
L '  ί£>
Ρ Α Δ Ι Ο

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗ NO ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΤΟΣ Β'. -  ΑΡΙΘ. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1939

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Δ. ΡΕΔΙΑΔΗ...................................Προ; τούς "Ελληνας ναυτικούς
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ . . Χριστός

γενναται, δοξάσατε
Γ. Ζ Ω ΡΑ ............... Ό  πατριωτικός χαρακτήρ της Νεοελληνικής

Λογοτεχνίας
Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ . . . Ό Κονδυλάκης καί τό χρονογράφημα
0. Μ ΑΛΑΒΕΤΑ....................................................................... Άρκάδι
1. ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ................................... Ή Βυζαντινή μουσική
Γ. ΖΩΡΑ . . . .  Ίόνιος ’Ακαδημία καί Νεοελληνικαί μελέται
Ν. ΘΩΜΑΖΑΙΟΥ...................................................Ελληνικές σελίδες
Α. ΔΟΞΙΑΔΟΥ..........................................Τό δημογραφικό ζήτημα
Γς................ Τά Κυπριακά ποιήματα τής Μαρκιανής βιβλ'οθηκης

ΚΑΝΛΚΛΡΗ-ΡΟΥΦΟΤ, ΔΟΞΙΛΔΟΥ, ΜΟΔΗ, ΛΑΣΚΑΡΗ, 
ΤΟΜΠΡΟΥ, ΠΕΡΡΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΗ . . . Γνώμαι επί τη έπε- 

τείω τής άπελευδ-ερώσεως τής Θεσσαλονίκης

’Λπο τήν Έλλη^ο-ιταλοίήν πνευματικήν κίνησιν -  Άπο τον ελληνικόν 
τύπον -  Διαλέξεις ραδιοφωνικών σταθμών Μπάρι καί Ρώμης μηνος 

Δεκεμβρίου.-Διάφορα

ROMA 
Via Montello 5



ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ! ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μ Π API ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

3. —■ Α. ΔΟΞΙΛΔΟΓ, ίατροϋ, πρώην 'Υπουργού
καί Προέδρου τοϋ ιδρύματος Προστασίας 
τοϋ παδ.οϋ : « Το δ/]μογραφικόν ζήτημα ».

4. -  Α. Σ. ΜΗΤΡΟ11ΟΛΙΤΟΤ κ. κ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΟΝΟΣ: «Ή  Κυριακή άργία».

5. -  Κ. ΚΟΤΤΣΟΥΜΗ, δημοσιογράφου: «Σω
τήριος Λιάτσης ».

6. -  A. Ε. κ. Δ. ΡΕΔΙΑΔΗ, 'Υφυπουργού ’Εμ
πορικής Ναυτιλίας: « Χαιρετισμός πρός 
τούς "Ε/ληνας. ναυτικούς».

7. — I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ ιταλικής φιλολογίας:
« Ό  δέκατος τρίτος αιών τής ιταλικής λο
γοτεχνίας ».

8. -  Θ. ΠΕΤΡΑΔΙΑ, πρώην βουλευτοϋ, τέως
γενικού έπιθεωρητοϋ Τουρισμού: « Αΐ Πά- 
τρ ν ί».

9. - Ν. ΛΕΚΚΑ, Διευ&υντοϋ υπηρεσίας ιαμα
τικών πηγών καί εκθέσεων παρά τω 'Υφυ- 
πιυργείω Τύπου καί Τουρισμού: «Αί με- 
ταλλικαί πηγαι τής Ελλάδος».

10. -  X. ΒΑΣΙΑΑΚΑΚΗ, πρώην βουλευτοϋ,
οικονομολόγου: «'Η νομισματική κυκλο
φορία καί ή βιομηχανική π ίσ τίς».

11. -  Α. Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. κ. ΠΑΝ-
ΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ: «Τά Άχραντα Μυ
στήρια ».

13. — Π. ΚΑΤΗΦΟΡΗ, δημοσιογράφου καί συγ-
γραφέως « Κώ3τας Κοτζιας, ό 'Υπουργός- 
Διοικητής Πρωτευούσης και δημιουργός 
τών νεωτέρων ’Αθηνών ».

14. — I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ ιταλικής φιλολο
γίας: <ι Ό  14°s αιών τής ιταλικής λογο
τεχνίας ».

15. -  Α. Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. κ. ΠΡΟ
ΚΟΠΙΟΥ : « Κατά τής βεντέττας ».

17. -  Α. ΚΕΡΑΜΟΓΙΟΥΛΟΥ, Προέδρου τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, καθηγητοϋ τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών : « Διά τήν πρόοδον 
τής Θεσσαλονικής ».

-  Λ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΡΟΥΦΟΥ, πρώην 'Υ 
πουργού, Προέδρου Συλλόγου Προστασίας 
'Ελληνικών Προϊόντων: «'Η σημερινή Θεσ
σαλονίκη ».

-  Α. ΔΟΞΙΑΔΟΥ, πρώην 'Υπουργοϋ καί 
Προέδρου τοϋ Πατρωτικοϋ 'Ιδρύματος: 
«Ή  πρόοδος τής Θεσσαλονίκης».

18. -  Α. Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. κ. ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΟΝΟΣ : « ’Ενώ τό φώς άνατέλλει ».

19. -  Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, κα!>ηγητρίας Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών: «Τό εύαγγέλιον τής 
Κοινωνικής 'Υγιεινής».

2 ' .  -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής φιλο
λογίας: « Ό  15°s αιών τής Ιταλικής λο
γοτεχνίας ».

24. -  Α. Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. κ. ΠΑΝ-
ΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ: « ’Επί γής ειρήνη. ..» .

-  ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΥ, συγγρα- 
φέως και χρονογράφου τοϋ ’Ελευθέρου Βή
ματος : « "Αλλοι Θεοί».

25. -  Α. Θ. Μ. ΤΟΥ ΙΊΑ1ΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡ-
ΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ. κ. ΝΙΚΟ
ΛΑΟΥ: «Χριστός γεννατα'., δοξάσατε.

-  Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, λογοτέχνου: «Τά Μυ- 
ρίπνοα ’Άνθη ».

27. — Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗ, προέδρου της Έταιρ:ίας
τών Ελλήνων λογοτεχνών: « Χα'ρετΚ'μός 
προς τούς ομοεθνείς».

28. -  I. ΜΟΡΟ, καθηγητοϋ τής ιταλικής λογο
τεχνίας: « 'Ο 16°s αιών τής ιταλικής φιλο
λογίας ».

29. -  ΠΩΛ ΜΕΝΕΣΤΡΕΛ: «Τά Κάλαντα».
-  « Ή  προσωπικότης τοϋ Χριστοϋ μέσα άπό 

τούς αιώνας», Γνώμα'. τών κ. κ. ΣΕΦΕ- 
ΡΙΑΔΗ, ΒΟΡΕΑ, ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, 
XATΖΗΜΙΧΑΛΗ, ΔΟΞΙΑΔΗ, ΙΊΩΠ, 
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ, ΛΑΥΡΑΓΚΑ, ΣΡΕΪΤ, 
ΛΑΣΚΑΡΗ.

31. -  « Τά καλλίτερα πρωτοχρονιάτικα παιγνίδια 
πού ελαβαι οί "Ελληνες επιστήμονες καί 
λόγιοι, όταν ήσαν παιδιά». Γνώμαι τών 
κ. κ. ΠΑΛΑΜΑ, ΜΑΛΑΚΑΣΗ, ΞΕΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΘΕΟ- 
ΔΩΡΙΔΟΥ, ΜΕΛΑ, ΔΡΟΣΙΝΗ, ΙΊΩΠ, 
ΛΑΣΚΑΡΙΙ, ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ, ΣΚΠΙΗ, 
ΙΊΑΞΙΝΟΥ, ΛΑΥΡΑΓΚΑ, ΤΟΜ11ΡΟΥ, 
ΟΥΡΑΝΗ.
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ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΕΑΑΗΝΑΣ ΝΑΓΤΙΚΟΓΣ

Ραδιοφο^νικος χαιρετισμός τοϋ Υφυπουργού της Εμπορικής Ναυτιλίας 
κ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΡΕΔΙΑΔΗ, μεταδοθείς άπό τούς σταθμούς Μπάρι 

καί Ρώμης τήν 6ην Δεκεμβρίου 1938

Τήν σημερινήν ημέραν, καθ’ ήν έορτάζεται ό προστάτης του ναυτιλλομένου κόσμου 
"Αγιος Νικόλαος, ή σκέψις μου προσηλοΰται προς σας "Ελληνες ναυτικοί, έν πλφ εϊτε 
έν όρμω, εις σας οΐ όποιοι έξ οικογενειακής παραδόσεως ή έξ άγάπης προς τήν θά
λασσαν έξελέξατε τό κατά κανόνα κινδυνώδες έπάγγελμά σας, πού εις κάθε ταξεΐδι 
πού επιχειρείτε χαιρετάτε τό σπίτι σας μέ τον κρυφόν έκεΐνον φόβον πού προέρχεται 
άπό τήν πάλην μέ δλα τά στοιχεία της φύσεως, πού πολλάκις σας άναμένει έν πλώ, 
εΐτε άξιωματικοί, εί'τε ναΰται, εΐτε άλιεΐς εισθε, προς σάς πού έχετε τήν τιμήν νά 
οδηγήτε έν μέσ<ο του πελάγους ή τών ωκεανών τών συνανθρώπων σας τάς ψυχάς καί 
τάς περιουσίας τών συγγενών, τών φίλων, τών συμπατριωτών ή καί τάς ίδικάς σας, 
προς σάς τούς άνά τά πέρατα της γής εκπροσώπους τής ένδοξου ελληνικής φυλής, τούς 
άξιους συντελεστάς ενός τών πλέον παραγωγικών κλάδων της οικονομίας μας, προς σας 
τέλος οί όποιοι έν ειρήνη μέν οδηγείτε τήν κυανόλευκον εις τίμιον προς τάς σημαίας 
τών μεγαλυτέρων Κρατών συναγωνισμόν, έν πολέμω δέ, σπουδαίοι παράγοντες τοϋ 
Βασιλικού Ναυτικοΰ, συνεχίζετε τήν άπό αιώνων άρξαμένην ένδοξον σταδιοδρομίαν τοϋ 
άηττήτου πολεμικού τούτου δπλου τής Ελλάδος, προς σας άπαντας στρέφω σήμερον τήν 
σκέψιν καί καθ’ ήν στιγμήν ήμεΐς έν τή ξηρ^ άναπέμπομεν προς τον Άγιον τάς δε
ήσεις μας διά σάς καί τάς οίκογενείας σας, έκφράζω θερμήν έγκάρδιον εύχήν έκ μέ
ρους τοϋ Άρχηγοϋ τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί έμοΰ ύπέρ τής ατομικής ενός έκα
στου έξ ύμών ευτυχίας καί ύπέρ της συνολικής έπιτυχίας τών έθνικών σκοπών, τούς 
οποίους υπηρετείτε, ώς άξιοι συνεχισταί τών παραδόσεων τοϋ Ελληνικού Ναυτικοΰ με
γαλείου.
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« ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ »
Ραδιοφωνική ομιλία της Α.Θ. Μ. κ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, 

Νέας Ρώμης, Πάσης ’Αφρικής καί πάτης γης Αίγύπτου, 13ου των ’Αποστόλων

Το χαρμόσυνον τοΰτο άγγελμα σωτηρίας διά τούς πιστούς, το σύνθημα της άφ- 
υπνίσεως τοϋ αμαρτωλού κόσμου άπό τού υπνου καί τού ληθάργου της αμαρτίας σαλπίζει 
σήμερον μυριόστομος ή μήτηρ Εκκλησία, συναγείρουσα τά τέκνα αυτής εις προσευχήν 
δοξολογίας καί ευχαριστίας εις τον δι’ ή μας ένανθρωπήσαντα Τίόν καί Λόγον τοϋ Θεού.

Ό τε ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, προ είκοσι αιώνων, ώσεί σήμερον, τό άπ’ αί- 
ώνος άπόκρυφον καί άγγέλοις άγνωστον μυστήριον άποκαλύπτεται τω κόσμω διά τής 
γεννήσεως τοϋ Χριστοΰ, ίνα τούς έν σκότει καί σκιά θανάτου καθη μένους φωτίση καί 
διδάξη τήν άλήθειαν, ίνα σώση έκ τής φθοράς καί τοϋ ψυχικοΰ καί σωματικού θανάτου 
τό άνθρώπινον γένος, ίνα όδηγήση εις τήν αληθή ζωήν, εις τήν ειρήνην, τήν χαράν, 
εις τήν σωτηρίαν. « Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός έξ ούρανοΰ άπαντήσατε, Χρι
στός επί γης ύψώθητε . . .

ΕΖνε ό Θεός ό προαιώνιος, ό άναρχος, "Οστις κατά τρόπον άνερμήνευτον γεννάται 
καί λαμβάνει σάρκα καί οστά έκ τής Παρθένου Μαρίας καί κατασκηνώνει έν ήμΐν. 
Τούτου αιώνας πρότερον προκατήγγειλε τήν γέννησιν των Προφητών ό Σύλλογος, ώρισε 
τον χρόνον τής έλεύσεως καί ώνόμασεν Αύτόν ’Άστρον τού ’Ιακώβ, "Ανθος έκ τής ξηράς 
ράβδου τού Ίεσσέ, Σκύμνον λέοντος, μεγάλης βουλής ’Άγγελον, θαυμαστόν Σύμβουλον, 
Θεόν ’Ισχυρόν, Έξουσιαστήν, Άρχοντα τής Ειρήνης, Πατέρα τοϋ μέλλοντος αίώνος. 
Τούτου τήν έμφάνισιν προλέγει καί ό άνδρών απάντων σοφώτατος Σωκράτης παρά Πλά- 
τωνι καί ονομάζει «δίκαιον», όν άναμένει ίνα πέμψη ό Θεός εις σωτηρίαν τοϋ έκτρο- 
χιασθέντος ανθρώπου. Οδτος εΐνε ή προσδοκία των ’Εθνών.

Ευγνώμων ή θρησκεύουσα άνθρωπότης εορτάζει κατ’ έτος τό μοναδικόν έν τή ιστορία 
γεγονός, συγκεντροΰται τήν ήμέραν ταύτην είς τούς ναούς, μ;ταφέρεται έν πνεύματι είς 
τήν Βηθλεέμ καί βλέπει διά τών οφθαλμών τής πίστεως ποιμένας άγραυλοΰντας καί 
εύαγγελιζομένους διά τοϋ Αγγέλου ότι έτέχθη σήμερον Σωτήρ, άκούει πλήθος στρα
τιάς ουρανίων άγγέλων ψαλλόντων τό «Δόξα έν ΰψίστοις Θεώ καί επί γης ειρήνη, έν 
άνθρώποις εύδοκία», βλέπει μάγους έξ Ανατολών σπεύδοντας νά προσκυνήσωσι τον νεο- 
γέννητον Βασιλέα καί προσφέροντας Αύτω χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν, δείγματα 
πίστεως, λατρείας καί άφοσιώσεως.

Ά λλ’ άν ή άνάμνησις τοϋ σωτηρίου τούτου γεγονότος κινή τάς εύγνώμονας ψυχάς 
τών εύσεβών είς προσκύνησιν καί λατρείαν, πόσοι άλλοι γεννηθέντες καί άνατραφέντες 
μέ τάς ωραίας καί γλυκείας ταύτας παραδόσεις εις τούς κόλπους τής ’Ορθοδόξου Ε κ
κλησίας άπεμακρύνθησαν ταύτης παρασυρθέντες ύπό της αμαρτίας είς τήν άπιστίαν, 
πόσοι άλλοι δεν άκούουσι τής φωνής αύτής, λησμονοΰσι καί άμελοΰσι τά θρησκευτικά

αυτών καθήκοντα, δουλεύουσιν είς τήν ύλην καί τά πάθη καί άποξενωθέντες τοϋ Θεοϋ 
έδουλώθησαν είς τάς έπιθυμίας τής σαρκός ; Πόσαι χιλιάδες τήν νύκτα ταύτην άντί 
λατρείας καί δοξολογίας είς τον Θεόν παρά τοϋ οποίου καί τό ζην καί πάν άγαθόν 
εχομεν κατακλύζουσιν άντί τών ναών τά δημόσια κέντρα, διανυκτερεύουσι παίζοντες, 
χορεύοντες, τρώγοντες καί πίνοντες, εύοχούμενοι, θυσιάζοντες τήν συνειδησιν αυτών, την 
ηθικήν καί τήν θρησκευτικήν, πόσοι έν μι^ λέξει έορτάζουσιν «έν κραιπάλει καί μέθη 
καί μερίμναις βιωτικαΐς», θύοντες είς τά άγάλματα τοϋ πάθους, τής σαρκος, ως οι ειδω- 
λολάτραι είς τον Βάαλ καί τον Μολόχ;

Έσυνείθισε δυστυχώς ό κόσμος νά έορτάζη τήν άνάμνησιν μεγάλων γεγονότων διά 
τέρψεων παντοειδών καί διασκεδάσεων, σωματικώς καί όχι πνευματικώς, τήν ύλην καί 
τάς αισθήσεις θεραπεύων, μηδαμώς δέ ή έλάχιστα είς τήν ψυχικήν άνύψωσιν προσέχων. 
Καί προβάλλει προφάσεις ότι αί καθημεριναί θλίψεις καί δοκιμασίαι εΐνε πολλαί ώστε 
εΐνε άνάγκη φυσική ή διασκέδασις έν ή ευρίσκει ο άνθρωπος την ανακουφισιν, παρη- 
γορίαν καί λήθην τών πόνων καί τής άνίας, έν άλλαις λέξεσιν ώς ό αλκοολικός ευρί
σκει είς τήν μέθην τήν λήθην, άλλά καί τήν βραδείαν δηλητηρίασιν.

Ά λλ’ άκριβώς αί θλίψεις καί αί δοκιμασίαι επρεπε νά χρησιμεύσωσιν εις τον άν
θρωπον μαθήματα άριστα, νά τον παιδαγωγήσωσι καί νά τον όδηγήσωσιν είς τον δρόμον 
τής θεραπείας καί τής σωτηρίας. Δέν είναι τυχαΐαι ούτε άσκοποι αι περιπετε^αι τής 
ζωής άπό τοϋ λίκνου μέχρι τοϋ τάφου. ’Ενώ νομίζομεν εαυτους ευτυχείς και αμέρι
μνους, διαπερώμεν ούριοδρομοΰντες τήν άλμυράν τοϋ βίου θάλασσαν, αίφνης κύματα 
γιγαντιαΐα ύψοΰνται, κλυδωνίζουσι τό άσθενές άκάτιον, τό σώμα ημών, σκότος συγκα
λύπτει ημάς, ούδαμοΰ φως καί βοήθεια, ούδαμοϋ λιμήν καί έλπίς σωτήριας. Ενώ 
πλέομεν είς τήν ευτυχίαν καί όνειρα καί σχέδια πλάττομεν, αίφνης τα παντα κατα- 
ποντίζονται, ύγεία, γονείς, τέκνα, πλούτος, δόξα καί ή συμφορά συμπνίγει τήν ψυχήν 
ήμών καί περίλυποι μέχρι θανάτου ριπτόμεθα είς τήν κλίνην τής πικρίας καί της οδύνης.

Καί εΐνε όντως τά παθήματα άριστα παιδαγωγικά μαθήματα. Ούδέν έν τώ κόσμω 
συμβαίνει έκ τύχης τυφλής, έκ τής άνυπάρκτου δυνάμεως τής ειμαρμενης, εκ τοϋ πεπρω
μένου, ώς συνήθως ό λαός νομίζει, άλλά τά πάντα κατά θείαν θέλησιν καί παραχώ- 
ρησιν γίνονται. Αύτός διευθύνει τάς τύχας τοϋ άτόμου, τών Λαών καί τών Εθνών, 
κατά τρόπον άκατάληπτον πολλάκις δι’ ή μάς, άλλά συμφώνως προς τας ανεξιχνίαστους 
Αύτοϋ βουλάς, άφοΰ καί αί τρίχες τής κεφαλής ήμών εινε, κατά τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον, 
ήριθμημέναι καί εν στρουθίον δέν πίπτει έπί τής γής νεκρόν άνευ τοϋ Αγίου Αύτοϋ 
θελήματος. Αύτός μεταβάλλων τήν χαράν είς λύπην, τήν δόξαν είς άφάνειαν, τήν εύτυ- 
χίαν είς δυστυχίαν, τήν άκμήν καί υγείαν είς παρακμήν καί άσθενειαν, τήν ήρεμιαν εις 
τρικυμίαν εΐνε ώς νά μάς λέγη : σέ έδοκίμασα έν τή ευτυχία σου θέλω νά σέ δοκι
μάσω καί έν τη θλίψει σου άν είσαι πιστός.

Διότι ό άνθρωπος συχνότατα έν τη εύτυχί^ του ύπερφρονεϊ παρ’ ό δει φρονεΐν, 
ασεβεί, περιφρονεΐ τον Θεόν καί τον πλησίον του, υπεραίρεται διά τάς δυνάμεις και 
τήν σοφίαν του. Τον παιδαγωγεί λοιπόν ό Θεός καί διά τών θλίψεων, ίνα αισθανηται
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την σμικρότητά του καί την έξάρτησίν του έκ του Θεοΰ, τοΰ Κυρίου ούρανοΰ καί γης, 
ίνα αίσθάνηται ότι εινε προσωρινός έν τώ κόσμω τούτω, ίνα παρασκευάζηται διά της 
πίστεως, τής έλπίδος καί τής εμπράκτου άγάπης διά τον άλλον κόσμον, όπου άναμένει 
τον δίκαιον ή χαρά ή άδιατάρακτος καί ό στέφανος τής αμοιβής καί τής δόξης.

