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Η ΛΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ

Ό  ραδιοφωνικός σταθμός τοϋ Μπάρι εΐχε τήν έμπνευσιν έπ’ εύκαιρία τής 26ί? επετείου τής 
άλώσεως τής Θεσσαλονίκης νά όογανώση ειδικήν εκπομπήν είς τήν όποίαν νά μεταδοθούν ειδικό 
χαιρετισμοί τών άνθ-ρώπων τών Γραμμάτων, τής Τέχνης καί τής Επιστήμης διά τό πανηγυριζό- 
μενον γεγονός. Έκ τών χαιρετισμών αύτών δημοσιεύομεν κατωτέρω τούς χαρακτηριστίκωτέρους:

# *

Μέ τήν πολιτισμένην καί φιλοπρόοδον Μακεδονικήν πρωτεύουσαν μέ συνδέουν καί 
αναμνήσεις καί πολλαί γνωριμίαι. Ό ταν πρό 26 έτών, τήν 261'ν ’Οκτωβρίου έορ- 
τήν τοϋ πολιούχου της 'Αγίου Δημητρίου τήν έπρωτογνωρίσαμε καί της έφέραμε ώς 
έλευθερωταί τόν χαιρετισμόν της Μεγάλης Πατρίδος, τής Ελλάδος, τήν εύρήκαμε 
δονουμένην άπό ελληνικόν παλμόν, πράγμα πού μας συνεκίνησεν ιδιαιτέρως. Δέν 
ήτο άπλώς ή μεγαλειτέρα πόλις τής Νέας 'Ελλάδος. Ήτο καί ή σφύζουσα παλαι- 
όθεν άπό ελληνικήν ζωήν καί διατηρούσα πιστώς τάς έλληνικάς παραδόσεις. Ή 
πρό 26 έτών δμως άρχίσασα νέα ζωή της άνακόπτεται άπό διαφόρους περιπετείας, 
άλλα δέν σβύνει μαζί μέ τάς τελευταίας φλόγας της τραγικής έκείνης όλοκαυτώσεως. 
Σήμερον ή Θεσσαλονίκη άναγεννάται κυριολεκτικώς άπό τήν τέφραν της. Καί οτι βλέ
πομε ν σήμερον είναι εκείνο πού προκαλεϊ τόν θαυμασμόν διά τήν πρόοδόν της όφει- 
λομένην κατά τό μεγαλείτερον μέρος εις τήν φιλεργίαν τών κατοίκων της. ’Έπειτα ή 
σύστασις παραρτήματος τοϋ Έθνικοΰ θεάτρου προσέθεσεν έναν τόνον νέας ζωής είς 
τήν Μακεδονικήν πρωτεύουσαν, είς τήν όποίαν πράγματι ήτο άπαραίτητον. Ώραΐον 
έπιστέγασμα τών προόδων άποτελεΐ ή άπό έτών συσταθεΐσα έτησία έμπορική καί βιο
μηχανική έκθεσις διά τής οποίας ή Θεσσαλονίκη δύναται νά παραβληθή πρός μεγάλας 
εύρωπαϊκάς πόλεις αί όποϊαι είναι σοβαρά έμπορικά καί βιομηχανικά κέντρα.

Ή άξία τής έκθέσεως διαπιστοΰται άπό τήν έκτίμησιν καί τήν συμμετοχήν εις 
αύτήν ξένων Κρατών καί μεγάλων βιομηχανικών οργανισμών καί άπό τό ότι ή φήμη 
της έχει έξαπλωθή εις όλα τά έμπορικά κέντρα τοΰ κόσμου.

'Ως Έλλην, ιδιαιτέρως συνδεόμενος μέ τήν Θεσσαλονίκην καί ώς Δήμαρχος ’Αθη
νών, διερμηνεύων τάς σκέψεις τοΰ Άθηναϊκοΰ λαοΰ, άπευθύνω άπό τοΰ φίλου ραδιοφω
νικού σταθμοΰ τοΰ Μπάρι έγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τούς Θεσσαλονικεΐς καί εύχομαι



υπέρ τής ταχείας έκπληρώσεως τών πόθων τοΰ Νέου Κράτους διά τήν Θεσσαλονίκην, 
οί όποιοι εΐναι καί πόθοι τοΰ φίλου μου Δημάρχου της.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΑΤΤΑΣ 
Δήμαρχος ’Αθηνών.

# *

'Τπάρχουν γεγονότα είς τόν βίον τών λαών, τά όποια δχι μόνον παραμένουν ζωηρά 
εις τήν εθνικήν μνήμην, αλλά καί άνυψοΰνται διαρκώς υψηλότερα είς τήν σφαίραν τοΰ 
θρύλου. Έκεΐ περιβάλλονται αιωνιότητα καί γίνονται σύμβολα. "Ενα τοιοΰτον εινε διά 
τό ελληνικόν έθνος ή άνάκτησις τής Θεσσαλονίκης διά τής άπελευθερώσεως αυτής άπό 
μακραίωνα ζυγόν. Διότι ή βασίλισσα τοΰ Θερμαϊκοΰ δέν είνε διά τήν 'Ελλάδα μία 
πόλις παρά τάς λοιπάς. Είνε κατά τρόπον ιδιόρρυθμον συνδεδεμένη άρρήκτως μέ τήν 
πολιτικήν καί τήν πνευματικήν ιστορίαν τής πατρίδας μαΓ. Καί, δπερ σπουδαιότερον, 
οί αιώνες συνύφαναν αύτήν μέ τήν έθνικήν παράδοσιν καί μέ τόν θρΰλον, δηλαδή μέ 
τήν έθνικήν ψυχήν. Εινε, λοιπόν, φυσικόν νά χαιρέτα ό καθένας έξ ήμών τήν έπέ- 
τειον τής είς τήν κοινήν πατρίδα έναρθρώσεως της πρωτευούσης τοΰ μακεδονικού 'Ελ
ληνισμού · μέ βαθύτερα όμως αισθήματα δλοι εκείνοι, δσοι ηύτύχησαν νά ζήσουν έπί 
μακρόν είς τήν ύπερήφανον αύτήν πόλιν, νά γνωρίσουν έκ τοΰ πλησίον τά θέλγητρά 
της καί νά καταννοήσουν τήν άπέραντον σημασίαν, τήν όποίαν κέκτηται άπό υλικής 
καί πνευματικής άπόψεως, δχι μόνον διά τήν Βόρειον 'Ελλάδα, αλλά καί δι’ ολόκληρον 
τον Ελληνισμόν. Χαιρετώ μέ βαθεΐαν συγκίνησιν τήν εικοστήν έκτην επέτειον τής 
άπελευθερώσεως τής ενδόξου πόλεως καί εδχομαι, δπως ό επώνυμος ήοως, δστις τήν 
επροστατευσε καθ’ δλας τάς έναλλαγάς τής πλούσιας ιστορίας της, εξακολούθηση νά 
πλουτίζη τήν δόξαν της καί νά διακοσμή τόν θρΰλον της είς δλους τούς αιώνας. ’Ιδι
αιτέρως εύχομαι δπως γρήγορα πνευματικά «Δημήτρια» γίνουν αφορμή νά συναντώνται 
ύπό τά ιερά της τείχη καί οί "Ελληνες λόγιοι, διά νά άντλοΰν έμπνεύσεις πρός γνή
σια πνευματικά επιτεύγματα άπό τήν ψυχήν τοΰ μεσαιωνικοΰ Έλληνισμοΰ, ή όποία 
πτερουγίζει γύρω άπό τά σεμνά της μνημεία ή όμιλεϊ ύπό τήν σιωπήν των.

Ν. I. ΛΟΤΒΑΡΙΣ 
πρώην ύπουργός της Παιδείας, καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου

♦* *
Χρυσοστέφανος μητρόπολις τής Μακεδονίας, κτίσμα κλεινόν τής κραταιας δυνα

στείας τών ’Αλεξάνδρων καί τών Φιλίππων, ήτις μετά τών ’Αθηνών κατέχεις τά σκήπ
τρα τής έλληνικής δόξης, μετ’ εύλαβείας σέ χαιρετίζει ή εθνική ψυχή σήμερον, δτε 
εορτάζεις τα ελευθέρια, καί ραίνει μέ άνθη νίκης καί θριάμβων τήν πάνσεπτον κορυ
φήν σου.

Κατά τήν μεγάλην ταύτην ή μέραν άναπολεϊ μάλιστα ή Ελλάς τάς μεγάλας σου 
άρετάς καί τούς εύγενεΐς άγώνας, τούς οποίους καί πάλαι διεξήγαγες καί κατά τούς 
ύστερον αιώνας πρός τούς ξένους δορίκτήτορας.
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Διότι καί ή ίδική σου τύχη δέν ύπήρξε διάφορος τής τύχης τών μεγαλοδόξων 
’Αθηνών. ’Αλλ’ δπως ή αίωνία πόλις τής Παλλάδος, οδτω καί σύ άλώβητος τήν ψυχήν 
διέπλευσες διά μέσου τών παλιρροιών τών αιώνων.

Σέ εσωσεν ή γενναία όρμή, τήν όποίαν ή φύσις σοΰ ένέβαλε, τό ύψηλον καί άκαμ- 
πτον φρόνημα, τό όποιον έκληρονόμησες παρά τών εύκλεών σου πατέρων.

"Η θά λησμονήση ποτέ ή ελληνική συνείδησις τών παλαιών Βασιλέων της Μακε
δονίας τήν πανελλήνιον πολιτείαν, τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου μας έν τοΐς πρώτιστα τά 
άείμνηστα τρόπαια καί τήν άθάνατον αίγλην καί τό άφθιτον κλέος;

’Αλλά καί τήν φιλομουσίαν τών προγόνων σου καί τάς έπιστημονικάς δάφνας καί 
τήν άλλην αρετήν σου, ποιος δέν ένθυμεΐται; Ό Περδίκκας καί ό ’Αρχέλαος δέν εΐχον 
έν ταϊς αύλαΐς αύτών τοΰ Εύριπίδου τήν μοΰσαν καί τοΰ Τιμοθέου τήν λύραν καί τόν 
χρωστήρα τοΰ Ζεύξιδος, δστις διά τών θεσπεσίων γραφών αύτοΰ έκόσμησε τά βασι
λικά των άνάκτορα;

Τών Σταγίρων τέκνον δέν εΐνε ό ’Αριστοτέλης, ό Τιτάν της έλληνικής έπιστήμης, 
δστις μετά τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Δημοκρίτου καί τών άλλων αγλαισμάτων τοΰ έλλη- 
νικοΰ Πανθέου έθεσε τάς άρραγεΐς βάσεις της φιλοσοφίας τών αιώνων;

Ό μέγιστος τών υιών της γης, δπου πρυτανεύεις, δέν έσπειρεν είς τήν ’Ασίαν καί 
τάς άλλας πάλαι γνωστάς χώρας τόν ελληνικόν πολιτισμόν καί έδημιούργησε τάς μεγά
λας τών Μουσών εστίας, αίτινες κατηύγασαν τήν Οικουμένην, καί παρεσκεύασε τοΰ 
Βυζαντίου τό κράτος καί τό θαυμαστόν μεγαλεϊον;

’Αλλ’ ού μόνον είς τήν παλαιάν δόξαν σου άνατρέχει σήμερον τής Ελλάδος ό λογι
σμός, άλλά καί τήν εύκλειαν ένθυμεΐται τήν έπειτα, δτε μετά της βασιλίδος τών πόλεων 
ήσο ή πόλις ή άρχουσα, ή πόλις τής μεγάλης ήμών αύτοκρατορίας, διά τήν δούλωσιν 
τής όποιας, δπως καί διά τήν πτώσιν έκείνης, έθρήνησε τοΰ έθνους ή ψυχή ή άκα- 
τάβλητος.

