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ΙϊΤΓΧΗΜΑ θεωροΰμεν δτι δ έριτιμος 
φίλος ήμών κ. Κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλος 
εδωκεν ήμϊν την άδειαν δπω< μεταφέ- 

ρωμεν εις τάς στήλας της « ’Αττικής Ιριδος», μετ’ 
έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν ημών, έν των μάλλον άςιο- 
υπουδάστων κεφαλαίων τοΟ ώραίου αϋτοΟ συγγράμ
ματος «Π εριήγησκ; εις τον Πόντον», το φερον τ ί
τλον «Α ί M oral γ Γ/c  Χ ρηστιαηκής Θ ρησκείας».

Το κεφάλαιον τοΟτο, δπερ καί ανεξαρτήτως τοϋ 
βιβλίου, εις δ άνήκει, ήδύνατο ν ’ άπαρτίση ιδιαιτέ
ραν περί Μονών έν γένει μονογραφίαν, ώρμήΟη ό 
συγγραφεΰς νά γράψη έπ’ ευκαιρία της έπισκέψεώς 
του εις τάς παρά την ΤραπεζοΟντα τρεις ίστορικω- 
τάτας καί άρ/αιοτάτας Μονάς, ήτοι της Π αναγίας 
ΣουρεΛα, της τοϋ Αγίου Γεωργίου τον Ιίεροοτε- 
ρεώτα και της τοΟ Αγίου Ίωάννου τοϋ Β α ίε.ΐω -

y o q ,  άς, έν άλλοις κεφαλαίοις, λεπτομερώς περι
γράφει ΰπ'ο ιστορικήν, θρησκευτικήν και κοινωνικήν 
εποψιν.

Ό κ. Π απαμιχαλόπουλος, έπιχειρήσας τήν άνά 
τάς χώρας τοΟ Πόντου πατριωτικωτάτην περιοδείαν 
αϋτοΟ, έλαυνόμενος, ώς ό ίδιος γράφει έν τώ προ
λέγω του, το μεν έκτης θέρμης έπιΟυμίας νά γνω- 
ρίση έκ τοΟ έγγΰς τους έν τώ Πόντω κατοικοΟντα; 
δμαίμονας καί δμοδόξους καί τά κατ’ αυτούς- το 
ο’ έζ άκαθέκτου εύλαοοΟς προθέσεως νά έπισκεφ θή 
τάς περιωνύμους μονάς του Πόντου- τέλος δ’ έκ 
της ζωηρας περιεργείας νά διερευνήση κατά /ώραν 
τά της πορείας τών καταβαινόντων Μυρίων ύπδ 
τήν άξιοθαύμαστόν ηγεσίαν τοΟ περιδόξου στρατη
γού αύτών Ξενοφώντος, έγένετο, κατ’ ευτυχή σύγ- 
κυρίαν,αφορμή νά γνωρίση καί ήμϊν έγγύτερον τάς 
έλληνικωτάτας ταύτας χώρας καί άποκαλύψη θη
σαυρούς έθνικούς έναποταμιευμένους έκεϊ, αγνώ
στους μέν"είς τούς πολλούς, πολύ ο’ ολίγον γνω
στούς εις τους ολίγους.

Ά λ λ α  πλήν της ώφελείας, ήν καρποΟται πας 
φιλόπατρις καί φιλίστωρ άνήρ έκ τής άναγνώσεως τής 
δημοσιεύσεως ταύτης, δ συγγραφείς άποκαλύπτει, 
άκουσίως ισως, καί άλλον κεκρυμμένον θησαυρόν, 
το άδρδν αύτοΟ καί σπάνιον τάλαντον.Τδν κ. Κ. Πα- 
παμιχαλόπουλον έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε ώ ςχρη- 
στδν καί έκτάκτου δραστηριότητος πολιτευόμενον, 
έπί σειράν συνεχών περιόδων άντιπροσωπεύσαντα 
τήν έπαρ·/ίαν του’Επίδαυρον Λιμηράν έν τή βουλή, 
καί ώς ύπουργδν μ ετ ’ ευσυνειδησίας καί φιλοπα
τρίας διαχειρισθέντα τά ύψηλά αΰτοΟ καθήκοντα' 
έγνωρίζομεν έπίσης αύτδν καί ώς λόγιον βαθυνού- 
στατον, καί καλλιεπέστατον συγγραφέα διαφό
ρων βιβλίων- δεν έγνωρίζομεν δμως δτι είναι καί 
περιηγητής πρώτης δυνάμεως, περιγράψας έν τη 
συγγραφή αύτοΟ, μετά σαφηνείας, πολυμαθείας 
καί χάριτος, ού μήν άλλά καί διά σπανίας περιγρα
φικής δεινότητος τάς έλληνικωτάτας χώρας, άς 
έπεσκέφθη καί άς έξηρεύνησε.

Τοιρύτου δντος τοΰ βιβλίου τοΟ κ. Παπαμιχα- 
λοπούλου,χρήσιμον ήγησάμεθα νά προτάςωμεν τάς 
δλίγας ταύτας λέξεις τής εΰγενώς παραχωρηθεί- 
σης ήμϊν μελέτης αύτοΟ, ήν εΰθΰς άμέσως δημο- 
σιεύομεν. Ήθελήσαμεν διά ταύτης νά παράσχωμεν 
τοϊς ήμετέροις άναγνώσταις έν έντρύφημα έκ τής 
συγγραφής, ήν δ έθνικώτατος άνήρ έξεπόνησε, χρ η -  
σιμοποιήσας πάνυ καταλλήλως τον χρόνον τής 
προσωρινής, ώς έλπίζομεν, άποχής αύτοϋ έκ τής



πολίτικης, είς ήν ΰπήρξεν αείποτε πολυτιμότατος 
παράγων καί σύμβουλος διά της πεφωτισμένης αύ- 
τοΟ γνώμης καί διά της άκαταπονήτου δράσεως.

Κ . Λ ν κ ό ρ τ α ς .

ΑΙ ΜΟΝΑΙ  ΤΗΣ ΧΡ ΙΣΤ ΙΑΝ ΙΚΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Κλίνω βαθυσεβάστως τό γόνυ καί τήν ψυχήν καί 

την καρδίαν πρό της πάνσεπτου Χριστιανικής θρησκείας, 
άνυποκρίτως καί βαθέως θαυμάζων τύ μεγαλείον καί 
την δύναμιν αύτής. Ό  Παρθενών καί ή ’Ολυμπία, ή 
Δωδώνη καί οί Δελφοί, η Δήλος καί ή ’Επίδαυρος, ή 
"Εφεσος κχί ό Θέρμος καί τάλλα  αληθώς αίγλήεντα 
τεμένη κα ί'περ ικλυτά  σεβάσματχ τών γενεών καί τών 
α ιωνων, όσα ίδρυσαν οί "Ελληνες πρός λατρείαν του 
θείου καί του καλοϋ, κατασκευάσματα ύψίστης διά
νοιας καί τελειότατης τέχνης, ών διάπυρος θαυμαστής
εγενόμην ανεκαθεν, ci>ρειλον να ύποχωρήσωσιν ού μόνον 
πρό της δυνάμεω; τοϋ πανδαμάτορος χρόνου, άλλα 
κυρίως πρό τοϋ μεγαλείου καί του ύψους της άποκαλυ- 
φθε(σης Θρησκείας, καί νά παραχωρήσωσιν αύτή τα 
σκήπτρα άναντιλέκτου καί άδιασείστου ύπεροχής. Καί 
ύπεχώρησαν με'ν, άλλα δυσχόλως καί βαθμηδόν, καθό
σον ή νέα Θρησκεία ούτε δι ’ αίγλης τινός ελκυστικής 
περιεβάλλετο, ούτε άπολαύσεις προσέφερεν, ούτε δόξαν 
η τιμάς έπηγγέλλετο τοϊς όπαδοίς* τουναντίον δέ στε
ρήσεις μέν, διωγμούς, μαρτύρια καί θανάτους ένταϋθα, 
τήν άπόλαυσιν δ ’ άμοιβής μόνον πέραν τοϋ τάφου, εν 
τή ζωή μέλλοντος αίώνος. Έδέησε λοιπόν νά πχρέλθω- 
σιν οΰκ ολίγοι χρόνοι, αιώνες μάλιστα, ΐνα ή νέα Θρη
σκεία κατισχύσιρ, ΐνα ή λάμψις αυτής διαλύσει τήν
άχλύν τοϋ παλαιοΰ κόσμου, ΐνα αί κοινωνίαι ένωτισθώσι
τών διδαγμάτων αυτής. Ή  διδασκαλία δέ πρός τάς 
άρετάς τής Χριστιανικής Θρησκείας, συνοδευομένη καί 
ΰπο πρακτικής άσκήσεως αυτών, έπήγασε, παραδόξως, 
ούχί έκ τών κέντρων, ώς συνήθως, ά λ λ ’ έξ άποκέντρων 
μερών, έκ φαράγγων, έκ τών άναχωρητηρίων εκείνων 
τής έρημου, έκ τών πρώτων σκητών καί κελλίων, άτινα  
έγένοντο τά  πρώτα κύτταρα, ώς είπείν, τών οργανισμών 
τών μετέπειτα Μ ονώ ν.Βλέπομεν δ ’ οτι οι ύπατοι μύσται 
καί καθηγηται τοϋ νέου Θρησκεύματος, οί ό'ντως θαυμ α 
στοί καί μέχρις ύπερκοσμίου έξικόμενοι λάτρεις αύτοϋ, 
εκείνοι πρώτοι έπεδόθησαν εις τόν μοναχικόν βίον. Ούτως 
ό Μέγας Α ντώ νιος (2b 1 — 356), μετά ΙΊαϋλον τόν Θη
βαίον, περί ού έσται μοι ό λόγος παρακατιόντι, πρώτος 
προσέφυγεν εις τόν μοναστικόν βίον καί συνέστησεν αύτο- 
σχεδίως τό πρώτον Μοναστήριον παρά τάς δχθας τοϋ 
Νείλου μεταξύ Μέμφιδος καί ’ Αρσινόης.’ Εκεί δ’ έξήρθη 
μέχρι τού άληθοϋς ύψους τών δ ιδαγμάτων τής Χ ρ ιστια 
νικής Θρησκείας καί έκεί έτελειώθη έν άρετχίς, ύπερ- 
αιωνόβιος, γενόμενος είς τών μεγίστων διδατκάλων τοϋ 
λαού, οσάκις έν τα ΐς άνάγκαις τής Χριστιανικής κοινω 
νίας έπανήρχετο είς τόν κόσμον, έ φ ’ ώ καί έκλήθη ό ά ν 
θρω πος τού Θεοϋ. Ό  αληθώς Μέγας άνήο ούτος είσή- 
γαγεν έν τφ  Μοναστηρίιρ αύτοϋ βίον προσευχής, μελέτης 
καί εργασίας, έόίδασκε δε τοϋτον εις πλήθος μέγα μονα
χών, οίτινες συνέρρεον πανταχόθεν κατά χ ιλιάδας έκείσε. 
Τούτους προσήγγισεν ό "Αγιος ’Αντώνιος άλλήλοΐί διά 
τής γειτνιάσεως τών κελλίων, τέως ζώντας έν σκήταις, 
δλως κεχωρισμέναις. ’Αμέσως δ’ ύστερον ό μαθητής α ύ 

τοϋ Παχώμιος, ό πολύς έν εύσεβεία καί μέγας έν άρε- 
τα ΐς , έγένετο ιδρυτής τοϋ συστηματικού μοναχικού βίου 
τώ  3 4 0 , συναγαγών, κατά τινας μέν 3 ,0 0 0 , κ α τ ’ ά λ
λους δέ I 1 ,000  μοναχούς εν τοΐς Τηβεννησίοις παρά τόν 
Νείλον Μοναστηρίοις. (*)

