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Πάς τις δνναται νά φαντασ^η πο'αν 
c5ortαν προηαοασχενήν διά τήν γεωπονι
κήν των αποστολήν θέι ή)νναχο νά λά- 
βονν οί μέλλοντες δημοδιδάσκαλοι εϊς χ<\άι 
δχακαλεΐα του Κρότου;,eo.) ήθελε πραγμα 
χοπ'Ήη&ΐ] ή πολλάχΐ; έπαναληθφεΐσα καί 
μήεϊσακονομένη δυστυχώ); σύστασίς μας πε 
ρϊ προσαοχήαεως είς Εκαστον τούτων I* 
νδς προτύπου κτήματος Ιχ 50 τουλάχιστον 
στρεμμάτων,μέ τελείαν έγχαχάαχααιν καί 
όργάνωσιν, με υποδειγματικόν σύστημα 
Ιχμεταλλεύσεως γεο)ργιχης, ίν σννδνασμω 
μιτά προτύπου μικρός οϊκοσίζου κτηνο- 
τροφίας,δρνιθοτροφίας,πρδς δε με:ό μελιά 
σοχομίας,μλ μικρούς χήπον; δπωροφόρων 
δένδρων χαϊ λαχανικών9 με μιχράν άμπε- 
λον, με φυτώριου πολλαπλασιασμού κ#ί 
ϊμβολιασμού τών δένδρων, μέ συλλογήν 
χών τελειότερων γεωργικών έργαλείων μ * 
ϊνα πρότυπον σχολικόν χήπον χ. τ. λ.
’II εις τό χτήματα ταντα πρακτική ίξά- 
σκηαΐς τών μαθητών εϊς την ^διό^είρον 
ίχτέλεσιν ν π ’ αυτών έπ\ μίαν όλόχληρον 
ημέραν τής έβδομάδος πόσης εϊς ταϋτα ίρ 
γασίας, ώς άπαραίτηχον συμπλήρωμα 
τών Από έδρας θεο)οητικών της •γεωπονί
ας μαθημάτων, θα δίδχι εις την χοινωνί· 
αν έχαχοντάδας τι να; χαχβ Ετος νέων δη
μοδιδασκάλων άριστα θεωρητικώς χαϊ τε- 
χνιχώς μορφω μένοι  διά το μέγα καί σω
τήριον διά την χώραν μας Εργον τής ζΐς 
τά\δημοτικά σχολεία προεπαγγελματικής 
διαπαιδαγωγήοεως τών νέων γενεών του 
Αγροτικού κόσμου. Μόνον οντω θ ’ Απο* 
χτήσουν οντοι πραγματικήν άγάπην πρός 
τήν Αγροτικήν ζωήν χαϊ πρός τό πρακτι
κόν τον γεωργόν καί τον κτηνοτρόφου ϊ ·  
πάγγελμα. ‘Η  διαπαίδαγώγησις δέ αυτή 
τών τέκνων χών Αγροτών θά γίνηταΐ τό 
μέν είς τδν συστηματικώς πρός τον σκο
πόν χονχον χαλλιεργονμζνον σχολικόν κή·

π .ν,περιλαμβάνονται ώς οιοντε πληρεστέ* 
ρας σύλλογός όνθέων, λαχανικών, δέν· 
δρων, δημητριακών, οσπρίων, βιομηχα
νικών καί χτηνοτροφικών φυτών, Ιχ τών 
ενδοχίμούνχων εϊς τον τόπον, μ ι τ * Ιδιαι· 
τ^ρου μικρού φυτωρίου παραγωγής δεν· 
δρνλλίων, διανεμόμενων εϊς τους Ιδιοχεί- 
ρως παράγοντας ταΰτα μαθηχός πρός φ υ ·  
τενσιν είς τό πατρικά των κτήματα, τό 
δέ εϊς διδακτικός ίκδρομός αυτών α»ό 
χός κτηματικός τον χωρίου περ φερείας, 
εϊς τό δάση *λπ, άπαξ τονλ&χιοτον τής 
έβδομάδος,

Ε ϊς  τας ίκδρομός τανχας θό έθίζωνΐαΐ 
οϊ μαθηταϊ εϊς τό νά σχηματίζουν μικρός 
βοτανικός σύλλογός, ώς καί έντόμων καί 
τών κοινοτέρων ίκ τών δρυκτών, νά περί 
εργάζωνταΧ τήν Ιδιαιτέραν μορφολ'ογίάν 
έκάστου τών κοινοτέρων φυτών, νά δια
κρίνουν τάς μεταξύ των χαρακτηριστικός 
δΐαφοράς% νά μανθάνουν τό άνομο ίκά* 
στον είδους και τάς κνριωτέρας ϊδιόχητας 
τών διαφόρων συστάσεων όργιλλωδών, 
ασβεστωδών, Αμμωδών κλπ, νά διακρί
νουν τούς Ασβεστολίΰους τούς η>αμίτας, 
τούς πυοίτας, τούς σχιστόλιθους, τήν μαρ 
γην καί έπίοης να συνηθίσουν νά συγκρί
νουν τήν καχάσταοιν τών διαφόρων έσ- 
παρμένων Αγρών. τών δένδρων, τών ου- 
ναντωμένων κατά τας ίκδρομός κτηνών, 
τό καλλίτερα δηλαδή έ{ αυτών περιποιημέ 
να καί περισσότερον προκομμένα.—

*Επϊ πλέον οί μαθηταϊ χαϊ θό δϊδά- 
σκωνται άπλονσχάτας τινάς γνώσεις γεω- 
πονικάς ίκ τών εϊς τήν ήλικίαν αή)ιών,Λ)^ 
ναμένων νά πςοοαρμόζαΜΤφ^ <4ίς| ’tyioi\ 
συστηματικόν μάθημα ^ΙπΙ 2-τ-3 τουλάχι
στον καθ' ί;βδο/άά$ά' ωΜ α£*ΐ ί ς "iας'%foEo- 
τω ανωχέρας τάξεις τού δημοτικοί) οχολεί
ου, ίπϊ τή βάσει κυρίως τών ίφαρμοζομέ 
των εϊς ίήν περιφέρειαν τού χωρίον γε
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ταγμένοι χών πατροπαραδόιων ηρο- 
ην χαϊ δά έργάζωνται με πνεύμα

, 1  _ / *>/ηκον, δά εΙσέρχο)νταΙ δε εΐς τό
χίλ ° ΐήζ περιοχής, καθώς δηλθ)γου^Γρ1)<(£,, έπίγγελαα μεχ9 Ιδιαιτέρας εν*
TOC ΓρΧ α σ^ ;; - ^ ρ α σ μ α  τού χροΛ
ώ: υπόδειγμα ri δ.νολου&ού υ * OItCOrO£,'-<*χολ ουδούμεϊ . ?ρ
γραμμα  τής γ ε ω ρ γ ν ^  δίδασκα. είς χά
δημοτικά σχολεία τής ΓαλΚίας, ή ας δίδ ι 
έχει λ ίμπρα  άποτελέααατα, σνμπληρον* 
μβνα διά τής μετασχολικής ;'δα>9;'ΐκής έχ· 
παιδ&ναεως ή δποία καί είς άίας έν γέ· 

τάς πολιτισμένος χώρας ήρχισε νά γένι 
Ηενηγαι διά τήν έπαγγελμαχιχήν μόρφω- 
αιν των Αποφοίτων Από τ<\ δημοτικά 
οχολεϊα είς ιά χωρία,

Έ π Ι  όλων τών ώς ανω κατά τάς in ·  
δρομάς θά ζητώνται παρν. χών μιγαλείτέ 
ρων μαδηχών χών δημοτικών σχολείων 
ονντομοι γραπτοί έκδέοεις, καί ίπί xfj 
βάσει δά γίνωνται συζητήσεις iv χώ σχο· 
λείω και)* ώριαμέναζ xfj* έβδομάδος 
ώρας τιδεμένων υπό τον άι<$ασ<<ίλ'>ν 
χών δεμάτων τής σνζητήσεως·,* λαμβαν 
ομένου πάντοτε ύ π 9 δψιν τον βαδμού 
τής άνχιλήψεως τής ή ικίας χαϊ τής δια 
νοητιχής αυτών Αναπ τνςεας. Ί δ  ον δι 
ά ποιων χ α δ \ή μ ά ς  μεδόδων δ 9 άνα- 
πχνσσηται πραγματικόν καί δερμδν ένδια- 
φέρον των μελλόντων γεωργών υπέρ τον 
Αγροτικού έπαγγέλματος χαϊ τής άγροτι- 
χής έν γέ\ει ζωής χαϊ πραγματική αγάπη 
καί πίσχις προς την ζωήν τής νπάίδρου, 
δά χαΙΧ^εγεΙται ή άνχίληψις χαϊ ή κρίσις 
αυτών έπί γεωργικών ζητημάτων: δ * άνα 
πτνσσηχαι ή πρωτοβουλία, ή αύχοπεποί· 
δηαις καί τδ δημιουργικόν πνεύμα αυ
τών χαϊ έν γίνει δά παρασκευάζωνται τα 
τέκνα χών αγροτών, ώς οϊόν τε ίπιτηδεό- 
τερον, ΐνα τυέπωνται πρός τά Αργά τής 
γης με περιοοότερον ζήλον, αλλά και βίε 
μεγαλειτέραν Ικανότητα <3ΐά τήν μετά  την 
άποφοίτησιν αυτών έκ τον δημοτικού 
σχαλείοχ) Ιχμάδησιν του έπαγγέλματος
τον γεοοργοΰ καί (Jii τήν έζάοχηοιν αύτού 
με μεγαλειτέραν ευκολίαν καί επίδοσιν.—

Τοιουτοτρόπως οί νέοι γεωργοί δά tlvt

χαπατήσεω: καί νπερηφανείας καί μετά 
τη ; πεποιδήσεως δτι δά ενοουν έν αύτώ 
τήν πραγματικήν των ευτυχίαν καί '"δά 
συντελούν συνάμα καί εις τήν ευτυχίαν ο 
λης τής κοινο)νοίας, Αντί νά ζητούν εις 
μάχην τήν ευτυχίαν αυτών εΐς δια τ 9 Αλ
λα παραστατικά οήυ,νρον καταντήοαντα I- 
παγγέλματα χών πόλεων, δπον ή όλονεν 
έπιτεινομέ*η ανεργία, δ έπαγγελματιχός 
Ανχαγωνισμος χαϊ ή επαχολουδούσα 'οίκο 
νομική Ανεπάρκεια καί δυστυχία, Απειλούν 
προφανώς με τά μέγιστα των κακών τήν 
ζωήν καί με τό μέλλον τής χώρα; μας

’Ιδού διά ποιον μέγα καί σωτήριον Αρ* 
γον πρέπει νά προορίζήται 6 δημοδιδάοκα 
λος, ταυ δ 9 δπερ έξαρταχαι πλέον από 
τήν ΑντΙληψιν τών ΑνάΧαμβανόντων τήν 
Κυβέρνησίν τοΟ τόπον μή λησμονούν των 
δμως καί τήν Ανάγκην τής έπαρχους αυ
τών μισδ δοτήσεως, ΐνα μή at βιωχικαί. 
Ανάγκαι καί στερήσεις οικογενειακοί μα· 
ραίνουν χόν ζήλον καί τό* Απαραίτητον 
ένδονσΧασμόν αυτών.

9Αλλά xa lt l  έν ένεργεία δημοδιδάσκαλοι 
δεωοητιχώς καί τεχνικό); έξαακονμενοι 
καδ* ά ανωτέρω άνεπτνζαμεν εΐς τά εΐς 
τάς έπαρχίας ΐδρντέα δαπάναις τον Κοά· 
τους καί ώς ΑρΙστα ώργανω*ένα πρότυ
πα κτήματα (γεωργικούς σταδμσνς έωαρ- 
μογής) δά ήσαν εΐς δέσιν ίι* Ανάλογων 
μεδδδων νά δράσουν εΐς τά χωρία, εΐς 
δ,τι Αφορά τήν Αγροτικήν προεπαγγελμα- 
τικήν Αγωγήν καί μόοφωσιν εΐς τά δημο
τικά σχολεία χών τέκνων τού άνοοτικου 
λαόν, ΐνα μή αφήνωνχαν ταντα ώ; μέχρι 
τονδε εομαια εϊςτήν Αστυφιλίαν, καί ΐνα· 
μή επϊδίδωνται εις τά Αγροτικά έπαγγέλ- 
ματα ώς έ$ ήνάγκης τρόπον τινά, Αν εν
ζή/lov καί Ανεν προοδευτικού πνεύματο-, 
καί έπαρχους προπαρασκευαστικής δια- 
παιδαγο>γήσεως διά τήν εΐς τούτα ενδοχί· 
μησιν καί προκοπήν, οΐαν Απαιτεί δ Αχεί 
λών νά ονντρίψ]\ σήμερον τους χαδυοτε-



.1

ΈλλΦιtifl« Ur"''" το ’̂ τι',ν ^  πόλεων κ«ΐ τάς κατό~ ·" $9
.......  — —  - τΛν ftw0rtciQO)v—ή —

ρούντας χαϊ άνεν τών φώτων τής ίπιατή- 
μης έργαζομένονς είς τά διάφορα παρα
γωγικά έργα, φοβερός παγκόσμιος άντα- 
γωνισμός.
ΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΟΙ όημοδιδίσκαλοι οντοι προπαραοκεν 
αζόμενοι καλώς υπό γεωπονικήν ̂  ϊποφιν 
ΰά καταστώσιν έπίσης Ικανοί όχι μόνον 
τά τέκνα χών άγροχών ώ; άριστα νά δια 
παιδαγωγήσω μεν, αλλά καί ανχών χών 
εν ίνεργεία γεωργών ν ' άποβώαι πολύζι* 
μοι σύμβουλοι χαίόδηγοϊ διά την έφαρμο- 
γην χελειοζέρων μεθόδων είς τάς έπιχει- 
ρήσεις xo jv, ΐνα καταστήσουν αντάς δI* ό
νο; τερών κατά στρέμμα άποδόσεων διά 
μειώσεω; τού κόστους τής παραγωγής 
και διά τής βελτιώσεως τής ποιότηχος 
τών προϊόντων καί διά τής καλής αυτών 
σνναιτερικής δργανώαεως, ώς οϊόν τε μάλ 
λον ηερδοφόρονς, Δχά τό Ιργον τούτο οί 
δημο&\δίσκαλοι &ά ενρίσχωνται έννοεϊ- 
xait είς διαρκή μεζά χών γεωπόνων τον 
Κράχονς ΙπίχοινωνΙανt —

Πρέπει νά χαταλάβωμεν δλοΐ δη χαϊ 
άπλονσταταί χιιες τών νεωτέρων τή; γεω
πονίας γνώσεων, Ιάν γίνουν πράγματι 
κτήμα γενικώς δλων^τών άγροχών μας, 
είναι ίκαναΐ αυτών μεν ν 9 αυξάνουν τάς 
έχησίας προσόδους κατ' άρχετάς χιλιάδας 
δργ&* συνολικώςδέ τόν έ&νιχόν μάς 
πλούτον κατά δυο εκατομμύρια όλόκληρα 
δρχ, Ιτηοίως. Θά ήρκει λ. χ . πρός τούτο 
ή γενίκευσις τής έπιμελημένης διαλογής 
τών σπόρων, ή κατά τι βαθύτερα άροσις 
τών πεδινών Αγρών, ή καλή χαϊ γενική 
χρήοις τών χημικών καί τών χλωρών λι*

γνώριατ*' {
παΟ^ \  "f ̂  ουνδιασμδς τής γεωργίας 
μετά  V#* β κ ° σ^ ο ν  Κτηνοτροφίας, τής δρ- 
\\&οτροφίας, V?-£ μελισσοκομίας κλπ. ή 
έπέκτασις εις ολα τά άγροτιχά κτήματα 
τής καλλιέργειας τών ζωοτροφικών ιδία 
φυτών, καχ χργ ου μενών διά τής λιπάνσε- 
(ας τών αγραναπαύσεων πρός δε ή ίπέχτα  
σις τών δενδροφυτεύσεων είς τάς περιφε 
ρείας όλων τών χωρίων, ή συνεταιρική 
έχτέλεαις τών είς τά χωρία άπλουστέρων 
τουλάχιστον υδραυλικών ίργω ν. Ή  άρτι- 
<οιέρα ίν γίνει συνεταιρική όργάνωοις 
τών αγροτών μας, ήζις #ά συντέλεση 
καί εϊς την άπόχχησιν πλειόvoJV κεφαλαί
ων, όχι μόνον διά δανείο;ν ευθυνών βα
σιζόμενων επί τής άλληλεγγνης, καί* χρη 
Οίμοποιονμένων μόνον ,όιά παραγωγι
κούς σκοπούς (διά λιπάσματα^ Ιργαλεϊα τε 
λεϊότερα, ζώα έχλεκζόζερα, ποτιστικά έρ
γα, συνεταιρικά οινοποιεία, τυροκομεία 
καπναποΰήκας) κλπ, άλλα καί δι* Ιδίων 
έναποταμιεύσεων, διά τής μεγάλης οίκο- 
νοτιάς Ιχ μέρους τών αγροτών κατά τά 
ϊιη  τών καιρικών ευνοϊκών καί τών ευτυ
χέστερων εν γένει παραγωγικών k συνθη
κών, πρός άντιμετώπισιν τών κατά περι
όδους, Απερχομένων δυσμενών περιστά
σεων έκ θεομηνιών, έμπορικών είς τά, 
ποιόνχα κρίσεων κλπ.
Ή  παγίωσις τέλος τή πρωχοβουλίφ αύ- 
τών τής άγροζικής δσφαλείας άδυνάτον 
άνεν τής Ιδιας αυτών ΰελήσεως καί τής 
πραγματικής αυτών άλληλεγγντ\ς και άλ- 
ληλοβοη$Β'.ας% άνχι χής άσυμφωνίας τού 
άλληλοφαγώματος καί τής νποστηρίξεως 
τών ζημιωχών καί τών κλεπτών β ς  τά 
χωρία»
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Ί1 ’Ή Π Ε ΙΡΟ Ν  εν τή άρχαιότητι περιε- 