Καί κατά τούς μετέπειτα δέ χρόνους μή έσβέσθη, ώ κρατερά κόρη τής Μακεδο
νίας, ή εύγενής σου όρμή; Τά μεγαλόπνοα τέκνα σου δέν έβάδισαν έπί τά ίχνη τών 
μεγάλων πατέρων, πρός τά τέκνα τής δλης Ελλάδος άμιλλώμενα, δέν συνήγαγον πλοΰ- 
τον, δέν ίδρυσαν τής Παιδείας τεμένη, δέν έπτέρωσαν τήν νεότητα, δέν έξέθρεψαν τήν 
ιδέαν τής έθνικής παλιγγενεσίας, δέν άντετάχθησαν πρός τούς δυνάστας, δέν εύηργέ- 
τησαν τό ελληνικόν Γένος;

Ήδη σέ θωπεύει τό άείζωον πνεΰμα τής έλευθερίας, άφ’ δτου τής νίκης καί της 
δόξης ή δάφνη έντός τών κόλπων σου έστεψε τούς άθανάτους έλευθερωτάς. Χαΐρε πόλις 
τών ονείρων της έλληνικής φυλής τής οποίας τό δνομα ακαθεκτα υπεγειρει τοΰ ενθου- 
σιασμοΰ τά ρίγη. Θάλλε, ώ Θεσσαλονίκη, άνά τούς αιώνας! Τάς Μούσας, τήν Δίκην, 
τήν Θέμιν, τόν πλοΰτον τόν πανσθενή συμπαρέδρους έχουσα, τά κράτιστα βάθρα τής 
εύημερίας τών λαών, σπεΰδε είς τήν πλήρωσιν τής μεγάλης άποστολής σου. Εΐνε ή 
άποστολή τής 'Ελλάδος, είς ήν φέρεται αυτη συντόνως ύπό την ένθεον πνοήν τών μεγα- 
λο̂ ν αύτης προβούλων. Χάλκευε δέ πρό πάντων το φρόνημα, ενθυμουμενη οτι κατα
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τήν περίοδον μάλιστα της σταδιοδρομίας της άνθρωπότητος μόνον οΰτω τά άτομα καί 
τά έθνη άριστεύουσι καί στεφανοΰνται έν τη παλαίστροι τοΰ βίου.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΛΣ 
Τέως πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών και 

πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου

** *

Τό δνομα της Θεσσαλονίκης είνε σύμβολον διά πάντα Έλληνα. Παρηκολούθησα 
τάς τύχας της διά τών αιώνων καί τάς ατυχίας της, δταν κυρίως έγραφα τό περί 
« Σαρακηνών έν Άθήναις» έργον μου. Είχα κάποτε εύχηθή αυτή νά είνε ή έπίσημος 
πρωτεύουσα της Ελλάδος, καί αί Άθήναι νά έμενον ή πόλις τών Μουσείων, τών Πολυ
τεχνείων, τών Πανεπιστημίων, τών ’Ωδείων καί τής Ακαδημίας.

ΔΗΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 
’Ακαδημαϊκός** *

Ά ν  ή έορτή τοΰ Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου συμβολίζη τήν ημέραν τής έθνικής 
ημών παλιγγενεσίας, ή έπέτειος τοΰ Αγίου Δημητρίου, τοΰ πολιούχου τής Θεσσαλο
νίκης, δέν πληροί μόνον χαράς άπαν τό 'Ελληνικόν, διότι ένθυμίζει τήν άπελευθέρ ω- 
σιν τής βασιλίδος τών μακεδονικών πόλεων, άλλά καί διότι παρουσιάζει τούς νωπούς 
ηρωικούς άγώνας καί τούς πατριωτικούς ενθουσιασμούς τοΰ πορφυρογεννήτου Κωνσταν
τίνου τοΰ νικητοΰ. Ή  πολυθρύλητος Θεσσαλονίκη έλευθερωθεΐσα ύπό τοΰ άλησμονήτου 
Στρατηλάτου καί ποτίσθεΐσα διά τοΰ αίματος τοΰ έθνομάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου 
Α', θ ’ άποτελή πάντοτε τό πολύτιμον τών Ελλήνων σύμβολον.

EMM. I. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
’Ακαδημαϊκός, πρύτανις της Άνωτάτης Σχολής 

οικονομικών καί έμπορικών έπιστημιών

** *

Ή Θεσσαλονίκη έχει πλεΐστα δσα ιστορικά μνημεία καί κειμήλια. Ιδίως ό ναός 
τοΰ Αγίου Δημητρίου δστις καί ώς ιστορικόν κέντρον καί ώς καλλιτεχνικόν μνημεΐον 
είνε πολύτιμον καί πρέπει νά όλοκληρωθή ή άναστήλωσις αύτοΰ ταχέως, προτοΰ θρη- 
νήσωμεν καί τών διασωθέντων άκόμη έρειπίων του τήν ολοσχερή έξαφάνισιν.

Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
’Ακαδημαϊκός, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου

*
*  *

Έ να μόνο ξέρω: τήν πιο μεγάλη χαρά καί συγκίνησι στή ζωή μου τήν αίστάν- 
θηκα στις 26 τοΰ ’Οχτώβρη 1912 δταν έ'μαθα πώς ό ελληνικός στρατός μπήκε στή 
θρυλική Θεσσαλονίκη. Καί μαζί μέ τή δική μου χαρά καί συγκίνησι θά θυμοΰμαι

πάντα τόν έξαλλο ένθουσιασμό τής Αθήνας, πού οί έκδηλώσεις του, τήν ήμέρα έκείνη 
βάσταξαν ολάκερες ώρες. Ή μέρα μεγάλη, Ιστορική. Ή Ελλάδα πού μεγάλωνε κι’ άνα- 
ζοΰσε άποχτοΰσε καί δεύτερη πρωτεύουσα.

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 
’Ακαδημαϊκός

** *

’Εκείνος πού δέν είδε τόν έλληνικό λαό νά περιμένη τήν άπελευθέρωσι τής Μα
κεδονίας άπό τόν άντάρτη Μπρούφα, άνύπαρκτο πρόσωπο, πού δέν έπρόφτασε τό 97, 
συνέχεια τής παραπάνω φαντασίας, πού δέν άναστήθηκεν ύστερα μαζί μέ τόν Μακε
δονικόν άγώνα καί δέν ακούσε νά σημαίνουν οί καμπάνες τοΰ 1912 εΐνε άδύνατο νά 
νοιώση τήν άξία τής σημερινής ήμέρας.

ΖΑΧ. Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ 
’Ακαδημαϊκός

** *

Μέ τήν εύκαιρία τής σημερινής 26η? επετείου άπό τής άπελευθερώσεως τής πρω- 
τευούσης τής Μακεδονίας, είς τήν οποίαν καί μετέχω έγκάρδια ώς ύπηρετήσας έκεΐ 
στρατιώτης κατά τήν κατάληψιν, στέλλω καί έγώ μαζί μέ τούς προηγηθέντας φίλους 
καί συναδέλφους τούς χαιρετισμούς καί τίς εύχές μου στήν ιστορική πόλη καί τονίζω, 
σάν καλλιτέχνης πού είμαι, νά φροντίση νά διαφυλάξη τό μοναδικό της μνημείο πού 
εχει, τόν άγιο Δημήτριο, τό κειμήλιο αύτό πού τής κληροδότησαν οί αιώνες, ν’ άπο- 
περατώση τό ταχύτερο τό ναό του καί μαζί μ’ αύτά νά διαφυλάξη ώς δείγμα τής 
παλαιας Θεσσαλονίκης καμμιά της γωνιά άπό τίς χαρακτηριστικώτερες πού νά θυμίζη 
τό πώς ήταν αύτή πριν άπό τά 1912.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΧΟΣ 
καθηγητής Πολυτεχνείου ’Αθηνών

*
*  *

Ή δεύτερη πρωτεύουσα τής Ελλάδος, ή θεία Θεσσαλονίκη φεγγοβόλεϊ μπροστά 
στά μάτια μας, λαμπάδα τής μεγάλης μας πατρίδας.

Ή νέα Ελλάδα, ή παληά Ελλάδα, ή σημερινή, νά τό τρίδυμο έγκόλπιο, τό φυ
λαχτό τής ’Ιδέας.

Πρός αύτό στρέφομε τά μάτια τής ψυχής δπως οί σταυροφόροι στά ραμμένα μέσα 
στις φόδρες τών ένδυμάτων των άγια ένθύμια.

. . .  Καί νά συλλογίζεται κανείς τήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης, τής βυζαντινής καί 
τής μετέπειτα καί τής τωρινής... Τί δίδαγμα διά γενεάς γενεώ ν...

ΜΙΛΤ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 
πρόεδρος έταιρειας Ελλήνων Λογοτεχνών



Βρισκόμουν στή Ρώμη τόν Όχτώβρη τοϋ Δώδεκα, καταδικασμένος άπό μακρυά 
νά παρακολουθώ, μέ τή ψυχή στό στόμα, τή θριαμβευτική πορεία τοΰ στρατοΰ μας πρός 
τά πάνω, δλο πρός τά πάνω, πρός τήν ονειρεμένη βασίλισσα τοΰ Θερμαϊκοΰ· κι’ δσο 
τή σίμωνε, τόσ’ ό καρδιοσωμός γίνονταν άβάστάχτος. Γιατί, άν ό πόθος γιά κάτι γίνεται 
ελπίδα, γιά μένα ή έλπίδα είχε πιά γίνη βεβαιότητα, πίστη θρησκευτική: πώς ό μυρο- 
βλήτης πολιοΰχος Άγιος τής Θεσσαλονίκης θά ξανάδινε πίσω υστερ’ άπό τόσους μαύρους 
αιώνες τήν πιστή πολιτεία του στούς πιστούς στρατιώτες του, δχι άλλη μέρα, μά έκείνη 
άκριβώς πού γιώρταζε άπό πάντα τή μνήμη του. Κι’ έτσι, πώς νά κοιμηθή κανείς τή 
νύχτα έκείνη τής Παραμονής; Άπό θεοσκότειν’ άκόμα βρισκόμουν έξω στούς δρόμους, 
μέσ’ στό δρίμύ αύγινό δροσόπαγο τής αίωνίας πόλεως, περιμένοντας τήν πρώτη έφη- 
μερίδα, γιά νά μοΰ έπιβεβαιώση τή βέβαιη δμως γιά μένα είδηση. Καί τήν έπιβε- 
βαίωσε μ’ ένα σύντομο καί ψυχρό τηλεγράφημα. Μά ποιος θά πή τόν τρανταγμό καί 
τό σεισμό έκείνης τής ώρας, πού μέ σώριασε μισολιπόθυμο σχεδόν καταγής; Πολλές 
κατόπι έθνικές συγκινήσεις, πού θάπρεπε νά ήταν ισχυρότερες, ήρθαν καί τίς έπνιξαν 
χρόνια θλιβερά καί δίσεχτα μέ τήν άδυσώπητη βουλή κακής μας μοίρας. Κι’ έτσι τής 
Παραμονής έκείνης ή συγκίνηση, πού μέ τήν ΐδιαν ένταση τή ξαναζωντανεύει κάθε 
φορά ώς σήμερα ή μνήμη μου, μένει ή διαρκέστερη καί ισχυρότερη μέσ’ στή βαρειά 
άπό χρόνια καί πίκρες ζωή  μου. Τόν παλμό αύτής τής συγκίνησης τόν στέλνω γιορ
τινό χαιρετισμό στήν' πόλη πού μοΰ τόν έδωκε έδώ κι’ είκοσι έξ χρόνια.