Έ κλέϊσεν δμως καί εξύψωσε καί καθηγίασε τόν μο
ναχικόν βίον ή περίλαμπρος καί φωτοβόλος τριάς τών 
μεγίστων φωστήρων τής τοϋ Χ ριστοϋΈ κκλησίας, οί μετά 
ταϋτα  τρεις μεγάλοι Ίεράρχαι, Βασίλειος ό Μέγας, Γρη- 
γόριος ό Θεολόγος καί ’Ιωάννης ό Χρισόστομος. Τούτων 
πρώτος f/έν ό Βασίλειος (3 2 9  —  479) άπεχώρησεν είς 
όρος τι τοϋ ΙΙόντου καί εύρε χωρίον, δπερ, ώ ; λέγει, ό 
Θεός νπέδειξεν α ντφ , και ΐδρυτεν έκεί μονήν εαυτώ τε 
καί άλλοις. Μ ετά μικρόν ήκολούθησεν αύτώ ό εταίρος 
I ρηγόριος (3 3 0 —;·390). Ε ιτα δ ’ άπεχώρει είς τά απρό
σιτα τής ’Αντιόχειας τό κλεινόν γέννημα αύτής, ’Ιω άν
νης ό Χρυσόστομος (3 4 7 — 4 0 7 ) , ΐνα μονάση έν βίω αληθώς 
άσκητικώ καί μελετηρφ επί εξαετίαν όλην (470  — 476). 
Έ κεί έξέμαθεν άπό στήθους ολόκληρον τήν 'Α γίαν Γρα
φή ', ΙΙαλαιάν τε καί Νέαν Διαθήκην, ής τά θεία νάματα 
κατέστησαν αυτόν ύστερον Χ ρυσόστομον  ρήτορα καί μέ- 
γιστον διδάσκαλον καί άπολογητήν τής Χριστιανικής 
Θρησκείας.’ Εν ταίς Μοναϊς δ ’ έκείναις άνεζητήθησαν καί 
οΐ τρεις ούτοι καί παγκοίνφ ψήφω άνεβιβάσθησαν είς 
τούς επισκοπικούς θρόνους, ούς έλάμπρυναν καί Ικλέϊσαν 
Τ ί δέ νά εί'πγ) τις περί Εύθυμίου τοϋ Μεγάλου (37 7  — 
473 ); Τ ί δέ περί Σάββα τοϋ Η γιασμένου (439  — 533), 
ον έγνώρισχν τά άπώ τατχ  μέρη τής Καππαδοκίας καί 
τής Συρίας, μονάζοντα καί αύστηρώς άσκητεύοντα, 
είτα δέ διδάσκοντα καί καθοδηγοϋντα τούς έν ΙΙαλα1.-  
στήνη μοναχούς, καί ούτω διανύσαντα θαυμασ’ως τον 
έκατονταετή σχεδόν βίον ! Τ ί δέ περί Θεοδοσίου, τοϋ έ ret - 
κληθέντος Κ οινοβ ιάρχον, διά τήν ϊδρυσιν μεγίστης Μο
νής καί τήν διαρρύθμισιν τοϋ κοινοβιακοϋ συστήματος ; 
Τ ί δε περί τόσων άλλων όμοιων ή παραπλήσιων τού- 
τοις, οσοι ίδρυσαν ή ένίσχυσαν διά τοϋ ίδιου αύτών π α 
ραδείγματος τάς πρώτας έκείνας Μονάς ! Τοιαϋτα υψηλά 
παραδείγματα αρετής κ u  αύταπαρνησίας ϊύρον άπειρους 
μ ιμητάς, άριθμουμένους είς χ ιλ ιάδας καί μυριάδαί, έξ 
ών έστρατολόγησε καί στρατολογεί ή Χριστιανική Θρη
σκεία τούς έκλεκτούς αύτής.

Ά λλά  φοβούμαι μή παρά τισ ι τών άναγνωστών μου 
επικρατή περί τοϋ μοναχικού βίου, ώς έπλασαν καί ή - 
σκουν αύτόν οί μεγάλοι έκείνοι πρόμαχοι τοϋ Χ οιστια- 
νισμοϋ, καί περί τών Μονών, ώς αυτοί έπεθύμησαν καί 
εξέλεξαν καί έμόρφωσαν αύτάς, ιδέα σφαλερά καί α να 
κριβής. Διά τούτο, ευρισκόμενος νϋν πρό τής Μονής ταύ - 
της, κρίνω πρόσφορον καί χρήσιμον νά παρεμβάλω έν
ταϋθα βραχέα τινά  περι τοϋ σκοποϋ τοϋ τότε μοναχι
κού βίου.

Η παρά τισ ι Χριστιανοίς τών πρώτων εκείνων α ίω - 
νων ειλικρινής καί βχθεία έκτίμησις τής έξ άποκχλύψεω; 
Θρησκείας καί ή υπερεκχείXισις τοϋ αισθήματος τής πρός 
αυτήν άγάπης είλκε πρός τήν μόνωσιν, έν ή διά τής με
λέτης εαυτών, διά τής άποκαθάρσεω; τής καρδίας, διά 
τής άποτρίψεως τών άτελειών τής ανθρώπινης φύσεω; 
και προσκτησεως τών άληθών άρετών τοϋ Χοιστιανοϋ 
καί τοϋ καθόλου ανθρώπου, έξήγνιζον καί έξηυγένιζον 
τήν ψυχήν μέχρι τοϋ έφικτοϋ σημείου τής τελειότητος.

t Π ) *0 αριθμός τούτων άνήλθε, κατά τινας, περι τον Ε' 
«ιωνά, εις 50,000 I

Ή  Μονή τον ’Αγίου Γεωργίου Π εριστερεώ ια παρά  την Τραπεζοϋντα ( ’Α νατολική πρόαοψ ις)

Κατά βαθυτέρχν ερευνάν κχί κατ’άκριβή άντίληψ ιν,ή  ΰπό 
τοιούτους δρους μόνωσις οΰδέν άλλο έστίν, ή φιλοσοφία, 
ύψηλή καί λεπ τή , ήντλημένη μέν εκ τών τελειότατων 
άρχχίων φιλοσοφικών συστημάτων, αποκεκαθχρμενη δε 
τών έν τή πρώην θρησκεία κρχτουσών κοινωνικών θεω- 
ρ’ών και έφηρμοσμένη είς τάς ΰψηλάς άρχάς fax i τά 
μετεωριστικά νοϋ τε κ·>ι καρδίας διδάγματα τής Χ ρ ι
στιανικής Θρησκείας. Ούτ’ έξ οκνηρίας, ο ύ τ ’ έκ μισχν- 
θρωπίας, ·η καν έξ αδιαφορίας πρός τόν κότμον απεχώ- 
ρει ό Παύλος ό Θηβαίος, ό άναφερόμενος ώ ; πρώτος 
άναχωρητής, φυγώ > έπί τοϋ διωγμού τοϋ Δεκίου (2ο0 
μ. X). είς άντρον τ ι τής έν Α ίγύπτω  Θ/)βχίδος, έν ή- 
λίκία 23 Ιτών. Άπεχώρησεν έξ ύπερτάτης ήρωϊκής έπ ι- 
θυμίας πρό; τελείωσιν έαυτοϋ. Έ καστος εχει πληοη ε
λευθερίαν νά διαθέτη εαυτόν, ώ ; φέρει καί πλήρη την 
ευθύνην τής τοιαύτης ή τοιαύτης χρήσεως τών ήθικών 
δ υνάμεων αύτοϋ και τών έξ αύτής πηγαζουσών πράςεων. 
Ο έκτακτος έκιίνος άνήρ έζησεν* έν τώ  ά'ντρω επί 91 

ενιαυτούς, ονδένα ουδέποτε Ιδών ανϋρω πον, μέχρις δτου 
έπεσκέφθη αυτόν ολίγον χρόνον πριν άποθάνη^ό Μέγας 
Αντώνιος, οδηγηθείς έκείσε διά θείου οράματος, ίν* 

ένταφιάση αυτόν, άποθανόντα έν ήλικία έτών 114 ! 
^χει και ή κοινωνία τού; ότρηοού; καί άκαταβλήτους 

^ρωας αύτής έν τή πάλη κχί τώ  αγώνι τού βίου’ αλλ 
ή έςοχος ψυχική ανδρεία καί ό μέγ*ς ηθικός ήρωϊτμός

τοϋ άναχωρητοϋ έκείνου δέον νά έπισπα τόν ήμετερον 
θαυμασμόν. Τό παράδειγμα δ ’ αύτοϋ καί άλλων πολλών 
όμοίων έπέδρα σωτηοίως έπί τών αισθημάτων τών έν 
τ α ί ; κοινωνίαις ζώντων Χριστιανών καί ένίσχυεν αυτους 
μεγάλως είς τήν άσκησιν τής άρετής καί είς την ψυχικήν 
τελείωσιν. Ά πτ,τε ι δέ τότε τό vt'ov θρήσκευμα, τό ύπό 
πολλών κχί πανισχύρων κοσμικών δυναστών άμειλίκτως 
καταδιω/όμενον καί αγρίως μέχρι πλήρους εξοντώσεως 
καταπιεζόμενον έπί δύο καί ήμισυν αιώνας ^— απητει, 
λέγω , τό νέον θρήσκευμα τοιούτου;' ήρωχς, καί τους 
άλλους εκείνους τούς μάρτυρας, ΐνα ύπαρξη, ΐνα έμπε- 
δοθή, ΐνα δ.αδοθή καί κατισχύση. Δ ικαίως άρα καί ή 
ήμετέρα Ε κκλησία τιμα  καί γεραίρει αύτούς ώ ; άγιους.

Ή  κοινωνίχ, ή ύπό πολλών κχί ποικίλων πειρασμών 
περιβχλλομένη, δεν παρείχε πάντοτε, ή διά πάντας τούς 
χαρακτήρας τών ανθρώπων και δ:α τ α ; τάσεις έκαστου 
αύτών, τό πρόσφορον έδαφος πρός έπ ιτυχή άσκησιν τοϋ 
γεννωμένου τότε ·>έου Χριστιχνικοϋ φιλοσοφικού συστή

1 Κατά το διάστημα το 'το, άπο το^ 64 μ. Χρ. έπί Νερω- 
ς, μ5'χρι τοϋ 305, δ’τε χατήλθε τοΰ Θρόνου τής Ρώμης ό 
ιοχλητιανός, ένηργήθηιαν οΐ δέκα γνωστοί άγριοι διωγμοί

.Τ... «rrtr ΛΜΙΛΤίί. ΐτηΤΠ OeUTOtVTflf . αν

νο 
Διοχλ
τών Χρ.στια ών. ών τά α ϊματα , ποταμηδίιν ρεύσαντα, εδαψαν 
τήν μεσημβρινήν Ευρώπην, τήν δυτικήν Ά σ ία ν  καί τήν βόρειον 
’ Αφρικήν.



ματος— διότι φιλοσοφικόν σύστημα’ θαυμάσιον αποτελεί 
ό μοναχικός βίος. Τοιοΰτον 'έδαφος παρεϊχεν ή μόνωσις 
έν τόποις προσφόροις, οΐτινες σ κ ψ α ι,  ή κέλλαι, ή μ ο 
ναστήρ ια  έκαλοϋντο, μέχρι τν ς̂ οριστικής διαμορφώσεως 
των μετέπειτα Μονών. Έ κεϊ διά της ηρεμίας της μο- 
νώσεως, έν τη μεγαλοπρεπείς της φύσεως και τών καλ
λονών αύτης, διά της άπαλλαγης έκ τοϋ θορύβου τών 
πόλεων, έκ της τύρβης τών κοινωνιών καί τών βιοτη- 
σίων μεριμνών, διά της ϊσχυρας καί ένδελε/οΰς έγκρα- 
τείας, διά της συνεχοΰς μελέτης της τε Χριστιανικής καί 
της θύραθεν παιδείας, διά τών προσευχών καϊ συγχρό
νως διά της ένασχολήσεως εις χρησίμους‘ γεωπονικάς η 
βιοτεχνικάς έργασίας, άπεκάθαιρον, ώς ειπον, τόν νοΰν 
καί ρζύψουν την καρδίαν μέχρι τοϋ Θρόνου τοϋ Ύ ψ ί-  
στου Γινόμενοι δέ σκεύη της άρετης, άγνοί καί άγιοι, 
ένέπνεον καί τους περί αυτούς Χριστιανούς καί έστήρι- 
ζον αυτούς έν τη πίστει διά τοϋ ίδιου παραδείγματος. 
Σφαλερώς άρα ύπολαμβάνρνσί τ ινες, δτι οί άνδρες έκεΐ-

νοι προΰτίθεντο ώς σκοπόν την πιίσμονα, ώ ; εϊπεϊν, άπο* 
μόνωσιν έν τόποις άποκέντροις καί τόν πλήρη χωρισμόν 
άπό της κοινωνίας έν μαρασμφ σώματος καί νωθρότητι 
διανοίας, έξισταμένης μόνον εις προσευχάς καί δεήσεις. 
Πολλοΰ γε καί δει ! Περαιτέρω που θέλω σημειώσει ίσως 
τινά  τών πολλών καί μεγάλων αγαθών, ά τινα  έξεπο- 
ρεύθησαν έκ τών Μονών μετά τα ΰ τα . Ά λλά  καί γενι
κώς γνωρίζει πας τ ις , δτι π ί τ α  Μονή, δπου δήποτε ιδρυ
μένη, μικρά ή μεγάλη, πλούσια ή π τω χή , πολυπρόσω
πος ή έξ ολίγων άπαρτιζομένη, ύπήρζεν ώσεί φάρος 
φωτός καί έττία  άγαθοΰ έν τοΐς πέριξ, τά  μέγιστα μέν 
άλλοτε, ούχ’ ήσσον δέ καί νυν εύεργετοΰσα. Ειδομεν 
δτι έν τοΐς μέρεσι τούτοις τοϋ Πόντου, δπου ύπηρ^ον 
Μοναί έσώθη ή Θρησκεία’ δπου δέ δεν ύπήρχον ή Χρι
στιανική Θρησκεία έξηλείφθη. Μή δ’ ύπολάβη τ ις , δτι 
τοιοΰτοι κίνδυνοι δέν ύφ ίσταντα ι σήμερον ! Έ ν αύτη τη 
Έ λλάδ ι έχομεν σήμερον ετι άνάγκην τών Μ ο νώ ν.... 

