ΡΑΔΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΑΑΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΤΟΣ Α'. ΑΡΙΘ. 6 j1 Ρώμη: E .I.A .R - V ia M ontello 5 j Σεπτέμβριος 193S

Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ λογοτέχνου καί τεχνοκρίτου κ. ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ
Χωρίς κουραστικές περιγραφές, σ’ αυτή μου τή διάλεξι θά προσπαθήσω νά δώσω
μια ίδέα τοΰ πώς συναντήθηκαν καί άνακατεύθηκαν στήν Επτάνησο ή Βυζαντινή καί
ή Δυτική τέχνη. Ό ταν ίδή κανείς τις εκκλησίες τών Νησιών τοΰ Ίονίου, τα μικρά
μουσεία ζωγραφικής τής Ζακύνθου καί τής Κερκύρας καί τις ιδιωτικές συλλογές, πού
υπάρχουν στήν Επτάνησο, θά ίδή παντού αύτό τό συναπάντημα καί το μ ίγμ α: ’Ανα
τολής καί Δύσης, Βυζαντινής τέχνης καί ’Αναγέννησης ή καί νεώτερης ’Ιταλικής τέχνης.
Ή ιστορία άπό τις καλλιτεχνικές έπιδράσεις στήν Επτάνησο καί άπό τήν τόπια
δημιουργία τών πολιτισμένων αύτών νησιών είναι πολύ μακροχρόνια. Δεν μπορούμε
δμως τώρα ν’ άνατρέξουμε ώς τά παλαιότερα χρόνια, πού ή άρχέγονη έλληνική τέχνη,
επηρεασμένη καί άπό φοινικικές επιρροές, έπροχωροΰσε προς τήν καλή εποχή. Δεν θ ’ άρχίσουμε άπό τήν προϊστορική Γοργόνα, πού βρέθηκε στη Κέρκυρα, οδτε άπό τά ευρή
ματα τής λιθικής εποχής τής άρχαίας ’Ιθάκης. Θά ίδοϋμε όμως άπό πού άρχισε καί
πώς διαμορφώθηκε ή νεώτερη τέχνη τής επτανησιακής ζωγραφικής καί τών συγγενικών
της κλάδων.
’Από τόν καιρό πού ή πλούσια θαλασσοκράτειρα Βενετιά. διοικούσε τήν Ε πτά
νησο, άναπτύχθηκε στά νησιά αύτά καί πλούτος καί διάθεση καλλιτεχνική. Έ τσι κατά
τόν 16ον καί 17ον αίώνα οί πιο περίφημοι Κρητικοί ζωγράφοι, όλοι όσοι άπ’ αυτούς
άνέπτυξαν προσωπικό χαρακτήρα στή τέχνη τους, έργάσθηκαν στήν Επτάνησο. Ό Μι
χαήλ Δαμασκηνός, πού τελειοποιήθηκε στή Βενετία λίγα χρόνια πριν πάει έκεΐ ό περί
φημος Θεοτοκόπουλος, ό λεγόμενος Γκρέκο, έζωγράφισε στή Κέρκυρα τις άγιογραφίες
τής Τριμάρτυρος. Ό παπά Μανώλης Τζάνες Βουνιαλής, πού ήταν καί παπας στον Ά η
Γιώργη τών Ελλήνων τής Βενετίας, έδημιούργησε πολλά, έ'ργα του στούς 'Αγίους Ίάσωνα
καί Σωσίπατρο καί στον Παντοκράτορα τής Κερκύρας καί σέ εκκλησίες τής Ζακύνθου.
Ό Ήλιου Μόσχος μας άφησεν έργα του στον "Αη Γιάννη τόν Πρόδρομο καί στή Φανε
ρωμένη τής Ζακύνθου. Ό Κ. Κονταρίνης έζωγράφισε σκηνές τών Γραφών στήν ’Αντιβουνιώτισσα τής Κερκύρας. Ό Θεόδωρος Πουλάκης έφιλοτέχνησε έ'ργα του στη Κέρκυοα,
στή Κεφαλλωνιά καί στή Ζάκυνθο. Ό Φιλόθεος Σκούφος, πού καί αύτός ήταν παπάς
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στον Ά η Γιώργη τών Ελλήνων τής Βενετία; καί κατόπιν ήγούμένος στό Μοναστήρι
τής Λαυρέντινας στή Ζάκυνθο, έζωγράφισε πολλά έργα στή Ζάκυνθο καί στή Κέρκυρα
καί άφησε τήν θαυμαστή εικόνα τής Ναυμαχίας τής Ναυπάκτου τοϋ 1571, πού βρί
σκεται στή Ζάκυνθο. Μά καί ό Στέφανος Τζαγκαρώλος άφησε σπουδαιότατα έργα στή
Κεφαλλωνιά καί στή Κέρκυρα.
Αύτοί δλοι, μά καί άλλοι λιγώτερο περίφημοι, ήσαν Κρητικοί ζωγράφοι, πού ζήσανε
στήν Επτάνησο κείνα τά χρόνια καί έργάσθηκαν πολύ. Οί παλαιότεροι άπ’ αύτούς, δπως
ό Δαμασκηνός, ό Τζάνες, ό Μόσχος είχαν περισσότερη σχέσι μέ τήν καθαρή Βυζαντινή
Τέχνη, μά είχαν καί έπίδρασι τής ζωγραφικής τής ’Ιταλικής Αναγέννησης. Οί νεώτεροι
δμως άπό τούς Κρητικούς αύτούς ζωγράφους πού έργάσθηκαν στά Επτάνησα, έπλησίαζαν πιο πολύ στά διδάγματα τής Δύσης καί έσβυναν τό μεγαλύτερο μέρος άπό τή
Βυζαντινή παράδοση. Από τά τέλη τοϋ 16ου αιώνα, πλάι στούς Κρητικούς ζωγράφους,
άρχισαν νά υπάρχουν καί ν’ ακμάζουν στήν Επτάνησο καί ντόπιοι ζωγράφοι. Καί κυρίως
δημιουργήθηκε ή Σχολή τών Δοξαράδων.
Ό Παναγιώτης Δοξαρας, πού ή καταγωγή του ήτο Μωραΐτικη μπορεί νά θεωρηθή άρχηγός μιας ντόπιας Επτανησιακής Σχολής Ζωγραφικής. Ή ταν μαθητής τοϋ
Κρητικοΰ ’Ηλιου Μόσχου καί στήν άρχή εϊχε στήν έργασία του πολλά άπό τήν Βυ
ζαντινή παράδοση. Μά άργότερα τόν τράβηξε περισσότερο ή ζωγραφική τής Δύσης καί
τελειοποιήθηκε στή Βενετία. Ή τεχνοτροπία του σιγά-σιγά άλλαξε καί ό Παναγιώτης
Δοξαρας άφησε τά Βυζαντινά διδάγματα καί τόν άσκητισμό καί μπήκε περισσότερο στον
ΰμνο τής υπαρκτής ζωής, πού τοΰ τόν έδίδαξεν ή ’Ιταλική ’Αναγέννηση. Τό καλλίτερο
έργο του θεωρείται ή ούρανία τοΰ Ά γ. Σπυρίδωνος στήν Κέρκυρα. Μά τήν ουρανία
εκείνη άργότερα τήν έβγαλαν καί έφτιασαν άλλη κατωτέρου ζωγράφου. Ό γυιός τοΰ
Παναγιώτη, ό Νικόλαος Δοξαρας, εξακολούθησε τό έργο τοΰ πατέρα του. Ή Βενετία
καί ό περίφημος στρατηγός της Σουλεμποΰργος έπροστάτευσαν πολύ τόν Νικόλαον Δοξαραν, καί άναδείχθηκε κι’ αύτός. Έζωγράφισε τήν Φανερωμένη στή Ζάκυνθο καί τον
"Αγιο Μηνα στή Λευκάδα.
Ή Σχολή τών Δοξαράδων εξακολούθησε νά ύπάρχη έως τόν 19ον αιώνα. Μαθητής
τοΰ Νικολάου Δοξαρα ήταν ό παράδοξος εκείνος παπάς τής Ζακύνθου Νικόλαος Κουτούζης, πού ήταν καί ζωγράφος, μά καί τσουχτερός καί έλευτερόστομος σατυρικός ποιητής.
Ό Κουτούζης έζησεν άπό τό 1741 ώς τό 1813 καί θεωρείται καθαρός συνεχιστής
τής ’Αναγέννησης στήν Επτάνησο. Μέ τή Σχολή τών Δοξαράδων ή Βυζαντινή παράδοσις έφυγε πιά άπό τήν Επτάνησο καί ή ζωγραφική ήρθε πιο κοντά στις διδασκαλίες
τής Δύσης. Αύτό είναι φανερό στά έργα τοϋ παπά Κουτούζη, πού βρίσκονται στις Εκκλη
σίες τής Εύαγγελίστριας, τοΰ "Αη Γιάννη τών λογοθετών, τής Μητρόπολης, τοΰ "Αη
Νικόλα καί σ’ άλλες τής Ζακύνθου, στον "Αγιο Σπυρίδωνα τοϋ Φλαμπουριάρη καί στήν
Παναγία τών Ξένων τής Κερκύρας.
Λίγο άργότερα' άπό τόν Κουτούζη, φάνηκε στήν Κέρκυρα ό ζωγράφος Νικόλαος
Καντούνης. Αύτός φαίνεται δτι είχε ισχυρό ταλέντο, γιατί είχε δικό του χαρακτήρα

