
Ρ Α Δ Ι Ο

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΑΑΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΟΣ Α'. -  ΑΡΙΘ. 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1938

Μ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ................................ Ή Ελληνική Επανάστασή
Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ Ή Ελληνική Τέχνη στήν έκθεσι Βενετίας
Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ........................................... Ή Ελληνική Γεωργία
Κ. ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ Ή  Έλληνίδα στή ποίηση καί στο πεζό 
Θ. ΒΟΡΕΑ . . . .  Ή Ελληνική μ,εγαλοφυία άνά τούς αιώνας

Ά π ό  τήν Έλληνο-ιταλικήν πνευματικήν κίνησιν -  Άπό τόν έλληνικόν} 
τύπον -  Διαλέξεις ραδιοφωνικών σταθμών Μπάρι καί Ρώμης μηνός 

Αύγούστου-Διάφορα.



Ρ Α Δ Ι Ο

Ε ΠΙ ΘΕ ΩΡ Η2 Ι Σ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΑΑΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΟΣ Α'. ΑΡΙΘ 5 Ρώμη: E . I . A . R -  V ia  Montello 5 Αδγουστος 1938

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Σ

Ραδιοφωνική διάλεξις του λογοτέχνου καί διευθυντοΰ της Εθνικής Βιβλιοθήκης

κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Ό ενιαίος έθνικός πόθος καί ή κοινή προσπάθεια δλων τών Ελλήνων έδημιούρ- 
γησαν τό θαΰμα τής έπιτυχίας τής Έπαναστάσεως ενός λαοΰ στερουμένου παντός 
πολεμικοΰ μέσου απέναντι μιας Αύτοκρατορίας πού έκρατοΰσε άκόμη τήν Μεσόγειον 
έντός πελώριας λαβΐδος, πού άρχιζεν άπό τήν ’Ανατολικήν Χερσόνησον τής Ευρώπης 
άπό αύτής τής Άδριατικής έκατέβαινεν πρός τήν Μικράν Άσίαν καί έπερνοΰσεν πρός 
τήν Βόρειον ’Αφρικήν, δπου έξετείνοντο αί σύμμαχοι καί υποτελείς ’Αφρικανικαί Ήγε- 
μονίαι μέ ήσκη μένους πολεμιστάς τής ξηράς καί τής θαλάσσης. Έλληνική πολεμική 
όργάνωσις ικανή νά κινητοποιήση ένοπλους δυνάμεις ύπό κοινόν άρχηγόν δέν ύπήρχε.

Ή Φιλική Εταιρεία — ή όποία κατά τόν χειμώνα τοΰ 1820 περιελάμβανε μεταξύ 
τών μελών της δχι μόνον δλους τούς προκρίτους καί τούς στρατιωτικούς, πού είχαν 
κάμει τήν προπαίδευσή τους είς τά τάγματα τής Έπτανήσου καί άλλοι μόνον είς τά 
Ελληνικά βουνά, άλλά καί χιλιάδας Ελλήνων τοΰ Λαοΰ -  είχεν οπλίσει τάς ψυχάς των, 
δχι δμως καί τά χέρια των. Τά ολίγα μέσα πού διέθετεν είς δπλα καί ύλικόν πολέμου 
ό 'Αλέξανδρος 'Υψηλάντης είχαν χρησιμοποιηθή καί καταστραφή κατά τό άποτυχόν 
κίνημά του είς τήν Μολδοβλαχίαν. ’Από αύτά δέν έφθασαν είς τήν κάτω Ελλάδα παρά 
τά έλάχιστα πού έφεραν μαζί των ώς άτομικόν οπλισμόν οί ολίγοι άνδρες τοΰ σώματος 
τοΰ Ίωάννου Κολοκοτρώνη τοΰ Ντασκούλια, οί κατορθώσαντες νά φέρουν είς εύτυχές 
τέρμα μίαν νέαν κάθοδον μυρίων άπό τάς παραδουναβίους ήγεμονίας μέχρι τής Πελο
ποννήσου, καί οί όποιοι εφθασαν δταν δλα είχαν συντελεσθή.

Όταν είς τήν σύσκεψιν τής Βοστίτσας κατά τήν 26ην Ίανουαρίου τοΰ 1821 ό 
Παπαφλέσσας ύπέβαλεν είς τούς συγκεντρωθέντας προκρίτους Πατρών, Καλαβρύτων καί 
Αίγιαλείας τάς « οδηγίας » τοΰ ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου, διά τών οποίων έζητεϊτο νά 
σχηματισθή στρατός είς τήν Πελοπόννησον άπό 25.000 άνδρας « έκλεκτούς καί έμπει
ρους » ύπό δοκιμασμένους άξιωματικούς, χιλιάρχους, έκατοντάρχους κλπ., δικαίως εύρέθη 
απέναντι τής δυσπιστίας τών άνθρώπων εκείνων πρός τήν σοβαρότητα τοϋ έγχειρήματος 
καί τών σχεδίων τοΰ ετοίμου νά περάση τόν Προΰθον Έλληνος άρχηγοΰ. Δέν υπήρχαν
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ένοπλοι παρά δύο χιλιάδες Μανιάται χάρις εις τήν ήμιανεξαρτησίαν τής χώρας των, 
μερικοί οπλαρχηγοί ευρισκόμενοι είς τήν υπηρεσίαν τών Κοτσαμπάσηδων διά τήν ιδίαν 
των άσφάλειαν με ολιγάριθμα σώματα, καί οί μικρού άριθμοΰ Ντρέδες τής Τριφυλλίας. 
Τό μόνον πολεμικόν υλικόν, πού είχε φθάσει προερχόμενον άπό τήν όργάνωσιν τής Φιλι
κής Εταιρείας ήτο τό μικρόν φορτίον τής μπαρούτης, πού είχε φέρει μαζί, του άπό τό 
Άϊβαλί καί τήν Σμύρνην 6 Παπαφλέσσας μέ τό πλοΐον πού εϊχεν ναυλώσει ό ϊδιος. 
ΤΗτο ευτύχημα δτι άπό τίνος τότε είχαν άρχίση νά έργάζωνται έντόνως καί μέ μυ
στικότητα καί μέ τήν πρόβλεψιν τής Έπαναστάσεως οί μπαρουτόμυλοι τών Σπηλιοτο- 
πούλων είς τήν Δημητσάνα καί τών Πετραλιάδων είς τήν Δίβρην τής Ηλείας πού 
έτροφοδότησαν άργότερα τόν πόλεμον.

’Αρχηγός τοΰ ’Αγώνος δέν είχε όρισθή κανείς, ουτε ήτο εύκολο νά γίνη ολίγον πρό 
τής ένάρξεως τοΰ ’Αγώνος τοΰ έπιταχυνθέντος έκ τών συλλήψεων τάς οποίας εϊχον 
άρχίσει ένεργοΰσαι αί έχθρικαί δυνάμεις. 'Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τοΰ οποίου η 
προσωπικότης έπεβλήθη μέ τήν έξέλιξιν τών πρώτων γεγονότων, δταν ήρχισεν ή Έπα- 
νάστασις εύρίσκετο μέ τούς Μανιάτας. Δέν είχε σώμα ίδικόν του. Οί τριακόσιοι οπλο
φόροι, πού έπροχώρησαν μαζί του πρός τά ’Αρκαδιακά βουνά διά νά συναγείρουν τήν 
Γορτυνίαν καί νά όργανωθή ή έπίθεσις κατά τής Τριπολιτσάς, ήσαν Μανιάται άπό τό 
σώμα τοΰ Μούρτζινου καί τοΰ Πετρόμπεη. Ήτο άκόμη ή μεγάλη άτομική μονάς, πού 
έκαλλιεργοΰσε τήν εύεργετικήν έπιβολήν της. Καί δχι μόνον γενικός άρχηγός δέν υπήρχε, 
άλλά καί αί διάφοροι Έλληνικαί Έπαρχίαι άλληλογραφοΰσαν περίπου ώς σύμμαχοι είς 
άγώνα κατά κοινοΰ έχθροΰ καί δχι ώς τμήματα χώρας ένιαίας. Καί διάφοροι κατά τόπους 
αρχηγοί δέν κατόρθωναν νά έχουν ένιαίαν διοίκησιν. Είς τήν στερεάν τά σώματα πού 
έκινήθησαν άρχικώς ήσαν μεγαλύτερα καί έμπειρα σώματα άρματωλών πού προεχειρί- 
σ9ησαν είς άρχηγούς τών άρμάτων τών έπαρχιών των, άλλά ούτε είς τάς ένεργείας καί 
κινήσεις τούτων ύπήρχεν ένότης. Καί είς τήν θάλασσαν δέν ύπήρχον παρά μόνον έμπο- 
ρικά πλοία μέ μετρημένα καί μικράς ολκής κανόνια. Άλλά ουτε αύτά ήμποροΰσαν νά 
λογαριασθοΰν ώς στόλος ένιαΐος. Κάθε νήσος είχε τόν ίδικόν της ναύαρχον καί ό όποιος 
μάλιστα χωρίς τήν συγκατάθεσιν τών πλοιάρχων δέν ήμποροΰσε νά ένεργήση τήν έπι- 
χείρησιν πού έκρινεν έπιβαλλομένην. Ό μεγάλος στόλαρχος τοΰ Αγώνος, ό Άνδρέας 
Μιαούλης, δέν είχε έμφανισθή άκόμη έπί τής πολεμικής σκηνής.

Απέναντι τών άσημάντων τούτων διά τήν πολεμικήν άξίαν των στοιχείων ύπήρχε 
ισχυρά αύτοκρατορία, κατά τής οποίας ένηργεΐτο ή ’Επανάστασις. 'Τπήρχεν είς τήν 
Κωνσταντινούπολή συγκεντρωμένος κατά τήν έναρξιν τοΰ Έλληνικοΰ Αγώνος Σουλτα- 
νικός στρατός ύπερβαίνων τάς 100.000 χιλ. Ό άριθμός ήτο μεγάλος διά τήν έποχήν 
έκείνην. 'Τπήρχεν άλλος στρατός ισχυρός ύπό τόν Χουρσίτ είς τό πολιορκοΰν τόν Άλή 
Πασσάν πρό τών Ίωαννίνων στρατόπεδον. Είς τήν Τριπολιτσάν ύπήρχε στρατός ύπερ
βαίνων τάς δέκα χιλιάδας, έκ τών οποίων έξ άπετελοΰντο άπό ’Αλβανούς. Οί δοκιμα
σμένοι έκ προηγουμένων πολέμων τοΰρκοι στρατηγοί ήσαν πολλοί. Τό υλικόν πολέμου 
άνεξάντλητον, έπίσης δέ χρήμα καί έφόδια διά τάς έκστρατείας πού τά παρείχαν οί

τόποι άπό τού οποίους περνούσαν οί έπί κεφαλής τών στρατευμάτων πασσάδες. Ό Σουλ- 
τανικός στόλος άπετελεΐτο άπό σκάφη παλαιωμένα, άλλά πλημμυρισμένα άπό μεγάλα 
κανόνια, μέ άποβατικόν στράτευμα τό καθένα ύπερβαΐνον τούς χιλίους άνδρας. Δίκροτα 
καί τρίκροτα τά όποια άπέναντι τών 'Τδραΐκών, τών Σπετσιωτών καί τών Ψαριανών 
ήσαν δτι τά καταδρομικά τής γραμμής άπέναντι τών έξοπλισμένων έμπορικών. Καί 
ύπήρχεν άκόμη ώς πολεμικόν κεφάλαιον ύπέρ τοΰ έχθροΰ ό τρόμος, πού εϊχεν ένστα- 
λάξει είς τήν ψυχήν τών ραγιάδων ή τυραννία τόσων αιώνων.

