τότε πού ή άρχαία γλώσσα 
εξελίχθηκε σέ νέα, τή νεοελληνική, πού .κι αύτή σιγά-σιγά έξελίχθηκε στή δημοτική 
πού μεταχειρίζεται σήμερα ή Λογοτεχνία γενικά. Ή άλλη γλώσσα, ή λογία, ή καθα
ρεύουσα, εΐναι πολύ διαφορετική. Κι ή κυριώτερη διαφορά της εΐναι πού αύτή, δπως 
τήν γράφουν οί σοφοί δέν όμιλεΐται, ούτε ώμιλήθηκε. Εΐναι γλώσσα τοϋ βιβλίου, δχι 
τής ζωής. Έ τσι καί οί νεοέλληνες ποιηταί δλων τών αιώνων, διαιροΰνται σέ δυο μεγάλες 
κατηγορίες: σ’ εκείνους πού έγραψαν σέ λογία γλώσσα, μή όμιλουμένη καί στούς άλλους 
πού έγραψαν στή ζωντανή γλώσσα τοΰ λαοΰ, στή γλώσσα πού μιλιόταν δταν ζοΰσαν, στή 
δημοτική1 τής έποχής τους. Οί πρώτοι πέθαναν δλοι. Δέν ζοΰν άπ’ αύτούς παρά οί βυζαν
τινοί ύμνογράφοι πού τούς διατήρησε ή άγία μας Εκκλησία. Ό ποιητής π. χ. πού 
έγραψε τό ποίημα:

Τή ύπερμάχω στρατηγω τά νικητήρια 
'Ως λυτρωθεΐσα τών δεινών εύχαριστήρια...

δέν μεταχειρίσθηκε τήν όμιλουμένη γλώσσα τής έποχής του -  ό λαός στό Βυζάντιο μι- 
λοΰσε τότε δπως περίπου έγραφαν ό Πτωχοπρόδρομος καί ό Σπανέας — άλλά μιά γλώσσα 
λογία, τεχνητή, άπό τά βιβλία. Καί τό ποίημα, άν δέν τό άκούαμε κάθε χρόνο στήν 
έκκλησία, στήν άκολουθία τοΰ Ακαθίστου θά είχε ξεχασθή, δπως τόσα άλλα γραμ
μένα στή λογία γλώσσα. Οί δεύτεροι δμως ζοΰν · καί θά ζοΰν δσο καί ό Ελληνισμός. 
Διαβάζουμε σήμερα ή άκοΰμε στό Θέατρο τή μεσαιωνική « Θυσία τοΰ ’Αβραάμ » ή τόν 
« Έρωτόκριτο » τοΰ Κορνάρου ή τήν « Έρωφίλη » τοΰ Χορτάτση ή τά σατυρικά τοϋ 
Πτωχοπροδρόμου, ή τά μεσαιωνικά μας δημοτικά τραγούδια τών άνωνύμων νέων 'Ομή
ρων μέ τόση εύχαρίστηση, μέ τόση συγκίνησι, μέ δση τά διάβαζαν ή τ ’ άκουγαν καί 
οί σύγχρονοί τους. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τούς ποιητάς πού έγραψαν μεταγενέστερα, 
ώς τήν έποχή -  δέν εΐναι άκόμη μισός αιώνας -  πού άλλοι έγραφαν στήν καθαρεύουσα 
καί άλλοι στή δημοτική. Ό Χρηστόπουλος, ό Βηλαράς, ό Σολωμός, ό Βαλαωρίτης ζοΰν. 
Οί Ραγκαβήδες, οί Σοΰτσοι, ό Καρασούτσας, ό Βασιλειάδης, ό Παπαρρηγόπουλος έσβυσαν. 
Ή  τούλάχιστον δέν ζοΰν παρά στις ’Ανθολογίες γιά τήν ιστορία. Ό λαός δέν τούς δια
βάζει, οί λόγιοι δέν τούς άναγνωρίζουν. Τοΰ Παράσχου, πάλι, τοΰ Ζαλοκώστα, τοΰ Ταν- 
ταλίδη, πού ήταν άληθινοί ποιηταί, ζοΰν έκεΐνα μόνον άπό τά ποιήματά τους πού ή 
έμπνευση τούς έκαμε νά τά γράψουν σέ γλώσσα ζωντανή:

Ήταν νύχτα- στή στέγη βογγοΰσε 
Ό βοριάς καί ψιλό έπεφτε χιόνι. . .

Εξαίρεση κάνει μόνο ό Κάλβος. Ό Ζακυνθινός αύτός ποιητής ζή άκόμα αν κι 
έγραψε σέ καθαρεύουσα. ’Αλλά ή καθαρεύουσα τοΰ Κάλβου εΐναι πολύ διαφορετική. 
’Έχει βέβαια άσυνήθιστες λέξεις κι άχρηστους πιά τύπους άπό τήν άρχαία, έχει δμως καί 
λέξεις καί τύπους τής νέας, καί προπάντων ή σύνταξίς τους εΐναι τέτοια, πού κατά



βάθος ή γλώσσα τοϋ Κάλβου ή άρχαΐζουσα, είναι δημοτική. Γι’ αύτό ζή άκόμη ό Κάλ
βος. Και θά ζήση δσο καί ό Σολωμός, 6σο καί ό Βαλαωρίτης.

Ή Νεοελληνική Ποίηση είναι μεγάλη. Καί τό μεγαλύτερο της κεφάλαιο είναι τό 
Δημοτικό Τραγούδι. Ή  λαϊκή, ή άνώνυμη ποίηση, άπό τό μεσαίωνα ώς τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους, έχει άριστουργήματα πού τά έθαύμασε ό κόσμος. Στήν Εύρώπη -  Γαλλία, 
’Ιταλία, Γερμανία, ’Αγγλία -  έγιναν πολλές εκδόσεις καί μεταφράσεις νεοελληνικών δημο
τικών τραγουδιών, κι είναι γνωστό πώς καίό μεγάλος Γκαΐτε έμεινε εκστατικός μπροστά 
στήν ομορφιά τους. Κανένας λαός δέν έχει ώραιότερα δημοτικά τραγούδια. Ό Ροΐδης, 
ό σοφός άλλά καί αύστηρότατος εκείνος κριτικός, είπε κάποτε: «Σέ τόπο πού είχε ώς 
χτες Δημοτικό Τραγούδι καί Σολωμό, δέν μπορεί νά πέθανε ή Ποίηση». Καί πραγ- 
ματικώς, ή Ποίηση στήν 'Ελλάδα δέν πέθανε ποτέ. Τούς άρχαίους διαδέχθηκαν οί ’Αλε
ξανδρινοί καί τούς ’Αλεξανδρινούς οί Βυζαντινοί. Στούς βυζαντινούς χρόνους γεννήθηκε 
καί τό άθάνατο Δημοτικό Τραγούδι, πού γέννησε άργότερα τόν άθάνατο Σολωμό. Άλλο 
μεγάλο κεφάλαιο της Νεολληνικής Ποιήσεως: ό ποιητής τοΰ «"Υμνου στήν ’Ελευθερία». 
Άπό τήν ημέρα, πού άντήχησε στήν ώραία Ζάκυνθο, γιά ν’ άντηχήση σ’ δλη τήν 'Ελ
λάδα καί σ’ δλο τόν κόσμο τό

Ά π’ τά κόκκαλα βγαλμένα 
τών 'Ελλήνων τά ιερά. . .  

δημιουργήθηκε ή νέα μας Ποίηση καί ή νέα μας Λογοτεχνία. Ό Σολωμός είναι ό Γε
νάρχης. Ό χι μόνο ό μεγαλύτερος 'Έλληνας ποιητής, άλλά καί ένας άπό τούς μεγαλύ
τερους τοΰ κόσμου. « Σέ κανένα Έθνος καί σέ κανένα καιρό ή Ελευθερία δέν βρήκε 
άξιώτερο ψάλτη », έγραφε ό Ιταλός Τομαζέο, καί δχι σήμερα, άλλά τήν έποχή πού ή 
Εύρώπη εΐχε ένα Γκαΐτε, ένα Σίλλερ, ένα Φώσκολο καί ένα Μπάϊρον.