I. Ν. ΓΡΤΠΑΡΗΣ
** *

Πότε, άλήθεια, περάσανε είκοσι έξη χρόνια. Θυμάμαι σάν ήρθε τό τηλεγράφημα, 
πού άνήγγελλε τήν κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης άπό τά έλληνικά στρατεύματα. Ήμουνα 
άρχισυντάκτης στήν « Άκρόπολι» τότε, πού διευθυντής της ήταν ό άλησμόνητος Βλάσης 
Γαβριηλίδης.

— Γράψε ένα πανηγυρικό άρθρο, μοΰ είπε.
Κι’ έγώ έγραψα πώς ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος, μιά κι’ έλευθερώθηκε ή Θεσ

σαλονίκη, έπρεπε νά μεταφερθή εκεί.
Τόση σημασία έδωσα στήν άπελευθέρωσι τής Θεσσαλονίκης άπό μιας άρχής. Κι’ 

έξακολουθώ νά θεωρώ τήν μακεδονική πρωτεύουσα, σάν τήν πρώτη πόλι δλης τής 
'Ελλάδος. Γιατί μέσα σ’ ένα τέταρτο αΐώνος έπέτυχε δχι μόνο άπό τήν άποψι τής. οικο
δομικής νά γίνη μιά εύρωπαϊκή πόλις, άλλά καί σφύζη άπό ζωή, πρόοδο, άνησυχίες 
καί πνευματική κίνησι.

Μέ τήν ευκαιρία αύτή χαιρετώ τή « Μακεδονία », πού καί πριν άκόμη ή έλληνική 
σημαία κυματίση στήν κορυφή τοΰ « Λευκοΰ Πύργου » αύτή καί κάτω άπό τόν τουρ

κικό ζυγό άγωνιζότανε τόν cl)ραίο άγώνα, πού ώλοκλήρωσε ή νικηφόρος προέλασις τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοΰ.

Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 
Πρόεδρος της έταιρείας τών θεατρικών συγγραφέων καί 
διευθυντής τής δραματικής σχολής τοϋ Βασιλικοΰ Θεάτρου

** *

Τήν ήμέρα αύτή ή ψυχή μου καί ή σκέψις μου σκύβει εύλαβικά στά περασμένα 
καί αναπολεί τούς πρωτεργάτες, τούς ήρωες καί τούς μάρτυρες πού σ ’ αύτούς χρωστάμε 
τήν λευτεριά τής Θεσσαλονίκης καί δλης τής Μακεδονίας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
διευθυντής Έθνικοΰ ’Ωδείου

** *

Ή διπλή έπέτειος καί έορτή τοΰ πολιούχου τής πόλεως καί τής άπελευθερώσεως, 
προκαλεΐ βαθειά συγκίνησι διά κάθε 'Έλληνα. 'Όταν σέ μιά ιστορική ώρα έφονεύθη 
στά Μακεδονικά βουνά ό Παΰλος Μελάς, ό μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς 
έγραψε τό περίφημο τραγούδι του πού θυμίζει τά άρχαία έπιγράμματα. Καί έβροντο- 
φώνησε μεταξύ άλλων στίχων του, κ πλατειά τοΰ ονείρου μας ή γή, έκεΐ καί σβεΐς 
γοργά, Ιερή στιγμή. Σάν πειό πλατειά τήν δείχνης καί τήν φέρνης σάν πιο κοντά».

Μέ τόν ήρωϊκό θάνατό του τήν έδειξε πλατειά στά μάτια δλων τών Ελλήνων, 
καί γ ι’ αύτό τήν έφερε πλησιέστερα μέ τά γεγονότα πού έπηκολού9·ησαν μέ τόν πα
νελλήνιο συναγερμό, τήν Μακεδονομάχην καί με τό δαφνοστεφανωμένο νικηφόρο άπο- 
τέλεσμα τής 26>1S ’Οκτωβρίου 1912, μέ τή θριαμβευτική είσοδο τοΰ Στρατηλάτου Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου.

Τό νεοελληνικό θέατρο στρέφει πάντα τά μάτια του μέ συγκίνησι πρός τή Θεσ
σαλονίκη, πού εΐνε καί ή Έθνική ψυχή τής Μακεδονίας καί μακαρίζει τήν έλευθερία 
της, καί ευλογεί τόν δρόμο τής προόδου της. Οί Έλληνες ή&οποιοί δέν λησμονοΰν δτι 
προτοΰ άπολυτρωθή άπό τά δεσμά τής δουλείας, πλανόδιοι συνάδελφοι τήν υπηρέτησαν 
τήν έθνική ιδέα μ:σφ τής τέχνης καί τής γλώσσης. Ήρωες καί αύτοί στόν κύκλο τής 
δράσεώς των έβαλαν, έστω καί ένα λιθαράκι στό έθνικό οικοδόμημα. Καί σήμερα 
μαζί με τούς παλμούς καί τήν υπερηφάνεια τής ελευθερίας κάνουν καί ένα εύλαβικό 
νοερό μνημόσυνο στή μνήμη γνωστών καί άγνώστων συναδέλφων των. Σάν Έλληνίδα 
κι’ έγώ καί έκπρόσωπος ένός μέρους τοΰ σημερινού θεάτρου, χαιρετίζω ολόψυχα τούς 
Θεσσαλονικεϊς καί τούς Μακεδόνας, μέ τούς οποίους μέ συνδέουν πρόσφατοι καλλιτε
χνικοί δεσμοί έκ τών διαφόρων περιοδειών μου, τόσον στήν κεντρική, δσο καί στήν 
άνατολική καί δυτική Μακεδονία.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ.
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Η ΕΙΙΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦίίΣΙΝ 
ΤΟΪ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ Διευθυντοΰ τοΰ 'Ιστορικοΰ ’Αρχείου Κρήτης 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ δ. φ.

'’Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Α λλ ’ άφ’ ής οχι μόνον έσβησεν ή Βυζαντινή 
•αυτοκρατορία διά τής πτώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως, άλλά καί διά της καταλήψεως τών 
έλληνικών έπαρχιών ύπό τών τούρκων κα'ι μάλι
στα άπό τής κατά τό 1570 άλώσεως τής φραγ- 
κοκρατουμένης έλληνικής μεγαλοννήσου Κύπρου, 
τήν όποιαν δέν ήδυνήθη ή Δύσις νά ματαΐώση 
διά τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου, ή Ένετία, ή 
όποία δέν είναι ή μόνη πλέον θαλασσοκράτειρα 
καί άποικιακή χώρα (άφοΰ ή ’Αμερική έχει άνα- 
καλυφθή ένα ήδη αιώνα προηγουμένως, τό δέ 
1588 καταστρέφεταί ή μεγάλη ισπανική αρμάδα 
Φιλίππου τοΰ Β' άπό τόν έκτοτε κυρίαρχον άγ- 
γλικόν στόλον), ή Ένετία άπό τοΰ 1600 περίπου 
μετέρχεται άλλην πολιτικήν άπέναντι τοΰ κρη- 
τικοΰ λαοΰ. Καί τοΰτο τόν τελευταΐον αιώνα τής 
κυριαρχίας της, ώς νά ήθελεν άποζημιώσει τούς 
γενναίους κρήτας διά τάς συμφοράς τών τεσ
σάρων προηγουμένων έκατονταετιών!

Άπό τοΰ όρίου άύτού άνυψοΰται ή Κρήτη είς 
τά γράμματα, τήν λογοτεχνίαν καί τήν τέχνην. 
Μεγάλοι κληρικοί, σπουδάσαντες είς τήν ’Ιταλίαν, 
λαμπροί λατίνίσταί οσον καί έλληνίσταί άλλά έμ- 
μένοντες είς τό πάτριον δόγμα, ό έπίσκοπος Κυ
θήρων Μάξιμος ό Μαργούνιος, οί πατριάρχαι 
Αλεξάνδρειάς Μελέτιος ό Πηγας καί Κύριλος ό 
Λούκαρις, ό Γεράσιμος Βλάχος, μητροπολίτης 
Φιλαδελφείας (Ένετίας) συγγραφεύς τοΰ « θησαυ- 
ροΰ τετραγλώσσου», ήτοι λεξικού τής δημοτικής 
γλώσσης, μορφωμένος κληρικός καί ιεροκήρυκες 
οί Παντόγαλοι είς τήν Σητείαν, δπου ίδρυσαν τά 
λαμπρά μοναστήρια τής Ά γ ιας Τριάδος, τής Κυ
ρίας τών Αγγέλων καί τής Γωνίας, ό Γεώργιος 
Μαραλαράς καί πλεΐστοι άλλοι, οχι μόνον κτυ- 
ποΰν τούς έχθρούς τής ορθοδόξου πίστεως διά 
δημοσιευμάτων, είς τήν δημοτικήν γλώσσαν γρα- 
φομένων, άλλά καί άνυψώνουν τό πνευματικόν 
καί ήθικόν έπίπεδον τοϋ λαοΰ, άναμορφώνουν τόν 
μοναχικόν βίον, προάγουν τά έλληνικά γράμμα
τα, κέντρον τών οποίων ήτο ή είς τόν Χάνδακα

(σημερινόν Ηράκλειον) μονή τής Α γίας Αικα
τερίνης τών Σιναΐτών, καί έν γένει δίδουν είς τό 
Regno di Caudia ένα άέρα έλληνικοΰ πολίτΐ- 
σμοΰ, πολιτισμοΰ δμως 8χΐ ξένου πρός τήν Δύσιν.

Έχουν άλλωστε προηγηθή οί μεγάλοι κρήτες 
φιλόλογοι καί οί μεγάλοι ζωγράφοι. Οί πρώτοι 
δέν σπουδάζουν παρά τά στοιχειώδη γράμματα 
είς τήν μεγαλόννησον καί άπέρχονται είς τήν 
Ένετίαν, τήν Φλωρεντίαν καί άλλα μεγάλα ιτα
λικά καί παγκόσμια κέντρα καί έκεϊ άναδεικνύ- 
ονται λαμπροί έλληνίσταί, έκδόταί τυπογράφοι, 
φιλόλογοι: οίοι ό Μάρκος Μοτσοΰρος, ό Φρ. καί 
Αιμίλιος Πόρτος, ό Ζαχ. Καλιέργης κ. ά.

Οί δέ τήν βυζαντινήν παράδοσίν άκολουθοΰν- 
τες ζωγράφοι τής περιφήμου «κρητικής σχολής», 
έρχονται έκ Κρήτης είς Ένετίαν καί έκεΐ γνω
ρίζουν τήν τέχνην τής Άναγεννήσεως · λαμπρός 
συνδυασμός τοΰ ένετοβυζαντιακοΰ καλλιτεχνικού 
πνεύματος ή κρητική τέχνη ήνθισεν έπί αιώνας, 
δχι μόνον είς τήν μητρόπολιν καί τήν άποικίαν 
της άλλά καί είς δλην τήν άλλην υπόδουλον Ε λ
λάδα καί δή άπό τοΰ Α γίου ’Όρους μέχρι καί τοΰ 
Σινά. Καί μέ τόν Δομένικον Θεοτοκόπουλον, τόν 
έργασθέντα είς τήν ’Ιταλίαν καί δή τήν 'Ισπα
νίαν ώς Greco, άνυψώνεται είς πανανθρωπίνην 
μεγάλην τέχνην, πού συγκινεΐ καί άπασχολεΐ σή
μερον δλον τόν πολιτισμένον κόσμον. Μέ τήν 
πτώσιν δέ της Κρήτης είς τάς χεΐρας τών Τούρ
κων μεταλαμπαδίζεται είς τήν Έπτάννησον, δπου 
συνεχίζουν οί γόνοι τών κρητικών οικογενειών.