Καί δμως μέ τά ολίγα έκεΐνα πολεμικά στοιχεία ή Επανάστασις έφθασεν έντός 
όλίγων μηνών είς καταπληκτικά άποτελέσματα. Έκυριεύθησαν τά περισσότερα παράκτια 
τουρκικά φρούρια τής Πελοποννήσου, έπεσαν ή Πΰλος, ή Μονεμβασία, κατεκόπησαν 
καί άπεδιώχθησαν οί Ααλαϊοι, ήλευθερώθησαν τό Γαλαξεΐδι, τά Σάλωνα, ή Λειβαδιά, 
αί Άθήναι, ολόκληρος ή Αιτωλοακαρνανία άπηλλάγη άπό τούς έχθρούς. Είς τό Βαλτέτσι 
τά Ελληνικά δπλα συνέτριψαν τόν ’Αλβανόν Κεχαγιάμπεην καί έματαίωσαν τήν έκ- 
στρατείαν του. Έπεσεν ή Τριπολιτσά. Έγινεν ή λαμπρά νίκη τών Βασιλικών. 'Ολό
κληρος σχεδόν ή Πελοπόννησος εϊχεν έλευθερωθή καί ή Στερεά άπωθοΰσε τάς έκστρα
τείας τών στρατηγών, πού άπέστελλεν ό Χουρσίτ. Είς τό Αίγαΐον έβασίλευε ή Ελλη
νική σημαία καί ό τουρκικός στόλος πρό τοΰ τρόμου τών Ελληνικών πυρπολικών έπι- 
χειροΰσε άπράκτους διαδρομάς είς τό πέλαγος, χωρίς νά πλησιάζη είς τά Ελληνικά 
παράλια καί έπέστρεφεν είς τά στενά.

Ήτο τό μέγα έργον τοΰ φλογεροΰ πόθου διά τήν έλευθερίαν ολοκλήρου τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ Λαοΰ, τό άποτέλεσμα τής κοινής ένεργείας τών ήνωμένων προσπαθειών. Αί 
μεγάλαι άρεταί τοΰ "Ελληνος έλαμψαν τότε. Οί άνθρωποι εϊχον άρθή είς τό άνώτερον 
έπίπεδον τής υπηρεσίας πρός τήν πατρίδα, πρός τό Έθνος, ύπηρεσίας πού ήτο ταύ- 
τόσημος πρός τήν αυτοθυσίαν. Τότε άνεφάνησαν είς αύτήν τήν γήν, δπου έκατοικοΰσαν 
πρό όλίγων μηνών ταπεινοί ραγιάδες, άνθρωποι προσφέροντες τήν ζωήν των χωρίς 
τοΰτο νά τούς τό έπιβάλλη οργανωμένη πειθαρχία, κατηναλώθησαν ολόκληροι περι- 
ουσίαι, άνεπήδησαν ήρωες μυθικοί, πού άπό τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1821 έγιναν ό θαυ
μασμός καί ή πηγή τής συγκινήσεως καί τής άναβαπτίσεως τών άνθρωπίνων ιδεών, 
τών Κοινωνιών τής Εύρώπης. Καί τό άποτέλεσμα ήτο τόσον μεγάλο ώστε νά έχη άφθονα 
καί στερεά τά στοιχεία πού έχρειάζετο ό ’Ιωάννης Καποδίστριας διά νά τεθή πρό τής 
διπλωματίας τής Εύρώπης διά τής Ρωσσικής Πολιτικής ό Ελληνικός ’Αγών, ώς έπα- 
νάστασις Έθνική ένός Λαοΰ έναντίον τοΰ ξένου δεσπότου του καί δχι ώς στάσις ύπη- 
κόων τοΰ Σουλτάνου, ένδιαφέρουσα μόνον τήν Αύτοκρατορίαν του, δπως έπεδίωκε νά 
παρ ασταθή τό γεγονός ό Μέτερνιχ.

** *

Άλλά τό θαΰμα αύτής τής έπιτυχίας τής Έπαναστάσεως, τής μοναδικής είς τήν 
ιστορίαν τών λαών. δέν έκράτη σε παρά κατά τό πρώτον έτος. Διότι έπήλθεν ή διχό
νοια. Ή πίστις είς τό Εθνικόν ιδεώδες, πού είχε κάμει νά άναβλύση ό φοΐνιξ τής
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ελευθερίας, έχαλαρώθη πριν τελειώση ό άγων, διότι ήρχισαν αί τοπικαί αντιθέσεις, αί 
άντιζηλίαι τών κορυφαίων προσώπων ό άγων της προσωπικής έπικρατήσεως, διά την 
εξουσίαν. Εκείνοι πού συμπολεμοΰσαν έως χθες άπέβησαν έχθροί, οί άποκαλούμενοι 
μεταξύ των άδελφοί μέ τά αίσθηματικώτερα λόγια είς τάς άλληλογραφίας των εύρέ- 
θησαν άντιμέτωποι είς θανασίμους άγώνας, έχύθη αίμα άδελφικον καί είς τήν σκηνήν 
τής λαμπρας Έλληνικής Έπαναστάσεως έπέρασε τό μαύρο σύννεφο τοϋ έμφυλίου πο
λέμου. Καί ή άντίδρασις έφθασε μέχρι τοΰ σημείου νά έγκαταλείπονται είς τήν τύχην 
των άκόμη καί οί μαχόμενοι άπελπιστικώς κατά τοΰ κοινοΰ έχθροΰ. ’Αποτέλεσμα αύτοΰ 
τοΰ κακοΰ ήσαν ή συμφορά τοΰ Πέτα, ή καταστροφή τής Κάσου, ή καταστροφή τών 
Ψαρρών, έπιτυχίαι τών Τούρκων είς τήν Στερεάν καί τέλος ή άπόβασις τοΰ Ίμβραήμ. 
Οί 'Έλληνες τά λαμπρά παλληκάρια τοΰ πρώτου έπαναστατικοΰ έτους, οί ύπέροχοι 
άρχηγοί των, ήγωνίζοντο διά τήν αύτοκαταστροφήν. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον κατώρθωσεν 
νά θριαμβεύση ό έχθρός κατά τήν περίοδον εκείνην. Ό Καραϊσκάκης, πού εΐχεν άπο- 
μείνει μοναδική ελπίς μετά τήν έκμηδένησιν δλων τών μεγάλων στρατιωτικών τών 
πρώτων έτών, δέν εύρισκεν έπαρκεΐς δυνάμεις νά στηριχθή καί νά άσκήση μέχρι τέ
λους τό στρατηγικόν του δαιμόνιον. Ένήδρευε καί έναντίον τούτου ή άντίδρασις. Καί 
μόνον τό μέγα πλήγμα, πού έπέφερε κατά τής Έπαναστάσεως ή εκστρατεία τοΰ Ίμ- 
βραήμ, πού δέν εύρήκε σχεδόν έμπόδιον κατά τάς πρώτας έπιχειρήσεις του, έκαμε τούς 
Έλληνας νά άνανήψουν καί νά έξεγερθοΰν κατά τών ιδίων τών έαυτών των. Τότε έκαμε 
τήν άπελπιστικήν εκστρατείαν του ό Παπαφλέσσας πρός τό Μανιάκι, ό Άνδρέας Ζαι- 
μης υπέγραψε τόν διορισμόν τοΰ προσωπικοΰ του έχθροΰ Καραισκάκη ώς στρατάρχου 
τής Ρούμελης, καί οί ίδιοι οί Κουντουριώται, πού έκρατοΰσαν φυλακισμένον τόν φυσι
κόν προασπιστήν τής Πελοποννήσου, τόν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, τόν άπεφυλάκισαν 
καί τόν διώρισαν άρχηστράτηγον τών Πελοποννησιακών στρατευμάτων. Ήτο άργά, 
άλλά δχι έντελώς.

Ή άνάγκη τής σωτηρίας τούς συνήνωσεν έκ νέου δλους. Ή δοκιμασία ήτο μεγά
λη καί οί έχθροί τής Έλληνικής άνεξαρτησίας όμιλοΰσαν περί έκπνοής τής Έπαναστά
σεως, άλλά ευτυχώς ό Κολοκοτρώνης συνεκράτησε τόν άγώνα μέχρι τοΰ μεγάλου γε
γονότος τοΰ Ναυαρίνου. Μετ’ ολίγον ό ’Ιωάννης Καποδίστριας κατώρθωνε νά έπαναφέρη 
τήν ένότητα, δημιουργών έκ τών ερειπίων καί τής άναρχίας Ελληνικήν ζωήν. Ή προ- 
σπάθειά του ύπήρξε σκληρά καί δραματική, άλλά έθεσε τήν σταθεράν άφετηρίαν τοΰ 
Έλληνικοΰ Κράτους. Ή Ελλάς « άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη, τών Ελλήνων τά ιερά», 
άναγεννατο καί ήρχιζεν τήν νέαν σταδιοδρομίαν τοΰ μεγαλείου καί τής δόξης.

Άπό τάς δημοσιευομένας ραδιοφωνικάς διαλέξεις ή τοϋ κ. Κ ό κ κ ι ν ο υ  μετεδόθη τήν
25ην Μαρτίου, ή τοΰ κ. Π ρ ε β ε λ ά κ η  τήν 3ην Αύγούστου, ή τοΰ κ. Ζ ω γ ρ ά φ ο υ  τήν
16ην Ιουλίου, ή της κ. Δ ί π λ α - Μ α λ ά μ ο υ  τήν 18ην ’Ιουνίου καί ή τοΰ κ. Βο ρ έ α  τήν
29ην Μαρτίου έ. έ. -

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ Διευθυντοΰ Καλών Τεχνών 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

κ. Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ

Ή έφετεινή συμμετοχή τής Ελλάδας στή Διεθνή Καλλιτεχνική ’Έκθεση τής Βε
νετίας εΐναι ένας καινούργιος κρίκος στή μακριά χρυσή άλυσίδα πού δουλεύτηκε μέσα 
στούς αιώνες άπό τούς άρχαίους, τούς βυζαντινούς καί τούς μεταβυζαντινούς καλλιτέχ
νες άνάμεσα στήν ’Ιταλία καί στήν Ελλάδα. Ή ένδοξη αύτή έπικοινωνία, πού τή βλέ
πουμε αίσθητοποιημένην πάνω στά μνημεία τής .’Ιταλίας, δπου οί Έλληνες μεταφέραν 
τήν παράδοση καί τή σοφία τής πατρίδας τους καί στ’ άναρίθμητα προϊόντα τής ίτα- 
λοβυζαντινής τέχνης πού βρίσκουνται στήν Ελλάδα, πήρε μέσα στήν ιστορία τις πιο 
ποικίλες μορφές, κάτω άπό τήν έπίδραση τής πολιτικής καί τών ήθών, τών ταξιδιών 
καί τών πολέμων... Ελλάδα κ’ ’Ιταλία κρατήσαν πάντα ζωντανό ένα θαυμαστό σύ
στημα άνταλλαγής πολιτιστικών άξιών, πού μάς παρουσιάζεται σέ μιάν άπό τις ύστα
τες μορφές του στή Διεθνή Καλλιτεχνική ’Έκθεση τής Βενετίας, δπου ή Ελλάδα δια
τηρεί Μόνιμο Περίπτερο.