λάμβανεν —ώς γνωστόν—την σημερινήν 
ε λ ε υ 0 ε ο α ν μοίραν, την βόρειον 
Η Π ΕΙΡΟ Ν  και την σημερινήν ’Αλβανίαν, 
εΗετείνετο επομένως από της Ε11ΙΑΛΜ- 
ΝΟΥ(Λυρράχιον) μέχρι του 'Άμβρακικον 
κόλπου—του κόλπου της σημερινής ΑΡ
ΤΑΝ— τό παραλληλόγραμμα δηλαδη του 
οποίου ή μία πλευρά άπετ$λεΐτο από τας 
ακτας καί την παραλίαν του Μονιού πελα 
γους η <V ετερα από υπερυψηλα βουνά τα- 
ποχωρίζοντα την ’ Ηπειρον από την Θεσσα 
λίαν και λίακεόονίαν, καί την μεν ΙΙαρακ 
τίαν πλευράν κττωκουν από βορρά προς 
νότον και μεσημβρίαν πρώτον οί X ά ο - 
ν ε c συν·ρευοντες προς τους Ιλλυριους 
καί επομένως την επίδρασιν καί επήρειαν 
αυτών υφιστάμενοι καί ώς ήμ «βάρβαροι 
παρά τών λοιπών Ήπειρωτών καί Έλλη- 
vcov θεωρούμενοι, ησαν όμως καί αυτοί 
’ II π ε  ι ο ώ τ α « καί ουχί βάρβαροι, 
δίγλωσσοι, την ‘Ελληνικήν καί ιλλυρικήν 
όμιλσΰντες, η κυριαρχία αυτών εςετείνετο 
μέχρι Ο ε σ π ρ «ο τ ί α ς , κάποτε όμως 
εκυριάρχησαν καί εφ* όλης της Ηπείρου. 
—Μετ’ αυτους ηρχοντο οί Θεσπρωτοι, έν 
τη χώροι τών οποίων έκειτο τό μαντεί 
ον της ΛΩΛΩΝ I IN καί ή ελώδης καί πο- 
λυμηλος ΕΑΑΟΙ11Α τό υπόλοιπον της χιό 
ρας μέχρι του Α μ β ρ α κ ι κ ο ΰ κ ό λ- 
π ο υ κατφκουν οί γενναίοι καί ανδρεί
οι Μ ο λ ο σ σ ο I καί εν tfj Μ ο λ ο σ· 
σ ί μ—έπομενως κεΐται τό περκόνυμον 
διά την άνδρείαν τών κατοίκων αυτοΰ* νε 
ώτερον 2 0 Υ Λ Ι—Μ ο λ ο σ σ ό ς  δ9 ήτον 
μαΐ ό ανδρείος βασιλείς της Η Π ΕΙΡΟ Υ

—Μ1ΥΡΡΟΝ ό Αϊακίδης, ό δοςάσας την 
’Ήπειρον καί ταπεινώσας την ΡΩΜΗΝ. 
Ό  ΙΙΥΡΡΟΝ άνεδειςε πρωτεύουσαν της 
όλης Ηπείρου την ΑΜΙΙΡΑΚΙΑΝ η ΛΜ- 
ΗΡΛΚΙΛΝ, οχυοώσας καί διακοσμήσας 
αυτήν διά πολλών πολυτελών οικοδομών, 
πέντε ναών καί δυο μαρμάρινων Οεάτριυν 
κα! ιδία με τό άνάκτορον αυτοί» τό «Ι1ΥΡ 
ΡΕΙΟΝ,* όπερ ήν ενταυτώ φρουοιον 
καί βασιλική κατοικία, καί ουτινος τινά 
εκ μεγάλων ογκολίθων λαξευτών τετραγώ
νων τείχη, διασυρόμενα μέχρι 17US κατα
μετρηθώ τα υπό του "Αγγλου περιηγητου 
Ϊ4επϊνε είχε 1S αγγλικούς πόδας μ η κ ο ς καί 
Γ> πλάτος,διαστάσειον δηλαδή* Κ υ κ λ ω- 
π ε ί ω ν τ ε ι χ ώ ν >s καί δεν είνε άπί 
ίίανον η έπί του II ε ρ ά ν 0 ο υ (λόφου) 
πλευρά του «Π υ ρ ρ ε ί ο υ νά ήτον προ 
γενεστερα της οίκοδομίας αυτοί» χρήσιμο- 
ποιηδεΐσα' διά τό άνάκτορον του ΙΙΥΡ- 
ΡΟΥ υπό τών άναλαβοντων την οΐκοδόμη- 
σιν αυτοί αρχιτεκτόνων. Μ) ιστορικός Π ο 
λ υ β ι ο ς  (X X — 10—10) καί ό γεωγρά- 
φος Ν τ ρ ά β ω ν (γΙΙ, όΐίό) αναφέρουν 
ότι ό II υ ρ ρ υ ς  διεκόσμησε τήν πρω
τεύουσαν του διά μεγαλοπρεπών οικοδο
μών, πεντε ναών, ώς είπον όνωτερω, δυο 
θεάτρων μετ’ αγαλμάτων τών εν αυτοΐς 
λατρευομενων Θεών καί άλλων καλλιτέχνη 
μάτων. Οί ναοί ουτοι ησαν του Ά  σ κ λ η 
π ι ο ΰ .(«’Ασκληπειον»), της ΑΘΗΝΑΝ, 
της Άρτεμιδος Ήγεμόνης τής ΑΦΡΟΛΙ- 
THN καί τό ήρψον του Α ί ν ε ί ο υ , 
Έ π ι § ν α και πλέον αιώνα διήρκεσειν ή 
δόξα καί λαμ^ρότης τής ΑΜΠΡΑΚΙΑΝ
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κληθείσης ούτω από της θυγατρός του 
Α ύ γ ε ί ο υ 3 Α μ π ρ α κ ί α ς , η Από του 
3Α μ β ρ ά κ ου — υιοί» του Θ ε α π ρ 0) - 
τ ο υ  κατά την μυθολογίαν. Μετά την κα
τάκτησα' της λοιπής ‘Ελλάδος, της Μακε
δονίας και της 'Ηπείρου υπό των Ρωμαί- 
cov εδέχθησαν ή Ά  μ π ρ α κ ί α μετά έ - 
ξ ά μ η ν ο ν  α ν δ ρ ε ί α ν  α ν τ ί  στ α- 
σ ι ν και σ τ ε ν ή ν  π ο λ ι ο ρ κ ί α ν α 
φού ήγωνίσθη ε ύ ψ υ χ ω ς και γ έ ν 
να  ί ως  μετά των εν αυτή Αίτωλών 
ρωμαϊκήν φρουράν, επί τώ δρω ν’άπέλθω 
σι — μέν μετά των δπλων των οί έν αυτή 
Αϊτωλοι και νά μήν ένοχληθώσιν οι κάτοι 
κοι—Άμπρακιώται—άλλ3 οί Ρωμαίοι —υ 
πό τον άνθυπατον Μ ά ρ κ ο ν  φ  ο υ λ- 
β ι ο ν Ν ο η λ ή λ ι ον 189 π. χ.παρασπον 
δήσαντες κατέσκαψαν τά τείχη, κατερριψαν 
τό «Πυρρείον, έν ο> ήν καί ό τάφος του 
ΓΙΥΡΡΟΥ και διεσκόοπισαν τά οστά 
του άπειλήσαντος τήν ΡΩΜΗΝ ανδρείου 
βασιλείας τής^’Η π ε ί ο ο υ—εις τά τέσ
σερα μέρη του όρίζοντος κατά τήν μαρτυ
ρίαν των ίδίιον Ριομαίοιν (Λατίνων) ποιη
τών και συγγραφέων

Τοσοΰτον ήτο τό μίσος των Ρωμαίων 
διά τήν προ 100 και έπέκενα έτη εισβολήν 
του ανδρείου ΙΤυορου μετά των Τ ίπ ε ιρ ο 
τών καί των πολεμικών αυτού έλεφάντιυν 
εΐς^Ιταλίαν (279) π: χ.) ώστε ούτε τον 
τάφον και τά οστά του ΙΙυρρου μας έσεβά 
σθησαν, προοίμιον τούτο τής μετά 30 έτη 
μετά τήν ήτταντου τελευταίου βασιλέως τής 
Μακεδονίας ΓΙερσέως φοβερωτέρας έ'τι 
έκδικήσεώς το)ν κατά τών 3 II ε ι ρ ω - 
τ ω ν  διά τής καταστροφής 70 δλο>ν έν 
μια καί τή αυτή ήμέρμ ηπειρωτικών πό 
λέων καί τήν αίχμαλιυσίαν 150,000 ΤΙπει 
ρο)τών,ύπό τών λεγεώνων του υπάτου Α ί - 
μ υ λ ί ο υ ΙΙαυλου κατά τήν διαταγήν 
τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου ( = Seuatus— 
consultu) 1ί>8 π. χ. επί τή προφάσει, δτι 
τινές τών ΊΙπειροηών είχον συμμαχήσει 
μέ τον ΓΙερσέα, πράγματι όμως όπως κο 
ρέσο)σι τήν έ κ δ ί κ η σ ί ν των διά τήν 
εισβολήν του ανδρείου Πυρρου καί τών 
3 Η π ε ι ρ ω τ ώ ν ek  τήν 3 I τ α λ ί α ν ,  

Μετά τήν τεραστίαν ταυτην καταστροφήν

τών 70 πόλεων καί τάς κατόπιν εισβολάς 
τών βαρβάρων—ή "Η Π Ε ΙΡ Ο Σ  έγένετο α 
γνιυριστος καί ό γεωγράφος ΣΤΡΑΒΩΝ 
δεν έγνιύριζε πλέον τάς τοποθεσίας τών ή- 
πειρωτικών πόλεων καί τά όρια τών ύπ3- 
αυτοΰ άναφερομένων 14 ηπειρωτικών φυ
λών καί σήμερον εΤνε αδύνατον άνευ τής 
Αρχαιολογικής σκαπάνης τούτέστιν άνευ με 
θοδικών καί επιστημονικών ερευνών ν’άπο 
φανθώμεν τίνα πόλιν ύποκρυπτουσι τά έν 
τή Ήπειρο.) καί ’Αλβανία πολυάριθμα αρ
χαία ερείπια (χαλάσματα, μεθ' όλας 
τάς υποδείξεις καί ύπονοίας τών' ξένων πε 
ριηγητών καί ήμετέριυν καί όπως άνευρε 
θη ή τοποθεσία του μ α ν τ ε ί ο υ  (  και 
ουχϊ τής πόλεως!.)τής Δωδώνης, ουτω θ ’ά- 
νευρεθώσι μίαν ημέραν δ ι3 άνασκαψών 
ν^τ’ ακρίβειας αι τοποθεσίαι τών καταστρα 
φεισών ηπειρωτικών πόλεων. "Οτι ή σημε 
ρινή καί Βυζαντινή " Α ρ τ α  εινε επί 
τής θέσεως τής αρχαίας 3 Α μ π ρ α κ ί - 
α ς μαρτυρουν ουχϊ μόνον τά διασωζό- 
μένα ερείπια καί 6 παρ’ αυτήν ρέων "Αρα 
χθος—αλλά καί αυτή ή ονομασία τής Α Ρ
Τ ΙΙΣ  —προελθουσα έκ του ετέρου ονόμα
τος τής AM ΒΡΑΚΙ ΑΣ, ονομαζόμενης
καϊΑ Ρ Ε Θ Ε I Α έκ τουέτέρου ονόματος 
του ποταμοί» ΑΡΑΧΘΟΥ,, όστις εκαλείτο 
καί ΑΡΕΘΩΝ, κατά τήν μαρτυοίαν τών 
άρχαίων, ΛΡ(Ε)Θ(ΕΙ)Λ =  ΑΡΘΑ — Α Ρ ‘ 
ΤΑ!, Καί έν "Αρτα αί άνασκαφαί θέλου 
σιν επιβεβαιώσει τήν τοποθεσίαν τής AM 
ΒΡΑΚΙ ΑΣ καί θέλουσι φέρει εις φως έ 
πιγραφάς, τυμβους^καϊ άλλα αρχαία εύρή 
ματα —άν καί τούς άρχαιολογικοιίς και 
καλλιτεχνικούς Θησαυρούς τής πρωτεύον 
σης τοί» ΙΙΥ ΡΡΟ Υ , μετέφεραν κατά τήν 
μαρτυρίαν του ίστοοικού ΠΟΛΥΒΙΟΥ (X 
X— 10— 13) καί του ΛJΒΙΟΥ ( jjvius) οί 
κατακτηται εις τήν ΡΩΜΙΙΝ! Κλείων τήν 
παρούσαν πρόχειρον περί Α μ β ρ α κ ί 
α ς διατριβήν μου επιπρόσθετό) λέξεις τι- 
νάς περί του ΑΜΒΡΛΚΙΚΟΥ κόλπου ή 
κόλπου τής "Αρτας, όστις,και)3 ά όμολογοϋ 
σιν οίτε ξένοι περιηγηταϊ (Leake, P upu - 
eville Stpuart κ. ά. ) καί ό γραφών 
τάς γραμμάς ταυτας έξ Ιδίας άντιλήψεως, 
τυγχάνει εις τών αραιότερων κόλπων ού 
μόνον ΐή 5 Ή η ε ίβ ο ν  x« l vfis Ε Λ Λ Δ 0 2 ,
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αλλά και υλής τής μρσογκίου δια t.r την εύ 
ρότατα και το Πανοραμικόν θέαμα—, ojcfq 
παοέχα τώ πρώτον, αυτόν θιοηιένφ. t I Ιολ 
λάκις άπήλαυσα κατά τους νεανικού; μου 
χρόνους τό ώραΙον|[τοΰτο πανόραμα πλέιυν 
όι ακατίου εκ Λευκάδος εις Πρέβεζαν ό 
ευρυς και ολοστρόγγυλος ουτος κόλπος 
στεκόμένος, εις τρόπον να δυναται να 
κλεισί)ή περί τό σ τ ό μ α ,  στέφεται όλο 
γυροις από χλοερόν βλάστησιν και (όραια 
συδενδρα τοπεία, δέχεται τα παφλάζοντα ν- 
δατα του 3 Λ ρ ά χ θ ο υ, παταγιυδώς κα 
τερχόμενα εκ τής όροσειρας'τοΰ II ί ν - 
δ ο υ όστις αποτελεί ' καί σκιαζει την με

— ’

γαλοπρεπή ταυ.ην φυσικήν σκηνογραφί 
αν!

Ν. Γ . Δ έσ ιβ ς . δ. φ.

(Ίίοαννίτης)
ta r  «β τ

Υ. Γ. 'Η νεωτέρα ονομασία τής ΑΜ- 
ΒΡΑΚΙΑΣ, Α Ρ Τ Α  άναφέρεται κατά 
πρώτον τήν ένδεκάτην έκατοταετηρίδα 
(1100 μ. χ.) ώς οχυρόν βυζαντινόν πολεμι
κόν όρμητήριον; κατά £δέ τήν’ ΙΑήν έκατον 
ταετηρίδα ονομάζεται καί ' Α ρ έ χ Ό ε ι α  
Ά  it α ρ ν α να καί απλώς ' Α κ α ρ ν α  
ν £ α*

Ν. Γ. Δ. δ. φ.

Ν Ε Κ Ρ Ι Κ Η  Ω Δ Η
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΐΐΥΡΟΥ ΜΠΑΡΚΑ

Ν τ ά ν γ κ ........../ ν τ ά ν γ κ . ....... ..! ν τά γ ν κ ........... !
Σ τ ό  β ο ρ η ά , π ο ύ  φ υ σ ά ε ι ,  τ ο ύ  χ ε ιμ ώ ν α  
κ α ι γ υ ρ ν ά ε ι  τα  κ λ ω ν ά ρ ια  τ ώ ν  δ έ ν δ ρ ω ν  
ή  κ α μ π ά ν α  χ τ υ π ά ε ι  λ υ π η μ έν α .
Γ ια τ ί  σ β ύ σ α ν  δ υ ο  μ ά τΙα , έ χ ε ι π ώ ψ ει 
μ ιά  κ α ρ δ ιά  νά  χ τυ π ά η  μεσ* α τά  στήθη  
κι* έ ν α ς  νε}ός—  τρ υ φ ερ ό  κ υ π α ρ ίε ι  — 
σ ω ρ ια σ μ έ ν ο ς  σ το ύ  χά ρ ο υ  τη ν  κ ο ύ ν ]α  
δ έν  ξ υ π ν ά ε ι ,  μ ή τε  π ε ιά  θ ά  ξ υ π ν ή σ η .— 
Δ έ θ ρ η ν ώ  τ ό ν  ά ν θ ό  τό ν  κομ μ ένο  
π ρ ιν  π ρ ο φ θ ά σ /;* λ ο υ λ ο ύ δ ια  ν ά  β γό λ η  
δ έ  θ ρ η ν ώ  τό  λ α μ π ρ ό  π α λ λ η κ ά ρ ι.
Τ έ τ ο ια  ή μ ο ίρ α — κ ο ιν ή — τώ ν  ά ν θ ρ ώ π ω ν  
νά  π ε ρ ν ο ύ ν  άπ* τή  γή  κ α ί νά φεύγουν·*· 
Μά θ ρ η ν ώ  μ ιά  κ α ρ δ ο ύ λ α , μ ιά  μάνα, 
π ο ύ  τ ή ν  β λ έ π ω  κ ι ' ό  ν ο ύ ς  μ ο υ  π η γ α ίν ε ι  
σ τή ν  ίχ ΐά  π ο ύ  λυ γά ε ι μ α ρ α μ ένη  
κ α ί σ κ ο ρ π ιο ύ ν τ α ι τά  φ ύ λ λ α  στό  χώ μ α ·
Μ ά  θ ρ η ν ώ  μ ΐά  ά γ κ α λ ίά  κ ο ύ φ ια , κ ο ύ φ ια , 
π ο ύ  ζ η τ ά ε ι  σ το ν  «έρα  κ α ί χβάχνει
τό ν  Αέρα νά βρή, τό ν  α έ ρ α .. . ......
ΝίίγκΙιΐι»,*» νταγκ!..,.· *·· ντάν»!.......