Καί τό Σολωμό, πού τόν συντρόφεψαν τόσο άξια ό Κάλβος καί λίγο νεώτερος, ό 
Βαλαωρίτης, τόν διαδέχθηκε ό Παλαμας. Άλλο σπουδαίο κεφάλαιο κι αύτός, ό ποιητής 
τοΰ « Δωδεκαλόγου » καί τής « Ασάλευτης Ζωής ». Σήμερα εΐναι παγκόσμιος. Ό  Ρομαίν 
Ρολάν είπε «πώς είναι ό μεγαλύτερος άπό τούς ζωντανούς Εύρωπαίους ποιητάς».

Αύτοί εΐναι οί τέσσαρες μεγαλύτεροι νεοέλληνες ποιηταί: ό Σολωμός, ό Κάλβος, 
ό Βαλαωρίτης καί ό Παλαμας. Πολύ, πάρα πολύ κοντά τους τοποθετείται ό Αλεξαν
δρινός Καβάφης, πού πολλοί τόν θεωροΰν ισοδύναμο καί μερικοί μάλιστα άνώτερο. Άλλά 
καί πόσοι άλλοι άξιοι καί υπεράξιοι δέν έφάνηκαν, άπό τήν έποχή τοΰ Βηλαρά καί τοΰ 
Χρηστοπούλου, ώς σήμερα. Χωριστά οί παλαιοί, οί μεσαιωνικοί, άξιοι καί αύτοί προ
σοχής καί μελέτης μεγάλης, άπό τόν Παλαμά καί τόν Σκίπη, άξιοι προσοχής εΐναι καί 
6 Μαλακάσης καί ό Παπαντωνίου καί ό Άθάνας καί 6 Λαύρας καί ή Πολυδούρη καί 
ό Ρήγας Γκόλφης. Πόσοι λαμπροί ποιηταί. Άλλά δέν εξαντλείται μέ αύτούς ή Νεοελλη
νική Άν9·ολογία. Αύτή, καί νεώτερους καί άρχαιότερους, καί άνώτερους καί ϊσους, έχει 
τουλάχιστο άλλους πενήντα. Καί δέν εΐναι μόνο οί ποιηταί. Εΐναι καί οί πεζογράφοι 
πού πρέπει νά γνωρισθοΰν καί ν’ άγαπηθοΰν, δσοι τουλάχιστο δέν εΐναι πολύ γνωστοί 
καί άγαπητοί άπό τώρα.
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Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟ 

Ραδιοφωνική διάλεξις τής λογοτέχνιδος δίδος ΚΛΕΑΡΕΤΗΣ ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΤ

Ή Ιστορία μας διδάσκει πώς ύστερα άπό μα
κρόχρονα διαστήματα ειρήνης καί περισυλλογής, 
άνθισαν μέσα στίς ήρεμισμένες κοινωνίες, τά ώ
ραιότερα πνευματικά λουλούδια. Οί άνωμαλίες 
τών καιρών, οί άγριες παγωνιές, μπορούν νά ξε
ράνουν τόν κάλυκα μ’ δλους τούς θησαυρούς του.

Τέτιες παγωνιές πέρασαν άπάνω άπό τόν νεοελ- 
ληνισμό μέ τούς άλλεπάλληλους διωγμούς στά 
χρόνια τά μακρυνά. Αύτοί οί διωγμοί καί ή μα
κραίωνη διαβίωση κάτω άπό τόν ξένο δυνάστη, 
είχαν κορέσει τόν έλληνικόν άέρα μέ τά άσφυ- 
ξιογόνα της πνιγηρής δουλείας. Μοναχή σκέψη 
τότε τών Ελλήνων πού άγκομαχοϋσαν πιεζόμενοι, 
εΐταν ή σκέψη νά ξετινάξουν άπό πάνω τους τόν 
καταθλιπτικό ζυγό καί ν’ άνασάνουν σάν έλεύ- 
θεροι άνθρωποι. Ό  άγνωστος λαϊκός ποιητής τών 
δημοτικών μας τραγουδιών πού έπαιρνε τά βουνά, 
συμπληρώνει τήν ιστορία τήν έλληνική, μέ τή 
λαχτάρα της ονειρευτής λευτεριάς πού πάλλεται 
στο τραγούδι του.

Έ πειτα άπό τή μεγάλη έλληνική έπανάσταση 
τοϋ 21, ό τόπος στά άγαπημένα χώματα πού 
κερδήθηκαν μέ τό αίμα ήρώων καί ήρωΐδων, 
εϊτανε σάν τό σπίτι πού υστέρα άπό μεγάλη πυρ
καγιά άπομένει έρειπωμένο. Οί νοικοκυραΐοι του 
δέν έχουν άλλο στό νοϋ, παρά πώς νά περιμαζέ
ψουν καί νά βάλουν σέ τάξη δ, τ ι άπόμεινε.

'Ικανότητες πνευματικές κληρονομημένες άπό 
προγόνους πρίγκηπες της διανοήσεως, μά καί 
γεννημένες μοιραία μέσα σ’ έναν τόπο πού βο- 
ηθεϊ τήν κάθε άνθιση, έμεναν σά νεκρές.

Μέσα ώστόσο σέ μιά τέτια περίοδο πού κυ
οφορούνταν μία νέα έλληνική κοσμογονία, περίοδο 
άνωμαλιών, κόπων, μόχθων καί φτώχειας, οί λι
γοστοί έκεϊνοι έ/ληνες διανοούμενοι πού κατά- 
φεραν νά δώσουν δείγματα καθαρής πνευματικής 
δουλειάς, στάθηκαν γίγαντες. Μοναχή της ή έσω- 
τερική τους πλούσια όρμή, μοναχή της ή τεράστια 
διανοητική τους άλκή, παρ’ δλες τίς άντίξοες πε
ριστάσεις, κατόρθωσε νά τιναχτεί σάν φλόγα 
ήφαιστείου σέ ώρα άνεπάντεχη.

Τά όνόματα τών Ελλήνων αύτών, είναι γνω
στά καί έξω άπό τά έλληνικά τά σύνορα.

Πολύ πιθανόν, ταλέντα πού είχανε άνάγκη 
άπό κάποια εξωτερική βοήθεια, νά θάφτηκαν μου
διασμένα μέσα στίς κακοκαιρίες τών άνωμάλων 
εποχών. Ή γυναίκα ίδίως μέ τήν εύεπηρέαστη 
φύση της, έσκυφτε περισσότερο άπό τόν άνδρα 
καί πνίγονταν κάτω άπό τήν όποιαδήποτε έπι- 
βολή: τοϋ ξένου δυνάστη, τοΰ πατέρα, τοΰ συ
ζύγου, τοΰ άδερφοΰ, όλάκερης μιας περιορισμένης 
σέ ιδέες κοινωνίας. Άτολμη καί καταπιεζόμενη 
δέν έβγαζε άχνα · ζοΰσε σάν κρυφά άπό τόν ήλιο, 
ερωτεύονταν ύστερα άπό άδεια καί σκοτώνονταν 
σέ έργα οίκιακά χειρωνακτικά άτελείωτα πού δέν 
έπέτρεπαν μήτε στιγμή στό πνεΰμα νά ίδεΐ τόν 
έαυτό του.