(Ακολουθεί) Κ . Ι Ι α π α μ ιχ α λ ό π ο υ λ ο ς .

Ή  Μ ονή τοϋ 'Αγιον Γεωργίου τοϋ Π εριστερεώτα (Δυτική Π ρόσοψις)

Ή  ψυχή τών γυναικών είναι άβυσσος της οποίας τδ χείλος 
είναι κεκαλυμμένον ΰπ’ άνθέων. Ό  οφθαλμος δεν δόναται νά 
εΐσδύση, τί> πνεϋμα δεν ΰτοπτεΰει τ ι. Στήθι, θνητέ 1 τά μει- 
διώντα άνθη χαΐ το γλυχΰ των άρωμα θά σέ μεθύσωσι χαι η 
τταγΐς είναι άφευκτος. 'Γ. Sosteb-

Οι ουτιδανοί ουδέν άλλο κχτορθουσιν οταν ύψουνται ερπον- 

τε ί fxeXPv τ“ ν τιμίων ανθρώπων ή νά κχταδείξωτιν ακόμη πε* 
ριρανεστέραν τήν άσημοτητά των.

Κ. Λ ? ς

Γ·  Μ Ι Σ Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  
ΚΑΙ Κ Α ΛΛ ΙΤΕ ΧΙΚ Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Όταν, μακράν τών ’Αθηνών, έν έπισήμω τινι 
όμηγύρει, τού λόγου σνμπεσόντος περί τών 
έθνικών άριστέων, έν ένθέω χαρα άνεμνήσθην 
τοϋ πολυφιλήτου άνδρός, ό παρακαθήμενος δι
πλωμάτης (άείμνηστος πρεσβευτής Όνοϋ) μοι 
είπε «Πολϋ καλά, άγαπητέ φίλε, δι’ δσα τόσον 
ένθουσιωδώς λέγετε περί τοϋ μεγάλου καθηγη- 
τοϋ, θά ηύχόμιιν μόνον τών τοιούτων άνδρών 
Λ εύρεϊα δράσις νά μην έχαρακτηρίζετο ώς δη- 
μοκοπία».

Μοιε;πε δηλαδή τό αύτό, δπερ άλλοτε ήκουσα 
άπό τό στόμα ενός τών άειμνήστων προστατών 
μου, είς οϋς οφείλω τιμητικός άναμνήσεις ούκ 
όλίγας, τοϋ Α. Ραγκαβή.

'Ομολογώ, δνι ή ταπεινή αύτη θεωρία, μοι- 
ραϊον έπακολούθημα κοινωνικής άντιλήψεως, 
δίακρινούσης είς τά βάθη τοϋ έπισήμου βίου 
μίαν ύστερόβουλον σκέψιν ή ύστερόφημον λογι
σμόν, συνετρίβη ύπό τοϋ Μιστριώτου, δστις κα- 
τώρθωσε ν ’ άπομονώση τό γόητρον μιας μεγά
λης άξίας έν τη έθνικη του προσωπικότητι,ούτως 
ώστε έλευθέρα νά έμφανίζεται πρό τοϋ έθνους, 
οπόταν τοϋτο την προσκαλη ϊνα τήν στεφανώση.

Διά τοϋτο άπό δεκαεπταετίας, άπό της πρώ- 
τη£ ήμέρας, καθ ’ ήν ό πολύς Κ. Παπαρρηγό- 
πουλος, νεαρώ τότε τών Άκα3ημαϊκών Πιερί- 
δων θεροποντι, μο\ έδιδε τήν πρώτην σύστασιν 
ηερϊ τοϋ προσφιλούς διδασκάλου τούτου, άνε- 
Υνώρισα έν αϋτώ τήν κυριαρχίαν μιας δυνάμεως 
όλως έξαιρετικής, ήτις έδικαιολόγει διατ\ σϋν

τώ χρόνω ώς έθνική πίστις έπαγιώθη έν έμοί ή 
πεποίθησις, δτι χαιρετών ή προσφωνών ή προ- 
σαγορεύων τόν Μιστριώτην, άπευθύνομαι προς 
τόν πολυφίλητον μουσηγέτην, άλλά και τόν ιε
ροφάντην τής λατρείας ολοκλήρου τοϋ παν
θέου.

Ά ν  διά τους άλλους είναι άξιος έκτιμήσεως 
κα\ άγάπης και θαυμασμού, δι’ έμέ προσελκύει 
και τής ψυχής μου τόν θαυμασμόν, ώς σεμνόν 
προσκύνημα προς τήν ίδέαν, ήτις τόν έμπνέει 
ένισχύουσα, τόν ζωογονεί ένθαρρύνουσα, τόν 
συγκοατεϊ άγωνιζόμενον, τόν παρηγορεϊ άλ- 
γούντα καί τόν τιμά κλεϊζόμενον.

ΠαρηκολούΟησα πάνθ’δσα έλέχθησαν ή έγρά- 
φησαν ή συνετελέσθησαν ύπέρ αύτοΰ· δέν άπο- 
■κρύπτω δέ, δτι και έγώ ούχΐ άπαξ τήν μέν γρα
φίδα έβύθισα είς τήν Ίπποκργϊνην, ϊνα λάβη 
ζωήν καί χαράξη πενιχρούς διθυράμβους ύπερ 
ενός αιθέριου φιλοσόφου, τΓν δέ φο>νήν διά τής 
πνοής τοΰ ζεφύρου άπαλωτέραν κατέστησα, ϊνα  
διά τών ταπεινών φθόγγων φιλοτεχνηθη άρμο- 
νία τις, δ ι ’ ής νά χαιρετισθη παρά τά έρείπια 
ό Μιστριώτης ώς ύμνητής το ν̂, ή είς τούς ν α ο ύ ς  
τού Λογίου Έρμοϋ και τοΰ ’Απόλλωνος, ώς 
πιστός ίερεύς το)ν.

Διότι άδυνατώ ν ’ άποκρύψω, δτι έν αΰτώ δέν 
εύρίσκω ούτε σύγκρουσιν άντιθέσεων, ούτε δια
μάχην παραδοξοτήτίον κα\ διά τούτο νομίζω, 
δτι συνεδέθη ύπερ αύτοΰ πληθύς άρετών, ήτις  
άπετέλεσε μίαν δυσαπόκτητον έθνικήν ενότητα, 
ήτις τόν κατέκτησεν, ϊνα συνεργασθη μετά τοΰ 
πνεύματος, καί συναγωνισθή μετά τής ψυχής.

Και ούτω δέν ήπατήθην δταν χιλιάκις ύπό τά 
γεροντικά του στήθη μοι έφαίνετο δτι ήκουον 
παλμούς ίσχυρούς νεότητος άμαράντου νά τόν 
συνταράττωσιν, οπότε έν ίδανικόν, έκταφέν άπό 
τήν ελληνικήν άθανασίαν ένεφανίζετο διά νά 
ύπηρετηθη παρ’ αύτοΰ.

Δέν έπλανήθην, ούδ ’ ήπόρησα, δταν τόν 
παρετήρουν κλαίοντα, έκ σεμνής μανίας ένθου- 
σιασμοΰ ή ΐεράς συγκινήσεως, ούδ’ έσκέφθην δέ 
έόν τά δάκρυα έκεΐνα τών τετιμημένων πρεσ
βειών, έπρεπε νά παρέλθωσ.ν, άποσβεννΰμενα 
πρό τοΰ παγετού, δκτ ι  άμέσως προελάμβανεν 
ή ένθεος ψυχή μου νά εύλογήση τούς μαργα
ρίτας έκείνους τοΰ πατριωτικού πυρετού.

Δέν μετενόησα δέ, κα\ οπότε ή νεανική μου 
παραφορά, μεθύουσα, παροξυνομένη, οίστρηλα- 
τοΰσα είς τόν φωτεινόν κόσμον, ένθα ή εύπά- 
θεια και ό αίσθηματικός άναβρασμός μέ καθίστα 
μαινόμενον, είσόρμα άκατάσχετος είς τό νά πλα- 
νηθη μέ τά λευκά όνειρα τής άνθηράς ήβης κα\ 
είς τήν πατριωτικήν ταύτην αίθεροδρομίαν ν’ 
άναζητήση άπήχησιν έλεγείων ενός Τυρταίου- 
διότι δντως, ένόμιζον, δτι παρά τοΰ γηραιού δι
δασκάλου ήδυνάμη ■> νά ζητήσω δχι πλέον συμ- 
βουλάς και μαθήματα, άλλ’ ώς παρά καλλιτέ
χνου έμπνεύσεις καί ίδέας, ώς παρά φιλοσόφου 
άρχάς και φώτα, ώς παρά ήγέτου όδηγίας καί 
ύποδείγματα. * *

*
Και ό άνεξάντλητος Μιστριώτης, καταβαλ-



λόμενος, ά λ λ ’ ουδέποτε άποκάμπτων,γηράσκων 
ά λ λ ’ ουδέποτε κινδυνεύων, μοχθών, ά λ λ ’ ούδέ- 
ποτε συντριβόμενος, άκμαϊος πάντοτε, προσπα
θώ ν νά ΐ/ποτάξη και την φύσιν, διό νά συναι
σθανθεί και αυτη, δτι δεν έληξεν έτι ή άποστολή 
του, άντλεϊ δυνάμεις άπό την χεράν πηγήν τής 
ιδέας, τήν έθνικήν Κασταλίαν ταύτην, ης τό 
νάμα είναι ό άγιασμός τοΰ έχοντος πίστιν πα
τριώτου, τοϋ έχοντος τιμήν έθνικοΰ έργάτου.

Δεν πρόκειται λοιπόν περί δημοκοπίας, ήτις 
παρακολουθεί τάς άδυνάτους κρίσεις, τών θο
λών άντιλήψεων, άλλά περι τύπου διαυγούς ά- 
ληθείας, ήτις δεν χαρακτηρίζει και πάντοτε τήν 
έ ν  συνόλω δρασιν εκείνων, ών τό δνομα, πολ- 
λαχώς άνευφημοΰμενον , κατέστη γνωστόν και 
σεβαστόν.

Δεν πρόκειται περί μεγάλου μόνον συγγρα- 
φέως ή ποιητοΰ, περί ενός σοφού ή κοινωνιο- 
λογου, περι έξοχου καλλιτέχνου, μεμονωμένους 
έξασφαλίζοντος θριάμβους, άλλά περι ενός έκ 
τών φαινομένων εκείνων, άτινα ούτε ή ιστορία 
αγνοεί, ουτε το παρόν έπί πολύ άνεζήτησεν άιια 
η άνερευνώσα διορατικότης τής έθνικής συνει- 
δήσεως άντικρυσεν άνδρας οϊος ό μέγας γέρων, 
ο αΐσθηματίας ούτος ψάλτης τής ιδέας, ή «ποε- 
σβυτική αύτη μεγαλειότης τοϋ λόγου», ώς ποτε 
εις μεγάλην φιλολογικήν ομήγυριν είχον τό ευ
τύχημα νά τόν άποκαλέσω.

+ *
¥

«Νά πης τοΰ Μιστριώτη αύτά ποϋ σοΰ συν- 
εστησα» μοΰ είπε ποτε ό άείμνηστος Σ. Κου- 
μανούδης.

Δηλαδη με συνεβουλευσε νά φυλάττω, άμα 
άπσκτησω, τρία πολύτιμα κεφάλαια, άτινα είσίν 
η βασις τής φιλολογικής ζωής, ώς έλεγεν ό σο- 
φος άνήρ- «κα'ι πρώτον» είπεν, ασοί συνιστώ έκ 
μέσης καρδίας νά μάθης καλά Ελληνικά· δεύ
τερον, άκόμη σπουδαιότερον, νά μάθης καλά 
Ελληνικά- καί τό τρίτον, δπερ είναι τό παν, καί 
ύπέρτερον τών δύο άλλων, τό έξής· Νά μάθης 
καλά Ελληνικά». (*)

'Ομολογώ, ότι διά τά τρία, τό πράγμα έθεώ- 
ρησα άμεσως δυσκατόρθωτον, διότι τήν άξίαν 
τής μεγάλης ταύτης κληρονομιάς, ήν μοί άφή- 
κεν ύπό τύπον πατρικής συμβουλής ό Κουμα- 
νούδης, τότε κατενόησα, δτε άπό τών πανεπι
στημιακών βάθρων, ηχμαλωτιζόμην ύπό τοϋ 
«Καθηγητοϋ τών Ελληνικών Γραμμάτων».