Στή συντήρηση κι’ άνάπτυξη τοΰ διεθνοΰς θεσμζΐΰ τής ’Έκθεσης τής Βενετίας, 
πουναι ό μόνος σήμερα άκόμη ακμαίος διεθνής θεσμός μέσα στήν οικουμενική παρα
ζάλη κι’ άστάθεια, ή Ελλάδα προσφέρει κάθε δυο χρόνια τό γόητρο τής κληρονομικής 
δόξας της καί τό καινούριο αίμα τής ζωντανής τέχνης της. Τοΰτο συντελέσθηκε τα
κτικά τις τρεις τελευταίες διετίες. "Ως τώρα, άπό μιά θέληση ίσως νά παρουσιαστη 
ή πολυμέρεια τής σύγχρονης Έλληνικής τέχνης κ’ ή νεανική της εύπάθεια κάτω άπό 
τήν πολυώνυμη σαγήνη τής Δύσης, ή Ελληνική Έκθεση συγκροτήθηκε άπό ένα πλού
σιο κορφολόγημα τής καλλιτεχνικής παραγωγής τοΰ τόπου. Τά δείγματα τής εύφορίας 
αύτής είχανε βέβαια μιάν άποδειχτική σημασία γιά τή ζωτικότητα τής νεαρής τέχ
νης μας, δέν βοηθούσαν ωστόσο τόν βιαστικό καί κάποτε οκνηρό θεατή νά περιλάβη 
σέ λογικές κατηγορίες μιάν πραγματικότητα άρκετά περίπλοκη.

Γιά τούς λόγους αύτούς, οί οργανωτές τοΰ έφετεινοΰ Έλληνικοΰ Περιπτέρου προ
τίμησαν νά έπιδείξουν οχι τις άνησυχίες τοΰ συνόλου, άλλά τις κατακτήσεις τριών 
εκλεκτών μονάδων, πού φανερώνουν ένα δεσμό συγγενείας μεταξύ τους. Οί τρεις καλ
λιτέχνες πού έκθέτουν έφέτος τά έργα τους παρουσιάζουν γιά τόν ιστορικό τής νεοελ
ληνικής τέχνης τοΰτο τό ιδιαίτερο ένδιαφέρο· πώς εΐναι κ’ οί τρεις τοποθετημένοι κά
τω άπό τούς οιωνούς τοΰ νεωτερισμού. Νεωτεριστές, μέ τήν έννοια τούτη πώς ξεφύ- 
γανε καί μάλιστα συντελέσανε ν’ άποκοπή ή παράδοση τής Σχολής τοΰ Μονάχου, πού 
στάθηκεν ό πρώτος κηδεμόνας τής τέχνης τής έλευθερωμένης Ελλάδας, ό Κώστας 
Π αρθένης ζωγράφος, ό Μιχάλης Τόμπρος γλύπτης κι’ ό Άγγελος Θεοδωρόπουλος χα
ράκτης, κατευθυνθήκανε πρός τις κατακτήσεις τής σύγχρονης δυτικής τέχνης γιά ν’ άνα-



ζητήσουν υστέρα στήν Ιστορική συνείδηση της Έλληνικής παράδοσης στοιχεία διαφω
τισμού και έμπνευσης.

'Ο Κώ σ τ α ς  Π α ρ θ έ ν η ς  γεννήθηκε σ τή ν’Αλεξάνδρεια καί σπούδασε στή Βιέννη 
καί στό Παρίσι, δπου έχει εκθέσει έργα του πολλές φορές. Ό ζωγράφος αύτός, ποδναι 
συγχρόνως ένας διανοητής προικισμένος μέ άβρή κ’ έναγώνια εύαισθησία, συγκεφαλαι
ώνει μόνος του τις περιπέτειες τής δυτικής τέχνης τής εποχής μας. Έχει γνωρίσει τά 
πάντα, καί αφομοιώσει δ, τι εϊτανε σύμφωνο μέ τήν ιδιοσυγκρασία του, καί τήν προ
οδευτική αύτή κατεργασία τής προσωπικότητας, πού τήν έχει κάμει αισθητή μ’ ένα έρ
γο ήδη έπιβλητικό καί μέ τήν εμπνευσμένη διδασκαλία του στή Σχολή Καλών Τεχ
νών. Ό Παρθένης ζωγράφισε τοπία καί προσωπογραφίες, συνθέσεις, θρησκευτικά θέ
ματα κι’ έπιτραπέζια. Εΐναι ένας λεπτός άρμον’στής τών χρωμάτων, σοφός έρευνητής 
τών νόμων τής εύρυθμίας, πού μέ χρωστήρα μεγάλου τεχνίτου πλούτισε τήν ζωγρα
φική τής πατρίδας του καί δημιούργησε έργο άληθινά προσωπικό.

Ό Μ ι χ ά λ η ς  Τόμπρος ,  γιος ’Ανδριώτη μαρμαρογλύφου, παρουσιάσθηκε στά 
1909 στήν ’Αθήνα μέ μιά μελέτη έφηβικοΰ σώματος, πού θυμίζει κατά τρόπον πα
ράδοξο (γιατί τό μέλλον έπιφυλάσσει τήν επιβεβαίωση τής συγγενείας) τό νεαρό Π ο
δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ο  τοϋ Μαγιόλ. Ή νεανική παραγωγή τοΰ Τόμπρου, πού θά μποροΰσε 
νά τήν εκτείνουμε ϊσαμε τό 1925, προμηνά σταθερώς τήν αυθεντική κλίση τοΰ πνεύ
ματός του, πού βεβαιώνουμε στά όψιμώτερα έργα του. Ή θέλησή του έδώ εΐναι νά 
χειραφετηθή προοδευτικώς άπό τό θέλγητρο τοΰ γραφικοΰ, νά ύπερνικήση τά επεισό
δια καί τήν κινητικότητα τών δγκων, γιά νά φθάση στή ρωμαλέα καί λιτή νόηση 
τής μορφής, πού αποκρούει κάθε τεμαχισμό. Τά άγάλματα τοΰ Ροΰπερτ Μπρούκ στή 
Σκΰρο, τοΰ Καποδίστρια στό Ναύπλιο, οί « δύο Φίλες » κλπ. εικονογραφούν τούς σταθ
μούς τής πορείας αύτής. Ή αισθητική τής Έλληνικής αρχαϊκής τέχνης αποκαλύπτεται 
μέσα στό έργο τοΰ Τόμπρου σά μιά ενδιάθετη κλίση, σά μιά κληρονομιά άπό προ
γονικό αίμα, πού τή δυνάμωσε καί τήνε φώτισε τό συγγενές δίδαγμα τής σύγχρονης 
δυτικής τέχνης.

Ό ’Αθηναίος χαράκτης Ά γ γ ε λ ο ς  Θε ο δ ωρ ό π ο υ λ ο ς  εΐναι ένα λαμπρό τά
λαντο, πού πλούτισε τή λιτή τέχνη τοΰ άσπρου καί τοΰ μαύρου μέ αρμονικές σελίδες: 
συνθέσεις, τοπία καί γυμνά, καί εικονογράφησε μερικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων 
μέ τή σεμνή νοημοσύνη πουναι ό πρώτος δρος τής τέχνης τοΰ βιβλίου. Εΐναι ένας τέλειος 
γνώστης τής τεχνικής τοΰ ξύλου καί τής μονοτυπίας, προικισμένος μέ πνεΰμα εύστρο
φο καί χέρι άκούραστο.

Αύτές εΐναι οί τρεις εκλεκτές καλλιτεχνικές μονάδες πού παρουσιάζουνε φέτος στή 
Βενετία τά προϊόντα τοΰ εύγενοΰς μόχθου των ύπό τό δνομα τής Ελλάδας.

Η ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ Γ ΕΩΡ Γ Ι Α
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ τμηματάρχου 'Υπουργείου 

Γεωργίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Απευθυνόμενοι πρός τούς διεσκορπισμένους άνά τήν ύφήλιον αδελφούς μας συμ- 
μεριζόμεθα τόν πόθον των, δπως πληρυφορηθουν τήν γεωργοκτηνοτροφικήν κατάστασιν 
τής χώρας δπως μάς τήν παρουσιάζει ή σημερινή θέσις τής πατρίδος. Άλλά πριν ή 
προχωρήσωμεν είς λεπτομερίας τινας, άς μάς έπιτραπή νά ποΰμε λίγα λόγια γιά τά πε
ρασμένα, τά παληά τά χρόνια.

Ό Γεωργικός πολιτισμός εΐναι ό ούσιωδέστερος πολιτισμός τής άνθρωπότητος. 
Εΐναι ή πλέον έντονος έκδήλωσις τής άληθινής ζωής. Εΐναι δ θρίαμβος τής άρετής 
καί ή άποθέωσις τής άνθρωπίνης άνωτερότητος. Αύτόν τόν πολιτισμόν είς τήν πλέον 
ζωηράν καί έντονον έκφρασίν του τόν έδημίούργησαν οί Αρχαίοι Έλληνες.

Τόν έδημίούργησαν διότι βαθύτατα τόν ήσθάνοντο. Διότι ή Γεωργία είς τήν Ε λ
λάδα κατά πολλούς τρόπους έξετιμάτο. Φιλόσοφοι καί νομόθέται άπέβλεπον πρός αύτήν 
ώς ένα δικαιότατον φυσικώτατον πορισμόν, δστις παρείχε μεταξύ πολλών άλλων πλε
ονεκτημάτων καί απείρους εύγενεΐς καί ελευθερίους ήδονάς. Διότι διά τήν Γεωργίαν 
ύπήρχεν ή γνώμη δτι ήτο φύλαξ άσφαλής καί αδιάφθορος πασών τών ηθικών καί πολι
τικών αρετών, έν άντιθέσει πρός τήν εμπορίαν καί τήν ναυτιλίαν, αί όποΐαι έθεωροΰντο 
δτι διέφθειρον τά χρηστά ήθη τής Κοινωνίας.

Άπό τής έποχής τοΰ Ησιόδου καί τοΰ Όμηρου, δταν οί άλλοι λαοί ήσαν πνιγ
μένοι άπό τήν βαρβαρότητα, είς τήν χώραν μας ήκμαζεν ή γεωργική θέλησις καί έμε- 
γαλούργει τό γεωργικόν πνεΰμα.

Τά διασωθέντα έργα τών άρχαίων συγγραφέων μας δίδουν μίαν ιδέαν τής Έλλη
νικής έργασίας, τής Έλληνικής υπεροχής είς τούς γεωργοκτηνοτροφικούς κλάδους τής 
χώρας. Καί τί. δέν ήκμασε είς τόν Άρχαΐον Ελληνικόν Κόσμον; Ή δενδροκομία, ή 
άμπελουργία, ή οινοποιία, ή άνθοκομία, ή κηπευτική, ή σιτοκαλλιέργεια, ή έλαιοκομία, 
ή βοτανική, ή ίπποτροφία, ή βουτροφία, ή προβατοτροφία, ή πτηνοτροφία, ή μελισσο
κομία, ή δασοποιΐα κλπ.

Ό Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος πού συνέδεε κάθε φυσικήν έκδήλωσιν μέ τάς 
θρησκευτικάς του άντιλήψεις, ήτο φυσικόν νά λατρεύση καί νά ένστερνισθή καί άγα- 
πήση κάθε τι πού παρήγετο, πού προήρχετο άπό τά μυστηριώδη σπλάχνα τής γής καί 
άπό τήν σύμμετρον καί λελογισμένην λειτουργίαν τοΰ φυτικοΰ κόσμου! Καί δέν εΐχε 
μόνον ύψίστην έπίδρασιν έπί τοΰ χαρακτήρος καί τών άντιλήψεων τοΰ έλληνικοΰ κόσμου 
καί έπί τής ψυχικής αύτοΰ γαλήνης καί μακαριότητος, άλλ’ έπεξέτεινεν ταύτην καί 
έπί τών ύψηλοτέρων έκδηλώσεων τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος.