Ά ν  καμμιά φορά ή ψυχή τής Έλληνίδας έκανε 
νά ξεσκάσει άλλόφρονη, έρχονταν οί οικογενειακές 
ύποχρεώσεις, έρχονταν οί κοινωνικές συνθήκες 
κι άπίθωναν βαρεία τήν άπαλάμη άπάνω στό στό
μα πού εϊτανε έτοιμο νά κραυγάσει. Γ ι’ αύτό, 
κατά τήν γνώμη μου, μέσα στά μοιρολόγια, στά 
θαυμαστά έκεϊνα γυναικεία μοιρολόγια τής δημο
τικής μας ποίησης, ή ψυχή τής 'Ελληνίδας ξεχύ
νεται άκράτητη νά κλάψει καί νά δαρθεϊ, στολί
ζοντας μέ τά ποιητικώτερα άνθη τόν καημό της. 
Στό μοιρολόγι της γιά τόν δικό της άνθρωπο, ή 
γιά τό φίλο, ή γιά τόν γείτονα, θρηνεί ίσως καί 
τόν άδικοπεθαμένον ψυχικόν έαυτό της. Γιατί, 
ποΰ άλλοΰ μπορεί νά ξεσπάσει, σέ ποιόν νά πει 
τόν πόνο της; ποιός θά τήν καταλάβει; 'Η γυ
ναίκα ξεσπα στό δημοτικό μας τραγούδι πού άνα- 
βλύζει τόν πόνο άπό τήν κατάθλιψη τής δποιας 
σκλαβιάς.

Είναι πολύ λίγες οί Έλληνίδες έκεϊνες πού 
προ ή μετά τήν έπανάσταση καί καθ’ δλο τό 
διάστημα τοΰ 19ου αίώνα, κατόρθωσαν κινημένες 
άπό τήν έσωτερική τους φωτιά καί βοηθημένες 
οί περισσότερες άπό εξαιρετικές ευνοϊκές περι
στάσεις, ν’άνοίξουν έναν έλεύθερο δικό τους δρόμο, 
δπως ή ’Αγγελική Πάλλη, ή Άλμπάνα Μηνιάτη, ή
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Ελένη Άλταμούρα, ή Σαπφώ Λεοντιάς, ή Ευανθία 
Κα'ίρη, ή ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ή Σωτηρία 
Άλιμπέρτη, ή ’Αρσινόη Παπαδοπούλου, ή Καλ
λιρρόη Παρέν, ή ’Ιουλία Δραγούμη.

Στο μεταξύ, οί άνδρες μας άφηναν τήν ψυχή 
τους νά ψάλλει σέ δλους τούς σκοπούς, μέ ξένες 
βέβαια έπιδράσεις πού φανερώνονται καθαρά στά 
περισσότερα καλλιτεχνικά καί πνευματικά έργα 
τά προ τοϋ 1900. "Ομως στις άρχές τοΰ 20ου 
αιώνα, μία άλλοιώτικη κίνηση σημειώνεται στον 
πνευματικό μας κόσμο. Το περιοδικό « Νουμάς » 
τοΰ Δημήτρη Ταγκόπουλου καί ή « Νέα Σκηνή » 
τοΰ Χρηστομάνου, ύψώνουν τις σημαίες μιας αλη
θινής έπανάστασης. Γύρω άπό τά καινούργια 
σύμβολα, συναθροίζονται οί διασκορπισμένοι πρω
τοπόροι της έλληνικής διανόησης. Σιγά-σιγά, οί 
ξένες έπιδράσεις άραιώνουν, άδυνατίζουν, ή ελ
ληνική άτμόσφάιρα ξεκαθαρίζεται. ’Από κεΐ καί 
πέρα, μία παραγωγή όλότελα έλ)ηνική ξεσπά σάν 
ποταμός καί πλημμυρίζει τά γράμματα καί τις 
τέχνες μας.

’Ακόμα καί ή περιορισμένη έλληνίδα γυναίκα 
πού τά προτήτερα χρόνια ντροπαλά καί σά νά 
γύρευε συχώρεση τολμοΰσε νά τραγουδήσει καμ- 
μιά φορά, άλλά πάντα ορισμένους έπιτρεπόμενους 
καημούς, άρχισε νά κινείται ζωηρότερα. Θαρρείς 
κ’ είχε έπιστεϊ ή ώρα κάποιας ώρίμανσης. Καί ό 
ώριμος αύτός καρπός πού εΐταν ή συναίσθηση 
τοΰ δικαιώματος νά ζήση καί νά εκφραστεί έλεύ- 
θερα, τήν έσπρωξε μέ βήμα γοργότερο στήν πνευ
ματική κονίστρα. ’Έπειτα μάλιστα άπό τούς πρό
σφατους πολέμους τούς δικούς μας, έπειτα άπό τόν 
παγκόσμιο πόλεμο πού μιά όλότελα νέα περίοδος 
ζωής άνοίχτηκε γιά τήν άνθρωπότητα, ή Έλλη
νίδα τινάχτηκε άπάνω οπλισμένη μέ νέα θέληση.

Άτομο πλούσιο καί εύκολοπροσάρμοστο ή γυ
ναίκα αύτη, βρέθηκε συνεπαρμένη άπό τήν ώθηση 
τών νέων περιστάσεων. Βρέθηκε σάν τόν άνθρω
πον έκεϊνο πού ένώ βασανίζεται μέ φοβισμένες 
κινήσεις νά μάθει νά κολυμπά, άξαφνα μιά μέρα 
νοιώθει τόν εαυτό του νά πλέει άνετα.

’Έτσι, είδαμε τήν έλληνίδα νά δίνεται σέ λο
γιών λογιών έπαγγέλματα, τήν είδαμε στις επι
στήμες, σέ έπιχειρήσεις, σέ φιλανθρωπία πλατείας 
κοινωνικής ώφέλειας, τήν είδαμε πάνοπλη στά 
γράμματα καί στις τέχνες.

Ή Έλληνίδα πού ειτανε περιορισμένη ώς τά 
χτές, μένει κατάπληκτη κ’ ή ίδια μπροστά στήν 
εύρύτητα της ζωής πού τής παρουσιάζεται μέ 
τόσες μορφές. Τό τελευταίο αύτό μάλιστα πολε
μικό καί μεταπολεμικό διάστημα, μεστό άπό παλμό 
ζωής καί βαθύτερη νόηση, είτανε τό διδακτικώ- 
τερο μάθημα κυρίως γ ι’ αύτήν. Τώρα πλέον άφίνει 
τόν έαυτό της νά έκφράζεται πλατύτερα μέ τόν 
δικό της τρόπο, δίνοντας άφθονα άνθη πνευμα
τικά · τά γυναικεία πνευματικά άνθη πού πρέπει 
νά είναι καί τό μέτρο τοΰ πολιτισμοΰ ένός τόπου. 
Μήπως ή άξια μιας Ασπασίας δέν χρωστά τή φανέ
ρωσή της στο πνεΰμα της έποχής τοΰ Περικλή;

’Έτσι, άτενίζοντας πρός τό καλλίτερο μέλλον, 
βλέπουμε μέ χαρά σήμερα τό πλήθος τών έλλη- 
νίδων τής δικής μας γενιάς πού τιμοΰν τά γράμ
ματα καί τις τέχνες. Καί μποροΰμε νά ποΰμε δτι 
είναι θαυμαστό τό δ, τ ι έδωσαν ώς τά σήμερα 
οί όμόφυλές μας, μ’ ένα παρελθόν βαρύ, πνιγηρό, 
ένα παρελθόν χτεσινό άκόμα.