Και είμαι βέβαιος, δτι ούδέ τό εν τελείως θά 
έξεμάνθανον, έάν ό Μιστριώτης διά τών ποικί- 

I λων χαρισμάτων καί τών προνομιών, έφ’ αίς 
άείποτε διεκριθη, δεν καταίρθου νά συγχωνεύση  
εις μιαν πνευματικήν ουσίαν τήν σεπτήν τριάδα 
τών άθανάτων συστάσεων, καί νά μοι καταδείξη 
τήν άναγκην τοϋ ν ’ άναζητήσω τόν κόσμον, όν 
έκείνη έγκρύπτει, καί ν ’ άφοσιωθώ είς τήν λα
τ ρ ε ία ν ,  ήν έπιβάλλει τό κάλλος τό αιώνιον, δπερ 
τήν άπεθέωσε.

(*) Περί. τούτου έγραψα καί ίδιον Σημείωμα ποτε έν 
τ·ζί άγαπητμ «Άττικίί "Ιριδι».

Γά «καλά ελληνικά», άτινα άνέκαθεν ονει
ροπολώ, άν δεν μ ’ άνεγνώρισαν θεράποντά των, 
χάρις δμως τώ Μιστριώτη με άνέγραψαν είς τούς 
φανατικούς τ ω ν  θαυμαστός, καί ούτως ένεγρά- 
φην έσχατος στρατιώτης είς τάς τιμητικάς στή- 
λας τοΰ έθνικοΰ προμαχώνος, ένθα φρουροί ά 
γρυπνοι έτάχθησαν οΐ ύπερασπισταί τής Έλ- 
ληνίδος φωνής.
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Παρά τοιούτου λοιπόν Μιστριώτου συν τοΐς 
αλλοις προσδοκάται καί ή άναβίωσις τοΰ άρ- 
χαίου δράματος, ύπέρ ου μέχρι σήμερον τοσαΰ- 
ται άνευφημήθησαν έπιτυχίαι.

Καί τής άναβιώσεως ταύτης ή ιστορία δεν 
είναι μικρά.

Χωρίς ν ’ άνατρέξη τις είς μεμακρυσμένην 
εποχήν, δτε έκυμαίνετο μετεωοιζομένη ή ιδέα 
τής δραματικής άναγεννήσεως, γνωστή τυγχά
νει είς τούς παλαιοτέρους τών ειδικών ή ούχί 
εύκαταφρόνητος έργασία ειδικών σωατείων, ών 
ή άποτελεσματικότης κατεδείχθη πλειστάκις διά 
σειράς παραστάσεων κατά καιρούς· οπότε δέ αί 
έορταί τού Πανεπιστημίου έξησφάλισαν τόν 
θρίαμβον τοΰ «Οίόίποδος», ή πιθανότης τίάς 
πραγματώσεως τής ίδεας, προσελάμβανε στοι
χεία βεβαιότητος, και ούτως ήρξατο σύστημα· 
τοποιουμένη ή ενέργεια.

Κατάδηλος επομένως ή χαρά έπί τη συστά- 
σει τότε ειδικής επιτροπής έπ’ ευκαιρία της 
ολυμπιακής έκθέσεως (δτε ηύτυχήσαμεν καί 
ήμεϊς νά βραβευθώμεν διά τήν προετοιμαζομένην 
τότε διδασκαλίαντοΰ πρώτου άρχαίουδράματος) 
καί ή ένίσχυσις έκ ταύτης της μετέπειτα καλ
λιτεχνικής περιόδου, διά τής διδασκαλίας της 
«’Αντιγόνης» καί τοΰ «Φιλοκτήτου» καί τών 
«Περσών», παραστάσεων, δηλαδή, αί'τινες θά 
μείνωσιν άλησμόνητοι έν τη πανηγυρική των 
έξελίξει Δια τους «Πέρσας» μάλιστα, μετά τοΰ 
θριάμβου τών οποίων ηύτυχήσαμεν νά συνδε- 
θώμεν διά τοΰ κατορθώματος, περί ου τότε έ- 
γράφησαν ούκ ολίγα, καί ή εύφημος μνεία ύπε- 
ρέβη τά στενά δρια τής νίκης.

Εύτυχώς ή άσύνδετος έκείνη σειρά τής καλ
λιτεχνικής έορτής, ή έμφανιζομένη διά μεμονω
μένων θεατρικών τελετών, συνεδέθη στεροώς, ή 
ίδέα περιεσαρκοίθη, ώστε ν ’ άποτελέση υπαρξιν 
ίσχυράς ζωής, καί ή «Εταιρεία τών' άρχαίων 
Δραμάτο:>ν» περισυλλέξασα τάς διεσπαρμένας 
ικανότητας καί τά καλλιτεχνικά στοιχεία έπε- 
σφράγισε έν μονίμω κέντρω τήν έθνικην έογα- 
σίαν τοΰ εύγενοϋς άγώνος, καί ούτως ή θερμή 
ε,ύχή, ήν πρό δωδεκάδος έτών, έ« άγορεύσει μού 
τινι προ τών προπυλαίων τοϋ Πανεπιστημίου 
άπηύθυνα (έν μεγάλη όμηγύρει ύπέρ τοΰ αρ
χαίου δράματος, ύπέρ ου έγκριθέν έπεδόθη καί 
ψήφισμα είς τόν εισηγητήν έκείνου κ. Μιστριώ- 
την) έπραγματοποιείτο πλέον έπισήμως διά τοϋ 
έθνικοΰ ίτωματείου.

Έκτοτε, πάντες γνωρίζομεν τά άποτελέσματα 
αύτοϋ καί τί κατώρθωσεν ή φιλοπονία καί ό έν
θεος ζήλος τών ιδρυτών του.

Διά νά έπισημοποιηθη δμως προσιικόντως ό

σκοπός αύτός (δστις καί πρό έτών γενικώς έξ- 
ετιμήθη διά μεγάλου τότε σωματείου, ου έσχον 
τήν τιμήν νά λάβω τήν πρωτοβουλίαν, συνιδρυ- 
τάς έχων τους άειμνήστους Α. Ραγκαβήν, Κ. 
Παπαρρηγόπουλον, Θ.’Αφεντούλην καί Ν.Δαμα- 
λάν, καί δπερ έπεζήτει τόν κατά τά πάτρια έθνχ- 
κόν έν πάσι καί ά ρ χ α ϊ κ ό ν  βίον) δέον νά έπι- 
διώξη τήν έπιτέλεσιν έν τη τοΰ συνόλου άρμο- 
νία, έγκαινιάζουσα τήν άρχαίαν σκηνήν, ήδη 
μάλιστα, δτε τό μ ε τ ’ ολίγον έτοιμον πλέον Στά- 
διον προσφόρως δύναται νά έξυπηρετήση τόν 
σκοπόν τούτην, μεταβαλλόμενον είς θέατρον διά 
κινητής σκηνής, μετά φορητών έξαρτημάτων.

Τοΰτο (υπέρ ου καί ήμείς άλλαχοΰ έγράψα- 
μεν τά δέοντα) συστηματοποιούν υπό τύπον 
έθνικής πανη·;ύρεως πανελλήνιον καλλιτεχνι
κήν έορτήν, άνά πάσαν διετίαν ή καί έτησίως 
έτι, είς ώρισμένην έποχήν, μετά πάσης δυνατής 
τελειότητος έν τή διδασκαλία καί τη άναπαοα- 
στάσει μεγάλης ιστορικής άναμνήσεο^ς, ήθελε 
θεωρηθή ώς άφετηρία μεγάλου έθνικοΰ κέρδους, 
δπερ θά έξασφαλίζετο, έάν διά τών πομπωδών 
διαφημίσεων διεκοινοΰτο είς τά πέρατα τής Ε 
σπερίας και τοΰ νέου κόσμου, ή τέλεσις τών 
διδασκαλιών έν τώ πρωτοτΰπω τών άρχαίων 
δραμάτο^ν, έν αύτή τη κλεινή .<οχτίδχ του.

Καί τοΰτο μόνον ό Μιστριώτης, ου ή έν γε- 
νικωτάτη γραμμή σκιαγραφία είσηγήθη τοΰ μι · 
κροΰ τούτου σημειώματος, δύναται νά κατορ- 
θώσή, χρησιμοποιών τά πο?νύτιμα έφόδια, άτινα 
τόν άνέδειξαν.

Ό πολλαχώς έργασθείς και άκαταπονήτως 
άγωνισθείς γεραρός ηγέτης, ό διά τής πείρας 
καί τών φώτων πολυτίμους τώ έθνει παρασχών 
ύπηρεσίας, διά τής 'Εταιρείας τών δραματων 
δύναται νά δημιουργήση διά τό έθνος ένδοξον 
περίοδον καλλιτεχνικής άναβιώσεως, δι’ ης τό 
'Ελληνικόν Θέατρον ν ’ άναζήση άνιστάμενον.

Καί ώσεί ή εύμένεια τής τύχης ένέκρινε τήν 
προοδοκωμένην έν τώ μέλλοντι άναγέννησιν, 
έγκαίρως προητοίμασε καί τόν αρμόδιον πρω
ταγωνιστήν, έν τώ προσωπω τού εν Ευρώπη 
ήδη σπουδάζοντος Έλληνος δραματικού κ. Α- 
χιλλέως Μάρδα, ού τήν εικόνα καί βιογραφικόν 
σημείωμα έδημοσιεύσαμεν έν τινι τών προηγου
μένων φύλλων τής «’Αττικής Ίοιδος» (άριθ.14), 
τού μόνου δηλαδή ένθουσιωδους όπαδοϋ τής τέ
χνης, δστις κατόπιν επιστημονικών σπουόών, 
άφωσιώθη είς τήν δραματικήν, υπο τους δια- 
σημοτέρους καθηγητάς τής Βιέννης καί τών 
ΙΊαρισίων και τής Ρώμης, είδικώς άσχολούμε- 
νος είς τό ελληνικόν κλασικόν δράμα.

Έν έπιλόγω δ ’ είπείν παρά τού κ. Μιστριώτη 
πολλά άποκτήσαντες έν τώ παρελθόντι, καί ούκ 
ολίγα έν αω παρόντι, πολλά έξ ίσου άναμενο- 
μεν έν τώ μέλλοντι, άφοΰ ή υπαρξις του μετά 
τοΰ άγαθοΰ τής πατρίδος συνεδέθη.

Ά λ κ ν ώ ν

ΞΕΝΑ ΤΡΑΔΟΥ Δ ΙΑ

ΑΠΟ ΤΑΣ «STANCES»

Σ αν ερϋϊ] τό φρινόπωρο  
Και φύλλα πε& αμίνα  
Σ τον γκρέμιου μύλου πέσουνε  
Τή στέρνα τήν πλατειά,
Και μες οτΓ/ς άδειες πόρτες του 
Θε νά (ίογγοϋν θλ ιμμένα  
Τά αγέρια, κ ι5 δπου εγύριζεν  
I I  πέτρα του ή βαρειά

Θά π ά ω  μονάχος νά οταϋώ  
Στο έρμο εκείνο μέρος,
Στον τοίχο αγνάντια  ποϋ ό κισσός 
Σ κεπάζει τον ό γέρος,
Κ ι’ ώρα πολλή ατά σκυθρω πά  
Νερά θ ά  βλέπω  κάτου 
Τή δψι μου, κα'ι τό στερνό 
Τόν νπνο  τοΰ θανάτου.

J ean M oreas

Μετύφραι3ις Ojmif. Ζωϊοϊΐοΰλον

Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Σ τ ’ απέραντο σου πέλαγος, ώ  θάλαπσα θά  ρ ίξω  
τόν πόνο μου ποϋ μοναχή ή καρδιά μου τόν γνω ρ ίζει !  
Μ έσα σ ’ αύτά τά βάϋεια σου, βαθειά  θ ε  νά τόν π ν ίξω  
γιατί τή δόλια μου ψυχή σκληρά τή βασανίζει.

