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Α Ι από των πρώτων έτι χρόνων της ‘ Ελλη
νικής Αυτοκρατορίας βαρβαρικαί κατ’ αυ

τής έκ βορρά καί άνατολών επιδρομαί καί ή 
άκολούθως έγκατάστασις τινών έκ των έπιδρομι- 
κών τούτων έθνών επί τινων των χωρών τής Αυ
τοκρατορίας, ύπήρξεν ή  αφορμή τής γεννήσεως 
τοΰ ανατολικού ζητήματος. Ή  ρύθμισις των 
προς άλλήλους σχέσεων των λαών τούτων άπε- 
τέλεσε την ουσίαν και τό τέρμα τοΰ έν λόγφ 
ζητήματος, κατά την στενωτέραν έννοιαν αυτού.

Έ ν  τώ κυκλώνι τών περιπετειών τού ζητή
ματος τούτου, τό: οποίον άνεστάτωσε την Ευ
ρώπην και ’Ανατολήν . έπΐ σειράν αιώνων και. 
εξακολουθεί μέχρι σήμερον ν’ άποτελή τό άκαν- 
θωδέστερον και δυσλυτότερον τών άπασχολοΰν- 
των τήν Ευρώπην καί τούς εν τή Αίμική Χερ- 
σονήσψ λαούς ζητημάτων, ή Θρρκη υπήρξε ή 
κυριωτέρα τών χωρών, -εν αΐς διεξήχθησαν τά 
μεγαλείτερα Ιστορικά γεγονότα τής μεσαιωνικής 
ταύτης άναστατώσεως.

Καθ’ δλην την διάρκειαν αυτών ή Θράκη 
εδέχθη, ώς ούδεμία άλλη τών χωρών, τάς πλειο- 
τέρας, αλλά και φοβερωτέρας τών επιδρομών 
τών διαφόρων Ικ βορρά φυλών, μάλιστα δε 
τών Βουλγάρων, πολλάς ύποστάσα έκ τούτων, 
καταστροφάς.

Ά λλ’ ώς περικλείουσα έν τοϊς κόλποις αύ- 
τής τήν πρωτεύουσαν τής .Αυτοκρατορίας τήν 
και πρωτεύουσαν σύμπαντος τοΰ Ελληνισμού, 
τό κέντρον πάσης πνευματικής, εκκλησιαστικής 
καί πολιτικής κινήσεως, έξεδήλωσε πράγματι- 
κώς ύπέροχον εθνικήν άντοχήν, δυνηθέϊσα 
ν ’ άποκρούοη πάσαν βαρβαρικήν σκωρίαν έπα- 
πειλοΰο.αν νά έπικαΟήση έπ’ αυτής, ούτως ώστε

μέχρι σήμερον νά διατηρή κατά. τό. πλεΐστον 
Ελληνικήν τήν φυλετικήν αύτής. ύπόστασιν.

Προς δέ ή Θρρκη, άφ’ οτου ή Κωνσταντι- 
νούπολις κατέστη πρωτεύουσα τής νέας τού ελ
ληνικού έθνους πολιτικής, καί ιστορικής στα
διοδρομίας, κατέστη, ούτως είπεΐν, <5 θώραξ 
ταύτης, συνδέσασα έκτοτε-τήν τύχην της προς 
εκείνην τής πρωτευούσης. ‘Η ιστορία εκείνης 
σχεδόν ύπήρξε καί Ιστορία ταύτης,

’Α π ό ' τής άλώσεως όμως τής- Κωνσταντινου
πόλεως ύπό τών Τούρκων, τό άνατολικόν ζή
τημα σχεδόν . ΰπνωττε ύπό τήν σπάθην τοΰ 
κατακτητόύ, μόλις δέ από τής ελληνικής έπα- 
ναστάσεως ήρχισε καί. αΰ.θις άναφαινόμενον 
τούτο ύπό ζώηροτέραν δψιν,; έν μέρος δέ αύ- 
τοΰ τό μακεδονικόν καί θρακικόν ζήτημα ήρ· 
ξαντό ύπό νέαν^δλως μορφήν νά τίθενται έπί 
τού τάπητος άπά τών μέσων τού· 19ου αίώ- 
νος. ‘Ο ρωσσοτουρκικός πόλεμος Ιδία, ύπήρξεν 
ή κυριωτέρα άφορμή,. έξ ής ανέκυψαν ταΰτα 
υπό τήν έπικινδυνωδεστέραν αύτών μορφήν, 
έκτοτε δέ· δύναταί τις. νά εΐπη, δτι ήρξατο ή 
Ευρώπη ένδιαφερομένη περί τών χωρών τού
των.

Ή  ύπό τήν άπειλήν τών ρωσσικών λογχών 
έπιβληθεΐσα . .έξωθεν τής Κωνσταντινουπόλεως 
τή Τουρκίρ περιλάλητος συνθήκη τού ‘ Αγίου 
Στεφάνου, έπειράθη προς στιγμήν τήν λύσιν 
τών ζητημάτων, τούτων διά τής δημιουργία; 
τής Μεγάλης Βουλγαρίας, έν .ή .θά  περιελαμ- 
βάνόντο σχεδόν, ολόκληρος ή . Μακεδονία και 
ολόκληρος ή Θράκη, τής οποίας μόλις έφείδετο 
αυτη τής Άδριανουπόλεως, τής περιφερείας 
Γκιουμουλτσίνης, Διδυμοτείχου καί Αίνου καί
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τής προς άνατολάς του ποταμού “ Εβρου χώ- 
ρας, τής μεταξύ των παραλίων καί τού Έργί- 
νου ποταμού. Διά τού σχεδίου τούτου, δι’ οΰ 
ού μόνον αδίκως έπεδικάζοντο είς τούς Βουλ
γάρους χώραι ελληνικότατοι, άλλά καί λιμένας 
απέκτων ούτοι επί τού Αιγαίου, άπειλεΐτο ή 
τύχη πάντων των λοιπών τής Χερσονήσου 
Ιθνοτητων, μάλιστα δέ τού ελληνισμού, 5ν 
είρωνευόμένος την επαύριον τής συνθήκης έ- 
κείνης, ό κύριος αυτής πρωτουργός, δ παν- 
σλαυ'ίστής στρατηγός Ίγνάτιεφ, έλεγε πλήρης 
■θριάμβου: τώρα ας φθάσωσιν οί "Ελληνες 
κολυμβώντες είς την Κωνσταντινούπολιν!

Ή  Θράκη έν τή περιστάσει τούτη διέτρεχε 
πραγματικόν καί τελειωτικόν κίνδυνον, αν μή 
τό Συνέδριον τού Βερολίνου κατεξέσχιζε τό τε
ρατούργημα εκείνο τού Αγίου Στεφάνου κάι 
έπελαμβάνετο τής λύσεως, μεταξύ άλλων, καί τού 
θρρκικού ζητήματος, τό όποιον πρώτην ταύτην 
φοράν άπησχόλησε τήν επίσημον Εύρώπην καί 
πρώτην ταύτην φοράν έχωρίζετο τής τύχης τής 
μεγάλης πρωτευούσης.

Άλλ’ άπό τής Ιπομένης τού βερολινείου 
Συνεδρίου τό θρρκικόν ζήτημα έπαρουσιάσθη 
διχοτομημένον διά τής Ιδρύσεως τής βορείου 
Θράκης είς αυτόνομον επαρχίαν. Έάν μή τό 
Βατάκ καί ή Περουστίτσα, εν αίς τόσον ασκό- 
πως καί άνοήτως οί Τούρκοι διέκραξαν τάς 
γνωστάς καταστροφές καί σφαγάς, έκειντο Ιν 
τώ τμήματι τούτω τής Θράκη?, πιθανώτατα ή 
Εύρώπη δεν θά ήσχολεϊτο ώς ήσχολήθη περί 
Θράκης, ούδέ θά έδημιουργεϊτο ή Ανατολική 
Ρωμυλία, έξ ής δημιουργίας προέκυψαν έκτοτε 
τόσοι κίνδυνοι, ού μόνον διά τόν ελληνισμόν, 
άλλά καί δι’ αύτήν τήν ησυχίαν τής Αίμικής 
Χερσονήσου.

Έκτοτε τό θρφκικόν ζήτημα δέον διττώζ 
νά έρευνάται διά τόν ελληνισμόν, άπό τής άπό· 
ψεως της θέσεως αύτού εν τή βορείφ Θράκη 
καί άπό τής άπόψεως τής τύχης τού υπολειπο- 
μένον αυτής τμήματος.

*  *  *

’Εν τή Ανατολική Ρωμυλία, ένθα ύπήρχον 
150 περίπου χιλιάδες ακραιφνούς έλληνικού 
πληθυσμού έναντι διπλάσιου βουλγαρικού, 
άπό τής πρώτης στιγμής, τή επιβολή τού κα- 
τέχοντος έτι την χώραν ρωσσικοΰ στρατού, πδ- 
σαι αί δημόσιοι, δημοτικοί καί δικαστικαί θέ
σεις περιήλθον μονονουχί είς χεϊρας των Βουλ
γάρων, ώστε δύο μόνον αστυνομικοί τοιαΰται 
νά έπιφυλαχθώσι διά τούς “Ελληνας, άπό πά

σας δέ τάς άλλας, πλήν εύαριθμοτάτων εξαι
ρέσεων, ν’  άποκλεισθώσι ούτοι παντελώς. 'Ο  
σκοπός ήτο πρόδηλος. "Επρεπε ή άύτονομου- 
μένη Ιπαρχία ν' άποδειχθή άπό τής πρώτης 
ημέρας, ώς έχουσα βουλγαρικόν καθολοκληρίαν 
χαρακτήρα καί επομένως ουτω νά διευκολυνθή 
ή άμεσος καί ταχεία διακανόνισις τής τύχης 
αυτής.

Οί Πανσλαυισταί θαυμασίως αληθώς έπί 
μίαν τεσσαρακονταετίαν διαπαιδαγωγήσαντες 
τούς προστατευομένους αυτών Βουλγάρους, κα
τόρθωσαν νά ύποβάλωσι καταλλήλως αύτοίς 
τήν Ιδέαν, τήν υπηρετούσαν τόσον καλώς τά 
σχέδια και τούς σκοπούς αύτών, δτι δ ‘ Ελληνι
σμός καί τό Πατριαρχεΐον τής Κωνσταντινου
πόλεως υπήρξαν οί δυο έχθροί τής βουλγαρι
κής φυλής, οί έκμυζήσαντες πάσαν τής φυλής 
ταύτης ζωτικότητα, οί τυραννήσαντες αύτήν καί 
Ιπιδιώξαντες τήν άπορρόφησίν της, οί κατα- 
στρέψαντες τήν φιλολογίαν των, όπως παρα- 
στήσωσι προ τής Ευρώπης καί τού κόσμου 
τούς Βουλγάρους, ώ ς μηδεμίαν σχόντας πνευ
ματικήν κίνησιν καί επομένως στερούμενους 
τών πνευματικών εκείνων στοιχείων, δι’ ών έν 
έθνος αποκτά τήν πολιτικήν αύτού ελευθερίαν 
καί εξελίσσει τόν Ιστορικόν αυτού βίον.

Ιδού  δ εχθρός, έπανελάμβανον αύτοίς' έκ- 
δικηθήτε, πολεμήσατε τον τώρα όπου σάς έ- 
δώσαμεν τήν έλευθερίαν.

Αί ύποθήκαι καί παρορμήσεις αύται τών 
Πανσλαυιστών δέν έμειναν ανευ άποτελέσμα- 
τος. Ά π ό  της επαύριον τής ίδρύσεως τής ’Ανα
τολικής Ρωμυλίας ή χώρα αύτη, μέ κέντρον τήν 
Φιλιππούπολιν, ύπήρξε τό έδαφος ένθα πρω
τοφανής διά τήν άγριότητα καί τό μίσος άγων 
διεξήχθη καί διεξάγεται κατά τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, τής ελληνικής γλώσσης, τής ελλη
νικής παιδείας καί τού ελληνισμού εν γένει.

ΙΙαριστάνοντες οί Βούλγαροι εαυτούς ώς 
δ.ιαμαρτυρομένους κατά τού σκότους καί τής 
τυραννίας τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Εκκλη
σίας, ώς άλλοτε διεμαρτυρήθησαν οί περί τόν 
Λούθηρον και« τού σκότους καί τής τυραν
νίας τής Ρωμαϊκής ’ Εκκλησίας, άπέσπασαν τάς 
συμπαθείας πολλών έν Ευρώπη καί ίδια τών 
Άγγλων, ών καί έιερα συμφέροντα συνεκεν- 
τροΰντο εν τω σκοπφ τής ίσχυροποιήσεως τής 
νεαράς βουλγαρικής 'Ηγεμονίας ώ ς άντιρρόπου 
κατά τού ρωσσικοΰ χειμάρρου.

Ουτω δέ ήδυνήθησαν ελευθέριος καί υπό 
τήν έντελή άδιαφορίαν τής Ευρώπης νά διε- 
ξαγάγωσι τόν κατά τού 'Ελληνισμού καί τής
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Εκκλησίας δεινόν διωγμόν. Τ ά  Ιστορικά καί 
πραγματικά γεγονότα διεστράφησαν συμφώνως 
προς τούς σκοπούς καί τά συμφέροντα αύτών, 
δ δέ Ελληνισμός έκτοτε έτέθη Ιν ύστάτη μοίρα 
Ιν τή αϋτονόμω  επαρχία, παρ’ δλην τήν Ιπί- 
σημον ύπό τής Ευρώπης έξασφάλισιν τής Ισο
νομίας καί ίσοπολιτείας είς πάντας τούς κατοί
κους αύτής. Διότι έκτος, ώς είπομεν, τού απο
κλεισμού τών Ελλήνων άπό τής διοικήσεως τής 
χώρας, πλείσται Έκκλησίαι καί Μοναί μετά 
τής εγγείου καί κινητής αύτών περιουσίας δι- 
ηρπάγησαν ή έδημεύθησαν, αί έλληνικαι σχο- 
λαί άπεκλείσθησαν ολοτελώς πάσης χρηματικής 
συνδρομής, παρ’ δλας τάς φαινομενικός επιψη
φίσεις σχετικών πιστώσεων παρά τής Τοπαρ- 
χιακής Συνελεύσεως τής Φιλιππουπόλεως, έν 
γένει δέ Ιπενοήθη πάν μέσον διωγμού καί κα
ταστροφής τού έλληνισμού, τής Εύρώπης Ιπι- 
κροτούσης ή κωφευούσης είς τάς διαμαρτυρίας, 
ας τήν μίαν κατόπιν τής άλλης επέδιδον είς τήν 
Εύρώπην τού Βερολίνου οί αδικούμενοι κά
τοικοι τής προνομιούχου ’Επαρχίας. Τούς δέ 
"Αγγλους ούδαμώς συνεκίνησε ούδ’ αύτή ή έκ- 
θεσις τού Συνταγματάρχου Ούίλσωνος, αντι
προσώπου τής Μ. Βρεττανίας, ήν, κατόπιν πε
ριοδείας άνά τήν χώραν καί μελέτης τών δια
φόρων ζητημάτων αύτής, υπέβαλε τη άγγλική 
κυβερνήσει, καί εν ή έπιστοποίει, άναγράφων 
έν έκτάσει καί διά ζωηρών χρωμάτων παρι- 
στάνων, τήν ύστάτην θέσιν, είς ήν έτέθη ή ελ
ληνική μειοψηφία καί τούς διωγμούς, υυς συ
στηματικός ύφίστατο έκ μέρους τών Βουλ
γάρων:

«Οί Βούλγαροι, έγραφεν, μεταχειρίζονται 
τήν ελληνικήν μειοψηφίαν μετά τοσαύτης τρα- 
χύτητος καί έλλείψεως γενναιυφροσύνης, ώστε 
δέν δύναμαι ή νά έκφράσω επί τούτφ τήν λύ
πην μου, . . . Τό σοβαρώτερον παράπονον εί
ναι ή δημοσίευσις Ιγκυκλίου τινός εντύπου ά- 
παγορευούσης είς τούς Βουλγάρους τήν μετά 
τών 'Ελλήνων οίανδήποτε συναλλαγήν. . . . 
Ά π ό  τής άνακηρύξεως τού δργανικοΰ νόμου ή 
Κυβέρνησις τής χώρας περιήλθε πραγματικώς 
είς χεϊρας μόνον τών Βουλγάρων».

Τοιαΰτα περίπου έγραφε ό εύσυνείδητος I- 
κεΐνοζ άγγλος αξιωματικός. Ά λλ ’ ή άλήθεια δέν 
συνέφερέ είς τήν κυβέρνησιν του. Ή  ’Αγγλία 
τού 1880 καί τού 1885 ¿λησμόνησε τήν ’Αγ
γλίαν τού Βερολινείου Συνεδρίου.

Ούτως εΐχον τά πράγματα, δτε, εναντίον τών 
προ δλίγων έτι Ιτών ΰπογραφεισών συνθηκών, 
κατά Σεπτέμβριον τού 1885, ή βόρειος Θράκη

μετήλλασε πολιτικήν τύχην, ύπό δέ, τάς επευ
φημίας τής Εύρώπης καί τά χειροκροτήματα 
τών "Αγγλων κατελαμβάνετο αύτη ύπό τού ή- 
γεμόνος τής Βουλγαρίας Βάττεμβεργ καί έπε- 
διώκετο ή άμεσος αύτής προς τήν 'Ηγεμονίαν 
πολιτική άφομοίωσις.