Μεγάλο κατόρθωμα τό θεωροΰμε δτι μερικές 
άπό τις γυναίκες αύτές, μπόρεσαν νά ιδρύσουν 
καί νά κρατήσουν μόνες τους αξιόλογα περιοδικά 
μέσα σέ μιάν ατμόσφαιρα πολύ λίγο εύνοϊκή γιά 
τό σκοπό τους. Σταθμό σημαντικό στή γυναικεία 
έλ> ηνική κίνηση σημείωσε παλαιότερα, ή εμφά
νιση τής « Έφημερίδος τών Κυριών » τής κ. Καλ
λιρρόης Παρέν, ή οποία βρίσκεται άκόμα πλήρης 
ημερών μεταξύ μας. Στό περιοδικό έκεΐνο, εΰ- 
ρισκαν καταφύγιο οί παλαιότερες γυναικείες πέν- 
νες καί στά φύλλα του συζητοΰσαν γιά χρόνια 
τό παράδοξο τότε γιά τόν τόπο μας φεμινιστικό 
ζήτημα. ΕΙταν ό καιρός, δπου μόνον γιά δασκά- 
λισσες μποροΰσαν νά έλπίζουν δίπλωμα οί γυ
ναίκες μας. ΕΙταν ό καιρός, πού οΰτε ιδέα δέν 
μποροΰσε νά χωρέσει δτι εΐταν δυνατό νά δου
λέψουν έξω άπό τό σπίτι οί γυναίκες τών άστών.

Ή ήρεμη μαχητικότητα, ή μόρφωση, ή θε
τική ευφράδεια καί ή έν γένει πολύμορφη καί 
πλατείας κοινωνικής ωφέλειας δράση τής Καλ
λιρρόης Παρέν, άφησαν έποχή στήν ίστορία τών 
γυναικών τοΰ τόπου μας. Ή διατήρηση τών γρα
φικών έλληνικών κοστουμιών καί ή εκμάθηση 
τών έθνικών χορών άπό τις νεώτερες έλληνίδες, 
οφείλονται στό « Λύκειο τών Έλληνίδων », πού 
είναι έργο τής Καλλιρρόης Παρέν.
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Μετά τήν « Εφημερίδα τών Κυριών», καί 
άλλα γυναικεία περιοδικά έκαμαν κατά καιρούς 
τήν έμφάνισή. τους. Ή « Ελληνική Έπιθεώρη- 
σ ι ς », πού τήν έκδίδει μέ άκατάβλητη έπιμονή 
έπί είκοσι ολόκληρα χρόνια ή λογία κ. Ευγενία 
Ζωγράφου. « Ό  Αγώνας τής Γυναίκας», πού 
έβγαινε άπό δμιλο κυριών, πού ψυχή τους εΐταν 
ή λογογράφος καί λαμπρή μουσικός κ. Αδρα Θεο- 
δωροπούλου. Ή « Έλληνίς », όργανο τοΰ « Έ θ- 
νικοΰ Συμβουλίου τών Έλληνίδων », τοΰ οποίου 
είναι πασίγνωστη ή φεμινιστική καί πλατειά κοι- 
νωφέλιμη δράση. Ή « Ίόνιος Α νθολογία» της 
κ. Μαριέττας Μινώτου, μηνιαίο περιοδικό πού 
είναι καθρέφτης μάλλον τής έπτανησιακής πνευ
ματικής κίνησης. Ή « Έφημερίς τών Έλληνί
δων » τής κ. Πρινάρη, ή « Έφημερίς » τής δικη
γόρου Εδχάρης Πετρίδη, τό περιοδικό τής λογο
γράφου κ. Άθηνάς Γαϊτάνου Γιαννιοΰ, ή « Α λε
ξανδρινή Τέχνη » τής κ. Σεγκοπούλου, οί « Κρη
τικές σελίδες» τής κ. Θάλειας Καλλιγιάννη.

’Όχι μόνον στον περιοδικό τύπο, άλλά καί 
στήν καθημερινή δημοσιογραφία έπιδίδονται οί 
έλληνίδες μέ πολλήν έπιτυχία. Μερικές μάλιστα 
άπό αυτές, είχαν πρωτοπαρουσιαστεΐ σέ διάφορα 
λογοτεχνικά είδη, δπως ή Αιμιλία Καραβία, ή 
Μαυρογένους, ή διηγηματογράφος Ελένη Σιφ- 
ναίου, ή Άβαταγγέλου καί άλλες.

Θά μιλήσουμε έδώ καί γιά τήν Ά λκ η  Θρύλο, 
πού πρωτοφάνηκε στά γράμματα μέ έργα θεα
τρικά. Ό μως, άπό χρόνια'τώρα τήν άπορροφά 
ολοκληρωτικά ή κριτική. Ή κριτική της άπαι- 
τητική καί άνεπηρέαστη, τής δημιουργεί άφθο
νους έχθρούς καί φίλους στις λογοτεχνικές παρα
τάξεις τών δύο φύλων. ’Επίσης θ ’ άναφέρουμε 
έδώ τήν δόκιμη κριτικό Κατερίνα Κακούρη.

Γιά τις καλλιτέχνιδες καί γιά τις έπιστήμονές 
μας -  κι έχουμε πολλές μέ δράση άξιοσημείωτη 
σέ δλους τούς κλάδους: ιατρούς, δικηγόρους, άρ- 
χαιολόγους, παιδαγωγούς, άρχιτέκτονες, ζωγρά
φους, γλύπτριες, μουσικούς -, δέν θά κάμουμε λόγο 
σήμερα. Ό  σκοπός τής ομιλίας μας αύτής, είναι 
ν’ άναφέρουμε μόνον δσες έχουν προκόψει στήν 
ποίηση καί στό πεζό.

'Ωστόσο πρέπει νά κάμουμε έξαίρεση γιά τήν

κ. Έλλη Λαμπρίδη πού παράλληλα μέ τις φιλο
σοφικές μελέτες της, έχει νά έπιδείξει καί έργα 
λογοτεχνικής άξίας ■ τήν Σοφία Άντωνιάδη, τήν 
διακεκριμένη καθηγήτρια τής Νεοελληνικής φι
λολογίας στό Πανεπιστήμιο τοΰ Leyden, τήν 
ιατρό Αγγελική Παναγιωτάτου τήν διαπρεπή 
έπιστήμονα καί άξία λογογράφο, τήν Θάλεια 
Φλωρά Καραβία τήν όνομαστή ζωγράφο, άλλά 
καί λογογράφο, τήν λαμπρά μουσικό Σοφία Σπα- 
νούδη καί άλλες άκόμα πού δέν μάς παίρνει ή 
ώρα νά μιλήσουμε δπως θέλουμε γι’ αύτές.

Καί τώρα άς έρθουμε στή χορεία τών Έ λ
ληνίδων πού στά μετά τό 1900 κυρίως χρόνια, 
διακρίθηκαν άποκλειστικά στήν ποίηση καί στό 
πεζό.

Ή ποιήτρια Αιμιλία Κουρτέλη Δάφνη τραβά 
τήν προσοχή μας. Παρουσιάστηκε στά γράμματα 
πρώτα μέ τό στίχο κ’ έπειτα δοκιμάστηκε στό 
θέατρο καί στό μυθιστόρημα. "Ομως ό ξεχω
ριστός κόσμος της είναι ή πρώτη της άγάπη καί 
σ’ αύτήν δίνεται ολόψυχα. Τό ποίημά της είναι 
στοχαστικό καί τέ>ειο στή μορφή σάν αρχαίος 
έλληνικός ναός. Μέ τήν έκλεκτή συλλογή της 
« Τά Χρυσά Κύπελλα », κερνάει κ’ έμάς τό πιοτό 
πού μάς κάνει νά οραματιζόμαστε μαζί της.

'Ολότελα διαφορετικά μάς υποβάλλονται τά 
ποιήματα τής Μυρτιώτισσας (ψευδώνυμο τής 
κ. Δρακοπούλου). Γραμμένα μέ μίαν άστόλιστη 
άπλότητα μιλοΰν περισσότερο γιά τόν δικό της 
έσωτερικό κόσμο. Ή Μυρτιώτισσα, μητέρα τοΰ 
λαμπροΰ ήθοποιοΰ μας Γεώργου Παπά, είχε άνε- 
βεϊ κι αύτή κάποτε στή σκηνή. "Ομως άργότερα 
τήν τράβηξε άποκλειστικά ή ποίηση. Στις συλ
λογές της « Κίτρινες Φλόγες », « Δώρα τής Α γ ά 
πης », βρίσκουμε τραγούδια δπου μέσα τους πάλ- 
λεται μία γυναικεία καρδιά, γιομάτη πάθος καί 
άφοσίωση.