Εκείνο δμως πού μας συγκινεΐ περισσότερον 
είναι ή κρητική λογοτεχνία τοΰ ΙΖ' αίώνος. Ένώ 
οί περισσότεροι τών λογιών καί καλλιτεχνών καί 
αύτών άκόμη τών κληρικών κρητών έδρασαν έξω 
τής Κρήτης, άκριβώς διά νά ώφελήσουν περισ
σότερον καί εύρύτερον, είς τήν νήσον ήκμασαν 
λογοτέχναι οί όποιοι είχαν άληθινήν δημιουργι
κήν πνοήν καί έγνώριζαν ν’ άκολουθοΰν τόν δρό
μον τής πραγματικής καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας.
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Ό  άγνωστος συγγραφεύς τοΰ μυστηρίου « Θυ
σία τοΰ Αβραάμ », οί κωμωδιόγραφοι τοΰ Στά
θη καί τοΰ Φορτουνάτου, δ δραματικός πού 
έγραψε τόν Ζήνωνα, οί ποιμενικοί πού μάς άφή- 
καν τόν Γύπαριν καί τήν Έμορφην Βοσκοπού- 
λαν, δ Γεώργιος Χορτάτζης μά τήν Έρωφίλην 
του καί ό Βικέντιος Κορνάρος μέ τόν Έρωτό- 
κρίτον, δλοι μεταχειρίζονται τήν άγνήν δημοτι
κήν γλώσσαν καί είδικώτερον τήν κρητικήν διά
λεκτον, άπηλλαγμένην άπό ξενικάς λέξεις καί 
έκφράσεις. Καί είχε σπουδαίοτάτην σημασίαν 
αύτό, τό όποιον έδίδαξαν οί ίταλοί είς τούς έλ- 
ληνας, νά μεταχειρίζεται κανείς τήν γλώσσάν 
του καί δχι νεκρούς τύπους διά νά έκφράση τά 
συναισθήματα καί διανοήματά του, δταν μάλιστα 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον συνεχίζεται ή πλούσια δη
μοτική παράδοσις.

Σήμερον ή έπιστήμη γνωρίζει, δτι πριν νά 
ύπάρξη ή Έρωφίλη τοΰ Χορτάτζη έδημοσιεύθη 
τώ 1561 ή Orbecche, τραγωδία τοΰ Giraldi,  
πρίν νά ύπάρξη δ Ζήνων τοΰ άγνώστου κρητός 
συγγραφέως ένας ίησου'ίτης είχε συγγράψει λατι
νιστί δράμα μέ τήν αύτήν ύπόθεσιν καί πλοκήν- 
πού χωρίς άλλο θά είχεν έξιταλισθή -  καί δτι 
ό Ρήγας Ρωδολΐνος τοΰ Άνδρέου Τρωΐλου καί 
αύτός ό Έρωτόκριτος έχουν ιταλικά πρότυπα.

Επειδή δμως δέν μάς διαφεύγει τό γεγονός 
δτι καί οί λατΐνοι ποιηταί Βιργίλιος, Όράτιος 
καί Πλαΰτος δέν θά ύπήρχον άν δέν προϋπήρχεν 
ό "Ομηρος, ή Σαπφώ, ό Αλκαίος καί ό Μέναν
δρος, γεγονός πού δέν μειώνει τήν άξίαν τής λα
τινικής λογοτεχνίας, δέν δυνάμεθα παρά νά εϊ- 
μεθα εύγνώμονες πρός τούς κρήτας εκείνους 
δραματουργούς καί ποιητάς οί όποιοι έστράφη- 
σαν πρός τά καλά πρότυπα πού τούς παρεΐχεν 
ή ’Ιταλία, χωρίς δμως νά ύποτάξουν τήν δύνα- 
μιν τής φαντασίας των είς στείρας άντιγραφάς. 
Ή δροσερότης τών κρητικών κειμένων, τό κα- 
θρέφτισμα τοϋ κρητίκοΰ βίου καί τής έλληνικής 
έν γένει ψυχής έτονώθησαν άπό τήν γνώσιν τής 
ιταλικής τεχνικής.

'Όταν δέ άναλογισθώμεν δτι μέ τό τελευταΐον 
έτος τής ένετοκρατίας τό 1669 συμπίπτει καί 
ή συγγραφή τοΰ τελευταίου κρητίκοΰ έργου -  τής 
κωμωδίας τοΰ Φορτουνάτου — ένώ κατόπιν άκο- 
λουθοΰν δύο αιώνες άπολύτου δημιουργικού καί 
λογοτεχνικού σκότους διά τήν Κρήτην τήν ύπο- 
τεταγμένην μέχρι τού 1878 είς τόν άφόρητον

ζυγόν τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, δταν άνα- 
λογισθώμεν δτι κατά τό διάστημα αύτό τοΰ κρη- 
τίκοΰ σκότους οί κρήτες εύγενεΐς μετηνάστευσαν 
είς τήν Επτάνησον, δπου ένεκλιματίσθησαν διά 
ν’ άποδώσουν είς τάς άδελφάς χώρας, τήν Ελλάδα 
καί τήν ’Ιταλίαν, τόν Οδγον Φώσκολον, τόν Ά ν-  
δρέαν Κάλβον καί τόν Διονύσιον Σολωμόν, δταν 
σκεφθώμεν δ, τ ι ή Επτάνησος ή άπομείνασα μέχρι 
τής κατά τό 1797 δίαλύσεως τοΰ ένετικοΰ κρά
τους ύπό τήν ένετικήν κυριαρχίαν, προσέφερεν είς 
τόν έλληνικόν άγώνα καί τήν διαμόρφωσιν τοΰ 
νεοελληνικοΰ πολιτισμοΰ, καί ένθυμηθώμεν τόν 
Καποδίστριαν, τήν λαμπράν έκείνην ιστορικήν 
σχολήν τών Ίονίων Νήσων, τήν λογοτεχνικήν 
της σχολήν πού έγραψε τάς ένδοξοτέρας μέχρι 
σήμερον σελίδας τής έλληνικής λογοτεχνίας, τότε 
θά έννοήσωμεν τόν μεγάλον έκπολίτίστικόν ρόλον 
τής ένετοκρατίας είς τήν Ελλάδα καί δή τήν 
Κρήτην.

Ή ένετοκρατία μάς είσήγαγε -  καί άπό άπό
ψεως δημοσίας οικονομίας άκόμη είς τον δυτικόν 
πολιτισμόν. Άπό τής Κρητικής μέχρι τής Ε 
πτανησιακής Σχολής ό έντεχνος λόγος έλάχιστα 
έχει νά παρουσιάση πού νά δύνανταί νά ύπολο- 
γισθοΰν πραγματικώς. Οί κρήτες καί οί έπτα- 
νήσιοι πού έσπούδασαν είς τήν ’Ιταλίαν, τήν 
φωτίσθεΐσαν προηγουμένως άπό μίαν έλληνικήν 
άναγέννησιν, θά  ήδύναντο μέ τόν Σολωμόν νά 
έπαναλάβουν τόν στίχον

ove barbaro giunsi e piii non sono 
(δπου βάρβαρος έφταξα καί δέν είμαι πιά).

Καί είς τόν μελετητήν τής κρητικής ιστορίας 
δέν δύναται παρά νά φέρη σήμερον λύπην τό 
γεγονός τής ύπό τών τούρκων κατακτήσεως τής 
Κρήτης, άνευ τής όποιας θά είχεν έν συνεχείς 
άκμάσει λαμπρός νεοελληνικός πολιτισμός είς τήν 
μεγαλόννησον, χωρίς κάν νά ύπάρχη γλωσσικόν 
ζήτημα σήμερον, οΰτε ζήτημα κατευθυντηρίου 
γραμμής, τήν όποιαν πρέπει νάκολουθή ή νεοελ
ληνική παραγωγή.

Ά ς  δοξάζωμεν τόν θεόν δι’ δσα ή Επτάνησος 
μετά τήν Κρήτην έπετέλεσε, χαρίσασα είς τό 
Έθνος τόν ύψηλότατον ποιητήν του, τόν Σο
λωμόν, τά όστά τών προγόνων τοΰ όποιου άνα- 
παύονται είς τόν ιδιόκτητον ναόν τοΰ χωρίου 
Βόϊλα τής Σητείας.
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Ο ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΛΤ ΚΑΙ Η ΕΑΑΗΝΟ-ΑΙΓΓΠΤΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ άνταποκρίτοΰ της έφημερίδος « Ά λ  Ά χ ράμ » τοϋ Κα'ίρου καί Γενικοΰ 
Γραμματέως τοΰ Συνδέσμου ανταποκριτών Ξένου Τύπου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΪ Ν. ΚΑΡΑΒΙΑ

Ή συνεργασία Ελλάδος καί Αίγύπτου, Α ι
γυπτίων καί 'Ελλήνων δεν είναι, βέβαια, χθεσινή . 
Χρονολογείται άπό χιλιετηρίδων' άπό τήν έπο
χήν τών Μιλησίων άποίκων, πού έγκατεστάθη- 
σαν καί ίδρυσαν τά έμπορεϊα των είς τάς άκτάς 
της Αίγύπτου κατά τόν όγδοον πρό Χριστοΰ αι
ώνα μέχρι τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, μέχρι 
τών Πτολεμαίων καί κατόπιν καί ύπό τούς Ά ρ α 
βας κατακτητάς, ή συνεργασία αύτή εΐναι πάν
τοτε στενή καί ειλικρινής, καί δίδει τούς θαυμα- 
σίους καρπούς της.

Μεσολαβεί ακολούθως μία περίοδος σκοτεινή, 
περίοδος αιώνων δουλείας φρικτής κατά τήν διάρ
κειαν της οποίας ό έλληνισμός τής Αίγύπτου 
σβύνει μαζύ άλλως τε μέ τήν Ελλάδα καί μέ τήν 
Αίγυπτον: Τό 1744, δ Αθανάσιος Ύψηλάντης 
έπισκεφθείς τήν Αίγυπτον εύρεν, ώς άφηγεΐταί 
6 ΐδιος, τόν Πατριάρχην Κοσμαν τόν τρίτον 
πάμπτωχον, φορτωμένον μέ βαρύτατα χρέη. Τά 
εισοδήματα τοΰ Πατριάρχου μόλις έφθαναν διά 
τήν πληρωμήν τών τόκων. “Οσον διά τό κτίριον 
τών Πατριαρχείων, ό 'Υψηλάντης μας λέγει δτι 
ήτο κυριολεκτικώς έτοιμόρροπον.

Τό 1798 είς τάς παραμονάς τής γαλλικής κα
τοχής δέν ύπήρχον είς όλην τήν Αίγυπτον περισ
σότεροι τών 4.000 'Ελλήνων, έκ τών οποίων πολ
λοί ήσαν μακρυνοί άπόγονοι τών 'Ελλήνων, πού 
κατώκουν είς τήν Αίγυπτον άπό τών άρχαίοτά- 
των χρόνων. Οί άλλοι προήρχοντο κυρίως άπό 
τά νησιά τοΰ Αρχιπελάγους, τά όποια έγκατέ- 
λειψαν, φεύγοντες τήν οθωμανικήν τυραννίαν. Κα
τά τήν γαλλικήν κατοχήν πολλοί 'Έλληνες κατα
φεύγουν καί εγκαθίστανται είς τήν Αίγυπτον. 
Μετά τήν άναχώρησίν δμως τών Γάλλων έπακο- 
λουθεϊ μία περίοδος άναρχίας καί συγχύσεως. 
Οΰτε οί Τοΰρκοι, οδτε οί Ά γγλο ι, οΰτε οί Μα- 
μελοΰκοι έχουν αρκετήν δύναμιν διά νά έπιβάλ- 
λουν τήν κυριαρχίαν των.