καί έπαρουσίασεν έργα συνθετικά σπουδαιότατα. Άκολουθοΰσε τά διδάγματα τής Ιτα
λικής ’Αναγέννησης. Εϊχεν άπαλα χρώματα καί μεγάλο γοΰστο στήν χρωματική άρμονία.
Έζησεν άπό τό 1767 ώς τό 1834 καί ζωγράφισεν έργα σέ πολλές έκκλησίες τής
Ζακύνθου, τοΰ Ληξουριοΰ καί τής Κερκύρας. Πάντα θυμοΰμαι ζωηρά τις δυο μεγάλες
συνθέσεις τοΰ Καντούνη, πού βρίσκονται στό μοναστήρι τής Πλατυτέρας στήν Κέρκυρα.
Παρουσιάζουν τό Μυστικό Δείπνο καί τόν Χριστό πού πλένει τά πόδια τών μαθητών
του. Ή σύνθεσή τους καί ό χρωματισμός τους εϊναι αληθινά εξαιρετικά.
Έ πειτ’ άπό τόν Καντούνη, μά καί σύγχρονα μ’ αύτόν έζησε καί σημείωσεν άκμή
στήν Κέρκυρα ό Παΰλος Προσαλέντης, ζωγράφος καί γλύπτης, μέ ταλέντο καί διάθεση
έργασίας. Ό Προσαλέντης έδημιούργησε σχολή. Καί άπ’ αύτόν άρχίζει ή έως τά σήμερα
Κερκυραϊκή ζωγραφική παράδοση. Ή σειρά δασκάλων καί μαθητών άπό τότε δέν δια
κόπηκε καθόλου καί δλοι αύτοί 'οί Κερκυραΐοι ζωγράφοι, πού έκλεισαν ολο τό μάκρος
τοΰ 19ου αιώνα καί τις άρχές τοΰ 20οΰ, ήσαν σχεδόν αποκλειστικά παιδιά τής ’Ιτα
λικής Τέχνης τής έποχής τους. Τά Βυζαντινά πρότυπα τάχαν σχεδόν λησμονήσει καί
βάδιζαν σάν συνεχιστές τής Ιταλικής παράδοσης. Έ τσι παρουσιάσθηκαν στή Κέρκυρα
οί ζωγράφοι γυιοί καί έγγονοι τοΰ Παύλου Προσαλέντη, μά καί ό Χαράλαμπος Παχύς,
πού έζωγράφισε τήν Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, ό άκουαρελίστας ’Άγγελος Γιαλινάς, πού άρεσε πολύ καί στήν Α γγλία, ό Βικέντιος Μποκανζιάμπης, ό Σπΰρος Πλατσαίος, ό Γεώργιος Σαμαρτζής, καί ό Σπΰρος Πιζάνης. Ό τελευταίος, ’Ιταλός στή κατα
γωγή, μά κερκυραίος, πού πέθανε δμως στή Σμύρνη, ξεχώριζε γιά τον πιο ζωηρό
έμπρεσιονιστικό χαρακτήρα τών έργων ταυ.
Καί κατόπιν άπ’ αύτούς, μιά νέα γεννεά Κερκυραίων ζωγράφων, σημερινών πιά,
άκολούθησε. Κι’ αύτοί εϊναι ό Στέλιος Δεσύλλας, παιδί τοΰ Γερμανικοΰ έμπρεσιονισμοΰ,
ό Γεώργιος Στρατηγός, ό Ζαβιτσιάνος, ό Λ. Κογεβίνας, καί άλλο. καί τελευταία ή Παππά.
Μά αύτοί πιά τραβοΰν διαφορετικούς δρόμους. Ξεφεύγουν άπό τήν παράδοσι τόσο τήν
’Ιταλική δσο καί τήν Βυζαντινή. Τοΰτοι λοιπόν είναι σήμερα οί άντιπρόσωποι τής ζωγρα
φικής τής Έπτανήσου καί άς μή μένουν έκεί. Δέν έχουν καμμιά ομοιομορφία καί κανένα
πιά κοινό γνώρισμα. Γίνηκαν διεθνείς.
Ή γλυπτική δμως στήν Επτάνησο δέν εϊχε παραγωγή άνάλογη μέ τή ζωγρα
φική. Επειδή τό Ανατολικό θρησκευτικό δόγμα, άντίθετα μέ τό -δυτικό, δέν δέχεται
τήν γλυπτική μέσα στις έκκλησίες, ή τέχνη αύτή δέν άναπτύχθηκε πολύ στά Ε πτά
νησα. Τά πρώτα γλυπτικά μνημεία, πού στήθηκαν στά νησιά αύτά, ήσαν έργα ξένων.
Ά π ’ αύτά τό πιο άξιοσημείωτο εϊναι τό πέτρινο άγαλμα τοϋ Στρατάρχη τοϋ Σουλεμβούργου, πού εϊναι στημένο στήν πλατεία τής Κερκύρας. Ή τεχνική του εϊναι σύμφωνη
μέ τή τέχνη τής Ιταλίας εκείνου τοΰ καιροΰ, δηλαδή τής άρχής τοΰ 18ου αιώνα καί
ή μορφή τής βάσης του ρυθμοΰ Ροκοκό. Ό στρατηγός αύτός τής Βενετίας έγλύτωσε
τήν Κέρκυρα τό 1716 άπό μιά έπιδρομή τών Τούρκων, καί γι’ αύτό έστήθηκε τό άγαλμα.
Ώς τόσο ό γλύπτης τοϋ έργου ήταν ξένος. Ξένος εϊναι καί ό γλύπτης τοΰ Μοροζίνη, πού εϊναι στημένος στήν άνατολική πλευρά τοΰ παλαιοΰ θεάτρου καί σήμερα Δημαρ
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χείου τής Κερκύρας. Τό 1830 ομω; ό Παύλος Προσαλέντης έδημιούργησε τόν χάλκινον
άνδριάντα τοΰ Ά γγλου Αρμοστή Ά νταμ, πού υπάρχει μπροστά στο παλάτι της Κέρ
κυρας. Κατόπιν άπό τον Προσαλέντη υπήρχαν εξακολουθητικά Ιλληνες γλυπτές στήν Κέρ
κυρα. Ανάμεσα σαύτούς ξεχωρίζει ό Βαγγέλης Κάλλος, πού σπούδασε καί στήν Αθήνα.
Ή άρχιτεκτονική τής Έπτχνήσου διετήρησε πολύ τούς ρυθμούς πού τής έρχονταν
άπο τήν Εσπερία. Άφοΰ πρώτα δέχτηκε τά Βυζαντινά διδάγματα, δπως δείχνει καί ή
Εκκλησία τών Α γίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου στήν Κέρκυρα, έπειτα έπέρασε καί αύτή
άπό τήν ’Ιταλική Αναγέννηση, άπο το Ροκοκό, άπό τό Μπαρόκ καί άπό όλες τις άλλες
ρυθμικές άλλαγές τής άρχιτεκτονικής τής Δύσης, Γι’ αύτό ή μορφή κάθε πολιτείας τής
Επτάνησου μοιάζει μέ τη μορφή πολλών ’Ιταλικών. Ή Κέρκυρα μέ τά ψηλά της σπίτια
θυμίζει Ναπολιτάνικες συνοικίες καί τά στενά της μας μεταφέρουν στις Συρακούσες.
Ή Ζάκυνθος μοιάζει μέ διάφορες μικρές ’Ιταλικές πόλεις. Καί δεν έφάρμοσαν μόνον γιά
τόν εαυτό τους οί Έπτανήσιοι τά διδάγματα τής Αρχιτεκτονικής τής Δύσης. Τά έδωσαν
καί πιο πέρα. Έ τσι πήρε διδάγματα άρχιτεκτονικής άπο τήν Κέρκυρα καί ή Πάτρα.
Έπήρε τις άφθονες στοές, τά περίφημα «βόλτα». Καί αύτό γίνηκε, γιατί τό πρώτο
σχέδιο τής νέας Πάτρας τό έδωσε Κερκυραϊος καί γιατί εις τήν Πάτρα βρέχει πολύ,
δπως καί στήν Κέρκυρα.
Ά ν άπό τις εικαστικές τέχνες προχωρούσαμε καί στή μουσική τής Έπτανήσου,
θά βρίσκαμε έκεϊ μεγαλύτερη τήν έπίδραση τής Δύσης. Ό Μάντζαρος, ό Καρέρ, ό
Σαμάρας. ό Λαυράγκας, οί Λαμπελέτ, ό Καίσαρης, ό Γκρέκ, πήρανε πολλά άπό τήν
’Ιταλική τέχνη τήί μουσικής καί μερικοί άπό αυτούς έμειναν ώς τό τέλος παιδιά της
άχώριστα.
Παράλληλα βέβαια πρέπει να μελετηθούν κι’ οί έπιδράσεις τής Δύσης στήν επτα
νησιακή ποίηση καί να έξηγηθή ή άξιοθαύμαστη άνθισή της.
*
* *
Ή επτανησιακή τέχνη καί λογοτεχνία έχουν πολλά ζητήματα άξια νά μελετηθούν.
"Ολος ό Επτανησιακός πολιτισμός πρέπει νά έξετασθή καί νά διαφωτισθ?). Ά π ’ αύτό θά
προκύψη μεγάλη ωφέλεια. Γι’ αύτό είναι άνάγκη νά πραγματοποιηθή ή ιδέα τής δημιουρ
γίας ένός επιστημονικού κέντρου Επτανησιακών μελετών στήν Κέρκυρα, δπως το έπρότεινεν ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Ρώμης κ. Γεώργιος Ζώρας καί δπως καί μεΐς τό^
υποστηρίξαμε. Μέ μιά τέτοια εργασία θά συνεχισθοΰν καί θά σωθούν οί παραδόσεις τής
Επτανησιακής τέχνης καί θά βαδίση αύτή σέ νέα πρόοδο. Πρέπει πολύ νά μελετηθή ή
Επτάνησος πού δπως έγραψεν ό Στέφανος Μαρτζώκης, « είναι έπτά γεωγραφικά σημεία,
πού τά έχώρισαν τά ηφαίστεια διά νά τά ένώση ό νοΰς μ’ δλη τήν άνθρωπότητα».