Ή  ενωσις αύτη τής Άνατ. Ρωμυλίας μετά 
τής βουλγαρικής Ηγεμονίας μεγίστην κέκτηται 
ίστορικήν σημασίαν διά τόν Ελληνισμόν, ήν 
δμως δυστυχώς δέν κατενοήσαμεν εγκαίρως καί 
ώ ς έπρεπε. Κ αθ’ δλην τήν διάρκειαν τών επι
δρομών των κατά τόν μεσαίωνα έπί τής Θρά
κης οί Βούλγαροι ούδέποτε έκυριάρχησαν μο- 
νίμως τής χώρας ταύτης, ούδ’  Ιπεξετάθη ποτέ 
τό κράτος αύτών έντεΰθεν τού Αϊμου, είμή 
δλως παροδικώς διά τών Ιπιδρομών καί επί 
έλάχιστον έκάστοτε χρόνον ούδέποτε άνεγνω- 
ρίσθη αύτοίς ύπό τών ιιύτοκρατόρων τού Βυ
ζαντίου δικαίωμά τι έπί τής χώρας, άλλά πάν
τοτε έπιδράμοντες έξεδιώκοντο αυτής καί περι- 
ορίζοντο έκεΐθεν τού Αίμου. Προς δέ οί Βούλ
γαροι ουδέποτε έγκατεστάθησαν εν Θράκη, ώς 
συνέβη είς άλλα τμήματα τής Χερσονήσου, 
διότι θά ήτο δλως παράλογον νά πιστεύσωμεν, 
δτι οί αύιοκράτορες χον Βυζαντίου ή σαν το- 
σοΰτον άπόνοες καί τυφλοί, ώστε νά έπιτρέ- 
ψωσι ώς άκακα άρνία τήν έγκατάστασιν τής 
τοσαύτας καί τοσαύτας καταστροφάς, δηώσεις καί 
αιματοχυσίας προξενησάσης είς τό κράτος αύτών 
φυλής, εν τή χώρα, ήτις άπετέλει τόν θώρακα 
καί τήν αύλήν τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί ση
μερινοί Βούλγαροι τής Ανατολικής Ρωμυλίας 
δέν είνε είμή αύτοί οί θρφκες “Ελληνες, οΐτι- 
νες άγόμενοι κατά χιλιάδας αιχμάλωτοι έν καιρφ 
τών έπιδρομών εις Βουλγαρίαν, παρέμενον πολ- 
λάκις έπί 10 καί 15 έτη καί έξεμάνθανον τήν 
βουλγαρικήν γλώσσαν, ήν επιστρέφοντες είς τήν 
χώραν αύτών έξηκολούθουν νά μεταχειρίζονται 
ώς εύχειριστοτέραν, Ιδία δέ Ιν τή ύπαίθρφ χώρα, 
ένφ έν ταΐς πόλεσι ταχέως άπέρριπτον τόν βουλ
γαρικόν γλωσσικόν ρύπον καί έπανεμάνθανον 
τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν. Διά τούτο είς τάς 
κυριωιέρας πόλεις καί κωμοπόλεις τής Θρά
κης μέχρι πρό δλίγων δεκαετηρίδων ούδαμώς 
έλαλεΐτο ή βουλγαρική γλώσσα, οί δε σημερι
νοί Βούλγαροι τής Φιλιππουπόλεως, τού Πύρ
γου καί άλλων πόλεων τής βορείου Θράκης, 
ώς καί αί δλίγαι εκατοντάδες τής Άδριανου- 
πόλεως, Κωνσταντινουπόλεως, 40 Εκκλησιών 
κ.τ.λ. μετοικίσθησαν είς ταύτας ύπό τών Παν- 
σλανϊστών εκ βουλγαροφώνων χωρίων κατά τάς 
άρχάς τού 19ου αίώνος, ώς έμαρτύρουν καί οί
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πρό τινων δεκαετηρίδων γεροντότεροι των κα
τοίκων. Ά νευ Βουλγάρων είς τάς πόλεις οί 
ΪΙανσλαυίσταί θ ’  δπετύγχανον εις πάσαν αύτών 
ένέργειαν. Τοΰτο κατενόησαν καλώς άπο τής 
πρώτης στιγμής.

Είς τούς βουλγαροφώνους τούτους πληθυ
σμούς, τούς ώς εκ της όμοιότητος τής γλώσσης 
πολλάκις κατά την διάρκειαν τής τουρκικής 
δονλείας Ιλθόντας είς επικοινωνίαν μετά των 
κυρίως Βουλγάρων τών έκεϊθεν τοΰ Α'ίμου, οί 
ρώσσοι πράκτορες ύπέβαλον τεχνηέντως βουλ
γαρικήν συνείδησιν, ήν ούδέποτε έσχον οΐτοι 
μέχρι τής έποχής εκείνης, θεωροΰντες μεγάλην 
τιμήν αυτών τό ελληνιστί λαλεΐν, καί τό Ιλληνι- 
στίζήν καί φέρεσθαι. Τοΰτο καλώς ενθυμούνται 
ακόμη οί γεροντότεροι τών κατοίκων.

Ό  ταξειδεϋιυν άπό τής Άνατ. Ρωμυλίας είς 
Βουλγαρίαν τάχιστα άντιλαμβάνεται την φυλε
τικήν διαφοράν μεταξύ τών Βουλγάρων τής κυ
ρίως Βουλγαρίας καί τών Βουλγάρων τής βο
ρείου Θράκης. Οί τελευταίοι ούτοι έ'χουσι κα- 
θολοκληρίαν τόν ελληνικόν τύπον τής μορφής, 
ένιί» οί πρώτοι είναι μεγαλοσωμότεροι καί τύ
που μογγολικής φυλής, έχοντες τό βλέμμα α
πλανές, βραδύν τόν νούν καί τήν άντίληψιν, έν ω 
έξ εναντίας οί τής βορείου Θράκης Βούλγαροι 
κέκτηνται τήν άγχίνοιαν, τό αεικίνητον καί 
επιχειρηματικόν τοΰ "Ελληνος, ένεκα τοΰ οποίου 
καί κατέστησαν τά πυριώτερα όργανα τών Παν- 
σλαυϊστών, διότι, ως γνωστόν, εν Φιλιππουπό- 
λει κυρίως καί τοίς πέριξ έλαβε χώραν ή κατά 
τής Εκκλησία; άνταρσία τών Βουλγάρων καί 
ή ψευδεπανάστασις τοΰ 18Τβ.

Διά τής καταλήψεως ό'θεν τής Άνατ. Ρω
μυλίας καί τής ενώσεως αυτής μετά τής Βουλ
γαρίας, πρώτην ταύτην φοράν από τής έμφα- 
νίσεώς των έν Εύρώπη οί Βούλγαροι επεκτεί
νουν μονίμως τό κράτος αυτών εντεύθεν τοΰ 
Αίμου.

Τοΰτο κέκτηται μεγίστην σημασίαν διά τόν 
Ελληνισμόν. ’Αποτελεί τό τρίτον διασειστικόν 
τών τυχών τοΰ Ιλληνικοΰ έθνους γεγονός μετά 
τούς περσικούς πολέμους κατά τήν άρχαιότητα, 
και τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως κατά 
τόν μέσον αιώνα. Διότι 6 Αίμος αποτελεί τό 
άσφαλιστικόν πρόχωμα τοΰ Βοσπόρου, πας δέ 
ό κατέχων τόν Αίμον κατά στρατηγικόν λόγον 
απειλεί τήν Κωνστανιινούπολιν, πας δέ ό  κα
τέχων τήν Κωνσταντινούπολή, ίνα είναι άσφα- 
λής, δέον νά κατέχη καί τόν Αίμον.

Ή  κατοχή δθεν τοΰ προπυργίου τούτου καί 
τής βορείου Θράκης υπό τών Βουλγάρων όπο-

τελεΐ Ισχυρόν κόλαφον κατά τής Μεγάλης ήμών 
’Ιδέας, ήτις,όσονδήποτε καί &ν μυκτηρίζεται υπό 
τών ξένων καί δυστυχώς καί υπό πλείστων έκ τών 
ήμετέρων, αποτελεί καί θ ’ άποτελή πάντοτε τό 
εθνικόν δνειρον τής Ιλληνικής φυλής. Μή τάχα 
δύναται νά έννοηθή ύπόστασις κράτους ή έ 
θνους άνευ Μεγάλης Ιδ έ α ς ; Μη ή ’Αγγλία, ή 
Γαλλία, ή Γερμανία καί τά λοιπά τής Ευρώ
πης έθνη δεν έχουσι τοιαύτην ή τοιαύτην Με
γάλην ’Ιδέαν ;

Διά τής προσαρτησεως λοιπόν τής Άνατ. 
Ρωμυλίας είς τήν Βουλγαρίαν ή θέσις τών Ε λ 
λήνων ?ν τη χώρα τούτη καθίστατο προβλη
ματική.

Ό  διωγμός καθίστατο έτι εμφανής, διεξα
γόμενος έκτοτε υπό τήν κυβερνητικήν σκέπην 
καί έπίνευσιν. Πάντα τά θεμιτά καί άθέμιτα 
μέσα έτεχνάσθησαν μέχρις αυτής τής υπό τής 
Σοβράνιας επί Σταμπούλωφ έπιψηφίσεως τοΰ 
περιβοήτου Ικείνου εκπαιδευτικού νόμου, δι’ 
ου ή δημοτική Ικπαϊδευσις πάντων τών κατοί
κων έδει νά γίνεται μέχρι τοΰ 12ου έτους εις 
τάς βουλγαρικός σχολάς καί δστίς, άποβλέπων 
αποκλειστικά»; τούς "Ελληνας, δι’ αυτούς καί 
μόνον έμελλε νά έψαρμοσθή, ώς τοΰτο άπο- 
δεικνύουσι τά τελευταία μετά τάς καταστροφάς 
τής 16ηί ’Ιουλίου 1906 γεγονότα.

'Ο  Σταμπούλωφ, δ έν είδος συνταγματικού 
δικτάτορος τής Βουλγαρίας, δ μεθ’ δλον τόν 
αυταρχικόν του χαρακτήρα καί τάς αυθαιρέ
τους πράξεις του πολλά πράξας υπέρ ιής πα· 
τρίδος του, άνήγαγε είς εθνικήν πολιτικήν τόν 
κατά τοΰ Ελληνισμού διωγμόν.

Καί ναι μέν δεν ήδυνήθη ούτος νά έφαρ- 
μόσγι τον άπαίσιον εκείνον εκπαιδευτικόν νό
μον, τή έπεμβάσει τών Δυνάμεων, άλλ έδημι- 
ούργησε τοιαύτην κατάστασιν πραγμάτων διά 
τόν Ελληνισμόν, ήν καί αί μετέπειτα κυβερ
νήσεις συστηματικώτερον ερρύθμισαν, ώστε δ 
βίος τών Ελλήνων κατοίκων τήςτε Ηγεμονίας 
καί τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, διότι ή διάκρι- 
σις αΰτη συμφώνως προς τάς διεθνείς πράξεις 
κατά τύπους έξακολουθεί έτι υπάρχουσα παρ’ 
δλην τήν ουσιαστικήν ένωσιν αύτών, κατέστη 
παντελώς αφόρητος. Ή  Εκκλησία, ή εκπαί
δευσες, ή γλώσσα, τό έμπόριον καί έν γένει 
πάσα πνευματική καί οικονομική κίνησις τών 
ελληνικών πληθυσμών Ιπί τοσοΰτον συνεσφί- 
χθη, ώστε ετίθετο Ιπισήμως πλέον αύτοΐς τό 
δίλημμα ή νά έκβουλγαρισθώσι ή νά έκπατρι- 
σθώσι. ’Ελάχιστοι υπέκυήιαν τις τήν πρώτην 
ταύτην ανάγκην, ούχί όλίγοι έφυγον μακράν
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τής πατρίδος των, μή δυνάμενοι νά ΰφίσταν- 
ται τάς πιέσεις, οί δέ υπολειπόμενοι αληθείς 
γίγαντες, πραγματικοί εθνικοί τιτάνες, διεξήγα- 
γον μέχρι τών τελευταίων ημερών μετά τοσού- 
του φανατισμού καί καρτεροψυχίας τήν κατά 
του έκβουλγαρισμοΰ άντίδρασιν, ώστε νά προ- 
καλώσι τόν θαυμασμόν καί αύτών τών Βουλ
γάρων, πολλάκις δημοσίφ δμολογησάντων τήν 
ύπέροχον ήθικήν καί φυλετικήν ίσχύν καί ύπε- 
ροχήν τοΰ διωκόμενου Ελληνισμόν.

Αί Κοινότητες τής Φιλιππουπόλεως, Στενή, 
μάχου, Καβακλή, Πύργου, Άγχιάλον, Μεσημ
βρίας, Σωζουπόλεως, Βάρνης καί λοιπών πό
λεων Ιξεδήλωσαν, παρ’  δλην τήν βουλγαρικήν 
άντίδρασιν, θαυμαστήν ζωτικότητα, διατηροΰ- 
σαι άρίστας σχολάς, ας συνετήρουν δι’  ίδιων 
εξόδων, τών βουλγαρικών Κυβερνήσεων πάν
τοτε άρνηθεισών οίανδήποτε διά τήν ελληνικήν 
έκπαίδευσιν χρηματικήν αρωγήν, ένφ έδιδον 
καί δίδουσι τοιαύτας διά τάς τουρκικός καί 
τάς τών άλλων έθνοτήτων σχολάς καί ού μό
νον τοΰτο, άλλα καί τά υπό τών Δημοτικών 
Συμβουλίων τών ελληνικών Δήμων ψηφιζό- 
μενα έκάσιοτε ποσά υπέρ τών σχολείων των 
ούδέποτε ένέκρινον.

Ί1 υπέροχος αυτη ζωηκότης τοΰ ελληνισμού 
εξεδηλοΰτο καί διά τής συστάσεως πανταχοΰ 
τών κυριωτέρων πόλεων γυμναστικών, μουσι
κών, εμπορικών καί φιλανθρωπικών Συλλόγων, 
διά τής ίδρύσεως συσσιτίων, διά τής διοργανώ- 
σεως χορών, είς οΰς μετέβαινον καί οί Ιπίσημοι 
Βούλγαροι, διαλέξεων καί παντός έν γένει τρό
που ύποδηλοΰντος τήν ελληνικήν ψυχήν εκ- 
πέμπουσαν τάς εύγενεΐς τής προόδου καί τοΰ 
πολιτισμού τάσεις.

Οί Βούλγαροι έξεπλήσσοντο καί έμαίνοντο, 
θαυμάζοντες δμως πάντοτε κατά βάθος τάς ά- 
ρετάς καί τό σθένος τής ελληνικής ψυχής! Βλέ- 
ποντες ούχ ήττον τό άκαταγώνιστον τοΰ έλλη- 
νισμοΰ, τήν άποτυχίαν πάντων τών κατ’ αύτοΰ 
καταθλιπτικών μέσων καί αύτοΰ έτι τοΰ διά 
τής επιμιξίας έκβουλγιιρισμοΰ, διότι αί Έλλη- 
νίδες αί διά τούτον ή δι’ εκείνον τόν λόγον 
ύπανδρευόμεναι Βουλγάρους ήπείλουν τόν Ιξ- 
ελληνισμόν τών οικογενειών των, ώμοσαν τήν 
τελείαν αύτοΰ έξαφάνισιν.

Οί έν Μσκεδονίρ, ελληνικοί θρίαμβοι, ή συν
τριβή τών βουλγαρικών συμμοριών καί ή άνά- 
κτησις ύπό τοΰ μακεδονικού ελληνισμού τοΰ προ- 
τέρου αύτοΰ έθνικοΰ σθένους, υπήρξαν σοβαραί 
δι’ αύτούς άφορμαί, δπως καταστρέφοντες τούς 
έν τή Ήγεμονίςι καί τή ’Ανατολική Ρωμυλία

"Ελληνας εκδικηθώσι διά τήν καθ’ δλην τήν 
γραμμήν άποτυχίαν τοΰ μακεδονικού αύτών έρ
γου. Λεν άπητεϊτο είμή ή κυβερνητική συναι- 
νεσις, διότι δφείλομεν νά γνωρίζωμεν, ότι έν 
Βουλγαρίφ ουδέ ή ελάχιστη τών κινήσεων, οί- 
ασδήποτε μορφής, δύναται νά λάβη χώραν άν 
μή θέλη καί συγκατανεύη καί ή Κυβέρνησις. 
Τοΰτο ούδαμώς δύναται ν’  άμφισβητηθή· τό 
γνωρίζουσι πάντες δσοι ζώσιν έν Βουλγαρία ή 
έπεσκέφθησαν αυτήν.

Οΰτω, καθ’  5 είνε γνωστόν, διά τών συλ
λαλητηρίου τής 16 ’ Ιουλίου παρελθόντος έτους 
καί τής επιδρομής τοΰ βουλγαρικού δχλου τών 
πόλεων καί τών χωρίων έπήρχοντο τά θλιβερά 
συμβάντα, τά όποία σχεδόν καιέστρεψαν καί 
έφυγάδευσαν τόν αυτόθι Ελληνισμόν.

Ή  Εύρώπη δεν συνεκινείτο, αί διαμαρτυ
ρίαν τού ελευθέρου καί τοΰ διωκομένου Ε λ 
ληνισμού ούδαμώς είσηκούοντο, παρά δέ τάς 
συνθήκας καί τάς επισήμους πράξεις, δ Ε λ 
ληνισμός, τοΰ οποίου τήν ίσοπολιτείαν καί Ισο
τιμίαν Ιξησφάλισαν εν ιή νέρ των πραγμάτων 
καταστάσει οί Ισχυροί τής ημέρας, κατεστρέ- 
φετο εντός όλιγίστων ήμερών, ούδενός ταρατ- 
τομένου έξ έκείνων, οΐτινες κόπτρνται καί φω- 
νασκοΰσι, δταν έν Τουρκία λάβη χώραν ό έ- 
λάχιστος διωγμός ή πίεσις.

Πόσον δίκαιον είχε εκείνος, όσης είπε ποτέ, 
δτι τής δικαιοσύνης τό άγαλμα κατασκευασμέ- 
νον §κ κηρού μεταπλάσσεται κατά τάς όρέξεις 
τών έκάστοτε ισχυρών !!