ι
TAKHS £ΙΑΜ0ΠΟΥΛΟ£



ΛΙΡΒΙΝΙΣΜΟΣ Ή ΟΣΜΠΟΡΝΙΣΜΟΣ ;
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 0BQPIA

Ό  Δόχτωρ "Οσμπορν *Αμερικανδ§ Ανατρέπει την παλαιάν θεωρίαν τού Δ#ρβίνου.
*0 άνθρωπος δεν κατάγεται από τον πίθηκον. *0 άνθρωπος πρό δυο  ̂ έκατομ,μυριων 

διάκοσμον πενήντα χιλιάδων ετών ήτο φυσιολογικών δ,τι είναι οημερον, *Η βξελιξις ήί?·' 
χισε νρδ δύο εκατομμυρίων £τών.

Έσχατων όμως ό Δόκτωρ Φέαρτρίλντ 
’Όσμπρον Καθηγητής ’Αμερικανός, Πρό
εδρος τού Συμβουλίου τού ’Αμερικανικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου κ. τ. «λ. Ανατρέ
πει την παλαιόν θεωρίαν τού Δαοβίνου, 
«’Όχι, ό άνθρωπος δεν κατάγεται λέγει α
πό τον πίθηκον». Ό  άνθρωπος προ δύο 
εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδιον 
ετών ήτο φυσιολογικώς δ,τι είνε σήμερον. 
Ή  εξέλι&ίς του ήρχισε προ δύο εκατομμυ
ρίων ετών.

«Τά $ π ιχ ε ιρ ή μ « ϊα  λ ο ιπ ό ν  τ ο ύ  Δόκ 
το ο ο ς  "Ο σ ιιπ ο ρ ν  α ο δ η ν  ά ν α τ ρ έ π ο υ σ ι  
t i n '  θβω οιαν τ ο ύ  Δ α ρ β ίν ο υ .»

5Ανέκαι)εν ή επιστήμη, και δή οι με
την Ανθρωπολογίαν ασχολούμενοι επιστή
μονες κατέβαλον πάσαν δυνατήν προσπά
θειαν διά νά εξακριβώσουν τό μέγα και 
άλυτον μέχρι σήμερον πρόβλημα τής Αρ
χικής καταγωγής τού ανθρώπου. Μετά λε
πτομερείς και πολυετείς έοεύνας κατέληξαν 
όλοι εις τό συμπέρασμα, ότι 6 άνθρωπος 
πού ζοϋσε εις μίαν εποχήν πέντε καί πλέ
ον εκατομμυρίων ετών άρχαιοτέοαν από 
ή μάς,r ή δυνατό νά όμιλή νά βαδίζη και νά 
χρησιμοποιή διάφορα εργαλεία πρωτογό
νου έιρευρέσεώς του. Ή  πιθανότερα γνώ
μη πού επικρατεί σήμερον όσον άφορρί 
την αρχικήν προέλευσιν τού ανθρώπου, 
ή οποία ανάγεται εις τήν τρίτην προϊστο
ρικήν εποχήν, τήν υπό τής επιστήμης κα- 
λουμένην άνεξιχνίαστόν εποχήν* ή γνό>μη 
αύτη επαναλαμβάνω οφείλεται εις τον Λό- 
κτωρα Χένρυ Φέαρφιλντ, ’Όσμπορν, τον

ιιπερεβδομηκοντούτην Πρόεδρον τού Συμ
βουλίου τού ’Αμερικανικού ’Αρχαιολογι
κού Μουσείου. Ή  γνώμη αυτή τού Δόκ- 
τορος ’Όσμπορν, ήτις επεκοάτησε κατό
πιν πολυετών κόπων και μελετών εις τούς 
επιστημονικούς κύκλους, εινε εντελώς αντί 
θετός και ανατρέπει άρδην τήν θεωοίαν 
τού Δαρβίνου, ήν προηγουμένως έ£εθέσα- 
μεν, καί ήτις παραδέχεται δτι τό ανθρώ
πινον γένος κατάγεται έξ ενός ανθρωποει
δούς είδους πιθήκων, τό όποιον κατόπιν 
ύπέστη μίαν Αληθινά καταπληκτικήν έξέλι- 
ξιν διά μέσου των χιλιετηρίδων τής ύ- 
πάρξεώς του. Συμπληρωματικά! μαοτυρί- 
αι ύποστηρίζουσαι τήν βποφιν τού Δόκτο 
ρος ’Όσμπορν περί τής έξακριβωθείσης 
προελεύσειος πολλών όρυκτών καί εργαλεί
ων άτινα άνευρέθησαν εσχάτως, μάς ένι- 
σχύουσι τήν γνώμην ήν παραδέχεται ό δι- 
ακεκριμμένος αυτός επιστήμων, περί τής 
πιθανής κάποτε ύπάρξεως!εις τήν περιοχήν 
Σούσσες τής ’Αγγλίας, όπου εγένοντο 
σχετικαί"μελέται, μιας ευφυούς φυλής Αν
θρώπων πού κατώοθωνε ποό ενός εκατομ
μυρίου και διακοσίων πενήντα χιλιάδων 
ετών νά μεταβάλλη διάφορα ακατέργαστα 
ορυκτά υλικά εις θαυμάσια διά τήν "επο
χήν έκεκνην εργαλεία πρώτης ανάγκης. 
Μετά δέ τήν άνακάλυψιν καί άλλων άρ- 
χαιοτάτων ευρημάτων, πού ήλθον εις φως 
από τάς έρεύνας ταύτας, ήμπορούμεν νά 
καταλήξίομεν εις τό συμπέρασμα, ότι ό άν 
δριοπος τής εποχής εκείνης, άν και κατώτε 
ρος άναμφισβητήτιος τού σημερινού, όμοι
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άζει εν τούτοις κατά πολύ από άπόψεω- 
εύφυΐας καί επινοήσεων προς τον τελευ 
ταΐον.

Ή  θρω ο ία  του  Δ όκτορος *Όσ- 
μπορν, Ή  διαπίοτωσις και παραδοχή 
της γνώμης, δτι 6 προϊστορικός άνθριοπος, 
βστις έζησε προ ενός εκατομμυρίου διακο- 
σίων πενήντα χιλιάδων ετών έχει πολλάς 
ομοιότητας μέ τον σημερινόν μάς άποδει- 
κνυει ότι ανάγεται εις πολύ μακρυνόν πα
ρελθόν ή σκοτεινή και ανεξακρίβωτος εκεί
νη εποχή, κατά την οποίαν ή φύσις ήρχισε 
βαθμιαίως νά διαμορφιυνη τον προϊστο
ρικόν άνθρωπον, και έφθασε νά τον ανά
πτυξη μέχρι του καταπληκτικού εκείνου ση 
μείου, ώστε νά παοαχθσύν αί μεγάλαι δι
ανοητικότητες του Σαίκσπηρ, του Νευτω- 
νος, του Λίνκολν, του Αϊνστάιν καί πολλών 
άλλων. Συμφώνιος λοιπόν με την γνώμην 
του Δόκτορος ’Όσμπορν ή έξέλιξις του άν 
θρώπου ήρχισε νά πραγματοποιήται βα- 
θμιαίως από είκοσι εκατομμυρίων τουλά
χιστον ετών.

Είς τό Αμερικανικόν αρχαιολογικόν 
Μουσειον, όπου ήδη διεξάγονται πολλά ι 
συζητήσεις επί του προκειμενού ζητήμα
τος ήρχισαν ν3 άναπτυσσιονται υπό διαφό 
ρων είδικών άνΟρωπολόγων διάφοραι ϊδέ- 
αι ή υποδέσεις, ώς πρός την ομοιότητα 
που παρουσιάζει ό προϊστορικός άνθρω
πος μέ τον σημερινόν από άνθρωπολογικής 
άπόψεως. Αί συζητήσεις αυται βασίζονται 
άφ’ ενός μέν επί πολλών «νευρεΟέντων 
οστών του προσιόπου καί κρανίου, άτινα 
ανήκουν εις άνθριυπους τής εποχής εκεί 
νης, καί άφ3 ετέρου επί τών συμπέρασμά- 
τιον που καταλήγουν έρευνώντες την ανα
τομικήν αυτών κατασκευήν/Γά πενιχρά αυ 
τά λείψανα έμελετήθησαν μέ μεγάλην προ 
σοχήν καί συνετέλεσαν εις τήν καταπλη
κτικήν άποκάλυψιν, ότι ώρισμέναι φυλαί 
του προϊστορικού ανθρώπου, που έ'ζησαν 
κατά τά τελευταία εν έκατομμι'»ριον καί 
διακόσια πενήντα χιλιάδες έτη ειχον εγκέ
φαλον τών αυτών ή καί μεγαλειτέρων α
κόμη διαστάσεων μέ τον εγκέφαλον εύρι- 
σκομένιον φυλών του σημερινού ανθρώ
που. Ε πίσης διάφορα λίθινα εργαλεία

τά όποΐα άνευρέθησαν τελευταίως υπό γι 
ωλόγων εις .τά ανωτέρω στρώματα τής ε
πιφάνειας τής γης, συντελούν εις τήν άπτ 
κρυστάλλίοσιν τής νεωτέρας αυτής θεωρίας, 
ήτις καταρρίπτει τήν του Δαρβίνου, πα· 
ραδεχομένην ,τήν καταγιογήν του άνθρω
ποι» εκ πιθηκοειδών θηλαστικών.

Τά εργαλεία έξητάσθησαν λεπτομερώς, 
καί ώς πρός τήν κατασκευήν των παοουσιώ 
ζουσι διαφόρους ομοιότητας πρός διάφο-; 
ρα σημερινά εργαλεία; τουτέστιν άλλα μέν. 
όμοιάζουσι μέ μαχαίρας όμοιας σχεδόν! 
πρός έκείνας τάς όποιας μεταχειρίζονται1 
σήμερον οί κρεοπώλαι πρός τεμαχισμόν 
τών κρεάτων, άλλα μέ τρυπάνια κ. τ. λ. 
που μαρτυρουν ότι υ πρωτόγονος άνθρω
πος κατά τήν παλαιολιθικήν εποχήν, έ· 
πεδίδετο εις τό κυνήγιον καί εις διαφό
ρους άλλας ασχολίας.

Τξετάζοντες τά εργαλεία ταυτα,νομίζομεν 
απλώς, ότι ήμπορουμεν πολύ ευκόλως νά 
τά κατασκευάσωμεν, ή νά μιμηθώμεν ό
σον τό δυνατόν τό πρωτότυπον* κατόπιν 
όμως προσεκτικής · έξετάσεως θά ’ίδωμεν 
ότι είνε κατασκευασμένα μέ ένα τέτοιον δι 
αφορετικιότερον μηχανικόν καί τεχνικόν 
του σημερινού τρόπον, ώστε παρ *όλα τά 
μέσα ποΰδιαθέτει σήμερον ή επιστήμη μας 
είνε εντελώς αδύνατος παρομοία κατασκευή.
*Η Έ ξ έ λ ιξ ις  τ ο υ  άνΟ ρωττίνου έ γ κ εφ ά  
λου .
ΕΙς σχετικάς συζητήσεις αινινες διεςήχΟη· 
σαν επί τή βάσει τών εργαλείων τουτιον, 
ό διάσημος άνθροίπολόγος’Όσμπορν, υπο
στηρίζει ότι κατά τήν εποχήν ταυτην δηλ. 
προ ενός εκατομμυρίου καί διακοσκον πε
νήντα χιλιάδων ετών ή κατασκευή τού
των είχε προοδεύσει τόσον πολύ, ώστε δυ- 
νάμεΟα ισχυρίζεται ό ’Όσμπορν μετά βεβαι 
ότητος νά παραδεχθώμεν ότι ή ατελής κα
τασκευή των ήρχισε προ τεοσάριον εκατομ
μυρίων ετών. Όμιλών εις τούς συναδέλ
φους του τού ’Αμερικανικού’Αρχαιολογι
κού Ινστιτούτου, ό σοφός ούτος επιστή
μων ανέπτυξε τά τής έξελίξεως τού άνθρώ-j 
που, καί ότι ό άνθρωπος είχε τά μέσα, 
τής διατροφής του .λίαν ανεπαρκή, καί 
πρός άντιμετώπησιν τών δυσχερείων αν-
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των, κατέβαλε σκληρούς άγώνας, αίτοτέλε- 
σμάλτων οποί to ν ύπήρξεν ή βαθμιαία έξέ- 
λιξίς τον. ][Ή Στάσις εις ήν εζησαν ο! 
πρώτοι' προϊστορικοί "άνθρωποι Jεύρίσκε- 
τατ κατά την γνονιην τον δόκτορος ’Όσ- 
μπορν εις την Κεντρικήν’ ’Ασίαν και - εϊς 
την Μογγολίαν,' οπού υπάρχουν εκτεταμέ
νοι πεδιάδες. '

ΈκεΤ ί'σως δυνηθώμεν.νά-· ενρωμεν λεί
ψανα 'του προιστορικον ανθριυπου.”'* Α ί 'ά- 
π-οστολαί που δργανίόνονται κατά καιροΐ'ς 
προς εξερεννησιν τών περιοχών αυτών, ‘ ί
σως ημέραν τινά, μάς αποδείξουν κατά 
τον πλέον αναμφισβήτητου τρόπον, ότι ή 
κοιτϊς τον ανθρωπίνου γένους, εύρίσκετο 
εις τάς περιοχάς ταυτας.^ ·>*. {,v-̂ r ,Λ-C 

Ά ν τ ίΦ β σ ις  .τ ή ς  Ν έα ς  Θ ε ω ρ ία ς .. -τού 
"Θ σ μ ίίορν  ε ίς  τ η ν  π α λ α ιά ν  τ ο ια ύ τ η ν  
το υ  Δ α ρ β ίνο υ .'

Ή  Λεωτέρα αυτή θεωρία' μάς ~αν«γ£άζει 
νά παραδεχθώμεν; ότι ή ύπαρξίς ’· άνθρώ- 
πο>ν έπιπής γης επεξετείνεται πολύ πέραν 
τής εποχής που έφαντάζετο μέχοι προ όλί 
γου’ή επιστήμη. 1 ■'■·■ " *" '·
’ >Λί συζητήσεις αιτινες διεξήχθησαν 6πι 
τον ζητήματος τούτου, καί κατά’ τήν οποί 
αν δ Δαρβίνος f ιιπεστήριζε τήν όίποψιν 
τής προελεύσείος τον άνθροιπον έκ τον πί
θηκον, αί συζητήσεις σύται περί τής. κατα 
γωγής τον άνθοισπον, έλαβον δλως νέαν 
τροπήν, ιδία τή πρωτοβουλία τού Δόκτο
ρος ‘Όσμπορν, δ όποιος ένθερμο)? ύπε- 
στήοιζε τήν άντί θετόν άποψι-ν.

Ό  Δάκτcoo λοιπόν ’Όσμπορν, ,. πρώην 
ύποστηρικτής τής Θεωρίας τού Δαρβίνου, 
καί μέλος πολλών αποστολών, που διοργά 
νο)σε τό ’Αμερικανικόν ’Αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον. προς εξακρίβοισιν τής προελεύ- 
σεως τον άνθρωπον, παρεδέχθη κατόπιν 
τήν αντίθετον θευιρίαν. ή όποια διακηρύσ 
σει ότι δ άνθρωπος ονδεμίαν είχε ποτέ 
σχέσιν μέ τον πίθηκον. Εις μίαν άπό τάς 
εξερευνήσεις ταντας, ανεκαλύφθη, ό-
λόκληρος δ σκελετός ενός ίππου, όνομαζο
νον υπό τής επιστήμης, πλεϊό  ίπ π ο ς , δ
όποιος άναγεται εΐς την μέσην προϊστορι- 
κήν εποχήν. Ή το  δλόκκηρος δ σκελετός ε
νός τελείου ίππον όμοιου μέ τον οημβρι·

;ν ό ν : ;Ή  άνακάλύψις αυτή έγινεν; αφορμή 
νά υιοθέτηση ό Δόκτωρ ’Όσμπορν τήν ύ 

,πόθεσίν τον, ,οσον’ άφορμ τήν πραγματι
κήν κάι έξακριβωμένην προέΔενριν τον άν 
θρώπόυ. Ό  Δόκτιόρ ’Όσμπορν διά σειράς 
επιστημονικών συλλογισμών, καί ^επιστη
μονικών ερευνών, ,κατέπληξε τούς συναδέλ
φους πόν,κάί ΐσχύρίσθη ότι ή ( μεγαλειτέρα 
εκπλήξις πού θά ,μμς παρουσίαση δ οίκο· 
στός αιών θά εινε ή άνακάλυψί,ς τον σκε 
λετού vto* προϊστορικού ανθρώπου.

Πλεΐστοι επ ιστήμονες, άνθρωπολυγοι, 
ίρυσίόδ ί φάι.κάχθηγητ αί τής εμβρυολογίας, 
Πάλαι οντολογίας, Φυσιολογίας, Η«ί συγ- 
κρ ιτ ικής’Α νατό μίας όπως ανώτερο) έξεθέσα
μεν ήσπάζόντο ή εξακολουθούν \νά .παρα
δέχονται τή ν ' θεωρίαν τον Δαρβίνου., 
f Άντικρούίον λοιπόν τήν γνώμην των ε
πιστημόνων αυτών, ο τελευταίος τονίζει, 
ότι ή καθ’ οιανδήπότε διεύθυνσιν κίνησις 
τών δμκτνλων «τής χειρός τού ανθρώπου, 
εινε απαραίτητος διά . .τήν συγκράτησιν 
καί χρησιμοποίησιν διαφόρων εργαλείονν 
διά τάς άνάγκας τοη,^ ε,ν .άντιθέσεε προς 
τήν Ιδίαν κίνήσιν πού κατορθώνβι νά έκτε- 
λέση δ πίθηκος μέ πολύ μεγάλην ,^δυσκόλί-

Συν^ίζων ό σοφός μύτός επιστήμων Μ  
γε ιδτ ι δ άν;π'χειρ τού πιθήκου, .είνε κατά, 
πολύ βραχύτερος τον άντίχειρυς τον ,άν
θρωπο*, καί μετά μεγάλης δυσκολίας κα· 
τορθοίνει νά τον' κινή κατά βούλησιν,. 
Ε πίσης δ πίθηκος δυσκολεύεται .άν£μή. α
δυνατεί νά συλλαβή, μίαν, βελόνην επί τρύ 
εδάφους, καί,γενικώς μι χειρές του φαίνον 
τορι ότι έχουν πλασθή μόνον προς τον σκο 
κρν νά συγκρατώνται εύκολα καί δι’ μύr
τών ν’ άναρριχάται ί-ίς τούς κλάδους, ,.-τών 
δένδρων. Ό  πίθηκος πηδμ, επί τρύ ,έδά- , 
φονς στηριζόμενος επί τών τεσσάρων άκ; 
ρων του. f( j  άντίχειρ τούτου είνε τελείως 
άχρηστος, καί ονδεμία σύγκρισις δύναται 
νά γίνη .μεταξύ. του. άνθοώπου καί τού 
πίθηκου. ..