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΤΡΑΓΟΎΔΙ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ μουσικοσυνθέτου κ. Δ. Σ. ΛΑΥΡΑΓΚΑ
Δημώδη άσματα, καντάδες, Αθηναϊκό τραγοΰδι.
Το δ η μ ώ δ ε ς ά σ μ α ενός Λαοΰ είναι τό κάτοπτρον τής ψυχικής του διαθέσεως,
είναι ή συνολική έκδήλωσις τών συναισθημάτων του, τοΰ χαρακτήρος του, μία είκών
τής καλλιτεχνικής του διανοήσεως καί τρόπον τινα ό μουσικός ’Εθνισμός του. Τά λαϊκά
τραγούδια άποτελοΰν τήν πρωτογενή φόρμαν καί τήν βάσιν τής μουσικής άναπτύξεως
ένός Έθνους, χειριζόμενα δέ άπό έμπνευσμένους σύνθετα:. είτε αύτοτελώς είτε έν μιμήσει, προσδίδουν τό εθνικόν χρώμα εις έν μουσικόν καλλιτέχνημα.
Αί λαϊκαί μελωδίαι έκίνησαν λίαν ένωρίς τό ένδιαφέρον τών μεγάλων μουσουργών
καί διαφοροτρόπως τάς έχρεισιμοποίησαν. Εϊς τούτων, ό Σοπέν. έμπνεό μένος άπο τήν
ουσίαν καί τό πνεύμα τών λαϊκών μελωδιών τής πατρίδος του Πολωνίας, υπήρξε ό
κατ’ εξοχήν έθνικιστής μουσουργός τοΰ παρελθόντος αίώνος.
Τό Ελληνικόν Λαϊκόν τραγοΰδι άποκρυσταλλωθέν άπό μακροΰ χρόνου εις τήν
Ελληνικήν ψυχήν ώς έθνικόν σύμβολον, είναι πρότυπον ειδικής μελοποιΐας καί ρυθμού,
είναι μία έξόχως ιδιόρρυθμος φανέρωσις τής καλλιτεχνικής Ιδιοσυγκρασίας μας, τής
τόσον ίδανικώς έντρυφώσης εις τό μελαγχολικόν καί σκούρα χρώμα τών Ανατολικών
τρόπων. Καί τά τραγούδια, τά καθ’ αύτό λαϊκά, άκραιφνοΰς πρωτοτυπίας, άλλ’ άγνώστου έμπνεύσεως συνθέματα, ένέχουσι τόσον συγκεκριμμένην τήν έκφρασιν, τόσον φα
νερόν τό πάθος πού τά διαπνέει, είτε λυρικά εϊτε κλέφτικα είναι, τόν ρυθμόν τόσον
καλιστόν, ώστε τά διακρινή κανείς εύκόλως μεταξύ τών άλλων Ελληνικών έπίσης άσμάτων τών οποίων δμως ή καταβολή καί ή έ'μπνευσις έρχεται έξωθεν.
Πολλοί Τουρκικοί σκοποί, ’Ιταλικές καντσονέτες, Σερενάτες κ. λ. π., πού έφεραν εις
τόν τόπον μας ξέναι έμπορικαί καί ναυτικαί έπιληψίαι, παρέμειναν μετά, καί ύπέστησαν
τήν άπαραίτητον λαϊκήν ζύμωσιν καί μεταβολήν, άφοΰ δέ ένεδύθησαν τόν δημώδη
τύπον, έπολιτογραφήθησαν καί άπέκτησαν όριστικώς τήν Ελληνική ιθαγένειαν. Τό
Β Καράβι ένα άπό τή Χιό » ή « ή Καταδίκη τοΰ Κλέφτου », τό « Πήττα πού έφαγε
ό Σπανός », διά νά άναφέρω δσα τυχαίω: μοΰ έρχονται εις τήν μνήμην, μολονότι έχουν
ξενικήν τήν προέλευσιν, δύνανται νά θεωρηθώσιν πλέον ώς Ελληνικά δημώδη, άπό τά
έγκατα τών οποίων λείπει μόνον τό Ελληνικόν πρωτόπλασμα.
Ώς εΐπον παραπάνω, τά λαϊκά τραγούδια άποτελοΰν τήν βάσιν τής Εθνικής μου
σικής έξελίξεως ένός λαοΰ. Εις αύτά θά προστρέξη ό συνθέτης διά νά δη μιουργήση
τήν έθνικήν του σονάταν, καί εις τούς ρυθμούς των νά διαμορφώση τήν νέαν της
μορφήν. Έ να διάστημα, ένα κλάσμα μουσικής φράσεως, ένα σκύρτημα ρυθμού μία
παράξενη διαφωνία, πού διολυσ^αίνει άσυνειδήτως εις το αφελές τραγούδι τού βουνού
δίδει ευκαιρίαν εις τον έμπειρον καλλιτέχνην νά οίκοδομήση έργα τέχνης εθνικής άξια
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λόγου. Ή τέχνη, ή άπαράμιλο; τεχνήτρα, δέν έχει παρά νά άπλώση τό χέρι τη; εί;
τά πλούτη αύτά διά νά έκπηδήσουν ποταμοί άγνωστου μουσικοϋ μεγαλείου. Αί Κυ
βερνήσει; καί τά Ινστιτούτα τών πεπολιτισμένων Κρατών τή; Δύσεω; έπρόβλεψαν καί
προβλέπουν φιλοστόργω; διά τήν συλλογήν καί διάσωσιν τών λαϊκών των ασμάτων,
ώ ; έάν πρόκειται περί Έθνικοΰ θησαυροΰ, άλλά καί άποστολά; πρό; συλλογήν καί ερευνάν
ξένων τοιούτων διοργάνωσαν. Οΰτω ό Βιλλοτώ ήκολούθη τόν Βοναπάρτην εί; Αίγυπτον
« προ; μελέτην τή; μουσική; τών ’Αράβων καί άλλων λαών τή; Ανατολή; », βραδύτερον δέ τό Γαλλικόν Ίνστιτοΰτον άπέστελλεν εί; Ελλάδα καί Ανατολήν τόν μου
σουργόν Β. Δέ Κουρδαί πρό; συλλογήν καί μεταγραφήν Ελληνικών μελωδιών.
Ή έναρμόνησι; καί επεξεργασία τοΰ μελοδικοΰ τούτου ύλικοΰ, είναι βεβαίω; τεχνικώ; άπταιστο;, αίσθητικώς δμω; μή έπαρκώ; ήρμοσμένη πρό; τήν εθνικήν ούσίαν
τών τραγουδιών. Ά λλαι συλλογαί ελληνικών άσμάτων, μία 24 κυπριακών τραγουδιών
τοΰ κ. Αποστολίδου καί ΰπ’ έμοΰ έναρμονισθέντων καί άλλη τοΰ κ. Περνώ, είναι όλιγώτερον γνωστοί. Μία τρίτη τοΰ κ. Ν. Λάβδα είναι πληρεστέρα καί περισσότερον δια
δεδομένη τών άλλων.
Αλλά ή ιδιωτική πρωτοβουλία δέν δύναται νά κάμη έκεϊνο πού θά κατορθώση
Κυβερνητική μέριμνα διαθέτουσα δλα τά μέσα πρό; τοΰτο. Ή συλλογή δύναται νά
ένεργηθή ύπό επιτροπή; άποτελουμένη; άπό ένα ομογενή μουσουργόν, ένα φιλόλογον
καί Ινα φωνογραφικόν όπερατέρ, ή όποία περιερχομένη παλαιάν καί νέαν Ελλάδα, τάς
Νήσους κ. λ. π., νά συλλέξη το ποιητικόν καί μουσικόν υλικόν, νά τό κατατάξη μεθοδικώς, νά ύπομνηματίση τά είδη τών τραγουδιών καί νά τά ταξινομήση. Ή έκ τοΰ
φωνογράφου είς τό πεντάγραμμον μεταγραφή νά γίνη μετά λεπτομερή δοκιμασίαν, νά
γραφοΰν δέ ύπό τό μουσικόν κείμενον πλήν τών λέξεων, αί σχετικαί έπεξηγήσεις ρυθ
μικής άγωγής, χρόνου, χρωματισμοΰ κ. λ. π. Πρό παντός ή μελωδία μόνη άνευ ούδεμιάς έναρμονίσεω;: τό πολύ, νά σημειωθούν αί άρσεις καί θέσεις τής ρυθμικής άγωγής.
Μία λαϊκή έκδοσις δλων τών τραγουδιών μας θά άπετέλη πλούσιον θησαυρόν
άπό τόν όποιον θά έπαιρναν οί συνθέται μας άφθονον ύλικόν διά νά δημιουργήσουν
εθνικήν σονάταν, εθνικόν μελόδραμα.
Ή κ α ν τ ά δ α , τό λαϊκόν τοΰτο τραγοΰδι τών Έπτανησίων, άπότοκον ξενικών έπιρροών καί βενετσιάνικου πολιτισμοΰ, δύναται νά θεωρηθή ώ ; τό μόνον εκπρόσωπον τής
Επτανησιακής λαογραφίας. Ό λαός, ό όποιο; αύτοσχεδιάζει καί στοίχους καί μουσικήν
ταυτοχρόνως, έκτελεϊ συνάμα τήν σύνθεσίν του εί; πρωτόγονον άρμονικήν χορωδία μέ
πρίμα, σεκόντα, μπάσα, σουλτάνε; κ. λ. π., έν άντιθέσει πρό; τό μονόφωνον μελολόγημα τή; λοιπή; Έλλάδο;, δπου τό τριημητόνιον καί λοιπά στοιχεία τοΰ χρωματικοΰ
άνατολικοΰ τρόπου χρησιμεύουν ώ ; βάσις τών λαϊκών τραγουδιών. Τά κοράλε αύτά μέ ·
τά όποια ό Επτανησιακός λαό; έκφράζει το αίσθημά του, καί άποτελοΰν κατά κανόνα
τό άποκορύφωμα πάση; λαϊκή; διασκεδάσεω; καί έορτή;, μένουν μόνον ώς έκδήλωσις
Ιδιαιτέρας τίνος ψυχικής διαθέσεως, δέν είναι δμω; ικανά νά συνεισφέρουν είς τόν 'Έλ
ληνα συνθέτην νέα στοιχεία συνθετικού ύλικοΰ προς δημιουργίαν έθνικής τέχνης. ’Αλ

λά άν οί καντάδες δέν προσφέρουν νέα; πηγάς πρός έθνικήν δημιουργίαν, δπω; τά
δημώδη τής λοιπής Ελλάδος, μένουν πάντοτε χαρακτηριστικά πρότυπα μουσικής έκδηλώσεως ένός τμήματος τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, φανερώνοντα άπολέπτυνσιν μουσικού
αισθήματος καί άνωτέρου επιπέδου καλλιτεχνικήν διαίσθησιν.
Τρίτον είδος λαΐκοΰ άσματο; είναι τό λεγόμενον ’Α θ η ν α ϊ κ ό Τ ρ α γ ο ΰ δ ι , ώ;
τοιοΰτον δέ έννοοΰμεν τις σερενάτες, τις βαρκαρόλες, τά ντουετάκια τοΰ Στρουμπούλη,
τοΰ Ροδίου, τοΰ Κοκκίνου, κ. ά., τά άπλά καί εύκολοτραγούδηστα έκεΐνα άσματα, πού
έκυριάρχησαν στά σαλόνια καί στούς δρόμους τών ’Αθηνών καί σήμεραν είναι λησμο
νημένα. Γραμμένα δλα σχεδόν είς τήν ίδια φόρμα εμπνευσμένα λίγο άπό Επτανησιακή
καντάδα, λίγο Τόστι ή Δέντσα, είχον δλα έν τούτοις κάποιαν ιδιαιτέραν σφραγίδα, ή
οποία ήμποροΰσε νά περάση καί ώς πρωτοτυπία, καί ήτις συνέτεινε νά άποτελέσουν
Ιδιαίτερον τινά τύπον τραγουδιού, χαρακτηριζομένου ώς ’Αθηναϊκόν τραγοΰδι. Άλλά
τά Αθηναϊκά τραγούδια είναι εί; τήν πραγματικότητα κατ’ ούσίαν δπω; οί Ναπολιτάνικες Καντσονέτες, οί Βενετσιάνικες Βαρκαρόλες κλπ., τραγούδια δηλαδή πού είς τήν
μελωδίαν, τόν ρυθμόν, καί τήν έν γένει κατασκευήν των εμφανίζουν διάκρίτα τόν χα
ρακτήρα, τήν ιδιοσυγκρασίαν, τήν ούσίαν τοΰ λαΐκοΰ πνεύματος είς τόν τόπον, είς τον
όποιον έγεννήθησαν, καλλιεργούνται καί ψάλλονται ώς τά προαναφερθέντα; Φρονώ
άδιστάκτως δχι: άθηναϊκόν τραγοΰδι, ύπό τήν έποψιν ταύτην δέν υπάρχει. Ό λαός
πού έδέχθη καί έτραγούδησε γιά μίαν ώρισμένην χρονικήν περίοδον τά «Γ ι’ έσένα γέρ
νει άπαλά », « Έ χει καϋμό ή θάλασσα » κ. λ. π. —ονομάζω δσα προχείρως ένθυμοΰμαικαί τόσα άλλα πού έκαμαν εποχή τότε, τά τραγούδησε φαίνεται έπιφανειακώς καί ώς
μίαν άπλήν βαριατσιόνε τοΰ γλεντιοΰ του. Δέν τά ήσθάνθ βαθειά στήν ψυχήν του
διά νά γίνουν κτήμα του άναφαίρετον καί ό τύπος των κληρονομιά άναπαλλοτρίωτος
διά τάς κατόπιν γενεάς. Γεννημένα καί άνθισμένα είς τήν ώρισμένην έποχήν, άπό ώρισμένους συνθέτας έζησαν καί άπέθαναν μαζί του καί μαζί ίτων.
Άπό τήν ψυχήν τοΰ Λαοΰ άναπηδά τό τραγοΰδι. Τύπος, χωρίς άντιστίξεις καί
έντέχνους εναρμονίσεις, αύθόρμητον, άλλοτε παθητικόν ή θλιβερόν, άλλοτε εΰθυμον καί
χορευτικόν, άπαύγασμα τών ηθών καί έθίμων τοΰ τόπου εί; τόν όποιον γενναται καί
ζεϊ καί έξ ού λαμβάνει τό πατρωνυμικόν του. Κατά παρόμοιον τρόπον έγεννήθησαν
άπό τόν λαόν αί έξωτικέ; βαρκαρόλες καί καντσονέτες πού άνέφερα καί τό ίδιο πε
ρίπου τά δικά μας Σμυρναίικα, Χιώτικα, Επτανησιακά κ. λ. π. τέτοια υποθέτω άρχήν
καί έξέλιξιν είς τό Αθηναϊκόν τραγοΰδι. Είναι άληθές δτι γίνονται άπό καιροΰ εί;
καιρόν κάποιοι διαγωνισμοί πρό; τοΰτο, τά άποτελέσματα δμως αύτών δέν είναι ένθαρρυντικά. Μή λαμβάνοντες μέρος είς αύτούς, δέν έχουν έως τώρα κατανοήση σαφώς
τό πνεΰμα τών προκηρύξεων, κατ’ άκολουθίαν, τά υποβαλλόμενα έργα ή παντελώς
τιποτένια ή άκατάλληλα πρός τόν σκοπόν άποδεικνύονται.
Έν τούτοις ό τύπος τοΰ Άθηναϊκοΰ τραγουδιοΰ, άν δέν ύπάρχη σήμερον εμφανής,
θά γεννηθή άσφαλώς είς λίαν προσεχές μέλλον άπό τήν νέαν λαϊκήν μάζαν, ήτις άναπλάσσεται καί μορφώνεται βαθμηδόν, συγκιρνώσα παλαιάς καί νέα; άντιλήψεις εί; έν
ομοιόμορφον άμάλγαμα. Άπό αύτήν θά έκπηδήση γρήγορα, μαζί μέ άλλα, καί τό
ίδιότυπον τραγούδι πού θά τήν άντιπροσωπεύση προσηκόντως.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΦΤΪΑ ΑΝΑ ΤΟΤΣ ΑΙΩΝΑΣ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ τέως Πρυτάνεως και Προέδρου ’Ακαδημίας Αθηνών
κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΒΟΡΕΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Άποβλαστήματα τών γνωμών, δσας είσήπρου. Ά λ λ ’ ή έπί τούς άλλους λαούς έπίδρασις
γαγεν ή 'Ελλάς, είναι καί τά περί της φύσεως
πολλώ μείζων έγένετο άπό τών χρόνων τοΰ Μα
καί τής άναπτύξεως τοϋ δικαίου καί τά τής φι κεδονικού έλληνισμοΰ. Διά τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου
λοσοφίας τής Ιστορίας καί τής ήθικής συνειδήκαί τών Διαδόχων ό έλληνικός πολιτισμός άσεως και τών ύπερτέρων άρχών καί ιδεών καί
πλοΰται καθ’ άπασαν τήν Ά σ ία ν καί τήν Α ίγυ
άξιών.
πτον, μέχρι τής ’Ινδικής καί τής Αιθιοπίας. Α ί
Ά λλά καί έν τή φιλοσοφία τοϋ καλοΰ ούδέν
έκατοντάδες τών έλληνίδων πόλεων, αΐτινες κατά
σχεδόν ύπάρχει ζήτημα, δπερ δέν ήρευνήθη έν
τούς χρόνους τούτους ίδρύθησαν ή ύπάρχουσαι
Έλλάδι, ωσαύτως δέ έν τή φιλοσοφία τής θρη
έπέδωσαν είς άκμήν, άπέβησαν έν ταϊς χώραις
σκείας. Οί Έλληνες, οϊτινες έν τή άφελεστέρα
ταύταις μεγάλοι φωτός φάροι, οϊτινες κατηύγαέκδηλώσει έδημιούργησαν τούς περικαλλείς περί
σαν τούς έν τώ σκότει καθημένους λαούς καί
τών θεών μύθους, έν δέ τή έπιστημονική άντιάνέπτυξαν τήν διάνοιαν αύτών καί πολλαχώς
λήψει πάσας ΰπετύπωσαν τάς έτι καί νΰν κυ
προήγαγον τόν βίον. Τήν έπίδρασιν τοΰ έλληνικλουμένας περί θρησκείας καί θεοϋ θεωρίας,
κοϋ πνεύματος έδοκίμασαν κατά τήν μακράν ταύάποβλέποντες είς τάς πολλαπλας δυσχέρειας, είς
την περίοδον οί Ρωμαίοι, οί Σύροι, οί Πέρσαι,
άς προσκρούει τών αιωνίων τούτων προβλημά
οί Ά ραβες καί δσοι άλλοι λαοί έπεκοινώνησαν
των ή λύσις, έτι δέ είς την μεγίστην ωφέλειαν,
πρός τάς χώρας τάς ύπό τών Ελλήνων κατοιήν είς τάς κοινωνίας παρέχει ή ευσέβεια καί ή κουμένας.
λατρεία τών ύπερτάτων άξιών, άπεδοκίμασαν μέν
Πολύ μεγαλειτέρα έγένετο ύστερον τοΰ έλληάείποτε τούς άπερισκέπτως άναιροΰντας τήν πίνικοΰ πολιτισμοΰ ή έπί τήν 'Εσπερίαν ροπή, ροπή,
στιν, προέκριναν δ” έκ τών άλλων θεωριών τόν ήτις πλεΐστον συνετέλεσεν είς τήν ’Αναγέννησιν,
θεϊσμόν, δν κατά πάντα τρόπον άνέπτυξαν, καί
τήν μεγάλην άφετηρίαν τοϋ πολιτισμοΰ τών Νεείς τούς έπειτα παρέδωσαν τά μέγιστα σεμνώ ωτέρων χρόνον. Ό μοναχός Βαρλαάμ, ό μυήσας
ματα τής έ>ληνικής φιλοσοφίας.
τόν Πετράρχη είς τών Πιερίδων τά δργια, 6 ΛεόνΆ λ λ ’ ή Ελλάς δέν έδημιούργησε μόνον τόν τιος Πιλάτος, ό διδάσκαλος τοΰ Βοκκακίου, ό
πολιτισμόν τοΰτον, δέν άνέπτυξε μόνον τήν έπιΜανουήλ Χρυσολωράς. ό ίδρύσας έν Φλωρεντία
στήμην καί τήν τέχνην καί τήν φιλοσοφίαν. Ά νέτήν πρώτην σχολήν τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ, ό
λαβε καί τήν ίερωτάτην άποστολήν τά στοιχεία
Πλήθων, ό έμμεσος ιδρυτής τής έν Φλωρεντία
ταΰτα τής άληθείας καί τής έξημερώσεως τών
Πλατωνικής Ακαδημίας, ό Θεόδωρος Γαζής, ό
άνθρώπων νά μεταλαμπαδεύση καί είς τούς άλ Γεώργιος Τραπεζούντιος, οί Λασκάρεις, ό Μάρ
λους λαούς καί νά φωτίση την οικουμένην διά κος Μουσοΰρος, οί Χαλκοκονδύλαι, ό Άργυρότοΰ έλληνικοΰ πνεύματος. Καί άνέλαβε τό έργον πουλος, άλλοι πολλοί εΐναι μεγάλα καυχήματα
τοΰτο ή Ε λλάς έκ χρόνου παλαιοτάτου. Έ στίαι | τής Ελλάδος, άτινα κατά τούς χρόνους τούτους
τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμοΰ έγένοντο πάλαι τής
μετέφρασαν Έλληνας συγγραφείς καί διά τής
Ελλάδος αί άποικίαι, άς οί Έλληνες έξέπεμψαν
διδασκαλίας ένέβαλον ζήλον καί έρωτα άκάθεκατά τά παράλια τής Μεσογείου θαλάσσης καί
κτον πρός τά έλληνικά γράμματα. Ά π ό τών χρό
τοΰ Εύξείνου πόντου, άπό τών 'Ηρακλείων στη νων τούτων ό "Ομηρος γίνεται πάλιν τό παρά
λών μέχρι τής Μαιώτιδος λίμνης καί τής Κύ
δειγμα τών ποιητών, τοΰ Δάντου, τοΰ Καμόενς,