Διότι κατά τήν άκράδαντον ήμών πεποίθησιν έπρεπε νά προηγηθή ό γεωργικός 
πολιτισμός είς τήν άρχαίαν Ελλάδα γιά νά έπακολουθήση ό πνευματικός καί καλλι
τεχνικός πολιτισμός, ό τόσον θαυμαζόμενος άπό τήν άνθρωπότητα ολόκληρον.

Διά τοΰτο φρονοΰμεν δτι καί σήμερα όφείλομεν πρώτον ν’ άνυψώσωμεν τάς φυ- 
σικάς δυνάμεις τοΰ τόπου είς τό άνώτατον σημεΐον τής άποδοτικότητός των. Πρέπει δμως
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είς τάς μεγαλειώδεις προσπαθείας τοΰ σημερινοΰ Κράτους νά έλθη αρωγόν καί τό κοι
νωνικόν ένδιαφέρον διά νά καταστή δυνατόν νά στραφώ μεν δλοι μετά στοργής πρός 
τάς φυσικάς της Πατρίδος μας δυνάμεις, διά νά επακολουθήσω ή οικονομική άνεσις τοΰ 
άτόμου καί τής οίκογενείας καί κατόπιν νά έκδηλωθή πάνοπλος ή πνευματική καί καλ
λιτεχνική αύτής άνθησις.

Οί άρχαίοι "Ελληνες έθεώρουν τήν γεωργίαν ποίησιν άμα καί επιστήμην. Ό ’Αλ
κιβιάδης ήνοιγε τούς έκτεταμένους κήπους του πλήρεις καρπών είς τό κοινόν τών 
’Αθηνών καί ήσθάνετο υπερηφάνειαν διά τήν ευκαρπίαν τών δένδρων του καί τήν πλου- 
σιότητα τών δωρημάτων του. Ό ’Αριστοτέλης καί ό Θεόφραστος έθεσαν κανόνας, τούς 
οποίους σέβεται καί θαυμάζει ολος ό σύγχρονος διεθνής έπιστημονικός κόσμος. Είς τήν 
κτηνοτροφίαν έχρησιμοποίουν μεθόδους πού θά βραδίνη ή άνθρωπότης νά τάς μιμηθή. 
Τοΰτο μόνον θά άναφέρωμεν δτι ή Ελλάς είχε έπιτύχει διά τών προβάτων τών Με
γάρων νά παράγη μαλλί κατά πολύ άνώτερον άπό τήν λεπτοτέραν καί εύγενεστέραν 
μέταξαν. "Οταν δέ ή Ρώμη έκυριάρχησε καί ύπεδούλωσε τήν Ελλάδα, διά στόματος 
τών κλασσικών Λατίνων γεωργικών συγγραφέων της, άνεκήρυξεν έπιστήμην τήν Ελλη
νικήν γεωργίαν.

’Έχομεν έπομένως βαρύ είς τούς ώμους μας τό γεωργικόν παρελθόν τής χώρας 
καί πρέπει νά έργασθώμεν διά νά φανώμεν άντάξιοι κληρονόμοι ένός τόσον φωτεινού 
προγονικοΰ θυσαυροϋ. ’Από τοΰ 1862 ήτοι πρό 76 περίπου έτών παρετηρήθη κάποια 
στροφή πρός τάς γεωργικάς ένασχολήσεις. ’Ατυχώς ή Ελλάς δέν εϊδεν γεωργοφίλους 
Κυβερνήσεις, ύπό τήν αύστηράν έννοιαν τοΰ χαρακτηρισμού τούτου. Προσπάθεια', άπει
ροι έγένοντο. Νόμοι άπειροι έψηφίσθησαν. Διατάξεις άμέτρητοι έθεσπίσθησαν. Πρό
γραμμα έργασίας συστηματικής δμως ούδέποτε έτηρήθη ή έφηρμόσθη.

Τά ταλευταΐα δμως χρόνια παρατηρείται μία γενναία στροφή πρός τήν γεωργίαν. 
Γύρω τών ’Αθηνών σήμερον εύρίσκονται άνθοΰσαι γεωργικαί έκμεταλλεύσεις, πού φα
νερώνουν τό δυνατόν καί ευχερές τής εύδοκιμήσεως μιας σοβαρας γεωργικής έπιχειρή- 
σεως δταν αυτη έχει έπί κεφαλής πρόσωπα πού ξεύρουν τί θέλουν καί τί έπιδιώκουν. 
Αί τοιούτου δέ είδους έπιτυχεΐς έκμεταλλεύσεις έχουν καί τό άλλο πλεονέκτημα δτι 
δύνανται νά άσκήσουν αΰται ευεργετικήν έπίδρασιν καί εΐ; τόν γύρω γειτονικόν αγρο
τικόν Κόσμον. Άλλά τήν κεφαλαιώδη στροφήν έδωσε σήμερον ή παροΰσα Έθνική 
Κυβέρνησις, ή οποία κάθε καλόν μέτρον προϋπάρχον ένίσχυσε καί έτόνωσε, καί σει
ράν άλλων έπωφελών κατευθύνσεων έταξε ώ ; γεωργικόν αύτής πρόγραμμα.

Πρώτιστα θά σταθώμεν σ’ ένα σπουδαιότατον σημείον πού ήτον άλλοτε πληγή 
άγιάτρευτος γιά τούς κατοίκους τής ύπαίθρου. Έδραιώθη πλέον ή δημοσία άσφάλεια. 
Ληστρικά κρούσματα έπαυσαν πλέον νά άκούωνται στον τόπο μας. Ά ν  δέ καταπολε
μηθούν διά τής Εκκλησίας καί τοΰ Σχολείου αί μικροζημίαι, αί δενδροφθοραί καί αί 
μικροκλοπαί, άπό τής άπόψεως αύτής θά έχωμεν νά έπιδείξωμεν σοβαρά βήματα προ
όδου. Διά τήν συγκοινωνίαν ή Κυβέρνησις έφαρμόζει πλούσιον πρόγραμμα μέσα στήν 
άγροτικήν ζωήν. Ίσοδυναμεί τοΰτο πρός τήν ένίσχυσιν τοΰ κυκλοφοριακοΰ συστήματος 
τοΰ έθνικοΰ μας όργανισμοΰ διά νέου καί σφριγηλοΰ αίματος. Τήν έλονοσίαν, πληγήν 
άφόρητον καί έχθράν ΰπουλον τής φυλής μας, μοχθεί νά καταπολεμήση καί έξουδε- 
τερώση.
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Σειρά νομοθετημάτων καί πλούσιον πρόγραμμα γεωργικής καί οικονομικής μελέ
της τής χώρας, έπικουρούμενα άπό έπίλεκτον έπιστημονικόν υλικόν, ώθεΐ τάς παραγω- 
γικάς δυνάμεις τής Ελλάδος πρός άνώτερα έπίπεδα. Τό 'Υπουργείον Γεωργίας, ή 
Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος καί ή Έθνική Συνομοσπονδία τών Συνεταιρισμών 
ύπό τάς οδηγίας έμπνευσμένων ήγετών κατευθύνουσι τά γεωργικά πεπρωμένα τής χώ
ρας πρός τάς πλέον ζηλευτάς κατευθύνσεις. Ή μέριμνα τής Κυβερνήσεως διά τήν άνα- 
κούφισιν τών Γεωργικών μας πληθυσμών έξεδηλώθη έντονος καί άποτελεσματική. 'Ο 
διακανονισμός τών άγροτίκών χρεών άνύψωσε τήν κοινωνικήν στάθμην τοΰ Γεωργικοΰ 
μας κόσμου είς έπίπεδα ζηλευτά. Έντονος δέ καί σταθερά έκδηλοΰται όσημέραι ή θέ- 
λησις τοΰ Νέου Κράτους διά τήν άνύψωσιν τής Αγροτικής ιδέας. Καταλήγομεν τήν 
συντομωτάτην καί άτελεστάτην αύτήν γεωργικήν άνασκόπησιν μέ μίαν ευχήν: Νά άνα- 
λάβη ή Έθνική Κυβέρνησις μίαν τεραστίαν μορφωτικήν προπάθειαν ύπέρ τών άγρο- 
τικών μας τάξεων. Εκείνο τό όποιον μας λείπει είναι μία έντονος καί συστηματική 
έργασία διά νά έπιτύχωμεν τήν γεωργικήν έκπαίδευσιν τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ. Μάς 
χρειάζεται άπλετον έπιστημονικόν φώς, τό όποιον είναι τόσον προσιτόν σ’ άλλους πο
λιτισμένους Λαούς καί τό οποίον θά έθαυματούργει άν μποροΰσε νά φωτίση καί τό 
Ελληνικόν πνεΰμα. Όφείλομεν νά άνοίξωμεν νέους ορίζοντας στήν λαϊκήν συνεί- 
δησιν γιά νά δοΰμε πολύ ταχέως τήν Ελληνικήν διανοητικότητα διαλάμπουσαν καί 
θριαμβεύουσαν στον στίβον τής διεθνοΰς ζωής. Μάς χρειάζονται πολλοί, μά πάρα πολ
λοί, διδάσκαλοι καί ιερείς γεωργικώς μορφωμένοι διά νά μεγαλουργήση ό τόπος αύτός 
καί άναδειχθοΰν αί μεγάλαι Ικανότητες τοΰ Λαοΰ μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΖΟ 

Ραδιοφωνική διάλεξις τής λογοτέχνιδος κυρίας ΚΛΕΑΡΕΤΗΣ ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΐ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Πέννα έπίσης διαλεχτή είναι τής Ειρήνης τής 
’Αθηναίας. "Τστερα άπό πολύχρονη σιωπή, ξανα- 
παρουσιάστηκε μιά μέρα μέ τόν έσωτερικό της 
κόσμο δοσμένον σάν Ινα άπερίγραπτο άνθος, στή 
μεταξωτή ψυχολογία τοΰ τόσο γυναικείου πεζοΰ 
της, στό Ιργο της « ’Εποχές».

Ή Λιλή Πατρικίου-Ίακωβίδη μας προσφέρει 
τό θέατρο καί τό στίχο της. Τό θεατρικό της 
ϊργο είναι παρμένο άπό τή σύγχρονη παλλόμενη 
ζωή, τό ποίημά της ξεχειλίζει άπό χρώμα καί 
πάθος σφοδρό.

'Η Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη μας συγκρα- 
τεϊ μέ τις άξιόλογες λογοτεχικές μελέτες καί μέ τά 
έξαιρετικά καλοδουλεμένα τραγούδια της. Παρα
τήρηση καί σκώμμα όξύ, πάθος καί τρυφερότητα 
γεμίζουν τά ποιήματά της. Κ’ είναι βαθύτατα 
γυναίκα δταν νοιώθει τόν έαυτό της σάν ϊνα

φτωχό πουλί, τυλιγμένο άπό τόν μαγικόν άέρα 
τής παρουσίας τοΰ άγαπημένου της.

'Η άκαταπόνητη ’Αθήνα Ταρσούλη μας κα
ταπλήσσει μέ τό πολυποίκιλο εργο της δπου'τήν 
πρώτη θέση κατέχουν οί ταξειδιωτικές ζωγρα- 
φικώτατες περιγραφές της καί οί βιογραφίες ιστο
ρικών, γυναικών Έλληνίδων. Ταλέντο πολύμορφο, 
ζωγραφικό, ποιητικό, πεζογραφικό.