Ή  άπάντησις πού δίδουν οί παραδεχότ 
μενοι. τήν αντίθετον άποψιν τού ζητήματος 
συνίσταται,εις τό ότι αί χειρες τών πιθή
κων έχουν βαθμηδόν έξειδικευθή, καί ότι
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Κατόπιν 'άναλόγως των συνθηκών καί τών 
αναγκών τής ζωής, έλαβον τήν σημερινήν 
άνάπτυξίν των. ΕΙς ένίσχυσιν τής γνώ
μης αυτής τονίζουν περαιτέρω δτι δ αυτός 
αριθμός δακτύλων, ώς και ή ιδία διάταξις 
ύφίσταται μεταξύ "του ανθρώπου καί του 
πιθήκου.

Ύποστηρίζων τήν ιδικήν του άποψιν δ 
Δδκτωρ 'Όσμπορν διατείνεται]|δτι συμφώ- 
νως μέ δσα διδάσκει ή Ανατομία και ή 
Φυσιολογία, « ο ΐο ν δ ή π ο τ ε  μ έλ ο ς  ένός 
ό ρ γ ^ ι σ μ ο ΰ  τ ό ν  ό π ο ιο ν  ύ φ (σ τ α τ « ι  
ά τ ρ ο φ ία ν  κ α ί  σ υ ν ε π ώ ς  Α κινησίαν δέν  
ε ίμ π ο ρ β ϊ  κ α τ ό π ιν  ν ά  έζο ικ ε ιω θ ? ! ιιέ  
τά ς  ά ν ά γ κ α ς  που π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τ α ι δ«ά 
τ ή ν  κ ίν η σ ιν »  επομένως ούδεμία 
έξέλιξις Ιπ* αυτού δύναται νά γείνη.

Αι τελευταΐαι Ανακαλιίψεις αιτιν2ς εσ
χάτως έγιναν, ήλθον εις ένίσχυσιν τής Θε- 
ρίας του Δδκτορος "Οσμπορν.

Η Φ Ε α Ρ ΙΑ  TOY ΑΟΚΤΟΡΟΣ 
ΟΣΜΠΟΡΝ

*5 διαπίστωσις καί παραδοχή τής γ ώ 
μης, δτι δ προϊστορικός άνθρωπος, δστις 
έζησε προ ένός εκατομμυρίου διακοσίων 
πενή τα χιλιάδων ετών; έχει πολλάς δμοιδ 
τητας μέ τόν σημερινόν μάς Υποδεικνύει 
δτι ανάγεται εις πολύ μακουνόν παρελ
θόν, ή σκοτεινή και ανεξακρίβωτος εκείνη 
εποχή, κατά τήν δποίαν ή φύσις ήρχισε 
βαθμιαίως νά διαμοοφώνη τόν προϊστορι
κόν άνθρωπον και έφθασε νά τόν ανάπτυ
ξη μέχρι τού καταπληκτικού εκείνου σημεί 
ου, ώστε νά παραχθούν αί μεγάλαι διανο- 
ητικότητεςΤτού -Σαίξπηρ, τού Ν εΰτω - 
voc τού  Λ Ο κολν, τού Α ϊνσ τά ιν , κσϊ 
πο λ λώ ν  ά λλω ν.

Άπαντών δ δδκτωρ " Οσμποον εϊς εκεί’ 
νους πού υποστηρίζουν τήν παλαιάν έσ~ 
φαλμένην θεωρίαν τού Λαρβίνου, προσθέ 
τει δτι, είνε αληθές δτι μερικά εκ τών χα 
ρακτηριστικών τού ανθρώπου δμοιάζουν 
μέ χαρακτηριστικά τινά τού πιθήκου,άλλ9 ά 
ποδίδει τήν ομοιότητα τούτην εΐςπολύ με- 
μακρυσμένην κοινήν κληρονομικότητα h  ί
ων χαρακτηριστηκών τού, ,πιθήκου προ9

τόν άνθρωπον, ή οτι αί ομοιότητες αντα» 
δφείλονται άποκλειστικώς καί μόνον συμ- 
πτωματικώς.

Ή  Σύμπτωσις τών κοινών τούτων γνω 
Οίσμάτων επί διάστημα είκοσι εκατό ιι- 
μυρίων έτών, δέν πρέπει νά μάς έκπλή^η 
συμπεραίνει δ Δόκτωρ "Οσμποον, καθ’ ήν 
στιγμήν διατηρούμεν ακόμη πολλά κοινά 
γνωρίσματα καί μέ άλλα μέλη τού ζωϊν.ού 
Βασιλείου, επί διάστημα πεντακοσίων έκα 
τομμυρίων καί πλέον έτών. Εφόσον δέ έ 
ξετάζομεν τήν παναρχαίαν εποχήν τής άρχι 
κής ποοελεύσεως τού Ανθρώπου, επί το- 
σούτον θά παρατηρώμ#ν μικροτέοαν άνά- 
πτυξιν μέχρις ένός σημείου πού είνε πολύ 
δύσκο?νθν νά έξακριβιοθή.,

« Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΦΡίΙΠΙΝΟΥ 
ΓΕΝΟΥΣ »

Πόσην πραγματικώς μεγάλην εξέλιξιν έ 
λαβεν δ άοιστοκρατικοότεοος τύπος τής φύ 
σεως,ό δ ν θ ρ ω π π ς  άπό τής αρχικής πρώτο 
γόνου καταστάσεώς του! Ποιος άλλος παρά 
δάνθροιπινος νους δστις δλονεν εξελίσσεται 
θαυμασιώτερον, είμπορεί νά μή επιτυχή 
τό άκατόρθωτον!

Οί παραδεχόμετοι τήν παλαιάν θεωρίαν 
ήτοι τήν τού Δαοβίνου, υποστηρίζουν 
ταύτην εις τό γεγονός δτι δ Ανθρωποειδής 
πίθηκος δύναται νά πεοιπατή επί τών η 
πισθίωγ ποδών του. Είς τούτο έχομεν νά 
παρατηρήσωμεν, οτι κατόπιν τών τελευ 
τα ίων ερευνών αϊτινες έγιναν επ» τών πιθή 
κων, γνωρίζομεν δτι κανείς άπ5 αυτούς 
δέν εϊμπορεί νά βαδίση έχων δρθιον τβ 
σώμα* επίσης πολύ δυσκόλως εΐμπορεί νά 
ισοζυγίζη τό σώμα του, όταν πηδρ εϊς τό 
έδαφος, ενφ άτνιθέτως ευρίσκει μεγάλην 
ευκολίαν δταν περιπατή καί επί τών τεσ 
σάοων.φΦων του. έκτος βεβαίως τής περί 
πτώσεως άμύνης, δπότε σηκώνει τούς εμ 
προσθίους πόδας του, διά νά προφυλαχθή 
κατά τού επιτιθεμένου, βπως ακριβώς κά 
μνει καί δ ίππος.

Θά δυνηθή άρά γε δ Δόκτωρ ’Όσμπορ 
νάέπιτύχη τήν ύποστήριξιν τών συνάδελφων 
του επιστημόνων διά τήν τελικήν κατμρ
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γησιν τής του Δαρβίνου θεωρίας, ήν μέ 
χρι τοΰδε έχει παραδεχθή ή πλειοψηφία 
των επιστημόνων επί αρκετά έτη;

Εις άπαντα τα ερωτήματα ταΰτα, άπαν 
τά ψυχραίμιος 6 Δόκτωρ ’Όσμπορν, δτι 
άφ3 ής ημέρας άπεσκήρτισε των θεωριώ* 
του Δαρβίνου έτρεφε τάς μεγαλειτέρας 
των πεποιθήσεων επι του άλανθαστού τής 
θεωρίας του.

Ή  καταπληκτική έξέλιξις τού άνθρώπου 
δεν έπαυσεν ακόμη, ούτε εινε δυνατόν να 
παύση. Πάντοτε θά έπιζητή ό άνθρωπος 
νά βελτιώση την κατάστασίν του. καί θά 
προσπαθή νά καταλαμβάνη την πρώτήν 
θέσιν εκ των θαυμασιωτέρων επινοήσεων,

άπό άπόψεως πνευματικής, ευφυΐας, επι
μέλειας, μνήμης, δυνάμεως άνακαλνίψεων, 
καί κατανικήσεως των παρουσιαζομένων 
εμποδίων. ΕΙνε ό μόνος οργανισμός επί 
του πλανήτου μας, ό όποιος βελτιώνεται 
καθημερινώς, καί δεν δυνάμεθα ακόμη νά 
προΐδωμεν την τελικήν έξέλιξιν, που θά λά 
βη μέ τήν πάροδον των ετών, κατανικώκ
παν εμπόδιον, καί πάσαν;άντίδρασιν που 
ήθελεν είς τό μέλλον παρουσιασθή ενώπι
ον * του,

. Τέλος,

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο ΤΖΟ ΥΜ Π Α Ν Α Κ Ο Σ

Μούχε πή ή μανούλα μου 
μάθε γυιέ μου, γράμματα* 
μάθε κονχυλίσματα. 
κι* εγώ δέν τήν ακόυσα 
τζουμπανάκος γίνηκα. 
χίλια πρόβατα βοσκώ 
η έβδομήντα δυό σκυλιά* 
φλογερίτσα έκοψα 
άπό κίτρο κι* άπό ίληά 
κάθε πέτρα τή λαλώ 
κάθε κάστρο έκούεται.
Τάκουσε καί μιά κυρά 
μιά κυρά βασίλισσα .β 
—Ποιος είν* κείνος που λαλεί;

' Σύρτε φέρτε τον έδώ.
Νά λαλάη στίς πόρτες μας 
καί στις πορτοποΰλες μας 

I νά ξυπνάη χΐς βάγιες μας 
καί χΐς βαγιοπουλες μας 

_  - όηκόνων-ται πρωί
1 βυζαίνουν t i  μικρά*
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ΦΥΣΑΕΙ ψυχρός ό Ζέφυρος κΐ’ ή καλαμιά λυγίζει... 
κΐ* ή κορυφές της ή χλωρές σάν πώ; νά μουρμουρίζουν 

• κάτι ή μία όΐή' βίΛλανή μιλ§ καί ψιθυρίζει
κΓή κάθε μίά κί* όλες μαζί , σκοπόν, θλιφτόν άρχίζουν·..·

- . , 0 vv :j, ’’ ■ - ^ Λ.' . 5 , ·'
Μοιρολογίστρες κλαυθμηρές, θλιμμένες σου θυμίζουν 
γυναίκες, πού θρηνίζονται νεκρόν οπού χρονίζει 
δταν ή μιάτή διπλανή σιωπηλά άντικρΰζει 
καί κάτι σάν νά της θυμά, σκοπό θλιφτόν Αρχίζουν...

•Αγέρι δέρνει τό νερό τής λίμνη; καί βουίζει 
τό διάβα του κλαψιάρικο και παραπονεμένο,—/, 
δταν του δχτου τές ίτηές περνά καί ξεφυλλίζει

_ . . . .  . . i

ένφ σάνκάτ’ ή καλαμιές νά λένε πικραμένο,' 
μοιρολογίστρες σκυθρωπέ; λυπητερά βαΐζουν 
κΓ όλες μαζί κΐ* ή κάθε μια σάν μοιρολόι αρχίζουν.

Τ  Α  Η  Λ  I  0 Τ  Ρ  0 Π  I A
Κοντά στη λίμν* άνθίσανε ώραϊα και καμάρι 
κΐ* 6\,ο τό θέρος στάθηκαν στολίδι,και Χαρά, 
μοσκοβολιά χαρίζοντας καί μιά κρυΦούλά χ&ρι̂ .
—περήφανα, ολάνθιστα μέ τά ψηλά κορμιά.1

Πτό χέρι συχνοπότιστα παλιού περιβολάρη 
τά θραψερά φυντάνια τους άνέβαιναν,ψηλά^ 
όλόχλωρα καί τδνθη τους—σίν κύπελλα—εΓχαν πάρη 
όλη τή Χάρη, πού σκορπά ή Τειά κι* ή 'Ομορφιά.

Ωστόσο σάν χειμώνιασε καί ήρθ* ή συννεφιά
καί τά κορμιά καί τάνθια τους,.χλωμό σάν κεχραμπάρη
τό κρύο τού χυνάπωρου έξά^ανε καμμένα*-. t V.

m

ήρθε τό χέρι τό σκληρό καί to σκληρό σκεπίάρι^ 
τού—γέρου τά ξερρίζωσέ^χτυπο&ντάτ τα, Ενα βνα 
στον δχτο κατ«#έφαλα-^γιά νά σαπίσουν π«ιό|·*~

*1» <>i r. ΠΕ&ΑΕΡΕΝ
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Kupictt xott Κύριοι,
υποϊς ολοι οι επαγγελματιαι της καθη

μερινής βιοπάλης—άπερρυφημένοι και η
μείς, οί δημοσιογράφοι, από μίαν συνεχή, , 
ομοιόμορφόν σχεδόν,* καθημερινώς έκύεύ- 
ριστικήν και εξαντλητικήν εργασίαν, ή ο
ποία μάς απομυζά καί' μάς αποστραγγίζει 
και τον καιρόν καί την διαΟεσιν1 διά "κά- 
όε άλλην οίανδήποτε ένασχόλησιν εΥμεΟα εν 
τυχεις,όταν μάς δο>ση κάποιοςτήν ευνοϊκήν 
ευκαιρίαν έστω καί για λίγες στιγμές,νάφρε 
σκάροιμεν τ>ήν σκέι|»ιν μαφ εις κάτι τι πλέ-\ 
ον κομψόν τής καΌημερινής δημοσιογραφι 
κής διαίτης μας^—ν’ άφήσωμεν την καοδι 
άν μβις, νά λουσίίή στ’ αγαπημένα καί φίλ’ 
τατα νοσταλγημένα λουτρά των ωραίων 
αδυναμιών μας—νά δά>σωμεν καιρόν στην 
φαντασίαν μας ν’ ακούση νοερώς τό γλυ
κό μινυρισμα τής άστειρείτου καί « ά εί 
λα/ ε^υσης ’παγάς» τής ποιήσεως:—ν’ άνα- 
παυόώμεν καί κλείσωμεν ηδονικά τά μάτι 
α από την λικνιστικά νανουρίξουσαν τα- 
λάντευσιν των έπιχαρ/των ρυθμών της καί 
νά συγκτνηΟώμεν από την τρυφεράν άρμο 
νίαν των περιπαθών στεναγμών της...

Λιά τούτο χάριτας διπλάς καί διπλάς 
είιχαριστίας χρεωστώ εις τό άξιότιμον Διοι 
κητικόν Συμβούλιον του ενταύθα -Λυκείου 
των ‘Ελληνίδων Κυριών. Ευχαριστίας διά 
την τιμητικήν-κΐέπιεική συγκατάβασιν νά ςη 
τήση κχ* άπόμένα μίαν διάλεξιν εις την σεμ 
νήν αύτήν αίθουσαν του—-μιαν διάλεξιν διά 
την όποιαν, κχ· i-γώ μρ· την σειράν μου,
Κροκαταβολικώς ζητώ πολύ έπιεική χήν

ΑΠΗΓΓΕΛΘΕΙΣΑ,ΕΙΣ ΤΗίΙ ΑίθΟΥΣΒΝ ̂
' ~ ί χ  ελληΚια^Κ

προσοχήν τού εκλεκτού ακροατηρίου, πού 
τήν τιμά’. . Ευχαριστίας άκόμη διότι μου 
δίδει, τήν ευκαιρίαν έστωκαί έρασιτεχνικώς,. 
ε'στω καίέντελώς προχείρως,έξ αφορμής πολ 
λαπλών μου άσχολιών, νά όμιλήσο) διά 
τον πρώτον νεοέλληνα και ήπειρόηην ποιη 
τήν καί νά έπιτελέσο) ώς ελάχιστος ήπει- ' 
ροότήζ φίλος τών γραμμάτοιν καί εραστής 
τής ποιήσειος καθήκον πού χρεωστούμεν 
όλοι οί διανοούμενοι ήπειρώται πρός τον 
ποιητήν Ίιοάννην Βηλαράν

Κυρ(«ι κ«\ Κύριοι,
Μνήμων κχ5 αισΰαντικός ό ανθρώπινος , 

στοχασμός μ5 αίσΟαντικόν ένατένισμα. πρέ- , 
πει νά ξαναγυρίζη, κατά διαλείμματα, ,εϊς 
τούς καιρούς πού έπέρασαν καί με προσ^·;. ... 
κτικήν και δικαιοκρίτριαν τήν. ένίΐύμησιν,, 
νά Οεάτ,αι καί νά μελετά καί νά παρακο: 
λουί)ή νοερώς, είς τό αργόν μέν επί α π ο - . . 
φασιστικού εις τό κουραστικόν δέ καί ε
ξαντλητικόν άλλα στερρόποδον βάδιημά,,,, 
το)ν τούς ξεχωριστούς άνδρας πού , έ'ζησαν., . 
εις αυτούς καί £τούς φωτεινούς προδρόμους , , 
τών οποίων ή φυσιογνωμία ?ιάμπει ξεχωρι , 
ατά καί στολίζει τούς καιρούς, εκείνους., .