Τότε άναφαίνεται ένας νέος άξιωματικός τοΰ 
άλβανίκοϋ σώματος, καταγόμενος έκ Καβάλλας

τής Μακεδονίας. Γνωστός ήδη διά τήν γενναι
ότητά του, τήν ευφυΐαν του καί τά πλεΐστα άλλα 
προτερήματά του, ό νεαρός αύτός άξιωματικός 
κατώρθωσε νά έμπνεύση τόν σεβασμόν, νά κα- 
τακτηση τήν άγάπην τοϋ αίγυπτιακοΰ λαοΰ. Τήν 
9ην ’Ιουλίου τοΰ 1805 ό νέος αύτός Μακεδών 
άξιωματικός, ό όποιος δέν εΐναι άλλος άπό τόν 
Μ ωχάμεντ-Άλυ, διορίζεται ύπό τής 'Χψηλής 
Πύλης, Πασας τής Αίγύπτου.

Τά στενά πλαίσια τής ομιλίας μας δέν μας 
έπιτρέπουν βεβαίως νά διαγράψωμεν έστω καί έν 
συντόμω τήν άνοδον τοΰ Μ ωχάμεντ-Άλυ μέχρι 
τής Άντιβασιλείας της Α ίγύπτου: Εκείνο δμως 
πού πρέπει νά τονίσωμεν εΐναι δτι μέ τήν μεγα- 
λοφυΐαν του έδημιούργησε μίαν νέαν Αίγυπτον, 
πραγματικώς άναγεννωμένην εκ τής τέφρας της.

Ή βασιλεία τοΰ Μωχάμεντ-Άλυ έγκαινιάζει 
καί νέαν περίοδον διά τούς έν Αίγύπτ<ο ξένους. 
’Ήδη, άπό τοΰ 1811 οί Μαμελοΰκοι εΐναι τελείως 
συντετριμμένοι καί άνύπαρκτοι. Ό  Άντιβασιλεύς 
δέ έμπνεόμενος άπό τήν άγάπην του διά τήν 
πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τής δύσεως άνοίγει 
τάς πύλας τής Αίγύπτου είς τούς ξένους. Ε π ι
τρέπει τήν άνέγερσιν νέων έκκλησιών καί μονα- 
στηρίων είς τό Κάϊρον. Κάτι περισσότερον μά
λιστα. Πραγματικώς άνεξίθρησκος άνέχεται δίπλα 
είς τήν φωνήν τοΰ μουεζίνη ν’ άντηχήσουν διά 
πρώτην φοράν οί κώδωνες τών χριστιανικών Έκ
κλησιών.

Πρός τούς Έλληνας, ό Μωχάμεντ-Άλυ έπι- 
δεικνύει δλως ιδιαιτέραν εΰνοιαν καί συμπάθειαν. 
Έγεννήθη είς Καβάλλαν δπου κατά τήν νεότη
τά του εΐχεν άσχοληθή μέ τό έμπόριον τών κα
πνών. Τότε συνεδέθη διά φιλίας μέ πολλούς Έ λ
ληνας: καί δταν έφθασεν είς τήν Μακεδονίαν ή 
εΐδησις τής καταπληκτικής άνόδου του, μερικοί 
άπό τούς παλαιούς του φίλους, μεταξύ τών όποιων 
καί οί άδελφοι Τοσσϊτζαΐ, έπήγαν είς την Α ί
γυπτον διά νά ζητήσουν τήν προστασίαν του. 'Ο 
Μ ωχάμεντ-Άλυ έξετίμα τήν εύφυΐαν τών Έλ-
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λήνων καί προέβλεπεν ότι θά τοΰ ήσαν ίδιαιτέ- | 
ρως χρήσιμοι διά τήν άξιοποίησιν της χώρας. 
Τούς έδέχθη λοιπόν καί τούς έπροστάτευσε σάν 
φίλος καί πατέρας. "Οταν άπεφάσισε νά ναυπη- 
γήση εμπορικόν στόλον άπηυθύνθη είς Έλληνας, 
οί όποιοι άπό τοΰ 1809 μέχρι τοΰ 1811, έντός 
δύο περίπου έτών τοϋ ήτοίμασαν 28 σκάφη χω- 
ρητικότητος 100 μέχρις 150 τόννων. Είς Έλλη
να πλοίαρχον, τόν Καπετάν Στάφφαν, ένεπιστεύ- 
θη τήν κυβέρνησιν τής κορβέττας «Αφρική », 
ή όποία μετέφερε τό 1811 τόν άπεσταλμένον του, 
’Ισμαήλ είς Λονδΐνον. Τό 1812 άποστέλλει έναν 
Έλληνα χρυσοχόον, έγκατεστημένον είς τό Κά- 
ϊρον, πρός άναζήτησιν όρυχείων σμαράγδου είς τά 
πρός άνατολάς τοΰ Νταραοΰ όρη, είς άπόστασιν 
τριών χιλιομέτρων άπό τής Έρυθρας θαλάσσης. 
Χρησιμοποιεί έπίσης πλείστους Έλληνας ώς κη
πουρούς καί διακοσμητάς τών παλατιών του καί 
ώς σχεδιαστάς καί έργάτας τών έργαστηρίων του. 
Καί αί κρατικαί θέσεις ήνοίχθησαν έλεύθεροι 
είς τούς Έλληνας. Ένας, όνόματι Πετρογιάννης, 
διωρίσθη τό 1820 ύπό τοΰ Μ ωχάμεντ-Άλυ, 
Διοικητής τοΰ Κοσσήρ.

Οί τρεις άδελφοί Τοσσίτζαι, ό Κωνσταντίνος, 
ό Θεόδωρος καί ό Μιχαήλ, ό ’Ιωάννης δ” Ά να- 
στάσης, ό Αθανάσιος Καζούλης καί ό Στέφανος 
Ζιζίνιας ήσαν οί πρώτοι στενοί φίλοι τοΰ Ά ν-  
τιβασιλέως. Καί έξ αύτών ό πλέον άγαπητός καί 
άδελφικός του φίλος ήτο ό Μιχαήλ Τοσσίτζας, 
ό όποιος μέχρι τοΰ 1854 οπότε άπεσύρθη καί 
έγκατεστάθη είς Α θήνας ήγεϊτο πάσης Έλλη
νικής κινήσεως έν Αίγύπτω.

Σχετικώς μέ τήν φιλίαν αύτήν, άφηγοΰνται 
τό έξής χαρακτηριστικόν άνέκδοτον. 'Ο έπί τοΰ 
μονοπωλίου τοΰ βάμβακος ειδικός άνώτερος ύπάλ- 
ληλος εΐχε κάποτε παραλείψει ν’ άναγράψη είς 
τόν κατάλογον τών έμπορικών οίκων έξαγωγής 
βάμβακος, τήν φίρμαν τοΰ Μιχαήλ Τοσσίτζα. 'Ο 
Μιχαήλ Τοσσίτζας, ύπερήφανος καθώς ήτο άπε- 
σιώπησε τό γεγονός. Ό  άδελφός του δμως Κων
σταντίνος, δταν έπληροφορήθη τό συμβάν είς τό 
Λιβοΰρνον, δπου ήτο έγκατεστημένος, έσπευσεν 
είς Αλεξάνδρειαν διά νά παραπονεθή είς τόν Μω- 
χάμεντ-Άλυ. Ό ταν τόν εΐδεν έξαφνα ό Ά ντι-  
βασιλεύς άνεφώνησεν: «- Τί έχει ό Ντελή-Κων- 
σταντής; ποιά εΐναι ή αιτία τοΰ γυρισμού του;»

Καί δταν έμαθε τόν λόγον της έπισκέψεώς του, 
έκάλεσε τόν αρμόδιον ύπάλληλον καί τόν διέταξε 
νά άναθεωρήση όλην τήν κατανομήν τοΰ βάμβα
κος καί νά δώση τήν πρώτην θέσιν είς τόν Μι
χαήλ Τοσσίτζαν.

Ό  Μ ωχάμεντ-Άλυ έκάλει τόν Τοσσίτζαν «Έλ 
Χαβάγκα» (ό Κύριος), καί μέ τό δνομα αύτό 
ήτο γνωστός ό Τοσσίτζας είς τά ανάκτορα τοΰ 
Άντίβασιλέως. Μαζύ μέ τόν Ζιζίνιαν καί τόν 
Γάλλον Παστρέ εΐχε πάρει μαζύ του καί τόν 
Τοσσίτζαν, δταν τό 1833 έπεσκέφθη τήν Κρή
την. Έπίσης ό ΐδιος Τοσσίτζας συνώδευσε τόν 
Αντιβασιλέα είς τό Σουδάν, δπου ό Μωχάμεντ- 
Ά λ υ  μετέβη αύτοπροσώπως νά έξετάση άν πράγ
ματι ύπάρχουν χρυσορυχεϊα. Ό  Τοσσίτζας καί ό 
Παστρέ ήσαν οί πρώτοι διευθυνταί τής Κρατι
κής Τραπέζης τής Αίγύπτου, τήν όποίαν ϊδρυ- 
σεν ό Μωχάμεντ-Άλυ. Ό  Αθανάσιος Καζούλης 
ήτο οικονομικός σύμβουλος τοΰ Άντίβασιλέως· 
καί διευθυντής τοΰ νομισματοκοποιείου τοΰ Κα
'ίρου.

Έπίσης ό Στέφανος Ζιζίννας ό όποιος διε- 
δέχθη τόν Μιχαήλ Τοσσίτζαν είς τήν προεδρείαν 
τής Έλληνικής Κοίνότητος Αλεξάνδρειάς, πλού
σιος γα'.οκτήμων καί μεγαλέμπορος, καθώς καί 
ό τότε Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς 'Ιερόθεος Β' 
ήσαν στενοί καί έμπιστοι φίλοι τοΰ Μωχάμεντ- 
Ά λ υ .

Οΰτω, χάρις είς τήν ύψηλήν καί πολύτιμον 
προστασίαν τοΰ Μωχάμεντ-Άλυ, οί 'Έλληνες 
κατέλαβον τάς πλέον έπιζήλους θέσεις είς τό 
αιγυπτιακόν έμπόριον καί έδημιούργησαν μεγά- 
λας περιουσίας.

Ή έλληνική πρωτοβουλία καί έδώ έθαυμα- 
τούργησεν. Ή άνάπτυξις τής καλλιέργειας τοΰ 
βάμβακος, μιας τών σημαντικότερων πηγών τής 
Αιγυπτιακής οικονομίας, όφείλεται κατά πολύ είς 
τούς 'Έλληνας. Ό  Πασας μέ τήν εύφυά γενναιο
δωρίαν του έχάριζεν είς αύτούς γαίας ή τούς 
παρεχώρει τήν έπικαρπίαν ύπό τόν δρον δμως τής 
άξιοποιήσεως αύτών. Οΰτω, χάρις είς τήν μονα
δικήν προσπάθειαν τοΰ Μωχάμεντ-Άλυ ή Α λε 
ξάνδρεια καί ή Αίγυπτος ολόκληρος είσήλθον είς 
μίαν περίοδον λαμπρας άναγεννήσεως, μετά μα- 
κρούς αιώνας άθλιότητος καί βαρβαρότητος.