Σταματοΰμε τώρα μπροστά στό έργο τής Γα
λάτειας Καζαντζάκη, πού ζυγίζει βαρεία κι άκριβά 
λογιαριάζεται. Τό θέατρο καί τό διήγημά της 
σπαρταροΰν άπό ζωντάνια. 'Η Γαλάτεια Καζαν
τζάκη είναι μία άπό τής στιβαρότερες γυναι
κείες πέννες τής έποχής μας.

(Έπεται συνέχεια).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

Τά έπίσημα εγκαίνια τοϋ μονίμου έλληνικοΰ 
καλλιτεχνικού περιπτέρου τής διεθνοΰς έκθέσεως 
Βενετίας έτελέσθησαν μέ πασαν έπισημότητα 
παρουσία τοΰ δουκός της Γενούης, ώς έκπροσώ- 
που τοΰ βασιλέως της ’Ιταλίας, τήν Τετάρτην 
Ιην ’Ιουνίου. Ή  διεθνής έκθεσις Βενετίας, συ- 
νεκέντρωσε καί έφέτος τήν διεθνή καλλιτεχνικήν 
παραγωγήν. Τά συμμετασχόντα κράτη άνήλθον 
είς δέκα επτά, έκ τών δποίων δύο εΐνε βαλκα
νικά, ή 'Ελλάς καί ή Νοτιοσλαυΐα. Τό έλληνικόν 
περίπτερον, ίδρυθέν άπό έπταετίας, εΐνε έν άπό 
τά ώραιότερα καί κομψότερα της έκθέσεως, εύρί- 
σκεται δέ τοποθετημένον είς δλως προνομιοΰχον 
θέσιν, είς τό βάθος διπλής δενδροστοιχίας. Τά 
καλλιτεχνικά έργα, τά όποια έκπροσωπεύουν τήν 
έλ> ηνικήν τέχνην, άνήκουν είς τούς καλλιτέχνας 
κ. κ. Κ. Παρθένην, ζωγράφον, καί Μ. Τόμπρον, 
γλύπτην, άμφοτέρους καθηγητάς τής Σχολής Κα
λών Τεχνών, καί είς τόν κ. Άγγελον Θεοδωρό- 
πουλον, χαράκτην. Ό  πρώτος έκθέτει 56 ζω
γραφικούς πίνακας καί 53 σχέδια, ό δεύτερος 13 
γλυπτικά έργα καί ό τελευταίος 60 έλαιογραφίας, 
μονοτυπίας καί σχέδια. Κατά τάς κρίσεις τοΰ 
ιταλικού τύπου, ή έπιτυχία τοΰ έλληνικοΰ περι
πτέρου ύπήρξε πλήρης άπό τής άπόψεως τής όρ- 
γανώσεως καί τής ποιότητος τών έκτιθεμένων 
έργων, έπί τών οποίων άπό τής πρώτης ήμέρας 
έσημειώθησαν πέντε άγοραί. Ό  έκπρόσωπος τοΰ 
έλληνικοΰ κράτους διευθυντής τών Γραμμάτων 
καί Καλών Τεχνών κ. Κ. Μπαστιας καί ό παρά 
τώ ύπουργείω Εθνικής Παιδείας διευθυντής τών 
Καλών Τεχνών κ. Π. Πρεβελάκης, παραστάντες 
είς τά έγκαίνια, έδέχθησαν τά συγχαρητήρια τών 
έπισήμων καί τών καλλιτεχνών καί έτιμήθησαν 
διά τοΰ παρασήμου τοΰ Ταξιάρχου τοΰ Ίταλικοΰ 
Στέμματος. *

Κατόπιν τής έπιτυχίας τών προηγουμένων 
έκδρομών είς ’Ιταλίαν καί λόγω τής άθρόας ζη- 
τήσεως τό ’Ιταλικόν Ίνστιτοΰτον Άνωτέρων 
Σπουδών διά τήν ‘Ελλάδα, άπεφάσισε νά έκτε- 
λέση τρίτην καί τελευταίαν έκδρομήν έλλήνων 
λογίων καί τουριστών είς ’Ιταλίαν τήν 25 ’Ιου

νίου μέ έπίσκεψιν Νεαπόλεως καί περιχώρων, 
Ρώμης, Φλωρεντίας, Μιλάνου, Βενετίας, Βολω- 
νίας, Μπρίντιζι κ. λ.

*
Τήν Ιην ’Ιουνίου ή διακεκριμένη Ίταλίς συγ- 

γραφεύς κυρία Μαργαρίτα Σαρφάτι έδωσεν είς 
τήν αίθουσαν τοΰ Ίταλικοΰ ’Ινστιτούτου Ά νω 
τέρων Σπουδών τήν προαγγελθεϊσαν διάλεξιν αυ
τής έπί τοΰ θέματος. «Θέαι άπό άεροπ>άνου -  
έντυπώσεις πτήσεων ». Είς τήν τελευταίαν αύτήν 
συγκέντρωσιν τής περιόδου τοΰ Ίταλικοΰ Ινστι
τούτου παρέστη πολυπληθές καί έκλεκτόν άκρο- 
ατήριον. Ή κυρία Σαρφάτι ώμίλησεν έπί μίαν 
περίπου ώραν καί ή διάλεξίς της ύπήρξε μία 
γοητευτική συνομιλία, πλούσια είς περιγραφικό- 
τητα, είς ψυχολογικάς καί ήθικάς παρατηρήσεις, 
τάς όποιας άπεκόμισεν άπό τά πολλά καί μα- 
κρυνά έναέρια ταξίδια της.

Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμεν είς τό άκρο- 
ατήριον -  τό όποιον κατεχειροκρότησε καί συνέ
χαρη θερμώς τήν κυρίαν Σαρφάτι -  ή παθητική 
περιγραφή τών πτήσεών της είς τόν ούρανόν 
τής 'Ελλάδος καί τής άφίξεως δι’ άεροπλάνου είς 
τάς Αθήνας.

*

Κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψιν του είς Βε
νετίαν ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών Ιταλίας  
κ. Τσιάνο ήγόρασεν άπό τήν Διεθνή ’Έκθεσιν τόν 
έκτεθειμένον είς αύτήν γνωστόν πίνακα τοΰ κα- 
θηγητοΰ τής σχολής Καλών Τεχνών κ. Κ. Παρ- 
θένη, ό « Εύαγγελισμός η.