"Αν ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, Θεός ών, έσαρκώθη δι* ήμάς, έταπεινώθη, 
έδοκίμασεν ύπέρ πάντα άνθρωπον καί χάριν τοΰ ανθρώπου δλας τάς πικρίας τής ζωής 
μέχρι καί τοΰ σταυρικοϋ θανάτου άγογγύστως, πόσω μάλλον ό άνθρωπος οφείλει πάσχων 
νά ζητή νά θεραπεύση τάς άμαρτίας αύτοΰ άκολουθών μεθ’ υπομονής καί έλπίδος τον 
δρόμον, όν ό Κύριος ημών προεπορεύθη;

Τέκνα έν Κυρίω άγαπητά. Μη πλανάσθε. Έν ούδενί άλλω έγκειται ή σωτηρία 
ημών, εΐμή έν τώ Χριστώ Ίησοΰ. Ζώντες έν τώ μέσ<ρ φόβων καί άπειλούμενοι άνά 
πάσαν στιγμήν νά καταποντισθώμεν ύπό συμφορών άτομικών, οικογενειακών, έθνικών, 
παγκοσμίων, ας ένισχύσωμεν τήν πίστιν καί τάς έλπίδας ημών εις τον δι’ ήμάς νηπι- 
άσαντα έν Βηθλεέμ. Αυτός είπε · « Δεϋτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτι- 
σμένοι κάγώ άναπαύσω ύμάς · άρατε τον ζυγόν μου καί εύρήσετε άνάπαυσιν ταϊς ψυ- 
χαϊς υμών ». Αύτός μόνος δύναται νά έπιτάξη τοΐς άνέμοις καί ταϊς θυέλλαις τής ζωής 
καί δώση εις ημάς τήν θεραπείαν, τήν γαλήνην, τήν ειρήνην, τήν χαράν, τήν σωτη
ρίαν. Ά ν  βυθιζώμεθα, ώς ό Απόστολος Πέτρος, έκ δυσπιστίας, περιπατών εις τήν 
θάλασσαν τής Γαλιλαίας, άς καλέσωμεν διά προσευχής τον Κύριον νά μας σώση. "Αν 
έπλανήθημεν ώς ό άσωτος υιός, άς έπανέλθωμεν εις τήν πατρικήν εστίαν έν μετανοία 
καί ό Ουράνιος Πατήρ θ ’ άνοιξη τάς άγκάλας Αύτοΰ καί θά ένδυση ήμάς τήν στολήν 
τήν πρώτην.

« Άποθέμεθα λοιπόν τά έργα τοΰ σκότους καί ένδυσώμεθα τά όπλα τοΰ φωτός ». 
Ή  σημερινή μεγάλη ημέρα, ημέρα χαράς καί σωτηρίας άς συγκεντρώση τήν προσοχήν 
ήμών. 'Ο Χριστός πάντοτε έρχεται πρός τούς έπικαλουμένους τό όνομα αύτοΰ έν πίστει, 
ερχεται ώς νήπιον, ώς διδάσκαλος, ώς παιδαγωγός, ώς φώς καί ζωή καί δύναμις καί 
σωτηρία. Μεταβώμεν έν πνεύματι έν Βηθλεέμ, κλίνωμεν τό γόνυ τής ψυχής καί τοΰ 
σώματος ήμών προ τοΰ Θείου Βρέφους καί προσφέρωμεν Αύτώ πίστιν θερμήν, εύχαριστίαν 
ειλικρινή, άγάπην άνυπόκριτον, διότι εινε Θεός ισχυρός, έξουσιαστής, Άρχων ειρήνης 
καί ανταποδίδει τήν χαράν, τήν σωτηρίαν εις τούς πιστεύοντας εις Αύτόν, εις τούς άκο- 
λουθοΰντας τάς έντολάς Του. Δοξάσωμεν όλη ψυχή καί καρδία καί σώματι τον "Υψιστον 
Θεόν, ίνα δώση εις ήμάς, εις τούς οίκους ήμών, εις τον λαόν καί τό ’Έθνος ήμών, εις 
τον κόσμον δλον, τήν πολυπόθητον ειρήνην έπί τής γης, τήν ευδοκίαν, τήν χαράν εις 
τον κόσμον.

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΓΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ καθηγητοΰ τής Νεοελληνικής Γλώσσης καί Λογοτεχνίας 
έν τώ Β. Πανεπιστημίω Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

'Οσάκις γίνεται λόγος περί τής νεοελληνικής έν γένει λογοτεχνίας, παρατηρεΐται τάσις 
περιφρονήσεως καί δεν λείπουν οί έπωφελούμενοι τής ευκαιρίας ίνα κατακρίνωσιν ταύτην 
ως εκδηλωσιν αντεθνικήν, ώς άριστερίζουσαν καί τείνουσαν πρός τον κομμουνισμόν καί 
τας μπολσεβίκικος θεωρίας. Τοΰτο εινε όμως άδικον καί άνακριβές. Ά ν  μεταξύ τών 
νεωτερων λογοτεχνών μας, καί μεταξύ τών καθηγητών τής νεωτέρας λογοτεχνίας μας 
υπαρχουν μερικοί οί όποιοι — καλή ή κακή πίστει — παρεσύρθησαν άπό άντεθνικάς 
θεωρίας και έγιναν οπαδοί ανατρεπτικών κηρυγμάτων, άν μερικοί άπηρνήθησαν θρη
σκείαν, πατρίδα καί οικογένειαν, δεν πταίει ή νεοελληνική λογοτεχνία (καί μέ τόν όρον 
τοΰτον έννοοΰμεν τήν άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τών ήμερών 
μας παραγωγήν), ήτις άντιθέτως, δύναται νά θεωρηθή ώς ή πλέον ειλικρινής έκδή- 
λωσις τής ελληνικής ψυχής καί τών ύψηλοτέρων ιδανικών τής φυλής μας.

Δέν νομίζω μάλιστα νά είμαι υπερβολικός ύποστηρίζων ότι ούδεμία άλλη περίοδος 
τής μακραίωνος ελληνικής λογοτεχνίας, άπό άρχαιοτάτων χρόνων, ύπήρξεν ώς ή νεοελ
ληνική πλήρης πατριωτισμού. Δέν άνήκει μήπως εις τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν ή 
μεγάλη μεσαιωνική έποποιία τοΰ γένους μας, ό Έρωτόκριτος; Καί δέν άνήκουν εις 
αυτήν οι δυο μεγάλοι τής φυλής μας διδάσκαλοι, ό Κοραής καί ό Φερραΐος, τοΰ όποιου 
ή λύρα εις πατριωτισμόν ούδόλως ύπολείπεται τής τοΰ Τυρταίου ; ’Ακόμη εις τήν αύτήν 
πνευματικήν παραγωγήν δέν ανήκει ή δημοτική ποίησις, πού περικλείει τά ώραιότερα 
διδάγματα καί τάς ύψηλοτέρας εκδηλώσεις άγάπης πρός τήν πατρίδα ; Καί δέν άνή
κουν εις την ίδιαν λογοτεχνίαν όλοι οί ποιηταί τής 'Επτανησιακής καί τής πρώτης 
Αθηναϊκής σχολής — διά να περιορισθώ εις τούς νεκρούς — οίτινες άνευ έξαιρέσεως 

σχεδόν, λογω και εργω, ύμνησαν τήν 'Ελλάδα μας καί τήν θρησκείαν ; Δέν άρκοΰν 
ίσως τα ονοματα του Σολωμοΰ καί τοΰ Κάλβου διά νά μάς πείσουν περί τής πατρι- 
δολατρείας τών Ελλήνων ποιητών ;

Δεν εινε ισως η νεοελληνική ποίησις, ήτις έψαλλε τήν Μεγάλην ’Ιδέαν καί ήτις 
ανεπτερωσε τών πάτερων μας τό φρόνημα καί έδειξε τούς μεγάλους δρόμους τής φυλής 
μας, οδηγησασα αυτους εις την νίκην καί τήν δόξαν ’ Δέν εΐνε έπίσης εις τήν αύτήν 
λογοτεχνίαν οπου κατεφυγομεν ολοι μας διά νά εΰρωμεν παρηγορίαν κατά τάς κρίσι
μους και αντίξοους στιγμας τής ταλαιπώρου πατρίδας μας καί δέν μάς έδωσε αδτη 
την ελπίδα και την πιστιν μιας καλυτέρας αυριον ; "Οταν μέχρι προ ολίγων άκόμη 
μηνών η διχονοια, ο αριστερισμός, ή ξένη προπαγάνδα ήπείλουν αύτήν τήν ύπόστασιν 
τής χώρας δέν έζητήσαμεν όλοι μας ήθικήν δύναμιν εις τόν Σολωμόν, εις τόν Κάλβον 
καί εις τά δημοτικά μας τραγούδια ;



Ή νεοελληνική λογοτεχνία δέν εΐνε άριστερίζουσα! Άντιθέτως πρέπει νά γίνη ή 
σημαία μας, ή σημαία έκείνων πού άγαποϋν πραγματικώς τήν Ελλάδα. Ά ν  μερικοί — 
άναίσθητοι προδόται -  τό έπαναλαμβάνω, προσπαθούν νά μεταβάλουν τον αληθή χα
ρακτήρα τής λογοτεχνίας μας, κάμνουν λάθος! Η νεοελληνικη λογοτεχνία εγραφη με 
τό αίμα τών γονέων μας, μέ τό άγιο αίμα τό όποιον έχύθη οχι εις κομμουνιστικας εκδη
λώσεις, άλλά είς τά πεδία τών μαχών καί πού εΐνε έτοιμο νά χυθη καί πάλιν δταν 
ή Πατρίς μας τό ζητήση. Διά τά άνατρεπτικά κηρύγματα δέν πταίει ή λογοτεχνία : 
πταίει ή πολιτική διχόνοια τής χθές, τά ξένα προπαγανδιστικά φύλλα, ή μέχρι τής 
χθες συνθήκη τοϋ επισήμου Κράτους μέ τον κομμουνισμον.

Ά ς  διδάσκεται επομένως ύποχρεωτικώς ή νεοελληνική λογοτεχνία είς τά Πανε
πιστήμιά μας, είς τά σχολεία τής μέσης καί δημοτικής έκπαιδεύσεως, είς τον λαόν. 
Καί μόνον άς έρμηνεύωνται όρθώς οί συγγραφείς, καί οί διδάσκοντες άς μή εξάγουν 
άπό τούς πατριωτικούς δμνους άνατρεπτικά συμπεράσματα.

Άλλά καί έτέρα έσφαλμένη ιδέα πρέπει νά έγκαταλειφθη : δτι ή νεοελληνική λογο
τεχνία εΐνε πτωχή είς παραγωγήν καί άσημάντου άξίας. Μόνον οί άγνοοΰντες ταύτην 
δύνανται τά τό υποστηρίξουν. ’Άς άρχίσουν οι Ελληνες να σπουδάζουν την ιστορίαν 
τής Χώρας των, άς άρχίσουν νά άσχολοΰνται μέ τά έργα τής μεσαιωνικής καί νεοελ
ληνικής λογοτεχνίας -  είς τούς περισσοτέρους δλως διόλου άγνωστα -  άς άφήσουν « τις 
λογής—λογής σκοτεινές φράγκικες φυλλάδες » καί άς διαβάσουν δημοτικήν ποίησιν, έργα 
τής Κρητικής σχολής, Έπτανησίους καί Αθηναίους συγγραφείς, άς γνωρίσουν τήν πλου- 
σίαν λαογραφίαν μας, άς προσέξουν τον νεοελληνικόν πολιτισμόν καί τοτε θά εκτιμή
σουν τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν, καί θα νοιώσουν βαθεια το Σολωμικον « Κλείσε 
μέσα στή ψυχή σου τήν 'Ελλάδα καί θά αίσθανθης κάθε είδους μεγαλεΐον », θα μά
θουν νά άγαποϋν τήν Πατρίδα καί θά δώσουν τό πρέπον μάθημα είς τούς κομμου- 
νιστάς, τούς σοσιαλιστάς, τούς πρωτοπόρους καί τούς φορείς νέων ευαγγελίων.

Ο Κ Ο Ν Δ Γ Λ Α Κ Η Σ  Κ Α Ι  ΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
Ραδιοφωνική διάλεξις τοϋ δημοσιογράφου καί συγγραφέως 

κ. ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ

Στις 25 ’Ιουλίου τοϋ 1920 στο Νοσοκομείο τοϋ Ηρακλείου ό ’Ιωάννης Κονδυλάκης 
έκλειε γιά τελευταία φορά τά μάτια του. Ή Κρήτη θυμήθηκε τώρα τον πατέρα τοϋ 
άθηναϊκοϋ χρονογραφήμανος καί στή Βιάννο, πού εΐναι ιδιαιτέρα πατρίδα του, τιμά 
τή μνήμη ενός άπό τά εκλεκτότερα παιδιά της. Οί « Κρητικές σελίδες» άφιέρωσαν 
ειδικό τεϋχος στο συγγραφέα καί στον άνθρωπο. Ό διανοούμενος κόσμος ολοκλήρου 
τής Ελλάδος, άλλά καί οί χιλιάδες τών άνθρώπων τής περασμένης γενεάς, στρέφουν
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τήν στιγμή αύτή τή σκέψι τους προς εκείνον, πού έπί 30 χρόνια υπήρξε άκούραστος 
καί εμπνευσμένος οδηγός τής Ελληνικής κοινής γνώμης.

Οΐ γιορτές πού δίνονται προς τιμήν του στή Μεγαλόνησο μοϋ παρέχουν τήν ευ
καιρία, άπευθυνόμενος στούς άκροατές τοϋ Ραδιοφωνικοϋ Σταθμοϋ τοϋ Μπάρι, νά μι
λήσω περιληπτικά γιά τό έργο τοϋ Κονδυλάκη, καί είδικώτερα γιά τό χρονογράφημα, 
πού αύτός έθεμελίωσε καί πού εΐναι τό σημαντικώτερο μέρος τής παραγωγής του. 
Γιατί ό Κονδυλάκης πάνω άπ’ δλα ύπήρξε χρονογράφος. Τριάντα χρόνια δημοσιογρα
φικής ζωής ήταν φανατική προσήλωσις στό χρονογράφημα. Εΐναι μιά έργασία πού καί 
μόνο ό δγκος της προκαλεΐ τό δέος. Δέν μπορώ νά πώ δτι άγάπησε τό είδος. Μπορώ 
νά βεβαιώσω δμως δτι τό δούλεψε τίμια καί ευσυνείδητα. Πολλές φορές τον ακόυσαν 
νά παραπονιέται γιά τό σκληρό του επάγγελμα, πολλές φορές τον ακόυσαν νά μιλή γιά 
τό ψυχούλιασμα τής ψυχής στό όποιο τον άνάγκαζε ή καθημερινή παραγωγή. Ποιος 
δμως εΐπε ποτέ δτι εΐναι εύχαριστημένος άπό τήν έπαγγελματική του άπασχόλησι; 
’Εκείνοι πού γρινιάζουν περισσότερο γι’ αύτήν, έκεΐνοι άκριβώς τής δίνονται μέ μεγα
λύτερη άφοσίωσι. Ό Κονδυλάκης ήταν ένας. άπ’ αύτούς.

Έπί τριάντα χρόνια έδινε ένα καί δύο πολλές φορές χρονογραφήματα τήν ημέρα. 
Τό «Ά στυ», τό «Σκρίπ», «Ή  Έφημερίς τοϋ Κορομηλά», τον έγνώρισαν συνεργάτη των 
Τό « ’Εμπρός» ήταν ή τελευταία του έφημερίς. Έπί εΐκοσι χρόνια μέ τό ψευδώνυμο 
«Διαβάτης» τής έδωσε τό πνεϋμα, τό κέφι, τό χιοϋμορ, τή σκέψι του. Ά ν  έξαιρέση 
κανείς τον άλησμόνητο Παϋλο Νιρβάνα καί, άπό τούς ζώντας, τόν Ακαδημαϊκό κ. Σπϋρο 
Μελά καί τόν κ. Τίμο Μωραϊτίνη, δασκάλους καί τούς τρεις τοϋ Άθηναϊκοϋ χρονο
γραφήματος, κανείς άπό τούς Έλληνας χρονογράφους δέν έχει νά παρουσιάση τόσο 
συνεχή καί άδιάκοπη προσπάθεια. Δέν άντέχουν βέβαια στή φθορά τοϋ χρόνου τά 
περισσότερα άπό τά χρονογραφήματα τοϋ Κονδυλάκη. Τό εΐδος είναι άχάριστο γιά τόν 
έργάτη του. Πεθαίνει πριν άπ’ αύτόν άκόμη. Πεθαίνει κάποτε αύτή τήν ήμέρα τής παρα
γωγής'του, γιατί εΐναι έμπνευσμένο άπό τό γεγονός τής ημέρας, άπό τήν άτμόσφαιρα 
μιας εποχής. Λίγα, ελάχιστα προορίζονται γιά τή μακροβιότητα. Κι’ αυτά δμως πού 
άντέχουν εΐναι έξω άπό τόν τύπο τοϋ χρονογραφήματος, τοϋ όποιου κύριο καί χαρα
κτηριστικό γνώρισμα εΐναι ή έπικαιρότης.

Άλλά τί μέ τοΰτο; Ά ν  δέν ζή στήν αιωνιότητα τό έργο τοϋ χρονογράφου, δταν 
προέρχεται άπό έμπνευσμένο έργάτη του κι’άπό τίμιο χέρι προσφέρει πολύτιμες υπη
ρεσίες στήν γενεά προς τήν οποίαν απευθύνεται. Τή βλέπει μέ τή στοργή καί μέ τήν 
αυστηρότητα τοϋ δασκάλου. Τή διασκεδάζει, άλλά καί τήν ειρωνεύεται, γιά νά της 
δώση νά καταλάβτ) τά έλαττώματά της. Χωρίς κακία τής δείχνει τις κακίες της, υπο
γραμμίζει τις άδυναμίες της, τή γελοιογραφεΐ κάποτε γιά νά τήν κάμη νά νοιώση ζωηρό
τερα τά σφάλματα καί τις κακές συνήθειές της. ’Εχθρός τών υπερβολών τών πρωτοπόρων 
καί της άρτηριοσκληρώσεως τής οπισθοφυλακής, άκολουθεΐ τή μέση όδό, συγκρατεΐ τούς 
καλπάζοντας καί προσπαθεί νά τραβήξη προς τά εμπρός τούς βραδυποροϋντας. Τό 
χρονογράφημα εΐναι ή ισορροπία καί ή σύνεσις, ό ορθολογισμός τοϋ μέσου ανθρώπου, 
εΐναι τό μέτρο σέ δλες τις εκδηλώσεις τής ζωής.

Αύτό ύπήρξε τό χρονογράφημα τοϋ Κονδυλάκη. Καί ή εποχή του οφείλει πολλά 
στον άνθρωπο πού τής έχάρισε στό καθημερινό του μάθημα δλο τό πνεϋμα, δλη τή



φρόνησι, όλη τήν παρχτηρητικότητα, δλο τό βαθύτερο πολιτισμό, δλο τό είναι του. 
Έγραψε χωρίς θυμούς καί χωρίς κακίες, χωρίς εξάρσεις καί πυροτεχνήματα, χωρίς τή 
φλυαρία του ρήτορος. Ή εΐρωνία του δεν έσπαζε κόκκαλα. Ή ταν παιχνιδιάρα. Εύχα- 
ριστοϋσε κι’ εκείνον άκόμα πού τήν ύφίστατο. Δεν ήταν ό χρονογράφος μέ τό φραγ- 
κέλιο. Ή ταν ό γοητευτικό; ομιλητής, ό ήσυχος καί γαλήνιος πελάτης τοϋ Ζαχαράτου, 
δπ3υ έπί χρόνια άτελείωτχ μάζευε κάθε βράδυ γύρω του μια συντροφιά, πού ήταν κρε
μασμένη άπό τά χείλη του. Έ τσι ήταν κρεμασμένοι άπό τήν πέννα του κ ι’ οΐ άνα- 
γνώσται τοϋ «Εμπρός». ’Αγαπήθηκε όσο λίγοι άπό τούς γράφοντας "Ελληνας. Ήταν 
ή άπαραίτητη καθημερινή τροφή μιας γενεάς άνθρώπων τού ορκίζονταν στ’ δνομά του.

Μονότονη καί περιωρισμένη ύπήρξε ή ζωή τοϋ Κονδυλάκη. Πνευματικός άνθρωπος, 
δπως αύτός, θά είχε βέβαια τις εσωτερικές άνησυχίες του. Στήν καθημερινή του όμως 
ζωή, δέ γνώρισε ούτε τήν περιπέτεια, ουτε τό ταξεϊδι, ούτε τήν κοσμική κίνησι, οΰτε 
καμμιά άλλη άπό τις ποικιλίες, πού δημιουργοΰν τις μικρές καί τις μεγάλες χαρές 
της ζωής.

Λένε δτι ξένος έμεινε καί άπό τά βασίλεια τοϋ "Ερωτος. Ποιος όμως μπορεί νά 
τό ξέρη αύτό; Ποιος μπορεί νά πή δτι δέν έδόνησαν οί ερωτικοί παλμοί τήν καρδιά 
τοϋ συγγραφέως τής «Πρώτης ’Αγάπης»; Γεγονός πάντως είναι δτι μονότονη ύπήρξε 
ή ζωή του κι’ αύτό δέν μπορούσε παρά νά έχη άνάλογο άντίκτυπο στο έργο του.