Στο ακρογυάλι σου, ώ ϊμ ε , σαν τρέχω μοναχή μου, 
κα ί βλέπω  κύμα σ ιγαλό , τήν άμμο νά κτυπάτ/, 
σ’ όνειρα μάγα, χάνεται, δ νους μου κ ’ ή ψυχή μου, 
κα ι μ ΐά στιγμή, . . . μοϋ φα ίνετα ι δ πόνος π ώ ς  περνάει.

Μ ά ξάφνου  κϋμα εν άγριον, δρμα ατό π ερ ιγνάλι !  
κ ι ’ άπό τό φόβο . . .  τα όνειρα ακορποΰν τά μ αγεμ μ ένα ! 
και με ξαναγυρίζουνε ατή πρώ τη  μου τή πάλη, 
σε μαΰρο πόνο γέρνω  εγώ , και λέγω  απελπ ισμένα .

Αεν είμπορώ  π ΐά  κϋμά μου τόν πόνο νά κρατήσω !
Πάρε τον !  . . .  κ ι '  δταν με ορμή στο βράχο θ ά  κτυπήστ]ς 
κομμάτια κάντον, νά χαθή !  . . . γΐά νά τον λησμονήσω  
καί τή φ τω χή  μου τήν καρδιά νά μοϋ τήν άναστήσης.

Μ ά ’κείνο ’κ ε ϊ περήφανο ’π ίσ ω  πάλ γνρνοϋσε !  
καί φεύγοντας με κύτταζε με μάτι άφριαμένο, 
με μάτι ’ποϋ οποίος τδβλεπε, θάλεγε π ώ ς  λαλοϋσε:
« Κοάτα τόν πόνο σου εσύ, κ ’ εγώ  ε ιμ ’ ευτυχ ισμένο* .

Κ αί τώρα ποϋ τό κϋμά σου, ώ  θάλασσα σω παίνει, 
ρ ίχνω  τόν πόνο μου οε ’σε χω ρ ίς νά  a ’ ερωτήσω  ί 
γΐατί τή δόλια μου καρδιά τόσο μοϋ τή βαρένει 
ποϋ αν μείνΐ] άκόμη μ ιά στιγμή, τόν κόσμο θ ε  ν ’ άφήσω .

Λ ονκία TiCtoi
Αϋγουοτος 1 9 0 3 .



Φ. ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΟΝΤ ΙΝΗΣ

Εις εκ των εμπνευσμένων έξοχων μουσουργών της αδελ
φής Ιταλίας είναι καί ό Παύλος Φροντίνης· γεννηθείς 
εν Ινατάνη κατά τό 1861 . Τ υγγάνει γενικές επιθεωρη
τής τών μουσικών σχολών της πόλεως ταύτης, ήτις 
εγέννησε μιαν μεγαλοιρυίαν, τόν Βελλίνην, καυχάται δέ 
στμερον δτι αριθμεί πλεϊστα δσα τέκνα εμπνευσμένα, 
αντάξια  τοΰ μεγάλου διδασκάλου. Καθήκον ιερόν μας 
επ ιβάλλετα ι νά γνωρίσωμεν πλειότερον τόν μουσουργόν 
τούτον, ά<ρ ενός μέν διά τόν μέγαν φιλελληνισμόν τον, 
ά φ ’ ετέρου δέ διά την μεγάλην αξίαν του. Λατρεύει τήν 

Ελλάδα καί θεωρεί εύτυχή τόν καλλιτέχνην εκείνον, 
δστις ζή μέ τάς μεγάλας παραδόσεις της πατρίδος μας. 
Ενθουσιώδης λάτρις τών μεγάλων τούτων παραδόσεων 

εγκλείει εις τά  στηθη του δυο πατρίδας, τήν ιδεώδη και 
μεγάλην Ιταλίαν ώς καί τήν άρ/χίαν καί νεωτέραν 
Ελλάδα. Η αδελφή Ιταλία  υπήρξε τόσον συγγενής με 

την άρχαιαν Ελλάδα δσον καί μέ τήν νέαν. Ε ίναι ό 
μόνος λαός οστις μας ομοιάζει καί δστις τοσάκις έδειξεν 
εις ημας την αγάπην του. Τό αίσθημα τής έμπνεύσεως 
τοΰ Ιταλοΰ βλέπομεν ύπό τόν γαλανόν ουρανόν μας, άν 
καί έν Έ λλάδι σήμερον τινές φρονοϋσιν δτι ή Ιταλική 
μουσική είναι μηδέν άπέναντι τής Γερμανικής. Καί δμως 
την μεγάλην ταυτην και φιλοσοφικήν τών Γερμανών 
μουσικήν λατρεύομεν χωρίς να δυνάμεθα νά έμβαθύνω- 
μεν εις αυτήν. Η μεγάλη αυτή μουσική, κατά τήν 
ταπεινήν μου γνώμην, δέν δύναται νά εύρη άπήχησιν εις 
τόν α ίσθματίαν'Έ λληνα. Ή  μουσική ένός λαοΰ είναι εκεί
νη, η όποια εγεννήθη εκ τών σπλάγχνων αύτοΰ του ίδιου. 
Η νιωτερα τέχνη δυναται νά τελειοποιήση ταυτην χωρίς

ν ’ άπομακρυνθή τής τοπικής χροιάς. Τότε δέ ενας λαός 
δύναται νά καυχάται δτι έχει μουσικήν ιδίαν καί ανεξ
άρτητον. Η βελάζουσα είσέτι νεωτέρα μουσική τής πα 
τρίδος μας δεν εχει ούδεμίαν ομοιότητα μέ τήν γερμα
νικήν μουσικήν, ή οποία, άν καί άληθώς μεγάλη, ένίοτε 
δμως είναι τόσον δύστροπος καί άκατανόητος, ώστε ή 
βαρεία ατμόσφαιρα ή περιβάλλουσα αυτήν, ουδόλως 
Ομοιάζει μέ τόν αϊθριον ουρανόν μας.

Είς τήν καρδίαν τοϋ γνησίου Έ λληνος άπήχησιν δύ- 
νατα ι μόνον νά εύρη ή ’Ιταλική μουσική, ή όποια έν 
’ Ιταλία  διέλαμψεν ώς έμπνευσις καί είναι στενώς συν- 
δεδεμένη μέ τήν ελληνικήν ψυχήν.

hiK τών συγχρόνων ’Ιταλών μουσουργών πλειότερον 
γνωστοί εν Ελλάδι είναι ό Μασκάνης, Πουτσίνης καί 
Λεονκαβάλλος"δεν έτετχ ί όμως δτι Ιν ’Ιταλία  δέν υπάρ
χουν μουσουργοί έξ ϊσου μεγάλοι έκτίμώμενοι καί θαυ- 
μαζόμενοι. liiav ουτοι εις ημας είναι άγνωστοι, τοΰτο 
π ?οίΡΧ6ται διότι τό ενδιαφέρον μας προς τήν ’Ιταλικήν 
μουσικήν εχει κάπως χαλαοωθή. Έ κτος τοΰ Μχσκάνη, 
ού τίνος ή « C a v a l l e r i a  Rust icana» εΓναι αληθής 
σταθμός εις την τέχνην, οί δύο έτεροι, Πουτσίνης καί 
Λεοναβάλλος, άς μας έπιτραπή νά εΐπωμεν, άντιπρο· 
σωπεύουν τό έλαφρόν πνεΰμα τής εποχής μας. 'Η μου
σική αυτών είναι κραμα Γερμανικής, Γαλλικής καί 
Ιταλικής μουσικής. Τά έργα αυτών, τά  όποια μέχρι 

τοΰδε εϊδομεν παίζόμενα, ήτοι τήν Μ ποέμ, τήν Μ ανόν 
καί τους Π αλιάτσους , ήτο επόμενον δτι θά μάς έ'τεοπον 
πλειότερον. Άδιαφοροΰντες προς τήν έν ’Ιταλία  μου
σικήν εξε'λιξιν επόμενον είναι νά μή γνωρίζωμεν καί 
ετέρους μουσουργούς τής εμπνευσμένης και μεγάλης γ ε ί- 
τονος χερσονήσου. Καί δμως εσχάτως έν ’ Ιταλία  ό Μα·· 
σκάνης ευρεν άντιδρασιν μέ τά  τελευταϊά του εργα. Περί 
αύτοΰ γράφει ό Φροντίνης εν τ ιν ι άρθρφ του περαίνων 
αυτά ως εζής . « Ι ό  κοινόν και ό τύπος έδημιούργησαν 
τον Μασκάνην, τό κοινόν καί ό τύπος νΰν προσπαθούν 
νά τόν κατακρημνίσουν. Αύτή εινα ιή  τύχη τοΰ καλ
λιτέχνου. Καί δμως έχω πεποίθησιν δ'τι ό νέος ούτος, 
δστις* κέκτηται καί ευφυΐαν καί μόρφωσιν καί θάρρος θά 
γνωρίσγ) νά σταθμίση τήν σημερινήν αύτοΰ κατάστασιν, 
καί έν τη στιγμή ταύτ/ι τής έγκαταλείψεως θά δυνηθή 
νά άναζωπυρώση τήν ιδιοφυίαν του, δίδων είς τήν τέ
χνην τά αριστούργημα εκείνο, τά όποιον δύναται καί 
γνωρίζει νά γράψ»;». Ειλικρινής χαρακτήρ ό Φροντίνης 
πάντοτε αμερολήπτως έκφράζεται, πράγμα πολύ σπά
νιον δ ι ’δλας τάς έποχάς. Ό  Π.Φροντίνης ακολουθεί μετά 
πόθου ουχί μόνον τήν έν ’Ιταλία  μουσικήν έξέλιξιν, άλλά 
καί τήν κριτικήν τής μουσικής. Πλείστοι δσοι εκ τών έν 
Ιταλία  εξεχόντων μουσουργών ζητοΰσι την γνώμην του 

δια τής αποστολής τών έργων τω ν, πολλάς δέ κρίσεις 
του ειδομεν είς διαφόρους άξιολόγους ίταλικάς εφημερί
δας. Σπουδάσας κατά πρώτον έν Παλέρμω μέ τάν διά— 
σημον καθηγητήν Πέτρον Π λατάνια , έπεράτωσε κατόπιν 
τάς σπουδάς του έν Νεαπόλει μέ τόν έξοχον μουσικο

διδάσκαλον L a u r o  Rossi  συνθέτην κλασικών μελοδρα
μάτων. Έ ν  ήλικία δεκατριών χρόνων ήρχισε τοΰ κ α λ λ ι
τεχνικού του σταδίου ώς viol inis ts  διδων συναυλίας Ιν 
Κ ατάνη, Μεσσήνη καί Παλέρμω Δεκαπενταετής συν
έθεσε τό πρώτον αύτοΰ εργον, τό όποιον έξετελέσθη τήν 
έορτήν τής 'Α γ ία ς Κ ικελίας έν Κατάνη ύπό τήν δ ι- 
εύθυνσιν τοΰ σεβαστοΰ διδασκάλου Antonio Coppol.X. 
Εικοσαετής έγραψε τά μελόδραμα «Nel la» ,  τά όποιον 
κατά πρώτον παρεστάθη έν Κατάνη είς τό Δημοτικόν 
Θέατρον. Έ πιφορτισθεις ΰπά τοΰ δήμου τής ίδιας π ό 
λεως εγραψε τό δρατόρ ιον  «San so ne»  έκτελεσθέν κατά 
τά 1882 .  Τώ 1893 παρεστάθη είς Μιλάνον, Βονωνίαν, 
Συρακούσας, Τραπάνην καί άλλας πόλεις τά μελό
δραμα « M al lc a » 'έπ ί ποιήσεως τοΰ Capuana :  Τ φ  1 899  
συνέθεσε τό μελόδραμα « F a lc on ie re »  παρασταθέν είς 
τό πολυθέαμα Pacini  έν Κ ατάνη. Συνθέτης έκατάν πεν- 
τήκοντα μελφδιών δημοσιευθεισών έκ τών εκδοτι
κών καταστημάτων Ricordi ,  V e n tu r in i ,  Guidici ,  
S t r a d a ,  ώς καί τής Societa  Musicale Napol i tana.  
Ε ίναι συνθέτης τής πρώτης συλλογής τών Σικελικών 
άσμάτων ώς καί τών Σικελικών Χριστουγέννων. Τών 
φσμάτων τούτων ή μελοποίησις είναι σκίτσα έκ τοΰάλη - 
θοϋς. Ό  Μ εσ α ίο ι  είναι εργον έκτελεσθέν πλειστάκις είς 
κουαρτέτα έγχορδων οργάνων, ώς καί μιας μεγάλης νε
κρικής άκολουθίας Recq uiem.

Ό  διαπρεπής ούτος μουσουργός τρέφει λατρείαν πράς 
τήν ουράνιον μητέρα, τήν μουσικήν, μέ δλας τάς απο

γοητεύσεις τάς όποιας ό άληθής καλλιτέχνης ύφίσταται 
έν τω  βίψ αύτοΰ.