« * «

Κατά τήν συνθήκην τοΰ Βερολίνου τό νό
τιον ήμισυ τής Θράκης άπέμενεν είς τήν Τουρ
κίαν. Ή  ασύγκριτος ένταΰθα υπεροχή τοΰ Έ λ- 
ληνισμοΰ έξησφάλιζεν αύτφ τήν πρόοδον καί 
τόν πολιτισμόν. Οί διωγμοί τής Άνατ. Ρωμυ
λίας έπέτεινον έτι μάλλον τάς εθνικός αύτοΰ 
δυνάμεις, ό  δέ βουλγαρικός κίνδυνος δλίγον 
κατ’ ολίγον έξήγειρε τήν ψυχήν τών κατοίκων.

Καί πρότερον, άλλ’ Ιδίως άπό τοΰ ρωσσο- 
τουρκικοΰ πολέμου καί τής ίδρύσεως τής βουλ
γαρικής Ηγεμονίας ό θρακικός Ελληνισμός έ
λαβε τοιαύτην έπίδοσιν, ώστε νά ναυαγήση πάσα 
έξωθεν βουλγαρική επιβουλή.

Τό τμήμα τοΰτο της Θράκης, άποτελούμενον 
έκ τοΰ βιλαετιού Άδριανουπόλεως, περιλαμβά- 
νοντος σχεδόν πάσαν τήν Θράκην μέχρι τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τό Σαντζάκιον Τσατάλ- 
τσας καί μέρος τοΰ βιλαετιού Κωνσταντινου
πόλεως μετά τής πρωτευούσης, περιλαμβάνει



900 χιλιάδας 'Ελλήνων, Ισαρίθμους σχεδόν 
Τούρκους έναντι 90-100 χιλιάδων Βουλγάρων!

Άλλα τό γλυκύ όραμα τής συνθήκης τού 
‘Αγίου Στεφάνου επί τοσοΰτον έ τύφλωσε τούς 
Βουλγάρους, ώστε παρ’ δλην τήν καταφανεστά- 
την ταύτην μειοψηφίαν αυτών, άπό των πρώ
των Ιτι ήμερων τής συστάσεως τής ‘ Ηγεμονίας 
των καί τής 'Ανατολικής Ρωμυλίας, ήρ’ςαντο 
Εργαζόμενοι καί ένταύθα διά των προσηλυτι
στικών μεθόδων των σχολείων καί τοΰ χρήμα* 
τος, εύχερεστάτην νομίσαντες τήν εθνολογικήν 
τής χώρας μετατροπήν.

Οΰτω άπό τών πρώτων ήμερων τής συστά- 
σεως τής βουλγαρικής Ηγεμονίας, βοΰλγαροι 
διδάσκαλοι καί Ιερείς, πράκτορες μυστικοί των 
Κομιτάτων, διέτρεχον τήν Θράκην, αποπειρώ
μενοι διά των υποσχέσεων τής βουλγαρικής ε
λευθερίας καί τής διδασκαλίας τοΰ κατά τοΰ 
Ελληνισμού καί τοΰ Πατριαρχείου μίσους τον 
δελεασμόν των κατοίκων. Προς τούτο δέ εν 

ΤΤ1 ’ Αδριανουπόλε», τφ σπουδαιότερα* 
κέντρφ τής Θράκης, συνέστησαν ίεροσπου- 
δασιήριον, Ιξ ου Ιμελλον νά έκπεμφθώσι οι 
μέλλοντες απόστολοι της βουλγαρικής ιδέας, 
παραλλήλως δέ καί ήμιγυμνάσιον, τού δποίου 
οί μαθηταί, προς τιμήν τών θρρκών, πάντες 
άπό τής’ συστάσεως του μέχρι σήμερον εκομί- 
σθησαν έκ Βουλγαρίας, διότι ονδείς οδόεποτε 
Άδριανουπολίτης ή εκ τής λοιπής Θράκης I- 
φοίτησαν έν αυτφ. "Ωσαύτως ίδρυσαν σχολάς 
εν 40 Έκκλησίαις, έν Βουνάρ Χισσάρ καί εις 
τινα άλλα βουλγαρικά χωρία τής περιφέρειας 
ταύτης.

Δέν παρήρχετο δμως μία δεκαετηρις καί ή 
βουλγαρική προπαγάνδα σχεδόν Ιξέπνεε. Α1 
σχολαΐ και οί ιερείς ούδένα ήδύναντο ν’ άπο- 
κτήσωσι δπαδόν, οί πολυμήχανοι πράκτορες μά- 
την έδαπάνων τό χρήμα αυτών, χωρίς οΰδέ μίαν 
σπιθαμήν τής χώρας νά δύνανται νά έκβουλ- 
γαρίσωσι. Κατησχυμένοι λοιπόν καί άπρακτοι 
έπέστρεφον οί εθναπόστολοι εις Βουλγαρίαν 
καί ή ιερατική σχολή τής ’Αδριανουπόλεως διε- 
λύετο. Τό Μακεδονοαδριανουπολιακόν Κομιτά- 
τον τής Σόφιας δέν ήδυνήθη νά δικαιολογήση 
έν τοίς πράγμασι καί τοϊς άποτελέσμασι τό δεύ
τερον συνδετικόν τοΰ τίτλου του.

Έκτοτε οί Βούλγαροι, μέχρι προ δλίγων I- 
τών, περιωρίσθησαν είς τήν σχολικήν καί μό
νον προπαγάνδαν, στρέψαντες πάσαν τήν προσ
οχήν αύτών επί τής Μακεδονίας, έπιδιώκοντες 
τήν διά τούτης κάθοδον των εϊς τό Αίγαϊον, 
έπόταν κατ’ άνάγκην, διακοπτόμενης τής εδα

φικής συνεχείας τοΰ Ελληνισμού, θά προετοι- 
μασθή εύχερέστερον ό  θρακικός καρπός διά τό 
βουλγαρικόν στόμα!

Τό κίνημα τής κατά τό 1903 βουλγαρικής 
επιδρομής επί τής Θρφκης, τό χαρακτηρισθέν 
υπό τών Βουλγάρων ώς θρακική έπανάστασις, 
ούδένα ουσιαστικόν σκοπόν είχε, είμή τον θό
ρυβον καί μόνον, ΐνα παρουσιασθή μετά τής 
Μακεδονίας ώς έπαναστατοΰσα καί ή Θράκη 
ώς χώρα βουλγαρική! Μετά τήν γνωστήν δ
μως άποτυχίαν τοΰ ψευδοκινήματυς εκείνου, οί 
Βούλγαροι ήρξαντο καί αύθις έν Θράκη τοΰ 
διά τών μυστικών πρακτόρων έργου αυτών. 
Πλεϊστα έκτοτε έξεδηλώθησαν κρούσματα άπει- 
λών, εκβιασμών, ληστειών καί δολοφονιών καθ’ 
‘Ελλήνων.

Ά λλ' ή Ιθνολογική, ή έκπαιδευτική καί ή 
ήθική Ιν γένει τοΰ θρφκικοΰ ελληνισμού δύ- 
ναμις είνε τοιαύτη, ώστε αί βουλγαρικαί άπό- 
πειραι θά όμοιάζωσι τό έργον τοΰ Σισύφου 
καί τον πίθον τών Δαναΐδων καί θά προσ- 
κρούωσι πάντοτε προ τοΰ άμετακινήτου βρά
χου τοΰ συμπαγούς έλληνικοΰ δγκου.

Ή  Θράκη είναι μία εκ τών ακραιφνέστερων 
ελληνικών χωρών. Δέν υπάρχει πόλις, κωμόπο- 
λις καί χωρίον είς τό όποιον νά μή λειτουργή 
έλληνική σχολή καί πλησίον τού ίερέως ό κα
λός διδάσκαλος νά μή μνη τούς Θρφκας μαθη- 
τάς είς τα υπέροχα νοήματα τής ελληνικής σκέ- 
ψεως. ‘Ολόκληρον τό έμπόριον άπό τής Κων
σταντινουπόλεως μέχρι τής ’Αδριανουπόλεως 
διατελεΐ άποκλειστικώς είς τάς χεΐρας τώ ν ‘Ελ
λήνων, πανταχοΰ δέ τής χώρας πλησίον τού 
κρότου τού άροτρου καί τοΰ έκκωφαντικοΰ θ ο 
ρύβου τής άγοράς άντηχεΐ ή έλληνική γλώσσα, 
ποΰ μέν γλυκεία καί §έουσα ώς τα διαυγή ύ- 
δατα τών ποταμών της, ώς είς τό πρός άνατο- 
λάς τοΰ "Εβρου τμήμα καί τα παράλια, ποΰ 
δέ ολίγον τραχεία, ώς τά άπότομα όρη της, ώς 
συμβαίνει είς τά δυτικά καί τά περί τήν Ρο
δόπην μέρη.

Ούτω σήμερον |ν τη έλληνικωτάτη Θράκη τε
λείται σπουδαία καί υπέροχος υπό πάσαν έποψιν 
εργασία, αυτή δμως δυστυχώς δέν έπέσυρε, ώς 
έδει, την προσοχήν τοΰ έθνους, ή δε χώρα αύτη 
άπέμεινεν, ώς μή ώφειλε, ή πλέον άγνωστος 
καί ύπέρ ής ελάχιστα μέχρι τοΰδε ένδιαφέρθη 
και εμερίμνησε τό έθνος. Διότι μεθ’ δλήν τήν 
ζωτικότητα ταύτην τοΰ εκεί ‘Ελληνισμού δέν 
πρέπει νά παρορώνται αί βουλγαρικοί ένέρ- 
γειαι, οδδέ νά μειοΰται ή πραγματική σημασία 
αυτών. Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ότι, ώς
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άλλαχοΰ,. οΰιω καί έν Θράκη ύπολειπόμεθα 
τών Βουλγάρων κατά τό Ιθνικόν μίσος. Τό 
πρόγραμμα τής έπεκτάσεως αυτών Ιπί τής Μα
κεδονίας καί θρφκης δέν σκοπεί μόνον τήν 
άπελευθέρωσιν δήθεν τών δυναατευομένων 
Βουλγάρων, δσον τον πόλεμον κατά του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου καί τήν Ιξόντωσιν 
τοΰ Ελληνισμού. Όφείλομεν νά κατανοήσω- 
μεν τούτο καλώς. Ό  Βούλγαρος φέρεται λυσ
σαλέος καί φανατισμένος κατά τών δύο τούτων 
έχθρών του καί τά πάντα επιχειρεί, τά πάντα 
μηχανειίεται, δπως θριαμβεύση κατ’ αυτών. Ή  
άναίμακτος και τόσον εύχερώς έπιτευχθεΐσα 
πολιτική καί έκκλησιαστική αυτού ελευθερία έξ- 
ήρε έπί τοσοΰτον τήν κουφότητα καί Ινοχον 
φιλοδοξίαν του, ώστε ού μόνον νά έπιζητή έλ· 
ληνικάς χώρας, άλλα καί νά Ιποφθαλμιφ αυτήν 
τήν Κωνσταντινούπολή ψάλλων:

'Αγαπητοί οτρατιώιαι,
έμπρός προχωρείτε
μ ί δίας τας δυνάμεις τον Αίμον διαβψε.
’Εμπρός, ’Εμπρός, ή ΚωνοτανιινονποΧις είνε

[ίδική μας !  !

Τούναντίον ημείς οί "Ελληνες κοσμοπολιτι- 
κώτεροι τών Βουλγάρων, έπιλαθόμενοι τής παρά 
τον Βόσπορον μεγάλης έθνικής μας κληρονομιάς, 
περιοριζόμεθα άπλώς νά υμνώ μεν τήν ελευ
θερίαν καί τ’ άποκτηθέντα Ικ ταύτης άγαθά!

Τήν νίκην, όφείλομεν νά τό κατανοήσωμεν, 
δέν θά  φέρωσι μόνον αί πλειονοψηφία! 
καί ή ελληνική γλώσοα, τήν νίκην θά εξ
ασφάλιση ήμίν μόνον τό μίσος κατά παν
τός βουλγαρικού, τό μίσος τό άγριον, τό μίσος 
τό αιώνιον, τό μίσος τό επαναστατούν τήν I- 
θνικήν ψυχήν καί γεννών τάς πυρκαϊας τών 
μεγάλων θριάμβων.

*  *  *

Έ κ  τής συγκρούσεως καί τών διαφόρων 
φυλετικών ανταγωνισμών Ιν Μακεδονία:, άπό 
πολλού ή τύχη τής χώρας ταύτης έπέσυρε τήν 
μέριμναν καί τό ενδιαφέρον τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, ή δέ απόπειρα τής έφαρμογής μεταρ
ρυθμίσεων έν αδτή αποτελεί τρανότατον δείγ
μα τής φροντίδας των ταύτης. ‘Η  πρός τάς 
λοιπάς Δυνάμεις προ διετίας πρότασις τού τότε 
άγγλου υπουργού τών έξωτεριχών 1ι3ηδ<1θΗ'ηβ 
περι εισαγωγής τών μακεδονικών μεταρρυθ
μίσεων καί· Ιν τφ βιλαετίφ ’Αδριανουπόλεως, 
δίιερ έχαρακτήριζεν ώς περιέχον βουλγαρικούς 
πληθυσμούς, αποτελεί τό πρώτόν σημεΐον τής

έν προσεχεΐ μέλλοντι άπασχολήσεως τής Ευρώ
πης καί περί τού τμήματος τούτου τής Χερσο
νήσου.

’ Αλλά γεννάται τό μέγα ερώτημα διά τον 
Ελληνισμόν καί τούς Θρφκας. Ποία έσται ή 
τύχη καί τό μέλλον τής χώρας ταύτης; Έάν 
χαρακτηρίζεται καί μονονουχί διακηρύσσεται 
υπό τής Εδρώπης ώς χίμαιρα καί άπραγματο- 
ποίητόν τι ή Μεγάλη Έλληνική Ίδε'α, είς ήν 
άντιτίθενται τοοαύτα συμφέροντα μικρών καί 
μεγάλων, Ιπιβάλλεται είς τό έθνος καί μάλιστα 
είς τούς Θρφκας νά σκεφθώσι περί τής τύχης 
αυτών. Και είς τούτο τον λόγον εχουσι τά δύο 
έκατομμύρια τών Τούρκων καί τών Ελλήνων, 
ών ή Εύρώπη δέν δύναται νά παρίδη τήν θέ- 
λησιν.

Διά τούς 100 χιλ, Βουλγάρους ή Εύρώπη, 
Ιάν θέλη νά είναι φιλοδίκαιος καί σύμφωνος 
πρός τήν άρχήν τών εθνικοτήτων, ουδέ πρός 
στιγμήν δύναται νά σκεφθή περί προσαρτή- 
σεως ’έστω καί τμήματος μόνον τής χώρας 
ταύτης είς τήν Βουλγαρίαν, θιότι τούτο 
ού μόνον θ ’ άποτελέση προφανές αδίκημα, 
άλλα καί διότι είς τον σκοπόν της τού
τον θά εύρη αντιμέτωπους τάς 900 χιλιάδας 
τών ‘ Ελλήνων, τών καλώς γνωριζόντων τί ση
μαίνει βουλγαρική κυριαρχία, είς μίαν παρ- 
ομοίαν δέ άπόπειραν βεβαίως θ ’ άντιτάξωσιν 
οί κινδυνεύοντες ελληνικοί πληθυσμοί τήν 
εσχάτην άντίστασιν, διότι θά είναι προτι
μότερα είς αύτούς ή θυσία τών πάντων, ή ή 
ώς έν ’ Ανατολική Ρωμυλία καταστροφή καί 
άτίμωσις αυτών. Ό  Ιθνιχός καί ό  άνθρώπινος 
έγωϊσμός δέν θά επιτρέψη εις αύτούς ώς πρό
βατα ν’  άχθώσι είς τήν βουλγαρικήν λαιμητό
μον. Τό ένστικτον τής αύτοσυντηρησίας θά 
έξαναστή.

Άλλ’ είς παρομοίαν λύσιν κατά φυσικόν λό
γον θ ’ άνπστώσι καί οί Τούρκοι, άμυνόμενοι 
τοΰ καθεστώτος καί τών συμφερόντων αυτών, 
ούτω δέ προκειμένου περι τοΰ βουλγαρικού 
έχθροΰ, — δν ύπεσήμανεν ή δήλωσις τού Ρ,αΠΒ- 
dow ne,— θά εύρη ή Εύρώπη άντιτιθεμένην τήν 
μεγάλην πλειονοψηφίαν τής χώρας, τών ‘Ελλή
νων καί Τούρκων.

Οί θρψκες Έλληνες, ώ ς άποτελούντες άδιά- 
σπαστον μέρος τής δλης ελληνικής οικογένειας 
καί συνδεδεμένοι πρός τούς απανταχού ά&ελ- 
φούς των διά τών αρρήκτων δεσμών τής κατα
γωγής, τής γλώσσης, τής θρησκείας καί τών κοι
νών έθνικών Ιδεωδών, βεβαίως άποβλέπουσι, 
ώς τελικόν σκοπόν πρός δν αεί θά τείνωσι, είς
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τήν διά της ελληνικής ελευθερίας τελικήν άπο- 
καταστασιν αυτών.