Τό τέλος του ύπήρξε θλιβερό. Ό ταν ξαφνικά κλονίστηκε ή υγεία του έγκατέλειψε 
τή στήλη τοϋ « ’Εμπρός». Κατάλαβε δτι είχαν πειά μειωθή οί πνευματικές του δυνά
μεις, δτι άρχισε νά μαραίνεται ένα πνεΰμα πού σκόρπισε τήν άκτινοβολ'.α του έπί τρι
άντα χρόνια καί, ύπερήφανος καθώς ήταν, προτίμησε νά άποσυρθή στήν Κρήτη παρά 
νά ζήση τον ξεπεσμό του. Τό 1920 προσεβλήθη άπό ημιπληγία καί έσβυσε λίγες μέρες 
μετά τήν μεταφορά του στο Νοσοκομείο τοϋ Ηρακλείου.

Οί φιλολογούντες είναι άπαρηγόρητοι γιατί σπαταλήθηκε στήν καθημερινή δημο
σιογραφία μιά ζωή, πού ήταν άξια νά δώση έργα τέχνης άνάλογα μέ τόν « Πατοΰχα». 
Δέν θά συμμερισθοΰμε αυτήν τήν άπελπισία. Ό Κονδυλάκης πριν άπ’ δλα άνήκε στήν 
οικογένεια τών δημοσιογράφων. Δημοσιογραφικό είδος είναι τό χρονογράφημα. Προσ
γειωμένο στήν πραγματικότητα τόπου καί χρόνου, ενημερωμένο στά γενονότα πού 
συμβαίνουν γύρω του, άποφεύγει τις φαντασιοπληξίες καί άναζητεΐ τά θέματά του στον 
κόσμο τοϋ ύπαρκτοΰ γιά νά πη πάνω σ’αύτά τις κρίσεις του σέ ελαφρό καί χαρού
μενο τόνο.

Ό Κυνδυλάκης τήν άποστολή αύτή τοϋ έπαγγελματία χρονογράφου τήν έξεπλή- 
ρωσε μέ εύσυνειδησία άπόλυτη. Ή λύπη τών φιλολογούντων γιατί δημοσιογράφος τής 
περιωπής του διέθεσε τις δυνάμεις του σέ μιά λειτουργία κοινωνική καί εκπολιτιστική δέν 
είναι μόνο ακατανόητη, άλλά εΐναι καί άνευλαβής πρός τήν μνήμη ένός πνευματικοΰ 
εργάτη. Ό Κονδυλάκης βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τών δημοσιογράφων τής περα
σμένης γενεάς. ’Εμείς οί νεώτεροι γονατίζομε μέ ενλάβεια στον τάφο τοϋ Τιμίου Δασκά
λου, πού δέχεται τις ημέρες αύτές τόν όφειλόμενο φόρο τιμής τών συμπατριωτών του.
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A Ρ Κ Α  Δ 1
Ραδιοφωνική διάλεξ'.ς τοϋ δημοσιογράφου κ. ΘΩΜΑ ΜΑΛΑΒΕΤΑ

Ή ταν τόν καιρόν πού ή Κρήτη έπερνοΰσε μίαν άπό τάς φάσεις τοϋ έπικοΰ της 
άγώνος, τήν έπανάστασιν τοϋ 1866, τότε πού άπό « φλόγες ζωσμένη, έσπαζε τά βαρειά 
της τά σίδερα ». Τό Μοναστήρι, πού βρίσκεται εις τάς δυτικάς κλιτεϊς τής "Ιδης, έγινε 
τό κέντρο τής κινήσεως τής επαρχίας Ρεθύμνης καί ή έδρα τής έπαναστατικής της 
περιφερείας επιτροπής. Ό Μουσταφά πασας Κιριτλής, άρχηγό; τών ένοπλων καί στρα- 
τολογημένων δυνάμεων, αί όποϊαι άνέλαβαν νά άποκαταστήσουν τήν τάξιν, έφθασεν 
έως έκεΐ καί παρήγγειλε πρός τόν ήγούμενον Γαβριήλ νά διώξη τήν έπιτροπήν καί 
νά δηλώση υποταγήν πρός τόν κυρίαρχον. ’Αγέρωχος δμως ό έπαναστάτης καλόγερος, 
πού ήξερε νά πολέμα καί ήταν άποφασισμένος νά νικήση ή νά πεθάνη, έδωκεν ωμήν 
τήν άπάντησιν:

— Ώρκισθήκαμε νά ένωθοΰμε μέ τήν Ελλάδα. Πέραν τούτου δέν θέλουμε ν’ άκού- 
σουμε τίποτα.

Εις τά παληότερα χρόνια, δταν ό Κιουταχής έκύκλωσε τό « Φράντη », δπως ειχεν 
άποκαλέση τό Μεσολόγγι, καί έζήτησεν άπό τούς άρχηγούς τών ελευθέρων πολιορκη- 
μένων νά τοϋ παραδώσουν τήν πόλιν διά νά μή συνεχισθή ή αιματοχυσία, έπήρε τήν 
άπάντησιν άπό τόν Λάμπρον Βέϊκον, ό όποιος έγραψεν εις τόν Ταϊρ-άγάν:

— Τοϋ Ρούμελη Βαλεσή γνώρισέ του παστρικά, άν δέν κάνη γιουργοΰσι Μισο- 
λόγγι δέν παίρνει. . .

Ό ηγούμενος Γαβριήλ, εις τό ’Αρκάδι, δέν ήθελε ν’ άκούση τίποτα «πέραν άπό 
τήν έκπλήρωσιν τοϋ δρκου», πού είχε δοθή καί έμενεν ιερός καί άπαραβίαστος, διά 
τήν ένωσιν τής Κρήτης μέ τήν Ελλάδα.

’Αλλά ήσαν πολλοί οί πολιορκησαί, « 28 χιλιάδες στρατιώτες καί ρέμπελοι καί 
οχτώ κανόνια μαζί τους», καί λίγοι οί πολιορκημένοι, πού δσο καί άν ήσαν γενναι
όψυχοι, δέν μπορούσαν ν’ άνθέξουν περισσότερο. Ώρα μέ τήν ώρα, άλλο^στε ή πολιορ
κία, ή όποια άρχισε εις τάς 6 Νοεμβρίου, έγίνονταν στενώτερη, οί δέ μπάλες άπό τά 
κανόνια έφθαναν έως τούς τοίχους τοϋ Μοναστηριού καί άνοιγαν ρήγματα. Καί έβρεχε 
έξω άδιάκοπα καί ραγδαία, τόσο, πού δέν μπορούσαν νά κινηθούν άπό τά γύρω χωριά, 
καί νά κατέβουν έως τό Ρέθυμνον, διά ν’ άναγκάσουν τόν Μουσταφά πασά ν’ άδυνα- 
τίση τόν στρατόν τής πολιορκίας, ώστε νά κατορθώσουν νά επιχειρήσουν έφοδον οί 
πολιορκημένοι.

Έ τσι ό ήγούμενος Γαβριήλ έπήρε τήν άπόφασίν του. Εις τό Κιούγκι κάποτε ένας 
άλλος, καλόγηρος καί έκεϊνος, ζωσμένος μέ τέσσαρες συντρόφους του εις τήν έκκλη- 
σίαν τής 'Αγίας. Παρασκευής άπό μιλιούνια εχθρούς, οί όποιοι εϊχαν μπή εις τό Σοΰλι, 
έπήρε, δταν έζύγωσαν έκεΐνοι καί έπρόκειτο ν’ άνοίξουν τήν πόρτα, τό κεράκι πού έκαιε 
μπροστά εις τήν εικόνα τοϋ Χριστού, έβαλε φωτιά εις τά βαρέλια μέ τήν μπαρούτην 
καί έτινάχτηκε εις τόν άέρα — ό καλόγηρος Σαμουήλ, οί τέσσαρες σύντροφοί του καί 
πολλοί άπό έκείνους πού έπλησίασαν καί ήθελαν νά τόν πιάσουν ζω ντανόν...

’Αργότερα ό Χρήστος Καψάλης, δταν ύστερα άπό τήν τραγικήν νύκτα τοϋ Σαβ
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βάτου του Λαζάρου εις τά 1826, ό Ίμβραήμ έπάτησε τό Μεσολόγγι, έμάζεψε τούς 
αδύναμους, τις γυναίκες καί τά παιδιά εις μίαν άποθήκην και έκεΐ μέ τόν δαυλόν του 
ΰψωσε τήν φλόγα πού τότε έφώτισε τήν έλληνικήν ύπόθεσιν, άποτελεϊ δέ τώρα μίαν 
άπό τάς ώραιοτέρας σελίδας τής 'Ιστορίας μας.

Και εις τάς 8 Νοεμβρίου τοΰ 1866, ό ηγούμενος Γαβριήλ σάν εΐδεν δτι έζύγωσε 
πλέον είς τό Άρκάδι ό στρατός τοΰ Μουσταφά πασα Κιριτλή, και καμμία ελπίς σωτη
ρίας δέν άπόμενε, έσυνέχισε τήν παράδοσιν τοΰ καπετάν Καλόγερου καί τοΰ Χρήστου 
Καψάλη. Έμάζεψεν άγωνιστάς καί γυναικόπαιδα είς τήν εκκλησίαν καί έλειτούργησε 
κατανυκτικά. Έκοινώνησεν, δπως δλοι πού άποτελοΰσαν τό έκκλησίασμα, έψαλε μαζί 
τους τό « σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», άπηύθυνε πρός τήν Παρθένον Μητέρα, τήν 
ελπίδα τών άπηλπισμένων, τήν τελευταίαν έπίκλησιν καί έπειτα έβγαλε τά χρυσοποί
κιλτα άμφια καί έφόρεσε εις τήν ζώνην τά. άρματά του. Κάτω άπό τό κέλλι του καί 
εις τήν άριστεράν πύλην, οί υπόνομοι πού είχαν άνοιχθή, διά τήν στιγμήν της άπελ- 
πισίας, είχαν ήδη γεμισθή μέ μπαρούτην. . .

Οί πρώτοι άπό τούς πολιορκητάς είχαν κιόλας μπή είς τήν αύλήν. Μία μπάλα 
άπό τό κανόνι, πού επέτυχαν νά τό φέρουν έως τόν σταϋλον, έρριξε τήν δυτικήν πύλην 
καί άφήκεν έλευθέραν τήν δίοδον. Μανιασμένοι άντίπαλοι, πού έπολεμοΰσαν ό ένας τόν 
άλλον άπό μακρυά, ήρθαν έκεΐ μέσα είς τά χέρια καί έσφάζονταν χωρίς έλεος. Τό 
αίμα έρρεε καί έβαφε τήν αύλήν καί τά πτώματα ανθρώπων κρεουργημένοιν άπό τις 
σπαθιές, έπεφταν τό ένα επάνω εις τό άλλο. Εις τήν βοήν τοΰ τραγικού χαλασμού τά 
γυναικόπαιδα προσέθεταν τά άλλόφρονα ξεφωνητά των, πού έγέμιζαν τήν άτμόσφαιραν, 
ένφ άπό τά παράθυρα τών κελλιών, τά όποια είχαν γίνη πρόχειρες πο?ιεμίστρες, οί 
σφαίρες έστέλλοντο χωρίς ώρισμένη κατεύθυνσιν.

Αύτήν τήν ώραν κατέβηκεν ό ηγούμενος. Έρριξε μέ τήν πιστόλα του πρός τήν 
υπόνομον, μά νοτισμένη δπως ήταν άπό τήν βροχήν ή μπαρούτη δέν έπήρε φωτιά. 
Τόν είδαν τ ί ήθελε νά κάνη καί τόν έπλησίασαν. Καλό θά ήταν νά έπιαναν ζωντα
νόν αύτόν, τό κεφάλι τών ξεσηκωμένων. Μά ό Γαβριήλ έπρόλαβε καί έτελείωσε τήν 
ζωήν του μέ μίαν σφαίραν πού κατηύθυνε εις τήν καρδιάν του. 'Ο άγωνιστής Κων
σταντίνος Γιαμπουδάκης, άπό τήν άλλη μεριά της αύλής, έκαμε έκεΐνο πού δέν κατώρ- 
θωσεν ό ήγούμενος. Δύο σφαίρες άπό τά δικά του όπλα επέτυχαν νά μεταδώσουν φωτιά 
στήν μπαρούτη της νοτίας υπονόμου. Τότε έγινεν ό μεγάλος χαλασμός, τόν όποιον 
έλεγαν σάν παραμύθι δσοι έτυχε νά βρεθούν εκείνες τις τρεις μέρες είς τό Μοναστήρι 
του Άρκαδίου καί γλύτωσαν άπό τήν τραγική ώ ρ α ... Τά συντρίμμια καί τά ερείπια 
έσκέπασαν σέ κοινό τάφο τούς πολιορκημένους, πού άπέθαναν έλεύθεροι, καί τούς κατα- 
κτητάς, πού δέν ήμπόρεσαν, νά τούς δαμάσουν...

*  *  *

Πέρασαν 72 χρόνια άπό τήν ημέραν πού τό τραγικό ολοκαύτωμα υψώθηκε είς 
τό Άρκάδι, σύμβολον τής άποφασιστικότητος τών άνθρώπων, πού έπίστευσαν καί υπη
ρέτησαν μέ φανατισμόν τήν ιδέαν των. Καί κάθε χρόνον, άπό τότε, καί πάντοτε είς 
τόν αιώνα τόν άπαντα, έφόσον υπάρχουν άνθρωποι πού τούς εμπνέει ή πίστις πρός 
τά εύγενή ιδανικά, θά κλίνουν τό γόνυ μέ εύλάβειαν είς τήν θυσίαν, τών ηρώων καί 
μαρτύρων τοΰ Άρκαδίου...
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Η ΒΥ Ζ ΑΝ ΤΙ Ν Η  ΜΟΥΣΙΚΗ

Ραδιοφωνική διάλεξις τού Διευθυντού Εκκλησιαστικής Χορωδίας Χανίων 

κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ

'Ως είναι γνωστόν, είς τήν ’Ορθόδοξον χριστιανικήν εκκλησίαν γίνεται χρήσις της 
βυζαντινής μουσικής, της οποίας ή διαφορά άπό τής ευρωπαϊκής έγκειται είς τά δια
στήματα τών κλιμάκων, τών τρόπων, τής γραφής καί της ονομασίας τών μουσικών 
φθόγγων. Ή  βυζαντινή μουσική είναι κυρίως φωνητική. Έκτος τοΰ τόνου καί ήμιτο- 
νίου, γίνεται χρήσις 4ω,ν καί 3ων (τεταρτημόριων καί τριτημορίων) τοΰ τόνου, ήτοι 
διαστημάτων μικροτέρων ή μεγαλυτέρων τοΰ ήμιτονίου ώς καί μεγαλυτέρων τοΰ τόνου. 
Καί φυσικά, ή έκτέλεσις τοιούτων διαστημάτων ή μάλλον τοιούτων μελωδιών εχοντων 
τοιαΰτα διαστήματα θά είναι δυνατή μόνον διά τών τοξοτών οργάνων.

Δέν θέλω βεβαίως νά άναπτύξω θεωρίας επί τής βυζαντινής μουσικής καθ’ δσον 
θά έκφύγω τοΰ έπιδιωκομένου σκοποΰ τόν όποιον έχω, ΐνα δείξω συνοπτικώς τόν πλοΰτον 
τής βυζαντινής μουσικής καί τόν όποιον πλοΰτον θ ’ άποκτήση ό μουσικός δταν μαζύ 
μέ τόν Μείζονα καί Έλάσσονα τρόπον, μεταχειρισθη καί τούς άλλους τρόπους οί όποιοι 
•δύνανται νά άναπτυχθοΰν είς μεγάλην ποικιλίαν μετ’ αρμονικών καί μελωδικών συν
δυασμών.

Ή καθιερωμένη είς τήν ’Ορθόδοξον εκκλησίαν βυζαντινή μουσική, έκτος τών τριών 
γενών (διατονικόν, χρωματικόν καί έναρμόνιον), τών όποιων γίνεται χρήσις, βασίζεται 
καί είς τούς καθιερωμένους οκτώ τρόπους (ήχους) ομοιάζοντας περίπου με τους πα
λαιούς ήχους τής Καθολικής έκκλησίας (γρηγοριανό corale), έκ τών οποίων οκτώ 
τρόπων ό 5ος άντιστοιχεΐ περίπου πρός τόν Έλάσσονα τής Ευρωπαϊκής καί ό 8°? 
πρός τόν Μείζονα.

Ή βυζαντινή μουσική εΐναι εκείνη, ή τών άρχαίων Ελλήνων, ώς πρός τήν τάξιν τών 
οκτώ ήχων καί ώ : πρός τάς διαιρέσεις τών τριών γενών (διατονικόν, χρωματικόν καί 
έναρμόνιον). Οί παλαιοί δέ τρόποι παρουσιάζονται μέ διάφορον διαστηματικήν διαφοράν 
είς τό χρωματικόν καί έναρμόνιον γένος, ήτοι κατά διαστήματα μικρότερα ή μεγαλύ
τερα τοΰ ήμιτονίου ώς καί τοΰ τόνου παρ’̂ δτι παρουσιάζονται είς τό διατονικόν γένος.

'Ως γνωστόν άμφότεραι αί μουσικαί, τόσον ή Βυζαντινή, δσον καί ή Εύρωπαϊκή, 
παρή/θησαν έκ τής άρχαίας Ελληνικής μουσικής: καί ή μέν εύρωπαϊκή έξελίχθη πλέον 
άρκετά, ένώ είς τήν βυζαντινήν μουσικήν δέν παρετηρήθη άνάλογος πρόοδος εις τήν 
έξέλιξίν της άπό τής έποχής τών άειμνήστων τριών μεγάλων διδασκάλων Χρυσάνθου, 
Γρηγορίου καί Χουρμουζίου, οί όποιοι τώ 1814 προέβησαν είς μεταρρύθμισιν καί διόρ- 
θωσιν τής παλαιοτέρας παραση μαντικής, θέσαντες στ αθεροτέρας βάσεις είς τήν νεωτέ- 
ραν μέθοδον. Μάλιστα ό Χρύσανθος, διαπρεπέστερος μουσικός καί μουσικολόγος, 
έξέδωκε είς Παρισίους τώ 1821 τό πρώτο θεωρητικόν βιβλίον « Εισαγωγή στο Θεωρη



τικόν καί Πρακτικόν μέρος της μουσικής», καί τό δεύτερόν του, « Μέγα θεωρητικόν», 
συνεταξεν εν Κων/πολει τώ 1820, έτυπώθη δέ είς Τεργέστην, στό τυπογραφεΐον 
Μ. Weiss τω 1832 καί άργότερον έπανεξεδόθη είς Γαλλικήν μετάφρασιν υπό τοϋ Β. Du- 
coudray, καθηγητοΰ τής αρμονίας έν τω ώδείω Παρισίων. Έπί τών ώς ανωτέρω δέ 
έργων έβασίσθησαν αί θεωρίαι τών μεταγενεστέρων μουσικών.

Θά έπρεπε δμως ή βυζαντινή μουσική νά είχε έξελιχθή περισσότερον, έάν μά
λιστα έδίδετο καί ύπό τών εύρωπαίων ή δέουσα σημασία. Ασφαλώς θά εΐχεν μεγάλην 
έπίδρασιν έπί τό καλόν τής μουσικής τοϋ πενταγράμμου, τής οποίας τήν έξέλιξιν δέν 
νομίζω και τοσον ικανοποιητικήν, εφ οσον ολος ο αρμονικος καί μελωδικός της πλούτος 
συνίσταται εις τούς δύο τρόπους, τόν μείζονα καί έλάσσονα. ’Άλλωστε υπάρχουν δη
μώδη καί έκκλησιαστικά άσματα τά όποια δέν εΐναι δυνατόν ν’ άποδοθώσιν διά τοϋ 
τρόπου τών μειζόνων καί ελασσονών κλιμάκων τής ευρωπαϊκής μουσικής.

Με την εκμαθησιν τής βυζαντινής μουσικής καί μέ τήν χρησιμοποίησιν τών δια
φόρων τρόπων, κλιμάκων, μελωδιών αύτής κλπ., θά δοθοΰν καί άλλαι νέαι κατευ
θύνσεις είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν, ή όποία άσφαλώς θά φθάση είς άλλο ΰψος. 
ΕύΧήζ έΡΥον δέ είναι έάν υπάρχουν καί άλλοι εύρωπαϊοι μουσικοί καί μουσικολόγοι 
νά μιμούνται τόν αείμνηστον καθηγητήν Β. D ucoudray είς τήν έξερεύνησιν τών πα
λαιών τρόπων, μελωδιών κ. λ. Θά συναντήσουν μεγάλον πλοΰτον, τόσον είς τό τεχνικώ- 
τατον χρωματικόν γένος, όσον καί είς τό διατονικόν, τό όποιον εΐναι καί φυσικώτερον. 
Είς τό έναρμόνιον μόνον γένος, ώς άναφέρει ό Αριστείδης, ή έκτέλεσις τών μελωδιών 
ή το αδύνατος είς τούς πολλούς λόγω τής άκριβείας του. Διά τοΰτο καί δέν σώζονται 
σήμερον μελωδίαι τών κλιμάκων αύτών είμή μόνον μία έναρμόνιος δίεσις καί ΰφεσις. 
Τοΰτο δέ, έκ τελείτο έπί τών χρόνων τοΰ Εύκλειδου 403 π. X.