τοΰ Τάσσου, τοΰ Μίλτωνος, τών ύστερον. Τοΰ
Πινδάρου ή μοΰσα έμπνέει τούς λυρικούς ποιητάς · ή Μελπομένη καί ή Θάλεια παρασκευάζουσι τήν τραγωδίαν καί τήν κωμωδίαν τήν
νεωτέραν. Οί Έλληνες συγγραφείς γίνονται ή
ίερά κολυμβήθρα, έν ή βαπτιζόμενοι οί λαοί
άποβαίνουσιν έρασταί τών καλών καί τών σε
μνών καί τών γενναίων.
Ούχί όλιγωτέρα είναι ή έπί τούς νεωτέρους
έπίδρασις τής έλληνικής φιλοσοφίας. Τοΰ Πλά
τωνος καί τοΰ Άριστοτέλους τά διδάγματα κα
θ ’ δλους έκράτουν τούς μέσους αιώνας. Πολλώ
μεΐζον έγένετο έν τοΐς έπειτα χρόνοις τό κΰρος
τών έπιφανέστάτων τούτων σοφών, τών αιωνίων
τής φιλοσοφίας μυσταγωγών καί δαδούχων, περί
τούς οποίους καί τανΰν τά πλεϊστα φιλοσοφή
ματα στρέφονται ώς πλανήται περί έξαισίους
ήλίους.
Τοιαύτη έγένετο ή Ε λλάς έν τή έπιστήμη
καί τή τέχνη, οΰτω δ’ έδολιχοδρόμησεν ή έλληνική μεγαλοφυία έν τω σταδίω τώ φιλοσοφικφ.
Είναι δέ πρόδηλον διατί καί οί παλαιοί λαοί
οί μετ’ αύτήν έλθόντες, καί δή πρώτοι οί Ρω
μαίοι, έκείνην άνεκήρυξαν μητέρα τοΰ πολιτισμοΰ, έκείνην δέ είχον άείποτε πρότυπον έν τή
δημιουργία τοΰ ίδίου αύτών πολιτισμοΰ καί τής
ίδιας αύτών φιλοσοφίας, πολύ δέ μάλλον οί νεώτεροι, οϊτινες έπί τά ίχνη έβάδισαν τών 'Ελλή
νων. Διά τοΰτο ό Μακώλεϋ. τό δαιμόνιον τής
έλληνικής μεγαλοφυΐας θαυμάζων, ομολογεί δτι
τά εύγενέστερα προϊόντα τής νεωτέρας σοφίας
προήλθον έξ αύτής. Καί τοϋ Σέλλεϋ δέ, τοϋ φι
λοσόφου καί ποιητοΰ, έψαλεν ή μοΰσα δτι ό άνθρώπινος τύπος καί τό άνθρώπινον πνεΰμα είς
τό άκρότατον άνήλθον έν Έλλάδι, ήτις ένετύπωσε τήν σφραγίδα αύτής έπί τών άμωμήτων
αριστουργημάτων, ών καί τά συντρίμματα αύτά
προκαλοΰσι τόν ίλιγγον · δτι ή Ε λλάς ένέπνευσεν
όρμάς καί τάσεις, αΐτινες θά διαμένωσιν αιώνιοι,
άποβλέπουσι δέ είς τόν έξευγενισμόν καί τήν έξαρσιν μέχρι τελειώσεως τοΰ άνθρωπίνου γένους · δτι
Έλληνες είναι πάντες οί νεώτεροι, καί οί νόμοι
αύτών καί τά γράμματα καί ή θρησκεία καί ή
τέχνη έχουσι τάς ρίζας έν Έλλάδι. Διά τόν αύτόν
δέ λόγον εις τών έπιφανέστάτων ερμηνευτών τών