’Αλλ’ Ιν δσφ το τοιοΰτον δεν δυναται πρός τό 
παρόν να επιτευχθή, ού μήν, άλλα καί &ρ’ όσον 

?  π.ασί1Λς αλλϊ1« λΰσεως, μή συμφερούσης αδ- 
τοις, απειλείται ή εθνική των δπόστασις, θά προ- 
τιμηοωσι, οΐαδήποτε καί δν είνε ή λΰσις του 

0 ® σ τώ ςνΐ>ί<>υ π ρ ° ^ μ α ΐΌ ς’ τ ό  ™ υ ρ κ ικ ό ν  κ α -

e Δεν είνε κύριοι τής τύχης αυτών; ’Ενόσω 
υπο το νυν καθεστώς δεν στερούνται των σχο'- 
λ«ων, τής γλώσσης καί τ ής θρησκείας αυτών, 
ως εν Βουλγαριρ, δυναντα, οϊκονομικώς καί 
εμπορικως να προάγωνται, καί Ιφ ’ δσον ύπάο- 
χει πεποιθησις, ό τ ι τό καθεστώς τούτο θά καλ- 
Λΐιερευση, κατανοούντων την ανάγκην ταύτυν 
και αυτών των Τούρκων, ουδένα λόγον έ'χου- 
σιν να^μεταλλάςωσι κυρίαρχον.

Αλλ υπό τό τουρκικόν καθεστώς καί οί Βούλ
γαροι ουδενα θά διατρέξωσι κίνδυνον, àné-

χοντες πάσης συμμετοχής εις τά κομιτάτα καί 
τας. προπαγάνδας.

 ̂Οί Θράκες "Ελληνες δΰνανται να ε’ίπωσι καί 
θα ειπωσι εις την Εδρώπην: Έάν δέν είναι δυ
νατή η αποκατάστασις ήμών δ,ά τής ελληνικής 
ελευθερίας, §αν εις ταυτην άνθίστασαι, τότε μή 
μας ταρατηκ την ήσυχίαν. Τό νυν καθεστώς 
μας είναι προτιμότερον παντός άλλου. Συνεζή- 
σαμεν καλώς ή κακώς επί πέντε αιώνας μετά 
των Τούρκων, θα δυνηθώμεν νά ζήσωμεν καί 
εις το μέλλον μετ’ αδτων. Αδτή είνε ή θέλησίς 
μας. Είσαι Ισχυρά καί εΐμεθα ασθενείς. ’Εάν, 
ενφ επαγγέλλεσαι τήν Ιλευθερίαν τής εθνικής 
συνειδησεως καί όρμάσαι δήθεν εκ τής αρχής 
των εθνοτήτων, θέλησης νά μάς έπιβάλης λυσιν 
αντιτιθεμενην εις τους εθνικούς μας πόθους, καί 
απειλούσαν τήν καταστροφήν ήμών, τότε καλλίτε
ρου κατάκτησε μας διά τών στρατών σου.Γενοΰ 
συ καιακτήτρια. Τούτο είναι τιμιώτερον τής 
τυχόν απεμπολήσεώς μας είς τούς Βουλγάρους.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Α Ξ ΙΩ Τ ΙΔ Η 2

Ν Α Γ Α Γ Ι Ο Ν

Κ .  Β Ο Λ Α Η Λ Κ Η

Β Α Ρ Υ Θ Υ Μ Ι Ε 2

ΤοΟ Νόντα Δεληγιώργη.

Κάποιοι χαμοί και ΰάνατοι τί έγνοια πούνε, άλήΰεια'
Ω, στη χειμερινή νυχτιά σάν όνειρα τά π α ρ α μ νϋ ια ! 
Ρ ηγάδες, Ίάρυλλοι, ρήγιασες, μ νϋ ο ι κι άνωτορίσματα,
Τον κάτου κόσμου κάποια χαιρετίσματα . . .

*  *  *

'Ω ς πότε, άλή·&εια, # ά  γυρνάς στον ουρανό, φεγγάρι,
ΙΙρδς  τήν αιώνια σιωπή, στοχαστικό, β α ϋν ,
Τής πεδαμένης ¡.ιόν φορείς τή δλίψη και τή χάρη,
Π ου  μέα ’ στο μνήμα, αλ ίμ ονο! δε& πάει νά  κ ο ιμ η δή . ■

*  *  *

Σέρνεστε όνείρατα πικρά, σά φύλλα μαραμένα,
Σ τή ν  έγνοια τώ ν αβέβαιων μελλοντικών καιρών,
Σ ά  νά μή ζήσατε ποτέ, π οτέ σας, σε κανένα,
Τήν ωραιότατη ζω ή  τώ ν μυστικών ωρών.

* * *

Ά λήδεια, ώ  πόδοι, άνδίζετε χίλιων είδών άνδοί,
Σ τό  δέντρο τόλοπράσινο με τά αιώνια κλώνια,

"Ε νας γιά μένα, αλίμονο !  κιαύτός νά μαραδή,
Ν ά πέση καί να  σκορπιστή στα νεανικά μ ου  χρόνια ..

*  »  *

Κάποιοι χαμοί καί θάνατοί τ ί  έγνοια πούνε, άλήδεια· 
"Ω , στή χειμερινή νυχτιά  σάν όνειρα τά π α ρα μ ύδια ! 
Βασιλοπούλες, ρήγιασες, κιάνάμεσα παρδένες 
Φτωχούλες, ανιστόρητες, λησμονημένες. . .

. * * *

Κ όμπ ο καρδιά τή δλίψη σου καιρός νά τήνε δέσης, 
Κ αί νά ξεχάσης— μοναχά π ώ ς δ ά  τό κάνης,
Καρδιά μου, εσύ πού πλάστηκες νά μ ήν ξεχάνης —
Τό δαχτνλίδι, αλίμονο!  τής μέσης, ώ, τή ς μ έση ς!

Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ
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ΤΑ  ΠΡΟίΠΠΑ Μ ΑΡΚ Ο Σ [-ντροπαλός].—  Καμμια φ ο ρ ά . Είνε

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΘΑΣ, Άρχιτέκτων. 'Ανάστημα μέ
τριο, ξανθός μέ γενάκια.

ΜΙΝΑ, κόρη του Βάρδα, ύστερα κυρία Μάρθα.
0  ΘΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, θείος ό,πο μητέρα τής Μίνας.

Φαβορίτες ψαρές, γυαλιά.
ΜΑΡΚΟΣ ΖΟΛΑΣ, ποιητής, φίλος τού Μάρθα.
Δις ΙΟΥΛΙΑ, Ιξαδέλφη τής Μίνας, αδύνατη, χλωμή. 
Ο ΚΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ, άπόστρατος συνταγματάρχης, 

πατέρας τής Μίνας. Ξερακιανός, λευκός, ύπογέ- 
νειο στρατιωτικό.

ΑΝΝΑ, καμαριέρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, περιβολάρης.
ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.
ΧΩΡΙΚΟΙ.

Ή  Σ κηνή  στό  Νέο Φάληρο, ίο τερα  σ ’  Ira νησί 
των Σποραδών.

[Παραστάθηκε στο. Θέατρο τοΰ Συντάγματος γιά 
πρώτη φορά μ! τό αυγουστιάτικο φεγγάρι πνιγμένο 
σέ σύννεφα καταιγίδας. (6 Αύγουστου 1907). Μίνα ή 
Δίς Μ. Κοτοπούλη, Παύλος δ κ. Ευτύχιος Βονασέρας).

Μ ΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Μ ικρό σαλονάχι, βαλμένο μ έ  γούστο. Λ ουλούδια  κολλά 

σέ βάζα . Σ το  βάιίος μπαλκόνι πού βλέπει π ρ ό ; τή θ ά 
λασσα. καί άριοζερά  πόρτες κ ρός  άλλα δωμάτια
φωτισμένα. Π ιάνο. Μ 'Λ έταζέρα μέ βιβλία. Σ χονς το ί
χον’S ο ΐ κροαω ηογραφ ίις το ν  Κ ου  καί τή ς  Κ ας Β ά ρδ ο , 
"Ε να κλουβί κρεμασμένο ατό παράθυρο. Μπαίνει μέσα 
ιό φεγγάρι.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Ό  κ. Βάρδος - Μάρκος Ζόλας.

Κοντά σ' ενα τραπεζάκι. Ό  κ. Βάρδας ξαπλωμέ
νος σε μια κουνιστή πολυθρόνα, ό Μάρκος άπέναντί 
του καθισμένος φυλλομετράει ενα βιβλίο .

Ο Κος ΒΑΡΔΑΣ {Καπνίζει] —  Δεν είνε πιά 
γιά μέσα. Ή  βραδειά δξω είνε τρέλλα μέ την 
πανσέληνο ! [ γυρίζει πρός τό μπαλκόνι ]. "Ενα
σιγαρέττο, κύριε Μάρκο ; | Τοΰ προσφέρει). Βοη- 
θεΐ σιή χώνευσι.

ΜΑΡΚΟΣ —  Ευχαριστώ [ παίρνει-τό σιγαρέττο]. 
“Υστερ’ άπ’ τά γεύματά σας δέν μπορεί άλή- 
θεια κανένας νάποκρούση ενα χωνευτικό.. .

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Τί να κάμης φίλε μου; 
Είνε τό μόνο πράγμα πού μάς έμεινε σ’ έμάς 
τούς γέρους. Καλό φαγί. . .  ’ Εσείς οΐ νέοι έχετε 
τόσα άλλα πράγματα. Γράφετε στίχους άκόμα, 
κύριε Μάρκο ;

μια άρρώστεια χρονία, βλέπετε. [ Προσπαθεί νάλ- 
λάξη θέμα) Σήμερα έχομε πανσέληνο; Νομίζω 
αύριο.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— "Οχι, σήμερα. Πού λέτε, έ
γραφα κ’ έγώ στίχους στα νειάτα μον. "Οταν 
είνε κανείς ν έ ο ς .. ."Α ν  και στρατιώτης δέν 
μπορώ να πώ, πώς δέν μ’ άρεσει άχόμα ή 
ποίησις. Ξέρω άπόξω όλη τήν "Τονρκομάχον 
’ Ελλάδα* τοΰ Σούτσου. [Απάγγελλε»]·.

5Αηδονόοτομος καθώς πάλαι 
Την Τονρπομάχον ’ Ελλάδα ψάλλε 
"Ητις εις δάφναζ τοΰ Παρέλενώνος. . .

Σας αρέσει ό Σοϋζσος ; Έ γ ώ  τρελλαίνομαι.
ΜΑΡΚΟΣ [Σεαμηχανία). —  Χ μ ! Είχε κάποιο 

αίσθημα. .  . Δέν σάς λέω. . .
ο  κ. ΒΑΡΔΑΣ—  Άγκαλά εσείς ο! νέοι έχετε 

άλλα γούστα. Τό ίδιο κ' ή κόρη μου. Διαβά
ζει Ίψεν, Μάτερλιγκ, ούτε ξέρω πώς τούς 
λένε. Συχνά μ άλλοι νο με μέ τή Μίνα ¿πάνω σ ’ 
αύτά τά ζητήματα. Έ γώ, νά σάς πώ την α 
μαρτία μου, δέν σάς πολυκαταλαβαίνω εσάς 
τούς νέους. . .

Ή  καμαριέρα φέρνει καφέ.
"Ας πάρωμε ωστόσο τον καφέ μας. [Προσφέ

ρει στον Μάρκο]. Δέν ανάψατε τό σιγαρέττο σας.
ΜΑΡΚΟΣ —  Ευχαριστώ, κύριε Βάρδα- Θάνά- 

ψω [άναβει). Σάς φαίνεται πραγματικώς πώς 
βοηθεΐ τή χώνευσι.

Ο κ. ΒΛΡΔας —  Δέν υπάρχει αμφιβολία. Πι
στέψετε έναν γέρο συνταγματάρχη πού έφαγε, 
έφαγε κυριολεκτικώς δλη ίου την περιουσία. 
Ναί! Τήν έφαγε μέ τά δόντια του τάληθινά και 
μέ τά δόντια του τα ψεύτικα. [Κάποια πικρή ευ
θυμία στόν τόνο τής φωνής του]. Καί τή χώ
νεψε μέ ωραία σιγάρα τής Αβάνας. Τώρα 
χωνεύομε τάπομεινάρια μέ καπνό τοΰ ’Αγρί
νιου· Δόξα σοι, ό Θεός. Πάλι καλά. [Παίρνει ένα 
άλλο σιγαρετ-ίο], "Ενας στρατιώτης ποτέ δέν πρέ
πει νά δειλιάζη, Διάβολε!

ΜΑΡΚΟΣ —  Λένε ωστόσο, πώς ό καπνός έξα- 
σθενίζει τή μνήμη.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ (Σηκώνεται ¿πάνω, νευρικός ). — 
Τί μνήμη, φίλε μου, τί μνήμη! [Βαδίζειπρός
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χό παράθυρο)· Τί νά τήν κάμετε παρακαλώ τή 
μνήμη ! Τί εχει νά θυμηθή κανείς; Τί άξίζει 
τόν κόπο νά θυμηθή ; [ ’Αναστενάζει καί έπειτα 
γελρ.]. Τήν ιστορία ή τή ζωή του; Καλύτερα 
νά λείπη, κύρνε Μάρκο, καλύτερα. Ή  μνήμη 
είνε καλή γιά λίγο. "Επειτα. . . [Ό  Μάρκος ση- 
χώνεται καί προχωρεί πρός *ό μπαλκόνι. Ό  κ. Βάρ
δος τόν χαϊδεύει στόν ώμο]. "Οταν φθασης στα 
χρόνια μου θά Ιδης πόσο περιττό καί πόσο 
ένοχλητικό πράγμα είνε αυτή ή μνήμη.

ΜΑΡΚΟΣ —  "Ενας ποιητής δέν μπορεί νάχη 
εναντία ιδέα άπό τή δική σας, κύριε Βάρδα. 
Έ ν α ς  ζωγράφος μοΰ έλεγε, πώς δίαν Ιχη κα
νένας έξασθενημένη τήν δρασι βλέπει καλλι- 
τεχνικώτερα τή φύσι. Σάς βεβαιόνω πώς μέ 
μια Ιξασθενημένη μνήμη βλέπει κανείς {ομορ
φότερη τή ζωή. Τή βλέπει μέσα σ’ ένα σύννεφο.
( Άχανμπξ. τό χέρι τον στόν τοίχο καί κυττάζει 6ξω 
άπ’ τό παράθυρο). Τό άόριστο μάς φέρνει πρός
τό άπειρο. . .

Ο κ. Βαρδας —  Αύτά είνε πολύ βαθειά 
πράγματα γιά μένα. Έ ν α  πράγμα ξέρω μο
νάχα. Π ώς δν τά σιγαρέττα μου μοΰ σκοτώ
νουν  τη μνήμη, είνε ένας λόγος νά τάγαπώ 
περισσότερο. [Σέ λίγο). Τί ώραίο φεγγάρι!

ΣΚΗΝΗ II

Ο ί ίδιοι, ό  θείος Λουκάς.

Ο Θ . Λ Ο Υ Κ Α Σ  [Μπαίνει άπο τη  δεξιά θυριι· 

Νευρικός. Τά χέρια δεμένα ά π ο π ίσ ω ).—  Ρ ε μ β ά 

ζ ε τ ε  ;
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Άπάνω-κάτω.
ΜΑΡΚΟΣ — Μιλούμε γιά τό φεγγάρι.
Ο Θ. ΛΟΥΚΑΣ—"Ωχ, άδελφέ μου· Τό φεγγάρι 

είνε γιά τούς χασομέρηδες· Πρέπει νά εΐμεθα 
θετικοί άνθρωποι. Είδατε τις Ιφημερίδες;. . .

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Τί τρέχει πάλι;
Ο θ. ΛΟΥΚΑΣ — Ή  σύμβασις τών νερών 

Ινανάγησε. Καί θά  ναυαγήσουν και άλλες καί 
άλλες άκόμα. "Ετσι είνε όταν δέν θέλουν νάκού- 
σουν «Ούδείς προφήτης έν τή Ιαυτού πατρίδι». 
Τόσα χρόνια τούς τά φωνάζω. Εκατό οκάδες 
νερό τούς δίνω. Αίποί σηκώνουν τούς ώμους. 
Περιμένουν άπ’ τούς Εγγλέζους.

Ο χ, ΒΑΡΔΑΣ —  Κοϋμένε Λουκά! Ψύχωσις
σου κατάντησε.. .

Ο θ. ΛΟΥΚΑΣ [θυμωμένος]. ·— Ψύχωσις! 
’ Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, Βάρδα. Τ ό ξέ
ρεις καλά. "Οταν όμως εργάζεται κανένας εί
κοσι χρόνια γιά μια ιδέα. . . Έ φ αγα  τά πόδια 
μου στά βουνά. . .Ψύχωσις βέβαια. "Εχει κα

νένας τήν άντίπραξι καί μέσα στό σπίτι του*
Σάς ετύφλωσε ό  θεός. Άγκαλά «μωραίνει Κύ
ριος όν βούλεται άπογλέσαι».

ΜΑΡΚΟΣ —  Καί πώς πάνε οί μελέτες σας,
κύριε Λουκά;

Ο Θ. ΛΟΥΚΑΣ [χωρίς νά προσέξη τόν Μάρκο).— 
θέλει κανένας νά σάς ξελασπώση καί σείς κα
μαρώνετε. Ό  κ. Μάρκος είνε δικός μας, τί νά 
κρυβώμεθα; Σδν  νά έργάζωμαι γιά τόν εαυτό 
μου, βλέπεις. Έ γώ  αύριο θά ψοφήσω. ’Εσάς 
συλλογίζομαι, εκείνο τό κορίτσι τό καϋμένο 
πού θά  μείνη αύριο στούς πέντε δρόμους. . . 
[Βηματίζει νευρικά άπιίνιι»-κάτω· Ό  Μάρκος άπο- 
σύρεται πρός τήν έταζέρα, προσποιούμενος δτι ζητέϊ
κάποιο βιβλίο].Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [Μέ νευρικό γέλιο συγκροτώ« τόν
θυμόν του, πρός τόν Μάρκο [. —  Μήν ενοχλείσαι, 
φίλε μου. Κανένας φόβος δέν είνε νά σέ χρεια- 
σθοΰμε γιά μάρτυρα. Αύτά είνε συνειθισμέν« 
μέ τόν κ. Λουκά.