Πόσην Εκανοποίησιν αίσθανόμεθα έκ τών έργων μουσουργών οί όποιοι μετεχει- 
ρίσθησαν έστω καί μερικώς τάς παλαιάς κλίμακας καί τρόπους πηγάζοντας έκ τοΰ 
μεγάλου άμεταβόλου καί τελείου συστήματος τοΰ Πυθαγόρου (531 π. χ.) τό όποιον 
άντιστοιχεϊ μέ 15 χορδάς! Αύτός ό ίδιος ό Μπετόβεν, όταν ήθελε νά έκφράση τάς 
ύψηλάς του έμπνεύσεις, προσέφευγε είς τούς έλληνικούς τρόπους. Ό δέ Μπάχ, όστις 
καί παλαιότερος, άκόμα περισσότερον έχρησιμοποίει τοιαύτας κλίμακας, έκίνησε πολλών 
τόν θαύμασμόν διά τήν άνεκτίμητον έργασίαν καί τέχνην τών « Κοράλε» του, ώς καί 
άλλων έργων. Επίσης ό Μπερλιόζ είς πολλά τών έργων του έκαμνε χρήσιν τοΰ κατ’ 
£ζ°Ζγ)ν έλληνικοΰ τρόπου Δωρίου (τρόπος αγαπητότατος τω Ιΐλάτωνι 399 π. χ.), καί 
τοΰ ύπολυδίου τρόπου είς τό έ'ργον του « Κόλασις τοΰ Φάουστ ». Άκόμα καί οί Ρώσσοι 
μουσικοσυνθέται Ρίμσκυ-Κορσακώφ, Μπαλακίρεφ καί Κουΐ μετεχειρίσθησαν έλληνικάς 
κλίμακας είς τά έθνικά των άσματα.
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ΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΑΗΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑI

Ραδιοφοηική διάλεξις τοΰ καθηγητοΰ τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας έν τω Β. Πανεπι- 
στημίω Ρώμης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΡΑ

Έπανειλημμένως εΐχον τήν εύκαιρίαν νά άσχοληθώ μέ τήν έν γένει πνευματικήν 
κίνησιν τής έλληνικής έπαρχίας, ιδιαιτέρως δέ μέ τήν άνάγκην ύπάρξεως ένός σοβαροΰ 
έπτανησιακοΰ πνευματικοΰ κέντρου, δυναμένου νά λειτουργήση καί ύπό τύπον ’Ινστι
τούτου άνωτέρων πανεπιστημιακών μελετών νεοελληνικής φιλολογίας, ιστορίας καί καλ
λιτεχνίας. Περιορίζομαι έπομένως νά έπαναλάβω, 6σα ήδη έξέθεσα σχετικώς είς τά 
είς « Ίόνιον Ανθολογίαν», « ’Ηχώ», καί άλλα φύλλα δημοσιευθέντα άρθρα μου.

'Οποίας συνεισφοράς προσέφερον αί Ίόν:οι νήσοι προς άνάπτυξιν τών ελληνικών 
γραμμάτων καί τεχνών εΐναι είς τούς πάντας γνωστόν, περιττεύει δέ πασα έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου σχετική μακρυγορία. Ούδείς άγνοεΐ βεβαίως ότι ή Ίόνιος Πολιτεία, διασω- 
θεΐσα καί διεκφυγοΰσα — έστω καί ύπό ξένην κυριαρχίαν — τοΰ τουρκικοΰ ζυγοΰ καί θη
ριωδίας, κατώρθωσε κατά τόν Μεσαίωνα καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους, νά διατηρήση 
τήν πνευματικήν αύτής άνεξαρτησίαν καί νά καταστή έπί μακρόν τό σπουδαιότερον, 
άν όχι τό μόνον, κέντρον τής πνευματικής κινήσεως τής δυστυχούσης Πατρίδος μας.

Κατά καιρούς, άπομιμούμεναι τό παράδειγμα τής ’Ιταλίας, ήκμασαν είς Επτά
νησον διάφοροι Άκαδημίαι καί κέντρα παιδείας, άτινα μεγίστας προσέφερον είς τό 
Έθνος υπηρεσίας, άνεδείχθησαν δέ είς αύτήν καί πολυμαθείς καί μεγάλοι συγγραφείς 
άπό Κορωναίου καί Τριβώλη μέχρι τών έγκυκλοπαιδικών καί σοφών διδασκάλων Δαμω- 
δοϋ, Θεοτόκη καί λοιπών. Κατά τόν δέκατον εννατον αιώνα, τόν αιώνα τής έθνικής ήμών 
παλιγγενεσίας, αί νήσοι τοΰ Ίονίου Ιφθασαν είς τόν κολοφώνα τής πνευματικής αύτών 
δόξης. Ή  το ή έποχή τοΰ τρανοΰ μας Σολωμοΰ, τό όνομα τοΰ όποιου καί μόνον άρκεΐ διά 
νά λαμπρύνγ) τήν ιστορίαν ολοκλήρου φυλής. Μαζύ δέ μέ τόν υμνητήν τής Ελευθερίας 
καί τών Ελευθέρων Πολιθ£κημένων άνεφάνη ή ένδοξος έκείνη πλειάς ποιητών, λογιών 
καί καλλιτεχνών τής Ίονίου σχολής, ώς οί Κάλβος, Τυπάλδος, Πολυλας, Τερτσέτης, 
Μαβίλης, Λασκαράτος, Μαρκοράς, Μάτεσις, Μάντζαρος κ. λ. τών όποιων ή άπαρί- 
θμησις θά ήτο μακρά καί έπίπονος.

Τής έπιστήμης κέντρον έπίσημον ύπήρξεν έπίσης ή Επτάνησος, ούδέ πρέπει νά 
λησμονηθή ότι ή Κέρκυρα εΐχεν όρισθή ώς έδρα τοΰ Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου. 
Άλλά καί είς τήν πολιτικήν ή συμβολή δέν ύστέρησε καί δή δι’ άνδρών ώς ό πρώτος 
Κυβερνήτης τής έλευθέρας Ελλάδος, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας καί εις τών διαπρεπε- 
στέρων πολιτικών τής χώρας μας, ό Γεώργιος Θεοτόκης. Σήμερον ακόμη μεταξύ τών 
συγχρόνων έπιφανών διανοουμένων καί πολιτικών τής Ελλάδος δέν εΐναι ολίγοι οί 
καταγόμενοι έξ Έπτανήσου. Ά ς  τονισθή τέλος ότι είς τάς Ίονίους νήσους ύπάρχουσι, 
ώς γνωστόν, βιβλιοθήκαι καί άρχεΐα πλούσια, είς τά όποια σώζονται πολύτιμα έγγραφα 
καί μνημεία, περικλείοντα άπείρους πληροφορίας μεγίστου ενδιαφέροντος διά τήν εθνι
κήν ήμών ιστορίαν καί λογοτεχνίαν.

"Ολον τόν υλικόν τοΰτο πρέπει νά συγκεντρωθή, νά όργανωθή, νά περισωθή, νά
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έλθη είς φως. Εις δλας τάς πολιτισμένας χώρας τοϋ κόσμου, έκτος άπό μίαν εθνικήν 
’Ακαδημίαν υπάρχουν καί τοπικαί άκαδημίαι έχουσαι ώς σκοπόν τήν περισυλλογήν καί 
μελέτην της τοπικής λαογραφίας καί ιστορίας. ’Αλλ’ εις τήν γην τής Σοφίας παρόμοιας 
πρωτοβουλίαι παραμένουσι άγνωστοι. Καί δμως θ-ά ήρκει ή μόνη συλλογή τών μνη
μείων της δημοτικής μας ποιήσεως καί λοιπής λαογραφικής ΰλης έκάστης περιφερείας 
διά νά άποτελέση άντικείμενον πολυτίμου καί εύρείας έργασίας. ’Ακόμη δέν εΐμεθα είι 
θέσιν νά συγκεντρώσωμεν καί νά γνωρίσωμεν τάς πηγάς τής λογοτεχνίας καί τής μεσαι
ωνικής μας παραγωγής, αΐτινες διαρκώς καταστρέφονται, χάνονται ή τουλάχιστον άλλοι- 
οϋνται, μή έπιτρέπουσαι τήν άκριβή αύτών άποκατάστασιν. Μόλις προ δύο δεκαετηρί
δων δέν μάς ήτο δυνατόν νά έχωμεν άκριβεϊς πληροφορίας καί τό άκριβές κείμενον τής 
μεγάλης νεοελληνικής έποποιΐας τοϋ Έρωτοκρίτου. Ά ν  είχον δμως ίδρυ&ή έ τ α ι ρ ε ΐ α ι  
καί ά κ α δ η μ ί α ι  τ ο π ι κ α ί  ή εργασία αυτή ολίγον κατ’ ολίγον θά συνεπληροΰτο.

Δυστυχώς, δι’ ήμας ή επαρχία παρουσιάζει μικράν σημασίαν καί ούδεμίαν δυνα
τότητα σοβαρας δράσεως καί έργασίας. 'Όλη ή προσοχή καί πνευματική δράσις έχουν 
συγκεντρωθή εις τήν προοτεύουσαν · έξω άπό αυτήν άδιαφορία, άδράνεια, άποστείρωσις. 
Άφοΰ καί τήν εθνικήν μ ας’Ακαδημίαν τήν ώνόμασαν ’Α κ α δ η μ ί α ν  Ά θ - η ν ώ ν  άντί 
’Α κ α δ η μ ί α ν  Ε λ λ ά δ ο ς ,  δπως δηλαδή έκαμαν δλα τά άλλα Κράτη τοϋ κόσμου, τά 
όποια γνωρίζουν νά σέβωνται τά έθνικά αισθήματα ολοκλήρου τής Πατρίδος των. Άσχη- 
μον πράγμα ή μονοπώλησις αύτή τής πνευματικής κινήσεως, ήτις έπέφερε ώς φυσικόν καί 
άναπόφευκτον έπακολούθημα τήν τελείαν άπονέκρωσιν πάσης διανοητικής κινήσεως τής 
περιφερείας. Τά διάφορα κέντρα τά όποια άκόμη υπό τόν ξένον κυρίαρχον ήκμαζον 
παρ’ δλας τάς δυσκολίας καί τήν άντίδρασιν τών κατακτητών, 'κατέπεσαν, έμαράνθη- 
σαν, παρήκμασαν καί όλοσχερώς εις ταΰτα έξηφανίσθη οίαδήποτε φιλολογική καί καλ
λιτεχνική ζωτικότης ύπό τήν Ελλάδα έλεύθερον Κράτος. Ό περιοδικός τύπος τής έπαρ- 
χίας -  ομιλώ καί έξ ιδίας πείρας -  δέν κατώρθωσε άκόμη νά εύδοκιμήση, διότι συναντά 
άμείλικτον τήν άδιαφορίαν, αν δχι καί την άντίδρασιν τής πρωτευούσης.

Ά ς  καταβληθ-ή λοιπόν ένέργεια καί ένδιαφέρον πρός έξύψωσιν καί άνάπτυξιν τών 
κέντρων τής ελληνικής έπαρχίας ■ ας σχηματισθώσι καί εις ταΰτα έστίαι τοπικής σπου
δής καί επιστημονικής έργασίας. Ή Επτάνησος άς έχη τά πρωτεία! Ποιος ήμπορεϊ 
νά τά διεκδικήση; Δέν τής λείπει ή μακρά καί ένδοξος παράδοσις, δέν τής λείπει πλού
σιον υλικόν καί εύρύ πεδίον δράσεως, δέν τής λείπουν κατάλληλοι άνθρωποι. Ά ς  ένω- 
θοΰν λοιπόν οί λόγιοι έπτανήσιοι, άς σώσουν τούς θ-ησαυρούς τής Πατρίδος των! Δέν 
είμαι έπτανήσιος, ουτε όμιλώ έκ συμφέροντος ή έγωϊσμοΰ: άγαπώ δμως τήν γην τοΰ 
Σολωμοΰ καί θ-αυμάζω τούς μεγάλους άνδρας καί τά υπερήφανα έργα τής επτανη
σιακής τέχνης καί μεγαλοφυΐας.

Είναι καθήκον έπιβεβλημένον νά ΐ δ ρ υ θ ή  ε ι ς  Ε π τ ά ν η σ ο ν  Α κ α δ η μ ί α  μέ 
σκοπόν τήν συνέχισιν τών παλαιών παραδόσεων καί τήν περίσωσιν τών ένδοξων μνη
μείων τής τέχνης καί τής επιστήμης. Ή  ’Ακαδημία πρέπει νά συγκεντρώση είς τούς 
κόλπους της ώς τακτικά μέλη τούς πλέον διαπρεπείς έπτανησίους εις οίονδήπονε κλάδον 
καί τόπον οδτοι έργάζονται, ώς άντεπιστέλλοντα δέ ημεδαπούς ή ξένους επιστήμονας 
οπωσδήποτε έργασθέντας καί συντείναντας διά τήν προαγωγήν τής παιδείας καί τής 
ιστορίας τών Ίονίων νήσων.
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Οί σκοποί τής Ακαδημίας θά έχουν πολλαπλοΰν καί πολυμερή χαρακτήρα. Ή 
’Ακαδημία θά έπρεπε δηλ. νά φροντίζη διά τήν έν γένει περισυλλογήν καί μελέτην 
τών πηγών της επτανησιακής παιδείας, ιδία δέ θά έπρεπε: νά προνοήση πρός συγκέν- 
τρωσιν τοΰ πολυπληθ-οΰς λαογραφικοΰ ύλικοΰ τών επτά νήσων (άξία παντός έπαίνου 
καί ύποστηρίξεως εΐναι ή ύπό τής κ. Μινώτου πρός τόν σκοπόν τοΰτον γενομένη έργα- 
σία), νά έπιμεληθή την συγγραφήν τής πολιτικής Ιστορίας τής Ίονίου Πολιτείας άπό 
τής ένετικής κυριαρχίας μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, προσπαθούσα νά προσδιορίση 
καί διαλευκάνη δσον άφορα τήν δράσιν καί τήν συμβολήν τής 'Επτάνησου εις τόν άγώνα 
τής έθνικής ημών άνεξαρτησίας, νά άναλάβη τήν κριτικήν έκδοσιν τών έργων τών 
έπτανησίων λογίων τών άναφανέντων άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 
τών ημερών μας, νά προβή είς άκριβή σύνταξιν βιογραφίας καί βιβλιογραφίας τών 
μεγάλων πολιτικών καί λογίων τής Έπτανήσου, νά έπιμεληθή τήν έξακρίβωσιν τής κατα
γωγής τών έκ Δύσεως προερχομένων επιφανών οικογενειών τών νήσων, νά μεταφράση 
τά σπουδαιότερα έργα ξένων ιστορικών άφορώντα τήν 'Επτάνησον, νά άναλάβη τήν 
συντήρησιν καί διάσωσιν τών είς τάς νήσους ευρισκομένων εγγράφων, συνιστώσα σχε
τικόν Άρχεϊον, νά συντάξη πλήρες λεξιλόγιον τοπικών λέξεων καί εκφράσεων (ό κ. Ζώης 
θά ήδύνατο νά προσφέρη πολύτιμον βοήθειαν), νά δημοσιεύση δλας τάς πρός Καπο- 
δίστριαν σχετικάς πληροφορίας καί έγγραφα τά σωζόμενα είς ίδιωτικάς βιβλιοθήκας 
καί αρχεία, νά συλλέξη έπιμελώς καί εύσυνειδήτως, άνεξαρτήτως προκαταλήψεων καί 
υποκειμενικών τάσεων ή ιδεών, παν δτι άφορά, έστω καί έμμέσως, τήν ζωήν καί τό 
έργον τοΰ Σολωμοΰ καί νά προβή είς νέαν πλήρη έκδοσιν τών απάντων τοΰ έθνικοΰ 
μας ποιητοΰ, ήτις καθίσταται αναγκαία ιδία μετά τήν δημοσίευσιν τών τελευταίων 
έργων τοΰ Καιροφύλα « Ό άγνωστος Σολωμός » καί « Ανέκδοτα έργα τοΰ Σολωμοΰ », 
νά έκδώση Δελτίον Ίονίου Ακαδημίας, άσχολουμένου άποκλειστικώς μέ θ-έματα άφο
ρώντα τήν 'Επτάνησον, έξακολουθοΰσα ουτω μίαν μακράν καί ένδοξον παράδοσιν (άνα- 
φορικώς είχε γράψει σελίδας άξίας προσοχής ό Άνδρεάδης είς τό δεύτερον τεΰχος 
τής Ίονίου ’Ανθολογίας τό έτος 1927). Καί άλλας άναλόγους πρωτοβουλίας θά ήδύνατο 
νά έχη ή ’Ακαδημία, ώς τήν έκλαΐκευσιν τής συγχρόνου Έπτανήσου, τήν σχετικήν 
βελτίωσιν καί έξωραϊσμόν της. Πρός τοΰτο ή ’Ακαδημία θά έπρεπε νά έλθη εις στενάς 
σχέσεις καί συνεργασίαν μέ τά λοιπά πνευματικά κέντρα τής χώρας μας, ήτοι Α κα
δημίαν Αθηνών, Ιστορικήν καί ’Εθνολογικήν Εταιρείαν, Σύλλογον Παρνασσόν, Ε ται
ρείαν Βυζαντινών Σπουδών, κ. λ.

’Απομένει εν πρόβλημα. Ποΰ θά εδρη ή Ακαδημία τούς πρός πραγματοποίησιν 
τών σκοπών τούτων άναγκαίους πόρους; Νομίζομεν δτι τό ζήτημα τοΰτο δέν δύναται 
νά παρουσιάση δυσκολίας, διότι δέν άμφιβάλλομεν δτι τό Κράτος, αΐ νήσοι αύταί αδται, 
τά διάφορα έθνικά ιδρύματα καί πας φιλόπατρις Ιλλην δέν θά διστάση νά παράσχη 
τήν κατά δύναμιν συνδρομήν. Χρειάζεται μόνον ζήλος, δραστηριότης, ένέργεια: οί καρ
ποί — δέν υπάρχει άμφιβολία -  θά εΐναι πλούσιοι καί έπίζηλοι.

* * *
Ή άπό τίνος άναγγελθ-εΐσα ΐδρυσις Ε τ α ι ρ ε ί α ς  πρός  ’Ε ν ί σ χ υ σ ι ν  τ ώ ν  Ε π 

τ α ν η σ ι α κ ώ ν  μ ε λ ε τ ώ ν  έν Κερκύρα, άποσκοπούσης διά μιας συστηματικής προσπα- 
θείας νά παρουσιάση τήν Επτανησιακήν σκέψιν έν τή ιστορική έξελίξει είς δλας αύτής
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τάς εκφάνσεις, καί συμβαλλούσης ταυτογρόνωο καί sir >

^ γκεκρ ιμ ε ,,, π ρ α γ μ * ™ ^ ,  τής « f a ,  καί f e f a j  Γ Χ  “ι «  ! ν “

“Ας « - " Λ  r S :

^ ̂  *»* -  ^£ !t?s t  ϊγζτζζζζζτ'" “ 5 άλ̂
Εϊνε βεβαίως έκδηλον δτι γι σύστασίκ- νηί! ' > ,,'χ. ϊ  < ,

κοϋ κέντρου είς 'Επτάνησον δέν δύναται νά είναι άπο ίλ  ^  ? π αί°υ πνευμ«τι-
σεως, ή μιας νομικής πράξεως δλίγων προσώπων έσ τ ί Ζ Γ έ 1 7  ^
ευγενεστέρων αίσϋΎΐυά,των «νλ* £·*■ - ν εμφορούμενων υπο των

t χ  i f 2 5 5 “
ή « V , ,  ίδρόσ,ως *  .W v .r a  , „ , C .Iv„ * 0̂ of t 06 ? * “ « » < * “ »· * “

™  , . L » . ; m , : n u . ; ^ “ ’’ π α " " σ ^

■ ■ • « S S S H  
; t S S S S 3 5 ^ = S
ίστορικάς σπουδάς τών καθϊΐνττών έλλ ~ ' , Κζ ^  Ψ’̂ λ ο γ ιχ ά ς  χο:ί
πτυχτού/ων φ ιλοσοΓ ^  ~ Τ  ?  Γ *  *«* ™ν έν γένει
» »  ^ u r J Z 2 Z i : ™  ά  « 4 ί -
πολίτίσμου κ·κί tivvrc Είς -. '[ . 1 - '° ;0 --/.νΐ5,ζ και γενικωτερον νεωτέρου έλληνικοΰ

νομίζουσΐ s i  S fc J™  *4™ — “r ^ 5 οί Μ * * ,
*  ^  ^  Κ « „ 4  - ' « - A * »
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Εΐς τό Ίνστιτοϋτον φιλολογικών μελετών θά ήδύναντο άντιθέτως νά διδάσκωνται 
είδικώς καί λεπτομερώς ώρισμένοι κλάδοι τών έλληνικών γραμματων δια σειράς μαθ/)

$ ζ ,s t - T w U . ^ « « « * ·  “ r ·  *“  τ ι ϊ χ ζ γ » "ϊ  ν. άρχαία καί νέα γραμματική τής 'Ελληνικης γλωσστ,ς, « 1 » Η  
L U  γραμματική, λ ο γ ο τ^ ί«  τής ύποδοόλου ^  ‘ ^ , , . κ ΐ
'Ελλάδος ιστορία της έλληνικής γλώσσης, ελληνικοί κώδικες και εκ οσ . , η 
π Λ « ™ ’™ία συγκριτική ιστορία τώ . έλλ,,ικών διαλέκτων, Ιστορία ν κ  νεολλ,,ικ ,ς 
■ *™ , ελληνική λαογραφία *λ. Ή  διδασκαλία δύναται νά ά»ατε»η <*
*  μέλη τής ’Ακαδημίας ΆΟηνών, είς ήμεδαπούς ή καί άλλοδαπους κ α ^ ,τ α ς  Πα-
νεπισττιιχίου καί είς ίδιους τακτικούς καθηγητάς της Σχολής.