Δεν αποτελεί τούτο μίαν ευλαβητικήν , 
μόνον—καί άνθριυπίνην ύποχοέωσιν εν ο),, 
πιον τής προσπάθειας εκείνων,' οί όποιοι, ; , 
έχουσι διάνοιξη τούς δρομοης τής Ιδικής,, , . 
μα; ψυχικής, πνευματικής ,ή κοινωνικής 
ζωής.— Ούτε εΚε^ένα' άπλοϋν μόνον σέβα . , , 
σμα, στοιχκιο'ώ'ους άν^ρωπισμού, πρός 
τήν μνήμην εκείνων,· οί όποιοι£χουσι ερ*
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πρεπίσει καί καλλωπίσει μέ τά δώρα κα'ι 
τα στολίσματα της ΐδικής των διανοήσεως 
και τής ϊδικης των ψΐ’χικής, ώμορφιάς τον 
κοινόν Ναδν των ανθρωπίνων "Ιδεωδών 
ή έχουσιν απόθεση τιμαλη>ή κειμήλια και 
πολύτιμα κτερίσματα εις τα βάθρα τών 
αγαπημένων και γαληνιαίιον θεών τής Ε~ 
πιστήμης, τής τέχνης κα'ι τής ποιήσεως: 
Είνε μαζί καί μια φωτεινή καθοδήγησις, 
μια ρωμαλέα χειραγωγία καί μια άνεκτί- 
μητος παρηγοριά καί τόνωσις διά τάς έπερ- 
χομένας φάλαγγας τών υστερόχρονων πο
λεμιστών και διακόνων του Άνθρωπίνομ 
Ιδεώδους νά βλέπουν, νά αΐσθάνωνται, ν* 
ακούουν, νά όσς^ραίνωνται κα'ι νά ένθουσι- 
ούν από τάς αγαλλιάσεις ανεκδιηγητών ή- 
θικών ευφροσυνών δτι καί έπειτα άπύ το 
κύλισμα τών χρόνων καί τών αιώνων ακό
μη ή οΐαδήποτε ευγενής υπηρεσία εις τον 
Ναόν του ωραίου καί του καλοΟ.^ή οίαδή- 
ποιε ευγενής προσήλωσις, ή οΐαδήποτε ά- 
φωσιωμένη θητεία προς τά ωραία Ιδανι
κά καί τά ’Αθάνατα Είδωλα, όσα έλάτρευ 
σεν ό άνθρώπινος νους καί ή ’Ανθρώπινη 
Ευαισθησία, δεν εϊμποροΰν παρά νά έπα- 
ναγυρίζουν αϊσΟαντικήν την μνημοσύνην 
τών έπιγενομενών προς τους εύγενειςΊερεΐς 
και δικαιόκριτον τον στοχασμόν μ9 ευλαβή 
τικήν άναγνώρισιν νά έκτιμήση, νά κρίνη 
καί νά δοξολογήση τό έ’ργον των. Διότι ή 
αξία κάθε^έργου,Ιδιαζόντως πνευματικού ή 
ποιητικού κρίνεται περισσότερον άπό τον 
καιρόν κατά τον όποιον έφανερώθη καί ά
πό τάς περιστάσεις, άπό τάς όποιας έξεπο- 
ρευθη παρά άπό τό μεγαλείων ή τήν έκτα- 
σίν του: Μικροί ϊ) μεγάλοι, μεγαλύτεροι ή 
μέγιστοι, με φυσιογνωμίας ξεχωριστός καί 
λαμπράς, ώς τά μοναδικά μεγάλα άστρα, 
που σελαγίζουν περίλαμπρα καί ξεχωριστά 
εις τον βαθύν καί άτελείωτον πόντον τών 
άστεροφώτων χειμερινών νυκτών—ή ακό
μη θαμβότεροι καί όλιγώτερον περιφανείς, 
όπως μέσα εϊς τους πλειαδικονς αστερι
σμούς καί τά ςποτίσματα τών γαλάζιων 
τρεμολαμπίζουν άναμεσά των καί σημαδευ 
ονται εκδηλα κάποια Ισχυρότερα άστέρια— 
'—περισσότερον ή όλιγώτερον ένδοξοι—— 
ΰλοι όμως αίτοί οί πρόγονοι, αυτοί ot

πρόδρομοι, αυτοί οί δημιουργοί πρωτο
πόροι ενός σ ή μ ε ρ ο ν χάριν ενός αύ- 
ριον πού δεν θά  χ α ρ ο υ ν  αυτοί όλοι 
αυτοί οί θαρραλέοι στρατοκόποι τών δρό
μων τού πνεύματος—όλοι αυτοί οί όποιοι 
μέ τά μάτια «μπρος, πάντα εμπρός, προς 
μίαν υψηλήν κορυφήν καί προς ένα άτε
λείωτον δρόμον βαδίζουν έμπρός πάντα έμ 
προς—άναμερίζοντες τά βάτα πού ματώ
νουν τά χέρια των, πατώντες τ’ αγκάθια 
πού σχίζουν τά πόδια των, σς^ογγίζοντες 
μέ τώνα χέρι ή τήν λάσπην καί τον κονι- 
ορτόν τών ερειπίων που γκρεμίζουν στή 
διάβα τους, ή τον ιδρώτα πού πλημμυρίζει 
στο ψλεγόμενον άπό πυρετόν μέτωπόν των 
—ένφ μέ τάλλα κρατούσι'ν υψηλά τήν ση
μαίαν τών Ιδανικών τών "Ερώτων, τών 
Νοσταλγιών των όλοι αυτοί, μεγάλοι ή με 
γαλυτεροι, μικροί ή μικρότεροι, γνωστώτβ 
ροι ή μάλλον άγνωστοι, είνε οί ωραίοι 
μαρτυρικοί έργάται τής χθες άλλα καί οί 
ευγενικοί προάγγελοι καί δημιουργοί μι
ας ΑΥΡΙΟΝ !

Εϊνε ευτυχείς αί ψυχαί καί αί συνειδή
σεις έκεΐναι, πού εϊμπορούν νά τούς αϊσ- 
θανθούν, νά τούς f αρακολουθήσουν, νά 
τούς αγαπήσουν καί νά τούς θαυμάσουν 
μέσα στούς καιρούς πού έζησαν.

Και είνε ευτυχέστεροι οί στοχασμοί έ
κεΐ νοι, που εϊμποροΰν νά τούς κρίνουν ό
πως άξίζει κΐ’ όπως είνε δίκαιον καί πρέ- 
πον, άφού τούς τοποθετήσουν μέσα εις τό 
πλαίσιον τού καιρού των καί τούς βάλουν 
στά χέρια τους τήν ρομς^αίαν ή τά όπλα» 
πού ή έποχή τους εϊ μπορούσε νά τούς δώ 
ση διά τούς άγώνάς των,..Σήμερον ορθό· 
στηθοι καί υπερήφανοι θαλάσσιοι κολοσ
σοί σχίζουν τάς διαποντίονς εκτάσεις καί ό 
δαμαστής τής μανίας τού κύματος ατμός 
μέ τάκατάβλητα νεύρα καί τούς ακατάβλη
τους χαλύβδινους μυώνας θαυμαστών καί 
τρομερών μηχανών άντιστηθίζει ένάντια 
προς το κύμα νικήτριαν τήν ποντοπόρον 
πρώραν των βαρέων καί μεγάλων θωρη- 
κτών.,, ΜΙ τά ταραχώδη πτερά τών αερο

πλάνων, όπως ό τραχύς ιόντος άπό τήν 
έλικα, έτσι ό άσεπτος γαλανός αΐθέρα$
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αιΑακώνεται άπό την δαιμονίαν στροφά- 
λην των μηχανών... Αί αποστάσεις εκμη
δενίζονται, τά διαστήματα καταβροχθίζον
ται από τά γιγαντι^ιΐα ά'λματα τών σίδηρο 
δρόμων και τα μαγικά τών ασυρμάτων ρεΰ 
ματα εις χιλιάδας, λευγών αποστάσεις διαμε 
τακομίζουσι την άνθρωπίνην σκέψην και 
θέλησιν προς υπηρεσίαν τών ανθρωπίνων 
αναγκών. Και όμως!... Εις τό ύπέρλαμ- 
προν αυτό θέαμα τών εξαισίιον ανθρωπί
νων επινοίων καί ικανοτήτων ή ανθρώπι
νη συνείδησις και ή ανθρώπινη αισθαντι 
κότης μετά μνήμονος ευγνωμοσύνης ενθυ
μείται μέσα εις την άγρίαν ταραχήν τών 
μαύρων θαλασσών ένα λευκόν, μικρόν, ά 
διόρατον σημάδι: Τό μικρόν τύ κλυδονιζό 
μενον και χαροπα/Γαιον πρώτον λευκόν ι- 
στίον τής προότης μικρούλας βαρκοή/,φς — 
όταν ό πρώτος άφοβος θαλασσομάχος έρ. 
ρίφθη μ’ αυτήν δαμαστής τής θαλάσση^ 
είς τό κύμα!... Κ ι5 όταν ό μεγαλόπρεπο^ 
και μαύρος ‘συνειρμός τών κολοσσιαία^, 
τραίνων σχίζει'τώρα τους κάμπους καί τ ^  
βουνά ή άνθριοπίνη συνείδησις ενθυμείται 
μ5 αισθαντικήν ευγνωμοσύνην τον θαραλ- 
λέον καί άκοΰραστον πρώτον πεζοπόρον 
ταχυδρόμον του μικρού χωρίου, ό όποιος 
διά τήν υπηρεσίαν τών συνανθρώπων του 
καί διά τήν διαμετακόμησιν μιας επιστολής 
τιον ούτε τό γιγαντωδώς άλλώμενον τραι- 
νον τών σημερινών σιδηροδρόμων ούτε τό 
ιπτάμενον μαγικόν πτηνόν τών σημερινών 
πελωρίων αεροπλάνων ειχεν:. 5Αλλά έβάδι 
ζεν, έβάδιζεν, ημέρας . νύκτας ολοκλήρους 
διά πετρών καί τροχάλων, διά τριβόλων 
κΐ’ άκανθων!,.. Προς τον πρόδρομον πρώ 
τον εκείνον στρατοκόπον αξίζει κάθε ευ
λαβητικός σεβασμός.

Κ υρ ία ι xocl Κ ύ ρ ιο ι,
Διά τον ιστορίαν τής νεοελληνικής ποιή 

σειυς, ό Ή πειρώτης ποιητής Τωάννης Βη- 
λαράς, εινε ό μεγάλος πρόδρομος καί ό 
στρατοκόπος αυτός. Σάς έκοΰρασα ίσως 
μέσα είς μίαν πολΰχρωμον εικόνα. Δεν θά 
έτόλμων μήτε νά δακτυλοδεικτήσω κ&ν ενώ 
πιον τής προσοχής σας τήν εξαιρετικήν αυ: 

β ήν νεοελληνικήν ποιητικήν φυσιογνωμί αν

δίχως νά τήν πλησιάσω έστω καί μέ τ5 ά" 
δυνατα ιδικά μου χέρια είς τήν μεγαλείο)' 
δη καί πελωρίαν κορνίζαν τήν οποίαν άτέ“ 
χνως ίσως έδοκίμασα νά φιλοτεχνήσω, 9Αλ 
λά θάλασσα, θάλασσα καί πόντος άτελείω 
τος πανταχόθεν προλήψεων πλανών, περι
βάλλοντος εντελώς ακαταλλήλου διά πάσαν 
πνευματικήν κίνησιν ήσαν οι καιροί που ά 
ναφαίνετο ό Βηλαράς. Μιά οδυνηρά φω
νή του μάς κάμει νά αισθανθώμεν μέ πό
σην ατρόμητου* καί θαροαλέαν αντίληψην 
βλέπει τριγύρω του τό πέλαγος του σκότους 
καί τών πλανών; '

Εις τό πρώτόν του εκδοθέν στα 1814 
στην Κέρκυραν ίδιότροπον εις εμφάνισιν 
ορθογραφικόν βιβλιαράκι του «‘Η ρο- 
μέϊκη γλώσσα» ή οδυνηρά αγωνία του ποι 
ητοΰ κραυγάζει:

Ώ  πρόληψες του κόσμου 
τυράννοι τής Ψ··υχής 
ό κόσιιος σάς λατρεύει 
για νάναι δυστ ’χης!_

Ψυχή εξαιρετικά ευαίσθητος fTc τήν άρ 
μονικότητα τών ήχων καί εξαιρετικά διαυ
γής διανόησις, τεχνίτης απαράμιλλος τής 
απλής, ποιητικής άλλά^διαλαμπούς φράσε- 
ως ό Βηλαράς ευρέθη άρχομένοχ* του 
19)ου αίώνος εις μίαν αγωνίαν είς τήν ό 
ποιαν θά εχιρίσκετο ένας καλλιτέχνης μούσι 
κός μέσα εις συμπόσιον καννιβάλων άγ* 
ρίων... Κανείς ποιητής πρόδοομός του. 
Καμμιά ποίησις νεοελληνική. Μία γλώσσα 
βάρβαρος εις ήχους ποιητικούς, άμόοφω- 
τος εις δυναμικότητα έκφράσειος. Στιχο
πλόκοι άμουσοι καί κωμικοί ’"όμηροπαθεΤς 
συνέθετον εις δακτυλικά ομηρικά εξάμετρα 
ή Ιαμβικά τρίμετρα τών αρχαίων τραγω 
διών μίμους ποιημάτων, -διά νά έκφρά 
σουν τά αισθήματα τής ψυχής των. Τό γέ 
νος δουλωμένον. Ή  πατρίδα του σκλάβα 
πολιτικώς — κοινιονικώς, εκ μοιραίιην λό 
γων άναποφεχικτων πολύ άγουρος πολύ ά- 
προετοίμαστός ακόμη διά νά δεχθή μίαν 
ποιητικήν ιδιοφυίαν ώς του Βηλαρά.

Ούτε ή επτανησιακή κδν φωτεινή σχολή, 
ή όποια αργότερου διά του Σολωμοΰ έδη- 
μιουργει χόν ναόν τής νεωτέρας νεοελληνί



φ

κής'ποιήσεως,'του οποίου Ιν τοσοΰτω δ 
Βήλαράς έθεσε τον θεμέλιον λίθον— διότι 
ή ρωμαλέα αυτοί» έμφάνισις προ τον Σο- 
λωμοΰ εινε άναμφίρρηστον ou έχει έπιδρά- 
ση ευεργετίκώς και εις τον ίδιον Σολωμόν 
—δεν είχεν έμφανισθή ακόμη. Δυναται 
νά κρίνη κανένας λοιπόν ότι όμοιάλήθης 
•κα'ι ακριβής θα ήτο ή εΐκών, μιανής Ατε
λείωτου σκοτεινής θαλασσής, όπου μίαν 
αυγήν του 1ί))ού αιώνος τό μικρόν λευκόν 
άλλ9 άτρόμητον κα'ι θαλασσομάχον ιστίον 
τής ποιητικής και πνευματικής (ομορφιάς 
του Βηλαρα αψηφούσε να ριφθή εις τον 
πόντον προς μίαν μακρινήν ποιητικήν εκ
στρατείαν προς μίαν τρικυμιώδη Κολχιδα, 
δπόθεν κατάιρθωσεν 6 ευγενής και διανοη 
τικός πόιητής νά κομίση εις ήμ$ς τους νεο) 
τέρους τό χρυσόμαλλον δέρας τής πεφιλη-
μένης θεάς: τής αληθινής ποιήσεως.

*
* *

Ό  ’Ιωάννης Βηλαράς εγενήθη στα Γ ι
άννινα τό 1771. Ό  πατέρας του ήτο μέ- 

* λος μιας ευπόρου ηπειρωτικής οικογένειας, 
Ιατρός, και ή μητέρα του Ταρσίτσα Πελο 
πονησία. Έσπουδασε στό γυμνάσιο των 
Γιαννίνων τά πρώτα του γράμματα, αργό 
τέρα δέ εις τήν Πάδουαν τής Ιταλίας έ
σπουδασε τήν ιατρικήν. Δεν θά ένδιατρί 
ψω εις τάο όλίγας ύπαρχό,υσας βιογραφι- 
κάς σημεκάσεις περί αυτου. διότι δλαι ο
μοιόμορφοι, δανεισμένα» εΐτε από ,τόν μι' 
κρόν πρόλογον, μέ τόν όποιον ό ΙΙετρίδης 
έχει συνοδειίση τήν πριότην γενικήν ,έκδο- 
σιν των απάντων το0 ποιητοΰ στην Κέρκυ

δόσεις τρυ Ράίρτάνη( r(1859—1.87.1] είτε Α
πό τόν τελευταίαν. «τελή και πετσοκομμέ
νη» μεν. αυθαιοέτως, αλλά προλογισμένην 
Απ" τόν κ· Ζερβόν, — έκδοσιν . τον. Φε£η 
•δεν προη^τουν τίποτε* περισσότερον, τών 
γνωστών,. "Οτι έγεννήθη δηλαδή στά 1771 
—•ότι στ'ά. 17% —1797 προ τής καταλυσε- 
ως τής Βενετικής Δημοκρατίας ευρίσκετο 
fic τήν Βενετίαν τής ’Ιταλίας — ότι στά 
1814 έξεκοπυσε τό πρώτον τήν Ρωμέϊκην 
γλώσσαν και .μερικά ποιήματα — και τά 
1823 τήν 28 Δεκεμβρίου απεθανέ. ,πένης 
και δνστυχήσας μετά τόν θάνατον .τον Ά - 
λή —Πασσά· εις τήν αυλήν του υιοί» του ο
ποίου Βελή ΙΙασσά ήτο ιατρός. "Οτι ήκο- 
λούθησε παντού εις τάς εκστρατείας του 
τόν Βε?.ή Πασσά καί .ότι, άφησε συζυγον 
και δυο υΐους διά τους οποίους ώ- καιδι 
ά τήν οικογένειαν του εαπολυτως καμμία 
πληροφοοίαδέν διεσώθηπάρεξ, μιας μέ τήν 
οποίαν ό Πετρίδης εις τόν .πρόλογον τών 
απάντων τον 1827 εξομολογείται ότι τυ
πώνει δηλαδή, τά έργα του ό χ ι μ ό ν ο ν  
δ ι « ν ά γ ί ν,·.ο, ν ν κΝο ι ν ά ε ι ς  . τ ό

Ε θ ν ο ς . ά λ λ ά δ ι ά  ν Λ  , δ ο θ ή
κ α ι  κ ά π ο. ι α β ο ήνθ:ε ι α e tc
τ ή ν χ ή ο αν γ υ ν α ί κ α  τ ο ν , . ή
ο π ο ί α  δ ι ά  τ ά φ ρ ι κ τ Α τ ή ς π α 
τ ρ ί δ ά ς  δ υ σ τ υ χ ή μ α τ α  ε. μ ε ι--, ν j ·; > u *, " * η « „■ ,
ν ε ν  υ σ τ ε ρ η μ έ ν η  τ ω ν  α ν α 
γ κ α ί ω ν . , .  . %; ι .*·-*· ~ '

(συνέχεια *1ς τό σροσεχέ$)

\

, a ncsaaadn
•ewaart*

ραν τβ · 18^7, εϊτβ άπί> τάς δυο άλλος ν̂·~
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Ειμουν μικρά παιδί και μ* εφεονε' ή 
μάννα μου για πρώτη' cpooa στα Γιάννι
να από το χωριό μας, εξ ώρες μάκρυά, 
ιιρ μουλάρι,' γιατί της είχα παραφορτωθή 
εκείνη την φορά, φοβερίζοντας την, δ τι . 
θ 3 άροιοστουσα, άν δεν μ1 επαιονε—τδ μο 
νο πράγμα,που φόβώνταν,—κάετσι, για να 
μην άρρωστήσω. αναγκάστηκε νά με πά 
οη κΓ είδα για ποονΓη. φορά τζιαμί, (1) 
που δεν ήξερα ακόμα ως τότε ούτε και πώς 
τώλεγαν.