Νέον μελόδραμα ετοιμάζει ήδη, τήν Fatal i ta ,  άντά - 
ξιον τής μεγάλης αύτοΰ έμπνεύσεως καί τής μεγάλης 
τέχ νη ς .Τέκνον γνήσιον τής μεγάλης αύτοΰ πατρίδος κα- 
τώρθωσε τελείως νά ένώση τήν εμπνευσιν μέ τήν τέχνην 
είς τό άνώτατον σημείον τής τελειότητος. πράγμα πολυ 
δύσκολον είς τάν στείρον αίώνά μας. ΠολλαΙ σελίδες με
λέτης χρειάζονται δπως δοθή ή άνάλυσις τής έργασίας 
τοΰ διακεκριμένου τούτου μουσικοδιδασκάλου. Είς εμέ 
βεβαίως δέν είναι έπιτετραμένον τεχνοκριτικώς νά δώσω 
τόν ορισμόν τών έργων καί τής άξίας του. 'Ως καλλι— 
τέχνις όμως μοί έπιτρέπεται ταπεινώς νά εκδηλώσω τάν 
θαυμασμόν μου και τήν μεγίστην αΐσθησιν, την όποιαν 
μοί ένεποίησεν ή μουσική του. Τυχοΰσα τής τιμής να 
λάβω π α ρ ’ αύτοΰ μουσικά τινα  τεμάχιά του, έκφέρω 
τήν ταπεινήν μου γνώμην, ώς νά απεκαλυπτόμην προ 
τοΰ βωμοΰ τής θείας τέχνης, διατελοΰσ» δέ έν έκστάσει, 
νά προσφέρω ενα θερμόν παλμόν πρό τοΰ ώραίου, τά 
όποιον ό άληθής καλλιτέχνης έγκλείε: έν τη ψ ’->χη του. 
Έ ν τη μουσική τοΰ Φροντίνη ευρίσκει τ ις την μελαγχο

λικήν εκείνην χορδήν ποικΛομένην μέ δλας τάς α πα ιτή 
σεις τής νεωτέρας τέχνης. Τήν χορδήν τής ιδίας έμ
πνεύσεως, ήτις ώς μαγική ηχώ άντηχεϊ είς τήν ψυχήν, 
κυριεύουσα αυτήν. Είς δέ καλλιτέχνης ουδέποτε δύναται 
vx εί'.αι μεγάλος έάν δέν έχη τάν άτομισμόν του.

[Ά κ ο λ ο ν ϋ ε ϊ]  Έ λ ε ν ι *  Σ . Α α μ α ρ ι ι

Η Α Υ Ρ Η Λ 1 Α Ν Η  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ο Σ
ΕΝ ΤΗι  ΙΣΤΟΡΙΑι

Υ Π Ο

Ι Ω Α Ν Ν Ο Τ  Γ· Φ Ρ Α Γ Ϊ Κ Ι Α

[ΆνεγνώΟθη έν τήί αίθούιίϊΐ τοϋ Φ.Συλλόγου «Παοναόόοΰ» 
τη, 14 Φεδρουαρίου 1901].

( Σ υ ν έ χ ε ι α ) .

Διεξέρχομαι ήδη έν τάχει τά  λαμπρά γεγονότα τοΰ 
μεγάλου έκείνου πατριωτικού άγώνος, δστις απέδειξε τ ί 
δύναται νά πράξη παρά τώ  λαώ ζώ ντι έθνικώς ό δεσμός 
τής πίστεως καί τής άγάπης τής πατρίδος.

Τή 29 ’Απριλίου ή Ιω άννα  τροφοδοτήσασα τήν πο- 
λιορκουμένην πόλιν εισέρχεται είς αυτήν έφιππος. Φρε
νήρης ό λαός έξ ένθουσιασμοΰ τήν ύποδέχεται, φ ιλεί τά  
ίχνη τών πετάλων τοΰ ίππου της καί ψάλλει μέ τά 
«Χριστός Ά νέστη» τά πολυθρύλλητον ασμα :

U n g  de n o u s  en vaut mieux que cent  
soubs Γ es tenda rd  de la Pucel le .

Τήν παραμονήν τής Ά ναλήψεως έπ ιπ ίπτει κατά τοΰ 
πρώτου όχυροΰ πύργου τών "Αγγλων καί μετά τρίωρον 
λυσσώδη μάχην κυριεύει αυτόν Διακόσιοι αιχμάλωτοι 
συλληφθέντες περώνται έν στόματι μαχαίρας ύπό τών 
Αύρηλιανών έν άγνοια τής ’Ιωάννας, ήτις έκλαυσε θερ
μώς διά τήν σφαγήν ταυτην. Τρόμος δέ κατέλαβε τούς 
Ά γγλο υς  διά τήν πρώτην ταύτην ή τταν .

Τή 6 Μαίου δευτέρα έξοδος τής κόρης έπί κεφαλής 
τετρακισ/ιλίων οπλιτών κατά τοΰ πύργου S a in t - Je a n  
le Bla nc όχυροτέρου ετι, έγειοομένου έπί τής αντίπεραν 
δχθης τοΰ Λείγηρος. ’Από τής νησίδος S a in t - A ig n a n  
ή ’Ιωάννα μεταφέρει διά γεφύρας, στηθείσης ύπό τά πΰρ 
καί τά  βέλη τοΰ έχθροΰ, τάν στρατόν της είς τήν ά ντ ί- 
περαν όχθην. Οί δέ Ά γγλ ο ι πυρπολοΰντες τάν πύργον 
καταφεύγουσιν είς έτερον, τόν φοβερόν διά τά άπόρθητον 
αύτοΰ πύργον τών Α ύγουστίνω ν, πρό τοΰ όποιου οί Γάλ
λοι σταματώ σ ιν  έπί μικρόν καί εΐτα τρέπονται όπίσω. 
Ά λ λ ’ ή ’Ιωάννα άρπάζει τότε τήν σημαίαν της καί ύπ ’ 
όλιγίστων άκολουθουμένη όρμ? έν μέσω χχλάζης σφα ι
ρών καί βελών καί τήν έμπήγει έπί τοΰ πρώτου προχώ
ματος.

— Εμπρός, κατά τών “Αγγλων !
Ά λ λ ά  καί οί Ά γγλ ο ι άντεπεξήλθον κρατεροί καί 

πολυάριθμοι καί ή μάχη μαίνεται λυσσαλέα περί τάν πε
λώριον πύργον. Ε ίς τήν θέαν τής σημαίας τής παρθέ
νου οί Γάλλοι καθίστανται ακράτητοι. Ή  Ιωάννα πρώτη 
μετά τοΰ ΰπασπιστοΰ αυτής d Au lon  καί τοΰ άτρομή- 
τευ Λαΐρ εμπίπτει είς τόν πύργον καί έκδιώκει το ύ ςΆ γ -  
γλους. Τήν ήμέραν ταύτην προλέγει δτι τήν έπιοΰσαν
έμελλε νά πληγωθή.

Τή επαύριον έπ ιπ ίπτει κατά τοΰ qjpoupiouTourelleS 
άπό πρωίας καί αιματηρός διεξάγεται άγών ΰπό τά 
τείχη καί τά  οχυρώματα μέχρι τής 1ης ώρας μ .μ . δτε 
ή Ιω άννα  στήσασα κλίμακα ύπέρ τήν τάφρον άναβαίνέι 
π ρ ώ τ η  έ π ’ αυτής. Οί Ά γγλ ο ι τήν άναγνωρίζουσι καί 
βροχή βελών έκσπ$ κατά τής ήρωίδος κόρης. Έ ν  β έ
λος τής διατρυπά τά στήθος βαθέως μεταξύ τοϋ λαιμοΰ 
καί τοΰ ώμου έμπαγέν καί τήν κατακυλίει είς τήν τά - 
φρον λ ιπ ό θ υ μ ο ν .

Ά λ λ α  (χόλις <ΐυν$λθουσχ ά π ο ιπ κ  διχ της Ιο.ας της



χειράς τό βέλος άπό τοΰ τραύματος καί έπιδεθέντος αύ
τοΰ παροτρύνει έκ νέου τόν στρατόν είς έφοδον. Οί Γ άλ
λο'. την άκολουθοΰσιν Ιν παραφόρω ένθουσιασμώ, οί δέ 
Ά γγλ ο ι κατάπληκτοι Ι,πί τή θέα της, διότι την ένόιιι- 
ζον ήδη νεκράν, όπισθοχωροΰσιν έν πανικω πρός τό 
φρούριον. Μόνος ό ( i lansdal μετά τών άνδρών του 
υπερασπίζεται εισέτι την γέφυραν άπεγνωσμένως, άλλά 
ταύτην άνατινάσσουσιν οί Γάλλοι δι’ έκρήξεως καί οί 
ύπερασπισταί αύτής θάπτονται ύπό τά  έρείπια, ένώ έκ 
τοΰ άντιθε'του μέρους οί Γάλλοι δι’ άλλης προχείρως 
στηθείσης γεφύρας είσβάλλουσιν εις τό φρούριον καί κυ- 
ριεύουσιν αύτό.

— Grlansdal, τφ  εί/εν είπεϊ την προτεραίαν ή Πχρ- 
θε'νος έν τώ  μέσω της βοής της μάχης, οί Ά γγλ ο ι θά 
φύγωσιν έζ Αυρηλίας, άλλά σΰ δέν θχ ΐδης την φυγήν τω ν.

Θαυμασία ήτο ή ύποβολή ήν έξήσκει ή κόρη έκείνη, 
εφ ολοκλήρου τοΰ στρατοΰ, ον διηύθυνεν. Ή ρκει ν ’ ά- 
νακρχξη πρός αύτόν.

— Ό τα ν  ίδήτε τήν σημαίαν μου κυματίζουσαν εκεί, 
όρμάτε άδιστάκτως καί ή νίκη θά ήναι μαζή σας.

Καί έπέσκηπτεν ώς κεραυνός- όπισθεν δέ αύτής ό 
στρατός της έφορμών τυφλή τη πίστει έδρεπε τήν νίκην.

Ή το  ήμε'ρα Κυριακή κατά τήν 8 Μχίου 1429 δτε 
οί Αγγλοι, ήττημένοι ύπό μιας νεάνιδος δεκχεπταετοΰς, 
απολέσχντες πάσαν ελπίδα άλώσεως τής Αύρηλίας και 
κατειλημμένοι ύπό πανικοΰ, έςήλθον τών λοιπών φρου
ρίων καί παρετάχθησαν είς τάξιν μάχης.

Ή  ακολουθία έψχλη τήν ήμέραν εκείνην έν ύπχίθρω 
είς τήν Αύρηλίαν πρό τοΰ παρατεταγμε'νου γαλλικού 
στρατοΰ.

Ό λίγας ώρας μετά τό πέρας τής ίερας λειτουργίας 
ούδείς Ά γγλ ο ς έφαίνετο πλε'ον περί τήν Αύρηλίαν.

Ή  πσλιορχία τής πόλεως ταύτης, διαρκέσασχ επτά 
δλους μή>ας, έλύθ/) ύπό τής Ιω άννας δ ’ Ά ρ κ  έν δία - 
στήματι έννέα ήμερών.

Κ αθ’ έκάστην 8 Μχίου τελείτα ι και μέχρι σήαερον 
έν Αύρηλία ύπό τοΰ λαοΰ τελετή έθνική ( la  fete de la 
Pucelle) έπί τη έπετείω τής άπελευθερώτεω; τής πό
λεως, διότι κατά τήν ήμε'ρχν έκείνην έπληρώθη ή πρόρ- 
ρησις τής Πχρθένου, ήν ειχεν είπεϊ έν Vanco uleurs ,  
*ν Chinon καί έν Poit iers .

—  Θά λύσω τήν πολιορκίαν τή ; Αύρηλίας.
Είς την πόλιν T o u r s  έπιστρέφουσχν έζ Αύρηλίας 

έλθω/ προϋτήντησεν ό βχσιλεύς τήν Ίω άννχν κχί ύπε- 
δέχθη αύτήν μετά πχρχφόρου ενθουσιασμοί. Έ κεί τή 
απε'νειμε τίτλον εύγενείας καί οΐκόσημον φέρον στέμμα, 
ξίφος κχί κρΐνχ, δπερ καί σήμερον ετι άποτελεΐ τό έπά- 
ξιον έγκαύχημχ τοΰ οίκου δ’ “Αρκ.