ΐή ν  ώφέλειαν, ή μάλλον τή. άπόλυτο» Μ γ κ ,ν  ύπάρζεως τοιαυτης -χολής είμαι 
βέβαιος ότι οίδ.ίς U  «μφισβητήσ,, ίν  »&ωμ«ν καί
ροφορίας « « !  ^  ν.οώληνικων γραμμάτων κα, να ^
τεχνίαν μας είς τήν ίρμόζοοσα» είς αύτήν 8έσ.ν και «ρ '.ωπην Εξ αλλο» μια σ^ε ιχη 
Γσ^βοώΤα ώ  Ικανοποιεί καί τούς έπτανησίο^ς, οίτ,νες U  ήσαν ευτυχείς ρλ=ο,τες 
ίδουοίνη» είς τήν ιδιαιτέραν Πατρίδα των μίαν άνωτάτην Σχολή» νεοελληνικής πα 
δείας «τις σύν τώ χρόνω Μ  ήδύνατο νά καταστή σπουδαιον κεντρον πνευματικής κ 
επιστημονικής κινήσ.ως ίλ-,κλήρου τής Πατρίδος μας, ή δέ έπισημος Ελλάς 9α «πε- 
™ Τ Χ \ ε ι > 1 μ έ 4 ,  ευγνωμοσύνην πρύς τάς Ίονίους Νήσους, Λ ύποια. Ο * * * ™
,6  ίδιον Πανεπιστήμιο» αύτών ύπέρ τής συστάσεως καί προόδου του ,ΪΗκκου Π .ν,π ι

" * 5  ί Μ κ ώ .  ^  'Επτα,ήσω U  σ υ μ ^ λ , άκύμ, είς τήν κατα- 
π ο λ έ μ ΐ ΐ  Γ ύ δ ρ ο ^ α λ ,κ ,μ ο ϋ  τής πρωτ,υούσ,ς καί «ίς τήν πνευματικήν «φυπκαιν 
“? 8 ρ « σ ,ν  τής έίλην.κής έπ.ρχίας, είς κέρδος αύτής ταύπ,ς της ^
χωρίς νά ά π ο , ίση τά πρωτεία, έχει μεγάλως νά ώφ.ληθ,) απο μιαν παραλλκ,λο 
σοβαράν κίν,σιν 'τής περιφερείας, δώτι δέ» πρόκειται περι αντ«γο.»ισμου, «λλα τ ρ 
“ ,ε^ασ ίας καί ^ ους^ σ υμ βολής, χρ,σ.μωτάτης διά τήν πνευματική» προοδο» και

έξέλΧ έ Γ ΐ έ λ ο " ;Τ π ρ ο Χ 1 μ « »  «τι ή ϋπαρξις h  ‘Επτανήση, Ινστιτούτου άνωτέρων 
έλληνικών' σπουδών δύναται νά έχ„ καί έτερο» έ».»φ«λή  καί το_υρ»τικου χ«ρακτηρος 
σκοπόν προς προσέλκυσιν άλλοδαπών, διά της λειτουργίας αυτου ως θ ε ρ ί ν ο υ  
Γ Γ σ τ Γ α  ου ξ έ ν ω ν .  Είναι γνωστόν δτι είς δλα τά πολιτισμένα Κράτη τη Ευρω- 
■πηΓ κατά τήν διάρκειαν τών θερινών διακοπών οργανοϋνται ειδικά μαθήματα δια ξένους 
αέ διδασκαλίαν γενικών στοιχείων γλώσσης, λογοτεχνίας, τέχνης και Ιστορίας τω 
Κ ,α τώ Γ τ^ ω ν . Καί είς τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, γενικευθεϊσαν άπό τινων ετων ε^ 
S  τ^ν Εύρώ^ν, η Πατρίς μας ύστερε", δυστυχώς, Ινώ ώς έκ ^ θ  σ ε ω ς τ ^ κ α ι 
τών μνημείων της θά ήδύνατο νά προσελκύση 8χι ολίγους φίλους του ε ηνικου πο 
 ̂ ~ <Η λειτουργία θερινού Πανεπιστημίου είς ’Αθήνας θά ήτο ίσως αδύνατος εν -

τ1σ -ο'ϋ διά τούς ξένους άνυποφόρου καύσωνος, ένω ή Κέρκυρα μέ τό γλυκυ κλίμα της 
άποτελεϊ ώχάριστον θερινήν δΐμονήν καί διά ξένους σπουδαστάς, οίτινες θά ήδύναντο 
έκ Κε^κύρας νά διοργανώνουν έκδρομάς είς ’Αθήνας καί είς άλλα αρχαιολογικά μερη 
της Χώρας ύπό τήν ήγεσίαν του ’Ινστιτούτου.
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Η ΛΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ Α Ι ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ

- is  μ, ί  i L J X 'T  " , 'Ζ , ι ί  2 s χ "\  1,5
Ϊ Γ ο Γ γ ε γ ο ν ό Τ ' ^ Έ ™ 4 η Γ δ ιΓ τ ό  ΐα ν η γ υ ρ ^ -  
λοιποί δημοσιεύονται κατωτέρω. ^  μερ1κ&’ ε ^ “«υθησαν είς τό προηγούμενον τεΰχος, οί

Ή  Θεσσαλονίκη ύπήρξεν ανέκαθεν τό δνει- 
ρον παντός Έλληνος καί άπό τοΰ 1912 συνεκέν- 
τρωσε καί συγκεντρώνει τήν άμέριστον καί όμό- 
θυμον Ελληνικήν μέριμναν ώς πρωτεύουσα τής 
Βορείου Ελλάδος. Ή  έφετεινή έπίσκεψίς μου 
κατά τήν διάρκειαν τής Διεθνούς έκθέσεως ικα
νοποίησε πλήρως τάς άξιώσεις μου διά τό μέλλον 
της. Τονίζω τήν τοιαύτην ίκανοποίησίν μου διότι, 
δν καί δεν δύναται νά άμφισβητήση δ καλής πί- 
στεως συζητητής τό όμόθυμον Πανελλήνιον έν- 
διαφέρον διά τήν πρόοδον τής Θεσσαλονίκης, είναι 
έν τούτοις βέβαιον δτι δέν παρετηρήθη, καθ ’ δ- 
λον τό δίαρρεϋσαν διάστημα τών 26 έτών ή συ
νεχής, αδιάλειπτος καί ταχεία λύσις τών μεγάλων 
αύτής ζητημάτων.

α) Το αρχικόν μετά τήν μεγάλην πυρκαϊάν 
σχεδιον τής ωραίας πρωτευούσης τοΰ Βορρά έκο- 
λοβωθη αρκετά έν τή εφαρμογή του, β) Ά φ ’ οΰ 
κατεδείχθη τό άναπόσπαστον μέ τήν οικονομικήν 
συντήρησίν τής Θεσσαλονίκης καί ή Εθνική ση
μασία τής Διεθνούς Έκθέσεως αύτής, έπεβρα- 
δύνθη πάρα πολύ ή λύσις τών ζητημάτων τών 
αφορώντων τήν μόνιμον αύτής έγκατάστασιν, ήτις 
είναι άπολύτως απαραίτητος διά τήν συντήρησίν 
καί πρόοδον τής έκθέσεως καί τήν αξιοπρεπή 
Εθνικήν έμφάνισίν, γ) Ή  'ίδρυσις τής έλευθέ- 

ρας Ζώνης, ή ρύθμισις τών έκκρεμών ζητημά
των του λιμένος, ή συντέλεσις τών άπαιτουμένων 
λιμενικών έργων ό συγχρονισμένος πλήρης έξο- 
πλισμός διά τήν φόρτωσιν καί έκφόρτωσίν έβρά- 
δυναν πολύ. Έπρεπε νά εϊχον συντελεσθή άπό 
ποΛλων έτών, δ) Ή  άποθράσυνσις τοΰ πλουσίως 
έξωθεν τροφοδοτουμένίυ κομμουνισμοΰ άπε- έλει 
σοβαρώτατον εθνικόν κίνδυνον καί μέγιστον έμ- 
πόδιον διά τήν οικονομικήν πρόοδον, ήτις έχει 
άναγκην τοΰ αισθήματος ασφαλείας.

’Οφείλω έν τούτοις νά ομολογήσω δτι διεπί- 
στωσα άπολύτως ικανοποιητικήν έξέλιξίν καί είς

I τα τεσσαρα άναφερόμενα σημεία: α) Τό σ χ έ -  
δ ίο ν  τ ή ς  π ό λ ε ω ς : Ή  κολοβωθεϊσα παραλιακή 
λεωφόρος άπεφασίσθη νά διαπλατυνθή καί κατα- 
σκευασθή καθ’ δλον τό μήκος τής παραλίας, β) Ή  
Δ ιε θ ν ή ς  Έ κ θ ε σ ι ς :  Λυθέντων δλων τών ζη
τημάτων θά άρχίσουν άμέσως αί έργασίαι διά 
τας μονίμους έγκαταστάσεις, αί όποΐαι θά στε
ρεοποιήσουν τόν σπουδαϊον αύτόν οικονομικόν 
πόρον τής Θεσσαλονίκης καί θά περιβάλλουν αύ- 
τήν διά τής άναγκαίας αίγλης. γ) Έ λ ε υ θ έ ρ α  
Ζ ώ νη  κ α ί Λ ιμ ή ν : Τά άποφασισθέντα μεγάλα 
έργα ήρχισαν νά έκτελοΰνται. Ή  έσωτερική όρ- 
γάνωσις τής Ζώνης προχωρεί συστηματικώς. 
Ιδι* έθαύμασα τήν τελειότητα τής λειτουργίας 

τής Υπηρεσίας Ζυγίσεων καί 'Υγειονομικού ελέγ
χου τών είσαγομένων είς τήν Ζώνην ζώων. Εμ
φανιζόμενες τό σημεΐον τοΰτο ζηλευτόν ΰψος 
πολιτισμού, δ) Κ ο μ μ ο υ ν ισ μ ό ς : Ό  σάραξ αύ
τός τής Μακεδονίας καί δή τής Θεσσαλονίκης 
έξηφανίσθη καί τό αίσθημα τής άσφαλείας είναι 
αδιατάρακτον.

Δια τά έν λόγω ζητήματα έργάζονται δρα- 
στηρίως καί συστηματικώς: ή ύπό τήν Προ- 
εδρείαν τοϋ κ. Τσίτη άξιόλογος Επιτροπή καί ό 
εμπνευσμένος μέ μοναδικόν ένθουσιασμόν* Γενι
κός Διευθυντής κ. Ά χ. Καλεύρας, ή ύπό τήν 
Προεδρειαν τοΰ άνεκτιμήτου Θεσσαλονικέως κ.
Στ. Γρηγοριάδη ’Επιτροπεία τής Έλευθέρας Ζώ
νης, καί ή δημοτική άρχή Θεσσαλονίκης. 'Τπε- 
ράνω δέ δλων αύτών έμψυχωτής καί προω»ητής 
των μερικών προσπαθειών ϊσταται ό 'Υπουργός 
Γενικός Διοικητής κ. Κυρίμης. Έμπνεόμενος 
βαθύτατα άπό τήν Εθνικήν σπουδαιότητα τής 
αποστολής του προβαίνει μέ γοργήν αποφασιστι
κότητα είς συντονισμόν δλων τών μερικών προ
σπαθειών καί ουτω εμφανίζει έν τφ  συνόλφ αύ
τής ή Θεσσαλονίκη άξιόλογον οργασμόν προ- 
οδευτίκόν.
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’Ήδη δε δτε ό Βαλκανικός δρίζων παρουσι
άζεται καθαρός άπό σύννεφα, έξαφανίζεταί καί τό 
έλάχιστον μόριον ύπερεθνιστικής άντιλήψεως πα- 
ραβλαπτούσης τήν οικονομικήν άνάπτυξιν καί 
άρχίζει νά εύρύνεται ό κύκλος τής έξυπηρετουμέ- 
νης ένδοχώρας, τό μέλλον τοΰ Λιμένος Θεσσα
λονίκης, έπομένως καί τής ωραίας πόλεως προ- 
μηνύεται λαμπρόν.

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ-ΡΟΥΦΟΣ
Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Προστασίας 

τών 'Ελληνικών Προϊόντων.

** *
Τρεις ήμερομηνίαι μέ συνδέουν μέ τή Θεσ

σαλονίκη.
Μια φορά, δταν έπάνω στούς'άγώνας έμπαι

να κρυφά στό Προξενείο" άλλη μιά φορά, δταν 
ευρισκόμενος μέ αλλοεθνή στρατεύματα έμάνθανα 
τήν είσοδο τών στρατευμάτων μας καί διέβλεπα 
τόν μελλοντικόν κίνδυνον, καί τήν τρίτη, δταν 
φυγάς είσηρχόμην στή πόλι τή στιγμή πού οί 
καμπάνες έσήμαιναν τήν ’Ανάστασι. Καί κεΐ μέσα 
ήταν πραγματική ’Ανάστασι.

Άπό τότε παρακολουθώ τή τύχη της. Καί 
δταν ήμουν είς θέσιν νά ένεργήσω νομίζω δτι 
επραξα είς τόν κύκλον τής δράσεώς μου ώς 'Υ
πουργός καί ώς Πρόεδρος τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύ
ματος δ, τι ήτο δυνατόν.

Σήμερα πού πέρασαν οί θεομηνίες, πού ήσύ- 
χασεν ή κοινωνία, πού άπεκρυσταλλώθη μιά ώρι- 
σμένη τάξι πραγμάτων, ύπολείπεται νά έπιστηθή 
ή προσοχή στή βιολογική κατάστασι τής πόλεως. 
Κεφάλαια ήθικά ύπάρχουν, καί καταβάλλονται 
προσπάθειαι άπό πολιτείαν καί πολίτας νά πολ- 
λαπλασιασθοΰν. Καί ή έπιτυχία καταφαίνεται. "Ολα 
δσα βλέπει κανείς μαρτυροΰν γιά τήν εύδοκίμησι.

Διά νά προαχθή άκόμα, διά νά στερεωθή δυ
νατά χρειάζονται καί βιολογικά κεφάλαια. Άπαι- 
τοΰνται σώματα καί ψυχές νά σκέπτωνται ελ
ληνικά, νά έργάζωνται έλληνικά, νά έπικρατοΰν 
ελληνικά.

Αύτά δμως δέν γίνονται μέ χρήματα. 'Υπάρ
χει άνάγκη νά καλλιεργηθούν διά νά ύπερισχύσουν 
τών άλλων. Είς πληθυσμόν καί είς ικανότητα.

Είναι ό λιμήν έκεϊνος στή Μεσόγειο πού θά 
υπάρξουν καί άλλοι συναγωνισταί. Θά έπιβληθή

έκεϊνος ό όποιος έχει μέσα του τή δύναμι νά έξέλ- 
θη στό στίβο καί νά ύπερτερήση. Αύτούς τούς 
μέλλοντας άγωνιστάς διά τόν 'Ελληνικόν πολιτι
σμόν όφείλομεν νά παρασκευάσωμεν. ’Από αύτόν 
θά άνθήση ό πολιτισμός έκεϊνος, ό όποιος άντί 
νά αποδέχεται θά άρχίση νά προσφέρη.

A ll. ΔΟΞΙΑΔΗΣ ιατρός, 
πρώην 'Υπουργός καί Πρόεδρος 

τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος.

** *
'Όταν κάηκε ή Θεσσαλονίκη πολλοί ήσαν 

έκεΐνοι πού φοβήθηκαν δτι θά περνοΰσαν πολλές 
δεκαετηρίδες πριν άναστηθή. Καί δμως! Τό θαύ
μα έγινε. Χρόνια τώρα. ή Θεσσαλονίκη προβάλλει 
μέ δλη τή λάμψι τής καινούριας ζωής καί άνα- 
δημιουργίας καί παρ’δλο τόν άκατανόμαστο ακρω
τηριασμό τοΰ άρχικοΰ σχεδίου της τοϋ έτους 
1921 — χάριν τών έρειπίων ένός ξενοδοχείου καί 
τών συμφερόντων ένός έπιχειρηματίου ψευδοδη
μοσιογράφου καί όλίγων έβραίων κεφαλαιούχων -  
δέν χάνει πολλά πράγματα στή σύγκρισι μέ άλ
λες άνάλογες πόλεις τής ’Ανατολής. "Οσοι μάλι
στα τήν πρωτοβλέπουν άπ’ τή θάλασσα νομίζουν 
πώς έχουν έμπροστά τους παράταξι ούρανοξυστών. 
’Επίσης καί οί φόβοι γιά τήν οικονομική της ύπόσ- 
τασι άποδείχθηκαν άπλοι εύσεβεΐς πόθοι καλοθε
λητών. Ά ν  έχασε τμήματα τοΰ παλαίοΰ της έσω- 
τερικοΰ έμπορικοΰ, ή Μακεδονική δμως ύπαιθρος 
άποξηράνθηκε, ώστε νά τ ’ άντισταθμίση ολοκλη
ρωτικά. Σήμερα ό πληθυσμός της εΐναι ύπερδιπλά- 
σιος άπό τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας, δταν ήταν 
μία Βαβέλ έθνών, λαών καί φυλών, καί ή κίνησις 
τοΰ λιμανιοΰ της εύρίσκεται στήν άνιοΰσα.

Ώς τόσο δέν σπανίζουν ελλείψεις συνυφασμέ- 
νες μέ τήν πρόωρη άνάπτυξι. Χωλαίνει καί στήν 
κοινωνική της διάρθρωσι, εΐνε πιά όλότελη ελ
ληνική. Άρχισαν οπωσδήποτε καί οί ’Ισραηλίτες 
νά τό χωνεύουν δτι δέν εΐναι άξιο τής εύφυΐας 
των νά μαθαίνουν καί νά όμιλοΰν κάθε άλλη 
γλώσσα έκτός εκείνης τοΰ τόπου δπου ζοΰν καί 
σέ τόσο πονηρές γ ι’ αύτούς ήμέρες βρίσκουν ισό
τητα καί στοργή. Άλλά δέν έχει συντελεσθή 
άκόμα ή συγχώνευσις τών 'Ελλήνων, πού έχουν 
δώσει έκεΐ συνέντευξι άπ’ τά τέσσαρα σημεία καί 
τά πέρατα τοΰ ελληνισμού. Γίνεται μιά εντατική
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διασταύρωσις, ζύμωσις τών έλληνικών φυλών, 
τύπων, Ιδιοσυγκρασιών πού έχομε κάθε λόγο νά 
ελπίζουμε δτι θά δημιουργήση μέ τον καιρό ένα 
νεοελληνικό τύπο δυνατώτερο, σοβαρώτερο, νηφα- 
λιώτερο.

’Ήδη στο λογοτεχνικό καί πνευματικό επί
πεδο σημειώνεται μιά κίνησις, πού άρχισε άπ’ τό 
μηδέν καί πολλά υπόσχεται.

Στή Θεσσαλονίκη έκδηλώθηκε τόν μεσαίωνα 
τό κίνημα τών ζηλωτών. Σ’ αυτήν τό Βυζάντιο 
πήρε περισσότερο έλληνικό χαρακτήρα. Ά π ’ αύ- 
τήν ξεκίνησε τό 1938 καί τό νεοτουρκικό κίνημα.

Τό έμπόρω τής Νοτιανατολικής Εύρώπης καί 
τής Βαλκανικής δέν είναι δυνατό παρά νά στρα- 
φή άργά ή γλήγορα έντονώτερο πρός τό λιμάνι 
της. 'Η σύνδεσις τών έλληνοβουλγαρικών σιδη
ροδρόμων στήν Κοΰλα τό Σιδηρόκαστρον, καί ή 
κατασκευή της γεφύρας στόν Δούναβι θά τής 
δώσουν καινούρια άκμή.

Εύρίσκεται πλησιέστερα στά εμπορικά, άλλά καί 
τά πνευματικά ρεύματα τής Εύρώπης. Εϊνε ή πόρ
τα καί τό παράθυρο τής χώρας μας πρός Βορρά.

Γι’ αύτό καί ή άποστολή της εϊνε εξαιρετικά ■ 
σημαντική καί μεγάλη.

Γ. X. ΜΟΔΗΣ δικηγόρος 
πρώην Υπουργός — Γενικός Διοικητής 

'Ηπείρου.

** *
Προ τριάντα περίπου έτών, έγραφα εις τήν 

« 'Εστίαν » καί είς συνεχή αυτής φύλλα τήν ιστο
ρίαν τοϋ πρώτου έν Άθήναΐς χειμερινού θεάτρου, 
τοΰ « θεάτρου Μπούκουρα ».

Τά άρθρα μου αύτά, κάποιος συντάκτης μιας 
τών έν Θεσσαλονίκη έκδιδομένων τότε έλληνικών 
έφημερίδων -  δέν ένθυμοΰμαι πλέον τόν τίτλον 
της· ’ίσως «Φάρος Θεσσαλονίκης» -  τά έπαιρνεν 
αύτούσια 6 φιλαράκος καί τά έδημοσίευεν εις τήν 
έν λόγω έφημερίδχ μέ πλατειά—φαρδειά τήν ύπο- 
γραφήν του.

Πρό τής τοιαύτης κακοηθείας, άπέστειλα έπι- 
στολήν πρός τόν διευθυντήν τής έφημερίδος καί 
εύγενέστατα τοϋ παρετήρουν τό άτοπον πού διε- 
πράττετο είς βάρος μου.

Ό  κ. διευθ-υντής είς άπάντησιν τής έπιστολής 
μου, μοΰ έγραψεν αύθαδέστατα δτι «άπό έκεΐ πού

βρίσκω έγώ τά δσα δημοσιεύω είς τήν « 'Εστίαν », 
άπό κεϊ τά βρίσκει καί ό δικός του ό συντάκτης»(!).

Πρό τοΰ ύψους τής αύ&αδείας αύτής, έδή- 
λωσα είς τόν μακαρίτην διευ&υντήν τής « 'Εστίας » 
’Άδωνιν Κύρου δτι « θά σκαρώσω δουλειά είς τόν 
κύριον διευθυντήν τής έν Θεσσαλονίκη έφημερίδος, 
πού θά γελα δλη ή Θεσσαλονίκη είς βάρος του ».