*

Εκτός τών είς τό προηγούμενον τεΰχος άναγ- 
γελθεισών διαλέξεων κατά τόν παρελθόντα μήνα 
Ιούνιον άπό τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν Μπάρι 
μετεδόθησαν καί αί κάτωθι άνακοινώσεις: Γ. 
Σ τ ά μ π ο λ ή ,  προέδρου τής 'Ομοσπονδίας Ε κ
δρομικών Σωματείων Ελλάδος: « 'Η έορτή τοΰ 
θερισμοΰ τής Έλευσΐνος » (19 Ιουνίου), Κ α τ ε 
ρ ί ν α ς  Ά ν δ ρ ε ά δ η ,  δραματικής καλλιτέχνιδος: 
« Τό νεοελληνικό Θέατρο » (27 Ιουνίου) καί Γ. 
Π ε σ μ α ζ ό γ λ ο υ :  «Τό Μεσολόγγι καί οί φιλέλ
ληνες (19 ’Ιουνίου).
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΝ

Από τούς τελευταίους λόγους τοϋ Πρω
θυπουργού κ. I. Μ έταξα:

« Γ ιατί σ’ ένα λαό εΰπλαστον δπως ό έλληνι- 
κός, άρκεϊ νά τοΰ δείξη κανείς τόν δρόμον καί 
έπειτα πηγαίνει μόνος του ... Δι’ έν έθνος μικρόν 
καί όλιγάριθμον δπως εΐνε ή Ελλάς, ή εθνική 
ύπερηφάνεια εΐνε τό πρώτιστον καθήκον . . .  Ή  
άπόφασις δτι θά ύπερβώμεν τάς άνάγκας αύτάς 
καί δτι θά άναπληρώσωμεν τάς έλλείψεις μας, ή 
αύτοπεποίθησις δτι εΐμεθα ικανοί καί ή θέλησις 
νά ύπερνικήσωμεν τά έμπόδια καί ή αισιοδοξία 
δτι άσφαλώς θά τά ύπερνικήσωμεν, αύτά εΐναι 
ή δύναμις ή όποία άνυψώνει ένας ’Έθνος πάρα 
πάνω άπό έκεϊ πού στέκεται».

(Άπό τόν λόγον είς Δημητσάναν).
*

«Σας έδώκαμεν τό αίσθημα τής ύπερηφα- 
νείας διότι εΐσθε Έλληνες καί τήν βεβαιότητα 
καί τήν πίστιν είς τό μέλλον της φυλής μας είς 
τοιοΰτον σημεϊον, ώστε άκόμη τώρα κι’ άν ύπο- 
θέσωμεν δτι ήθελον παρουσιασθή δυσχέρειαι νά 
μή τάς συλλογίζεσθε πλέον, άλλά νά βαδίζετε 
μπροστά μέ τό αίσθημα δτι θά τάς ύπερνική- 
σετε δλας. Έχοντες αύτά τ’ αποτελέσματα άπτά 
καί ζωντανά ένώπιόν σας εΐναι δυνατόν νά μή 
πιστεύετε πλέον είς τήν νίκην καί είς τήν ολο
κληρωτικήν έκπλήρωσιν τών σκοπών μας; Τό 
Κράτος τής 4ης Αύγούστου δύο κυρίως χαρα
κτηριστικά έχει: Τό χαρακτηρίζει άπόλυτος κρα
τική πειθαρχία, συνδυασμένη δσον τό δυνατόν 
μέ τήν άτομικήν έλευθερίαν. ’Οφείλω νά προ
σθέσω τήν άτομικήν έλευθερίαν, ή όποία εΐναι 
πάντοτε πρός τό καλόν τοΰ τόπου, διότι δέν δύ- 
ναται νά νοηθή άτομική ελευθερία κατευθυνομένη 
κατά τοΰ γενικοΰ συνόλου. Ναί, αύτήν τήν διευ- 
θυνομένην άτομικήν έλευθερίαν, στηριζομένην έπί 
της δικαιοσύνης καί τής ίσότητος. Δέν δύναται 
νά νοηθή δικαιοσύνη, παρά δταν εΐναι πρός τό 
συμφέρον τοΰ γενικοΰ συνόλου. Δικαιοσύνη ή 
όποία θά ήδύνατο νά καταστρέψη τό σύνολον 
υπέρ ένός άτόμου, δέν δύναται νά νοηθή ώς τοι- 
αύτη. "Οπως ίσότης δέν δύναται νά νοηθή άνευ

τής διακρίσεως εκείνης, ή όποία έπιβάλλεται είς 
τήν άξίαν. Αδται εΐναι αί ήθικαί γραμμαί μέσα 
είς τάς οποίας έργαζόμεθα.

(Άπό τόν λόγον είς Μεγαλόπολιν).
*

Ποία κατευθυντήρια σκέψις μέ ώδήγησε, ποία 
ιδέα έπηρέασε τάς πράξεις μου δλας; ΤΗτο ή 
άλλαγή της νοοτροπίας καί τοΰ βίου τοΰ έλλη- 
νικοΰ κόσμου, ώστε νά προσεγγίσώμεν πρός τά 
άρχαία πρότυπα τής φυλής μας, δχι βέβαια διά νά 
τά άναβιώσωμεν, διότι αύτό θά ήτο άδύνατον καί 
διότι δέν θά έπρεπε άκόμη, διότι ό κόσμος προ
οδεύει, άλλά νά τά βάλωμεν μέσα είς τήν ψυχήν 
μας, ώστε νά μας όδηγοΰν είς τάς πράξεις μας 
καί έξ δλων τών άρχαίων προτύπων καί τών άρ- 
χαίων ιδεωδών ένόμισα καί νομίζω καί πιστεύω 
δτι τά καλύτερα ήσαν τά ιδεώδη, τά όποια ένέ- 
πνεον τήν άρχαίαν πατρίδα σας, τήν Σπάρτην. 
Βέβαια, σας επαναλαμβάνω, δέν ήμποροΰμεν 
ν’ άναβιώσωμεν τό παρελθόν έκεΐνο άλλά αύτό 
πρέπει νά εΐνε μέσα μας. Καί βλέπετε αμέσως 
αύτό, τό όποιον διεκήρυξα παντοΰ, δηλαδή τά δύο 
γνωρίσματα, τά όποια χαρακτηρίζουν τό καθε
στώς τής 4ης Αύγούστου, δηλαδή άπόλυτος κρα
τική πειθαρχία, συνδυασμένη μέ μίαν λογικήν, 
άλλά δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν άτομικήν έλευ
θερίαν.'

(Άπό τόν λόγον είς Σπάρτην).
*

Εΐμεθα έθνος μικρόν, μέ γεωγραφικόν σχη
ματισμόν, ό όποιος άποτελεϊ τήν ίσχύν μας, άπο- 
τελεϊ δμως συγχρόνως, έάν δέν έχωμεν μυαλό, 
καί τόν κίνδυνόν μας. Είς ήμας δέν έπιτρέπεται 
ή πολυτέλεια τών έσωτερικών διχονοίων καί τών 
έσωτερικών διαιρέσεων. Είς ήμας δέν έπιτρέπονται 
τά κοινωνικά πειράματα. Είς ήμας έπιβάλλεται 
ή άπόλυτος έσωτερική ένότης, ένότης τοΰ λαοΰ, 
έλευθέρου, άλλά συγχρόνως καί πειθαρχημένου, 
μέ κεφαλήν τόν Βασιλέα του, μέ έθνικήν Κυβέρ- 
νησιν σταθεράν καί μόνιμον, μέ κατεύθυνσιν ώρι- 
σμένην τήν όποιαν νά γνωρίζουν δλοι κατ’ εύθεϊαν, 
ή όποία θά τόν άγάγη βαθμηδόν ύψηλότερα, έως
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δτου φθάση είς τό ΰψος έκεΐνο τό όποιον έμ- 
πρέπει είς ένα Έθνος, δπως τό 'Ελληνικόν, μέ 
τήν ίστορίαν του τών χιλιετηρίδων... Ήδυνή- 
θημεν μέσα είς ένα τοιοϋτο περιβάλλον νά άπευ- 
θυνθώμεν πρός τήν νεολαίαν τοϋ τόπου μας καί 
διά νά συγκεντρώσωμεν ίάς δυνάμεις της, διά νά 
τήν συστήσωμεν είς ένα σώμα πειθαρχημένην, 
ένθουσιασμένην, καλλιεργούσαν μέσα είς τήν ψυ
χήν της τά ιδανικά τοϋ Έθνους, ώστε νά έξα- 
σφαλίσωμεν μίαν ηθικήν άναγέννησιν τοΰ τόπου 
μας, δχι μόνον διά τήν γενεάν μας, άλλά καί διά 
τάς έπομένας γενεάς, είς αιώνα τόν άπαντα. Μας 
έβοήθησεν είς αύτό ή έκκλησία, μας έβοήθησαν 
είς αύτό οί έκπαιδευτικοί λειτουργοί, μάς έβο
ήθησαν είς αύτό οί γονείς.