Πρός τόν θείο Λουκά·
’Αρκετά, Λουκά, αρκετά. Χτύπησε, τώρα, νά 

σοΰ φέρουν τό καφεδάκι σου . . .
Ο θ . ΛΟΥΚΑΣ — Τί νά τόν κάμω τόν καφέ;

Γιά καφέδες είμαστε τώ ρα ;.  . . [ Κάθεται οί μιά 
πολυθρόνα, βγάζει μιά έφημερίδα άπδ τήν τσέπη του
καί διαβάζει).ΜΑΡΚΟΣ — Είνε τίποτε καινούριο, κύριε
Λουκά;

Ο ©. ΛΟΥΚΑΣ —  Τί νά τά κάμετε τά και
νούρια; Τ ά  παληά νά βλέπωμε. [Διαβάζει. Ό  
Μάρκος πλησιάζει τόν κ. Βάρδαν καί κρυφομιλοΰν 
δυό λόγια- Ό  κ. Βάρδος κουνεϊτό κεφάλι τον].

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ (έξαφνα(, — Τί έγινε ή Μίνα, 
Λουκά; ’Ανέβηκε στην κάμαρά της;

Ο θ, ΛΟΥΚΑΣ [ δύστροπο].— "Οχι, πήγε έξω... 
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Έ ξω . Πού;
Ο 6. ΛΟΥΚΑΣ [ήμερώτερος). — Έπήγαν μέ 

τήν ’Ιουλία νά κάμουν ένα γύρο στην Ιξέδρα.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [ώς μονολογών[. — Στην εξέ

δρα I Στό φεγγάρι! Τί ρομαντισμός ! Αύιό τό 
κορίτσι έτσι ήτανε άπό μικρό. Τρελλο γιά τή 
θάλασσα. Ό λη  την ήμερα της τήν περνούσε 
μέ τήν νταντά της στήν άκρογιαλιά, νά μαζεύη 
κοχύλια, νά πιάνη καβούρια, νά χτίζη σπιτά
κια στόν άμμο. Νά χώνεται ώ ς  στ« γόνατα 
στό νερό. Μιά ήμερα γύρισε ή νταντά της κάτι 
νά ίδή καί τή χάνει. Π ού ήτανε, φίλε μου; 
Προχώρησε,όπως ήτανε ντυμένη, μέσα στό νερό. 
“Εφτασε ώ ς στό λαιμό. Καί γελούσε κ’ έπαιζε 
μέ τά κύματα. Τί τρομάρα πού πήραμε!

ΜΑΡΚΟΣ —  Είνε τόσο μαγική ή βραδειά κ. 
Βάρδα. Είχαν δίκαιο.



Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [ώς νάκολουθή τή σκέψι του].— 
M w  πεντάρα δέν δίνει για τούς άνθρώπους. 
Δός της έξοχή/ φυσι, καθαρόν αέρα, θάλασσα. 
Προ πάντων θάλασσα- Ή  μανία της είνε μέ 
τή θάλασσα. Κρατεί άπομένα. “Ολη μας ή öl- 
κσγένεια εΐτανε οικογένεια θαλασσινών. Έ γώ 
μόνο έκαμα έξαίρεσι.

Ο Θ. ΛΟΓΚΑϋ [ένφ διαβάζει].— Γι’  αυτό τα- 
καμες θάλασσα στή στεριά. Δεν πειράζει! 
Τώρα θά γίνετε στα σωστά χερσαίοι! [Σηκώ
νεται απότομα και βγαίνει άπό τή δεξιά θύρα νευρι
κός. Ό  κ. Βάρδας τόν Ακολουθεί μέ άγριο βλέμμα. 
Κτυπφ tó ποδάρι του ατό πάτωμα].

Ο κ. β α ρ δ α ς — Θηρίο! 'Ακόυσες εκεί τό 
θηρίο !

ΣΚΗΝΗ III

Ό  χ. Βάρδας-Μάρκος.

ο  κ. ΒΑΡΔΑΣ — Ανυπόφορος άνθρωπος. 
Αίωνίως μέ συγχύζει. Μοΰ έφερε τό αίμα στο 
κεφάλι ό καταραμένος.

Μ ΑΡΚ ο ς  —  Μην τόν ξεσυνερίζεσθε, κύριε 
Βάρδα.

Ο κ. β α Ρ ΔΑ Σ — Είνε νά μην τόν ξεσυνερι- 
σθή κανένας! Τόν έχω Ιδώ  καί τόν τρέφω 
δέκα χρόνια, έναν τεμπέλη, έναν τιποτένιο. 
“Ολη του ή ζωή πέρασε μ’ εφευρέσεις. Καί 
σοΰ κάνει τόν θετικό άνθρωπο. Τώρα έ
γινε και υδραυλικός. Έφούσκωσαν τά μυαλά 
του. Θαρρεί πώς κρατεί στα χέρια του τις πη
γές του Νείλου καί τά έκατομμΰρια δέν ξέρω 
τίνος. ’ Απαιτεί νά τόν εύγνωμονοΰμε άπό τώρα 
για τά έκατομμυρια πού θά μάς άφίση.

ΜΑΡΚΟΣ — Δέν υποθέτω νά είπε τίποτε μέ 
κακία.

ο  κ. ΒΑΡΔΑΣ — Τί άλλο ήθελες νά μοΰ πή ; 
Δέν κατάλαβες τό νόημα του. Μέ άγγιξε στην 
πληγή μου ό άθλιος. Στο μέλλον αύτουνοΰ 
του κοριτσιού. Δέν ένοιωσες τό φαρμάκι του; 
Θά γίνετε χερσαίοι, λέει. Χερσαίοι.

Μ ΑΡΚΟΣ— Δέν έννόησα. Γιατί τό είπε;
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Τοΰ μιλώ γιά τήν αδυναμία 

τοΰ παιδιού αύτουνοΰ, τήν άδυναμία πού έχει 
γιά τά άκρογιάλια, γιά τή θάλασσα, τή θάλασσα 
πού μεγάλωσε κοντά της, πού πέρασε τά κα
λύτερα της χρόνια, εδώ στό πατρικό της σπίτι, 
σ ' αυτό τό σπίτι Ιδώ μέσα. . .Λοιπόν αυτό τό 
σπίτι, ξέρεις, Μάρκο, θά πουληθή τόν άλλο 
μήνα, [σκουπίζει ένα δάκριιο] θά πουληθή μά
λιστα. Έ τσι ήθελε ό Θεός. Καί μοΰ λέει·. 
«Τώρα θά γίνετε χερσαίοι». Δηλαδή θά  ξεσπι- 
τωθήτε, θά ριμάξετε, θά τραβήξετε κατά τόν

άνεμο. .  . Καί ή Μίνα δέν ξέρει τίποτε άκόμα, 
δέν ξέρει τίποτε. Πρέπει νά τό μάθη βέβαια. 
Εΐνε κόρη στρατιώτη. Πρέπει νάχη καρδιά. 
Μά έχω τή δύναμι νά τής τό πώ ; Εκατό φο
ρές άλλαξα τά λόγια μου.

ΜΑΡΚΟΣ [θλιβερά].— Αισθάνομαι τή θέσι 
σας, κύριε Βάρδα. Τήν αισθάνομαι κατά βάθος.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Χερσαίοι! άκουσες τί είπε 
αύτός ό άθλιος. Μια λέξι έ'; Τίποτε! Δέν α
ξίζει νά θυμώση κανένας γιά μιά λέξι.

ΜΑΡΚοΣ — Έ νας ξεμωραμένος εκεί! Μην 
τόν συνερίζεσθε, κύριε Βάρδα. Δέν ήθελε νά 
σάς πειράξη. . .

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [Ώς νά παραληρή ]. — Νά μέ πει- 
ράξη, δχι. Τό πιστεύω. Ναι, τό πιστεύω. Τί νά 
μέ πειράξη μιά λέξι; Τί είνε μιά λέξι; ’Αέ
ρας. . . “Ε -, . .  -Έ γώ  είμαι στρατιώτης. Ύ πό- 
φερα κδν καί καν.

Σέ λίγο, παράφορος.

Μά δχι, φίλε μου, δέν είνε μιά λέξι. Είνε 
προφητεία. Προφητεία μαύρη. Αυτό μέ σκο
τώνει. Λεν είνε κακός αυτός δ  άνθρωπος. Τό 
ξέρω. Είνε κάτι χειρότερο. Είνε προφήτης. Μαύ
ρος προφήτης.

ΜΑΡΚΟΣ— 'Η  ατυχία σάς κάνει προληπτι
κό, κύριε Βάρδα. Μη σκέπτεσθε τό κακό. .  , 
Είνε κακή συνήθεια.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —■ Νά μή σκέπτωμαι λες ! Βέ
βαια. Νά μη σκέπτεται κανένας είν’ ευτυχία. 
Μά πώς; Μά πώς;

ΜΑΡΚΟΣ [γλυκά]. —  Κύριε Βάρδα. · .
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [αργά καί θλιβερά σάν νάνιικρύζη 

ενα όραμα]. —  Νά μή σκέπτωμαι; Τί νά μή 
σκέπτωμαι, πού τά βλέπω. Τά βλέπω μέ τά 
μάτια μ ο υ . . . “Ενα στενοσόκακο, ένα δρομα- 
λάκι βρώμικο, υγρό. Ποιος ξέρει σέ ποιά γει
τονιά, σέ ποιαν άκρη. Μιά σκάλα σκοτεινή, 
πληκτική. Δυο τρύπες, μέ χαμηλά ταβάνια, μέ 
τοίχους λερωμένους, μέ πατώματα γυμνά, φα
γωμένα. Καί μέσα πένιε έπιπλα, πέντε άπομει- 
νάρια. Έ γώ έζησα στόν στρατώνα. Δέν μοΰ κά
νουν έντύπωσι τέτοια πράγματα. Ή  Μίνα μου 
δμως. Ή  Μίνα θάνέβη τή σκοτεινή σκάλα, μέ 
τό κεφάλι σκυμμένο, σ&ν νάνεβαίνη σέ νεκρό. 
“Οχι, δχι, τί λέω; Θάνεβαίνη εύθυμη, θά μοΰ 
χωρατεύη, θά γελρ. Νομίζω πώς τή βλέπω. 
Θά θέλη νά μοΰ δώση θάρρος. «Ω ραίο  σπι
τάκι, πατέρα, συμμαζεμένο, νοικοκυρεμένο..» 
’Έπειτα θάνσίξη τά μάτια της, μέσα στους λε
ρωμένους τοίχους. Θά κυττάξη επάνω, κάτω, 
όλόγυρα καί θάρχίση. . . ένα τρελλό τραγουδάκι.
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. . . “ Επειτα θά πάη στην κάμαρά της, θά κλει- 
σθή μέσα κ α ί .. .ποιος ξέρει; θά κλαίη δλη τή 
νύχτα μόνη της, κρυφά άπ’ τόν κόσμο. “Αχ! 
θεέ μου !. . .

Σιωπή.

Καί τό πρωί θάνοίξη το παράθυρό της. Νά 
κυττάξη τό πέλαγο, τις Φλέβες, τά καράβια. 
Ποΰ πέλαγο! Μιά χαμηλή στέγη, μέ μαυρι- 
σμένα κεραμύδια, ένας τοίχος όρθιος μπρο
στά της. . .

Κλαίει. Βήματα καί λόγια Ακούονται απόξω.
Μπαίνει ή ’Ιουλία καί ή Μίνα.

ΣΚΗΝΗ IV

01  λ&Λ, 'ϊονΧία χα ΐ Μ ίνα.

Ή  Μίνα προχωρεί οάν κουρασμένη, σά λυπημένη, 
κρατώντας ένα λεπτό Ιπανωφοράκι μέ τά δάκτυλα. 
Πετφ τό Ιπανωφοράκι σέ μιά καρέκλα. Πίσω της ή 
’ Ιουλία τερετίζουσα κάποιο σκοπό.

ΜΙΝΑ —  Κ ύ ριε  Μ ά ρ κ ο , τι κ αλός ν ά  κάνετε 
συ ν τρ ο φ ιά  τοΰ  παπάκη . . . [Ό  Μάρκος σηκώνεται, 
κάτι πάει νά πή. Ή  Μίνα έξαφνα αντιλαμβάνεται τόν 
πατέρα της πού ζητεί νά σκουπίση ένα δακρυο. Ιϊρο- 
χωρέΐ καί κάθεται στά γόνατά του, αγκαλιάζει τό 
κεφάλι του. Ταυτοχρόνως ή ’ Ιουλία πλησιάζει τόν 
Μ άρκο, τοΰ κάνει ενα μορφασμόν έρωτήσεως],

ΜΙΝα  [Μέ ουγκίνησι].— Τί έπαθες, παπάκη, 
χλαΐς; [Τόν κυττάζει στά μάτια]. Κύριε Μάρκο, 
κλαίει δ παπάκης;. , .[Τόν χαϊδεύει].

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Καλέ, τίποτε, τίποτε, παιδί 
μου. [Προσπαθεί νά γελάση]. Αύτός Ιδώ  ό  ποιη
τής μέ συγκίνησε, ό διάβολος. Μοΰ άπάγγειλε 
ένα ποίημά του. ’Ήτανε τόσο συγκινητικό. 
[Γελφ προσποιημένα], Ο διάβολος. Καί τά λέει 
μ’ ενα πάθος! “ Επειτα ξέρεις εμείς οί γέροι 
είμαστε σαν τά παιδιά, κλαΐμε με τό τίποτε 
. . . Φοβοΰ τό γήρας! “ Ενας συνταγματάρχης 
νά κλαίη μέ ποιήματα. . . Μή χειρότερα.

ΜΙΝΑ — Ό  καϋμένος δ παπάκης! ['Ησυχάζει 
καί γελφ. Σηκώνεται Από τά γόνατά του. Πρός τόν 
Μάρκον αυστηρά], “Α  ·’ κύριε Μάρκο, άλλοτε νά 
μή διαβάζετε ποιήματα στόν παπάκη.

ΜΑΡΚΟΣ —  Δέν θά τό ξανακάμω. . .
ο  κ. ΒΑΡΔΑΣ (ήμερα). — Ποΰ εΐσαστε παιδί 

μου; Περίπατο;
. ΙΟΓΛΙΑ [ προλαμβάνουσα ]. —  Πήγαμε ώ ς τήν 

Ιξίδρα, θείε.
ΜΙΝΑ — Είμαστε στην έξέδρα. Τί πανόραμα 

Ή  θάλασσα σά λάδι, οΰτε μιά πνοή, ουτε ενα 
-κνματάτα. Καθώς Ιπρόβαλε τά φεγγάρι ολο
στρόγγυλο άπό τόν Υμηττό, ενα καράβι μα- 
κρυά, μ’ άνοικτά πανιά, καρφωμένο στη θέσι

του, ακίνητο, φαινότανε σά φάντασμα. Έ !  ’Ιου
λία; Τί ωραίο θέαμα. Ένόμιζε κανείς πώς εΐνε 
τό στοιχειωμένο καράβι τοΰ Βάγνερ. .  .

ΜΑΡΚΟΣ —  Λοιπόν! Σας προσκαλώ, κυρίες 
μου, από τώρα γιά ενα άλλο βράδυ. Θά κά- 
μωμε τό γύρο τής Καστέλλας ώς τή Φρεατύδα.

ΜΙΝΑ — Ευχαριστώ, κύριε Μάρκο. Έ γώ  εί
μαι πάντα πρόθυμη.

ΙΟΥΛΙΑ [ΰποκλινομένη]. —  Κύριε Μάρκο. . .  
Δέν έχομε λόγους. Νά πάρετε καί τόν φίλο σας.

ΜΑΡΚΟΣ — ’Αρκεί νά θέλη. Αύτός είνε χα
μένος τώρα μέ τίς μελέτες του, μέ τήν αρχι
τεκτονική του. Τώρα κάνει μελέτες άπάνω στόν 
Παρθενώνα. Ώ ς και μέ τό φεγγάρι άκόμα βρί
σκεται εκεί απάνω. “Οταν δέν εΐνε έκεί, θά 
τόν βρήτε μέ τίποτε γέρους ψαράδες νά κάθε
ται καί νά τούς άκούη γιά ώρες.

ΜΙΝΑ [διακόπτουσα]. — “Α ! έγώ τοΰ χρόνου, 
τό έχω πάρει άπόφασι. “Ας λέη δ,τι θέλει ό 
παπάκης, τοΰ χρόνου θά μοΰ πάρη ενα κό
τερο. Είνε τδνειρό μου, θά  τό κυβερνώ μο
νάχη μου.

Ό  κ. Βάρδας σκύβει κάτω ταραγμένος, προσ
παθεί νάλλάξη θέμα.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [ πρός τόν κ. Μάρκον ] . — Διά
βολε, διάβολε! Τί σοΰ χρωστούσα νά μοΰ πής 
έκεΐνο τό ποίημά σου. . .

ΜΙΝΑ [πρός τόν Μάρκον], —  ’Αλήθεια, κύριε 
Μάρκο, πότε θά μάς πήτε καί μάς τό ποίημά 
σα ς;

Μ Α ΡΚΟ Σ [σοβαρά]. — Δέν είνε ώρα γιά συγ
κινήσεις.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Δέν μας ήλθε κανένας α 
πόψε. θ ά  είχα δρεξι γιά μιά παρτίδα μπεζίκι.

Μ ΑΡΚΟΣ— Ό  Παύλος μοΰ είπε πώς θάλθη. 
“ Εφαγε άπό νωρίς στό Φάληρο. Δέν εΐνε αργά 
ακόμη.

M i n a — Τί βαρύς άνθρωπος αύτός ό Μάρ
θας. Βαρυέται ποΰ ζή.

ΙΟΥΛΙΑ —  “Οχι Εΐνε τό φυσικό του.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Δέν τόν κάνω πολύ γού

στο. Μοΰ άρέσει δμως δπως παίζει. Εΐνε γεν
ναίος !