Έγραψα λοιπόν έν συνεχεία τών άρθρων μου 
δτι « διά νά άποπερατωθή ή οίκοδομή τοΰ θεάτρου, 
ό ιδιοκτήτης του ήναγκάσθη νά προπώληση δλην 
τήν πρώτην σειράν τών θεωρείων, δτι δύο έξ αύτών 
ήγόρασεν ό βασιλεύς Ό θων, ένα ό πρόεδρος της 
άντιβασιλείας Άρμανσπεργ, ένα ό πρέσβυς τής 
Γωσσίας Σοπολκόγολ, ένα ό κ. Β. Ίερσέρας (;) 
κ λπ .».

Τρεις ήμέρας κατόπιν ό κ. συντάκτης τής 
Θεσσαλονίκης έφημερίδος άναδημοσίευε τ’ άνω- 
τέρω μέ φαρδειά καί πλατειά πάλιν τήν υπο
γραφήν του. Μετά τρεις άλλας· ήμέρας ό κ. διευ
θυντής τής έφημερίδος έλάμβανεν έπιστολήν μου -  
ή οποία έδημοσιεύθη καί είς τήν « 'Εστίαν» — 
διά τής οποίας τοΰ έγραφα δτι τό δνομα τοΰ 
δήθεν ρώσσου πρέσβεως Σοπολκόγολ άναγιγνω- 
σκόμενον άνάποδα έσήμαινε Λογοκλόπος, τό δέ 
Ίεσέρας μέ έρωτηματικόν : Σ’ άρέσει;

Δέν έμαθα &ν ή άποκάλυψις αύτή ήρεσεν είς 
τόν κ. διευθυντήν τής έφημερίδος ' πάντως έκτοτε 
ό κ. συντάκτης του έπαυσε νά εύρίσκη έκεΐ δπου 
εύρισκα καί έγώ δλην διά τά άρθρα του I

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Θεατρικός συγγραφεύς.

** *
"Ενας Μακεδών, ό ’Ιωάννης Δέλλιος, ήλθε 

στήν Αθήνα άπό τήν πατρίδα του μέ σκοπό νά 
έκπαιδεύση πατριωτικά τούς "Ελληνες τής γεννεας 
μου. Στά μαθήματά του, άκούγαμε μέ συγκίνησι 
πολύ πρό τοΰ πολέμου τοΰ 1912 καί 1913 νά 
μας μιλ^ γιά διάφορα έθνικά πράγματα, καί στο 
μάθημα τής Γεωγραφίας μέ μεγάλο ένδιαφέρον 
καί περιέργεια πρωτακούγαμε περί Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης ■ κ. &. πόλεων, 
τότε τουρκικών, νά μας όμιλή μέ βαθύτατα παλ- 
λομένη φωνή περί τής έλληνικότητός των, περί 
τής ιστορίας τών άγώνων των, περί τών προ
σπαθειών ύπέρ της άπελευ&ερώσεώς των.
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Τ11ρί>ε τό 1912, κι’ ό στρατός μας έδωσε αύτήν 
τήν ελευθερία στη Θεσσαλονίκη, στή Μακεδονία 
καί σέ τμήμα τής Θράκης. Στρατιώτης έγώ τότε 
τοΰ ’Ορειβατικού μέ τήν κατάληψί της βρέθηκα 
έξω, στό Τοψίν, κι’ ένα βράδυ έφθανα στή Θεσ
σαλονίκη άπελευθερωμένη πλέον. Αύτή τή στιγμή 
δέν θά τή ξεχάσω ποτέ μου. Στ’ αύτιά μου βού
ιζαν κομμάτια άπ’ τά μαθήματα πού άκουσα 
παιδί άπ’ τά χείλη τοΰ Δέλλιου « . . . .  ή Θεσσα
λονίκη είναι ή φυσική πρωτεύουσα τής 'Ελλη
νικής άπό παλαιότατα Μακεδονίας. . . . »  κι’ ένα 
ρίγος διαπερνούσε τό κορμί μου. Τόν έξαίρετο 
αύτόν άνθρωπο έτίμησαν άργότερα (1915) οί 
συμπατριώτές του έκλέξαντές τον βουλευτήν 
Σερρών καί τό Κράτος Αντιπρόεδρο τής Βουλής 
γιά ένα διάστημα.

Ά λλη πάλι φορά στά 1916 παρέμεινα ώς στρα
τιώτης έπί δίμηνο στή Θεσσαλονίκη καί βρήκα 
τήν εύκαιρία νά γνωρίσω άπό κοντά τά βυζαν
τινά της κειμήλια, τόν Ά γιο  Δημήτριο κ. λ. π ., 
ν’ άνεβώ στά τείχη τής πόλεως άπ’ δπου έθαύ- 
μασα τήν περιοχή τών πέριξ τοπείων, τόν "Ολυμ
πον καί δλη τήν φαντασμαγορικήν έκτασι της 
θαλάσσης καί τούς μακρυνούς της ορίζοντες. Καί 
τέλος τή σύγχρονη Θεσσαλονίκη είδα πρό δύο 
έτών μέ τήν εύκαιρία μιας καλλιτεχνικής έκθέ- 
σεως, πού έγεινεν έκεΐ (δπως θά θυμούνται δέ 
οί άναγνώστες τών «Αθηναϊκών Νέων» έγραψα 
άπό τών στηλών αύτών δύο σχετικά άρθρα).

Οί σκοποί τής Θεσσαλονίκης πρέπει πλέον νά 
άπασχολοΰν κι’ εμάς εδώ, δπως καί αύτήν οί δικοί 
μας, σάν νά είμαστε άδιάσπαστα μία πόλις. Διότι 
δλοι μας έργαζόμεθα διά τήν δημιουργίαν μιας 
νέας 'Ελλάδος . . .

Μέ τις άναμνήσεις αυτές, τις τόσο μακρυνές, 
μά καί τόσο πρόσφατες, χαιρετίζω τήν έλεύθερη 
καί μεγάλη ιστορική Θεσσαλονίκη εύχομαι ολό
ψυχα άνάμεσα στις άλλες προόδους της, νά όλο- 
κληρωθή τό πρόγραμμα τής έκτελέσεως τών μο
νίμων έγκαταστάσεων τής Διεθνούς ’Εκθέσεώς 
της, τοΰ παραρτήματος τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου 
της καί άλλων έπωφελών διά τήν πρόοδόν της 
έργων χρησίμων καί χαρακτηριστικών είς τόν 
σύγχρονον πολίτιμόν της.

MIX. ΤΟΜΠΡΟΣ, γλύπτης 
Καθηγητής Άνωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών.

Άπό τό Μπουένος Άϋρες πού μ’ έφερεν ή 
τύχη γιά νά γνωρίσω άκόμη ένα κομμάτι τοΰ 
άνά τήν 'Υφήλιο σκόρπιου 'Ελληνισμού, στέλνω 
τά χαιρετίσματά μου στή Θεσσαλονίκη μας, τήν 
αγαπητή, τή γλυκειά κι’ άλησμόνητή μου πα
τρίδα, πού κατηύθυνε τά πρώτα παιδικά βήματά 
μου, δταν άκόμα μικρό παιδί κι’ άκαταστάλαχτο 
είχα κατεβή άπ’ τό Μοναστήρι γιά ν’ ακολου
θήσω τό σχολείο.

Μόνον δταν κανείς βρίσκεται μακρυά άπ’ τόν 
τόπο του, ήμπορεΐ νά τόν έκτιμήση καί νά τόν 
άγαπήση πιό πολύ άκόμη. Γι’ αύτό, σήμερα πού 
μοΰ δίνεται ή εύκαιρία μέ τόν χαιρετισμό τούτον 
γιά τήν 26Ίν έπέτειο τής άπελευθερώσεώς της, 
κάμνω ολίγων λεπτών σιγή, καί ευλαβικά φέρνω 
στό νοΰ τό διάστημα πού έπέρασα αύτοΰ, προτοΰ 
αισθανθώ τις άνάγκες καί τις υποχρεώσεις, πού 
έχω άπό τήν Τέχνη μου, κι’ εύχομαι στήν άγα- 
πημένη μου Θεσσαλονίκη κάθε πρόοδο πού θά 
τήν όδηγήση στό νά γίνη μιά μεγάλη πόλις τής 
Εύρώπης.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΡΑ
Πρωταγωνίστρια Κρατικής ’Όπερας 

Βερολίνου καί Βιέννης.
** *

Άπό μικρό παιδάκι ταξειδεύω διαρκώς σ’ δλη 
τήν 'Ελλάδα. 'Όμως τό θαΰμα τής Θεσσαλονίκης 
δέν τό συνήντησα πουθενά. Μετά τήν πυρκαϊά 
της κι’ ύστερα (λές κι’ ή συμφορά της τής έδωκε 
πιό πολύ κουράγιο, δπως συμβαίνει στούς δυνα
τούς άνθρώπους) χρόνο μέ χρόνο, μέρα μέ μέρα, 
μέ άφάνταστη επιμονή καί γοργότητα χτίζεται, 
φτειάχνεται, διορθώνεται, προοδεύει, άλλάζει, με
ταμορφώνεται. Καμμιά χρονιά δέν τή βρήκα ΐδια 
μέ τήν προηγούμενη. Αύτό είναι τό θαΰμα τής 
Θεσσαλονίκης: πάντα καινούρια καί ζωντανή σάν 
νά ζοΰνε μέσα στά σπλάγχνα της μόνο νειάτα πού 
τραβάνε πάντα μπροστά.

Εύχομαι νά διατηρήση αύτό τό θαύμα, πρώτα 
γιά κείνη, κι’ ύστερα γιά μας πού έχουμε τόση 
άνάγκη άπό θαύματα.

ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΗ.
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ΙΤΑΛΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  Τ Ο ϊ  Θ Ω Μ Α Ζ Α Ι Ο Γ
(ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΠ’ ΤΙΣ SCIN TILLE)

Ή άγάπη τοΰ Θωμαζαίου γιά τήν Ελλάδα καί γιά δ, τι ήταν ελληνικό εΐναι 
γνωστή σ’ όλους. Άκόμη εΐναι γνωστές ή δράσι του γιά τή διάδοσι στά ξένα της νέας 
μας λογοτεχνίας, οί πάντοτε άντικειμενικές και σοφές μελέτες του γιά τό γλωσικό ζή
τημα καί γιά άλλα θέματα, καθώς κι’ οί τόσο δίκαιες κρίσεις του γιά τούς περισσό
τερους συγχρόνους του "Ελληνες λογοτέχνες. Κάθε τι πού εΐναι ελληνικό τόν ένθου- 
σιάζει: άγαπάει τήν 'Ελλάδα σάν δεύτερη πατρίδα του, μελετάει τήν ιστορία της, παρα
κολουθεί τήν πολιτική της έξέλιξι καί τις εθνικές της περιπέτειες καί ζεΐ ό ’ίδιος τό 
δραμα της. Ό θαυμασμός κι ή άγάπη του γιά τήν 'Ελλάδα χρονολογούνται άπό τήν 
παιδική του ήλικία, αυξάνουν περισσότερο δταν γνωρίζεται καί σφίγγη στενές φιλίες 
μέ διάφορους Έλληνες, παίρνουν ζωή κατά τά δύστυχα χρόνια πού τόν ερριξαν εξό
ριστο στή Κέρκυρα W.

Ή γνωριμία του μέ τήν 'Ελλάδα δέν ήταν μόνο έπιφανειακή, ουτε έπιπόλαιη. Ό 
Θωμαζαΐος εΐχε μελετήσει βαθειά τήν νέα ιστορία καί τή φιλολογία μας, είχε γνωρίσει 
προσωπικά πολλούς λογοτέχνες μας, εΐχε διαβάσει πολλά έργα τους, εΐχε προσεκτικά σπου
δάσει τά δημοτικά μας τραγούδια, πού τά δημοσίεψε μέ ιταλική μετάφρασι καί πλούσια 
σχόλια, καί ήταν τέλεια κατατοπισμένος σ’ δ, τι άφοροΰσε τή νεώτερή μας λογοτεχνία <2>.

Σ’ δλα αύτά τόν βοήθησε πολύ καί ή γνώσι τής γλώσσας. Τή νεοελληνική ό Θωμα
ζαΐος άρχισε νά μελετάει σέ προχωρημένη μάλλον ήλικία. Στά 1840, δταν ήταν πιά 
τριανταχτώ χρόνων, πήρε τά πρώτα μαθήματα άπό τόν Άνθιμο Μαζαράκην, ιερω
μένον, πού μέ ιδιαίτερη εύχαρίστησι κι άγάπη τοΰ στάθηκε πολύτιμος δάσκαλος καί 
βοηθός. Στις 30 Αύγούστου 1840 δίνει εΐδησι γιά τις πρώτες άσκήσεις έλληνικής γλώσ
σας, « μέ άρκετά γραμματικά λάθη», στό φίλο του Capponi.

"Αρχισε τότε ό Θωμαζαΐος νά γράφη καί διάφορα συνθέματα πρώτα ιταλικά, κι 
έπειτα νά τά μεταφράζη ελληνικά καί νά τά δείχνη στό δάσκαλό του, τόν Μαζαράκη, πού 
τά διορθώνει μέ μεγάλη φροντίδα. Μερικά άπό αύτά σώζονται στις «Scint i l l e» ,  δπου

(1) Εΐναι λυπηρόν δτι άκόμη στήν 'Ελλάδα δέν έγινε μιά συστηματική μελέτη γιά τό έργο τοϋ 
Θωμαζαίου καί κυρίως γιά τις σχέσεις του μέ τήν 'Ελλάδα καί τούς διάφορους συγχρόνους του λο- 
γίους Έλληνας. Στή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας βρίσκονται, άκόμη άνέκδοτα, πολλά γράμματα πού 
άφοροΰν τά έλληνικά γράμματα καί θάταν πολύ ένδιαφέρον νά ιδοϋν τό γρηγορώτερο τή δημοσιότητα. 
Βλ. σχετικά Γ . Ζ ώρα «Θωμαζαΐος καί Φωριέλ», στή «Νέα 'Εστία», τής 1 Σεπτεμβρίου 1938.

(2) Έκτος άπό τά άλλα έργα τοΰ Θωμαζαίου γιά τήν έλληνική φιλολ.ογία, ιδιαίτερη σπουδαι- 
ότητα πχρουσιάζει ή σχολιασμένη συλλογή καί μετάφρασί του τών δημοτικών μας τραγουδιών: 
« C an ti popolari to scan i, corsi, i l l ir ic i  e g rec i. E ditore G irolamo Tasso, V enezia, 
1841-1842 ».

ό Δαλματός φιλέλληνας έσυγκέντρωσε διάφορα δοκίμια για την Ελλαόα, την Ιταλία, 
τή Γαλλία καί τή Σερβία καί μερικές μεταφράσεις του W. Εΐναι μικρά πονήματα μέ 
διάφορο περιεχόμενο, τά όποια ένωσε σ’ ένα μονάχα τόμο εμπνευσμενος απ την ιδια 
άρχή, πού τόν εΐχε οδηγήσει νά ένώση σέ μιά κοινή συλλογή δημοτικά τραγούδια Ιτα
λίας, Ελλάδας, Σερβίας καί Κορσικής, δηλαδ/j ή επιθυμία «νά ένώση τούς λαούς σ’ ένα 
ιερό δεσμό κοινής ομορφιάς καί πνευματικής άδελφοσύνης ».

Γι’ αύτό καί άφιέρωσε τό έργο του σέ τέσσερους φίλους του διαφόρων έθνοτήτων, 
δηλαδή στό Silvestro Centofanti, Ιταλόν, στό Μάρκο Ρενιέρη, "Ελληνα, στον Α. Μΐ- 
gnet, Γάλλο καί στό Francesco Salghetti, Δαλματό, θέλοντας καί σ’ αύτή τήν άφ- 
ιέρωσί του νά ένώση ιδανικά τά τέσσερα Έ θνη, με τά οποία ειχε ο ίδιος στενωτατους 
δεσμούς καταγωγής, αίματος ή πνευματικής έπικοινωνίας <2>. Τόν τίτλο τοΰ βιβλίου 
του « Scintille » δηλ. « Σπίθες », ό συγγραφεύς εξηγεί λέγοντας δτ ι : « μία μόνη σπίθα 
άγάπης, πού γιά μιά μόνη στιγμή λάμπει σέ μιά άνθρώπινη ψυχη, είναι αρκετή αντα
μοιβή γιά ένα βιβλίο ».

Στήν άρχή τοΰ βιβλίου του, ό Θωμαζαΐος έκθέτει γενικά τις ιδέες του γιά τό 
πραγματικό μεγαλείο κάθε Έθνους καί υποστηρίζει δτι βρίσκεται στό νά ξερη « να 
διαφυλάξη μετριόφρονα, μά άκλόνητα τά ιδια του χαρακτηριστικα, αγκαλιαζοντας ταυ
τόχρονα μέ σεβαστή άφοσίωσι καί τ ’ άλλα έθνη ». Άκολου9·οΰν διάφορες σκεψεις του 
γιά τή Γαλλία καί γιά τήν πνευματική της έπίδρασι στους άλλους λαούς. ’Εκφράζει 
τήν άγάπη του καί τήν έκτίμησί του πρός τήν γαλλική λογοτεχνία, υποστηρίζει δμως 
δτι ή δουλική μίμησι της άπό τά άλλα Έ9·νη εΐναι βλαβερή, γιατί τά κάνει νά χάνουν 
τά χαρακτηριστικά καί τά αύθόρμητα αϊσθήματά τους. Καί τό κακό αύτό τής μιμή- 
σεως, πού παρατηρεΐται σχεδόν σ’ δλους τούς ευρωπαϊκούς λαούς τόν λυπεί, περισσό
τερό μάλιστα δταν πρόκειται γιά τή πραγματική του Πατρίδα, τήν ’Ιταλία, καί τή 
πνευματική του Μητέρα, τήν Ελλάδα.

Μεταφράζουμε τό δοκίμιο με τό όποιο τελειώνει τό πρώτο αύτό μέρος τών « Scin
tille», πού άφορα τήν Γαλλία:

« Καί δέν εΐναι μόνη ή ’Ιταλία, πού σκύφτει ακολουθώντας τά ’ίχνη τής Γαλ- 
λίας, άλλά καί ή 'Ισπανία, καί ή Πορτογαλλία, καί δχι λίγοι άπ’ τή Ρωσσία, καί ή 
Ελλάς. Μιμοΰνται δτι δέν μποροΰν ή δέν πρέπει νά μιμηθοΰν. Γνωρίζουν τή Γαλλία 
άπ’ τις εφημερίδες, άπ’ τά μυθιστορήματα καί άπ’ τις μοδίστρες. Ά ν  τήν έγνώριζαν δλην, 
θά τήν έκτιμοΰσαν περσότερο καί θά τήν έμιμοΰντο λιγώτερο. Άντιθέτως θά προσπα-

(1) Ή  συλλογή «S c in tille »  έδημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά τό 1841 στήν Βενετία άπό τόν 
έκδοτη Girolamo Tasso (σήμερα ή έκδοσι αύτή εΐναι πολύ σπάνια). Μιά άλλη έκδοσι έγινε τό 1916 
στή Κατάνια, έπιμελεία τοΰ L . V ijuon io  καί τελευταία -  τό 1926 -  μιά νέα έκδοσι έγινε άπ’ τον 
έκδοτη C arabba (Lanciano), έπιμελείηι τοϋ V. De A n ge lis .

(2) Ή  άφιέρωσι είς τό Ιταλικόν πρωτότυπον έχει ώς έξης: « A S ilvestro  C entofan ti, ita -  
liano , a  Marco R en ieri, greco , ad  A. M ignet, francese, a  Francesco S a lg h e tt i, dalm ata^  
con riv e ren te  affetto , l ’au to re » .
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θοΰσαν νά τήν άμιλλώνται στις σοβαρές μελέτες, πού σ’ αύτήν άρχίζουν νά άναγεννιώνται, 
στα έργα πού έχουν σοβαρό θέμα καί γίνονται μέ σοβαρότητα, στή ποικιλία τών έργασιών, 
πού άνταποκρίνεται στή ζωηρή έργατικότητα μεγαλοφυών, στή φυσική χάρι, πού έγκειται 
ακριβώς στο να μη μιμήται τούς άλλους, στή φροντίδα μέ τήν οποία οί περσότεροι περι
βάλλουν τή γλώσσα τους γιά νά μήν τήν άναμίξουν μέ ξωτικές άηδεΐς εκφράσεις, στό 
σέβας προς στις ξένες λογοτεχνίες καί στή θερμότατη άγάπη προς τή Πατρίδα.

«Ίο  να βλέπω δτι σέ μας άπό ένα μεγάλο Έθνος μιμούνται τά έλαττώματα καί 
6χι τις αρετές, μέ λυπεί: οχι λιγώτερο μέ λυπεί νά τό βλέπω στήν Ελλάδα, έθνος 
ένωμένο μέ τόσες άναμνήσεις μέ τήν ’Ιταλία καί άξιώτατο γιά μία ϊδια ανεξάρτητη 
ζωή. Γι’ αύτό στις πρώτες ασκήσεις πού έκανα στή γλυκειά γλώσσα της, έξέφρασα 
αύτό τό αίσθημα τό κυριώτατο τοϋ πνεύματος, μέ λέξεις πού ακόμη μόλις έψέλλιζα » ί1).