Ή  Αιλίκα Νάκου κινείται καί απλώνεται μέ 
άνεση μέσα στό πολύκοσμο μυθιστόρημά της. 
Τά πρόσωπά της είναι ζωντανά ' είναι δ κόσμος 
πού μας τριγυρίζει στήν καθημερινή μας ζωή, 
ό κόσμος πού γλυστρά πλάϊ μας, πού ρέει σάν 
ποταμός. 'Η Αιλίκα Νάκου έχει τήν τέχνη νά 
τόν ξεχωρίζει καί ν’ αρπάζει τά χαρακτηριστι- 
κώτερα πρόσωπα. Τό πεζό της, είναι τό πλούσιο 
πεζό μιας άληθινής μυθιστοριογράφου.
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Επειτα έχουμε μία πλειάδα 'Ελληνίδων πού 
γιά διαφόρους λόγους μάς έδωσαν ή όλίγη, ή 
μιά πρώτη — άλλά άξιόλογη έργασία τους — μέ τό 
στίχο ή μέ τό Λεζό, δπως ή Μητζοτάκη, ή Μη- 
λολιδάκη, ή λαογράφος Νίκη Πέρδικα, ή Ά ν-  
θοΰλα Σταθοπούλου. Πλατύτερα γνωστές μας 
γιά τήν άξιοσημείωτη δουλειά τους, ή ’Ιουλία 
Περσάκη, ή Μαριέττα Μινώτου.

'Η Μανουέλα (Ειρήνη Βαρδουλάκη) μαζί μέ 
τό θέατρό της μας χαρίζει καί διηγήματα πού 
τά διακρίνει σφοδρός ρεαλισμός.

Ή Τατιάνα Σταύρου ζωγραφίζει μέ τήν πέννα 
της, τούς καημούς καί τά δράματα τών ανθρώ
πων πού σάν κι αύτή κάποτε ξερριζώθηκαν άπό 
τόν τόπο τους, στίς πρόσφατες πολεμικές έπο- 
χές. Τό πεζό της Τατιάνας Σταύρου, εΐναι ζων
τανό κ’ έκφραστικώτατο.

Ή  Ειρήνη Ζαβιτσιάνου -  Δενδρινοϋ, μάς 
θέλγει μέ τήν έξαϋλωμένη μορφή τοϋ τραγου
διού της.

Ή Ελένη Θεοτόκη — Παρασκευοπούλου, γε
μίζει τό διήγημά της μέ τήν αίσθαντικότητα 
μιας εξαιρετικά εύγενικής ψυχής.

Ή ’Ιωάννα Μπουκουβάλα ’Αναγνώστου, μάς 
προσφέρει τό ποίημα, τό θέατρο, τίς μουσικές 
μελέτες της, τό ζωντανό της διήγημα.

'Η Ρίτα Μπούμη τά γλυκύτατα τραγούδια 
της άγάπης.

Ή  Δώρα Μοάτσου -  Βάρναλη τίς ποιητικές 
μελέτες καί τό τραγούδι τής.

Ή Μαρία Ράλλη δίνει στό στίχο της τήν 
ήρεμία ενός βαθύτατου στοχασμού.

Ή Διαλεχτή Ζευγώλη, ή λαογράφος, εΐναι 
προπάντων ή ποιήτρια. Τρυφερή καί συγκρατη
μένη δμως δέν διστάζει καμμία φορά νά όμολο- 
γήσει τις άνησυχίες της παρθενιάς.

'Η Κατίνα Παπά, πέννα ξεχωριστή μάς δίνει 
τό διήγημά της, γεμάτο δχι μόνον άπό παρατή
ρηση, άλλά καί άπό μιά συγκίνηση σπανίου είδους.

'Η τρυφερή Έλλη Δασκαλάκη σκύβει μέ μη
τρική λαχτάρα άπάνω στίς ζωούλες τών παιδιών, 
μέσα στό βιβλίο της τό « Γ' Παρθεναγωγείο ».

Ή  Μελισσάνθη ("Ηβη Κούγια) μάς συναρ
πάζει μέ τό έκλεκτό ταλέντο της, δπου ένας 
άπροσδόκητος γερός στοχασμός σφιχτοδένεται μέ 
τή λυρική διάθεση.

’Αναφέρουμε μέ ξεχωριστό καμάρι τό έργο 
τής 'Αγγελικής Χατζημιχάλη. Ζωγράφος καί λο
γογράφος, έχει γίνει πασίγνωστη μέ τίς  περί
φημες μελέτες της άπάνω στή λαϊκή έλληνική 
τέχνη. Χάρη σ’ αυτήν, τά διασκορπισμένα στοι
χεία τής λαϊκής τέχνης πού τ’ άφάνιζε ό καιρός 
καί τ ’ άχρήστευαν οί καινούργες συνήθειες, μα
ζεύτηκαν έπιστημονικά μέ τήν έπιμέλεια πού τήν 
χαρακτηρίζει καί τακτοποιήθηκαν μέ άγάπη μέσα 
στά περίφημα βιβλία της. Ή ’Αγγελική Χατζη
μιχάλη έχει διασώσει άληθινούς θησαυρούς.

Μία άλλη πάλι έργασία πού άξίζει τό θαυ
μασμό καί τήν άγάπη μας, εΐναι ή έργασία τής 
Πηνελόπης Δέλτα. Μέ τό πολύτομο πατριωτικό 
της έργο, ή εξαιρετική αύτή γυναίκα δονεί τήν 
έλληνική καρδιά μας. Στό πλούσιο σ’ αίσθαντικό- 
τητα μυθιστόρημά της, ζωντανεύει ή κάθε ομορ
φιά τής έλληνικής πατρίδας.

Καί τώρα, άς τελειώσουμε μέ τήν άξέχαστη 
Μαρία Πολυδούρη, αύτό τό λιγόζωο έρωτικό α
ηδόνι πού δέν πρόφτασε νά κελαδήσει δσο έπρεπε, 
καί πέθανε τραγουδώντας:

"Ολα εΐναι ώραϊα, 
εΐναι άγάπη κι άγάπης πόθος 

τά ξεφυλλά.
Τόσο εΐναι ώραϊα καθώς πεθαίνουν 

τόσο μοιραία 
καί σιωπηλά.

"Οταν έτσι ποιητικά έκφράζεται σήμερα ή 
Έλληνίδα, μπορούμε νά ποΰμε δτι πολύ περισ
σότερα περιμένουμε άπό αύτήν γιά τό μέλλον. 
Σήμερα, οΰτε άπαγορεύεται ή είσοδος στίς γυ
ναίκες σ’ δποιοδήποτε στάδιο, ούτε καί ζοΰμε 
στήν έποχή, δπου οί τρομοκρατημένοι αύλοκό- 
λακες στεφάνωναν τό σκύλο τοϋ Νέρωνος « ποι
ητή ».

*0 καθένας μπορεί ν’ άναπτύσσει τόν έαυτό 
του έλεύθερα καί νά ελπίζει δτι θά πάρει τή 
θέση πού τοϋ άνήκει.

'Η Έλληνίδα δέν έλαβε τόν καιρό άκόμα νά 
δοκιμάσει δλες τις ίκανότητές της. Γ ι’ αύτό καί 
τήν θεωροΰμε σάν ένα κεφάλαιο πνευματικό άνεκ- 
μετάλευτο. Μεταλλείο πού έχουμε μεγάλες έλπί- 
δες πώς θά δώσει άκόμα θησαυρούς, θησαυρούς 
ανεκτίμητους.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ ΑΝΑ ΤΟΤΣ ΑΙΩΝΑΣ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ τέως Πρυτάνεως καί Προέδρου ’Ακαδημίας ’Αθηνών

κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ

"Οτι ή Ελλάς, δσον ούδεμία άλλη έν τώ πά
λαι κόσμω χώρα, συνετέλεσεν είς τόν πολιτισμόν 
τής άνθρωπότητος, εΐναι ώμολογημένον. Ή σκα
πάνη καί ή μεγαλοφυΐα τών έρευνητών άπεκά- 
λυψεν ήδη τούς κόσμους τής ’Ανατολής, τάς 
γλώσσας καί τάς φιλολογίας αύτής, τήν έπιστή- 
μην καί τά έργα τής τέχνης, συνελόντι είπεΐν, 
πάντα τά μαρτύρια τής διανοητικής καί ήθικής 
άναπτύξεως τών άνατολικών λαών. Καί εΐναι 
άναντίλεκτον δτι ή άρχή τοΰ πολιτισμοΰ άνήκει 
είς τήν χώραν έκείνην. Ά λλ ’ ούδείς τών λ.αών 
τούτων θά  ήδύνατο νά παραβάλη της έαυτοΰ 
διανοίας τά προϊόντα πρός δ, τι παρήγαγεν ή 
Ελλάς καί έν ταΐς φυσικαΐς καί ταϊς μαθημα- 
τικαΐς καί ταΐς άλλαις έπιστήμαις καί έν τή 
έρεύνη τή φιλοσοφική καί έν τοϊς γράμμασι καί 
έν τή τέχνη καί έν τή άλλη τοΰ βίου έκδηλώσει.

Οί Έλληνες έγένοντο όμολογουμένως τής 
έπιστήμης καί τής τέχνης καί καθόλου τοΰ πο
λιτισμού οί θειότατοι τελεσταί καί ίεροφάνται, 
ών χαρακτήρισμα κυριώτατον εΐναι ή μεγαλο
φυΐα ή έκπαγλος, ήτις είς τά έργα τής έλληνι
κής διανοίας έπέθηκε τήν σφραγίδα τής άθανα- 
σίας. Μόνοι τών πάλαι άνθρώπων οί Έλληνες 
ύπό θαυμασμού καί περιεργείας κινούμενοι έζή- 
τησαν νά γνωρίσωσι τόν κόσμον καί τόν άνθρω
πον, τήν άρχήν καί τό τέλος τών δντων, τόν 
όρθόν λόγον έχοντες γνώμονα τής άληθείας καί 
κριτήριον. Μόνοι οί Έλληνες έπειράθησαν νά 
είσδύσωσιν είς τά μυστήρια τής φύσεως καί δια- 
λύσωσι τά πυκνά σκότη τής άμαθείας καί τής 
δεισιδαιμονίας τάς πλάνας καί διατυπώσωσι τούς 
άϊδίους νόμους τής φύσεως καί τής ιστορίας.

Δικαίως θαυμάζονται οί Έλληνες δι’ δσα κα- 
τώρθωσαν έν ταΐς μαθηματικαΐς καί ταΐς φυ- 
σικαΐς έπιστήμαις. "Ο, τ ι ή Ά σ ία  έξεΰρεν, δ, τι 
ή Αίγυπτος έδίδαξεν έν τή Αστρονομία καί τή 
’Ιατρική, μικρά εΐναι παραβαλλόμενα πρός τά 
άξιολογώτατα καί λαμπρότατα έπιτεύγματα τής

έλληνικής μεγαλονοίας. Οί Έλληνες έγένοντο οί 
πρώτοι άληθεΐς ίδρυταί τής έπιστήμης τών ου
ρανών. Είς έκείνους άνήκει ή δόξα τής άνακα- 
λύψεως τοϋ ήλιοκεντρικοΰ συστήματος, ήτις μετά 
τοσούτους αίώνας έκλέϊσε τό δνομα τοΰ Κοπερ- 
νίκου. ’Εκείνοι πρώτοι ύπετύπωσαν τήν έπειτα 
ύπό τοΰ Καντίου καί τοΰ Λαπλασίου άναπτυχ- 
θεΐσαν κοσμογονικήν θεωρίαν. Απολλώνιος ό 
Περγαΐος ώδήγησε τόν Κέπλερ είς τήν διατύπω- 
σιν τών νόμων τής περί τόν "Ηλιον κινήσεως τών 
πλανητών καί τόν Νεύτωνα είς τήν άνακάλυψιν 
τοΰ νόμου τής παγκοσμίου έλξεως. Οί Έλληνες 
καί τήν βιολογίαν έδημίούργησαν καί τήν άνα- 
τομικήν καί τήν φυσιολογίαν καί τάς άλλας φυ- 
σικάς έπιστήμας. Τών Ελλήνων φυσιοδιφών σύλ- 
ληψις έγένοντο καί τά κατά τάς άρχάς τάς 
κρατούσας έν τφ  σύμπαντι τής άφθαρσίας τής 
ΰλης καί τοΰ άνωλέθρου τής ένεργείας.