Ο αναγινώτκων ιδίως άπό τοΰ σημείου τούτου τήν 
ιστορίαν τή ; Αύρηλιανής Πχρθένου βλέπει εφεξής ύπό 
τό λαμπρόν αυτής θριαμβικόν άρμα ύφέρποντχ βλοσυρόν 
τόν σκότιον φθόνον τών αύλικών τοΰ Κάρολου Ζ ’ , τόν 
φθόνον, δστις κινδυνωδέστερος καί αύτών τών Ά γ γ λ ω ν , 
διότι ήτο αφανής, ** ί έπιτηδείως χειριζόμενος τόν ά- 
σθενή καί αναποφάσιστον τοΰ βχσιλέως χαρακτήρα, προ- 
παρεσκεύασε τήν έν Κομπιέννη καταστροφήν καί τήν έκ- 
τοτε άγνώμονα έγκατάλειψιν τής ήοωίδος κόρης είς τάς 
χείρας τών δημίων της.

Αλλ αι αντιδράσεις τοΰ φθόνου δεν άπεθάρρυναν τήν 
Ιω άνναν δ ’Ά ρ κ , ήτ ις , μόλις ίπανελθοΰσα έξ Αύρηλίας, 
έσπευσε νά έκδιώξη τούς Ά γγλους έκ τών τριών μ εγά 

λων φρουρίων Beaugency, Meuny καί J a r g e a u  έπί 
τοΰ Λείγηρος. ,

Ε πέρχετα ι έν πρώτοις κατά  τοΰ φρουρίου J a r g e a u  
ύπεοασπιζομένου ύ π ’αύτοΰ τοΰ Ά γγλο υ  στρατηγοΰ S u f 
fo lk  αρχομένου τοΰ ’Ιουνίου καί διατάσσει τήν έφοδον.

Οί Γάλλοι έπήλθον ώς τυφών κατά τοΰ φρουρίου 
προηγούμενης τής Παρθένου π ά 'το τε . Λίθος έκσφενδονι- 
σθείς εκ τών έπάλξεων έπληξε τής κόρης τό κράνος. 
Α λ λ ’ αύτη πεσοΰσα κατά  γής άνωρθώθη άμε'σως.

— ’Εμπρός, άνέκραξε, κατά τών Ά γγλ ω ν  ! Ε ίναι 
ίδικοί σας !

Πρό τής άκαθέκτου ορμής τής έφόδου εκείνης, οί 
Αγγλοι τρε'πονται είς φυγήν παρασύροντες καί αύτόν 

τον φρούραρχον κόμητα Suff o lk  πρός τήν γε'φυραν. 
Ε ιε ί δε περικυκλωθείς ούτος ύπό τών άνδρών τοΰ Γου· 

λιέλμου Ρενώ , ήναγκάσθη νά παραδοθή.
—  Είσαι ιππότης; ηοώτησεν ό “Αγγλος στρατηγός 

τόν νικητήν του.
— "Οχι, άπήντησεν ούτος.
— Λοιπόν έγώ σέ άνακηρύττω ιππότην και παρα- 

δίδομαι εις σέ.
Καί τό J a r g e a u  έκυριεύθη ύπό τών Γάλλων.
Τή 16 Ιουνίου βομβχρδίζει τό Meung,  ένω συγ

χρόνως έκ τσΰ βορρδί έπήρχετο νέος πολυάριθμος ά γγλ ι- 
κός στρατός ύπό τόν Fastol ff  πρός ένίσχυσιν τών προσ- 
βαλλομένων φρουρίων.

Λυσσώδη πόθον έκδικήσεως πνέων ό με'γχς αρχιστρά
τηγος τών Ά γ γ λ ω ν  Talbot ,  δπως έκπλύνη είς αίμα τό 
αίσχος τών προσφάτων ήττών τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ, 
άπε'ρριψεν άγερώχως τήν πρότασιν τοΰ Fastol f f ,  δπως 
άναμείνωσι καί άλλας έπικουρίας τοΰ άντιβασιλέως καί 
ή περιβόητος μάχη τοΰ Patay  άπεφασίσθη.

Οί δύο αντίπαλοι στρατοί προύχώρησαν κατ ’ άλλή- 
λων έν άνοικτω πεδίω μεταξύ τών φρουρίων Meung καί 
Beauge ncy .  Ά λ λ ’ ένω ό Tablot  έκανονιοβόλει τήν 
γε'φυραν, ή/ κατείχον οί Γάλλοι, οί έν τώ  φρουρίω BeaU-  
gency πτοηθέντες έκ τής ραγδχίχς έπιθέσεως τής ’Ιωάν
νας, έσυνθηκολόγησαν καί άπήλθον έπί ύποσχέσει νά μή 
άναλάβωσι τά  δπλα πρό τής παρελεύσεως δέκα ήμερών. 
Οντως οί Ά γγλ ο ι άπολέσχντες τήν έκ τοΰ φρουρίου 
έκείνου ύποστήριξιν κχί ά ν τ ’ αύτής απειλούμενοι έκείθεν 
νά κερχυνοβοληθώιι, τρε'πονται εις ύποχώρησιν Μάτην 
δραμών τότε ό Fas to l f f  πρός τους φεύγοντας αγω νίζε
τα ι νά τούς αναχαίτιση . Ό  αγγλικός στρατός, έκλαβών 
τοΰτο ώ ; φυγήν καταλαμβάνετα ι ύπό πανικοΰ καί φεύ
γει άτάκτως διωκόμενος ύπό τής ’Ιωάννας, τής οποίας 
κ*ι μόνον τό δ*ομα ένε'πνεε τόν τρόμον είς τάς τάξεις 
του. Ό Fasto l f f  τότε, άπελπίσας νά συγκρατήση τούς 
φεύγοντας έπανέρχεται όπίσω πρός άναχαίτισ ιν τής μα
νιώδους έκείνης διώξεως. Ά λ λ ’ ήτο πλέον άργά. Ό 
Talbot ήδη περικυκλωθϊίς πχραδίδει τό ξίφος του εις 
τόν δοΰκχ δ Alen§On καί α ίχμαλω τίζετκ ι.

Ό  αγγλικός στρατός διεσκορπίσθη. Δ ισχίλιοι Ά γ 
γλοι νεκροί έκάλυπτον τό πεδίον τής μάχης- κ α τ ’ αύτόν 
τάν Ά γγλον W a v r i n ,  ίστορήσαντα τήν μάχην εκείνην" 
ένω ό Δυνοά ύπελόγισεν αύτούς είς τετρακισχιλίους νε
κρού; καί 20 0  αιχμαλώτους, πλήν τών πληγωθέντων.

Τά άλγεινόν έκεΐνο θέαμα άπέσπασεν άφθονα τά  δά
κρυα τής ’Ιωάννας, ή τ ις , γονυπετής μετά τήν μάχην έπί 
τοΰ νεκροσπάρτου πεδίου, έβοήθει τούς τραυματίας καί

παρεμύθει τούς έκπνέοντας.
'Η πρώτη αΰτη έκ παρατάξεως περιφανής νίκη τών 

Γάλλων μετά τάς τόσ?ς ήττας καί καταστροφάς αύτών, 
έξήγειρε διά μιας άκράτητον τάν ενθουσιασμόν τοΰ γα λ
λικού έθνους. Ό  λαός τών παρά τόν Λείγηρα λοιπών 
πόλεων έξεγερθείς έξεδίωξε τούς Ά γγλο υς . Τά φρούρια 
Jonvi l le ,  Mont- P ip ea u  καί S a in t -S im o n  έξεκενώ- 
θησαν. Έ ν ήμέραις όκτώ ή μικρά ποιμενις έκυρίευσε 
τρεϊς πόλεις καί διεσκόρπισεν έν άνοικτφ πεδίω στρα
τιάς άγγλικάς έως τότε νομιζομένας άητήττους.

'Γπελείπετο ή έκπλήρωσις τής τελευταίας προρρή- 
σεως καί άποστολής τής ’ Ιωάννας δ ’ Ά ρκ . Η στέψις 
τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ Ζ ' είς τήν Ρώμην, τήν ίεράν 
πόλιν Ινθα έστέφοντο οί τής Γαλλίας βασιλείς.

(’Ακολουθεί) Ί ω .  Φ ραγκιας.

  ---------------

Ε Ν  Τ Ο Υ Τ Ω .  Ν Ι Κ Α
( Δ ι ή γ η μ α  ·)

Τ ι] ό ε σ π ο ιν ίδ ι  Σ ο φ .  K oq.

— Βλέπεις εκείνον τόν νέον έκεί κάτω , είπεν ο κ. 
Ροδαυγίτης, είς τόν βραχίονα τοΰ όποιου με τόσην χάριν 
κρέμαται h εύμορφη έκείνη;.Ν ά έκεί, αύτόν τόν υψηλόν, 
δστις, ένω αποκαλύπτεται μέ τόσην φαινομενικήν κ α τά - 
νυξιν πρό τοΰ ’ Εσταυρωμένου, έν τούτοις μειδι^ πράς 
τήν συνοδόν του, τής οποίας έ π ’ ούδενΐ λόγφ έννοεί να 
αποσπασθή;

— ΝαίΙ τάν βλέπω, άπήντησεν ό κ. Βανδώρος είναι 
γνωστός μου- ό Ά λέκος Κακιόρης καί ή σύζυγός του, 
τήν οποίαν πρό ολίγων μόλις ήμερών ώδήγησεν είς την 
νυμφικήν παστάδα.

— Αύτός λοιπόν, αγαπητέ μου, ό μέ τόσην άδιαφο- 
ρίαν παρατηρών τήν πρό αύτοΰ νεκράν, αύτός ό μειδιών 
ώς νά εύρίσκηται έν στιγμαίς έρωτικών διαχύσεων, πρό 
τοΰ άπαισίως διελαύνοντος θχνάτου, πρό τής ώ/ρας κ ε
φαλής τής άλλοτε θελκτικωτάτης ταύτης νέκρας, αύτός, 
λέγω, είναι ό φονεύς της, αύτός τήν παρέδωκεν είς τάς 
ψ'νχράς άγκάλας τοΰ τάφου- καί ήρχισε διηγούμενος.

— 'Η νεκρά, ή τ ις  σήμερον κηδεύεται, φυσικά θά 
γνωρίζης δτι ονομάζεται Τ ιτ ίκα . Ή  κόρη αύτη, δταν ή 
(*ήτηρ της ήρχισε νά τήν παρουσιάζη είς τόν κόσμον, 
^γνώρισε τάν Ά λέκον , ον ήγάπησε παραφόρως με τάν 
έρωτα έκείνον, μέ τάν οποίον ή παρθένος κχρδία έρα. 
Ή το  ό πρώτος ερως της καί δύνασαι νά έννοήσης πόσον 
βχθέως έρριζώθη είς τήν καρδίαν της. Ό  Αλέκος μόλις 
τοτε ειχε τελειώσει τάς έν τώ  ΙΙανεπιστημίω σπουδάς 
του καί ήτο γεμάτος άπό όνειρα διά τό μέλλον του, τά 
οποίον λόγω τής οίκογενείας του καί τής περιουσίας του

προσεμειδία. Έ τυχ ε  νά τόν γνωρίση ή Τ ιτίκα  εις 
i-|fiv οικίαν θείας του, ή τ ις , έπί τώ  εύφροσύνω γεγονότι
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τής άναγορεύσεώς του είς δικηγόρον, έδιδε χοροεσπερίδα, 
είς ήν προσεκλήθη καί ή Τ ιτίκα  μετά τής μητρός της. 
Ό  έρως των ύπήρξεν άμοιβαίος- άμφότεροι διήρχοντο 
τάς ώρας των πλάττοντες χ ίλια  όνειρα διά τήν μέλλου- 
σαν εύτυχίαν των.

Ή  Τ ιτίκα  ήτο ύψηλή, λυγηρά, θαυμασία τάν σχη
ματισμόν τοΰ σώματος καί έν γένει τά σύνολόν της ήτο 
μεστόν χάριτος καί άξιοπρεπείας- ή. άρρητος κομψότης 
καί ή χαριεστάτη φιλαρέσκεια, αΐτινες τήν έκόσμουν, 
προσέδιδον είς τάς κινήσεις αύτής, είς τά βλέμμα, εις 
τό μειδίαμα άπειρον γλυκύτητα , Ή  άπαλή καί εύηχος 
φωνή της κατέστησεν υπόδουλόν της τάν Ά λέκον- έζων 
ό είς διά τον άλλον.

Ό τα ν  ήτο μόνη ή Τ ιτίκα  ήτο μελαγχολική, άθυ- 
μος- δταν δμως ή φωνή τοΰ Ά λέκου έπληττε τόν άέρα 
και ή μορφή του προέβαλε,λάμψις χαράς διεδέχετο τήν 
ποοτέραν μελαγχολίαν της, καί δλη τότε έγέλα διά τή^ 
έλαχίστην α ιτ ίαν.