Πρέπει έπίσης νά τονίσωμεν τήν κάτι περισ-
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σότερον άπό ευνοϊκήν στάσιν τοϋ Πασα έναντι τής 
έλληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821. 'Ο Μωχά- 
μ εντ-Ά λυ δχι μόνον δέν έθιξε τούς έν Αίγύπτω 
"Ελληνας, τούς όποιους μάλιστα φεύγοντας τήν 
σφαγήν άπό τάς δλλας έπαρχίας τής Τουρκικής 
αύτοκρατορίας, έδέχετο μέ άνοικτάς άγκάλας καί 
έπροστάτευσε, άλλά έγνώριζε καί ηύνόησε τήν 
δρασιν ένός κλάδου τής «Φιλικής Εταιρίας», 
πού ίδρύθη εις τήν Αίγυπτον καί εστελλε δπλα, 
ένισχύσεις καί χρήματα είς τήν έπαναστατημένην 
Ελλάδα. Καί τοΰτο διότι ό Μωχάμεντ-’Άλυ ήξευρε 
δτι μίαν ήμέραν θά  ήρχετο είς σύγκρουσίν μέ 
τόν κύριόν του, τόν Σουλτάνον, τοϋ όποίου τήν 
κυριαρχίαν ύπενόμευε συστηματικής είς τήν Α ί
γυπτον. Καί άν ώς τμήμα τής Αύτοκρατορίας 
έλαβε μέρος είς τήν έκστρατείαν τής Πελοπον- 
νήσου, ή ένέργειά του αύτή άπετέλει άναγκαίαν 
πολιτικήν πραξίν ή όποία έκρυβε τάς πραγμα- 
τικάς σκέψεις καί τά σχέδιά του. Τοΰτο άπε- 
δείχθη άλλως τε άπό τήν έξέλιξιν τών γεγονό
των καί άπό τήν Αιγυπτιακήν έκστρατείαν κατά 
τής Πύλης, δτε ό Μωχάμεντ-’Ά λυ προελαύνων 
νικηφόρως έφθασε πράγματι νά κρούη τήν θύ- 
ραν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ά π ό  τόν Μωχάμεντ-Άλυ λοιπόν καί χάρις 
είς τήν μεγαλοφυίαν του καί τό εύρύ προοδευ
τικόν του πνεΰμα ήρχισε μία περίοδος καταπλη
κτικής δντως άναπτύξεως τοΰ αίγυπτιώτου έλ- 
ληνισμοΰ, άναπτύξεως πού ήκολούθησε τόν θαυ
μαστόν ρυθμόν τής προόδου καί τής νέας δόξης 
τής Αίγύπτου. Ή προστασία καί άγάπη τοΰ 
πρώτου ήγεμόνος τής νέας Αίγύπτου έγινε πρα
γματική παράδοσις τής ένδοξου αιγυπτιακής Δυ

ναστείας μέχρι τοΰ Χεδίβου ’Ισμαήλ, μέχρι τοΰ 
άειμνήστου καί μεγάλου βασιλέως Φουάτ, ό όποι
ος ύπήρξεν ένθερμος φίλος τών 'Ελλήνων καί 
μέχρι τής Α. Μ. τοΰ Φαρούκ Α'., έπί τών ήμε- 
ρών τών όποιων ή Αίγυπτος ε!δεν όλοκληρουμέ- 
νην τήν έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν της. Οΰτω, 
σήμερον μετά ένός καί ήμίσεως περίπου αίώνος 
νεαν συμβίωσίν, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας 
οι ' Ελληνες κατώρθωσαν ν’ άποβοΰν χρήσιμοι καί 
διά τήν μητέρα Ελλάδα καί διά τήν δευτέραν 
πατρίδα των, τήν Αίγυπτον, νέοι ορίζοντες φι
λίας καί συνεργασίας ανοίγονται μεταξύ τών έλευ- 
θέρων Αιγυπτίων καί τών 'Ελλήνων.

Οΰτε οί "Ελληνες, οΰτε ή Ελλάς λησμονοΰν 
τό τί οφείλουν είς τόν Μωχάμεντ-Άλυ καί τήν 
ένδοξον αιγυπτιακήν δυναστείαν καθώς καί είς 
τόν εύγενή καί φιλόξενον αιγυπτιακόν λαόν.

’Ελάχιστον δείγμα τής έγνωμοσύνης των, 
δείγμα δμως συμβολικόν σημαντικώτατον, είναι 
ό έφιππος άνδριάς τοΰ Μωχάμεντ-Άλυ, ό όποι
ος ύψοΰται είς τήν γεννέτειράν του, τήν Καβάλ- 
λαν, παρά τό πατρικόν άρχοντικόν του σπίτι. 
Ό  άνδριάς αυτός, τόν όποιον ήθελε ν’ άποκα- 
λύψη ό άείμνηστος βασιλεύς Φουάτ, σφοδρώς έπι- 
θυμών νά έπισκεφθή τήν Ελλάδα καί νά προσ- 
κυνήση τό προγονικόν του σπίτι, μένει άκόμη 
σκεπασμένος. Αναμένεται δέ δτι ό βασιλεύς 
Φαρούκ θά πραγματοποίηση τήν έπιθυμίαν αύ
τήν τοΰ μεγάλου Πατρός Του. Τό Έλληνικόν 
’Έθνος Τόν άναμένει διά νά Τόν έπευφυμήση καί 
διά νά έκφράση τήν βαθεΐαν συμπάθειάν του πρός 
τόν Βασιλέα τής Αίγύπτου καί πρός τόν φίλον 
καί εύγενή Αιγυπτιακόν λαόν.

Π ρ έ π ε ι  νά π ν ί ξ ω μ ε ν μ έ σ α  μας  τ ό ν  ε χ θ ρ ό ν  τοΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  τόν  
ά τ ο μ ι κ ι σ μ ό ν ,  τ ή ν  θ ε ω ρ ί α ν  κ α τ ά  τ ή ν ό π ο ί α ν  τό ά τ ο μ ον  έ χ ε ι  δι
κ α ι ώ μ α τ α  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  ά π έ ν α ν τ ι  τοΰ  σ υ ν ό λ ο υ  κ α ί  ή όπο ί α  διδά
σκε ι ,  δ τ ι  ή μ π ο ρ ε ΐ  τό ά τ ομ ον  νά ύ ψ ω θ ή ά π έ ν α ν τ ι  τ ή ς  ό λ ότ ητ ο ς  
κ α ί  ε ν ά ν τ ι α  πρός  αύ τήν .  I. ΜΕ Τ Α Ξ Α Σ
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΛΟΓΟΊΈΧΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δέν έλειψαν ποτέ είς ’Ιταλίαν φιλέλληνες > ογοτέχναι, οι όποιοι νά ένεπνεύσθησαν άπό τό έλλη
νικόν μεγαλεΐον, άφιερώνοντες είς τήν Ελλάδα τάς ώραίοτέρας σελίδας τής πνευματικής των παρα
γωγής. Παρέχομεν κατωτέρω δείγματα τίνά φιλελληνικής έμπνεύσεως συγχρόνων ’Ιταλών λογο
τεχνών, έπιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν καί άλλα έκλεκτά δοκιμία είς τά προσεχή τεύχη τής 
άνά χεΐρας « Έπιθεωρήσεως ».

I) ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΙΝΙ: «Ή  Ε λ λ η ν ι κ ή  Μ ε γ α λ ο φ υ ΐ α » .  — Έκυκλοφόρησε πρό τίνος 
είς ’Ιταλίαν ένας μικρός τόμος ύπό τόν τίτλον « Ό  Σάκκος τοΰ Δράκοντα» τοΰ Ίωάννου Παπίνι. 
Ό  συγγραφεύς, μέλος τής ’Ιταλικής Ακαδημίας, δστις κατέχει θέσιν δλως έξαίρετικήν μεταξύ τών 
’Ιταλών διανοουμένων καί εΐναι εύρύτατα γνωστός καί έξω τής πατρίδος του, συνέλεξεν είς αύτόν 
σειράν άποφθεγμάτων καί γνωμών, διηρημένων, κατ’ είδος, είς δεκαέξ κεφάλαια. Καθώς δλα τά έργα 
τοΰ Παπίνι, καί ό τόμος οδτος έκίνησε τήν προσοχήν καί τήν περιέργειαν δλων τών ’Ιταλών καί 
ύπήρξεν άντίκείμενον εύρείας κριτικής καί πολλών συζητήσεων.

Δι’ ήμας τούς "Ελληνας παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον τό πρώτον κεφάλαιον «Στρατοί 
καί Πόλεις», ένθα, ύπό τόν τίτλον « Τό Έλληνικόν Πνεΰμα», γίνεται δικαία άναγνώρισις μιας άλη- 
θείας συχνάκις διαστρεβλωθείσης καί παραγνωρισθείσης, δτι δηλ. τό έλληνικόν πνεΰμα δέν κατε- 
στράφη, οΰτε άπεσβέσθη μετά τούς αρχαίους χρόνους, άλλά, καίτοι εύρισκόμενον εις τίνα κατά- 
πτωσίν, όφειλομένην είς τάς συνθήκας ύφ’ ας ύπέκυψεν τό έθνος, έξηκολούθησε καθ’ δλας τάς έποχάς 
νά δίδη φωτεινά δείγματα τής ύπάρξεώς του, παρέχον τήν έλπίδα δτι δέν θά βραδύνη ίσως ή έποχή, 
καθ’ ήν θέλει καί πάλιν έξαρθή, ώς είς τό παρελθόν, είς άνυπέρβλητα ΰψη.

’Ιδού τί γράφει ό Παπίνι, κατά άκριβή μετάφρασιν (1):

« Λέγεται γενικώς δτι τό έλληνικόν π'.εΰμα, μετά τήν άρχαιότητα, δέν έδωσε πλέον 
σημεία ζωής καί δτι άπεσβέσθη διά παντός. Έν τή πραγματικότητι δμως ή βυζαν
τινή λογοτεχνία μέχρι τοΰ X V αίώνος καί ή σύγχρονος νεοελληνική άποδεικνύουσι, βε
βαίως, δτι έπήλθε μιά τις παρακμή, άλλ’ δχι καί άπονέκρωσις.

Έξ άλλου δέν λαμβάνετοι ύπ’ οψιν δτι κατά τούς τελευταίους αιώνας, τό έλληνικόν 
πνεΰμα άνεφάνη, πολλάκις κρυπτόμενον ύπό ονόματα δχι έλληνικά, είς δλην τήν Ευρώπην. 
Ό  Γκρέκο, τον όποιον τινές θεωροΰσι 'Ισπανόν, έγεννήθη είς Κρήτην καί ώνομάζετο 
Θεοτοκόπουλος, ό Άνδρέας Σενιέ εϊς τών καλλιτέρων ποιητών τής Γαλλίας έγεννήθη 
είς Κωνσταντινούπολή έξ έλληνίδος μητρός, έλληνίς δέ ήτο ή μήτηρ καί τοΰ ήμετέρου 
Ουγου Φωσκόλου. Ούδέ πρέπει νά λησμονήται δτι τό άληθές δνομα τοΰ Ζάν Μω- 
ρεάς, ένός τών μεγαλυτέρων ποιητών τής συμβολικής έποχής, ήτο Παπαδιαμαντόπου- 
λος (είχε γεννηθή εις Αθήνας το 1856), δτι είς τάς φλέβας τοΰ Έρνέστου Ψυχάρη 
ερρεε αίμα έλληνικόν (ήτο υιός τοΰ φιλολόγου Ίωάννου Ψυχάρη, γεννηθέντος είς 
’Οδησσόν έξ έλληνικής οίκογενείας), δτι. ή κόμησα Ντέ Νοάϊ, ή μεγαλυτέρα γαλλίς 
σύγχρονος ποιήτρια κατάγεται έκ τής έλληνικής οίκογενείας τών Μουσούρων (ό πάπ- 
πος αύτής Κωνσταντίνος Μουσουρος, μετέφρασε τόν Δάντην είς άρχαίαν έλληνικήν).

(1) G iovanni Papiki, II Sacco delVOrco, B iblioteea Valleeehi, 1933: III , Popoli e 
c itta , « II genio greco», σελ. 62-64.
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Καί ήμεΐς οί ’Ιταλοί θά ήδυνάμεθα νά ένθυμηθώμεν δτι. ό Άνδρέας Μουστοξύδης 
έγεννήθη είς Κέρκυραν, ό ’Αρθούρος Γκράφ, ό ’Αλβέρτος Σαΐνιο καί ό Γεώργιος Ντε 
Κίρικο είς ’Αθήνας καί ή Ματίλδη Σερράο είς Πάτρας.