άρχαίων έλληνικών συγγραμμάτων, ό Βιλάμοβιτς,
περί τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος είπεν: « *0 Ε λλη
νισμός δέν εΐναι δι’ ήμας άπλώς ό μεγαλειώδης
ξένος πολιτισμός ■ έχομεν άνάγκην αύτοΰ · θά
έχωμεν πάντοτε αύτοΰ άνάγκην, ϊνα γίνωμεν
άνθρωποι. Διά τοΰτο πρέπει ό Πλάτων, πολύ
μάλλον ή ό "Ομηρος καί ή τραγωδία, νά διατελή ό παιδευτής ήμών, μάλλον δέ νά άποβή
παιδευτής ήμών άπό τοΰδε ».
Καί εΐναι εύνόητον, διατί τό έλληνικόν έκεΐνο
πνεΰμα ΰπήρξεν ό φάρος ό φωτίζων τά βήματα
τής Ελλάδος καί έν τή νεωτέρα αύτής άναπτύξει.
Ύπό τήν πνοήν τοΰ πνεύματος έκείνου διετέλει ή έλληνική ψυχή, δτε έχάλκευσε τά δπλα,
δι’ ών άνέκτησε τήν έλευθερίαν, κατέπληξε πάντας καί ένέπνευσε τούς Φιλέλληνας τούς συνεργασθέντας ύπέρ τής άναστάσεως αύτής.
'Υπό τήν πνοήν τοΰ πνεύματος έκείνου, δπως
παρεδόθη είς ήμας έκ τής άρχαιότητος καί δπως
συνεπληρώθη ύπό τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ, έμερίμνησε ή Ε λλάς περί συντάξεως τής χώρας άπό
τής έπαύριον τής έθνικής παλιγγενεσίας, προήγαγε τήν εύη:, ρίαν, έρρύθμισε τήν πολιτείαν,
τήν δικαιοσύνην, τήν έκκλησίαν, ίδρυσε σχολεία,
τελεστήρια τής έθνικής ψυχής, άνηγειρε δ’ είς
τάς τέχνας ναούς, καί Ακαδημίαν προάγουσαν
τήν επιστήμην καί τά γράμματα, έφύτευσε δέ
πάλιν τήν δάφνην έν τώ Παρνασω καί τόν κό
τινον έν τή ίερα Ά λ τ ε ι τής ’Ολυμπίας.
Καί σήμερον, δτε ή νέα Ε λλάς εισάγει τήν
έθνικήν ψυχήν είς τό Πάνθεον αύτής καί με
τ’ άγαλλιάσεως έπιδεικνύει τήν χορείαν τών ήμιθέων, τούς οποίους έν τή πνευματική παλαίστρα
άθλήσαντας έστεφάνωσεν ή ’Αθανασία, καί τάς
δάφνας, διά τάς όποιας καυχάται καί σεμνύνεται
ό Ελληνικός πολιτισμός, τό πνεΰμα τοΰτο συμπαριστάμενον νέαν έμφυσα πνοήν καί υπενθυμίζει
τήν ίερωτάτην αποστολήν, ήν έχομεν νά συνεχίσωμεν τών μεγάλων πατέρων τήν εύκλειαν, νά
δημιουργήσωμεν νέον μεγαλεΐον ίσοστάσιον πρός
τό μεγαλεΐον έκείνων καί νά παράσχωμεν άξίαν
τής Ελλάδος συμβολήν είς τόν παγκόσμιον πο
λιτισμόν.
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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ TOT ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΛΑΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ε λληνικέ Λαέ,
αριθμούς καί δλαι αί ήθικαί καί ύλικαί πραγμα
τοποιήσεις τής διετίας παραμένουν άναμφισβήΤήν στιγμήν πού σημαίνει ή έπέτειος τής με
ταβολής τής 4ης Αύγούστου, ένα παρελθόν κλεί
τητοι διά καλής πίστεως παρατηρητήν.
εται όριστικώς καί ή νέα Εθνική μας περίοδος
Αύτός είναι δ λόγος τοΰ άνευ προηγουμένου
συνεχίζεται.
ένθουσιασμοϋ δστις καί έφέτος έπικρατεΐ άπ’ ά
κρου είς άκρον τής Ελλάδος κατά τόν έορτασμόν
Τήν στιγμήν αύτήν πού ή χαρά τοΰ λαοΰ άνετής έπετείου τής 4ns Αύγούστου καί τής ύπερηπιφύλακτος ξεσπα είς μίαν άποθέωσιν πηγαίου
φανείας πού αισθάνονται δλοι εκείνοι, οί όποιοι
ένθουσιασμοΰ, δύο σημαντικά γεγονότα ήλθον νά
προστεθούν, είς τόν απολογισμόν τής γονιμωτέσυνετέλεσαν είς τό έργον τής άνοικοδομήσεως τών
δύο τούτων έτών.
ρας έλληνικής διετίας. Δύο έπιτυχίαι τής Ε λ 
λάδος, ώς παράγοντος ειρήνης άφ’ ένός είς τόν
Άπό τής άπόψεως τών ήθικών κατακτήσεων
στίβον τής Διεθνούς Κοινωνίας καί ώς παρά
τοΰ Ελληνικού Λαοΰ, έχομεν πρώτον όλοκληρωγοντος άφ’ έτέρου τάξεως καί άξιοπρεπείας έν μένην πλέον τήν κηρυχθεΐσαν έπανάστασιν κατά
τω έσωτερικω. Ή μία έπιτυχία είναι ή υπο
τών ίδιων έαυτών μας. Ή νίκη αύτή είναι ή σπουγραφή τοΰ Συμφώνου μετά τής Βουλγαρίας, ύποδαιοτέρα δλων, διότι θεμελειώνει έπί άκλονήτων
γραφή ή οποία τόσον έδραιώνει τήν ύπόθεσιν τής
βάσεων τήν νέαν έποχήν. Σήμερον δπου κλείουν
Βαλκανικής Συνεννοήσεως, ή άλλη έπιτυχία είναι
τά δύο έτη τής ιστορικής άνόδου τοΰ Έθνους, ήμή κατάπνιξις τής οίκτράς στάσεως ώρισμένων
ποροϋμεν μετά πεποιθήσεως νά είπωμεν δτι έλυλειψάνων τοΰ παρελθόντος, ή όποια διά τής οίκτρώθημεν όριστικώς άπό τάς αθλιότητας τοΰ
τροτέρας της διαλϋσεως καί διά τής Πανελλη παρελθόντος καί δτι έξεκινήσαμεν δλοι μαζύ διά
νίου άγανακτήσεως, ή όποία έπηκολούθησε απέ μίαν νέαν ζωήν. Τίποτε δέν θά σας κάμη τοΰ
δειξε πόσον είναι καταδικασμέναι μέσα είς τήν
λοιπού τά γυρίσετε προς τά όπίσω. Μιά νέα πίάτμόσφαιραν τών ιδεών καί τής δράσεως τής
στις προς τούς έαυτούς μας καί τάς άφυπνισθεί4ns Αύγούστου αί άνατρεπτικαί έξεις καί έν γένει
σας δυνάμεις τής Φυλής μάς οδηγεί προς τά
αί νοσηραί μέθοδοι τοΰ παρελθόντος.
έμπρός.
Μέ τά δύο αύτά γεγονότα, πού δίδουν εύθύς
’Ιδού διατί τήν ύπόθεσιν τής 4ns Αύγούστου
έξ άρχής τήν θέσιν καί τήν κατάστασιν τής Ε λ 
τήν έκαμες ίδικήν σου ύπόθεσιν, Ελληνικέ Λ α έ !
λάδος άπό άπόψεως έξωτερικής καί έσωτερικής
Καί ώς τοιαύτην τήν έξυπηρετεϊς καί τήν προκλείει ό άπολογισμός τής ιστορικής διετίας.
φυλάττεις άπό κάθε είδους ύπονόμευσιν καί άπό
Ή συγκίνησίς μου είναι μεγάλη κατά τήν
πάσης μορφής κακοποιΐαν.
ώραν αύτήν πού έπικοινωνώ μαζύ σου, Ελληνικέ
Τό τίναγμα τής 415 Αύγούστου ύπήρξεν άπό
Λαέ : Άναλογίζομαι τήν Ελλάδα πού μας παρέ- ' τής πρώτης στιγμής ή ώραιοτέρα έπανάστασις
δωσεν ό κομματισμός, τάς κρισίμους ώρας τοΰ
τής συνειδήσεως ένός λαοΰ, έπανάστασις πού με
έσχάτου κινδύνου, τήν έμπιστοσύνην μέ τήν όποίαν
τέβαλε τήν νοοτροπίαν μιας κακής έποχής καί
μέ περιέβαλες άπό τής 4ns Αύγούστου μέχρι σή
έδωσε πάλιν δλον των τό περιεχόμενον είς τάς
μερον καί έχων πρό έμοϋ δλην τήν εικόνα τοΰ
ήθικάς άξίας, πού διέπουν άπό αιώνων τήν ζωήν
συντελεσθέντος έν τω μεταξύ έργου, εύχαριστώ
τής Ελλάδος.
τόν Θεόν, τόν Βασιλέα καί Σέ διότι μοϋ έδώΤό Έθνος διά τής Λεωφόρου τής 4η; Αύγούσατε τήν δύναμιν νά σώσω τό Έθνος. Τό Έθνος {I στου είσήλθεν είς μίαν περίοδον ώριμότητος. Μετά
πράγματι έσώθη καί είσήλθεν όριστικώς είς τόν
τήν ήρωϊκήν έποχήν τοΰ 1912-13, μετά τήν στιγδρόμον τής άναγεννήσεως. Ό άπολογισμός τής
μιαίαν άφύπνισιν έκείνην ήλθον τά έτη μιας μαδιετίας πρόκειται ένώπιόν σας μέ γεγονότα καί
κρας πολιτικής καί ήθικής κρίσεως, κατά τήν

— 11 —
όποίαν ή χώρα ένόσησε βαρέως. Τήν πολιτικήν
λέως καί ή έκδηλος διάθεσι; τής δημοσίας γνώ
καί ηθικήν αύτήν κρίσιν έπληρώσαμεν άκριβά.
μης μάς έπέτρεψαν νά άναλάβωμεν τόν μεγάλον
Έ ξ αυτής δμως έπήγασεν καί ή θέλησις τής σω
άγώνα τής Κοινωνικής καί Κρατικής ήμών άνατηρίας. Καί ιδού δτι άκολουθοΰμεν σήμερον ένα
συγκροτήσεως.
σύστημα πειθαρχίας καί τάξεως, τό όποιον μας
Τό ιδανικόν μας είναι νά άφίσωμεν δπισθεν
έπιτρέπει νά σκεπτώμεθα, νά άποφασίζωμεν καί
ήμών μίαν Ελλάδα ίσχυράν μέ ώργανωμένας τάς
ήθικάς καί ύλικάς της δυνάμεις. Έδώσαμεν εις
νά οίκοδομοΰμεν στερεά.
τήν Θεάν ’Αθήναν τό δόρυ καί τήν άσπίδα πού
Ό λα δμως αύτά, πάντοτε μέ τήν έμπιστοθά της έξασφαλίζη τήν άμυναν καί τήν δύναμιν.
σύνην τοΰ Λαοΰ. Ούδεμία ύλική δύναμις δύναται
Έ τσ ι δ Έ λλην πολίτης ήμπορεϊ σήμερον νά
νά στηρίξη ποτέ μίαν κατάστασιν στερουμένην
ύπολογίζη χωρίς άμφιβολίαν, νά κανονίζη τάς
ήθικής βάσεως. Καί έπειδή ή ήθική καί Εθνική
ύποθέσεις του χωρίς τούς φόβους καί τάς άνησκοπιμότης" υπήρξαν ή άφετηρία καί ό σκοπός
συχίας τοΰ παρελθόντος.
τής 4ns Αύγούστου, δι’ αύτό ή λαϊκή έμπιστοσύνη
Έτακτοποιήσαμεν άκολούθως τά οικονομικά
περιέβαλε άπό τής πρώτης στιγμής τό έργον μας.
τής χώρας. Έκόπησαν αί άνομοι χεΐρες. πού
Τοΰτο είναι άναμφισβήτητον. Ή λαϊκή θέάφήρουν κατά διαφόρους τρόπους τό χρήμα τοΰ
λησις έξεδηλώθη άπροκάλυπτος είς πάσαν δολαοΰ. Αύτό τό χρήμα τό διεθέσαμεν είς έργα
θεϊσαν μέχρι τοΰδε εύκαιρίαν. Ή λαϊκή θέλησις
κοινής ώφελείας. Έργα πού θά κάμουν παρα
έξεδηλώθη παντού δπου ό Πρόεδρος τής Κυγωγικούς τούς άγρούς τής Ελλάδος, πού θά άνυβερνήσεως ένεφανίσθη. Παντοΰ δπου έξετέθη
ψώσουν τό έπίπεδον τής ζωής τών χωρικών μας,
ύπ’ αύτοΰ ή πορεία τοΰ Κράτους. Ή λαϊκή έπιπού θά δώσουν πλοΰτον, ύγείαν καί χαράν είς
δοκιμασία έξεδηλώθη δι’ δλων τών ψηφισμάτων
τούς άγρότας καί τά παιδιά των. Καί έκρατήτά όποια ώς ένδειξις εύγνωμοσύνης άποστέλλονσαμεν τήν Ελληνικήν δραχμήν σταθεράν μέ θυ
ται αύθορμήτως πρός τήν Κυβέρνησιν. Ή λα
σίας καί μέτρ. αυστηρά χωρίς νά διστάσωμεν.
ϊκή θέλησις έξεδηλώθη διά τών συνεδρίων, διά
Τό άλμα πού έκαμεν ή χώρα είς δλους τούς το
τών ψηφισμάτων τών Δημοτικών καί Κοινοτι
μείς τής Κρατικής καί Κοινωνικής δραστηριότηκών άρχών. Ή θέλησις τών έργατικών καί αγρο
τος είναι άξιον θαυμασμού. Οί άριθμοί είναι χα
τικών μαζών καί ή άπόλυτος έμπιστοσύνη αύρακτηριστικοί καί άποδεικνύουν δτι παντοΰ δπου
τών πρός τήν Κυβέρνησιν έξεδηλώθησαν είς άπαν
έγινεν έργασία εϊχομεν καί αΐίξησιν άποδόσεως.
τα τά έργατικά, άγροτικά καί έπαγγελματικά
'Υπήρξε τόσον γενική ή κινητοποίησις τής πανσυνέδρια είτε γενικά είτε τοπικά, πού έγένοντο
καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα.
τοίας τοΰ τόπου δραστηριότητος, ώστε νά μή
μείνη κλάδος οίοσδήποε άνευ προόδου.
Δέν θά ή το άλλως τε δυνατόν χωρίς τήν
’Ιδού διατί θά προχωρήσωμεν άκαμπτοι καί
εύρυτάτην αύτήν λαϊκήν έντολήν, χωρίς τήν εν
άποφασιστικοί είς τόν δρόμον πού έχαράξαμεν
θουσιώδη έπιδοκιμασίαν τοΰ Λαοΰ διά τό έργον
τήν 4ην Αύγούστου, δχι μόνον μέ διαρκώς αΰτής Κυβερνήσεως, νά λύσωμεν τά τεράστια προ
ξουσαν δύναμιν καί πίστιν, άλλά καί μέ τήν θέβλήματα τά όποια εδρομεν άλυτα δταν άνελάβολησιν νά κόψωμεν πάσαν άνευλαβή χειρα, ή όποία
μεν τήν άρχήν. Προβλήματα έξ έκείνων πού δέν
θά έτόλμα καί νά θίξη άπλώς τό έργον πού χα
άντιμετωπίζονται έάν δέν αισθάνεται μία Κυβέρνησις δτι ό λαός πιστεύει είς αύτήν καί είναι είς
ρίζει καθημερινώς κο'ί περισσότερον τήν εύτυχίαν
είς τόν Ελληνικόν Λαόν.
τό πλευρόν της.
Καί δηλώ, δτι τών άμυντικών τής χώρας δυ
Μέ αύτήν τήν λαϊκήν έμπιστοσύνην καί μέ
νάμεων θά συνεχισθή ή άρτίωσις, δτι ή δικαι
τήν πίστιν μας πρός τήν Ελλάδα τής αΰριον
οσύνη μας θά ύψωθή είς θέσιν έμπνέουσαν είς τόν
προχωροΰμεν είς τό έργον μας. Τό έργον αύτό
πολίτην τό αίσθημα τής άμεροληψίας καί τής
τό παρουσιάζομεν μέ υπερηφάνειαν ένώπιον δλου
τοΰ κόσμου τήν ώραν, κατά τήν όποίαν δύο έτη I εύνομίας απόλυτον, δτι ή οικονομική μας κατάI στασις θά στερεωθή έτι μάλλον, δτι ή γεωργία
συμπληροΰνται, άφ’ ής ή έμπιστοσύνη τοΰ Βασι- |