ΙΟΥΛΙΑ — Γιατί τόν κερδίζετε πάντα. Είνε 
αιωνίως άφηρημένος.

ΜΑΡΚΟΣ — Τί τά θέλετε. Ό χι πώς είνε φί
λος μου, μά εΐνε μιά έκλεκτή ψυχή δ Μάρθας. 
Οίκοδομεΐ τή ζωή σ ’ ένα σχέδιο ώραιότητος 
καί καλοσύνης. Ή  κυρία Μίνα είπε πώς βα- 
ρυέται ποΰ ζή. Τί πλάνη. 

m in a  —  “Ισως.



ΜΑΡΚΟΣ —  “Αν ξέρατε τί ενέργεια κρύβει 
μέσα του. Αυτός άνάστησε τό σπίτι του, άπό 
μικρό παιδί. Μέ πόσες ατυχίες πολέμησε ! Καί 
δμως πολέμησε μέ τή Μοίρα ένα πόλεμο α
θόρυβο, σιωπηλό, ευγενικό καί νικηφόρο στο 
τέλος.

ΜΙΝΑ — Ναί! "Ακόυσα νά λένε . . . Μά τί 
μάς ενδιαφέρει επιτέλους.

ΜΑΡΚοΒ —  Τώρα εινε πεσμένος σέ μιά Ιρ- 
γασία καταπληκτική. Νύχτες ολάκερες Εργάζε
ται τιάρα, τρεις μήνες, για Sv« σχέδιο. . .

Μινα  —  Θέλετε νά πήτε γιά τον διεθνή δια
γωνισμό πού έπροπήρυξεν εκείνος δ ’ Αμερικα
νός; Είχα ίδεΐ στίς εφημερίδες.

ΜΑΡΚΟΣ— ’Ακριβώς.
ΜΙΝΑ —  Καί τό σκέπτεται σοβαρά; 'Αποφά

σισε νά λάβη μέρος;
ΜΑΡΚΟΒ — Τώρα πιά. Αύτό είνε παλιά Ιστο

ρία. Τοΰ έγινε πάθος.
ο  κ. ΒΑΡΔΑΣ [διακόπτων],—  Μέ συγχωρεΐτε, 

κύριε Μάρκο, πού σάς διακόβω. Μά [ειρωνικά] 
δεν σάς φαίνεται σά λίγο πολύ; "Ενα παιδά
ριο εκεί. Διάβολέ, διάβολε. Έμεϊς οί Ρωμιοί 
εΐμεθα.. .Τί σού εΐμεθα έμεϊς οί Ρωμιοί!

ΜΙΝΑ —  Πατέρα, μην κατηγορείτε τόν φίλο 
τού κ. Μάρκου.

ΙΟΥΛΙΑ —  Θειε, ποΰ ξέρετε; "Ολα γίνονται!
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Φουσκωμένα μυαλά !  Δέν 

θά μάς δώσουν τό τσάϊ μας επιτέλους;
ΜίΝΑ— Δέν θέλετε νά περιμένωμε λιγάκι;
Ο κ. Βα Ρ ΔΑ Σ—  Ώ ς πού νά έτοιμασθή. . . 

Πές, Μίνα, παιδί μου, νά έτοιμάσουν.
ΜΙΝΑ —  Καλά. [Κουδουνίζει. "Ερχεται ή καμα

ριέρα] . "Α ν ν α , τό τσά ϊ. . .
ΜΑΡΚΟΣ [στή Μίνα]. — Δέν έχετε κέφι σή

μερα, δεσποινίς. Καί εισθε κακιά μέ όλο τόν 
κόσμο. Μήπως εΐσαστε κακοδιάθετη; Τά μά
τια σας είνε κομμένα. . .

Ή  ’ ιουλία περν§ κοντά στον Μάρκο καί τόν 
σκουντά, σάν νά τόν άποτρέπη νά εξακολούθηση τήν 
ομιλία του.

ΙΟΥΛΙΑ [διακόπτουσα].— ’Αργεΐ δ φίλος σας 
απόψε, κύριε Μάρκο.

ΜΙΝΑ [ένφ διορθώνει ενα φυτό]. —  Δέν έχω 
διάθεσι, είπατε, κύριε Μάρκο. “Αν ξέρατε Θεέ 
μου! Γιατί νά μοΰ τό θυμίσετε. . .Κ ’ εγώ κά
θομαι εδώ καί γελώ. Τό φτωχό μου τό πλάσμα...

Ο κ. Βα ΡΔΑΣ [μέ θυμό, άνασηκωνόμενος από 
τήν πολυθρόνα, πρός τήν Μίναν], — ’Ανοησίες ! 
άνοησίες! Ά π ό  τό πρωί έχομε αυτή τήν ίστο- 
ρία γιά ένα καναρίνι εκεί . . . Παιδιακίσια

πράγματα! Κουταμάρες. [ Πρός τόν Μάρκον ] .— 
Τί θέλατε καί σείς, τί θέλατε νά φέρετε στή 
μέση αύτή τήν Ιστορία. [Ένφ ανακατεύει τά χαρτιά, 
καθισμένος εμπρός στό τραπεζάκι].—  ’Ελάτε, κύριε 
Μάρκο. Άφήτε τά καναρίνια. Tim e is m oney.

Φέρνουν τό τσάϊ. Ό  Μάρκος δικαιολογείται μ’  ένα 
σχήμα πρός τήν Μίναν, προχωρεί καί κάθεται άπέ- 
ναντι ταυ κ  Βάρδο., αρχίζουν νά  παίζουν, Ή  Μίνα 
στέκεται λίγην ώ ρα  όκίνητη καί τούς κυττόζει. Ή  
’ Ιουλία σύρει ενα κάθισμα καί κάθεται κοντά στους 
παίκτας. Φαίνεται νά συμβουλεύη τόν Μάρκο. Ή  ’Ιου
λία ώ ς νά  παίρνη μίαν έξαφνικήν άπόφασι προχωρεί 
πρός τήν δεξιά θύρα. Βγαίνει. Έ ν α  κουδούνισμα α 
κούεται.

ΣΚΗΝΗ V

Οί ίδιοι έκτός τής Μίνας.

ΜΑΡΚΟΣ — Ό  Παύλος.
ο κ. βαρδας — M eglio tardi que mai:
ΙΟΥΛΙΑ —  Λέτε νά εινε αυτός ;
ΜΑΡΚΟΣ— Βεβαιότατα. Κωδονομαντεία. Κου

δούνισμα Ιλαφρό, μονότονο, παρατεταμένο =  
Παύλος. Τό δάκτυλό του κοιμάται άπάνω στό 
κουδούνι. Θαρρείς πώς μεταβιβάζει μέ τό ρεύμα 
μιά έμμονη ιδέα, μι« idée  fixe.

ο  κ. Β α ρ δ α ς  [γελών]. —  Φ ο β ερ ό ς  ψ υχολό
γ ο ς  ! .  . [σημαδεύει επάνω στό ξυλάκι του μπεζικιού],

ΣΚΗΝΗ VI
Οί ίδιοι. Μίνα.

Μπαίνη ή Μίνα, κρατεί Ενα κουτί οτά  χέρια .της 
άπό ξύλο Σορρέντου, στό άλλο ενα μπουκέτο άπό με- 

• νεξέδες, προσπαθούσα νά μή φαίνεται. Πηγαίνει καί 
τάκουμπη. στήν εταζέρα.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [προσηλωμένος στά χαρτιά του).
Ποιός εινε Μίνα;

ΜΙΝΑ [ξη ρά ]· Έπήγαν νάνοίξουν, [ Μόνη της]. 
Ουφ ! "Α ς  μ ά ς  έλειπαν καλύτερα κ ’  οί συντρο
φιές. Βαρειοΰμαι σήμερα.

ΣΚΗΝΗ VII

05. ίδιοι, Παύλος.

'Από τήν αριστερά θύρα ή υπηρέτρια άνοίγει. 
Μπαίνει ό Παύλος. Βήμα σιγαλό. Κινήσεις σοβαρές* 
μέτριες, κομψές. Ε λαφρό χαμόγελο. Ή  ’Ιουλία προ
χωρεί πρός τή θύρα νά τόν ύποδεχθή. Ά π ό  τόύς 
παίζοντας επιφωνήματα υποδοχής. 'Β  Μίνα μπροστά 
στήν εταζέρα κάτι διορθώνει στό κουτί της. Γυρίζει 
ελαφρά χωρίς νά μετακινηθή.

ΙΟΥΛΙΑ [προχωρούσα πρός τόν Παύλο, σταμα- 
τημένον μία στιγμή στή φλιά. Χειραψία].— Π ά ν το τε  
καθυστερημένος. "Η θ ελ α  νά ή ξ ε υ ρ α . . .
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ΠΑΥΛΟΣ (προχωρεί πρός τόν χ. Βάρδαν, δίδουν 
τά χέρια],—  ’Απιστίες, κύριε Βάρδα.

ο  κ. βαρδας— Qui va à la chasse perd 
sa place. Μή κακοκαρδίξεσθε. "Εχω ράμματα 
καί γιά τή γούνα σας.

ΠΑΥΛΟΣ [πρός τόν Μάρκον]. — Μάρκο, εσύ. 
μπεζίκι; (Τόν χαϊδεύει στόν ώμο. "Εξαφνα τό μάτι 
του πέφτει στήν Μ ίνα]· Δεσποινίς, μέ συγχωρεΐτε, 
δέν σάς κατάλαβα. [Π ροχωρεί πρός τήν Μίνα. 
Χειραψία], Τί κάνετε αυτού.; Πάντα μέ τά λου
λούδια. Τί ωραίοι μενεξέδες!

ΙΟΥΛΙΑ [ διακόπτουσα]. — Θά πάρετε τσάϊ, κύ
ριε Παύλο ;

ΠΑΥΛΟΣ—  Ευχαριστώ.

Ή  Ιουλία βγαίνει δεξιά.

ΜΑΡΚΟΣ ]ένίρ παίζει, πρός τόν Παύλον], — Σέ 
συμβουλεύω νάφίσης ήσυχη τήν δεσποινίδα. 
"Εχει τά νεύρα της·

ΠΑΥΛΟΣ [γελφ]. — " Α !  δέν μέ φ ο β ίζο υ ν  τά 
νεύ ρα  τ ώ γ  κ υ ριώ ν . "Ο λ ες  ο ί τέλειες γυναίκες 
έχουν νεύρα.

ΜΑΡΚΟΣ — Περίεργη θεωρία.
ΜΙΝΑ (πρός τόν Παύλον]. —  Άφήτε τον. Λέει 

ανοησίες.
ΠΑΥΛΟΣ [πρός τόν Μάρκον],~· Περίεργη κα

θόλου. Οί χορδές των ωραίων ψυχών πρέπει 
νά ήνε πάντα κουρδισμένες. Είνε μία άνάγκη 
άρμονική. . .

ο  κ. βαΡδ α ς — Καλέ, δέν άφίνετε τις θεω
ρίες· [πρός τόν Μάρκο]. Ρουμπικόν. . .

ΜΙΝΑ [Ικανοποιημένη]. —  Δέν κάθεσθε, κύριε 
Παύλο; [Κ αθίζει ή Ιδία στό ντιδάνι μέ τό κουτί καί 
τά άνθη στά  γόνατά της. Ό  ΙΙαΰλος καθίζει στή δι
πλανή πολυθρόνα]·

ΣΚΗΝΗ VIII

Ο ί ίδιοι, Ιουλία.

Ή  ’Ιουλία φέρνει μόνη της ενα φλυτζάνι τσάϊ.

ΙΟ Υ Λ ΙΑ— Τό τσάϊ σας, κύριε Παύλο. 
ΠΑΥΛΟΣ [άνασηκωνόμενος].— νΏ ! πολύ ευγε

νική, κυρία μου. Γιατί νά ένοχληθήιε ή Ιδία ;
lOYAtA —  Ξέρω τά γούστα σας. Δέν μοΰ τό 

είπατε; Βαρύ, ένα κομμάτι ζάχαρι, χωρίς γάλα, 
χωρίς λεμόνι, χωρίς κονιάκ, χωρίς βούτημα, χω
ρίς φασαρία, χωρίς. . ."Ολα απλά.

ΜΙΝΑ [πρός τήν ’Ιουλίαν], —  Φ λυαρείς, καϋ- 
μένη.

Π Α Υ Λ Ο Σ — -Δέν έχω λόγους. [ Παίρνει τό τσάϊ 
καί τό άκουμπδ στό τραπεζάκι. ΙΙρός τήν Μίναν]. 
Τί έλ έγ α μ ε ;

ΙΟΥΛΙΑ [μέ ταραχή]. —  Σάς άφίνωνά Εξακο
λουθήσετε.

Π Α Υ Λ Ο Σ [πρός τήν Ιουλίαν].—  Δέν έχομε τί
ποτε Ιδιαίτερο, κυρία ’Ιουλία.

ΙΟΥΛΙΑ — Βαρειοΰμαι/βαρειοΰμαι. "Ολος δ 
κόσμος είνε άνόητος σήμερα. Προτιμώ νά 
βλέπω πού παίζουν. [Φεύγει βιαστικά πρός τό τρα
πέζι τοΰ μπεζικιου].

ΜΙΝΑ [πρός τόν Παΰλο, σιγά μέ γέλια], —  Εί
πατε πώς σάς αρέσουν τά νεύρα;. . .

ΠΑΥΛΟΣ (σοβαρά, σιγά]. — Κατά τά νεύρα... 
ΜΙΝΑ [σιγά].—  Εισθε κακός μαζί της., [Σέ 

λίγο μέ τόνον θποσημειωμένο], Δέν λυπάσθε τώρα;
ΠΑΥΛΟΣ [σκεπτικός]. — Έλυπ?]θηκα πολύ στή 

ζωή μου. Δέν έχω πιά δύναμι νά λυπηθώ. . . 
Καί δέν υπάρχει λόγος, άλλως τε.

Μ ΙΝ Α —  Υποθέτω πώς υ π ά ρ χ ε ι. . .
, ΠΑΥΛΟΣ —  Λέτε; Δέν τό κατάλαβα. Ποτέ 

δέν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. "Εχω τήν 
άντίληψι άργή.

Μ ΙΝ Α — Πέστε μάλλον πώς εΤσθε απαθής. 
Δέν συγκινεΐσθε άπό τίποτε. Ό  φίλος σας σάς 
όνομάζει Όλύμπιον. . .

Ή  ’Ιουλία, ή όποία παρακολουθεί τά κρυφομιλή- 
μ α τα  σηκώνεται και διευθύνεται πρός τήν άριστερά 
θύρα.

Μ ΑΡΚΟΣ [πρός τήν ’Ιουλία].—"Ε! κυρία’Ιουλία. 
Φεύγετε άλά γαλλικά.

ΙΟΥΛΙΑ — "Οχι, ιθά γυρίσω. "Εχω τήν ήμι- 
κρανία μου, ΙΙάσ) νά πάρω λίγη ασπιρίνη.
[ φεύγει].

ΣΚΗΝΗ IX

Οί ίδιοι, έκτός τής ’Ιουλίας.

ΠΑΥΛΟΣ [Εξακολουθεί]. —  ’Ολύμπιος . . Α 

στείο.
ΜΙΝΑ [κυττάζουσα πρός τήθύρα]. —  Εφυγε 

ή ’ Ιουλία, γιά καλά, νομίζω.
Π ΑΥΛΟ Σ—  Θά γυρίση ίποθέτω.
ΜΙΝΑ — Δέν δποθέτω.
Π ΑΥΛΟΣ[γελρ]·— Λοιπόν ’Ολύμπιος!. . 
ΜΙΝΑ— Τί ευτυχής πού είσθε. Σάς ζηλεύω. 
ΠΑΥΛΟΣ —  Γιατί;;
ΜΙΝΑ —  Νά μή συγκινήται κανείς άπό τί

ποτε. . .Είνε τό ιδανικό. , .
ΠΑΥΛΟΣ — Τού κτήνους, θέλετε νά πήτε. 
ΜΙΝΑ —  ’Εσείς τό λένε α ϊ τ ό ; Παράξενο. 
ΠΑΎΛΟΣ [μελανχολικά]. —  Θεέ μου! Πρέπει 

λοιπόν νάπολογήται κανένας, κυρία Μίνα; Πρέ
πει τάχα κάθε χορδή της ψυχής νά τελειώνη 
σ’ ένα ηλεκτρικό κουδούνι; Πρέπει νά κουδου-
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νίζη κανείς κάβε στιγμή τή θλίψι του: καί τή 
χαρά του;

Min a  —  Μ ου  φ α ίν εσ θ ε  αλλοιώ τικος ά ν θ ρ ω 
π ο ς  σ ή μ ε ρ α . . . Τ ό  ξέρετε, κύριε Π α ύ λ ο ;

ΠΑΥΛΟ® (άκολουθών τή σκέψι του). — Καί 
«νά ρίπτη τά άγια στους σκύλους» . . .