Πολλώ μάλλον έτυχον θεραπείας έν 'Ελλάδι 
αί πνευματικαί έπιστήμαι, αί ίστορικαί καί αί 
ήθικαί καί αί κοινωνικαί καί αί νομικαί καί αί 
άλλαι. Έλέγχουσι τοΰτο τών μεγάλων ιστορικών 
τής Ελλάδος τά συγγράμματα καί τών άλλων 
'Ελλήνων αί συγγραφαί καί τών ποιητών τά έρ
γα καί τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοτέλους αί 
περί πολιτείας καί πολιτευμάτων ζητήσεις καί 
τό δίκαιον, οΐον έδημίούργησαν αύτό οί Έλληνες, 
ώς δεικνύει τών παλαιών συγγραμμάτων ή έρευ
να καί τών έπιγραφών καί τών παπύρων. Πρός 
δέ τούτοις τά κατά τάς μεθόδους τής έρεύνης καί 
της έκθέσεως, τάς οποίας άριστοτεχνικώς ύπε- 
τύπωσε καί παρέστησεν είς τούς έπειτα ή 'Ελ
λάς, μάλιστα δέ ή μεγαλοφυΐα τοΰ Άριστοτέλους.

Ά λ λ ’ άνέφικτος αύτόχρημα ύπήρξεν ή Ελλάς 
έν τή δημιουργία τής γλώσσης, έν τοϊς γράμ- 
μασι καί έν τή τέχνη. 'Η έλληνική γλώσσα ε ί
ναι άναντιλέκτως τό κάλλιστον καί θειότατον δη
μιούργημα τής άνθρωπίνης διανοίας. Τά έλληνι- 
κά λογοτεχνήματα εΐναι τά αιώνια πρότυπα τοϋ
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λόγου, άτινα διά παντός θά  θαυμάζωσιν οί αι
ώνες. 'Τπέροχοι δέ καί έν τη άλλη τέχνη έγένοντο 
όμολογουμένως οί Έλληνες.

Ά λ λ ’ ή 'Ελλάς δέν ήρεύνησε μόνον τών επι
στημών τά έπί μέρους προβλήματα, άλλά καί τά 
σπουδαιότατα έξήτασε τών άνωτάτων περί τοϋ 
κόσμου καί τοΰ βίου ζητημάτων. Οί Έλληνες 
διήνοιξαν έν τη θεωρία της γνώσεως τάς μεγά- 
λας όδοΰς της ζητήσεως είς τούς έπειτα μέχρ1 
τών ήμερών ήμών.

Καί έν τη δημιουργία δέ τών άξιολογωτάτων 
περί τοΰ κόσμου καί τοΰ βίου θεωριών οί Έ λ
ληνες άνατιλέκτως τών χρυσοστεφάνων ε τυχόν 
άθλων.

Τόν δυϊσμόν ώς θεωρίαν, καθ’ ήν διτταί έν 
τφ  κόσμιρ ύπάρχουσιν ούσίαι, ΰλη καί πνεΰμα, 
πρώτη κατ’ άκρίβειαν άνέπτυξεν ή έ)ληνική διά
νοια διά τοΰ Άναξαγόρου καί τοΰ Σωκράτους 
καί τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοτέλους.

Τοΰ ύλισμοΰ ώς θεωρίας, ήτις διδάσκει δτι 
παν τό ύπάρχον είναι φυσική καί χημική ένέρ- 
γεια, ή δέ συνείδησις γίνεται έπιφαινόμενον τής 
ένεργείας ταύτης, επιφανέστατοι άντιπρόσωποι 
ύπήρξαν οί άτομικοί, ό Λεύκιππος καί ό Δημό
κριτος, έτι δέ ό Επίκουρος καί όσοι άλλοι ήκο- 
λούθησαν είς έκείνους.

Έν τη έλληνική φιλοσοφίςι άκριβέστερον άνε- 
πτύχθη καί ό ιδανισμός διά τοΰ Πλωτίνου καί ή 
ταυτίζουσα θεωρία μάλιστα διά τής Στοάς.

Καί αί μεγάλαι δέ περί τής λειτουργίας τοϋ 
κόσμου θεωρίαι, ή αιτιοκρατία καί ή τελολογία, 
τελειότατα άνεπτύχθησαν έν τη χώρα ταύτη τοΰ 
φιλοσοφοΰντος πνεύματος. Τό πνεΰμα τοΰτο εί- 
σήγαγε καί ένταΰθα περί τοΰ κόσμου καί τοΰ 
βίου άντιλήψεις, αιτινες διέπουσι τήν δλην φιλο
σοφικήν διανόησιν τών νεωτέρων χρόνων.

Είς ούδένα είναι άγνωστον τοΰ Δημοκρίτου 
τό αιτιοκρατικόν σύστημα, ούδείς δέ άγνοεΐ τά 
τελολογικά διδάγματα τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ 
Πλωτίνου καί τά περί τής έντελεχείας θεωρήματα 
τοΰ Άριστοτέλους, ΐνα περί τούτων εΐπωμεν 
μόνον.

Δέν είναι δέ θαυμαστόν δτι ή Ελλάς καί 
αύτήν τήν περί της άνελίξεως θεωρίαν πρώτη 
είσήγαγεν είς τήν έπιστήμην.

Ά λλά καί έν τή έξετάσει τών μεγάλων προ
βλημάτων τής φιλοσοφίας τοΰ πνεύματος οί Έ λ
ληνες έγένοντο οί πρωτοπόροι. Τά γενικώτατα 
περί τής ψυχής ζητήματα έκεΐνοι ήκρίβωσαν 
πρώτοι.

Άξιολογώταται είναι όμολογουμένως αί συμ- 
βολαί, δσας συνετέλεσαν οί Έλληνες είς τάς πολ- 
λαπλας θεωρίας της πολιτείας καί τοΰ δικαίου 
καί τής ιστορίας. Ό  Πλάτων έδίδαξε πρώτος 
δτι ή πόλις λαμβάνει τήν άρχήν έντεΰθεν, δτι 
έκαστος άνθρωπος άγεται πρός κοινωνίαν κατά 
φύσιν. Καί ό Αριστοτέλης έχαρακτήρισε τόν άν
θρωπον ώς ζφον πολιτικόν.

Ή  θεωρία τής βίας όρμάται άπό . τών Ε λ 
λήνων Σοφιστών.

'Η θεωρία τής συνθήκης διά τοΰ 'Ηρακλεί
του μάλιστα καί τοΰ Επικούρου τήν άκριβή δια- 
τύπωσιν εύρεν έν Έλλάδι.

Δέν άφήκαν δέ οί Έλληνες άνεξέταστα καί 
τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων τά θεωρήματα, 
άλλά καί άκριβέστερον ύπετύπωσαν αύτά, έσπού- 
δασαν δέ καί τά μετριώτερα αύτών νά είσαγά- 
γωσιν είς τήν πολιτείαν. Δηλοΰσιν ό Λυκοΰργος, 
ό Σόλων, ό Πεισίστρατος, ό Κλεισθένης, άλλοι 
νομοθέται, έτι δε οί φιλόσοφοι μάλιστα ό Πλά
των καί οί Στωικοί, οΐτινες σαφώς έκήρυξαν καί 
τήν κοσμοπολιτείαν.

"Οτι δέ καί τά περί διεθνοΰς συμπολιτείας 
καί παγκοσμίου ειρήνης εΤναι θεωρήματα τών 
Ελλήνων, μαρτυροΰσι καί αί Άμφικτιονίαι, έλέγ- 
χουσι δέ καί αί ύστερον συμπηχθεΐσαι συμπολι
τεία!, πρός δέ τούτοις τοΰ Δημοκρίτου τά δό
γματα καί τής Στοάς, άτινα διά μακρας παρα- 
δόσεως είς τούς ύστερον μεταφυτευθέντα έγένοντο 
βάσις καί τής νΰν ύπαρχούσης Κοινωνίας τών 
’Εθνών.

(Έπεται συνέχεια).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣ1Ν

Είς τήν Διεθνή έκθεσιν Βενετίας, τό Έλλη
νικόν περίπτερον έξακολουθεΐ νά έπισύρη τήν 
προσοχήν τών πολυαρίθμων έπισκεπτών. Ό  ιτα
λικός τύπος έδημοσίευσε διάφορα άρθρα έξαίρων 
τήν πλήρη έπιτυχίαν τοΰ έλληνικοΰ περιπτέρου, 
τόσον άπό όργανωτικής άπόψεως -  όφειλομένης 
είς τάς φροντίδας τοΰ διευθυντοΰ Γραμμάτων καί 
Καλών Τεχνών ύπουργείου ’Εθνικής Παιδείας κ. 
Κ. Μπαστια καί τοϋ διευθυντοΰ Καλών Τεχνών 
παρά τώ αύτώ 'Τπουργείω κ. Π. Πρεβελάκη -  
δσον καί άπό άπόψεως έκθεμάτων.

Σχετικώς μέ τήν διοργάνωσιν τοΰ έλληνικοΰ 
περιπτέρου δημοσιεύεται είς τό παρόν τεΰχος ρα
διοφωνική διάλεξις τοΰ κ. Πρεβελάκη.

*
’Εντός τοΰ Αύγούστου άναχωροΰν είς ’Ιταλίαν 

πρός έπίσκεψιν τής Παιδοδοντιατρικής Κλινικής 
« ΊΙστμαν » τά μέλη τής « Παιδοδοντιατρικής 
Εταιρίας Αθηνών ». Κατά τήν είς ’Ιταλίαν πα
ραμονήν των τά μέλη τής Εταιρίας θά  έπισκεφ- 
θοΰν τήν Νεάπολιν καί τήν Φλωρεντίαν.

*
Είς τό έσχάτως έν Ρώμη συγκληθέν διεθνές 

Συνέδριον μορφωτικής ψυχαγωγίας, ή Ελλάς άν- 
τεπροσωπεύθη δ’ ομίλου ειδικών, ύπό τήν προ- 
εδρείαν τοΰ πρώην ύπουργοΰ, καθηγητοΰ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών κ. Νικολάου Λούβαρι.

Είς τό συνέδριον αύτό μετέσχον 50 κράτη 
δι’ έγκριτων καί διεθνοΰς φήμης άντιπροσώπων. 
Τό συνέδριον άπετελέσθη έξ 11 έπιτροπών, τής 
έβδομης δέ τοιαύτης έξελέγη παμψηφεί πρόεδρος 
ό κ. Λούβαρις. Τά θέματα τής έπιτροπης άνε- 
φέροντο είς τό ζήτημα τής σχέσεως τής ψυχα
γωγίας τών έργαζομένων άνθρώπων είς τόν πο
λιτισμόν. Τά πορίσματα τών συζητήσεων έγιναν 
μετ’ ένθουσιασμοΰ δεκτά, αύτός δέ ό κ. Μουσ- 
σολίνι έξήρε τήν σοβαρότητα καί τήν κοινωνικήν 
σημασίαν τών τοιούτων σκέψεων διά τήν ύλικήν 
πρόοδον καί τήν ψυχικήν εύδαιμονίαν τών έργα
ζομένων. Είς τήν γενικήν συνεδρίασιν, είς ήν πα- 
ρίσταντο σημαίνοντες έπίσημοι, ώμίλησεν ό κ.