(Άπό τόν λόγον είς Γύθειον).

*

Τώρα ήμποροΰμε υπερήφανοι νά σηκώσωμεν 
τό κεφάλι μας καί νά ε’ίπωμεν πρός πάντας: Ει- 
μεθα λαός ειρηνικός. Θέλομεν νά έξασφαλίσωμεν 
τήν είρηνην. Καί ή ισχύς μας αύτή αύτόν έχει 
τόν σκοπόν καί εϊμεθα έτοιμοι νά τήν θέσωμεν 
είς τήν διάθεσιν τών φίλων μας πρός τόν ίδιον 
σκοπόν. . .  Καί πρέπει νά είμεθα πάντοτε άπο- 
φασισμένοι νά μή ύποκύψωμεν είς καμμίαν ρα
διουργίαν καί είς καμμίαν διαβολήν. Ά λλά  νά 
άγωνισθώμεν ύπέρ τού άγαθοΰ τό όποιον άπε- 
κτήσαμεν καί έκείνου τό όποιον έχομεν ν’ άπο- 
κτήσωμεν. Έχοντες τήν έπίνευσιν τής Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως, τήν εμπιστοσύνην τοΰ λαοϋ καί τόν 
ένθουσιασμόν αύτοΰ βαδίζομεν πρός τά εμπρός 
πλήρεις θάρρους, καί μέ άπόλυτον πεποίθησιν 
διά τήν έκπλήρωσιν τών πεπρωμένων τοΰ Έ θ 
νους τούτου τό όποιον εΐναι προωρισμένον νά ζή 
καί νά μεγαλουργή. (Άπό τόν λόγον είς Άγρίνιον).

** *
Ή  άρχή τοΰ φιλελευθερισμού υπήρξε τό άτο- 

μον. "Η άρχή πού διέπει τό καθεστώς τής 4ης 
Αύγούστου είνε τό Κράτος. Μέσα στό Κράτος 
ύπάρχει καί τό άτομον δχι δμως ύπό τήν στενήν 
του έγωιστικήν έννοιαν, άλλά διαπλατυνόμενον 
έως τήν έννοιαν τής πατρίδος καί τοΰ ήθικοΰ 
νόμου. Μόνον έτσι τό άτομον κατακτά τήν εύγε- 
νεστέραν ελευθερίαν νά δρα καί νά άναπτύσσεται

άνενόχλητον, μέσα είς τά πλαίσια πού χαράσσουν 
αί άνάγκαι τοΰ συνόλου.

(Άπό τόν λόγον τοΰ 'Υπουργοΰ Τύπου καί Του- 
ρισμοΰ κ. Νικολούδη πρός τά μέλη τής Ε. Ο. Ν.). 

*
Σήμερον ή Ελλάς είναι ήνωμένη έσωτεοικώς, 

κατωχυρωμένη έξωτερικώς καί όργανώνει τήν 
σύγχρονον καί αύριανήν ζωήν της, σύμφωνα μέ 
άρχάς, τά οποίας ύπηγόρευσαν αί έσωτερικαί πο- 
λιτικαί μας άνάγκαι καί σύμφωνα πρός τήν πείραν 
τής άγωνιώδους πολεμικής καί μεταπολεμικής 
κρίσεως, τήν όποιαν διήλθομεν πολιτικώς, οίκο- 
νομικώς καί κοινωνικώς.

(Άπό τόν λόγον τοΰ κ. Νικολούδη είς Λαμίαν).
** *

'Ο αθλητισμός εΐναι ύπόθεσις καθαρώς έθ
νική, εΐναι καθ’ ήμάς ό σπουδαιότερος κλάδος 
τής έθνικής μας ζωής, τής φυλετικής μας ύπο- 
στάσεως, εΐναι ύπόθεσις συνδεομένη άρρήκτως μέ 
τήν χώραν μας, πρός τήν ΰπαρξίν της καί τήν 
έξέλιξίν της, εΐναι ζήτημα άλληλένδετον πρός 
αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τής φυλής μας.

Ήρχίσαμεν τόν άγώνα τήν 5ην ’Ιουνίου διά 
τής παρελάσεως. Πιστεύοντες είς τόν άθ>ητισμόν 
ώς πρός θρησκείαν, πιστεύοντες είς τήν Ελλάδα 
άνευ ούδεμιάς έπιφυλάξεως, φανατικοί λάτραι τών 
ιστορικών μας παραδόσεων καί τής ιστορίας τής 
Φυλής μας θά έξακολουθήσωμεν τόν άγώνα ϊνα 
έπικρατήσουν αί κατευθύνσεις τοΰ άρχηγοΰ μας 
κ. I. Μεταξα, ό όποιος τόσον πλατειά καθώρισε 
τόν σκοπόν τοΰ άθλήτισμοΰ καί ό όποιος διεκή- 
ρυξε τήν άνάγκην τής πλήρους άνατροπής τής 
σημερινής άναλογίας τών άσκουμένων και μή. 
Καί θά έπικρατήσουν. Διότι είναι άνάγκη νά έπι
κρατήσουν.

Είς τόν άγώνα αύτόν καλοΰνται νά μετάσχουν 
μέ αύτοθυσίαν δσοι πιστεύουν είς τούς έαυτούς 
των, δσοι πιστεύουν είς τήν 'Ελλάδα, δσοι άντι* 
λαμβάνονται τόν προορισμόν των ώς γονέων, δσοι 
έπιθυμοΰν καί θέλουν νά πιστεύσουν είς τήν δη
μιουργίαν τής τρίτης περιόδου τής έλληνικής φυ
λής, τής όποιας τό έπιστέγασμα θά εΐναι ό τρί
τος έλληνικός πολιτισμός.

(Άρθρον τοΰ 'Υπουργοΰ -  Διοικητοΰ Πρω- 
τευούσης κ. Κοτζια είς τήν έφημερίδα Καθημε
ρινήν, 14-6-1938).
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Από τό ταξίδιον τοΰ "Ανακτος εις Βό
ρειον Ελλάδα:

Ή περιοδεία τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως άνά 
τάς Θεσσαλικάς καί τάς Μακεδονικάς πόλεις συ
νεχίζεται έν μέσω ένθουσιωδεστάτων καί συγκι
νητικών λαϊκών έκδηλώσεων. Είς τό Βελεστϊνον, 
τά Φάρσαλα, τήν Καρδίτσαν, τά Τρίκκαλα, τήν 
Λάρισαν, τόν Τύρναβον, τήν Έλασσώνα, τήν Κο
ζάνην καί είς δλα τά διάμεσα χωρία, ό λαός έν 
πανδήμω συναγερμφ σύν γυναιξί καί τέκνοις έπα- 
νηγύρισε τήν διέλευσιν τοΰ Ά νακτος μέ άληθινήν 
καί άνυπόκριτον άγαλλίασιν. Πανταχοϋ δέ διά 
τών λαϊκών εκπροσώπων έξεδηλώθη ή εύγνωμο- 
σύνη τών πολιτών πρός τόν Είρηνοποιόν Βασιλέα, 
ό όποιος έθεσε τέρμα είς μίαν δυστυχή περίοδον 
άναρχίας καί κατώρθωσεν εύθύς άπό τής έπα- 
νόδου Του είς τόν Θρόνον ν’ άποκαταστήση τήν 
τάξιν καί τήν γαλήνην είς ολόκληρον τήν Χώραν.