Ό Ζΐϋξις έπανέζησεν έν μέρει διά τοϋ Γκρέκο, ό Πίνδαρος διά τοΰ Φωσκόλου, 
ό Βακχυλίδης διά τοϋ Σενιέ, ή Σαπφώ διά της κομήσης Ντε Νοάϊ. Άκόμη άναμένεται 
ό Φειδίας καί ό Πλάτων, άλλ’ οπωσδήποτε δέν εΐναι έπιτετραμμένον νά λεχθη δτι έξη- 
λείφθη μία φυλή, ήτις παρέσχε τοιαϋτα δώρα είς τούς άλλους λαούς ».

’Εννοείται δτι τά παραδείγματα ταϋτα τοΰ Παπίνι δύνανταί εύκόλως νά πολλαπλασιασθώσι 
καί δτι είς ταϋτα δύνανταί νά προστεθώσι άπειρα άλλα 'Ελλήνων, οίτινες, διαμένοντες είς τήν ιδι
αιτέραν αύτών πατρίδα ή απερχόμενοι είς τήν Δύσιν, άνεδείχθησαν δημιουργοί μεγάλων καί άξιολόγων 
έργων τόσον κατά τόν Μεσαίωνα, δσον καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Ά λλ ’ ίσως τοιαύτη άπα- 
ρίθμησις θά ήτο περιττή · ούδέ βεβαίως ό Παπίνι έσκέπτετο νά παράσχη ολόκληρον κατάλογον δλων 
τών μετά τήν κλασσικήν εποχήν δίακριθέντων 'Ελλήνων ή έλληνικής καταγωγής λογιών. Ήθέλιησε 
μόνον νά δίακηρύξη μίαν άλήθεΐαν — μίαν ίεράν άλήθεΐαν -  τεθεΐσαν ύπό πολλών είς άμφιβολίαν δτι 
δηλ. ή έλληνική μεγαλοφυΐα έξακολουθεΐ πάντοτε καί έπί τών ήμερών μας νά διαλάμπη καί παρέχει 
άψθόνους καί πλουσίους καρπούς. Αύτή ή ομολογία τοΰ συγγραφέως τοΰ « 'Ένας άποτελειωμένος 
άνθρωπος» καί τής «ή Ζωή τοΰ Χριστοΰ », αποτελεί καί τό πιστεύω ολοκλήρου τής έλληνικής φυλής.

II) ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΕΝΤΙΝΙ: «Ή  γή τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς » . — Τό άκόλου!}ο ίταλόφωνο ποίημα 
οφείλεται στόν φιλέλληνα κ. Giuseppe Valentini. Ά ν  καί άκόμη νεχρότατος δ κ. V alen tin i 
κατέλαβε ήδη έξαιρετική θέσι στό λογοτεχνικό κόσμο τής σύγχρονης ’Ιταλίας, ιδίως μετά τήν 
έκδοσι δύο ποιητικών συλλογών του, πού έσημείωσαν μεγάλη έπιτυχία. Ό  συγγραφεύς διακρίνεταί 
γιά τή δύναμι της συλλήψεως, καθώς καί γιά τή γλυκύτητα τής έκφράσεως καί τής περιγραφής, 
πού μάς θυμίζουν, κυρίως στά πρώτα ποιήματά του, τόν Gozzano. Εκτός άπ’ τή λογοτεχνική 
του παραγωγή ό κ. V a lentin i είναι γνωστός καί διά τάς ίστορικάς του μελέτας, μία άπό τάς 
όποιας καί έβραβεύθη είς τόν τελευταίως προκηρυχθέντα διαγωνισμό είς ’Ιταλίαν διά τάς πολίτικάς 
τάσεις τών κομμάτων της δεξιάς κατά τόν παρελθόντα αιώνα.

TERRA DI GRECIA

Come l ’ulivo cavo,
Tutto fronde e radici, 
i3 questa terra di Grecia.
Marmi e vele: non d’altro la roccia 
Ch’e dintorno al gran mare pescoso 
Abbisogna. Su l’onde la luce 
E casta come sui templi deserti.
Altrove, lontano, nelle prolisse pianure,
Nelle terre feraci forse qualcosa germoglia,
Qualcosa matura e perisce:
Altrove, lontano, forse la vita  
E impuramente feconda.
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Nella terra di Grecia 
Gli ulivi dal tronco cavo,
XuH'altro che fronde e radici,
Stanno a specchi del mare pescoso 
Tra marmi e vele:
Casta una luce li accinge.

Στό ποίημά του αύτό, πού έδημοσιεύθη τό φθινόπωρο τοΰ 1933, ύστερα άπό ένα ταξείδι του 
στήν Ελλάδα, δ ποιητής μάς παρέχει είς μίαν έπιγραμματικήν λιτότητα, έλευθέραν άπό ρητορισμούς, 
μίαν πιστήν καί ζωντανήν εικόνα τής Έλληνικής γής.

*
*  *

III) ΟΥΜΒΕΡΤΟΥ ΚΟΝΤΗ: « Β α ρ β α ρ ι κ ή  ώδή».  ■— Άναγιγνώσκων τό άνέκδοτον ήμε- 
ρολόγιον τοΰ κ. Francesco M ariani, άποτελούμενον άπό τέσσαρας μεγάλους τόμους, έστάθμευσα 
είς τάς σελίδας τάς όποιας ό Mariani άφιερώνει είς ένα ταξείδι του είς Ελλάδα τό έτος 1908. 
'Η περιγραφή, άληθινή, γεμάτη ποίησιν καί θαυμασμόν διά τήν Ελλάδα, μέ συνεκίνησε βαθύτατα. 
Θά ήξιζε ίσως νά δημοσιευθοΰν μίαν ήμέραν είς μετάφρασιν αί έντυπώσεις έκεΐναι, αί όποΐαι μάς 
παρέχουν μίαν πιστήν εικόνα τών Αθηνών πρό τών βαλκανικών πολέμων. ’Ιδιαιτέρως δμως έπέσυρε τήν 
προσοχήν μου ένα ποίημα τό όποιον ένας φίλος τοΰ κ. Mariani, ό κ. Um berto Conti άπέστειλε 
πρός τόν συγγραφέα τοΰ ήμερολογίου κατά τήν έπιστροφήν του άπό τήν Ελλάδα καί τό όποιον 
δημοσιεύεται κατωτέρω:

ODE BARBARA

Se da la prua di nave italica, 
io pellegrino figlio romuleo, 
scorger ti posso un giorno, o madre 
Ellade sacra, gittero lieto

l ’antico grido de’ figli reduci:
Athena, Athena-fissando trepido 
lo sguardo su’l monte sacrato 
a la gloriosa Pallade d’oro.

Non piu la Dea da l’alto culmine 
aurea sfavilla su la marmorea 
selva fidiaca e su l’arsa 
bianca pianura che il mare bacia.

Ma pur ne’ templi, ma pur tra gli agili 
steli marmorei, ride l’ellenica
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serenita, la sempiterna 
fronda del lauro glorioso ride;

del lauro amaro, che a gli olimpiaci 
giuochi ancor cresce, robusto e bronzeo 
Oh! torni a risplender la Gloria 
su la raccolta gioventu greca,

fremente al canto de’ novi rapsodi, 
narranti nove gloriose Iliadi, 
nel circo tra fulgidi cocchi 
e le nitrenti cavalle bianche !

Oh! da latini lidi un italico 
Eroe salpi su formidabile 
nave -  Flaminio novello, 
e ne gl’Istmici giuochi proclami,

sotto la pioggia di rose elleniche, 
liberta nova, liberta prospera 
a gli antichi segni di Gloria 
che t ’irradiano, Ellade, ancora!

Firenze, X I  Luglio MCMVIII.

Τό ποίημα είναι γεμάτο θαυμασμόν καί άγάπην διά τήν Ελλάδα, είς τήν όποίαν ό ποιητής 
εΰχεταί -  ήτο ή εποχή τής Μεγάλης ’Ιδέας -  « νέαν ελευθερίαν, ελευθερίαν εύτυχισμένην ύπό τά 
παλαιά σημεία της Δόξης, πού άκόμη φεγγοβολή». Στή « N avicella Greca » ό τρανός μας Σολω
μός χα'-ρετ  ̂έπάνω άπό τό καράβι του τήν ’Ιταλία, οπου « βάρβαρος εΐχε φτάσει, καί πλέον δέν ήτον ». 
’Ιδού είς τήν «Ode Barbara»,  ωσάν άπάντησι, ό ποιητής άπό τήν πλώρη τοϋ ίταλικοΰ πλοίου, 
στρέφων τό βλέμμα πρός τόν λόφον της Χρυσής Παλλάδος, χαιρέτα τήν ιεράν μητέρα 'Ελλάδα, 
πατρίδα τοΰ Καλοΰ καί τοΰ 'Ωραίου.

Ζς
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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ................................................................  Ή Έκδοσίς μας Ι - Ι Ι , 1*
Α. Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑ'ΓΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ . . Χριστός ’Ανέστη Ι - Ι Ι , 11 
METAsA I. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Διάγγελμα έπί τη δεύτερα έπε-

τείω τής 4γις Αύγούστου V I, 10 
ΒΑΙΑΝΟΥ, Μ. . . . Κ. Γεωργακόπουλος και ή άναδιοργάνωσις της Παιδείας έν

Έλλάδι III,  4
ΒΟΡΕΑ, Θ............... Ή Ελληνική μεγαλοφυΐα άνά τούς αιώνας V , 11—V I, 6-8
ΓΙΟΦΥΛΛΗ, Φ.....................................................................  Ή Επτανησιακή τέχνη V I , 1
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ, Α..........................................................................  Πρωτομαγιά Ι - Ι Ι ,  13
ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ, Κ. . . . Ή έλληνίδα στή ποίησι και στό πεζό IV , 9 -V , 9
ΔΟΞΑ, Α............... ’Επιδιώξεις καί έπιδράσεις τής συγχρόνου πεζογραφίας VI I I ,  5
ΕΥΤΗ, Ν....................................................  "Ελληνες καλλιτέχναι στό έξωτερικό III,  7
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ.......................................................................... Ή Ελληνική γεωργία V , 7
ΖΩΡΑ, Γ.................................................................................................  Πρωτοχρονιά Ι - Ι Ι , 7
ΖΩΡΑ, Γ.............................................................................................Ή 4ί Αύγούστου V I, 12
ΖΩΡΑ, Γ................................................................................... Γιαννούλης Χαλεπας VII I ,  8
Ζ ς ...........................................  Σύγχρονοι Ιταλοί λογοτέχναι διά τήν Ελλάδα IX , 13
ΚΑΡΑΒΙΑ, Π. . Ό Μωχαμέντ-’Άλυ καί ή Έλληνο-αιγυπτιακή συνεργασία IX , 10
ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ, Μ. . . .  Ό ρόλος τής Ελλάδος καί τής Ιταλίας στον παγκόσμιο

πολιτισμό III,  1- IV,  3
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Α. . . . Ό κοινός πολιτισμός Τούρκων καί ‘Ελλήνων VII ,  9
ΚΟΚΚΙΝΟΥ, Δ...........................................................  Ή Ελληνική Έπανάστασις V , 1
ΚΟΤΖΙΑ, Κ......................................................... ...................................  Διάγγελμα Ι - Ι Ι , 6

* ’Εκ τών δύο άριθμών ό πρώτος δεικνύει τό τεΰχος καί ό δεύτερος τήν σελίδα.