μας θ ’ άναπτυχθή άκόμη, ώς καί ή καθυστερού
σα κτηνοτροφία μας, δτι τά μέσα τής συγκοι
νωνίας, τά μεγάλα παραγωγικά έργα, ή οδοποιία,
τά έργα τής Πρωτευούσης, τά έργα τής Κοινω
νικής Προνοίας θά βαδίσουν πρός τήν άνάπτυξιν
καί τήν συμπλήρωσίν των.
'Η ένίσχυσις παραλλήλως τής έργασίας, είτε
σωματικής, είτε διανοητικής, είτε καλλιτεχνικής,
θά συγκέντρωση πάντοτε δλην μου τήν στοργήν
καί δλον μου τό ένδιαφέρον. Ή Έθνική μας έκπαίδευσις, τήν όποιαν είχον έκτροχιάσει οί δηλητηριασταί τής Γ' Διεθνούς, θά συνέχιση μέχρι
τέλους τόν δρόμον τής έξυγιάνΟεως καί τής άνορθώσεως. Ό τεχνικός μας έξοπλισμός θ ’ άρτιωθή
καί τό έπιστέγασμα δλων τών αγώνων τής ανα

δημιουργίας πιστεύω, δτι θά είναι ή ήθική καί
πνευματική άνθησις τής ζωής μας, ώστε καί πά
λιν ή μικρά αύτή γωνία νά έκπέμψη μακράν μίαν
ήμέραν τήν λάμψιν τοϋ πολιτισμοΰ της.
Έ τσι θέλομεν ήμεϊς τήν Ελλάδα καί αύτήν
τήν Ελλάδα θά δημιουργήσωμεν.
Εισερχόμενοι εις τό τρίτον έτος τής Ε λλη
νικής άναγεννήσεως πιστεύομεν ζωηρότερον είς
τά υψηλά πεπρωμένα τοΰ Έθνους καί προσβλέπομεν ύπερήφανοι καί γαλήνιοι πρός τό μέλλον.
Μέ αύτάς τάς σκέψεις καί μέ αύτά τά αίσθήματα, σέ χαιρετίζω ώς συναθλητήν, Ε λλη
νικέ Λαέ, κατά τήν ώραν αυτήν της ιστορικής
έπετείου, βέβαιος, δτι θά φαίνεσαι πάντοτε άντάξιος τής Πατρίδος καί τής 'Ιστορίας της.

Η 4Η Α Τ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Τ
Ραδιοφωνικός λόγος τοϋ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Ρώμης
κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ ΖΩΡΑ
Ά π ’ άκρη σ’ άκρη τής Ελλάδος, άδελφωμένοι δλοι οί Έλληνες γιορτάζουν σήμερα μ’ άγνό
κι’ άδολο ένθουσιασμό, μέ ίκανοποίησι καί πίστι,
μέ υπερηφάνεια καί έθνική χαρά τή δεύτερη έπέτειο τής 4ης Αύγούστου, πού άποτελεϊ ένα άπ’τούς κυριώτερους σταθμούς στήν ιστορία τής
Πατρίδος μας.
Ή 2όη Μαρτίου κι’ ή 4η Αύγούστου είναι
τώρα πιά στήν καρδιά κάθε Έλληνας οί δύο χρο
νολογίες, πού μέ συγκίνησι τοΰ θυμίζουν τό με
γαλείο καί τήν δόξα τής Ελλάδος. Γιατί άν ή
25η Μαρτίου μας φέρνει κάθε χρόνο στη θύμησι
τούς άνισους άγώνες, πού μιά χούφτα ύπερανθρώπων πατριωτών άνάλαβε έναντίον μιας με
γάλης, κι’ ώς τότε άνίκητης, αυτοκρατορίας, γιά
νά μας χαρίση τή λευτεριά καί νά μας σώση άπό
μιά μακραίωνη δουλεία, ή 4η Αύγούστου κάθε
χρόνο μάς φέρνει στό νοϋ μιά πραγματικά ήρωϊκή προσπάθεια, πού ένας άνθρωπος—μέ τή συγκατάθεσι τοΰ Βασιλιά-άρχιζε γιά τή σωτηρία τοΰ
Κράτους, πού βρίσκονταν στό χείλος τής άβύσσου κι’ άπό στιγμή σέ στιγμή ύπήρχε κίνδυνος
καί πάλιν νά ριχτή σ’ ένα άδελφοκτόνο αιματη
ρό πόλεμο ή νά γίνη ύπόδουλο σέ μερικούς ξε-

νοπληρωμένους προδότες. Ά ν οί άγώνες τοΰ ’21
έσωσαν τή Πατρίδα μας άπό μιά δουλεία, ή πρω
τοβουλία τοΰ ’36 τήν έσωσεν άπό μιά νέα ύποδούλωσι. Ά ν ή 25η Μαρτίου άνέστησε τήν Ε λ
λάδα άπ’ τή στάχτη, ή 4η Αύγούστου τήν άνεγέννησεν έκ θεμελίων καί τής άνέκοψε τό δρόμο
τής βέβαιης καταστροφής.
Γ ι’ αύτό κι’ ό έλληνικός λαός, ό άδέκαστος
καί πατριωτικός αύτός λαός, πού βαθειά στή
ψυχή του ξέρει, μακρυά άπό £ητορίες νά νοιώθη
καί νά διαισθάνεται τά μεγάλα έργα, έορτάζει
σήμερα μέ συγκίνησι τήν έπέτειο τής ’Εθνικής
Αναγέννησης, τής ’Εθνικής Σωτηρίας. Γεμάτος
αύτοπεποίθησι, χαίρεται καί έκδηλώνει τόν ένθουσιασμό του, γιατί ή Πατρίδα του, πού τόσο
πάντα άγάπησε καί γιά τήν όποία μερικοί προ
δότες σέ χρόνια περασμένα τοΰλεγαν πώς δέν
ύπάρχει, πώς είναι μιά λέξι χωρίς σημασία, σώ
θηκε καί ένωμένη ξανάρχισε τήν πορεία πρός τό
μεγαλείο, πρός τόν νέο έλληνικό πολιτισμό. Ηαναβρήκε τήν Ελλάδα, τήν Ελλάδα έκείνη, πού
είχε μάθει άπό μικρός ν’ άγαπάη, γιά τήν όποία
ήταν πάντα πρόθυμος νά θυσιάση τά πάντα, τήν
Ελλάδα πού στά παλιά καί στά καινούρια χρό

νια έθαύμασεν δλος ό κόσμος, κι* ύμνησαν ο', με
γάλοι μας ποιητές, άπ’ τό Σολωμό ώς τό Μαβίλλη, πού πέφτοντας ήρωΐκά γιά τή δόξα Της
άγιαζε τό χώμα τό ίερό, πού δέχτηκε τό αίμα του.

***
Δυο χρόνια περάσαν. Δυο χρόνια μονάχα
κι’ έφτασαν γιά νά γίνη δσο δέν είχε γίνει όλόκληρες δεκαετίες. Δυό χρόνια έφτασαν γιά νά
δείξουν τί μπορεί νά κάμη τό έλληνικό δαιμόνιο,
σάν τό διευθύνουν τίμια χέρια. "Οσοι δέν ένοι
ωσαν άκόμη τ ί είναι τό « έλληνικό θαΰμα », άς
άντικρύσουν μέ ήρεμία καί τιμιότητα τό έργο
πού συντελέστηκε σ’ αύτό τό λίγο χρονικό διά
στημα καί θά τό καταλάβουν. Έ νας λαός πού
βρίσκονταν κουρασμένος, άπελπισμένος, άποκαμωμένος, ένα Κράτος, πού προχωρούσε πρός τήν
άποσύνθεσι, σέ λίγους μήνες όρθώνεται, συντάσσεται, γιγαντώνει καί σύσσωμο περπατάει πρός
τά μεγάλα Ιδανικά, πού ή θεία Πρόνοια τούχει
χαράξει.
Καί σ’ δλα αύτά τόν οδηγεί μιά πεποίθησι,
πού τοΰ τήν έμπνέει ένας άνθρωπος, ένας Έ λ 
ληνας πού έχει πίστι καί θέλησι, ένας ’Εθνικός
Σωτήρας, πού έταξε γιά μόνο σκοπό τής ζωής
του-τπρώτος στήν έργασία καί τελευταίος στήν
άνάπαυσι, πρώτος στή θυσία καί τελευταίος στό
συμφέρο, πρώτος στόν άγώνα καί τελευταίος στό
κέρδος - νά έργαστή γιά τήν Πατρίδα του. ’Ερ
γάτης μέ τούς εργάτες, άγρότης μέ τούς άγρότες, δάσκαλος μέ τούς δασκάλους, φτωχός μέ
τούς φτωχούς, στρατιώτης μέ τούς στρατιώτες,
πατέρας μέ τούς πατέρες, νέος μέ τή νεολαία,
μέ τό μειδίαμα στά χείλη γιά τούς καλούς, καί
τή δύναμι στό χέρι γιά τούς προδότες, πάντα
καί παντοΰ βρίσκεται γιά νά άναπτερώση τό φρό
νημα, καλώντας μέ τή σάλπιγγα δλους στόν κοι
νό άγώνα. Κι’ ό καθένας δπου καί νά βρίσκεται,
ξέρει, πώς δέν είναι μόνος, νοιώθει πώς τήν ώρα
πού σκυμμένος οργώνει τή γή τήν εύλογημένη
της Πατρίδας του ή γέρνει τό κεφάλι του πάνω
στό γραφείο, υπάρχει κάποιος πού κοντά του
βρίσκεται καί πού άκατάπαυστα έργάζεται γιά
νά τοΰ έξασφαλίση τήν ήσυχία καί τήν άσφάλεια,
τό ψωμί καί τήν τιμή. Ξέρει πώς κανένας κίν
δυνος έξωτερικός ή έσωτερικός δέν τόν άπειλεϊ,
ξέρει πώς ή Κυβέρνησι φροντίζει γιά νά τόν προ-

στατεύση καί τον έξασφαλίση άπό κάθε είδους
απόπειρα ■ καί δλοι άδελφωμένοι ένώνουν τις δυ
νάμεις καί τις προσπάθειές τους σ’ ένα κοινό
άγώνα γιά μιά καλλίτερη αΰριο.
Τούς δίνει θά££ος καί δύναμι τό έργο πού
συντελέστηκε στά δυό τελευταία χρόνια, στά δυό
χρόνια, πού ό Μεταξας πήρε αποφασιστικά τά
ήνία τοΰ Κράτους καί διαλέγοντας κοντά του συ
νεργάτες άξιους καί ανιδιοτελείς άρχισε μέ εν
θουσιασμό τόν άγώνα τής έπανορθώσεως καί τής
έθνικής άναγεννήσεως. Πόσα δέν κατωρθώθηκαν
στό, σχετικά, μικρό αύτό διάστημα !