Mina —  Ποια «αγία»;
παυλο® — Τήν θλίψι. Ή  θλίψις εινε τα 

άγια των άγιων.
MINA f τόν κυηάζει ξαφνισμένη ]. ■— Δεν εί

πατε ποτέ τή θλίψι σας σέ κανένα;
ΠκυλοΣ —  ’Εγώ; Ποτέ. Σάς βεβαιόνω, κυ

ρία Μίνα.
Μίνα —  Ή  έξομολόγησις μολαταύτα άνα- 

κουφίζει. . . Δεν ειν’  έτσι;
ΠΑΥΛΟ® —  “Ισως. Είνε δμως μ ιά  εφεύρεσις 

των άνοήτων καί των σκληρών άνθρώπων.
ΜΙΝΑ [στενοχωρημένη]. —  Λέτε παραδοξολο

γίες. Δεν Ιννοώ τίποτε.
ΠΑΥΛΟ® —  Ξέρετε, κυρία Μίνα; Ή  δλή- 

θεια τής περισσότερες φορές εμφανίζεται σαν 
παραδοξολογία. Κάτω άπδ μια παραδοξολογία 
πάντα θά βρήτε κάτι τι. ‘Αρκεί νά ψάχνετε.

m in a  —  Εξακολουθώ νά μήν Ιννοώ τίποτε. 
“Ωστε δεν εξομολογεΐσδε ποτέ σας έσεΐς; Στους 
φίλους σας; Σέ κανένα;

ΠΑΥΛΟ® —  Νά Ιξομολογηθώ σέ ποιους ; 
Στους ¿διαφόρους; Είνε σαν νά δβρίζω τήν 
ψυχή μου. Σ ’ Ικείνους πού μέ άγαποδν; Τούς 
μεταδίδω τον πόνο μου. Τούς κάνω δυστυχισμέ
νους κι’ αυτούς. Είνε μια κακή πρδξις, κυρία 
Μ ίν α .. .Ή  χαρά μας άνήκει σ’ αυτούς πού 
μας άγαπούν.Ή άδιαφορία μας στούς ξένους. 
*0 πόνος μας σ’ εμάς τούς Ιδιους.

ΜΙΝΑ —  Αυτό είνε μεγάλη δυστυχία.
ΙΙΑΥΛΟ»— Είνε γενναιότης. Όφείλομεν νά 

εΐμεθα γενναίοι. Ή  γενναιότης ανυψώνει τή 
ζοιή καί τήν κάνει ωραιότερη. Καί νά κάνωμε 
ωραία τή ζωή είνε τό καθήκον δλων μας. . . 
Τί έχετε έκεΐ μέσα; [Δείχνει τό κουτί],

ΜΙΝΑ [δωτάζουσα] — Τώρα δεν θά σας τό πώ 
ποτέ. "Υσ<ερ’ απ’ τό μάθημά σας. . .

ΠΑΥΛΟ» —  Τί σχέσι μπορεί ν ά  % ].
ΜΙΝΑ— *Άχ! κύριε Παύλο. Έ ναν πόνο. έ

ναν μεγάλο πόνο.
ΠΑΥΛΟ» —  Έ ναν πόνο μέσα ‘ σ’ ένα κουτί; 

Περίεργο. [Γελφ).
ΜΙΝΑ— Μή γελάτε, κύριε ΙΙαΰλο. "Αν ή- 

ξέρατε. . . Και συλλογίζομαι τώρα πόσο εϊχατε 
δίκαιο. Οί ¿διάφοροι γέλασαν μέ τον πόνο 
μου. Έσεΐς... εσάς, θέλω νά πώ, δπως είπατε, 
θέλω νά « ώ  πώς πρέπει νά είμαι γενναία, πώς

δεν πρέπει νά σάς μεταδώσω τή τθλίψι μου· 
‘Αλλά τί λέω. “ Αλλο είπατε σείς. Έσεΐς δεν θά 
λυπηθήτε. Δέν θά γελάσετε δμως. Δέν είνε 
ετ<η;

Π ΑΥΛΟΣ— Μή φοβεΐσθε, κυρία Μίνα. Εί
μαι άπαθής. Ούτε θά κλάψω, ούτε θά γελάσω.

ΜΙΝΑ — Είσθε άπαθής; Μά δέν Ιλέγατε. . .
ΠΑΥΛΟΣ —  Ναί. Έ χω  τήν απάθεια πού δί

νει ό σεβασμός τής θλίψεως. Ή  θλίψις είνε 
κάτι επίσημον. Πρέπει νά παρουσιάζωμεν δπλα 
στήν Ιμφάνισί της.

ΜΙΝΑ —  Μέ είρωνεύεσθε;
Π ΑΥΛΟΣ— Ά ν  είδατε ποτέ τήν Ειρωνεία 

νά περπατή χειροπιαστά μέ τόν Θαυμασμό, 
ίσως. . .

ΜΙΝΑ [ταράσσεται]. — Είσθε σεις πού μιλεΐτε 
έτσι, κύριε Παύλο; “Αν τό κάνετε για νά μου 
δώσετε θάρρος. . .

ΠΑΥΛΟΣ [τρυφερά!-— Γιά νά δώσω στον 
εαυτό μου μάλλον.

ΜΙΝΑ— “ Εχετε ανάγκη;
Π ΑΥΛΟΣ— Είχα προπολλού καί δέν τό ευ- 

ρισκα. . .
Μ ΙΝΑ— Κύριε Παύλο, μή μιλεΐτε έτσι. Αι

σθάνομαι πώς γίνομαι ήλιθία. Θεέ μου. Κυτ- 
τάξετε εδώ.

’Ανοίγει τό κουτί. Μέσα σ’  ένα στρώμα άπό 
μενεξέδες φαίνεται τό καναρίνι.

ΠΑΥΛΟΣ [μέ συγκίνησι]. —  Έ νας μικρός νε
κρός, κυρία Μ ίνα ...Ε ίνε τό καναρίνι σας; 
[Παίρνει τό  κουτί στά χέρια του].

ΜΙΝΑ — Τό πτωχό μου τό πλάσμα. Τό γνω
ρίζατε, κύριε Παύλο. Ποιός δέν τό γνώριζε. 
Σήμερα τό πρωΐ. . .(κρατεί ένα λυγμόν].

Π Α Υ Λ Ο »— Ποτέ δέν είδα ώραιότερον νε
κρό. Ή  ώραιότης κάνει καί τόν θάνατο νά 
μοιάζη μέ τήν καλύτερη ζωή. Κάποτε τόν κά- 
μνει ώραιότερον άκόμη. 'Ητον άρρωστο ;

Min a  —  Ό χ ι ! κύριε Παύλο. Χθες τραγού
δησε τά ωραιότερα τραγούδια του.

ΠΑΥΛΟΣ [κυττάζει τό καναρίνι). — Καί τό ράμ
φος του έμεινε ανοικτό. Ή  μικρή του ψυχούλα 
πέταξε μέ τό τραγούδι του. Ποιός ξέρει I σ’ ένα 
όνειρο ϊσως, κυρία Μίνα.

ΜΙΝΑ —  ’Ονειρεύονται τά πουλιά, κύριε 
Παύλο;

Π ΑΥΛΟΣ— Ό  B uffon  τό βεβαιώνει. Δεν 
μπορεί νά ήνε άλλοιώς. Κάθε ωραία ζωή ό 
νειρευεται.

ΜΙΝΑ [σκεπτική].—  Ποιός ξέρει τί δνειρο;
ΠΑΥΛΟΣ —  “Ενα παράδεισο.

Μ Λ Ρ Ι Κ Λ  Κ Ο Τ Ο Π Ο Ϊ Λ Η  —  M IR A

mina — Καί πέταξε. . .
ΠΑ υλος —  Ελευθερώθηκε απ' τά δεσμά του. 
ΜΙΝΑ [παίρνει τ ό  κουτί και φιλεϊ τό καναρίνι].— 

Σάς ευχαριστώ, κύριε Παύλο. Είσθε ό μόνος 
πού λυπυθήκατε αδτό τό μικρό πραματάκι.

ΠΑΥΛΟΣ —  Ή  θλΐψις είνε μιά. Γιά τά μι
κρά καί γιά τά μεγάλα.

mina —  Ελάτε, κύριε Παύλο, μόνο έσεΐς, 
ελάτε αύριο. Θά κάμωμε τήν κηδεία του. Στο 
ωραιότερο μέρος τού κήπου. Έκεΐ, κάτω από 
τις τριανταφυλλιές. 'Ο  ήλιος φιλεΐ τό χώμα 
δλη τήν ήμερα. ’ Αγαπούσε πολύ ιό  φώς τό 
πτωχό πλασματάκι. Μεθούσε μέ φώς.

ΠΑΥΛΟΣ—  Καί θά σας σχεδιάσω. ένα μνήμα.
Θέλετε;

ΜΙΝΑ [μ'έκπληξιν]. —  “ Ενα μνήμα!
ΠΑΥΛΟΣ —  Ναι. Θά γίνω δ άρχιτέκτων τού 

Θανάτου. Είνε τά αιώνια σπίτια.
ΜΙΝΑ— Κύριε- Παύλο. Μία παρηγορία χύ

νετε μέσα μου.
Π ΑΥΛΟΣ— Έ ν α  μνήμα άπδ πεντελικό μάρ

μαρο. ’Επάνω θά  στέκεται ένα όρειχάλκινο 
κλουβί. "Ενα κλουβί μέ σπασμένες πόρτες. . . 
Σάς υπόσχομαι πώς θά τό στήσωμε πριν φύγω.

ΜΙΝΑ — Θά φύγετε γιά πού ;
ΠΑΥΛΟΣ — Στο νησί μου πάντα, κυρία Μ ίνα. 

Έ χω  εκεί τό μικρό μου άσυλο, τό καλυβάκι 
μου. Πηγαίνω νά λούσω τήν ψυχή μου στο 
φώς, στόν αέρα καί στήν ήσυχία.

ΜΙΝΑ —  Πώς σάς ζηλεύω, κύριε.Παύλο. Θά 
ήτανε τδνειρό μου μιά τέτοια ζωή, σ ' ένα μα- 
κρυνό άκρογιάλι. Καί πώς περνάτε τόν καιρό 
σας, κύριε Παύλο;

ιίΑΥΛίλ» —  Μ έ τόν  έρωτά μου- 
’Εν τφ  μεταξύ ό  κ Β άρδ«ς καί ό  Μάρκος ανταλ

λάσσουν λόγια χαρτοπαικτικά, χωρίς νά προσέχουν.
Μέ τόν έρωτά μου, κυρία Μίνα,τήν Τέχνη μου. 

Μελετώ τήν άρχιτεκιονική μου στις γραμμέςτών 
βουνών, στούς κορμούς τών δένδρων, σιάγκαλιά- 
σματα τών κλάδων, άκόμα στά κύματα τής θά 
λασσας καί στά κύματα τής γής. Κάποτε κι’ αυτά 
τά σύννεφα πού χτίζουν ναούς επάνω στον ου
ρανό, μου δίνουν κι’ αυτά ένα μάθημα. . .

ΜΙΝΑ [πού τόν παρακολουθεί μέ θαυμασμό]. — 
Κ’ έπειτα, χύριε Παύλο; Σάς Ικούρασα μέ τις
ερωτήσεις μου; Κ’ έπειτα ; .  . .

ΠΑΥΛΟΣ —  “Επειτα ξαπλόνομαι στόν ίσκιο 
ενός πλατάνου, χτίζω ένα ναό μέ τήν φαντασία

2
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μου, στήνω ένα ψηλό μαρμάρινο βάθρο και 
υψονω |να άγαλμα. Καί τό λατρεύω. . .

ΜΙΝΑ —  Μιλεΐτε σάν ποιητής. .
 ̂ ΠΑΥΛΟΣ — Μέ συγχωρεΐτε, κυρία Μίνα. Δέν 

τό κατάλαβα.
Μ|ΝΑ — "Ενα άγαλμα είπατε. Ποιο εΐνε αυ

τό, κύριε Παύλο;
ΠΑΥΛΟΣ — Ε σ ε ίς , κ υρία  Μ ίνα.
ΜΙΝΑ [σηκώνεταιταραγμένη].—'νΑ  ! κύριε Π α ύ 

λο ! 0 ά  φ ύ γ ω  α π ό  κ οντά  σας. Ε ίσ θ ε  εΐρω ν .

[Π ροχωρεί πρός τούς παίζοντας. Ό  Παύλος 
παίρνει ενα βιβλίο].

ΒΑΡΔΑΣ [πρός τήν Μίνα|. —  Έ τελ ε ίω σ ε  ή συ- 
ζ ή τ η σ ις ;

ΜΙΝΑ— Διεκόπη, παπάκη.
ΜΑΡΚΟΣ—  Δόξα σοι, ώ  Θεός, κυρία Μίνα! 

Σάς βλέπω καλύτερα.
ΜΙΝΑ —  Έχάσατε; Αύτό να μού πήτε. 
ΒΑΡΔΑΣ — Έκεΐ βαδίζει. Ακολουθεί τίς 

άποτυχίες τού φίλου του.
ΠΑΥΛΟΣ [Έ ν φ  φυλλομετρεϊ τό βιβλίον], —  Ό  κ. 

συνταγματάρχης δρέπει δάφνες. ΕΙνε άνίκητος.
 ̂ ΜΙΝΔ [γυρίζει πρός τόν Παύλον). — ’Αλήθεια, 

δέν παίρνετε τίποτε, κύριε Παύλο; Εσείς κύριε 
Μάρκο; Μια μπενεντικτίνα;

Ό  Μάρκος Αποποιείται μ’  ενα σχήμα.

Π ΑΥΛΟΣ— Ευχαριστώ. Εύρηκα εδώ ένα 
Βωδελαίρ. ’Αρκετό άλκοόλ.

ΜΙΝΑ — Είνε τής 'Ιουλίας Έ γώ  δέν τόν α
γαπώ αυτόν τόν ποιητή.

ΒΑΡδ Α Σ —  Πάλι μέ τούς ποιητάς. Διάβολε, 
διάβολε. [Έ ν φ  ανακατεύει τά χαρτιά Απαγγέλλει]: 

Άηδονόοτομοί χαϋώζ πάλαι 
Τήν Τονρχομάχον Ελλάδα ψάλλε . . .

Ή  Μίνα γελρ. νευρικά.

ΜΙΝΑ — Ό  παπάκης μέ τήν αιώνια επωδό του. 
ΒΑΡΔΑΣ —  Καλύτερα νά γελάς παιδί μου, 

παρά νά κλαίς.
Μ,ΝΑ — ώέρετε γιατί είμαι εύχαριστημένη 

πατέρα; [Μελαγχολικά]. — '0  κ. Παύλος θά μού 
κάμη ένα μαυσωλείο γιά τό καναρίνι μου, 
στον κήπο μας, μέσα στής τριανταφυλλιές.

ΒΑΡΔΑΣ [ταραγμένος].— ’Ανοησίες, άνοησίες. 
Μαυσωλείο σ ’ ένα πουλί. Ό  κ. Παύλος σέ 
περιπαίζει. Δέν πιστεύω νά τρελλάθηκε. [ Πετφ 
τά χαρτιά. Πρός τόν Μάρκο ]: Και σ’ άλλα μέ υγεία.

ΠΑΥΛΟΣ [πρός τόν κ. Βάρδα].—Δέν αστειεύο
μαι, κύριε Βάρδα. Γιατί όχι;

β λ ρ δ α ς  —  Κύριε Παύλο, ύπ έθετα  π ώ ς  έχετε

περισσότερα μυαλά άπό τήν κόρη μου. Καί μέ 
συγχωρεΐτε.

Μ ΙΝΑ— -Μην άκούτε, κύριε Παύλο, ό παπά
κης δέν μού άρνεΐται τίποτε.

ΜΑΡΚΟΣ [κυττάζει τό ώρολόγι του].— Δέν νο
μίζετε πώς εΐνε άργά, κυρίες καί κύριοι ; Φρονώ 
πώς πρέπει νά λύσωμε τή συνεδρίασι.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Πάντα βιαστικός, κύριε Μάρκο. 
ΜΙΝΑ [αύστηρά πρός τόν Μάρκον|. — Κύριε 

Μάρκο, εισθε πάντα trouble - fête.
Μ ΑΡκυΣ T rouble fê te ; Μέ συγχωρεΐτε. 

Δέν άντελήφθηκα τήν. . . εορτήν.
ΜΙΝΑ ] πρός τόν Μάρκον]— Λέτε άνοησίες. Βιά

ζετε τό πνεύμα σας. Δέν κάνετε καλά. Θά τό 
αδυνατίσετε.

ΜΑΡΚΟΣ— Κυρία μου, δικαιολογούμαι απλώς. 
ΠΑΥΛΟΣ— 'Ο  Μάρκος έχει δίκαιο, εΐνε άργά... 
ΜΙΝΑ [πρός τόν Παύλον], — Ύπακούετε βλέπω 

τυφλά στόν φίλο σας.
ΠΑΥΛΟΣ [πρός τήν Μίναν].— ‘Υπακούω στό 

ώρολόγι του, επειδή έγώ δέν έχω ποτέ δικό μου. 
Οι σημερινοί ποιηταί κρατούν τήν ελεεινήν αύ- 
τή μηχανή.

Κίνημα άπαρεσκείας τής Μίνας.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [πού ¿τακτοποιούσε εως τώρα τά 
χαρτιά]. — "Αν θέλετε ακόμη μια παρτίδα. . . 

ΜΑΡΚΟΣ —  Έ ς αυριον.

Ανασηκόνονται δλοι, κίνησις άναχιορήσεως.

ΜιΝΑ [πρός τόν Μάρκον].— Καί πότε φεύγετε, 
κύριε Μάρκο ;

Μ ΑΡΚΟΣ—  Μεθαύριο.
Ο κ. Β Α Ρ ΔΑ Σ— Θά μείνετε δλο τόν καιρό 

στην ’Αγγλία;
Μ ΑΡΚΟΣ— Έ ν α  χρόνο περίπου, 
ο  Β Α Ρ ΔΑ Σ— Θά μάς γυρίσετε πρακτικώτε- 

ρος. Ή  ποίησις έ;
ΜΙΝΑ — Μή ξεχάσετε νά φέρετε ένα χρονό

μετρο μαζί σας. . .
ΜΑΡΚΟΣ [πρός τήν Μίναν], — Είσθε πολύ πο

λεμική απόψε, κυρία μου.
ο  κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Εΐνε κόρη στρατιώτου. Δέν 

τό ξέρετε;
Πα ύ λ ο ς  —  Ύψόνω σημαίαν ανακωχής. Κα

ληνύχτα σας.
Καληνυκτίζονται.

ΜΙΝΑ [Ινφ δίδει τό χέρι εις τόν Παύλον καί ένφ 
οι άλλοι μιλούν μεταξύ τους]. —Τόση βία. "Αν ήτο 
κάποιος άλλος Ιδώ δέν θά εβιάζεσθε. . .