Τστερα απ τις σκέψεις του αύτές, ό Θωμαζαΐος, άρχίζει μία σειρά δοκιμίων γιά 
την Ελλαδα. Είναι τό δλον δεκαέξι, άπ’ τά όποια τά δέκα εΐναι γραμμένα μόνον σέ 
ιταλική γλώσσα καί τ ’ άλλα έξι ιταλικά καί ελληνικά. Τά δημοσιεύουμε δλα: στό άρχικό 
τους πρωτότυπο δσα ό ίδιος έγραψε έλληνικά, σέ μετάφρασι δσα έγραψε μονάχα ιτα
λικά. Στις σημειώσεις δημοσιεύουμε καί τά ιταλικά κείμενα.

Ο ίδιος ο Θωμαζαΐος εις το τέλος τών ελληνικών δοκιμίων μας εξηγεί ιταλικά 
τόν χαρακτήρα καί τήν αιτία τών δοκιμίων αύτών. Μεταφράζουμε τά λόγια του: 
« Αύτές εΐναι άπλές ασκήσεις διορθωμένες μέ τήν άγαπητή φροντίδα τοΰ δασκάλου 
μου Παπά. ’Ανθίμου Μαζαράκη, άπ’ τήν Κεφαλληνία. Στό νά δημοσιεύσω μερικές 
απ αυτές με οδηγεί η επιθυμία να δείξω ποιαν νεαν στροφήν θά μπορούσε νά πάρη 
ή γλώσσα τών συγχρόνων Ελλήνων, ένώνοντας σέ μιά κοινή άρμονία τή νέα γραμ
ματική καί τό παλαιό ΰφος, τό νέο σώμα καί τό παλαιό πνεϋμα. Τά καλλίτερα έργα 
που βλέπουν τωρα το φώς στήν Ελλάδα, όντας ή μεταφράσεις ή άπομιμήσεις πρωτοτύ
πων πουρχονται άπό τά ξένα, έπειδή οί συγγραφείς δέν εΐναι άκόμη δλοι ικανοί ν’ άν-

(1) Παραθέτουμε καί τό ιταλικό κείμενο τοϋ Θωμαζαίου:
« Ne sola I ta l ia  v a  ch ina fiutando le orme d i F ran c ia : m a e la  Spagna e i l  Porto- 

gallo , e della  R ussia  non pochi, e la  G recia. Im itano  l ’ in im itab ile  o il non im ita b ile : 
la  F rancia  conoscono da’ g io rn a li, d a ’ rom anzi e dalle c re s ta ie : se tu t t a  in tera  la  sa- 
pessero, e onorerebbero p iu  e im iterebbero  meno. Ma s ’ingegnerebbero  d ’em ulare g li 
s tu d i so lid i che in  le i com inciano a  r if io r ire ; e le opere ch’escono d ’argom ento g rave , 
e t r a t ta te  g rav em en te : e la  v a r ie ta  de’ lav o r i corrispondente a lia  v ivace  operosita 
degl in g e g n i; e quella  g raz ia  n a tiv a  che appunto  consiste nel non im it a r e ; e la  cura 
in che tengono i m ig lio ri i l  lin gu agg io  per non lo in farc ire  d i modi esotici stom a- 
cosi, e i l  r isp e tto  delle  estere le t te ra tu re , e l ’amore caldissim o de lla  p a tr ia .

Vedere i d ife tti d i una grande nazione im ita t i tr a  noi, non i p reg i, m i d u o le : 
ved erli in  Grecia m i duole non m eno: nazione per ta n te  memorie s tre t ta  a ll ’ I ta lia , e 
degnissim a di v ita  sua. Ond’io nel prim o eserc itarm i che feci n e lla  dolce l in g u a  di 
le i questo sentim ento m assim am ente d e ll’anim o mio venn i con paro le ancor quasi 
h a lb e ttan ti esprim endo».
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τλοΰν άπ’ τις ελληνικές πηγές καί σ’ αύτές νά καθαρίζουν μερικές άσχήμιες, πού βρί
σκονται -  οδτως είπεΐν -  πάνω στό δέρμα κι οχι στό αίμα, γ ι’ αύτό (καθώς άκούω 
άπ’ άλλους κι ό ϊδιος ξέρω) πολλοί άπό τούς νέους συγγραφείς έχασαν τήν έλληνικήν 
λεπτότητα. Καί δέν καταλαβαίνω γιατί ή γλώσσα τών νέων Ελλήνων δέν θά μπο
ρούσε νά γίνγ) άπλή, γρήγορη, θερμή, πλούσια, καθώς ήταν ή παλαιά » W.

Πολύ σοφά λόγια αύτά τοΰ Θωμαζαίου, πού κατακρίνει τήν ξενομανία καί τις 
ξενικές άπομιμήσεις μερικών συγγραφέων της εποχής. 'Ο Θωμαζαΐος άπ’ τά τότε έδειχνε 
ώς μόνο δρόμο γιά μιά μελλοντική άναγέννησι τήν προσήλωσι στά έθνικά ιδανικά καί 
στούς εθνικούς χαρακτήρες, οχι σάν άκαρπη επιστροφή στό παρελθόν, άλλά σάν μιά προ
οδευτική ένωσι καί συνδυασμό τοΰ παλαιοΰ πνεύματος μέ τις νέες συνθήκες καί τάσεις. 
Αύτό του τό « πιστεύω » έπαναλαμβάνει σέ διάφορα άπ’ τά δοκίμιά του, πού άναδημο- 
σιεύουμε παρακάτου.

** *

Τό πρώτο άπ’ τά δεκαέξι δοκίμια εΐναι γραμμένο ιταλικά καί έλληνικά καί δείχνει 
πόσο λανθασμένο καί επιζήμιο εΐναι γιά τά έθνη καί ιδιαίτερα γιά τήν Ελλάδα, τό 
νά θέλουν νά μιμούνται δουλικά ξένα πρωτότυπα, δπως δταν θέλει κανείς νά κυβερ- 
νήση τό «ίδιο του καράβι μέ τά δργανα τών άλλων».  ’Ιδού ολόκληρο τό κείμενο, 
δπως τό έγραψε ό Θωμαΐος:

« Κάθε έθνος είναι ωσάν καράβι συμπλέον μέ άλλα άνισα καί ένον έδικόν του 
τημόνι καί κατάρτιον καί κωπία. "Ος τις θέλη νά κυβερνήση τό ΐδιόν του καράβι μέ 
τά δργανα τών άλλων, γυρεύει τόν έαυτόν του νά χαλάση. Ταλαίπωροι καί τυφλοί! 
τώρα τά ήμέτερα περιφρονοΰμεν, τώρα καθ’ υπερβολήν μεγαλύνομεν. Ενίοτε οί ύπε- 
ρηφανώτεροι καί άνθρωποι καί λαοί ταπεινότερα κλίνουν προς τ’ άλλότρια.

« 'Ωσάν ή φωνή μέ τούς τόνους της, σημαίνει τήν σταθεράν φύσιν καί τά πάθη 
τά πρόσκαιρα τής ψυχής, οί φθόγγοι καί αί λέξεις τών γλωσσών φανερώνουν τήν κατά- 
στασιν τών έθνών, τήν αρμονίαν καί τήν πλουσιότητα τών νοημάτων. Ή γλώσσα σου, 
ώ Ελλάς, μουσική καί έλαφρή, όμοία παρθένου χορευούσης, όποΰ μόλις πατεΐ μέ τά

(1) ’Ιδού τό κείμενο κατά τό ιταλικό πρωτότυπο :
«Q uesti sono m eri esercizi, e co rre tti con cura affettuosa da l m aestro mio i l  P ad re  

Antim o M assarach i cefaleno. A stam parne ta luno  mi m uove desiderio  d i d im ostrare 
a questa  nazione nascen te i l  mio affetto ; desiderio  d i p rovare qua l p iega novella po- 
trebbe la  lin g u a  de’ Greci m oderni prendere, facendo d e lla  g ram m atica  nuova e dello 
s tile  an tico , del nuovo corpo e d e ll’ an tico  sp irito , una sola arm onia. Le p iii delle opere 
che in  G recia escono, essendo o traduz ion i o im itaz io n i delle cose d i fuo ri, e non 
avendo tu t t i g li scriven ti agio ancora d ’a ttin gere  a lle  ellen iche fo n ti, e in  quelle  ter- 
gere certe  b ru ttu re  che sono, a d ir cosi, su lla  p elle  non g ia  nel s an g u e : d i qu i v iene 
che m olti (a quel che sento e so) de’ m oderni sc r itto r i la  greca snellezza sm arrirono. 
E non veggo perche lo s tile  de ’ Greci m oderni non possa r iu sc ire  sem plice, rap ido , 
caldo , num eroso, com’era l ’an tico».
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ποδάρια τήν γ η ν  ή γλώσσα σου, άκριβή κληρονομιά τών πατέρων σου, χρυσοϋν δέσμα, 
δεσμεϋον τόν Μιαούλην μέ τον Θεμιστοκλέα, ή γλώσσα σου καθ’ ημέραν βαρύνεται 
άπό έξωτερικάς φράσεις, τήν άξιότητα χάνει καί τήν ταχύτητα. Έρπει, δέν πετα. Αί 
γαλλικαί νεφέλαι κούφιαι εΐναι καί άδειαι, άλλα κλέπτουν τόν ήλιον. "Οσον δέν μπό
ρεσαν οί εχθροί σου, φοβοϋ μήπως τό κάμουν οί φίλοι σου.

« 'Ωσάν επάνω είς τά βουνά τά ηχητικά, ενάντιοι φθόγγοι συμβαίνοντες, συγχύ
ζονται καί κατασταίνουν κτύπον, δχι φωνήν, έτσι καί είς εσένα διαφορετικαί φιλολο- 
γίαι καί δόξαι καί γλώσσαι μιγνύμεναι, δέν σ’ εμπνέουν, άλλά σέ κωφαίνουν. Φύλαξε 
έπιμελώς τήν έθνικήν σου φύσιν, καί μέ γενναΐον φόβον φοβήσου μήπως τήν χάσης* 
ωσάν ό λαγώς πάντα προσέχει, άνίσως άκούση ή κτύπημα ποδαρίων, ή ψόφον φύλλων, 
έτσι καί σύ πάντα βλέπε, μήπως συναχθη μέσα είς τόν κόλπον σου κάτι τί έτερογε- 
νές, κάτι τί περιττόν.

« Ίδέ είς ενα πηγάδι, εΐναι άμμος καί λιανολίθαρα, τό βροχερόν νερόν διά νά 
καθαρίσουν. Τοιουτοτρόπως λάβε ευμάθειαν, ώ Ελλάς, τά ήθη τά άλλότρια καί τάς 
γνώσεις· άλλά, πριν τάς μεταχειρισθης είς έδικήν σου χρήσιν, έτοίμασέ τας. Μαθή
τρια ήσουν τών άλλων εθνών, δχι δούλη » ί1).

(Έπεται συνέχεια).

(1) ’Ιδού καί τό ιταλικό κείμενο:
« Ciascuna nazione e come legno navigante con a ltr i inu guali e avente timone 

e a lberatura e rem i suoi propri. Chi vuol governare il proprio legno con attrezzi non 
suoi, vuole perderlo. Miseri e ciechi, ora le cose nostre dispregiam o, ora esaltiamo 
soverchio. T alvo lta i piti superbi tra  g li uomini e tr a ’ popoli, alle cose a ltru i piu 
sommessamente s’inchinano.

Come la voce coll’accento sign iiica e l ’indole costante e i momentanei afietti del- 
l ’an im o; i suoni e le frasi delle lingue dimostrano lo stato de’ popoli, la  ricchezza e 
l ’armonia de’ pensieri. La tua lingua, o Grecia·, melodiosa e snella, sim ile a vergine 
che danzando tocca appena co’ p iedi la  terra, la  lingua, eredita, preziosa dei padri 
tuoi, aureo legame che congiunge M iauli a Temistocle, la  lingua tua si fa ogni di p iii 
pesante di modi stran ieri, perde ag ilita  e d ig n ita ; striscia, non vola. Le nuvole ga l- 
liche son leggiere e vuote, ma rubano il sole. Quello che i nemici tuoi non poterono, 
tem i nol faccian g li amici.

Come in montagne echeggianti, suoni contrari incontrandosi si confondono, e 
fanno strep iti, non voci; cosi in  te differenti letteratu re e opinioni e lingue mesco- 
landosi non t ’ ispirano ma t ’ assordiscono. Serba con cura l ’indole nazionale tua ; e tem i 
di generoso timore che tu  non la  perda. Come la lepre sta sempre in orecchi se oda 
pestio di piedi o stormire di fronde; e tu  guarda sempre non s’accolga 0 0 3a stran ia  
o superflua nel tuo seno.

Vedi, in un pozzo e rena e ciotto li da purgare l ’acqua del cielo. R icevi docile, 
o Grecia, le a ltru i costumanze e le id ee ; ma prim a di adoperarle, le accomoda ag li 
usi tuoi. S ii discepola a ll ’a ltre nazioni, non serva».

—  27 —

TO ΔΗΜΟΓΡΑΦ1ΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Ραδιοφωνική διάλεξις τοΰ ίατροΰ, πρώην 'Υπουργοΰ καί Προέδρου τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος 

Προστασίας τοΰ Παιδιοΰ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ

Έ να άπό τά σπουδαιότερα καί σοβαρώτερα 
ζητήματα πού άπασχολεϊ καί πολύ δικαίως τούς 
πολιτευομένους, κοινωνιολόγους, βιολόγους καί 
άλλους παράγοντας εΐναι τό δημογραφικό. Δύο 
άντίθετα ρεύματα υπάρχουν. Τό ένα πού πρε
σβεύει δτι ύφίσταται υπερπληθυσμός στήν ύφήλιο 
καί δτι διά τήν ευδαιμονία καί ήρεμία τής σημε
ρινής καί μελλοντικής γενεάς πρέπει νά περιορισθή 
ό άριθμός τών γεννήσεων μέχρι τοιούτου βαθμοΰ, 
ώστε νά μή έπέρχηται αΰξησις τοΰ σημερινοΰ 
πληθυσμού τής γης, καί τό δεύτερον πού ισχυ
ρίζεται δτι ό πλανήτης μας εΐναι είς θέσιν νά 
διαθρέψη καί πολλαπλάσιον άριθμόν άνθρώπων 
τοΰ σημερινοΰ, άρκεΐ νά γίνη ή δέουσα έκμετάλ- 
λευσις δλων τών θησαυρών πού περικλείουν μέσα 
τους ή στερεά καί ή θάλασσα.

Πρός τάς δύο αύτάς τάσεις τάς τόσον άντι- 
θέτους έκλιναν καί προσηρμόσθησαν καί αΐ πολι- 
τικαί ίδεολογίαι, ούτως ώστε νά κάμνουν τήν έν- 
τύπωσίν δτι τά μέν άρ’.στερώτερα πολιτεύματα 
νά κλίνουν πρός τόν περιορισμόν, τά δέ δεξιώτερα 
πρός τήν ένίσχυσιν.

Τό ζήτημα αύτό έξεταζόμενον άπό τής πλευ
ράς τοΰ ποσοΰ μόνον δέν εΐναι δυνατόν νά δώση 
οριστικήν λύσιν οδτε πρός τήν μίαν οδτε πρός 
τήν όίλλην κατεύθυνσιν, διότι ή δύναμις, καί ή 
ύγιεία καί ή πρόοδος μιας χώρας, μιας φυλής, 
ένός έθνους, δέν εΐναι δυνατόν νά έξχρτηθή μόνον 
άπό τό πλ.ήθος τών πολιτών, άλλά συγχρόνως καί 
άπό τήν ποιότητα, δηλ. άπό τήν πνευματικήν, 
ψυχικήν καί σωματικήν ικανότητα τών ατόμων 
δπως άγωνίσθοΰν, παλαίσουν, νικήσουν καί προ- 
αγάγουν τόν έαυτό τους καί τή πατρίδα τους.

Καί άπό μέν τής ποσοτικής άπόψεως παρα- 
τηρεϊταί μεγάλη διαφορά μεταξύ τών διαφόρων 
χωρών, καί τοΰτο διότι καί ό άριθμός τών γεν
νήσεων ποικίλει, άλλά συγχρόνως διότι καί ό 
άριθμός τών θανάτων άναλόγως τοϋ βαθμοΰ τοΰ 
πολιτισμού καί τών μέτρων τής ύγιείνής εΐναι 
διάφορος.

Πρό όλίγου καιροΰ άκόμη, καί σήμερον είς 
μερικά μέρη, παρετηρεϊτο δτι δσον ή βαθμίς τοΰ 
πολίτισμοΰ ήτο κατωτέρα, τόσον καί ή γονιμότης, 
άλλά συγχρόνως καί ή θνητότης ή το μεγαλυτέρα. 
Έάν θελήσωμεν νά παρακολου&ήσωμεν έπί τοΰ 
χάρτου τή στατιστική τής Εύρώπης θά παρατη- 
ρήσωμεν δτι τόσον ή γονιμότης, δσον καί ή θνη
τότης, εΐναι μικραί είς τό βορειοδυτικόν τμήμα 
καί δτι καί οί δύο άριθμοί αυξάνουν δσον προχώ 
ροΰμεν πρόςνότον καί άνατολάς.

Άλλά καί εντός της ιδίας χώρας γίνεται άν- 
τιλ,ηπτή ή διαφορά αδτη μεταξύ τών διαφόρων 
στρωμάτων τής κοινωνίας. Είς τάς κατωτέρας 
τάξεις καί ή γονιμότης καί ή θνητότης εΐναι πολύ 
μεγαλείτεραι έν συγκρίσει μέ τάς άνωτέρας τάξεις.

Τό γεγονός αύτό πού εΐναι έξηκριβωμένο σχε
δόν παντοΰ, άναγκάζει τούς αρμοδίους νά σκεφθοΰν 
έάν τοΰτο εΐναι πρός τό συμφέρον τής όλότητος ή 
δχι. Πριν δμως καταλήξωμεν σέ συμπεράσματα 
όφείλομεν νά έξετάσωμεν ποίαν έπίδρασιν ήμπορεϊ 
νά έχη ή δυσαναλογία αύτή έπί τής συνθέσεως τοΰ 
συνόλου καί άπό άπόψεως βιολογικής ίκανότητος 
τί παρουσιάζουν αί διάφοροι διαβαθμίσεις είς τήν 
κοινωνικήν ιεραρχίαν.

Ή  στατιστική μας διδάσκει δτι τά περισσό
τερα πχιδιά εύρίσκονται είς τάς οίκογενείας τών 
έργατών καί άγροτών. Είς πχλαιοτέρας έποχάς 
τά ίκανώτερα άπό τά τέκνα αύτών μέ τόν καιρόν 
έπεκράτουν, έπλούτιζον, άνήρχοντο ύψηλότερα, 
χωρίς δμως νά παύσουν καί νά συγκροτούν πο
λυτέκνους οίκογενείας. ’Εγίνετο μία φυσική έπι- 
λογή τών καλλιτέρων στοιχείων, ούτως είπεΐν, τά 
όποια διαθέτοντα άφθονώτερα τά μέσαδιαβιώσεως 
ήσαν είς θέσιν καί τόν βίον των νά παρατείνουν 
καί τήν ύγιείαν των νά διατηρήσουν καί έπομένως 
παραγωγικώτερα νά είναι.

Σήμερον δμως ή τάξις τών άγροτών καί έρ
γατών καί μάλιστα τών άπορωτέρων εξακολουθεί 
τήν ιδίαν τακτικήν δσον άφορ ί̂ τήν τεκνογονίαν, αί 
συνέπειαι δμως εΐναι όίλλαι, διότι εκείνοι μεταξύ
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των οί όποιοι δεικνύονται καλλίτεροι έγκαταλεί- 
πουν τάς πατρικάς των εστίας καί τό έπάγγελμα, 
τρέπονται πρός όίλλας άπαχολήσεις, έπιβάλλονται 
διά τής αξίας των, άνέρχονται είς ανώτερα κοι
νωνικά έπίπεδα, έκεϊ μ'.μοϋνται τό παράδειγμα 
έκείνων πού εύρίσκονται είς τό ίδιον ΰψος καί 
περιορίζουσι τόν άριθμόν τών άπογόνων των, δηλ. 
διενεργεΐται μία άρνητική επιλογή, καθ’ δσον τά 
ίκανώτερα άτομα ολιγοστεύουν, καί έπομένως μέ 
τόν καιρόν ή σύνθετις μιας τοιαύτης κοινωνίας 
θά είναι τοιαύτη, ώστε νά πληθύνωνται οΐ ορ
γανισμοί εκείνοι οί όποιοι ύστεροϋν σωματικώς 
καί ψυχικώς.

"Οτι δέ τοΰτο είναι άληθές καταφαίνεται καί 
άπό τούς άπολύτως άκριβεΐς υπολογισμούς, τούς 
όποιους έκαμαν μερικοί βιολόγοι. Έάν ύποθέσω- 
μεν δτι είς μίαν πόλιν κατοικούν έκατον χιλιάδες 
άνθρωποι κατά τό ήμισυ λευκοί καί κατά τό 
έτερον ήμισυ μαΰροι, καί δτι έκάστη οικογένεια 
τών μαύρων άποκτήση καί μεγαλώση τέσσαρα 
τέκνα, έκάστη δέ οικογένεια λευκών μόνον τρία 
ή άναλογία τοΰ ήμίσεος θά έκλειψη, οΰτως ώστε 
μετά 200 έτη οί λευκοί ν’ άποτελοΰν ένα έλάχι- 
στον ποσοστόν τοΰ δλου πληθυσμού, σχεδόν μόνον 
5 τοϊς έκατόν άπό 50. Έάν δέ άντί νά λάβω- 
μεν ώς γνώμονα τό χρώμα τοΰ δέρματος, ύπο- 
λογίσωμεν την έν γένει άξίαν τοΰ άτόμου θά 
φθάσωμεν είς τό λυπηρόν καί όλέθριον συμπέ
ρασμα δτι ή πόλις αΰτη ΰστερα άπό ώρισμένα 
έτη θά περικλείη μέσα της άνθρώπους κατά τό 
πλεϊστον μαύρους τήν ψυχήν. Κάθε σώφρων άν
θρωπος ήμπορεΐ νά άναλογισθή ποϋ είναι δυνα
τόν νά φθάση ή άνθρωπότης, έάν συνεχισθή τό 
σύστημα αύτό, καί ποιά έξαθλίωσις θά έπέλθη.