***
Σ’δλες τις κατευθύνσεις, σ’ δλα τά πεδία, σ ’ δλες τις κοινωνικές τάζεις μιά γρήγορη, άλλά
ταύτόχρονα φροντισμένη καί συστηματική δρασι
έδωκε άριστα άποτελέσματα. Αύτές τις ήμέρες
ό τύπος άνακεφαλαίωσε περιληπτικά το έργο τοΰ
Μεταξά στά δυό χρόνια τής Κυβερνήσεώς του:
στή δ ι ο ί κ η σ ι τ ο ϋ Κρ ά τ ο υ ς μέ τήν άναδιοργάνωσι τής Κεντρικής ύπηρεσίας καί μέ τήν αύξησι τής δυνάμεως τών νομαρχών, στήν κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή π ρ ό ν ο -x μέ τά πραγματικώς καταπλη
κτικά μέτρα γιά τήν προστασία τών νεανικών
ήλ.ικιών, τής μητρότητος, τών άδυνάτων, τών
πτωχών, κάθε τάξεως έργαζομένων κ. λ., στά
δ η μ ό σ ι α έ ρ γ α μέ τήν έκτέλεσι νέων οδικών
δικτύων, νέων σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, καί
διαφόρων άποξηραντικών καί παραγωγικών έρ
γων, στή γ ε ω ρ γ ί α κ α ί β ι ο μ η χ α ν ί α μέ τήν
άνακούφισι τοϋ άγροτικοΰ πληθυσμού, μέ τήν
προστασία κάθε παραγωγικής δυναμικότητος τής
χώρας καί μέ τήν πατρική ύποστηριξι τώ ν έρ
γαζομένων, στό έμ πό ρ ιο μέ τήν προστασία τής
έμπορικής ναυτιλίας καί τή λογική όργάνωσι καί
διακανονισμό τοΰ έξαγωγικοϋ καί εισαγωγικού
έμπορίου, στά ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά μέ τή σχεδόν ίσοσκέλισι τοΰ προϋπολογισμού παρ’ δλα τά έξοδα
διά τά νέα μεγάλ.α έργα, καί τήν αύστηρή προ
στασία τοΰ έθνικοΰ νομίσματος, πού άνέκτησε
τήν παλιά του π ίσ τ ι’ στήν έ ρ γ α τ ι κ ή πολ. ι τ ι κ ή μέ τούς νόμους γιά τις κοινωνικές άσφαλίσεις γιά τήν αναγκαστική διαιτησία, γιά τόν
όρισμό τών ήμερομισθίων, τών ώρών έργασίας,
τής έβδομαδιαίας άναπαύσεως κ. λ. π., στόν
τ ύ π ο κ α ί τ ο υ ρ ι σ μ ό μέ τήν Σδρυσι τοϋ νέου

— 15 —

— 14 —
ύφυπουργείου, πού τόσο αποτελεσματικά έργά- | τοϋ Κράτους τοΰ δικαίου, ή άναπτέρωσις τοϋ
στηκε γιά τήν άνύψωσι τοϋ τύπου καί γιά τήν ] έθνικοΰ φρονήματος καί ή έπί ηθικών άρχών βάκαλλίτερη έμφάνισι της Χώρας, αποτέλεσμα της
σις τοΰ Κράτους, ή ύποστήριξις κάθε έθνικοΰ
όποιας ήτο νά αύξηθή αίσθητώς ό τουρισμός,
ίδανικοΰ, τής θρησκείας καί τής οίκογενείας, ή
στή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η μέ σειρά μέτρων, πού έσηπνευματική άνύψωσις καί ή έπιτυχής προώθησις
μείωσαν μεγάλη έ/ άττωσι τής έγκληματικότητος,
στό πνευματικό πεδίο, άποτελοΰν τό ήθικο-φιστην έ θ ν ι κ ή Π α ι δ ε ί α μέ ενα συστηματικό
λοσοφικό μέρος τοΰ προγράμματος τοΰ Άρχηγοΰ
έργο γιά τήν άναδιοργάνωσι τής έκπαιδεύσεως,
τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξά.
τήν άνύψωσι τών γραμμάτων καί τεχνών, καί
τήν ϊδρυσι επαγγελματικών σχολείων, στήν ά γ ω γ ή τ ή ς ν ε ο λ α ί α ς μέ τήν ϊδρυσι τής Ε. Ο. Ν.,
τήν έθνική αγωγή τών νέων καί τήν ύποστήριξι
Ά λλά ένα άλλο άκόμη σημείο πρέπει νά έξαρτοϋ ύγειοΰς άθλητισμοΰ.
θή μέ άληθινή συγκίνησι. Ή φροντίδα τής Κυ
Άκόμη πρέπει κανείς νά άναφέρη τήν νέαν
βερνήσεως γιά τόν έλληνισμό τόν έξω τών όρίων
θέσιν, τήν όποίαν ή Ελλάς κατώρθωσε νά κατής Πατρίδος, οπουδήποτε πάλλει μιά έλληνική
ταλάβη είς τό διεθνές πεδίον μέ τήν εύθύγραμκαρδιά καί ζή μιά έλληνική ψυχή. *0 κ. Μεταμη πολιτική της καί τή σύσφιξι φιλικών σχέσεων
ξάς δέν έλησμόνησεν δτι οί Έλληνες πού ζοΰν είς
μέ δλες τίς γειτονικές έπικράτειες, καθώς καί
χά ξένα είναι καί αύτοί παιδιά τής Μεγάλης
τό γιγαντιαΐο έργο, πού συντελέστηκε γιά τήν
Μητέρας, κι’ δτι πάντα σ’ αύτή έχουν στραμμέ
αναδημιουργία καί άνασύστασι δλων τών στρα
νη κάθε σκέψι καί κάθε παλμό τους. Οί Έ λλη
τιωτικών δυνάμεων τής Χώρας καί τής άεροπονες πού βρίσκονται στά ξένα έργάζονται κι’ αύτοί
ρίας, ή όποία, χάρις είς τόν πατριωτισμόν τών
μέ τό μεγαλείτερο ένθουσιασμό γιά τήν 'Ελλάδα
'Ελλήνων δύναται νά άποκτήση νέον συγχρονικαί γιά τό μεγαλεϊό της. Είναι ύπερήφανοι για
σμένον ύλικόν.
τί φέρνουν τ ’ δνομά της καί μέ λαχτάρα παρα
Αύτά είναι τά ύλικά, θά μπορούσαμε νά ποΰκολουθούν τήν πορείαν της. Ά ς ζοΰνε σέ ξένα
με, αποτελέσματα της Κυβερνήσεως Μεταξά.
χώματα, άναπνέουν τόν άέρα της· άς κατοικοΰν
’Εκτός δμως άπ’ αύτά, ίσως καί πολύ περσέ ξένα μέρη, τά μάτια τους βλέπουν τόν ούσότερο άπ’ δλα αύτά, ένα άλλο σημείο είναι άξιο
ρανό της καί τ ’ αύτιά τους άκοΰνε τίς πολυποί
νά έξαρθή, δηλ. τά πνευματικά καί ηθικά τής
κιλες φωνές τών βουνών, τών λαγκαδιών, τής
νέας αναδημιουργίας αποτελέσματα. Γ ιατί τό νέον
θάλασσάς της. Ά ς είναι μακρυά της- κοντά
Κράτος δέν έ'χει μόνον ένα πολιτικό πρόγραμμα,
της ζοΰνε. Κάθε πόνος της δικός τους είναι
άλλά καί μιά κοινωνικό—φιλοσοφική θεωρία. Δέν
πόνος, κάθε χαρά της δική τους είναι χαρά.
έργάζεται μονάχα γιά τά ύλικά συμφέροντα τών
Κ ι’ δμως πόσο είχαν ξεχαστή στά περασμέ
πολιτών του, άλλά καί γιά τήν πνευματική του
να οί Έλληνες τοΰ έξωτερικοΰ! Καμμιά Κυβέράνύψωσι. Τό νέο Καθεστώς είχε νά χτυπήση τίς
νησι δέν είχε δείξει ένδιαφέρο γ ι’ αύτούς. Τίποτα
υλιστικές καί ταξικές θεωρίες καί νά έδραιώση
άλλο δέν μάθαιναν άπό τήν Ελλάδα παρά ειδή
τή δύναμί του σέ άνώτερες πνευματικές καί ήθισεις έπαναστάσεων, κυβερνητικών αλλαγών, έσω
κές βάσεις. ’Ιδίως έπρεπε νά διαλύση τά διάφο
τερικών διχονοιών, κοινοβουλευτικών άγώνων,
ρα διεθνικιστικά κηρύγματα καί νά άνυψώση τά
κουμουνιστικών κινημάτων, έθνικής καταπτώέθνικά μας ιδανικά, τά ιδανικά τής Πατρίδας,
σεως. Σέ κάθε νέο κίνημα, σέ κάθε νέα έπανάτής οίκογενείας, τής θρησκείας. Κ ι’ αύτό άποστασι έβλεπαν τό ειρωνικό μειδίαμα τών ξένων
τελεΐ βέβαια ένα άπό τά σπουδαιότερα κατορ
καί πολλές φορές δέν είχαν οΰτε κάν τό θάρρος
θώματα τοΰ Έθνικοΰ Κυβερνήτου: ή τελειωτική
νά άντικρύσουν κόσμο.
άποσύνθεσις τοΰ κομμουνισμοϋ καί τών κατα
Τώρα δμως άλλαξαν δλα αύτά: οί Έλληνες
στρεπτικών θεωριών του, ή έξασφάλισις τής έσωτοϋ έξωτερικοΰ μποροΰν νά περπατάνε ύπερήφατερικής ασφαλείας καί ή άνύψωσις τής έννοίας
να. Οί ξένες έφημερίδες δέν άναγγέλλουν πιά

έπαναστάσεις, άλλά ήσυχία, τάξι, άσφάλεια · δέν
άναγγέλλουν πιά άνόητους κοινοβουλευτικούς ρη
τορισμούς, άλλά θετική έργασία. Ή Ελλάδα δέν
είναι πιά ένα συγκρότητα σέ άποσύνθεσι, άλλά
ένα οργανωμένο Κράτος, πού ξέρει τί θέλει καί
ποΰ πήγαινε'..
Γ ι’ αύτό όλόκληρος ό έλληνισμός-έντός καί
έκτος τών όρίων - γιορτάζει σήμερα μέ μιά καρ
διά τή μεγάλη τή γιορτή καί δείχνει σύσσωμος
τήν εύγνωμοσύνη του πρός τό Βασιλιά καί τόν
’Εθνικό Κυβερνήτη. Κι’ ό κ. Μεταξάς δταν μι

λάει πρός τό λαό, ξέρει πώς τόν άκοΰνε, δχι μο
νάχα οί χιλιάδες πολιτών πού βρίσκονται κοντά
του, άλλ’ είναι βέβαιος δτι τά λόγια του διασχί
ζουν τούς αιθέρες καί φθάνουν παντοΰ δπου βρί
σκεται μιά έλληνική ψυχή στά πέρατα τοΰ κόσμου.
Ξέρει δτι στήν πρόσκλησί του δλοι είναι παρόντες καί δτι δλοι, δσο μακρυά καί νά εΐναι, τοϋ
ύπόσχονται μέ μιά καρδιά πώς είναι πρόθυμοι
νά τόν άκολουθήσουν στόν έθνοσωτήριον, στόν
μεγάλον, στόν άποφασιστικό άγώνα γιά τό με
γαλείο τής Πατρίδας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
Τήν πρωίαν τής 4ης Αύγούστου συνήλθον έν
Ρώμη τά μέλη τής έλληνικής παροικίας καί έώρτασαν τής 2αν έπέτειον τής ’Εθνικής έορτής τής
4ης Αύγούστου. τΗσαν μεταξύ τών άλλων παρόντες οί κ. κ. Γεώργιος Ζώρας, καθηγητής τής
Νεοελληνικής φιλολογίας είς τό Β. Πανεπιστήμιον τής Ρώμης, οί καθηγηταί Χρίστος Σερπέτηξ, Δημ. Σεϊρλής, ’Ιωάννης Ζόμπολας καί
Θεοφάνης Σκούρτας, ύπότροφοι Υπουργείου Παι
δείας, οί ιατροί ’Ιωάννης Εύαγγελινίδης, Χρόνης
καί Παναγιώτης Χόρτης έσωτερικοί βοηθοί τοΰ
’Ινστιτούτου Κάρλο Φορλανίνι, αί κυρίαι Σκούρτα,
Μοσχονά, Σεϊρλή, οί καλλιτέχναι Όδ. Καζής,
Ίρμα Κολάση, Κλάβα Στάμου, Λυσιμάχη Ά ναστασιάδρυ κ. ά., οί όποιοι καί άνέθεσαν είς τόν
κ. Ζώραν τήν άποστολήν τοϋ κάτω θι τηλεγρα
φήματος πρός τόν ’Εθνικόν Κυβερνήτην:
« Έ ξ ο χ ώ τα το ν Μεταξάν. Α ρ χ η γ ό ν
Κυβερνήσεως Α θήνας.
Έλληνική παροικία Ρώμης έκφράζει δι’ έμοΰ
ένθουσιασμόν δ’ ιστορικήν έπέτειον καί άκλόνητον πίστιν πρός τό Νέον Κράτος.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ζ ώ ρ α ς , καθηγητής Πανεπι
στημίου ».