Άπόρεσα στην θέα του,* και ρώτησα τό 
τε την μάννα μου, που την θεωρούσα, ώς 
παντογνώστοα, κι5 άς μην ήξερε, ούτε την 
άλφα πώς την έλεγαν. ,

—Τ9 είνε αυτό, μάννα τό ψηλό καί 
στρογγυλό χτίριο, που ‘ ξεπερνάνει στο ψή 
λος και στο χόντοος ολα τά δέντρα του χα> 
ριοΐ» μαςΓ ; ■ <ν

—Αυτό (μου είπε ή μάννα μου, ή παν' 
τογνώστρα») είναι τζιαμί...

—Καί V είναι τό τζιαμί, μάννα*,'
Την ξανάρωτησα.' ~
—Τό τζιαμί.. (Μου είπε έκείνη άξιωτα 

τικά,) είναι τουρκοκλησιά...Έκκλησιά τών 
Τούρκων.., ' * - -

(1) ’Αραβική λέξη (<γκάμαχ»= συνάθροι 
ση, έκκλησή» άλλ’ εμείς οΐ Ήπειρώτες, 
όπως κι9 όλός ό'άλλος ελληνικές Κόσμος, 
όναμάζομε κυρίως τζιαμί τόν μ ι ν α- 
ρ έ (α) του τζαμιού, δηλαδϊϊ τόν ψηλόν 
καί στρογγυλόν πύργον, πουναι δίπλα 
στό κυρίως τζαμί\ ,

(α) Λέξη κι’ αυτή άραβική, προερχόμε 
νη έτυμολογικώς από τό «νουρ>>=:φώς καί 
σημαίνει’κυρίως φάρος, γιατί τέτοιοι εΐ- 
ταν στην Α ραβία οί φάροι έκεϊνον τόν 
καιρό, πριν νά χρησιμοποιηθούν ως έξάρ 
τηματων τζαμιών* * *

- · .. ·-■ ·’ ι; ^' Λ· :'■}.·· ,; λ·: :, · - . . . ' ,
Καί πριν νά χωνέψω , καλά—καλά τήν 

ενν,οια του τζιαμιου— ,ώς τουρκοκ?νησιάς, 
φανίστηκε από άπάν,ω 'στον όλοστρόγ ’ Γ 

. γυλον , εξώστη, .,(2) πουναι γύρα— ' ϊ  
γύρα στο τζιαμί καί μοιάζει σαν θεώρατο 
δαχτυλίδι σέ δάχτυλο ύπεργίγαντα, ,ενας « 
απροσαρκοφόρος, (3),μπαγλατώντας(4) , ·

—Τ’ είν! αυτός μάννα, (την '^αναρώτησά ' 
πάλε) που., φανίστηκε έκει ψηλά, στον έξώς ’ 
στη του τζαμιού; Πώς ανέβηκε, χωρίς σκά <ι> 
λα απάνω εκεί; , . , ,  ,

—Αυ-ςός. (μου ξαναπάντηοε.εκείνη) είναι 
χότζας (5) τουρκόπαπας.... Τό τζάμι είναι 
κούφιο κι9 έχει από μέσα κυκλωτη σκάλα, 
που άναιβαίνει ό χότζιας, χωρίς νά τόν βλέ . 
πουν άπ9 έξω,

Αυτή είναι ή πράίτη μου γνωριμία μέ . 
τό τζιαμί·, αλλά θά εξομολογηθώ·τήν ,άμαρ. * , 
τία μ·υ.... Ζήλεψα νάχουν’ οί παλιότουρ 
κοι τέτοια εκκλησία, μ? ολο, που τους μι Γ ■· -

(2) Αύτός ό στρογγυλός εξώστης τοϋτζα.^ ,; 
μιού λέγεται«σιεριφέ», αραβική λ έ |η =  Τ / . 
Ιερόν.

(3) S ap U ,σαρίκι λεξητουρκικη=Λίδαρις.

(4) Λέξη τουρκογ.ιαννιώπκη» ίοω$ παρα * .
φθορά τής τουρκικής «μπαγηρμάκ» :== 
κραυγάζω, φωνάζω μέ ολην μου τήν όύ 
ναμη, καί σημαίνει στα Γιάννινα καί σ’
όλην τήν ’Ήπειρο άποκλειστικώς τό φώ 
ναγμα τού Χότζα ψηλά άπό τόν μιναρέ, ; 
άλλ* οί, χριστιανοί Ήπειρώτες, πού τήν ' 
πήραν κι’ αύτοί αυτήν τήν λέξη,^ τής 
εδωκαν από φανατισμό και μίσος βέβαια 
τήν σημασία τού « γ κ a ρ I ζ c ι » π. χ . ·
Τό δικό μου τό γαϊδούρι μπαγλατάει κα 
λύτερα από τό δικό σου.

(.5) Λέξη αραβική (χαβατζά)=Ιεροσπου 
δασμένος, εφημέριος τζαμιού, διδάσκα
λος, άλλ* αώτός, πού άναιβαίνει απάνω 
στό σιεριφέ τού μιναρέ και μπαγλατάει 
λέγεται «μουεζίνης,(a) (imiesin), έπεκρά- 
•τησε όμως συνήθεια νά λέγεται κΓ αυτός 
χότζας, γιατί φοράει κΓ αύτός σαρίκι.

(α) Λέξη άραβική===*ράχτης, ψάλτης.
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σούσα καί τούς φοβώμουν.
Νά τούς μισώ τούς Τούρκους μ’είχε διδά 

ξει ήάγράμματη«παντογνώστρα»μάγναμου, 
επαναλαμβαίνοντάς μου κάθε φορά, πού 
φανίζοταν Τούρκοι στο χωριό μας είτε γιά 
νά εΐσπράξουν φόρους, είτε για νά κατα 
διώξουν κλέφτες καί φυγοδίκους, δτι οί 
Τούρκοι είχαν σκοτιοσει τόν Βασίλειά μας, 
τον Κωνσταντίνο, πού μαρμαρώθηκε κατό 
πι κι* ύστερα άπ5 αυτό μάς πήραν τήν 
ΙΙόλη κι5 έκαναν τιζαμι τους την ‘Αγια — 
Σοφία μας καί ζήλευα νάχΟυν οί Τούρκοι, 
οι αντίχριστοι, τζαμί, (1) και νά τούς φθ 
βούμαι μ3 έχει μάθει ένα θλιβερό τράγου 
δι τής Δυροπολίτισσας(2), πού τό τραγου
δούσαν στο χωριό μου καί τάκουγα συ
χνά, γιατί, δπως ελεγε αυτό τό τραγούδι, 
οί Τούρκοι έσφαξαν χριστιανούς.«σαν τ9άρ 
νιά τήν Πασχαλιά, τά κατσίκια τ’ “Αϊ— 
Γεργιού»(3) 1 2 3

(1) Σ’ έκεΐνη την έποχή, οσο «γράμμα 
τη κι* άν είτανμιά μητέρα, πάντα θάξερε 
τόν θρύλο τού σκοτωμού τού Κωνσταντί
νου τού Παλαιολόγου9 τού σκλαβώματος 
τής Πόλης καί τού τουρκεμού τής ‘Αγί 
ας Σοφίας, πού τόν δίδασκαν οΐ βάβες 
(γριές, προμήτορες) στα μικρά παιδιά.

(2) =  'Από τήν Δυρόπολη, ©πως λέγε
ται ή έλληνικώτατη κοιλάδα τούΔρύνου, 
της Βόρειας "Ηπειρως, πού βρίσκεται ση 
μέρα, έναντίον κάθε ανθρώπινου δίκαι
ου, στην άλβανική *Επικράτεια

(3) —«Μώρ* Δυροπολίτκσσα, μώρ* καύ
» (μόνη»
! «Σύντα π$ς στην έκκλησιά, ζηλεμένη,
ί «Με λαμπάδες, μέ κηριά, μώρ’ καϋμέ-
! (νη,

«Καί μέ μοσκοθυμιατά, ζηλεμένη, 
j «Γιά προσκύνα καί για μάς, μώρ’ καϋ-

(μένη»
, «Μην μάς ερθξίν ή Τουρκιά, ζηλεμένη,
j «Και μάς κάψη τά χωριά, μώρ’ καϋμένη,
ί «Καί μάς σφάξη, σάν τ’ άρνιά ζηλεμέ-
! (νη,

«Σάν τ’ αρνιά τή Πασκαλιά, μώρ* κα
ί (ϋμένη,

Τά κατσίκια τ’/'Α'ί—Γεργιού, (α) ζήλε 
j (μ^νη«»
; (α) ’Εθνικό’Ηπειρωτικό έθιμο, νά σφά
f ζουν την μεγάλη Πασχαλιά, όπως καί σ’
» όλην τήν άλλην Ελλάδα αρνιά, καί τού

'Αγίου Γεωργίου κατσίκια (ερίφια)

’Αλλά τι τά θέλετε. Καί μ3 δλα ταύτα, 
έμενα μού άρεγε τό τιζαμί, καί λυπώμουν, 
πού δεν είχαμε κι3 εμείς δίπλα στην έκκλη j
σιά μας ένα χτίριο ψηλό καί στρόγ/υλο, f
σάν κι3 αυτό, αργότερα όμως ίκανοποιή* ί;
θηκε ό χριστιανικός εγωισμός μου, δταν j
πήγα στην Σμύρνη, (3Άχ χιλιόκαλλη πεθα ί
μένη μας τώρα Σμύρνη !) κι3 είδα για !
πρώτη φορά καμπαναρειά, τό ύπέρψηλο ί
καμπαναρειό τής ‘Αγια Φωτεινής καί των 
άλλων Σμυρναίικων εκκλησιών,πού καί γΓ j
αυτό τήν έλεγαν τήν Σμύρνη μας οίΤούρκοι I
« Γ κ ι α ο ύ ρ (4) '31 σ μ^ύ ρ », ενφ στα ,
Γιάννινα καί σ3 δλην τήν 'Ήπειρο δεν έ· 1
πέτρεπεν ή Τουρκική Κυβέρνηση τά καμ- |
παναρειά,πού είχε γκρεμίσει τήν καταραμε r
νη χρονιά τού 1612 γιατί είχε σηκώσει έπα · ;
νάσταση ό Δεσπότης Διονύσιος δ Σκύλο 
σοφος (5)....κι3 όμως, δταν έβλεπα'τιζαμί ί
καί μάλιστα ψηλό κ ι5 ώμορφοχτισμένο,σάν j
τά μεγάλα τιζαμιάτής Πόλης, ζήλευε ή καρ 
διά μου.

Πέρασαν από τότε, πού είχα πρωτώρθει 
στά σκλαβωμένα Γ ιάννινα, χρόνια πολλά, δ 
ταν γύρισα λεύτερος στήν λευτερωμένη *Ή j
πειρω,άρχές Μάρτη 1913 καί μήν μπορών I
τας πλειά νά έγκαταστα0ώ στ3 αγαπημέ- !
νο χωριό μου, πο  ̂ Τδ είχαν χτίσει μέ τό |
(4)Λέξη άραβική=άπιστος,άθρη0*ος, κυ 

ρίως χριστιανός, καί κυριώτερον "Ελλη-. 1
νας, ένφ γιά τούς είδωλολάτρες οί Τούρ- *
κοι μεταχειρίζονται τήν σύνθετη Πέρσι- ί
κή λέξη « ά τ έ ς  — π ε ρ έ σ τ  »=πυρο- ί
λάτρης· |

(5>;Κατά τό έτος αύτό ό Ήπειρώτης έ- ;
πίσκοπος Τρίκκης (Τρικκάλων) Διονύσι- ί
ος, ό έπικαλβύμενος γιά τήν μεγάλη του j
μάθηση «Φιλόσοφος» Ικανέ έκείνη τήν <
άπότολμη έπανάσταση, πού στοίχισε {
ατούς καϋμένους τούς Γιαννιώτες νά έξω .
στούν από τό Φρούριο (Κάστρο), νά γεί- 
νουν όλες αί έκκλησιές τους τζ;αμιά, νά 
σφαγούν τόσοι άπ’ αυτούς άδικα καί νά 
καταστραφή τό άρχαΐο Πανεπιστήμιο |
(1262) των Φιλανθρωπηνών, πού εΐταν 
στό Νησί τής Λίμνης,καί τέλος, νά πια- (
στή κι’ ό ίδιος ζωντανός σέ μιά έξωτερι 
κή σπηλιά τού Φρουρίου, πού όνομάζε- 
ναι ακόμα καί σήμερα «Τρύπα τού Σκυ- >
λόσοφου», νά Υδαρή καί νά σταλή στήν j
Πόλη στό Σουλτάνο τό τομάρι του, πα- I
ραγεμισμόνο άχυρο, σ’ ένδειξη νίκης. 1
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αιμά τους και μέ τό αίμα των Τούρκων, 
πώσφαζαν,οί τουρκοφάγοι παππούδες μου , 
γιατί δέν είχε τό καϋμένο δπως και δεν έ 
χει ακόμα κι9ώς τά σήμερα,ούτε καν γραμ 
ματοδιδασκαλείο για τά ξενιτογεννημένα 
παιδιά μου, που ένα τό μικρότερο πήγαι
νε στο Νηπιαγωγείο, ενα στο Δημοτικό, 
ενα στην πρώτη ‘Ελληνικού κι9 δ.\λο στο 
Σχολαρχείο, τώφερε ή Μοίοά μου νά 
εγκατασταθώ στα Γιάννινα, σ9 ενα τουρκό ,· 
σπιτο, που είχαν φύγει οί κάτοικοί του 
στήν Τουρκία, στήν νότια, καί την ψηλό
τερη και την ψηλότεαη συνοικία, Μεοντά 
>η (1), πώχει τό μεγαλύτερο πηγάδι 
σε βάθος και σε πλάτος, μέ τό γευ- 
στικώτερο νερό του, πώπιναν άπ9 αύ- 
τό και πίνουν όλοι οί άρρωστοι, καί 
τό σπουδαιότερο για μένα, γιατί εί
χε δίπλα στήν αυλή του, ανάμεσα από 
δυό^κυπαρίσσια, ένα άπό τά ψη?ό;ερα, τά 
ώμοςφότερα καί τά ίστοοικώτεςα δεκοχτώ 
τζαμιά, που είχαν τότε τά Γιάννινα, τό πε 
ρίφημο τζαμί του Σιεμσιεντίν (2)Shems- ί 
heddin) μ9 έκτεταμένον περίβολον γύρα 
του, που χρησίμευε ώς νεκροταφείο τής συ 1 
νοικίας, τουρκικής άποκλειστικώς άλλοτε έ- ! 
πίτουρκοκ ρατίας. 1 2 *

( 1) Λέξη άραβική=3 πεδίον, άνοίχτό μέ 
ρος. ‘ Η /.έξη αυτή υίοΘετήΘηκε στήν 
γλωσσά μας μέ μεταφορική σημασία, τού 
« φ α ν ε ρ ό ς »  Π. χ . Τά δούζευε κρυ
φά αυτά τά πράγματα* άλλ9 ηρ3ε μια 
στιγμή καί βγήκαν όλα στ© μεϊντάνι. ^

Λέξη περσαραβική, σύνΘετη άπό τήν 
περσική « σ ι έ μ ς » καί τήν άραβική 
« *Ε ν τ 1 ν ))=:πίστη Θρησκεία» "Ηλιος 
τής πίστεως.

(2) Λέξη άραβική «φ « τ ή X» =»κατα-
χτητήςι πορθητής.

τούς πρώτους Ε φ τά  Τούρκους, τούς λε 
γομένους « Φ α τ ή χ η δ ε ς » (2), πούχε 
στείλει 6 Σουλτάνος γιά νά έ'ξουσιάση 
τήν Χώρα, των οποίων τά μνήματα σώ 
ζονταν άκόμα δίπλα στήν ά> ατολική αύ 
λή τής Ζωσιμαίας Σχολής, έως τά 1914, δ 
τε τά κατέστρεψε ή αμάθεια, ίσως κι9 ό 
φανατισμός, των μωρών αρμοδίων, γιά 
νά επεκτείνουν τήν αυλήν τής Σχολής 
παίρνοντας μέσα καί τό μικρό νεκροτα 
φείο τών Φατήχηδων!