(έφ. Βραδυνή, 10-5-1938).
** *

’Από τό ταξίδιον τοΰ Πρωθυπουργοΰ 
είς Πελοπόννησον:

Ή Πελοπόννησος μέ τήν ίδιάζουσαν είς τόν 
λαόν της έκδηλωτικήν ειλικρίνειαν ύπεδέχθη τόν 
Αρχηγόν τής Κυβερνήσεως ένθουσιώσα. Άπό  
τής Κορίνθου μέχρι τής άπωτάτης Αρκαδικής 
άκρας, μέχρι τών άποκρήμνων Λαγκαδιών καί 
τής ήρωϊκής Δημητσάνας, μία ατελεύτητος ιαχή 
καί ένας πάνδημος συναγερμός έχαιρέτισε τήν 
διέλευσιν τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ. Α ί πόλεις καί 
ή ύπαιθρος έδονήθησαν άπό τόν άγνότερον έλ- 
ληνικόν ενθουσιασμόν καί ήδυνήθησαν νά έκφρά- 
σουν άκόμη μίαν φοράν τήν προσήλωσίν των καί 
τήν άπεριόριστον έμπιστοσύνην μέ τήν όποιαν πε
ριβάλλουν τό έκτελούμενον κυβερνητικόν έργον.

Α ί έκδηλώσεις αύταί καί ό γενικώτερος αύτός 
Πελοποννησιακός συναγερμός έπιτρέπουν νά δια- 
πιστωθή ή προσέγγισις καί ή στενή έπαφή, ή 
όποία υπάρχει μεταξύ Κυβερνήσεως καί λαοϋ.

(έφ. Χρόνος, 18-5-1938).
*

Ά λ λ ’ ό δρόμος τοΰ Ίωάννου Μεταξα ό δρό
μος πρός τήν δόξαν καί τήν εύημερίαν καί τήν

πραγμάτωσιν τών εύγενεστάτων νικών ιδανι
κών, είναι πλέον έλεύθερος καί άπηλλαγμένος 
έμποδίων. Μέσα είς τήν λαίλαπα τών λαϊκών έν- 
θουσιασμών καί ύπό τήν άκαταμάχητον δύναμιν 
τής όμοθύμου λαϊκής έμπιστοσύνης, πάσα άντί- 
δρασις, όθενδήποτε προερχομένη, έμηδενίσθη. Ό  
’Εθνικός Κυβερνήτης έχει πίστιν είς έαυτόν καί 
είς τόν λαόν, τόν όποιον κυβερνά. Καί μέ τήν 
εύλογίαν τοΰ Θεοΰ, θά φέρη είς πέρας τό μέγα 
έργον του.

(έφ. Βραδυνή, 17-5-1938).

*

Ένας πληθυσμός τόσον πατριωτικός, δπως 
είνε ό λαός τής Πελοποννήσου, δέν ήμποροΰσε 
νά ύστερήση τών άλλων μερών τής Ελλάδος είς 
καλλιέργειαν καί έκδήλωσιν αισθημάτων άγάπης 
καί έμπιστοσύνης πρός τήν κυβέρνησιν, ή όποία 
ήθέλησε καί έπιδιώκει τήν έσωτερικήν όμόνοιαν 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τήν οικονομικήν εύημερίαν 
του, τήν όργάνωσιν τής κοινωνικής του προνοίας 
καί τήν άνύψωσιν τής διεθνοΰς θέσεως της Ε λ
λάδος διά τής άναπτύξεως τών πολεμικών της 
δυνάμεων είς τόν άναγκαϊον διά τήν άμυναν τών 
συνόρων της βαθμόν. Τό τελευταΐον τοΰτο έργον 
είνε μεταξύ έκείνων τά όποια περισσότερον έκ- 
τιμα ό πελοποννησιακός λαός. Οδτος άνέκαθεν 
εΐχε δώση τά πρωτεία είς τήν έννοιαν τής πα
τρίδος, τήν όποιαν καί πάντοτε έξυπηρέτησε μέ 
θυσίας πραγματικάς. Καί είς τήν σημερινήν πε- 
ρίστασιν ό λαός τής Πελοποννήσου έδειξεν δτι 
διά τόν έαυτόν του οΰτε θέλει, οΰτε ζητεί τ ί
ποτε. Α ί ίδικαί του αί άνάγκαι ήμποροΰν νά ύπο- 
χωροΰν ένώπιον τής μεγαλειτέρας άνάγκης τοϋ 
νά έξασφαλίση ή κυβέρνησις τά μέσα διά τόν εξο
πλισμόν τής χώρας καί διά τήν όργάνωσιν τών 
πολεμικών της δυνάμεων. Ή έξασφάλισις τής 
άκεραιότητος καί τής έλευθερίας τής χώρας είνε 
τό πρώτον καθήκον πάσης κυβερνήσεως. Καί ό 
πληθυσμός τής Πελοποννήσου, κατανοών την με- 
γάλην ταύτην άλήθειαν, έδωκεν είς τόν κ. πρω
θυπουργόν άνεπιφύλακτον τήν συγκατάθεσίν του 
νά συνέχιση τό έργον του, δπως ό ίδιος τό ήρ- 
χισε καί δπως ό λαός τό έννοεϊ.

(έφ. ’Ελεύθερον Βήμα, 18-5-1938).
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Ρ ΑΔ Ι ΟΦΩΝΙ ΚΑΙ  ΔΙ ΑΛΕΞΕ Ι Σ ΜΗΝΟΣ Ι ΟΥ ΛΙ ΟΥ  
ΣΤΑΘΜΩΝ Μ Π API ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

-  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, προέδρου Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητοΰ 
Πανεπιστημίου Αθηνών : « Διά τήν πρόοδον τής Μακεδονίας».

-  ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟΥ ΜΠΙΑΖΙ, καθηγητοΰ ιταλικής λογοτεχνίας Πανεπιστημίου 
’Αθηνών: «Ή  ιταλική λογοτεχνία διά τούς Έλληνας τοΰ 1821».

-  ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΙΑΝΟΥ, λογοτέχνου καί δημοσιογράφου : « Κυκλάδες ».
-  Τ. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ, προσωπάρχου 'Υπουργείου Οικονομικών, λογοτέχνου: « Τό 

κήρυγμα τής ’Οξφόρδης εις ’Αθήνας».
-  ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ-ΡΟΥΦΟΥ, πρώην ύπουργοΰ : « Ή έπιστημονική όργά- 

νωσις τής έργασίας ».
-  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, καθηγητρίας: « Ή Σχολική 'Υγιεινή».
-  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ, καλλιτέχνιδος: « Τό έ'ργον τοΰ μουσικοσυνθέτου 

Αιμίλιου Ριάδη ».
-  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ, μουσικοσυνθέτου καί μουσικοΰ συγγραφέως: « Περί 

έλληνικοΰ λαϊκοΰ τραγουδιοΰ ».
-  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, τμηματάρχου 'Υπουργείου Γεωργίας: «Ή  Ελλη

νική Γεωργία».
-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ, διευθυντοΰ έθνικοΰ άρχαιολογικοΰ μουσείου 

’Αθηνών : « Ό Σπΰρος Βικάτος, ώς καλλιτέχνης καί ώς άνθρωπος ».
-  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, γενικοΰ γραμματεως Πατριωτικοΰ Ιδρύματος, 

παιδιάτρου : « Διά τό παιδί τής υπαίθρου ».
-  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΟΓΛΟΥ : « Ή προστασία τοΰ παιδιοΰ είς τήν ύπαιθρον ».
-  ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ίστορικοΰ συγγραφέως, τεχνοκρίτου : « Νίκος Νικο- 

λαΐδης ».
-  ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ MATEY, καθηγητρίας ρυθμικής γυμναστικής: « Ρυθμική 

άγωγή ».
-  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, καθηγητρίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών : « Ή 

Κοινωνική 'Υγιεινή ».
-  ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ, τέωσ προέδρου ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί πρυτάνεως Πα

νεπιστημίου: « Φρειδερίκος φόν Σύλλερ ».
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