** *
Ό βαθύφωνος κ. Νικόλαος Μοσχονάς, κατά
τήν είς Ρώμην τελευταίαν διαμονήν του, προ
σκληθείς παρά τοϋ Ραδιοφωνικοΰ Όργανισμοΰ

’Ιταλίας, έξετέλεσεν άπό τόν Σταθμόν Μπάρι
τήν 11 Αύγούστου καί κατά τήν διάρκειαν τής
ειδικής έλληνικής μεταδόσεως, έκλεκτόν πρό
γραμμα μουσικής μέ συνθέσεις έλληνικής καί
ιταλικής μουσικής. Πρό τής έκτελέσεως τοΰ
μουσικοΰ προγ :μματος ό κ. Μοσχονάς άπηύθυνε τόν κάτωθι χαιρετισμόν :
«Είναι γιά μένα μιά πραγματική συγκίνησι νά
άπευθύνω τή στιγμή αύτή άπό τό Ραδιοφωνικό
Σταθμό Μπάρι τόν πιό έγκάρδιο χαιρετισμό μου
πρός δλους τούς Έ λληνας καί πρός τήν Πατρίδα,
πού πάντα καί παντοΰ έχω μέσα στή μνήμη μου.
’Ιδιαίτερη συγκίνησι μάλιστα μέ κατέχει γιατί
σέ λίγες ώρες τό βαπόρι θά μέ φέρη στή γη τής
Ελλάδας, στό γαλανό της ούρανό κάτω άπό τόν
όποιον έζησα τις ώρχιότερες στιγμές τής ζωής
μου, άλλά καί τής καλλιτεχνικής μου σταδιοδρο
μίας. Κάτω άπό τόν ώραΐο ούρανό καί άντίκρυ
στά κυματόβρεχτα άκρογιάλια ένοιωσα τή δύναμι
τής αρμονίας καί αίσθάνθηκα βαθειά τήν άγάπη
τοϋ ήχου. Καί ήταν ό ήχος έκεΐνος ό πρώτος πού
έρχόταν άπό τά βουνά, άπό τή θάλασσα καί άπό
τόν κάμπο τής πατρίδας μας, καί ήταν τό λε
βέντικο κλέφτικο τραγούδι, καί ήταν ή γλυκειά
άθηναϊκή καντάδα, καί ήταν τής Ελλάδας ό
ΰμνος.
Ά π ό τότε μιά μεγάλη δύναμι μέ έσπρωχνε
καί πάντα μιά μεγάλη έπιθυμία σέ μένα κυριαρ-
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χοΰσε νά άνέβω ψηλά καί νά σηκώσω τό 'Όνομα
τής Πατρίδας.
Δύσκολα τά πρώτα χρόνια, άλλά δχι καί άκαρ
πα. Για κάθε άνέβασμα χρειάζεται κόπος καί
ύπομονή, καί χωρίς ποτέ νά λείψη τό θάρρος
καί ή πίστι περίμενα τήν ώρα πού θά έρχόταν
ή βοήθεια.
Ή Μοίρα ποΰ έσωσε την Ελλάδα μας βο
ήθησε καί μένα. Ή 4η Αύγούστου πού φρόντισε
γιά όλα καί για δλους δέν λησμόνησε καί τούς
καλλιτέχνας. Καί ένα άπόβραδο, όταν ό ήλιος
έ^ριχνε τις τελευταΐές του άχτΐδες πάνω στόν
Παρθενώνα έφευγα κι’ έγώ γεμάτος θέλησι καί
έλπίδα γιά τό Μιλάνο.
Μ’ έστελνε γιά ανώτερες σπουδές τό Νέο Κρά
τος, ό Διοικητής τής Πρωτευούσης πού τόσα
έκαμε γιά τήν Καλλιτεχνία μας. Ά ν ή έπιθυμία
τής προσωπικής μου προόδου ήταν μεγάλη, μεγαλείτερη ήταν ή έπιθυμία νά δείξω τήν ευγνω
μοσύνη μου σέ δσους μέ βοήθησαν καί περισσό
τερον άκόμη νά τιμήσω στά ξένα τό δνομα τής
Πατρίδας.
Μέ αύτά τά δπλα άρματωμένος άρχισα τόν
άγώνα. Δέν ήταν εύκολος δ αγώνας αύτός. Ά λ 
λά ή εικόνα τής Πατρίδας πάντοτε μέ βοηθούσε
καί μοϋ έδιδε θάρρος. Καί δταν σέ λίγο καιρό
ανέβαινα τις μεγαλείτερες Σκηνές τοΰ κόσμου,
πού τά πιο φημισμένα όνόματα Καλλιτεχνών τις
είχαν δοξάσει, ένοιωσα άπό μιά ιερή συγκίνησι
νά τρέμουν τά γόνατά μου. Καί οί σκηνές παρίσταναν ξένες θάλασσες, ξένους ούρανούς. Ά λ 
λά ή δική μου ψυχή πετούσε πάντα στό δικό
μας ούρανό καί στή δική μας θάλασσα, καί το
τραγούδι μου φτωχή ήταν θυσία στό Μεγάλο Βω
μό τής Πατρίδας.
Καί μετά ήρθαν καί άλλες έπιτυχίες στή
μεγάλη Αμερική, πού τόσοι καί τόσοι συμπατριώταί μας έργάζονται τίμια γιά τό ψωμί καί
γιά τή τιμή τής Πατρίδας. Νόμισα, πώς ε ί
χα γυρίσει γιά λίγο σέ ένα κομμάτι 'Ελλάδας,
ένοιωσα τριγύρω μου μιά φιλική ατμόσφαιρα και

P Α Δ Ι Ο ΦΩ Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ ΜΗΝΟΣ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ

μέ τούς άλλους Έλληνες ζητήσαμε άπό μακρυά
λίγη Πατρίδα.
Καί τώρα, μετά άπό ένάμισυ χρόνο απουσία
ξανάρχομαι στήν Ελλάδα. Τήν έρχομένη Κυρι
ακή τό άπόγευμα τό πλοίο θά μέ φέρη στό αγα
πητό λιμάνι άπό δπου θά άντικρύσω τόν Παρ
θενώνα μας, πού τόσες σεληνοφώτιστες βραδυές
τοΰ τραγουδούσα κάτω άπό τά 'Ιερά του χώμα
τα, καί μέσα στά στενά τής Πλάκας. Θά βρήσκομαι στήν 'Ελλάδα μας, στή λατρευτή Πα
τρίδα, στό Νέο Κράτος τής 4ης Αύγούστου, πού
μέ βοήθησε στή δημιουργία μου. Θά βρεθώ καί
πάλιν κοντά στούς αγαπημένους μου συναδέλφους,
πού πολεμούν καί αύτοί τίμια γιά τήν τέχνη
μας.
Αύτή τή στιγμή στέλνω τό γεμάτο εύγνωμοσύνη καί συγκίνησι χαιρετισμό μου σέ δλους
τούς Έλληνες καί σέ δλους πού μέ βοήθησαν.
Σέ λίγες ώρες τώρα πειά θά πατήσω γεμάτος
χαρά τό πόδι μου έπάνω στό έδαφος τής Πατρί
δας καί ταπεινά θά φιλήσω τό 'Ιερό χώμά
της».

·#* *

Ή γνωστή καλλιτέχνις τοΰ άσματος καί καθηγήτρια πιάνου είς τό Ελληνικόν Ώδεΐον Α θ η 
νών, "Ιρμα Κ ο λ ά σ η είς τήν όποίαν τελευταίως
άνετέθη ή καλλιτεχνική διοργάνωσις τών μου
σικών προγραμμάτων τών έλληνικών μεταδόσεων
τών σταθμών Μπάρι καί Ρώμης (βραχέων κυμά
των), κατόπιν ειδικής προσκλήσεως τοΰ Ραδι
οφωνικού ’Οργανισμού ’Ιταλίας έξετέλεσε έκλεκτόν πρόγραμμα ελληνικής μουσικής μεταδοθέν
τήν 23ην Αύγούστου άπό τό δεύτερον ραδιοφω
νικόν συγκρότημα ’Ιταλίας, ήτοι τούς έξης Σταθ
μούς : Μιλάνου, Τουρίνου, Γενούης, Τεργέστης,
Μπολτσάνο, Φλωρεντίας β! καί Ρώμης β! Τό
πρόγραμμα περιελάμβανε τάς κάτωθι συνθέσεις :
Σ π ά θ η : 1) Άλατσατιανή, 2) Λαγιαρνί, Πονηρ ί δ η : 1; Νανούρισμα, 2) Παπαδιά, Π ε τ ρ ί δ η :
Τριγυτός, Σ φ α κ ι α ν ά κ η : Ντούρου-Ντούρου,
Λ ά β δ α : Τά μ ά τ ι α τ ο ΰ Δήμου.
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ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

1. - Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, δημοσιογράφου καί ιστορικού συγγραφέως: «ό Κονδυλάκης
καί τό χρονογράφημα».
3. - ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, διευ&υντοΰ Καλών Τεχνών 'Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας: « Ή ελληνική Τέχνη στήν Έ κθεσι τής Βενετίας ».
4. - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ, καθηγητοΰ νεοελληνικής φιλολογίας έν τω Πανεπιστημίω
Ρώμης: «Ή 4η Αύγούστου ».
5. - Α. ΛΑΣΚΑΡΗ, ίατροϋ: « Ή Εθνική εορτή τής 4η? Αύγούστου».
9. - Α. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, λογοτέχνου καί θεατρικού κριτικού: «Τ ο λυρικό Θέατρο».
11. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΣΧΟΝΑ, καλλιτέχνου: «Χαιρετισμός πρός τούς ομογενείς Ε λ
λάδος καί ’Αμερικής».
13. - ΓΚΟΥΙΔΟ ΤΟΥΡΚΗ, μουσικοϋ κριτικού: « Πώς βλέπει ένας ξένος μουσικός τή
νεοελληνική μουσική ».
14. - ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΝΤΗ, ίατροϋ: « Φυματίασις καί διατροφή ».
16. - ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΠΕΡΡΑ, διευθυντοΰ τής χειρουργικής κλινικής τοΰ Δημοτικού
Νοσοκομείου ’Αθηνών: « Ή θωρακοπλαστική κ α ί’ή σημασία της».
18. - ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ, καθηγητρίας καί συγγραφέως: Τό βαλκανικόν Ίνστιτοΰτον».
20. —ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ, λογοτέχνου: « ’Επιδιώξεις καί'επιδράσεις τής συγχρόνου πε. ' ζογραφίας».
23. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, προέδρου ’Ακαδημίας ’Αθηνών, καθηγητοΰ
Πανεπιστημίου: « Ό κοινός πολιτισμός Τούρκων καί Ε λλήνων».
25. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ, ΐατροΰ, έπιμελητοϋ Δερματολογικοϋ τμήματος
τοΰ μαιευτηρίου « Μαρίκα Ήλιάδη»: «Οί σημαντικώτεροι σταθμοί είς την ιστο
ρίαν τών άφροδισίων νόσων ».
26. - ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΗ, συγγραφέως, λογοτέχνου: «Ό Λόρδος Μπάϊρον · στήν
’Ιθάκη ».
27. - ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγητοΰ, λογοτέχνου καί κριτικοΰ:
« Τάσεις τή; Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ».
30. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ, λογοτέχνου καί θεατρικοΰ συγγραφέως: « Ό Πρίγκηψ
Νικόλαος ».

Ά π ό τάς δημοσιευομένας διαλέξεις ή τοΰ κ. Φ. Γ ι ο φ ύ λ η μετεδόθη τήν 22ην Μαΐου, ή
τοΰ κ, Δ. Λ α υ ρ ά γ κ α τήν 14ην ’Ιουλίου, ή τού κ. Θ. Β ο ρ έ α τήν 29ην Μαΐου, ή τού
κ. Γ. Ζ ώ ρα , ώς καί τό διάγγελμα τοΰ κ. Μ ε τ α ξ α τήν 4ην Αύγουστου 1938.
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