’Εν τω μέσοι δμως τής πλήρους θελγήτρων ταύτης 
ιδανικής ζωής τω ν, παρενέβη μία άλλη μορφή, ή τ ις ,κα ί 
τοι δέν έκοσμείτο διά τών χαρίτων τής Τ ιτίκας έντού- 
τοις κατώρθωσε νά άφαρπάση άπό τών χειρών της τάν 
Ά λέκον, καί νά τόν καταστήση ιδικόν της. Πώς τά κ α 
τώρθωσε θά μοί εΐπης ; θά σοΰ απαντήσω ά[νέσως : ήτο
πλουσία, ένώ ή Τ ιτίκα  ήτο πτωχή !

Τά πράγματα ήλλαξαν : ό Ά λέκος έπαυσε νά έπ ι- 
σκέπτηται τήν Τ ιτ ίκαν. Μάτην ή δύστηνος περιέμε^ 
άπό ήμέρας είς ήμέραν νά ϊδη που τήν μορφήν του" δέν 
έφαίνετο. Άπεφάσισε νά τώ  γράψη- τώ έστειλε έπ ιστο- 
λήν τ ινα , δ ι ’ ής τάν έξώρκιζε νά μή τήν άφήνη μόνην 
έν μέσω τοΰ κόσμου, διότι άνευ αύτοΰ ό βίος τή ήτο 
μισητός- ούδεμία δμως άπάντησις.

Μ ίαν ήμέραν έμαθε τήν α ιτίαν τής τόσω άπροόπτου 
άπομακρύνσεώς του, καί άπελπ ις πλέον, μέ τήν καρδίαν 
αίμάσσουσαν, ήρνήθη διά παντός τάν κόσμον, άπεχα ι- 
ρέτησε τάς πλέον άγαπητάς έν τω  κόσμω δ ι’ αύτήν ύπάρ- 
ξεις, καί, παρά τάς άποτροπάς τών οικείων της, περιε- 
βλήθη τό μοναχικόν ένδυμα. Οί τοίχοι τοΰ μοναστηριού 
τής Α γ ία ς  Σοφίας έχαίροντο τήν δροσεράν ύπαρξίν της.

’Εν τώ  μοναστηριφ, άπομεμονωμένη παντός έπ ι-  
γείου, προσεπάθει νά έπιχύση διά τών προσευχών βάλ- 
σχμον πχρηγορίας είς τήν κατασυντριβείσαν καρδίαν 
της, κχί νά ρίψη είς τήν λήθην π ά ντα - άλλά δέν ήδύ- 
νατο νά τά κατορθώση. Έξηκολούθει νά τόν άγαπΧ.

Πυρετός ύπουλος, ύποβόσκων, κατέτρωγε τά  κάλλη 
της. Μετά ένα μήνα δέν ήτο ή φάσμα τής ποτε π λή 
ρους άνθηρότητος καί ζωής Τ ιτ ίκχς. Τάς νύκτας της δ ι- 
ήρχετο έν αϋπνία , μονολογούσα καί βαδίζουσχ ύπό τά 
πυκνά φυλλώματα τοΰ κήπου τοΰ μοναστηριού. ΙΙολλά- 
κις ό άνατέλλων ήλιος τήν ενρισκε ρεμβώδη έπί καθί
σματος. Είς ούδένα έξωμολογεϊτο τήν α ιτ ίαν τής τόσης 
της άνίας' ήρέσκετο νά μένη μόνη.

Ό  Άλέκος άφ1 ετέρου εύρίσκετο είς νέας έρωτικάς ές-



ομολογήσεις κχί είς νέους δρκους μέ τήν Ά λ ίκην , τήν 
νυν σύζυγόν του, ήν πρό ολίγου είδες νά γελ^ τόσον 
χαιρεκάκως Sioc τήν δύσιν τοϋ δροσεροΰ εκείνου άνθους, 
της Τ ιτίκας, άπό τάς άγκάλας της οποίας άφαρπάσασα 
τον Άλέκον άφήρπασεν όμοϋ καί τήν ευτυχίαν της, τήν 
χαράν της, τήν ζωήν της.

Μίαν λαμπράν νύκτα , πλήρη μαγείας, καθ ’ ήν ή 
σελήνη έσκόρπιζεν άφειδώς τάς χρυσάς άκτϊνάς της *αί 
έπί τοϋ άνεφέλου ούρανοϋ ώς ^ρυση κόνις ελχμπον ct 
αστέρες, τό μχρμχίρον φε'γγος τών οποίων εδιδεν είς τάς 
πυκνάς συστάδας τών δε'νδρων τοϋ κήπου τοϋ μονχττη- 
ρίου άμφίβολα καί φανταστικά χρώματα,ή Τ ιτ ίκα , ύπέρ 
ποτε μελαγχολική, διέσχιζε τους δρομίσκους τοϋ κήπου, 
βυθισμένη είς μυρίους λογισμούς.

Κουρασθεϊσα άπό τόν διαρκή περίπατον έκάθισεν έπί 
τίνος λίθου καί εκεί άνεπόλει τήν άπολεσθείσαν ευτυχίαν 
τη ς- αίφνης βήμχτχ βραδέα κχί ψίθυρος ομιλιών επλη- 
ξαν τήν άκοήν της. Κάτωχρος ήγέρθη κχί ήτοιμάζετο 
νά άποσυρθή, φοβηθείσχ κακοποιά στοιχεία, οπότε φωνή 
λίαν γνωστή είς αυτήν, φωνή της οποίας οί τόνοι τοσά
κις τήν άπεκοίμισαν είς τήν αγκάλην εκείνου, εφθχσε 
μέχρις αύτής. Χωρίς νά θέλϊ) καί ή ιδία εστη ακίνητος 
ώς άγαλμα, μή γνωρίζουσα τ ί νά πράξ-fl.

Έ ν μέσω τών φυλλωμάτων τών δενδρυλλίων, εντός 
τών οποίων χρυσαί σεληνιακαί ακτίνες διαφεύγουσαι 
έσκόρπιζον ύποτρέμον φως, άνεγνώρισε τόν Άλέκον, είς 
τόν βραχίονα τοϋ 07;οίου έκρέμχτο κυριολεκτικώς ή λ α 
τρευτή του ’Αλίκη, όπως τήν είδες προηγουμένως.

Ν αι, ήτο εκείνος! ό'στις οΰδέν έρωτών διά τήν δυσ
τυχή Τ ιτίκχν καί μή γνωρίζων τήν έν τω  μονχστηρίω 
διαμονήν της είσήλθε μετά της ’Αλίκης δια της μικράς 
θύρας, ήτις δεν εκλειε καλώς, είς τόν κήπον τοϋ μονα
στηριού, σκοπών νά διέλθη στιγμάς ρέμβης ύπό τά  δρο
σερά καί εύοσμα δένδρα.

Τ ά  μέλη της Τ ικίκας έπάγωσαν- δεν ήδύνατο ν ’ άρ- 
θρώση, λέξιν, Δύο δυνάμεις ήγωνίζοντο έντός της τήν 
στιγμήν εκείνην" ή μία τήν ώθει μακράν καί ή άλλη τήν 
έκρατοϋσε- ύπερίσχυσεν ή δευτέρα καί εμεινεν. Έκρύβη 
όπισθεν πυκνής πρασιάς και έκεί κάτωχρος καί συγκεκι- 
νημένη άνέμενεν.

Τό ζεϋγος μικρόν κατά μικρόν έπλησίαζεν, εφθασε 
πλησίον της καί χωρίς ν ’ άντιληφθώσι τήν έκεί παρου
σίαν της Τ ιτίκας έκάθησαν έπί τίνος κορμοϋ δένδρου, 
δστις ε<·ειτο έξηπλωμένος έπί της γης, καί κρατούμενοι 
σφιγκτά άπό τάς χειρας, έπανελάμβανον τά  όσ .̂ πρό 
ολίγου καιροϋ ή Τ ιτίκα μετά τού ’Αλέκου ελεγον ! Δ ύ- 
νασαι νά φαντασθής τήν ψυχολογικήν κατάστασιν της 
Τ ιτ ίκα ς- εμενε άφωνος, κρατούσα καί τήν αναπνοήν της 
άκόμη διά νά μή προδώση τήν έκεί παρουσίαν της. Αί 
έρωτικαί έξομολογήσεις έξηκολούθουν ύπό τά  άπειρα φ ι- 
λήματά των.

— Καί ή Τ ιτ ίκα , τήν όποιαν τόσον άλλοτε ήγά- 
πησες δεν κατέχει ούδεμίαν θέσιν πλέον έν τή καρδί$ σου;

ήρώτησενή ’Αλίκη τόν Ά λέκον, κατατρώγουσα αυτόν 
ψυχρώς μέ τούς μεγάλους οφθαλμούς της.

— ’Ουδέποτε τήν ήγάπησα, ΰπέλαβε περιπαθώς ό 
Ά λέκος- ή καρδία μου είναι ίδική σου καί έναπέθεσε 
φλογερόν φίλημα έπί τών λάγνων οφθαλμών της.

Έ δώ δέν ήδυνήθη νά κρατηθή ή Τ ιτ ίκ α . Ό  κακούρ
γος τή κχτέφερε τό’ κχιριώτερον πλήγμα . Οί πόδες της 
έκλονίσθησαν κχί ψυ^ρά κατέπεσεν έπί τοϋ έδάφους, εκ- 
βχλοϋσχ φωνήν τόσω χσθενη, ώστε διήλθεν ώς ψίθυρος 
έκ τών ρόδινων χειλέων της, ένώ συγχρόνως έκ τών ήμ ι- 
κλείστων βλεφάρων της ερρευσχν έπί τών πχρειών της 
δάκρυχ ώ ; στχγόνες δρόσου έπί λείου μχρμάρου.

Ό  έκ τής πτώσεως της Τ ιτίκχς θόρυβος αφύπνισε 
τούς έν μέσφ ερωτικών ονείρων πλέοντας Ά λίκην καί 
Άλέκον καί τρομαγμένοι άπεμακρύνθησαν.

Τήν έπομένην ή Τ ιτίκα  εύρέθη είς τήν ιδίαν θέσιν 
αναίσθητος καί πχρχληρίζουσα ύπό τό κράτος σφοδροϋ 
πυρετοΰ. Τήν μετέφερον είς τήν κλίνην τη ς - ό ιατρός 
έδήλωσεν δτι ή κατάστασίς της ήτο κρισιμωτάτη Είδο- 
ποιήθησχν οί γονείς της, οΐτινες τήν πχρέλχβον είς τήν 
οικίαν τω ν, ΐνχ τή πχράσχωσι μεγαλειτέραν περίθχλψιν. 
Τίποτε δμως- ή έπάρχτος νόσος, ή τ ις  κχτέτρωγε τά  
στήθη της, άπό ήμέρχς είς ήμέρχν τήν έξησθένει. Οί 
οφθαλμοί της έκοιλώθησαν, τά  μήλχ τών παρειών της 
έξωγκώθησχν κχί ξηρός βήξ τήν ήνόχλει. Εΰρίσκετο είς 
τό τελευτχίον στάδιον της φθίσεως !

Μετ’ όλίγχς ήμέρας είς τάς άγκάλας της μητρός της 
έξέπνεε παρθένος άγνή, άγγελος κυριολεκτικώς, με τό 
δνομα τοΰ Ά λέκου είς τά χείλη. Ό  Άλέκος τά  εμαθε 
δλα και είδες πόσον έπορώθη ή καρδία του άπό τό χρήμα!

Θ εόδωρος Ν. Χννοδινός

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α

Τό ύπό πάσαν έποψιν έξαίσιον δράμα τοϋ κ. 
Άχιλλέως Καραβία, τό παιχθέν κατά τόν π α 
ρελθόντα χειμώνα κατ’ έπανάληψιν άπό της 
Σκηνής τον Δημοτικού Θεάτρου και κίνησαν 
τάς πατριωτικός χορδάς διά τών {/ψηλών έν 
αύτώ έννοιών και τής γλαφυρότητος τής έκ- 
<$ράσεως, έκδίδεται τήν προσεχή εβδομάδα ε{ς 
ίδιον καλλιτεχνικόν Τεύχος. ‘Η έκδοσις αύτη γ ί
νεται παρά τού Κεντρικού Μακεδονικού Συλλό
γου, οστις πάνυ προθύμως υιοθέτησε τό θαυ- 
μάσιον τούτο έργον. Συνιστώμεν τήν άπόκτη- 
σιν αυτού παρά πάντων τών αίσθανομένων 
στοργήν διά τήν έλληνικωτάτην Μακεδονίαν 
μας, ΐνα έχωσιν αύτό ώς ίερόν έγκόλπιον.

Τύποις Ν Ο Μ ΙΚΗ Σ