Τό τζιαμί αυτό, γιά νά κάνωμε καί λί
γη ιστορία, είταντό πρώτο τζαμί, πούχε 
χτίστη στά Γ ιάννινα καί σ9 δλην τήν *Ή 
πείρο, γιατί έφερε — χρονολογία 1432, 
άκριβώς τού έτους πού είχαν παραδοθή, 

μέ συνθήκη, τά Γ ιάννινα κι9 δλη ή ’Ή 
πειρο στόν Σουλτάν— Μουράτ, στρατοπε
δευμένον στήν Μακεδονία κΓ 6 χτίτοράς 
του Σιεμσεντίν θά είταν κάνένας από

Τ’ όνομα «φ α τ ή X» (φατη 
χιέ) δόΘηκε καί σ* 2να άπ© τά δυό μεγ« 
λα ύπερλίμνια τζι«μι«>π©ϋ ύπάρχουν μέ 
σα στό Κάστρο άπ© τό̂  1612 τ© ανατολι
κό τζαμί, όπου κΓ © τάφος τοϋ άκέφα- 
λου κορμιού τούδιοιβοητου’Αλή—Πασισά, 
οχι άπό κάνέναν «Φ «τ η χ »— άλλ9 άπό 
Τήν κατάχτηση» τ©ύ Κάστρου, πώκαναν 
οί Τούοκοι, υποχρεωμένοι νά κατοικούν 
έξω άπό τό Κάστρο ως τά 1612, π£>γεινε ή 
άπαίσια επανάσταση τού Εκυλοσοφου,
κι9 έδιωξαν άπό μέσα μέ Φετφά (α) τούς 
χριστιανούς (="Ελληνας), ποϋ κατοικού
σαν μέσα προνομιακως.

(α) Φετφά, άραβική λέξη= ίερονομική 
απόφαση» γνωμοδότην.

(συνέχεια είς τό προσεχές)
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«· »* „ , ' ' ' · ).■■’ οι Γ· " , * „—Και για τον καινούργιο χαιρετισμό τι ε 
, χετε νά μου πήτε, δάσκαλέ, μου σοφέ;

' —Ποιο χαιρετισμό εννοείς άνθρωπέ μου 
καλέ; Γιατί υπάρχουν πολλά καί διάφορα 
είδη χαιρετισμού. Χαιρεεισμοί μέ ύποκλί* 
σεις εδαφιαίες και γελοία πλατεία.* ‘Η μέ
ση σαύτούς λυγίζει σά φίδι, έτοιμο νά σε 
τσιμπήσιι καί νά σου στάξη δηλητήριον, 
μέ την πρώτη ευκαιρία καί το στόμα άνοί 
γεται πλατύ σάν πιατέλα, άπ' την όποια
νομίζεις,πώς θά στάξη μέλι μά στάζει φαρμά 
κι. ‘Υπάρχουν ακόμα χαιρετισμοί, που συνί
στανται σ'ένσ γελοίο μονάχα μά δεν ξέρεις, 
άν τό γελοίο αυτό «Λατεβαίνει όλό'ίσα άπ' 

"' τον ουρανό, ή τό βγάζει στο φώς εδώ έπά- 
Ινω καμμιά άβυσσος...» Ποιο χαιρετισμό έν 
, νοείς, λοιπόν, άνθρωπέ μου καλέ;
·· Τό χαιρετισμό, πού, εγκαινίασαν τελευ
ταία ή δεσποινίδες τής πόλεώς μας.* Τό σκα 
’στό ρόδο τάχειλιού, που σαλείει άνεπαίσθη 

c τα σάν ένα έλαφρουτσικοάεράκι νά τρεμοκι 
νάη τά πέταλά του δσο γιά νά φανή λιγά- 
κι ή μαργαριταρένια σειρά τών δοντιών.

—Μ* αρέσει αυτός ό χαιρετισμός άπό αι
σθητικής άπόψεως; Γιά φαντάσου, τό σκα 

• στο ρόδο τού χειλιού νά τό τρεμοσαλεύη ' ε 
να έλαφρούτσικο αεράκι καί τ' αεράκι αυ
τό νά τύχη νά φυσάη στό ήλιόγερμα, γιά 
νά χαραχτή στ’ αχείλι μια μονοκονδυλιά ά 
πό μέλι, At τί λές; Δεν είνε ώραίο αυτό, 
καλέ μου φίλε;

—Μά νομίζητε, λοιπόν, ωραίο πράγμα, 
δάσκαλέ μσυ σοφέ, τό νά περνάτε μπροστά 
άπό μια δεσποινίδα, νά τή χαιρετάτε κατα
δεκτικότατα κι' αυτή μόλις νά τρεμοκινάη 
τά χείληα της, γιά νά φανούν άπό φιλαρέ 
σκεια τά δόντια της.,, Δέν fclvat ίδιο, πρά
γμα, πού κάνει κι' ό ήλιος άπ' τόν ουρανό 
έ/ν&ί επάνω; Έ τσι κι* ό μεγάλη Βσσίληάς

στέλνει φιλήματα σ' δλα τά πλάσματα εδώ 
στη γής κάτω. Μά βρίσκονται καί μερικά 
λουλούδια, πού μοχθηρά κλείουνε τά πέτα 
λά τους στό jjbo ^μεριάτικο φίλημά του.

—Πάλι παρεςηγήσεις, αιωνίως παρεξηγή 
σεις, άνθρωπε μου καλέ. "Αλλο ώραίο πράγ 
μα κι' άλλο πρακτικό. Στό παράδειγμα, πού 
έφερες ώραίο πράγμα, βέβαια, είνε νά βλέ 
πης ένα λουλούδι ν* άφίνεται ανοιχτό στό 
φίλημα τού ήλιου καί να σκορπάη την εύω 
διά, πού τού χάρισε ή Φύση, μά δεν είναι 
καθςλου πρακτικόν νά τό άχτιδολούζη δ 
μεσημεριάτικος ήλιος, γιατί σέ λίγες ώρες 
θά πέση λυώμα στη γής,. άπό την πολλή 
του κι' αύτό αγάπη.

—"Ώστε, σάν νά λέμε, αί δεσποινίδες, δ 
ταν ανοίγουν τά χειλάκια τους νά χαιρετή
σουν, διατρέχουν τον κίνδυνο νά πέσουν 
λυώματα στη γη; Συμβαίνει κι* έδώ τό .άσ
χημο νάναι καί πρακτικό; 'Αλλά προηγου
μένως μού είπατε μοΰ φαίνεται, πώς είναι 
ώρα.ϊο πράγμα τό τρεμοσάλεμα τών χειληών 
στό ήλιόγερμα. Πώς συμβιβάζονται λοιπόν 
αύτά» τά πράγματα;

—Ναι; δίκηο έχεις. Μά εδώ συμβαίνει τό 
αντίθετο τό ωραίο είναι συγχρόνως καί 
πρακτικό. "Οχι όμως γιατί κινδυνεύουν 
ή δεσποινίδες νά πέσουν λυώματα στη γης, 
μά είναι ανακατεμένη μιά κάποια άλλη Ι
στορία. . . . .  *

—Ποιά; ·
‘ "Εχε ύπομονή νά τήν άκούσης. Σκέφθη- 

κες ποτέ τό μύθο τής γεννήσεως της Ά θη 
νάς; Λένε λοιπόν, πώς, δταν π Άθηνά 
βγήκε άπό τό κεφάλι τού Δία, ό "Ολυμπος 
άρχισε νά τρέμη άπό κατάπληξι, ή γή έγινε 
έξαλλη άπό χαρά, ή θάλασσα άναταράχθη- 
κε άπό τά βάθη της κΓ ό ήλιος σταμάτησε 
τό άρμα του. Μήπως είσαι έτοιμος κ' εσύ, 
άνθρωπέ μου καλέ, νά πιστεύσης μαζί μέ 
τούς λεγομένους σοφούς, πώς δ μύθος αύ* 
τός εξηγείται μετεωρολογικώς; ΤΙ μέ κυττά- 
ζεις έτσι παράξενα στά μάτια; Μάθε, πώς δ 
μύθος τής Άθηνάς είναι ό μύθος τής ίδιας 
τής γυναίκας,Ό Όλυμπος νά Τ#ί·
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μή άπό κατάπληξι, γιατί ή γυναίκα μπόρε
σε καί τά βουνά νά μετακίνηση ακόμα, ή γη 
έγινε έξαλλη άπό χαρά, γιατί βρήκε τάληθι 

’ νό.στολίδι, πού κλείνει ώμορφες. ανατολές 
καί φωτοπεριχυμένες^δύσεις, βουνά, πού τά 
τρέφει ό ήλιος κι'άκρογιαλιά πού τά χαΐδεύ 
ει το κΰμα· ή θάλασσα άναταράχθηκε άπό 
τά θάθη της,t γιατί βρήκε τό καμάρι τής, 
βρήκε τή νεράιδα της κι' ό ήλιος σταμάτη , 
σε τό άρμα του, γιατί βρήκε την κυρά καί·, 
τή ρήγισσά των!1 ' ■ · » . !  I · · ■

—Μά τί σχέση έχει, δάσκαλέ μου σοφέ, .ή ' 
γέννηση τής ζ γυναίκας μέ τό χαιρετισμό , 
τών όεσποινίοων τής πόλεώς μας;

—Χά, Χά, Χά, !, Μ' άφού μπόρεσε νά 
μετακίνηση τά βουνά, πρέπει, νά νευρι 

•άζης γιά τόν καινούργιο χαιρετισμό καί ν' 
άπορης κ'έσύ, φτωχέ θνητέ, γιατί είμαστε 
καρφωμένοι πίσω ,της, συζητούμε πάντα 
γι' αυτή κι’ αυτή τή στιγμή κι* έγώ καί σύ 
καλέ μου φίλε, είμαστε κρεμασμένοι άπό τά 

. βυσινάτη; χείλη....Καί συζητούμε γιά .αισ
θητική καί πραγματικότητα τού κενούργιου 
χαιρετισμού, χωρίς νά ξέρουμε τά μυστήρια 
τής γυναικείας ψυχή; καί τού γυναικείου 
.κορμιού; (

—Καί πολλά μάλιστα.' f
—Μπορείτε νά μού τά έξηγήσητε;
—Θά προσπαθήσω. Τόν. παλαιό/καιρό,' 

φίλτατέ μου, όταν ή γυναίκα σκλάβωνε τό 
λαιμό της μέσα σ’ ένα κλειστό . ώς. απάνω 
κολλάρο κι' έσερνε τό φόρεμά1 της μέ τήν 
.ούρά( ώς τή γή καί άφινε μονάχα άνοιχτά 
ύυό μαύρα μάτια, μιά ,,κονδυλένια μύτη κι* 
ένα μπιζουύένιο στοματάκι καί ιόν καρπό 
ένός παχουλού κι' άφράτου χεριού, σέ χαι- 

' ρετούσε δίνόντά ,σ,ου σφιχτά τό χέρι, ρίχ- 
,νο.ντάς σου μιά φεγγοβολή ματιά, γελώντας 
τέλος>μ*. όλη της, τήν καρδιά., Κρατούσε 
σφιχτά δεμένες τές σελίδες τού ώραίου βι
βλίου τού στόματός της καί σού άπλωνε’ά« 
νοιχτό τό βιβλίο τής καρδιάς της. Τώρα, 
πόύ ή γυναίκα μάς άπεκάλυψε καί τήν τε

λ ευ τα ία  αμαρτωλή πτυχή του, σώματός της, 
δέ μάς ρίχνει πειά φεγγόβολες ματιές, δέ 
μάς χαιρετάει μέ τήν καρδιά της ΗαΙ τό χέ 
ρι μάς τό δίνει μέ πολλή προφύλ<*5η»

τά χέρια μας νάναι μολυσματικές έστίες. Γι 
ατί τό σφιχτοσφίξιμο τού χεριού, τό φεγγο 
βόλημα τού ματοιού καί τ' όλοκάρδιο γέ
λιο σού δίνουν άνοιχτή τή σελίδα μιάς καρ 
διάς. Μ' αυτό δέ συνέφερε τές γυναίκες. 
Γιατί, άν μπορούσαμε ν’άποκαλύπτωμεν τά 
μυστικά τού κορμιού καί τής ψυχής άντάμα 
θά τοΐς λέγαμε; Γυναίκα, σέ γνωρίσαμε 
Καί μαζύ μέ τα Ί . Μωρεάς θά καπνίζαμε 
αντίκρυ στη σελήνη, τήν άγριοκερασένια 
πίπα, χωρίς ή παράξενη σφαίρα τ ' ουρανού 
νά μάς φοβίζη . Καί βρήκαν τόν κλειστό 
αυτό χαιρετισμό, τό αινιγματικό τρεμοσάλε 
μα^τάχειλιού, πού δεν ξέρεις τι κρύβει αυ
τός ό χαιρετισμός; Φιλία, έρωτα, πάθ^ς, κα 
λωσύνη, πόθος, έχθρα, μοχθηρία, ζήλεια, 
τί; "Α γυναίκες,., γυναίκες...

Εκείνη τή στιγμή πέρασε άπό μπροστά 
σας μιά γνωστή Δεσποινίς. Μάς χαιρέτησε 
σύμφωνα μέ τόν καινούργιο, τόν κλειστό 
χαιρετισμό. ‘Ο κ. 'Αναξαγόρας γέλασε σαρ 
καστικά καί μέ έκύτταξε εξεταστικά ατά 
μάτια.

—Σάς αρέσει αληθινά αυτός' ό χαιρετι
σμός δάσκαλέ μου σοφέ, ή τόσην ώρα μέ 
κοροϊδεύετε;

Δέ φταίει ό χαιρετισμός, φταίει εκείνη, 
πού χαιρέτησε. Δέ φταίει ή θάλασσα, δταν 
ένας κακός ποιητής τή λέγει «μαύρη σάν 
καρά μπούγιά». Ή  θάλασσα είνε πάντα 
γαλήνη κι’ ώραία, μά ό ποιητής είνε μαύ
ρος κι' άλλαλος. Ή  Δεσποινίς αυτή δεν έ'- 
χει ταλέντο* τήν τρώγει, όπως καί πολλούς 
συγγραφείς, ή δουλική μίμησις. Κι' αύτή 
θά μιμήθηκε άσφαλώς κάποια άλλη συνά
δελφό της στη ζωή. Καί θά συνεβούλευα 
τήν καλή Δεσποινίδα ν' άφήση τά τρεμο- 
τσακίσματα τών χειληών, γιατί, « ού παν
τός πλέίν είς Κόρινθον», έκτος άν εύρεθή
κάποιος πού θά τής διδάξη τούς στοιχειώ
δεις κανόνας.

—Μήπως είσθε υποψήφιος καθηγητής;
—Έγώ; "Οχι. Μά μή νομίζεις, ότι κά

μεις κι' εσύ.,.
ι 1 ι

Π. Γ. Φ Α Ν ,
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« ΑΧΘΡΟΠΙΚΕΙ ΙΙΤ0Ρ1Ε1»
Δ. Ν. ΓΑΛΑΝΗ

Οί νέοι δέν ήμπορεί νά έχουν εύθύς ά 
πό τά .πρώτα γραψίματά τους μια δική τους 
όλότελα προσωπικότητα. Σπάνιοι είνε ε
κείνοι οί συγγραφείς, που γενιούνται μέ 
πρωτοτυπία* οί άλλοι καί οί πλέον δόκιμοι 
στα πρώτά τους βήματα είναι έπηρεασμέ- 
νοι άπό τές διάφορες σχολές. Αρκεί μονά
χα νά μή παρατηρεΐται μια δουλική μίμηση 
κι' έξάρτησι στδ γράψιμο, γιατί τότε δέν 
πρόκειται γιά καλλιτέχνη άλλα γιά κισσό, 
πού σκαρφαλώνή στες ώμορφες άγράμπε- 
λες. *Η δουλική δέ αυτή έξάρτησι καί μί
μηση είναι κατάδηλη αρκεί νά κυττάξη 
κανένας ένα καλλιτέχνημα ένδς νεαρού τε 
χνίτου καί θά πεισθή; δταν θά λείπη άπ' 
αύτδ ή καλαισθησία, μιά πάποια εσωτερι
κή αρμονία, ένας κάποιος βαθύτερος πό
νος, πού προδίδει άλάθεστα τήν προσωπι 
κότητα.

*0 κ. Δ. Γαλάνης—νεαρδς ήλικίας όχι 
παραπάνω άπδ 20 χρόνων—μέ τή συλλογή 
του «Ανθρώπινες Ιστορίες», πού έβγαλε 
τώρα τελαυταία στήν 'Αθήνα, έχει ό, τι λέ
με παραπάνω, Πολλοί είπαν καί πολύ σω
στά, πώς είναι άπηρεασμένες άπδ τδν Κα 
ρυωτάκη κι' άλλοι όχι τόσο σωστά οτι φα
νερώνεται πειδ πολύ στά ποιημκτά του ή 
«άνθιακή τεχνοτροπία.» Τό βέβαιο είναι, 
οτι όλα τά ποιήματα τής συλλογής διαπνέ 
ονται άπδ μία απαισιοδοξία διά τή ζωή κι' 
όλα έχουν ένα σαρκσσμδ γιά τά ανθρώπι
να πράγματα, μ' ένα χιούμορ προερχόμενο 
άπδ βαθειά συμπόνια γιά τδν άνθρωπο, 
δηλ. όλότελα αισθητικός στήν εκλογή των 
θεμάτων καί τή διατύπωσι τών στοχασμών 
καί αισθημάτων. Μά ό σαρκασμός αυτός 
καί τδ λεπτό χιούμορ, δσο κι' άν είναι δα 
νεισμένα από τόν Καρυωτάκη, είναι τού κ. 
Γαλάνη. Κ' όπως θά εύρίσκονταν ό πολύ 
λεπτός κριτικός, πού θά παρατηρούσε, ότι 
τά θέματα τών ποιημάτων του δέν είναι 
καθαυτό πρωτότυπα κι* άλλοι θάλεγαν, 
πώς μερικά δέν είναι μέσα στόν κύκλο τής 
αισθητικής τής τέχνης. Γιά τόν̂  πρώτο θά- 
χουμε νά παρατηρήσουμε, πώς ή πρωτοτυ 
πια δέν είναι τδ «άπαντον» ενός καλλιτε
χνήματος, άρκεί νά μήν ύπάρχη δουλική 
μίμησι κι' έξάρτησι* καί γι’ αυτό είπαμε
0ρκετά παραπάνω, Οί δεύτεροι θά είχαν

κάπου—κάπου κάπως δίκαιον άλλά είνε τό 
σο ώραίες αί περιποιήσεις, ώστε μιά έξαίρε- 
σις δέν μπορεί νά διάψευσή τόν κανόνα.