Λούβαρις άκριβώς έπί τοΰ θέματος αύτοΰ τονίσας 
δτι δέν εΐνε δυνατόν νά δημιουργηθή προσωπι- 
κότης (τοΰτο τίθεται ώς σκοπός τής δλης κινή- 
σεως), χωρίς τήν έπαφήν πρός τόν πνευματικόν 
πολιτισμόν τής άνθρωπότητος. Δέν άρκεϊ, δη
λαδή, ό διά τοΰ λαϊκοΰ μόνον πολιτισμού πλου
τισμός τής ψυχής τοΰ έργαζομένου άνθρώπου, 
χρειάζεται καί κάποια άνωτέρα πνευματικότης 
διά τήν διάπλασιν τής προσωπικότητος αύτοΰ.

*

Πρωτοβουλία τοΰ Ίταλικοΰ Ινστιτούτου Ά νω - 
τέρων Σπουδών διά τήν Ελλάδα, διωργανώθη 
ιδιαιτέρα θερινή έκδρομή έξ Ελλάδος διά τάς 
Ίταλικάς Ά λπεις, κατά τήν διάρκειαν τών θε
ρινών διακοπών. Οί έκδρομεΐς θά έπισκεφθοΰν 
τήν Ρώμην, κατά τήν έκεϊθεν διέλευσίν των, κα
τόπιν δέ θά κατευθυνθοΰν είς Bolzano καί Do- 
lom iti.

*

Ή έκλεκτή καλλίτέχνις τοΰ άσματος δίς Χρι
στίνα Εύθυμιαδου, πρωταγωνίστρια τής δπερας 
τής Πράγας, ή όποία έτίμησε τό έλληνικόν δνομα 
είς τό έξωτερικόν μέ τό έξαιρετικόν μουσικόν 
ταλέντο της καί τήν έξαιρετικήν φωνήν της, έπι- 
τυχοΰσα πέρυσι τό πρώτον βραβεϊον είς τόν διεθνή 
Διαγωνισμόν Βιέννης, έξακολουθεΐ πάντοτε νά 
έργάζεται δραστήρια διά τήν διάδοσιν της έλλη
νικής μουσικής είς τά ξένα. Τήν παρελθοΰσαν 
άνοιξιν έδωσε δύο συναυλίας έλληνικής μουσικής 
είς Πράγαν καί είς Ρώμην, έπίσης δε καί δια
φόρους μεταδόσεις δημοτικής μουσικής άπό δια
φόρους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ή δίς Εύθυμιάδου, είς τήν φροντίδα τής οποίας 
όφείλονται καί αί πρώται μεταδόσεις έλληνικής 
μουσικής άπό τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν Μπάρι, 
καθώς καί ή πρόσκλησις είς Ιταλίαν διαφόρων 
έλλήνων καλλιτεχνών, προσεκλήθη είδικώς άπό 
τόν ραδιοφωνικόν όργανισμόν ’Ιταλίας διά τήν 
μετάδοσιν ένός ολοκλήρου προγράμματος έλληνι
κής μουσικής τό όποιον μετεδόθη άπό τό συγκρό
τημα Ιταλίας (σταθμοί Ρώμης III, Νεαπόλεως,
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Άγκώνης, Φλωρεντίας, Τουρίνου, Μιλάνου, Τερ
γέστης, Παλέρμου), τήν 22 ’Ιουλίου. Είναι ή 
πρώτη φορά κατά τήν όποιαν δλοι οί σταθμοί 
ένός Κράτους ένοϋνται πρός μετάδοσιν έλληνικής 
μουσικής. Ή μετάδοσις, περιελάμβανε συνθέσεις 
Ριάδη, Πετρίδη, Καλομοίρη καί Σπάθη.

’Επίσης τήν 13ην ’Ιουλίου, έπί τή τρίτη έπε- 
τείω άπό τοϋ θανάτου τοΰ μεγάλου μουσικοσυν
θέτου Αιμίλιου Ριάδη, ή δίς Εΰθυμιάδου διωρ- 
γάνωσε άπό τόν σταθμόν Μπάρι ειδικόν πρόγραμ
μα μέ διάλεξιν περί τοΰ έργου τοΰ έκλιπόντος 
μουσουργοΰ καί έκτέλεσιν διαφόρων συνθέσεων 
καί έναρμονήσεών του.

*■
Ή διακεκριμένη καλλιτέχνις τοΰ άσματος καί 

γνωστή καθηγήτρια τοΰ Έλληνικοΰ Ωδείου κ. 
Μάγγη Καρατζα, άπό τήν τάξιν τής όποιας άνε- 
δείχθησαν τόσοι νεαροί καλλιτέχναι, γνωστή καί 
διά τήν δρασιν της πρός διάδοσιν τής έλλη
νικής μουσικής, δχι μόνον είς τήν Ελλάδα, άλλά 
καί είς τό έξωτερικόν, κατόπιν ιδιαιτέρας προσ- 
κλήσεως τοΰ Ραδιοφωνικοΰ Όργανισμοΰ ’Ιταλίας 
έξετέλεσε άπό διαφόρους σταθμούς τοΰ Ίταλικοΰ

συγκροτήματος διάφορα προγράμματα έλληνικής 
καί ξένης μουσικής.

*
'Η καλλιτέχνις τοΰ άσματος καί διαλεχτή 

πιανίστα δίς Ίρμα Κολάση, Α ! βραβεΐον τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ ’Ωδείου, διά τήν όποιαν τόσα ευνοϊκά 
σχόλια εγραψεν τελευταίως δ έλληνικός τύπος 
προσελήφθη παρά τοΰ Ραδιοφωνικοΰ ’Οργανισμού 
’Ιταλίας διά τήν τακτικήν μετάδοσιν προγραμ
μάτων έλληνικής καί ξένης μουσικής άπό τούς 
σταθμούς Ρώμης καί Μπάρι. ’Από τόν τελευ- 
ταϊον αύτόν Σταθμόν ή δίς Κολάση θά τραγουδή 
έκάστην Δευτέραν κατά τήν έκπομπήν τοΰ είδι- 
κοΰ έλληνικοΰ προγράμματος.

*
Εκτός τών είς τό προηγούμενον τεΰχος άναγ- 

γελθεισών διαλέξεων, τήν 27 Ιουλίου άπό τούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς Μπάρι καί Ρώμης (βρα
χέων κυμάτων), μετεδόθη χαιρετισμός τής γνω
στής διεθνοΰς φήμης καλλιτέχνιδος κ. Πέρρα  
πρός τούς 'Έλληνας καί τούς ομογενείς ’Αμε
ρικής, έπ’ εύκαιρία τής δι’ ’Αμερικήν άναχωρή- 
σεώς της, δπου έκλήθη διά σειράν συναυλιών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΤΠΟΝ

Έπί τη έπετείω τών γενεθλίων τοϋ 
’Άνακτος:

« 'Η Α. Μ. ό Βασιλεύς έορτάζει σήμερον τήν 
48ην επέτειον τών γενεθλίων Του. Σεμνός, αύ- 
στηρός, σώφρων, εΐχεν άποδείξει άπό πολλοΰ 
πλήρη ανδρικήν ώριμότητα. Τά σημερινά Του γε
νέθλια προσελκύουν πρός Αύτόν τήν προσοχήν 
καί τά βλέμματα δλου τοΰ έθνους, τό όποιον 
άπευθύνει όλόψυχον εύχήν διά τήν μακροημέρευ- 
σιν τοΰ Βασιλέως του ».

(Έφημερίς « ΤΤΠΟΣ », τής 20-7-1938).
*

« Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς άγει σήμερον τά γε
νέθλιά του. Είδε τό φώς τήν 7-20 Ιουλίου τοΰ 
1890, είς τό θερινόν άνάκτορον τοϋ Τατοΐου, 
πρωτότοκος τής τρίτης γενεάς τής εθνικής Δυ
ναστείας. Κατά τήν σημερινήν έπέτειον ό έλλη

νικός λαός άναπολεϊ μετά συγκινήσεως τήν κοι
νήν ιστορίαν τής Δυναστείας καί τοΰ ’Έθνους έπί 
τρεις ήδη γενεάς βασιλέων καί απευθύνει εύλα- 
βώς πρός τόν ’Ανακτά μύχιους εύχάς μακροημε- 
ρεύσεως καί ευτυχίας ».

[Έφ. ΠΡΩΙΑ, τής 20-7-1938],

*

Σήμερον ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος εορ
τάζει τήν έπέτειον τών γενεθλίων του καί ε ΐ
νε φυσικόν κατά τήν ήμέραν αύτήν ή σκέψις 
τοΰ λαοΰ νά στρέφεται πρός τόν άρχηγόν τοΰ 
Κράτους, ό όποιος μέ πατρικήν στοργήν καί σύ- 
νεσιν καθοδηγεί τό σκάφος τής πολιτείας. Βα
σιλεύς δλων τών Ελλήνων, δίκαιος καί γενναίος 
άπέναντι δλων τών υπηκόων του, τών οποίων ή 
προαγωγή καί ή εύημερία άποτελεϊ τήν συνεχή 
καί άδιάλειπτον φροντίδα καί ένασχόλησίν του,
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ό Βασιλεύς Γεώργιος ό Β' ήδυνήθη διά τής άνω- 
τερότητός του καί τών πολλαπλών του προσόν
των νά κατακτήση άλλως τε τάς καρδίας δλων 
καί νά βασιλεύη, άγαπώμενος καί τιμώμενος άπό 
τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ τελευταίου 'Έλληνος. Καί 
σήμερον, κατά τήν έορτήν τών γενεθλίων του, 
αί εύχαί δλων τών Ελλήνων άπευθύνονται πρός 
τόν "Υψιστον διά νά χαρίζη είς τόν "Ανακτα 
υγείαν καί σθένος πρός άποπεράτωσιν τοΰ με
γάλου του έθνικοΰ έργου καί πρός δόξαν τής 
Ελλάδος.

[Έφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ,τής 20-7-1938].
** *

Έπί τη ονομαστική έορτη τής Α. Β. Τ. 
τοΰ Διαδόχου ΠΑΤΛΟΤ :

« Α ί εύχαί τοΰ Έλληνισμοΰ ένοϋνται σήμερον 
έπί τή ονομαστική έορτή τής Α. Β. Υ. τοΰ Δια
δόχου Παύλου διάπυροι. 'Ο σημερινός έορτασμός 
άποτελεϊ μίαν λαμπράν εύκαιρίαν διά νά διαδη- 
λωθή ή μέχρις άφοσιώσεως συμπάθεια τήν οποίαν 
τρέφει ό έ> ληνικός λαός πρός τόν άλλον Υιόν 
τοΰ Κωνσταντίνου, είς τόν 'Οποίον άπόκειται 
μίαν ήμέραν νά Βασιλεύση. Είναι άλλως τε πλέον 
ή έκδηλα αύτά τά αισθήματα τών Ελλήνων πρός 
τό Πρόσωπον τής Α. Β. Υ. ώστε ή άπλή ύπό- 
μνησίς των νά μην άποτελή παρά καθήκον έπι- 
βαλλόμενον ύπό τής σημερινής όνομαστικής έορ- 
τής του».

(Έφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29-6-1938).

*
« Θερμαί καί έγκάρδιοι αί εύχαί ολοκλήρου τοΰ 

Έλληνικοΰ λαοΰ περιβάλλουν τήν Α. Β. Υ. τόν 
Διάδοχον Παΰλον έπί τή σημερινή Του ονομα
στική έορτή. Ό  Διάδοχος τοΰ Έλληνικοΰ Θρόνου 
έχει άπό πολλοΰ κατακτήσει τήν άφοσίωσιν τών 
μελλόντων ύπηκόων του. Ή πηγαία καλωσύνη 
του, ή άπλότης του, ή ώραία έπίδοσίς του είς 
τόν άθλητισμόν, τόν κατέστησαν δημοφιλέστατον. 
Καί ή σημερινή έορτή Του θά  πανηγυρισθή όμο- 
θύμως ώς ήμέρα πανελληνίου χαράς».

(Έφ. ΒΡΑΔΥΝΗ, 29-6-1938).
** #■

Από τούς λόγους τοϋ Πρωθυπουργού 
κ. Μεταξα:

'Ο Έλλην πολίτης τρία τινά ποθεί: Δικαιο
σύνην, ισοτιμίαν καί καλήν μεταχείρισιν. ’Εάν 
ένα Κράτος, καί αύτό τό Κράτος είναι τό ση

μερινόν, δώση αύτά τά τρία στοιχεία ό "Ελλην 
θά είναι τυφλά άφωσιωμένος είς τό καθεστώς.

[’Από τόν λόγον κατά τό γεΰμα έπ’ εύκαιρία 
τής έξόδου έκ τής Σχολής τών νέων άνθυπομοι- 
ράρχων],

*
*  *

*0 Ελληνισμός τοΰ έξωτερικοΰ:
Οί 'Έλληνες τοΰ έξωτερικοΰ άποτελοΰν έκλε- 

κτήν μερίδα τοΰ έθνους. Ή έπικοινωνία μας μα
ζί των πρέπει νά εΐνε άδιάκοπος καί στενή. Ή 
Ελλάς πρέπει νά διατηρή δλην τήν μητρικήν της 
έπιρροήν έπί τών ξενιτευμένων αύτών παιδιών 
της.

Πρέπει νά όμολογηθή δτι έπί τής όδοΰ αύ
τής έχουν γίνει βήματα άξιόλογα.. .

Οί 'Έλληνες τοΰ έξωτερικοΰ κρίνουν τώρα 
μ’ ένθουσιασμόν τόν έθνικόν τόνον πού προσεδό- 
θη είς τήν κίνησιν καί τήν έμφάνισιν τής Ε λ
λάδος, έπιδοκιμάζουν τόν άγώνα κατά τοϋ έκ- 
τραχηλισθέντος άριστερισμοΰ, καί χαίρουν διότι 
ή Ελλάς οπλίζει τήν χεΐρα της πρός άμυναν τής 
ειρήνης καί τών δικαιωμάτων της. ’Απόδειξις ή 
συμμετοχή τοΰ έξω Έλληνισμοΰ είς τόν έρανον 
τής αεροπορίας.

Μεταξύ τών Ελλήνων αύτών τοΰ έν διασπο- 
ρα Έλληνισμοΰ ύπάρχουν μερικοί άληθινοί έθνα- 
πόστολοι, καί ύπάρχουν προσωπικότητες, διά τάς 
όποιας δικαιοΰται ή Ελλάς νά καυχάται. Μία 
ήθική άναγνώρισις τών ύπηρεσιών καί τών άρε- 
τών παρεχομένη ύπό τοΰ κράτους είς τά έκλε- 
κτά αύτά τέκνα τής Ελλάδος, εΐνε μία άληθινή 
έθνική πραξις. 'Ημείς, πού ζώμεν έδώ, εΐνε δύ- 
σκολον νά έννοήσωμεν τ ί σημαίνει νά φθάση μίαν 
ήμέραν ύπό οίανδήποτε μορφήν ή ήθική αύτή 
άναγνώρισις έως τήν εσχατιάν τοΰ κόσμου καί 
νά δείξη ή Ελλάς δτι γνωρίζει, παρακολουθεί, 
καί βραβεύει τάς καλάς πράξεις τών τέκνων της, 
τών διεσπαρμένων άνά τάς ήπείρους. Τί ίκανο- 
ποίησις, καί τ ί κίνητρον πρός εύγενή άμιλλαν διά 
τούς άλλους! . . .

[Έφ. ΤΥΠΟΣ, τής 19-7-1938].
*» *

Ό εορτασμός της 4ί? Αύγούστου:
Είς τό 'Υφυπουργεΐον Τύπου καί Τουρισμοΰ 

ήρχισαν νά καταφθάνουν τά πρώτα τηλεγραφή
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ματα έξ δλων τών μερών της Ελλάδος διά τάς 
προετοιμασίας τοϋ έορτασμοΰ της ιστορικής 4ης 
Αύγούστου. 'Ο λαός τών επαρχιών, έπιθυμών 
νά έκδηλώση έφέτος ζωηρότερον την ΐκανοποί- 
ησίν του διά τό έπιτελεσθέν άναδημιουργικόν 
εργον άπό τής μεταβολής καί έντεΰθεν, έτοι- 
μάζεται διά μίαν πανελλήνιον έκδήλωσιν άνα- 
γνωρίσεως τών άποτελεσμάτων, τά όποια έδη- 
μιούργησαν νέαν ζωήν είς τήν χώραν. Παντοΰ 
συγκροτοΰνται λαϊκαί έπιτροπαί διά τόν μεγαλο- 
πρεπέστερον καί πανηγυρικώτερον έορτασμόν τής 
ιστορικής έπετείου.

Ό  έορτασμός τής έφετεινής 4ης Αύγούστου 
θά εχη χαρακτήρα καθαρώς έλληνικόν καί λαϊ
κόν καί θά άποτελέση νέαν ευκαιρίαν διά νά άνα- 
ζήση καί πάλιν ή άθάνατος έλληνική παράδοσις. 
Από δλας τάς πόλεις καί κωμοπόλεις τής Μα
κεδονίας, της ’Ηπείρου, τής Πελοποννήσου καί 
τών νήσων αγγέλλεται δτι αι λαΐκαί έπιτροπαί 
καταρτίζουν τοπικά προγράμματα πανηγυρισμού, 
συναγωνιζόμεναι διά τήν λαμπροτέραν έμφάνισίν 
των. Τό χαρακτηριστικώτερον δλων είναι δτι 
τών έπιτροπών συμμετέχουν άδιακρίτως τάξεως 
κ_αί επαγγέλματος, επιστήμονες, καθηγηταί, έμ
ποροι, βιομήχανοι, έργάται, άγρόται.

" *

Διακήρυξις της μεγάλης Λαϊκής Ε πι
τροπής ’Αθηνών προς τόν λαόν διά τήν 
4Τ>ν Αύγούστου:

« Φίλοι τής 4ης Αύγούστου,
Συμπληροΰνται δύο χρόνια μετ’ όλίγον άπό 

της ημέρας κατά τήν οποίαν ή 'Ελλάς εύρήκε 
τόν δρόμον της, καί τό Έθνος τά μεγάλα ιδα
νικά του.

Δύο χρόνια, άπό τής ιστορικής έκείνης ήμέ- 
ρας, κατά τήν οποίαν αί ζωνταναί δυνάμεις τοΰ 
Έθνους έτέθησαν έπί κεφαλής τοΰ λαοΰ καί 
έσταμάτησαν τόν θλιβερόν κατήφορον τής κατα
στροφής είς τήν οποίαν ώδήγει τήν Ελλάδα ή 
άκολασία καί ή άναρχία.

Όλίγον άκόμη έάν έβράδυνεν ή σωτηρία έπέμ- 
βασις, ή Ελλάς θά συνηγωνίζετο σήμερον τήν

'Ισπανίαν είς αίμα, είς καταστροφάς καί είς δυ
στυχίαν. Μέσα είς τά δύο αύτά χρόνια ίνα  πε
λώριον αναδημιουργικόν έργον έπετελέσθη. Έρ- 
γον έπίμοχθον, διότι ή προαυγουστιανή 'Ελλάς 
τίποτε δέν είχε κάμει μέχρι τής στιγμής έκείνης 
διά νά προσαρμοσθή είς τήν μεταπολεμικήν πραγ
ματικότητα. Τό ίργον αύτό διά τό όποιον άνε- 
πιφυλάκτως έκδηλοΰται ή εύγνωμοσύνη τών πραγ
ματικών 'Ελλήνων καί ό θαυμασμός τών ξένων 
καί τά άγαθά άποτελέσματα τοΰ οποίου κάθε 
πολίτης αισθάνεται, εύρίσκεται σήμερον ένώπιον 
ήμών. Οίκονομικώς, Διοικητικώς, Κοινωνικώς, 
Παραγωγικώς, άπό άπόψεως ’Εθνικής ’Αμύνης, 
άπό άπόψεως έθνικοΰ φρονήματος, ό τόπος ση
μειώνει κάθε ήμέραν νέαν πρόοδον, νέαν ίίνθη- 
σιν. Καί τό σπουδαιότερον ήθικώς, χάρις είς τήν 
4ην Αύγούστου οί Έλληνες άποκατεστάθησαν 
καί μέ ύπερηφάνειαν διακηρύσσουν πλέον τήν 
έθνικότητά των.

Είσήλθεν όριστικώς ή 'Ελλάς είς στάδιον άνα- 
γεννήσεως, δπως έτόνισεν καί ό άρχηγός τής 
’Εθνικής Κυβερνήσεως τής 4ης Αύγούστου κ. I. 
Μεταξας. Καί προχωρεί είς τήν ακμήν καί τό 
μεγαλεϊον πού τής άνήκουν. Μέ πρώτυπον τά 
ιδεώδη πού ένέπνεον τήν άρχαίαν Σπάρτην, προ- 
σηρμοσμένα είς τό πνεΰμα τοΰ είκοστοΰ αίώνος, 
ή έλληνική μας πατρίδα σφυρηλατεί τώρα τόν 
νέον ίδικόν της πολιτισμόν, τόν τρίτον Έλληνι
κόν πολιτισμόν.

Αύτήν τήν ιστορικήν έπέτειον τής ήμέρας, 
κατά τήν οποίαν τό Έθνος έξέλεξε μεταξύ τής 
άναρχίας καί τής άναγεννήσεως καί έξώρμησε μέ 
έπί κεφαλής τόν I. Μεταξαν διά ν’ άρχίση τήν 
άναδημιουργίαν, τά μεγάλα άποτελέσματα τής 
όποιας δλοι σήμερον βλέπομεν καί αίσθανόμεθα, 
αύτήν τήν άφετηρίαν τής νέας εθνικής καί κρα
τικής περιόδου, έρχόμεθα μετ’ όλίγας ήμέρας νά 
έορτάσωμεν. "Ας είναι δ έορτασμός αύτός άντά- 
ξιος τοΰ έπιτελεσθέντος ίστορικοΰ έργου. Καί 
άς διαδηλωθή μεγαλειώδης διά μίαν άκόμη φο
ράν ή άπόλυτος πίστις πρός αύτό καί τόν άκού- 
ραστον πρωτεργάτην του ’Αρχηγόν τής 4ης Αύ
γούστου I. Μεταξαν. Ζήτω τό Έθνος 1 Ζήτω ό 
Βασιλεύς! Ζήτω ό ’Αρχηγός τής 4ης Αύγού
στου ! ».
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