ΚΟΐΝΕΛΑΚΗ, Μ.....................................................  Σκέψεις γιά το θέατρο VI I I ,  11
ΑΑΣΚΑΡΗ, Ν...................................................................  Ό Πρίγκηψ Νικόλαος VI I ,  10
ΑΑΤΡΑΓΚΑ, Δ....................................................... Τό έλληνικό λαϊκό τραγούδι V I, 5
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ΜΑΛΑΚΑΣΗ, Μ............................................................................  25ί Μαρτίου Ι - Ι Ι , 10
ΜΙΡΑΜΠΕΛ, Α...........................  Τό ένδιαφέρον της νεοελληνικής λογοτεχνίας VII ,  1
ΜΠΙΑΖΙ, Β.............................................. Ιταλοί φιλέλληνες : "Εκτωρ Ρομανιόλι III,  9
ΜΠΙΑΖΙ, Β.....................  Ή ιταλική λογοτεχνία διά τούς 'Έλληνας τοϋ 21 IV , 1
ΞΕΝΟΓΙΟΐΛΟΥ, Γ...........................................................  Ή νεοελληνική ποίησι IV , 7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΑΟΤ, I..........................  Ή άνοιξιάτικη γή τής Ελλάδος III,  5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΐ, I. . . Σύγχρονες τάσεις τοΰ ποιητικού μας λόγου VII ,  13 
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. . . . ’Αρχαίοι έλληνικοί προσωδιακοί ρυθμοί σωζόμενοι έν τή 

έκκλησιαστική καί τή δημοτική έλληνική μουσική VII I ,  1
1ΊΛΥΤΑ, Α.................................................. Αί Άθήναι κέντρον τοΰ Έλληνισμοΰ IV , 5
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, Π. . . . Ή Έλληνική Τέχνη στήν ’Έκθεση τής Βενετίας V , 5
ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν...................................... Γκαμπριέλε Ντ’ Άννούντσιο Ι - Ι Ι ,  9
ΣΙΔΕΡΗ, Γ. . . Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία τοΰ νέου έλληνικοΰ θεάτρου VII ,  . 5
ΣΚΙΠΗ, Σ.............................. Σωτήριος Σκίπης (αύτοβιογραφικόν σημείωμα) VI I I ,  3
ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ν. . . . Ή έπίδρασις τής Ενετοκρατίας είς τήν διαμόρφωσιν τοΰ

κρητικοΰ πολιτισμοΰ VI I I ,  16—IX , 8
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II primo volume contiene scritti di:
S . Β . I I  P a t r ia r c a  d i  A l e s s a n d r ia  N ic o l a .
S . Ε .  I I  Ca p o  d e l  G o v e r n o  E l l e n ic o  g e n . G io v a n n i  M e t a x a s .

Delle LL. EE.:
C. K o t z ia s , Ministro-Governatore d i Atene.
Λ. D i i i it r a t o s , Sottosegretario di Stato a l  Lavoro.
X . L u v a r is , Gia Ministro dell’Educazione Nazionale e dei Culti.

Del Sindaco di Atene A m b r o s io  P l y t a s .

Degli Accademici:
A. K e r a m o p u l o s , Presidente dell’Accademia di Grecia, Professore 

a ll’Universita di Atene.
T. B o r e a s , Accademico di Grecia, Professore all’Universita di Atene.
D. Ca m p u r o g l u , Accademico di Grecia, letterato.
E . E m m a n u il , Accademico di Grecia, Rettore della Scuola Superiore 

di Scienze Economiche e Commerciali.
Z . P a p a n t o n iu , Accademico di Grecia, letterato.
G. S o t i r i u , Accademico di Grecia,^ Professore all’Universita di Atene. 
G. X e n o p u l o s , Accademico di Grecia, letterato.

Dei Professori dell’Universita:
V. Biagi, dell’Universita di Atene.
A. M i r a b e l , della Sorbona di Parigi.
E. P e z o p u l o s , dell’Universita di Atene.
A. S o c h o s , del Politecnico di Atene.
G. Z o r a s , dell’Universita di Roma.

Dei letterati e scrittori:
N . P r o e s t o p u l o s , gia Segretario Generale del Ministero dell’Edu

cazione Xazionale.



P .  P r e v e l a k is , Direttore delle Belle Arti presso il Ministero dell’Edu- 
eazione Nazionale.

Ch . L e f a s , Direttore dell’Istruzione Media presso il Ministero del- 
l ’Educazione Nazionale.

C. A n  d r e a d  u ,  a t t r i c e  d r a m m a t ie a .
M. C a l o m ir is , maestro compositore, direttore del Conservatorio Na- 

zionale d’Atene.
D. C o k k in o s , Direttore della Biblioteca Nazionale di Atene, letterato. 
M. C a r a g a t s is , letterato e pubblicista.
M. Cu n e l a k is , critico letterario.
K . D ip l a - M a l a m u , s c r i t t r ic e .
A. DoxAS, letterato e pubblicista.
N . E f t i , c r i t ic o  m u s ic is ta .
G . G r y p a r i s , letterato e pubblicista.
F .  J o f il l i s , l e t t e r a t o  e p u b b l ic is t a .
N . L a s c a r is , s c r i t to r e  d r a m m a tic o .
A . L a v r a n g a s , m a e s t r o  c o m p o s i to r e  e  c r i t ic o  m u s ic a le .
M . M a l a c a s is , Presidente dell’Unione dei letterati di Grecia.
G . P a n a j o t o p u l o s , p ro fe s s o re  d i  l e t t e r e  g re c h e .
G . S i d e r i s , direttore del Museo drammatico di Atene, scrittore.
S . S k i p i s , letterato, Segretario Generale della Scuola di Belle Arti. 
T. S y n a d in o s , Presidente della Societa degli autori drammatici e 

direttore della Scuola drammatiea di Atene.
N . T o m a d a k is , direttore dell’Archivio di Canea.
M . V a ia n o s , p u b b l ic i s t a  e s c r i t to r e .
D . Z o g r a f o s , c a p o  d iv is io n e  d e l  M in is te ro  d e l l ’A g r ic o l tu ra ,  p u b b l ic i s t a .

ΡΑΔΙΟΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1. -  Γ. ΖΩΡΑ, καθηγητοΰ νεοελληνικής γλώσ- 
σης καί λογοτεχνίας έν τω Β. Πανεπιστή
μιά Ρώμης: «'Ο εθνικός χαρακτήρ τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας ».

4. -  Γ. ΛΟΒΕΡΔΟΤ, ένδοκρινολόγου-ψυχιά- 
τρου : « Ή νοημοσύνη καί αί περίεργοι συ- 
νήθειαΐ τών Ζώων ».

6. -  Μ. ΒΑΙΑΝΟΤ: «Ή  Θεσσαλονίκη καί ή 
Δ. Ε. Θ .»

8. -  Μ. ΒΑΙΑΝΟΥ: «Α ί ξέναι χώραι είς την
Δ. Ε. Θ.»

9. -  Μ. ΒΑΙΑΝΟΥ, λογοτέχνου καί δημοσιο
γράφου : « 'Η Θεσσαλονίκη ώς πνευματικόν 
κέντρον ».

1 1 . - Π. ΖΕΡΒΟΥ, ’Ακαδημαϊκού, τέως Πρυ- 
τάνεως Πανεπιστημίου ’Α θηνών: «’Επι
στήμη καί φιλοσοφία».

14. -  Γ. ΖΩΡΑ, « Γιαννούλης Χαλεπας ».
16. -  Θ. ΒΟΡΕΑ, τέως Προέδρου ’Ακαδημίας 

καί Πρυτάνεως Πανεπιστημίου ’Αθηνών: 
,« Φρειδερίκος φόν Σύλλερ ».

19. -  Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ψυχιάτρου, ύφη- 
γητοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: «Ή ύγιεινή 
τών πνευματικώς εργαζομένων».

22. -  Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ: « Ή ύγιεινή καί 
οί έργαζόμενοι».

24. -  Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πρυτάνεως τοΰ
Πολυτεχνείου : « Τό ’Εθνικόν Μετσόβειον 
Πολυτεχνεΐον ’Αθηνών ».

25. -  Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Περί τής έκα-
τονταετηρίδος τοΰ ’Εθνικοΰ Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου καί τών σχετικών έορτών ».

26. -  ΠΛΥΤΑ, ΛΟΥΒΑΡΙ, ΒΟΡΕΑ, ΚΑΜ-
ΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΩΤΗ
ΡΙΟΥ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΙΙΑΝΤΩ- 
ΝΙΟΥ, ΣΩΧΟΥ, ΜΑΛΑΚΑΣΗ, ΓΡΥ
ΠΑΡΗ, ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, 
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, ΜΟΥΣΟΥΡΗ : « Γνώμαι 
έπί τή 26ί έπετείω τής άλώσεως τής Θεσ
σαλονίκης ».

27. -  X. ΚΑΠΝΟΥΚΑΓΙΑ, καθηγητοΰ Παν
επιστημίου ’Αθηνών: « 'Η σημασία τής 
26*15 ’Οκτωβρίου τοΰ 1912 διά τούς Μακε- 
δόνας».

30. -  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Μητροπολίτου Κα- 
ρυστίας καί Σκύρου: « Μαλακώστε τήν 
καρδιά σας μέ τό δάκρυ τής συμπόνοιας ».

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1. -  II. ΚΑΡΑΒΙΑ, Γεν. Γραμ. Συνδέσμου άν- 
ταποκρίτών Ξένου τύπου, άνταποκρίτοΰ τής 
έφ. « Ά λ  Άχράμ » : “■ Ό  Μωχάμεντ-”Αλυ 
καί ή έλληνο-αίγυπτίακή συνεργασία».

5. -  Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΗ, Διευδυντοΰ Μουσείου
Άκροπόλεως: « Ή ιστορία καί τό έργον τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών ».

6. -  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, Μητροπολίτου Κα-
ρυστίας καί Σκύρου: «Θειον κήρυγμα».

7 . - Θ .  ΜΑΛΑΒΕΤΑ, δημοσιογράφου: «Άρ-  
κάδι».

8. -  Γ. ΖΩΡΑ, καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Ρώ
μης: «Ή  αισιοδοξία τοΰ Κά>βου».

1 1 . - Μ .  ΒΑΙΑΝΟΥ, λογοτέχνου καί δημοσιο
γράφου: «Έπί τή άπελευθερώσει τής Χίου».

12. -  Ν. ΚΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ, δημοσιογράφου: « Ή
Ελλάς ώς αθλητική Χώρα ».

13. -  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ
ΝΟΣ : « Πορεύου καί σύ ποίει ομοίως».

16. -  ΣΥΛΒΙΟΥ, λογοτέχνου καί θεατρικοΰ συγ
γραφέως: « Ό  έρως άνά τούς αιώνας ».

1 7 . - Α .  ΓΙΛΥΤΑ, δημάρχου ’Αθηναίων: « Αί 
νέαι Ά θήναΐ ».

1 8 . - Γ .  ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΙΩΤΙΙ: « ’Εκδρομή είς
Θήβχς »·

19. -  Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ’Ακαδημαϊκού, καθηγη
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών: « Ή Βασιλι
κή τοΰ ‘Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης ».

20. -  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ
ΝΟΣ: «"Α ήτοίμασα, τίνι έστα'.;».

21. -  Γ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, πρώην Ύπουργοΰ:
« Καμάλ Άτατούρκ ».

21. -  Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, συγγραφέως καί δημο
σιογράφου: « Ό έκλιπών Πρόεδρος τής 
Τουρκικής Δημοκρατίας ».

22. — Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ, τέως αντιπρο
έδρου «Ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκών 
’Εφημερίδων »: « Έλατε στή Κρήτη ».

24. — Κ. Κ Α Τ Σ Α Ρ Α ,  νευρολόγου—ψυχιάτρου: 
« ’Αλκοολισμός καί τοξικομανία».

2 6 . - Ν .  ΧΑΓΕΡ-ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, λογοτέχ\ου: 
«Ό  Μποεμισμός τής Γενεάς μου».

27. -  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ
ΝΟΣ: «Ό  νόμος τοΰ Θεοΰ».

29. -  I. ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, κατηχητοΰ ’Εκ
κλησίας ’Αλεξάνδρειάς : «Ή  ’Ορθόδοξος 
Ελληνική ’Εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς ».