Άλλά γιατί νά μή περιμένη <5 κ, Γαλάνης 
νά ώριμάση ή άτομικότης του, νά γίνη έ
νας τ έ λ ε ι ο ς π ο ι η τ ή ς  κι' ύστε
ρα νά βγάλη μιά συλλογή εντελώς δική του; 
Άλλ' αυτό είναι γιά κείνους πού δέ βρή
καν τδ δρόμο τής ψυχής του. *0 κ, όμως 
Γαλάνης βρήκε τό δρομο τής ψυχής του (μή 
λησμονούμε, πώς άρχησε νά γράφη ερωτικά 
καί φυσιολατρικά τραγούδια ριγμένα σέ δι 
άφορα περιοδικά κι' εφημερίδες) κι' όταν 
θά βγάλη μιά δεύτερη συλλογή, δέ θά κά· 
μη άλλο τίποτε, παρά θ ’ άκολουθήση μέ 
καλλιτεχνική εύσυνειδησία καί περισσότερη 
αυτοτέλεια τόν ίδιο δρόμο, τό δρόμο τό δι
κό του.

'« Η  Σ A Ρ Κ A > (Μ,Β |ZT|)p||Mi|)
ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΝΕΛΛΗ—ΣΙΣΥΦΟΥ

*0 δημιουργός— είτε ποιητής είναι είτε 
πεζογράφος καί γενικά καλ/νίτέχνης δέν ά 
ποτελεί ποτέ αύτοτελές φαινόμενο στήν 
κοινωνία. Ή προσωπικότης του δέν είναι 
μιά απλή μονάδα, πού δέν έρχεται σ' επα
φή μέ τήν καθολική ζωή. *0 όημιουργδς εμ 
πνέεται πάντα άπδ τή γύρω του '#ωή, τά 
θέματά του βγαίνουν ολοϊσα άπ' αύτή 
κπθ' ακολουθίαν ή άξία ένδς δημουργού 
έξαρτάιαι άπό τδ περιβάλλον, πού ςή καί 
κινείται. Έρωτάται όμως: αύτόν τό / δημι 
ουργδ θά τδν άκολουθήσουν πιστά ή μά
ζες, δταν αίσθητοποιή καί τελεολυνή τές 
ύποαισθητικές αξίες τής τέχνης, πού βρί 
σκονται μέσα του καί δέ ζωντανεύουν πα- % 
ρά μέ τήν επίδραση τής κοινωνικής ζωής;

Καί πειδ συγκεκριμένα. Στόν κ. Κανελλή, 
πού έμπνέεται αποκλειστικά άπδ τήν επο
χή του, ό ι.όιμος θά βρή τόν εαυτόν του 
καί τή λύτρωσή του; ’Ηρθε τάχα ό άναμε 
νόμενος μεσσίας τής τέχνης, στόν όποιο θά 
πέσουν νά προσκυνήσουν οί ταπεινοί, τής 
γής, οί κολασμένοι, οί τιποτένιοι, πού τρέ 
φουν πάντα τήν προσδοκία κάποιας άπαλ 
λαγής;

Νομίζω όχι. Είναι άλήθβια, πώς ό συγ
γραφέας τής «Σάρκας» θέλει νά μεταφέρη 
στήν ‘Ελλάδα Δοσιογιέφσκυ, Γκορκυ καί 
τούς έξέχοντας αντιπροσώπους τής Ρωσσι* 
κής λογοτεχνίας, Τά πρόσωπα τού μυθι
στορήματος του έχουν κάποιες όμοιότητές 
μέ πρόσωπα, πού συναντάει κανένας οίά <
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μυθιστορήματα τού Δοσιογίέφσκυ. *0 κ. 
Κανελλής γίνεται κάπου—κάπου καί χημι 
κός, έργαζόμενος στό εργαστήρι τής ψυ
χής. Τό τυφλό ένστικτο, πού όδηγεΐ τόν 
άνθρωπο τυφλά στήν απόλαυση κτηνωδι 
κής ζωύ<:, παρουσιάζεται μέσα σέ σελίδες 
τοΰ βιβλίου, μέ άληθινή ζωντανή παραστα 
τικότητα. 40  κόρος, όμως πού έρχεται ύσ
τερα από τόν κοοεσιιό. ή ανία καί ή πλή- 
?η, πού αποτελούν πάντα τούς ίδιους καί 
ίδιους συντρόφους τών πράξεών μας, δέν 
άφίνουν σχεδόν καθόλου νά ξεγλυστράη 
από τήν καοδιά κάποιος πόνος, κάποιος 
οίκτος. Αΰτό ακριβώς λείπει άπό τό βιβλί 
ο τού κ. Κανελλή, γιά νά έ£ακολουθήσου 
ιιε τήν όμοίωση μέ τό Δοσιογέφσκυ. 
Πουθενά έκεϊ. μέσα ένας μέθυσος σαρκο- 
κτήτωρ δέν άνεβάζη τά χέρια του απελ
πισμένα στόν ούρανό γιά νά πή μια προ
σευχή. Πούναι τό βαθύ κλάμμα τής "Ελ
λης: Πούναι τό ψυχικό μαρτύριο, πού αί- 
σθάνεται ιιιά ανθρώπινη ψυχή, δταν δέν 
μπορεί νάξεκολλήση άπό ήδονή, έν ώ αί- 
σθάνεται καί νοιώθει, δτι αύτό τό πράγμα 
τή φθείρει κα) τήν καταστρέφει...."^να πι 
κρό χαμόγελο δέν ξεφεύγη ποτέ. *Ένα δά 
κου, ένας πόνος δέν ζεγλυστράη άπ' τήν 
καοδιά. "Ωστε, λοιπόν, άλήθεια ό κ. Κανελ 
λής δέν τρέφει κααμιά συμπάθεια ο* αύ- 
τές τές πόονες καί σ' αύτούς τούς μέθυ
σους: Φταίει, λοιπόν, ό άνθοωπος, πού 
κατήντησε έτσι ή φταίει κάτι άλλο: Κ* ή
άθλιότης αυτή θά τού στειρέψη κάθε άπό- 
θεμα ήθικής δυναμικότητος καί δέ θά μπο 
ρέση ποτέ νά λυτρωθή καί νά νικήση; Γι' 
αυτά τά πράγματα ό κ. Κανελλής μάς άφί 
νει τελείως άδιάφορους καί άσυγκινήτους.

Μήπως δμως ό κ. Κανελλής γράφοντας 
τό βιβλίο του αύτό θέλεσε 04ΐ\<ο% νά δια- 
σκεδάση τόν κόσμο; ’Επιτρέπεται μιά σύγ
κριση μέ τό Λουκιανό, τόν Άρρετινο τό 
Βοκκάκιο; Δυστυχώς καί σ' αύτό δχι. *Η 
άσχημίφ σ'δλο τό βιβλίο (κι' δταν λέμε άσ
χημο, έννοούμε κάθε πράγμα από τό όποι 
ο απουσιάζει ή αρμονία καί πού είνε ,κατά 
τή φράσι τού Λαλό, άντίθετο πρός τό ώ- 
ραίον, πρός τό υψηλόν καί έπειδή έδώ πρό

κειται γιά διασκεδαστική άπόλαυση πρός . 
τό π ν ε ΰ μ α δέν άφίνει νά θαυμάσου
με καί μιά γραμμή άπό τό σώμα τής ήρωΐ- 
δος του ή νά σταθούμε σ' έκσταση θαμβω 
τική μπροστά στήν πλαστική ώμορφιά ή 
νά γελάσουμε πικρά γιά τό κατάντημα τής 
«άπωλεσθείση; ώραιότητος». ‘Υπάρχουν σε
λίδες έτσι γραμμένες, πού άθέλητα κοκκι
νίζεις άπό όργή πρώτα γιά τό βιβλίο κ’ ύσ- 
στερα γιά τόν άνθρωπο, πού τώγραψ3.

Καί γιά νά τελειώνουμε: "Αν ή πολύ—
πολύ δυνατές σκηνές στήν περιγραφή, ή 
κάπου—κάπου πετυχημένες εικόνες, μάς 
ύπέβαλλαν τήν βαδειά συμπόνια, τότε τό 
βιβλίο τού κ.Κ ανελλή θά ήταν άριστούργη 
μα.

Π. Φ .

—  ■.. ■ ■ — «Τ- , γ · | · "  11 l !, l l l , - > -  _________

« IE P H O ! Ι Ϊ Τ Α Μ Π Β Ζ »
Μ. ΒΙΧΑΝΦΗ.

*0 κ. Μ. Βισάνθης μάς παρουσίασε τελευ 
ταια ένα βιβλίο, δπου φελανσάρουν όκτώ ή 
δέκα διηγήματα, μέ τήν άξίωσι νά γνωρί
σουμε τόν άνθρωπο, πού μεταναστεύει 
στήν 'Αμερική. Έάν τόν γνωρίσαμε τόν άν 
θρωπο ή δχι, αύτό δέν τόν ενδιαφέρει τόν 
κ. Βισάνθη, Α όποιος άρκείται νά σχεδιάζη 
μονάχα μέ ?όγια τύπους, θέλοντας ϊσως’νά 
έκφράση λογοτεχνικά τό μεγάλο καλλιτέ
χνη Βάσο. *0 Βάσος έκφράζεται σέ χρώ
ματα καί οέ καταπλήσσει μέ τήν τέχνη 
του, μά ό κ. Βισάνθης, μέ τΐ μπορεί νά σέ 
κατάπληξη; Τό ύφος του άνοστο, γεμάτο ά
πό έπιτηδευμένες φράσεις, άσυνάρτητο τές 
πολλές φορές, πάντα άμουσο καί άκαλέσθη 
το, φανερώνει άνθρωπο πού προσπαθεί 
νά ύψώση ένα οίκοδόμημα, γεμάτο
άπό λέξεις, τΐ φρίκη δμως! ‘Η λέξη γιά 
τόν κ. Βισάνθη είναι τό «άπαντον» τής τέ 
χνης του, άδιαφορώντας, άν κρύβεται τί
ποτα κάτω άπ' αύτή τή λέξη. Γιατί οί τύ
ποι, πού περιγράφει, δέν είναι τύποι, εί-
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ναι δλοι ανδρείκελα, μαριονέτες. Στό «ρώ- 
to διήγημα αρχίζει μάλιστα έτσι: ,Στή yam , 
ά τής κάμαρας εκείνης * τρεις ανθρώπινες 
μαριονέιβς ετοιμαζόντανε για τό ξετύλι-){ 
γμα μιας πράξης...» 'Αλλοίμονο δμως «οι 
τρεις αύτές μαριονέτες ετοιμάζονταν γιά 
τό ξ^τύλιγμα ολοκλήρου τού βιβλίου..,» .

1 0  S5 ATP0  STHlf Α Β 1  ΙΑ Ι  
Π Ο Ο  U EIPA U

Γ'/'·1 ■* ι ;

"· * I l f

Μολλιέρου, όπου στό ρόλο του «Άρπαγει- 
ών» διακοίθηκε ό Χρ. Νέζερ. Μοναδικός 
δημιουργός, αλήθεια στους ρόλους των έρ- 
‘γών τοΰ Μολλιέρου’. Κι* 'όσο* ξέρουν * τόν 
’«Φιλάργυρο», μπορούν* νά φαντασθούν τές 

ι.» άπρόοπτεςί σκηνές, όπου ό κ. Νέζερ ήταν, 
θαυιιάσιος.,

Όί Πειραιώτες δεν είνε άονάχα ’ γι* άύτό 
εύτυχείς. Είναι εύτυγεΐς πρό πάντων, για 
τι τυχαίνει νά έχουν δήμαρχο τόν κ. -Παγα- 
γιωτόπουλο; πού δίνει πάντα σέ κάθε Καλ
λιτεχνική .κίνησι —είτε πρόκειται' για θ·α- 
τρο, γιά [μουσική, vta ' περιοδικό—άμέρι- 

• στη τήν 'ύποστήριξί τον. - ί

ν  ■ ♦ ί

Δεν είναι υπερβολή, άν πή κανείς πώς 
στήν Αθήνα θεατρική κίνησις κατ' ουσί
αν δεν υπάρχει, "Υστερα άπό τή διάλυση 
τής «Έλευθέρας Σκηνής», πού μέ ζημίες 
τήν κράτησε στα δόντια δυό κοντά χρόνια 
ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη καί τήν άναχώρη* 
σι τής ίδιας διά τήν 'Αμερική, όλα τά καλά 
στελέχη τού θεάσου της σκορπίσθηκαν 'έ· 
δώ κ' εκεί. 'Επίσης ή κ. Κυβέλη δέν πρό
κειται πρός τό παρόν τουλάχιστο νά εγκαι 
νιάση έφετεινή σαιζόν.

Ευτυχώς τήν έλλειψι αυτή τήν άναπλη- 
ρώνει κάπως ό θίασσος Πρωτοπορίας πού 
δίνει στό θεατράκι των «‘Ηλυσίων» υπό 
τή διεύθυνσι τής συμπαθεστάτης καλλιτέχ- 
νιδος δίδος Τασίας Άδάμ τακτικός έβδομα 
διαΐε; παραστάσεις μέ έργα ελληνικά καί. 
ξένα. ‘Ω; τώρα δόθηκαν δυό φιλολογικές 
βραδυές, μ' έργα διαλεχτά καί πρωτότυπα, 
μ"άρκετή επιτυχία, τήν όποια άλλωστε έγ-
γυάται ή εξαιρετικά κομψή καί γεμάτη ά
πό καλλιτεχνική διαίσθησι καί παρατήρη 
σι ή ψυχή τής γνωστός ήδη στό Γιαννιώτικο 
κοινό δίδος Τασί^^Αδά|ΐ. _ .

Οί Πειραιώτές~ϊιπόρεΐ νά ' λογίζουν τόν' 
εαυτό τους ευτυχή, γιατί έχουν θίασο άπο 
τελούμενο άπό τούς * κ. κ. Χριστ. Νέζερ, 
Δεδραμήν, Παρασκευάν, Γαβριηλήδην μάζύ 
μέ τούς όποίους συμπράττει καί τό ζεύγος 
Μουσούρπ, ’ * ’ 1

‘Ως τώρα δόθηκε ό «Φιλάργυρος» τοΰ

*Διόρθ«σις.

Τb είς τό ποόήγούμενον τεύχος δημοσι- 
ευθέν, μέ τόν τίτλον «Εντυπώσεις καί 
σκέψεις άπό τό Συνεδρίαν τής Μητρότητος», 
ύπεγράφετο κατέ λάθος ΰπό τού.κ., Πάνου 
Φάντη. Τό έν λόγφ δηιιοσίευμα ανήκει εις 
είδικώς πάρακολουθήσαντα τό * συνεδρίαν* 
φίλτατον [ της ’«Έλλοπίας» συνεργάτην,'ά- 
ρεσκόμενον νά μένη υπό ,τήν άνωνυμίαν._, -

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ ο ν Ε ύ ά γ ' Π α π α ν ι κ ο λ ά -  
ο υ Ψ ή ν a . "Εγεινε παράλειψις κα
τά λάθος. Τεύχη έστάλησαν.

Κ ο ν, Γ·ε Ο ο έ Λ  y  *Α θ ,ή ν α ς. Σάς 
άίπαντήσαμε είς τό γράμμα"πρός τόν κ. Ν. 
Σταυρόπούλον. '* ■'

Κ ο ν'Γ. Π α  π Γα γ έ ώ ρ ν ί ο ’υ— Κ «
. τ « ρ ρ ά κ τ η ν . Τεύχη έστάλησαν. Μέ 
. πρώτην ευκαιρίαν θα σάς γράψωμεν.

Κ ο ν  Μ ο υ σ ε λ ί  μη ν Σ π .  Πό 
π ο β ο ν . Τό βιβλίον σας.έλάβομεν, κα
θώς καί τά χειρόγραφα περί των όποιων 
θά σάς άπαντήσωμενείς τό προσεχές. ‘Η, 
κριτική τόύ κ. Ρρυσέλ θά δημοσιετθή 

είς τό προσεχές τεύχος. *· ,
(*τ ι tr f , . ((ΕΛΛΟΠΙΑ)!·

< / c «ν ,· ·
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ΕΤΗΣΙΑΙ Β6&ΤΕΡΙΚΟΥ ΔΡ. ν 75 : ' \

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ Σελ. 10 y* , Λ ■ ν
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλ. 3

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  :

’Εμβάσματα καί δ ,τ ι σχετικόν με την βλην ηρός την Διεύθυνσιν της «Έλλοπίας»
Τά χειρόγραφα δεν έηιστρέφβντοιι W' -
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Π. ΦΑΝ . . · · . · · # ·  Λογοτεχνικοί Διάλογοι. Περί κλειστού Χαιρετισμού, ν 
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ, καί Αλληλογραφία.
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Διαθέτομεν τάς καλλιτε 
τέρας φωτογρ. μηχανές 
τού Γερμανικού οίκου 
“ O R IO N ,, κ«1 τ’ Ασυ
ναγώνιστα εις τε την ποί
ότητα καί τιμήν φίλμς 
χάουφ.
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Εΐνε ή ένδεδειγμένη .̂σφαλής τροφή διά μικρούς και 

μεγάλους ασθενείς ΧαΙ ύγιεΐς. ■" '■
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