Σήμερον δυστυχώς είναι άπολύτως άκριβής ή 
παρατήρησις δτι ό άριθμός τών άπογόνων έλατ- 
τοΰταί πρός τά άνω, καί δτι αί άξιώτεραι οικο
γένεια! έχουν καί τά όλιγώτερα παιδιά!

Ώ ς έκ τούτου σκοπός πάσης πολιτικής ή όποία 
πρέπει νά λάβη τόν τίτλον της βιολογικής τοι
αύτης, πρέπει νά εΐναι άφ’ ένός μέν νά αύξάνηται 
ό άριθμός τών κατοίκων μιας χώρας, άφ’ έτέρου 
δμως νά λαμβάνηται μέριμνα δπως πλεονάζουν 
τά υγιέστερα καί έπομένως παραγωγικότερα καί 
άνθρωπιστικώτερα στοιχεία.

Διά νά εΐναι είς θέσιν ένα έθνος ή μία φυλή

νά διατηρήση είς τό αύτό πάντοτε έπίπεδον τόν 
άριθμόν τών οικείων του, όφείλει κάθε οικογένεια 
νά μεγαλώση τούλάχιστον τέσσαρα παιδιά, οπότε 
επέρχεται καί ένα μικρόν πλεόνασμα (3, 6 εΐναι 
ό άκριβής άριθμός τοΰ ισοζυγίου μεταξύ γεννή
σεων καί θανάτων). Έάν ρίψωμεν ένα βλέμμα είς 
τό άμεσον περιβάλλον μας θά άντιληφθώμεν δτι 
ή σημερινή γενεά άρκεϊταί ώς έπί τό πλεϊστον 
στά δύο παιδιά, ή ένα.

Τό σύστημα αύτό τών δύο παιδιών έξεπο- 
ρεύθη άπό τή Γαλλία, ή όποία καί πρώτη έδο- 
κίμασε τά όλέθρια άποτελέσματά του καί ήναγ- 
κάσθη νά λάβη έπειγόντως μέτρα τά όποια δμως 
δέν έκαρποφόρησαν. Τό κΰμα αύτό τής όλιγο- 
τεκνίας κατέκλυσε δλας τάς χώρας πρός άνατο- 
λάς καί βορραν καί κυρίως τάς μεγαλουπόλεις 
δπως τό Βερολϊνον, τήν Βιέννην καί άλλας πρω- 
τευούσας μέχρι τοΰ σημείου ώστε ό άριθμός τών 
θανάτων νά ύπερβαίνη κατά πολύ τόν άριθμόν 
τών γεννήσεων καί νά έπαπειλήται τελεία έξα- 
φάνισις τοΰ πληθυσμού τών μεγαλειτέρων πόλεων, 
ή όποία καί θά έπήρχετο έάν δέν είσέρρεον άπό 
τήν ύπαιθρον άνθρωποι καί έάν τό κακόν δέν έστα- 
μάτα μέ τήν εφαρμογήν δ:αφόρων νομοθετημάτων 
άποσκοπούντοων τήν τόνωσιν της οικογένειας άπό 
πάσης πλευράς.

Ευτυχώς δτι μεγαλεπίβολοι κυβερνήτα'., δπως 
ό Μουσολίνι, κατενόησαν τήν βαθεΐαν σημασίαν 
πού έχει διά τήν ΰπαρξίν καί εύδοκίμησίν ένός 
Έθνους ή ένθάρρυνσις τών πολιτών πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν αύτήν, ή έπιβολή μέτρων περιοριζόντων 
τήν άγαμίαν, καί ή ύποστήριξις δλών τών οικο
γενειών, αί όποΐαι άνέτρεφον τούς μελλοντικούς 
παραγωγούς τής Χώρας. Έκ παραλλήλου δέν 
παρημελήθη καί ή σχετική έπιλογή μεταξύ τών 
βιολογικώς εύρώστων οικογενειών, καί ή επι
στροφή τής γυναικός πρός τήν οίκογειακήν εστίαν 
άπό τήν οποίαν έκπηγάζει τό ρεΰμα τής ζωής. 
Κατά τά τελευταία έτη ή προσπάθεια αύτή ήρχισε 
νά γίνηται κατανοητή είς εύρυτέρους κύκλους. 
"Ολοι άντελήφθησαν δτι είς τόν συναγωνισμόν τών 
κρατών καί τών φυλών θά ύπερισχύση έκεϊνος 
ό όποιος διαθέτει τούς περισσοτέρους καί ύγιεστέ- 
ρους έργάτας καί στρατιώτας.

Διά νά έπικρατήσουν δμως καθ’ δλην τήν 
γραμμήν αί ίδεολογίαι αύταί θά παρέλθη άκόμα
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πολύς καιρός. Αί μεγάλαι μάζαΐ τών λαών δέν 
ένεστερνήσθησαν άκόμη τήν νοοτροπίαν αύτών, 
δέν έπείσθησαν άκόμη δτι φιλοπχτρία δέν εΐναι 
μόνον ή είς ώρισμένας στιγμάς τής ζωής θυσία 
πλούτου καί αίματος, άλλά ή διαρκής, συνεχής, 
έπίμονος καί άδιαάπτωτος φροντίς δπως έκαστος 
οικογενειάρχης προσφέρη είς τήν πατρίδα του 
τούς παράγοντας εκείνους οί όποιοι δταν έλθη 
ή εύκαιρία θά προασπίσουν τήν ζωήν τής γενε- 
τείρας των.

Έ να βλέμμα μόνον στή σημερινή κατάστασι 
εΐναι άρκετόν νά πείση καί τούς πλέον άδιαφό- 
ρους δτι ή άνθρωπότης δέν εΐναι δυνατόν νά ζήση, 
καί νά προαχθή, έάν δέν άποτελήταί άπό μέλη 
έφωδιασμένα μέ δλα τά προσόντα πού χαρακτη
ρίζουν τόν πραγματικόν άνθρωπον.

Ό  ύλισμός, ό ήδονισμός, ό παροντισμός, εΐναι 
τά στίγματα άπό τά όποια ύποφέρει καί είς τά 
όποια θά ύποκύψουν δλοι δσοι δέν άνανήψουν.

Καί πρός τοΰτο άπαιτεΐται διαπαιδαγώγησις 
τής νεολαίας. ’Από έκεϊ θά άναβλύση ό νέος χεί
μαρρος. Καινούργια ιδανικά πρέπει νά θερμάνουν 
τά στήθη της. Αύτά θά άποκτηθοΰν μέ διδασκα
λίαν, διδασκαλίαν ή όποία θά έχη ώς βάσιν καί 
Ιλατήριον καί σκοπόν τή βιολογία. "Οταν ό κλάδος

αύτός είσαχθή είς δλα τά σχολεία, άπό τού Δη- 
μοτικοΰ έως τά Πανεπιστήμια, δταν κάθε διδά
σκαλος καί κάθε οδηγός καί κάθε οδηγός καί κάθε 
ίερεύς έμποτισθή άπό τά διδάγματα τής έπίστή- 
μης αύτής, θά ήμπορέση νά έκτιμήση τή σημασία 
της καί θά άποβή ό κήρυξ τής νέας θρησκείας, 
ή όποία θά φανατίση τόν κόσμον.

Ή μεΐς στή πατρίδα μας δέν διατρέχομεν άκό
μα τόν ποσοτικόν κίνδυνον. Κατ’ έτος σημειοΰται 
αΰξησις τοΰ πληθυσμού, ή όποία κατά μέγιστον 
μέρος οφείλεται είς τήν πληθώραν τών γεννή
σεων. Ό  ποιοτικός δμως κίνδυνος έπικρέματαΐ. 
Βιολογικά κεφάλαια ικανά καί άρτια διαρκώς κα- 
ταστρέφονταΐ. Τό σύστημα τών δύο παιδιών καί 
τοΰ ένός είσεχώρησεν άρκετά βαθειά είς τά στρώ
ματα έκεΐνα άπό τά όποια άναμένεται ή άναγέν- 
νησις τής φυλής, είς τάς τάξεις έκείνας άπό τάς 
όποιας θά προέλθουν οί ιθύνοντες κύκλοι. Αύτοί 
μέ μειδίαμα καί σκώμματα άκούουν τά κηρύγματα 
αύτά. Ώ ς έκ τούτου ή πολιτεία εΐναι έκείνη ή 
όποία οφείλει νά ύποδείξη τά καθήκοντά των 
διά τό μέλλον τής φυλής, τούς διατακτικούς νά 
έμψυχώση, τούς άδυνάτους νά τονώση, τους άπι
στους νά πείση καί τούς άδιαφόρους νά πειθα- 
ναγκάση.
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ΤΑ ΚΥΠ ΡΙΑΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
(B iblioteca Marciana di Venezia cl. IX , cod. ΧΧΧΙΓΙ)

Μέσα στά μνημεία της μεταβυζαντινής λογοτεχνίας ιδιαίτερη θέσι κατέχουν με
ρικά ποιήματα ίου ΙΣΤ' αιώνα, γραμμένα σέ Κυπριακή διάλεκτο, πού σώζονται σ’ ένα 
κώδικα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης τής' Βενετίας W. ’Απ’ αύτά είχε δημοσιεύσει ένα 
μέρος ό Legrand στή γνωστή συλλογή του « Bibliotheque Grecque Vulgaire» 
(τόμος δεύτερος) <2>, τά περισσότερα δμως, άν καί παρουσιάζουν μεγάλη λογοτεχνική 
αξία και ιστορικό ένδιαφέρον, έμεναν ώς τώρα ανέκδοτα καί άσχολίαστα. Έξ άλλου 
καί γιά κείνα πού τύπωσε, ό Legrand άρκέστηκε νά δώση μόνο τό κείμενο χωρίς 
λεπτομεριακές παρατηρήσεις ή σχετικές πληροφορίες <3).

Τελευταία τά ποιήματα αύτά υπήρξαν άντικείμενο τής διδακτορικής διατριβής είς 
τήν Σχολήν τής Φιλολογίας τοϋ Πανεπιστημίου Ρώμης τής δίδος Pojaghi, ή οποία 
καί έδημοσίευσε μερικά άπό τά άνέκδοτα σέ διάφορα περιοδικά <4>. "Αλλα έδημοσίευσε 
καί ό Ίντιάνος μέ σχετικά σχόλια <5>.

(1) Τά Κυπριακά αύτά ποιήματα σώζονται μόνον σένα κώδικα πού άνήκε στό διάσημο N ata le  
Conti καί σήμερα βρίσκεται στή Μαρκίανή Βιβλιοθήκη τής Βενετίας (Cl. IX , cod. X X X II). 
Τό χειρόγραφο σώζεται σέ καλή κατάστασι, άλλ’ είναι κακογραμμένο καί γεμάτο σφάλματα. Γιά 
τήν ορθή άπόδοσι τοϋ άρχικοΰ κειμένου χρειάζεται μιά πολύ επιμελημένη εργασία.

(2) E m i le  L e g r a n d :  «B ib lio th eq u e  Grecque V u lg a ire » , τόμος B '. σελ. ρμε'καί 
58-93. Τά ποιήματα πού έδημοσίευσε ό L egrand  εΐναι άκριβώς τό έν τρίτον της δλης συλλογής.

(3) Γιά σύντομες καί γενικές παρατηρήσεις έκτός άπό τόν L egrand  ένθ’ άνωτέρω, βλ.
D. C. H e s s e l i n g :  « H isto ire de la  l i t e r a t u r e  grecque m oderne» (γαλλική μετάφρασις 
Pernot), P ar is  1924, pp . 32—33. —Ή λ. Β ο υ τ ιε ρ ίδ η : 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
τομ. Β ., τεΰχος Α ', ΆΦήναι, 1927, σελ, 57 έπ. — Τ οϋ ίδ ίο υ : Σύντομη 'Ιστορία τής Νεοελλη
νικής Λογοτεχνίας, ’Αθήναι 1934, σελ. 151 έπ. -  Ά ρ . Κ α μ π ά νη : 'Ιστορία τής Νέας 'Ελληνικής 
Λογοτεχνίας, έκδοσις γ ', ’Αθήναι 1933, σελ. 55 έπ.

(4) G r io v a n n a  P o j a g h i :  «Κυπριακά ’Ερωτικά ποιήματα», είς Νέαν 'Εστίαν, τεΰχος208, 
15 Αύγούστου 1935, σελ. 752 έπ. — Τ ής ιδ ία ς :  «Κυπριακά ’Ερωτικά ποιήματα» είς Κυπριακά 
Γράμματα, τόμος Β ', τεΰχος 4-5, 1936, σελ. 204 έπ. -  Τή ς ιδ ία ς :  « Κυπρ'.ακά’Ερωτικά ποιήμα
τα », είς 'Ελληνικήν Έπιθεώρησιν, τεΰχος 339, ’Ιανουάριος 1936, σελ. 36 έπ. -  Τ ής ιδ ία ς :  «Κυ
πριακά ’Ερωτικά ποιήματα», είς 'Ελληνικήν Έπιθεώρησιν, τεΰχος 345, ’Ιούλιος 1936, σελ. 3 3 5 .-  
Τή'ς ίδ ία ς :  « Κυπριακά ’Ερωτικά ποιήματα», είς Ελληνικήν Έπιθεώρησιν, τεΰχος 353, Μάρτιος 
1937, σελ. 74. -  Τ ής ίδ ία ς :  « Κυπριακά ’Ερωτικά ποιήματα», είς Ελληνικήν Έπιθεώρησιν, τεΰχος 
358-359, Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 1937, σελ. 154.

(5) ’Α ν τ ω ν ίο υ  Ί ν τ ιά ν ο υ :  «Κυπριακά Ερωτικά ποιήματα», είς Κυπριακά Γράμματα, 
τόμος Β ', τεΰχος 11-12, 1936, σελ. 493 έπ. -  Βλ. έπίσης Κ. Π. Χ α τζ  η ϊω ά ν ν ο υ : «Ή  κριτική 
έκδοση τών Κυπριακών Ερωτικών ποιημάτων», είς Κυπριακά Γράμματα, τόμος Γ ', τεΰχος 3-4, 
Δεκέμβρης 1936-Γενάρης 1937, σελ. 79 έπ. — καί ’Α. Ί ν τ ιά ν ο υ :  « Τά Κυπριακά Ερωτικά ποι
ήματα κι ό κ. Χατζηϊωάννου», ένθ’ άν., σελ. 84 έπ.

Τά στιχουργήματα τοΰ κώδικας τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης εΐναι γενικώς γνωστά 
με τόν τίτλο «Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα», γιατί τό περιεχόμενό τους έχει κυρίως 
έρωτικό χαρακτήρα· άνάλογα μ’ αύτά δέν έχει νά δείξη ουτε ή βυζαντινή ουτε ή με
ταβυζαντινή παραγωγή, άν κάνη κανείς έξαίρεσι γιά τά ποιήματα εκείνα πούναι γνωστά 
μέ τήν ονομασία « Έρωτοπαίγνια ».

Τά Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα είναι γραμμένα μέ έλληνικούς χαρακτήρες κατά 
τή φωνητική προφορά τών λέξεων, χωρίς δμως νά τηρήται ή ορθογραφική τους γραφή.

Τό περιεχόμενό τους καί έν γένει τό ΰφος τους μας θυμίζουν πολύ τήν ανάλογη 
ιταλική ποίησι καί ιδιαίτερα τόν Πετράρχη καί μερικούς άλλους συγχρόνους. Ή έπί- 
δρασι εΐναι φανερή σέ πολλά μέρη, νομίζω δμως δτι εΐναι ύπερβολική ή γνώμη δτι 
πρόκειται άπλώς γιά μετάφρασι ή έστω καί γιά έλεύθερη παράφρασι άπό ιταλικά 
πρωτότυπα, έκτός άπό μερικά ποιήματα. Μεγάλο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή μετρική 
τους. Γράφτηκε δτι όλα εΐναι σονέττα ή όχτάστίχες στροφές· αύτό δμως δέν εΐναι 
σωστό, γιατί πολλά άπό τά ποιήματα άκολουθοϋν άλλα μέτρα, καθώς θά φαν ή δταν 
δημοσιευθη ολόκληρη ή συλλογή.

01 κρίσεις πού γράφτηκαν ώς σήμερα γιά τήν τεχνοτροπία, τις ξένες έπιδράσεις, 
τό συγγραφέα καί τή λογοτεχνική έν γένει άξία τών ποιημάτων, δέ μπορούσαν, φυ
σικά, νά εΐναι έπαρκεϊς καί νά δώσουν άκριβή άπάντησι σ’δλα τά ζητήματα, άφοϋ 
δέν ήταν γνωστό παρά μόνον ένα μέρος τής συλλογής.

"Ολα αύτά τά προβλήματα θά μπορέσουν νά έξετασθοϋν πλατύτερα καί διεξο- 
δικώτερα μόνον δταν δημοσιευθή ολόκληρη ή συλλογή καί γίνη έτσι γνωστή ή σπου
δαία αύτή λογοτεχνική παραγωγή τής Ελληνικής Μεγαλονήσου σέ μιά περίοδο τόσο 
κρίσιμη γιά τά γράμματα τής Πατρίδος μας.

* * *
Μέσα στά Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα, πού άναφέραμε, βρίσκεται καί ένα ποίημα 

άφιερωμένο στό Χάρο καί στον Έρωτα, τό έξής:
Ό Χάρος μέ τόν ’Έρωταν είχαν πλικέψειν 

είς μιάν μονήν, κ’ ήτον βραδύν κ’ είχαν πεζέψειν · 
έν τώ πρωΐ μήν ξεύροντας τί θέλει γένει, 
άλλάχτησαν εις αύτοϋ τους δλα τά βέλη.

Ό  'Έρωτας τό λοιπονί δπου λαβώσει, 
τούς γνειούτζικους τόν θάνατον κάμνει νά δώση, 
καί ό Χάρος τούς γέροντας γιά ν’ άγαπήσουν 
σφίγγει καί δλην τήν φρόνεσιν τέγλεια -ν’ άφήσουν.

~Ω Ζεΰ, πού δλα δύνεσαι, καί θεά Βένους 
μετάστρεψε κεΐν’ τ ’ άρματα καί πέ νά γένη 
δπως τό ξίφος τής φιλίας ’ς τούς γνειούς νά μπαίνη, 
κι ό θάνατος τούς γέροντας δίκιλον ν’ άφταίνη.
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Ό ’ίδιος μΰθος πού προσφέρει μιά χαριτωμένη έζήγησι γιά τόν πικρό θάνατο τών 
νέων καί γιά τόν παράκαιρο έρωτα τών γέρων, εχει χρησιμεύσει ώς ύπόθεσις και σαλ- 
λους νεοέλληνας ποιητάς. Περιορίζομαι νά αναφέρω έδώ τήν « Πλάνη » τοΰ Θ. Ζωϊο- 
πούλου (Στεφ. Δάφνη).

Ό Θάνατος κ ι . ό Έρως μιά φορά 
μεσ’ τήν ταβέρνα της ζωής έσμίξανε, 
ζητήσανε κρασί, κι ώ συμφορά, 
κι οί δυό τους τις φαρέτρες ρίξανε.

Σάν έκτυπήσαν τά ποτήρια κι ήπιανε 
κι ήταν καιρός νά φύγουν πειά, ώϊμενα! 
τά βέλη βλέπουν δλα σκόρπια ολόγυρα, 
τά βέλη καί τών δυό ανακατωμένα.

Έσκυψαν βιαστικά καί τά μαζεύουνε 
καί παίρνουν οπως λάχει καί τυχαίνει 
καί παίρνει ό Μαΰρος βέλη άπ’ τόν Πανέμορφο, 
ώ μοιρασιά κακή κι άφωρισμένη.

Καί παν! Στήν πανοπλία τοΰ Θανάτου 
τά βέλη δπου μισεί βροντοΰν βαρειά, 
καί στή φαρέτρα τοΰ Έρωτα στενάζουν 
τοΰ Χάροντα τά τρισφαρμακερά.

Καί παν!... γιά τήν αιώνια συμφορά μας, 
καί φέρνουν δίπλα τό άπειρο μέ βιά, 
χωρίς τή πλάνη άκόμα νά γνωρίσουν, 
ώ μοίρα στρίγ'γλα, άράπισσας γεννιά.

Καί πάνε καί ποιος ξέρει άν θέ νά μάθουν 
τ ί γίνεται στής γης τήν ερημιά, 
πώς άγαποϋν οι γέροι, πώς πεθαίνουν 
οΐ νέοι μέ τ ’ άράθημα κορμιά.

Ή σύγκρισι, έκτος άπό τις γλωσσικές διαφορές, παρουσιάζει άρκετό ένδιαφέρο καί 
γιά τό διαφορετικό τρόπο μέ τόν όποιο οΐ δυό ποιητές χειρίζονται τό θέμα τους, καθώς 
καί γιά τό διαφορετικό τέλος. ’Αξιοσημείωτη ή έπίκλησι τοΰ κυπρίου ποιητοΰ στό Δία 
καί στήν ’Αφροδίτη, με τό λατινικό δνομά της Βένους, πού δείχνει τήν ιταλική έπί- 
δρασι, ή όποία. ώς γνωστόν, ύπηρξεν εύρυτάτη στή Κύπρο καθώς καί στά άλλα νησιά 
μας, έξ αιτία;: της μακροχονίου βενετικής κυριαρχίας.

Γς
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