ΠΑΥΛΟΣ —  “Ίσως περισσότερο . . . "Επειτα 
δέν υπέθετα οτι σάς είμαι ευχάριστος.
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ΜΙΝΑ — Σήμερα είσθε άλλοιώτικος. Δέν σάς 
τό είπα; Μεταμόρφωσις.

ΠΑΥΛΟΣ — Ή  μικρή ψυχούλα καθώς πέ· 
ταξε, μέ άγγιξε μέ τό φτερό της. Καί μέ μετα
μόρφωσε.

Ή  Μίνα φαιδρή βγαίνει μιά στιγμή εξω.

υ  κ. ΒΑΡΔΑΣ [Τ ραβφ  τί,ν Παύλο άπό τό χέρι. 
Μέ τόνον έκπλήξεως]. — Τι εΐνε αυ τα  π ο υ  μού 
κ ά ν ετε ; Τί εΐν’  α υ τ ά !

ΠΑΥΛΟΣ — Τ ί ;
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  Τά μαυσωλεία! Τά μαυσω

λεία ! Τά μαυσωλεία τών καναρινιών! Στόν 
κήπο μας. Στόν κήπο μας. Δέν ξέρετε;. . .

ΠΑΥΛΟΣ —  Δέν Ιννοώ, κύριε Βάρδα.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — "Ας εΐνε. Τά λέμε αύριο.

Μπαίνει ή Μίνα μ’ ενα καπέλο στό χέρι.

ΜΙΝΑ [πρός τόν Παύλον). —Τί σάς λεει ο  πα
πάκης, κύριε Παύλο; Σάς Ιμποδιζει να μού 
κάμετε τό μαυσωλεΐον ;

ΠΑΥΛΟΣ —  Τί Ιδέα!
ΒΑΡΔΑΣ — Τί ιδέα! Τί έγινε άλήθεια ή 

’ Ιουλία;
ΜΑΡΚΟΣ —  "Εφυγε άλα γαλλικά.
ΒΑΡΔΑΣ —  Τήν κατεργάρα!
ΜΙΝΑ [πρός τόν Π α ύ λ ο ] .  — Κύριε Παύλο, σάς 

έφερα τό καπέλο σας.
ΠΑΥΛΟΣ [Έκπληκτος]· — Μά, Κυρία μου. 

Εΐνε δυνατόν;
ΜΙΝΑ — Ξέρετε γατί; Γιατί πάντα τό έχετε 

χαμένο.
ΠΑΥΛΟΣ —  "Α ! ναί! πάντα χάνω τό καπέλο 

μου. [Παίρνει τό καπέλο του ύποκλινόμενος]. Καλη
νύχτα σας, κυρία μου.

Ο  Π Ο Λ Ι Ο Υ Χ Ο

Τήν εικοστήν τετάρτην Αύγούστου έκαστου έ
τους Ιορτάζεται μεγαλοπρεπώς !ν Ζακύνθψ 

ή άνάμνησις τής έκ τών νησιδίων Στροφάδων 
εις Ζάκυνθον μετακομιδής τού ίερού λειψάνου 
τού 'Αγίου Διονυσίου καί τό άπόγευμα τής 
ΐδίας ημέρας τελείται ή άνά τήν πόλιν Ιπίση- 
μος περιαγωγή τού 'Αγίου τούτου λειψάνου. 
’ Επί τή ευκαιρίφ ταύτη δημοσιεύομεν τό μι
κρόν τούτο Ιστορικόν σημείωμα.

Ό  άκριβής χρόνος τής γεννήσεως^ τού Α 
γίου δέν εΐνε ακόμη γνωστός, διότι ή ληξιαρ-

Καληνυκτίζονται καί οι άλλοι ένφ φεύγουν.

ΜΙΝΑ [π ρός τόν Π α ύ λ ο ,  εμπιστευτικά]. — Τ ήν
υπόσχεσί σας, κύριε Π αύ λο. Μ ού  τήν Ιδώ κ ατε 
επ ά νω  σ’  έν α  τά φ ο .

ΠΑΥΛΟΣ [σιγά]. — Σ ’ εναν ώ ρ α ΐο  τ ά φ ο . Εΐνε 
ύ π οχ ρέω σις  ιερά.

Φεύγουν. Ό  κ. Βάρδος ξαπλώνεται σ ’ ενα κάθισμα.

ΣΚΗΝΗ X

Ό  κ. Βάρδος, Μίνα.

Ή  Μίνα άωού προπέμπει τόν κόσμον ώ ς  τή θύρα 
επιστρέφει και αγκαλιάζει τόν πατέρα της.

ΜΙΝΑ —  Κ αληνύχτα, παπάκη. [Τ όν  φ ιλεΐ]. Τ ί 
εύτυχισμένη πού εΐμαι απόψ ε. Δ έν  θ ά  μού ά ρ - 
ν η θ ή ς αύ τό  π ού  σοΰ  ζή τη σα . Έ ;

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [χαϊδευτικά], —  θ ά  ΐδοϋμε, θ ά  
Ιδ ο ύ μ ε !

Τήν φιλεϊ. Ή  Μίνα φεύγει ζωηρή.

ΣΚΗΝΗ XI

Ό  κ. Βάρδος μόνος.

Ιίαρακολουθεϊ τήν Μίναν μέ τό βλέμμα.

Σ ά ν  έν α  πουλάκι χ α ρού μ ενο ! . . .|Σέλίγο|. 
’ Α λ λ ο ίμ ο ν ο ! Κ α ί  νά  συ λλογίζω μ αι π ώ ς  αυτή 
ή στέγη σαλεύεται ν ά  πέση. [ Αναστενάζει. Έ νφ 
ανάβει ενα κερί γιά νάποσυρθή οτό δωμάτιό του]. 
Τ ούλάχιστον  ν ά  ή μ ου ν  μ ονάχ ος έγ ώ  ν ά  πέση 
κ α ι ν ά  μέ π λά κ ω ση . Μ ονάχ ος, μ ο ν ά χ ο ς .  . . 
[Φεύγει μέ τό κεφάλι σκυμμένο μέ βήμα κλονισμένο].

ΑΥΛΑΙΑ
[Έ πεται συνέχεια] Π ΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Σ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ

χική του πρδξις δέν σφζεται έν τφ άρχειοφυ- 
λακείω— ή μάλλον δέν εύρέθη. Ά λλ ’ εκ τών 
επισήμων εγγράφων, τά όποια ήμεΐςίδημοσιευ- 
σαμεν εν τφ ζακυνθιακφ περιοδικφ Κυψέλη 
τφ 1887, μανθάνομεν δτι, τή 10 ’Οκτωβρίου 
τού έτους 1622, οΐ Σύντιχοι Ζακύνθου Ιω ά ν 
νης Γαβριλόπουλος καί δ θείος τού 'Αγίου 
Μάρκος Σίγουρος πληροφορούν τήν ενετικήν 
Κυβέρνησιν δτι δ βαρέως ασθενών τότε "Αγιος 
ήτο περίπου έτών έβδομήχοντα πέντε .'Έν. τούτου 
πιστοποιείται δτι εγεννήθη περί τό έτος 1547.
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Ό  πατήρ του εκαλείτο Νούκιος Σίγουρος, ή 
δέ μήτηρ του Παυλίνα Βάλβη. Άμφότεροι κα· 
τήγοντο Ιξ άρχαίων οίκων ευπατριδών. Οί 
πρόγονοι του Σίγουρου ήσαν Νορμανδοί, οί 
δέ τής Βάλβη Βενετοί.

'Ο "Αγιος είχεν ενα μεγαλείτερον άδελφόν 
τον Κωνσταντίνον, δστις Ιφονενθη, και δ  φο- 
νεΰς κατέφυγε παρά τφ άγίφ άδελφφ και εύρε 
μεγάλην προστασίαν είχε καί μίαν μικροτέραν 
αδελφήν την Σιχούραν, τήν συζευχθεϊσαν εΐς 
πρώτον γάμον τόν Ίωάννην Γηρέγον καί εις δεύ
τερον τον Βασίλειον Μακρήν.'Ο πατήρ τούΆγίου 
είχε τρεις αδελφούς, τόν Μάρκον, τον Κωνσταν
τίνον καί τον Ιάκωβον καί μίαν άδελφήν.

Ό  "Αγιος κατά την βάπτισιν ώνομάσθη Γρα- 
δινϊγος, αλλά κοινώς έλέγετο Δραγανΐγος. Τφ 
1568 έκάρη εν τή μονή τών Στροφάδων μο
ναχός , μετονομασθείς Δανιήλ. Τφ L573 προ- 
χειρισθείς Ιερεύς, έλαβε το δνομα Διονύσιο;. 
Υπάρχει συμβόλαιον τής 13 - Σεπτεμβρίου 
1574 δημοσιευθέν ύπό τού κ. Α. Μπισκίνη, είς 
το οποίον καλείται: « δσιώτατος καθηγούμενος 
τήζ 'Αγίας Μονής κυρ. Δανιήλ Σίγουρος». 
Άλλ’ δ "Αγιος υπογράφει είς tó ίδιον συμβό- 
λαιον ούτω : Κάγάι Διονύσιος Ιερομόναχος xal 
καθηγούμενος τής Άναφωνητρίας στέργομαι 
τά άνωθεν ». Έκ τούτου καταφαίνεται δτι με- 
τωνομάσθη Διονύσιος δτε προεχειρίσθη ίερεύς 
καί δχι τφ 1576, δτε έχειροτονήθη άρχιεπί- 
σκοπος Αίγίνης καί Πόρου. Άλλ’ Ικ συνήθειας, 
φαίνεται, έλέγετο ένίοτε παρά τινων καί Δανιήλ.

* * *

Ό  "Αγιος έλαβεν ανατροφήν οικογενειακήν 
άρίστην καί μόρφωσιν ως δλοι τής εποχής I- 
κείνης οί ενπατρίδαι. Άγνωστον δν μετέβη είς 
την Ευρώπην πρδς τελειοποίησιν τών σπου
δών του. Ή το  κάτοχος τής ελληνικής, λατι
νικής καί τής ιταλικής. Ή  καλλιτέρα αυτού έν- 
ασχόλησις ήτο ή μελέτη τής 'Αγίας Γραφής καί 
τών Πατέρων τής Εκκλησίας. Κατά τό 1592 
κατεγίνετο άκόμη είς τήν μελέτην τών συγ
γραμμάτων τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, τά 
δποία ¿πλούτιζε διά σχολίων, ώς μαρτυρεί ε
πιστολή τοΰ λογίου ίερομονάχου Διονυσίου 
Καταλιανοΰ πρδς τόν "Αγιον, σταλείσαν Ικ 
Βενετίας είς Ζάκυνθον κατά ιό έτος τούτο λ 

Εξ δσων μέχρι τοΰδε εγγράφων περί τοΰ 
Αγίου εΐδομεν, μαρτυρεϊται διι ό καθ’ όλου

'  Ή  επιστολή αΰιη εΰρίσκεται είς τήν του L am í  
συλλογήν: Deliciae en id itoru m  τόμος I X ,  σελ. 77  
έν Φλωρεντίφ 1740.

βίος αύτοΰ διεκρίνετο διά τάς ευαγγελικός ά- 
ρετάς του. Ή  άπλότης, ή ειλικρίνεια, ή πρδς 
τόν πλησίον αγάπη, ό  φόβος προς τόν Θεόν, 
ήσαν παραδειγματικά. Ή  άπλότης του δμως 
εφθανε μέχρι σχολαστικότητας καί αύτη τόν 
ανύψωνε περισσότερον. Πάντες προσέτρεχον 
προς αυτόν, είς αυτόν ήλπιζον τήν σωτηρίαν 
ιή? ψυχής οι πιστοί. Έφέρετο πρός όλους ώς 
φιλόστοργος πατήρ, ως παρήγορος φίλος, έπε- 
σκέπτετο τούς πτωχούς άσθενεΐς, τούς οποίους 
έπαρηγόρει καί Ιβοήθει, ένουθέτει τούς άμαρ- 
τολούς, σννεπόνει τούς πτωχούς Είχε συνή
θειαν κατά τάς ήμέρας τοΰ Πάσχα κατ’ έτος 
νά στέλλη μέ τούς καλογήρους τής Άναφωνη
τρίας, είς τούς πτωχούς πάντα τά χρειαζόμενα 
πρός έορτασμόν τού Πάσχα καί νά τά στέλλη 
κρυφά. Έδίδασκε τήν εύαγγελικήν αγάπην δχι 
μόνον με τόν λόγον, αλλά μέ τά έργα. Ή τ ο  
καθ' δλα άληθής τύπος χριστιανού, άγιος. 
Ά π ό  στόματος είς στόμα διεδίδοντο τά θαύ
ματά του. Ορθόδοξοι, καθολικοί καί αυτοί οί 
Εβραίοι προσέτρεχον είς αυτόν διότι, κατά 
σύγχρονον μαρτυρίαν «ή ευλογία του ¿θερά
πευε καί τάς σοβαρωτέρας άσθενείας - . L a  s u a  
beneditione sana le piu gra-vi malatie.

* * *

Φθάσας δ  "Αγιος είς τό εικοστόν πρώτον 
τής ηλικίας του περιεφρόνησε τήν αριστοκρα
τικήν κοινωνικήν θέσιν, τα πλοΰτη, τήν κο
σμικήν δόξαν καί άφιερώθη είς τόν Θεόν. Έ - 
νεδύθη τό μοναχικόν ράσον καί έπροτίμησε νά 
ζήση έν μέσω τών άγριων κυμάτων είς τήν 
μονήν τών ερήμων νησιδίων Στροφάδων, μα
κράν τοΰ θορύβου τοΰ κόσμον. Ή  Βενειία I- 
κτιμώσα τάς μεγάλος εύαγγελικάς άρετάς τοΰ 
Αγίου, τφ έδωκεν, ώς ju re  patronato, πα- 
τρονιχφ διχαιώματι, τήν ορεινήν μονήν τής 
Παναγίας Άναφωνητρίας κατά τό ίδιον έτος, 
ήτοι τφ  1568, καθ' δν χρόνον δηλαδή εγί- 
νετο καλόγηρος τών Στροφάδων. Ή  Μονή Ά 
ναφωνητρίας ίδρυθείσα υπό τίνος ήγεμονίδος 
Δέ Τόκχου, ανήκε τή Ινετική Κυβερνήσει, ή 
όποία τήν παρεχώρει επί ζωής, ώς ju re  pa
tronato, είς διαπρέποντα ίερωμένα πρόσωπα.
Είς τάς Στροφάδας ό Ά γιος κατεγίνετο είς 
προσευχάς καί μελετάς, καί κατά καιρούς μετέ* 
βαινεν είς τήν Ζάκυνθον διά οικογενειακός δ* 
ποθέσεις καί διά τά τής Άναφωνητρίας συμ
φέροντα. Είς τήν μονήν ταύτην διετήρει ό 
Ά γιος ίερέα διά τάς ιεροτελεστίας καί τινας 
μοναχούς άσχολουμένους είς την καλλιέργειαν
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τών κτημάτων τής μονής, άλλ’ ήτο πάντοτε 
αναγκαία ή παρουσία του καί ή Ιποπιεία του. 
Τφ  1573 0 επίσκοπος Κεφαλληνίας καί Ζα
κύνθου έχειροτόνησεν αυτόν ίερέα δντα εϊκο- 
σιν έξι έτών. Δεν εΐνε παράδοξον αν τόσον 
νέος ό Ά γιος έπροχειρίσθη ιερεύς, άφοΰ τότε 
καί πολύ νεώτεροι τοΰ Αγίου έπροχειρίζοντο 
Ιερείς. Διό καί δ Πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως Γεράσιμος Ιξέδωκε τφ 1796 γράμμα δια- 
τάττονινα: «μηδείς τολμήσηχειροτονήσαι,παρά 
»τούς θείους καί ιερούς νόμους καί κανόνας,πρε- 
»σβύτερον μέν προ τών τριάκοντα ετών, δυί- 
■κονον δέ προ τών είκοσιπέντε, μήτε ΰποδιά- 
»κονον ήττονα τών εΐκοσιν Ιτών. .»

Μετά τρία έτη δ "Αγιος έπεθύμησε νά με- 
ταβή είς Ιερουσαλήμ διά νά προσκύνηση 
τούς Αγίους Τόπους. Διαπλεύσας τό Αίγαίον 
πρός εΰρεσιν πλοίου δίευθυνομένου είς Πάλε- 
στίνην, έσκέφθη νά ϊδη καί τάς ’Αθήνας. Έ ν 
τή πόλει ταύτη εύρισκόμενος έπεσκεφθη τόν 
μητροπολίτην ’ Αθηνών Νικάνωρα. δστις ιθαυ- 
μάσας τήν άπλότητα καί τάς εύαγγελικάς άρε
τάς τού Αγίου, τόν έπεισε νά τόν χειροτο- 
νήση αρχιεπίσκοπον τής τότε χηρευούσης άρ- 
χιεπισκοπής Αίγίνης. Ά λλ ’ δ Ά γ ιο ς  έν τή έδρςι 
ταύτη δεν έμεινεν επί πολύν χρόνον. Παρη- 
τήθη τού θρόνου, καί τό 1579 βλέπομεν αυτόν 
μονάζοντα είς τά άγαπητά αύτοΰ Στροφάδια. 

« · ·

"Οταν δ  Ά γ ιο ς  Ιπανήλθεν είς τήν Ζάκυν
θον, έπίσκοπος Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου 
άπό τού 1567 ήτο δ κεφαλλήν Φιλόθεος Λο- 
βέρδος, καί πρωτοπαπάς Ζακύνθου άπό τού 
1553 ό Ευστάθιος Κοτρονας έκ Μεθώνης.

"Ο Ά γ ιος  είχε λάβη παρά τού Πατριάρχου 
'Ιερεμίου τού Β ' τό άξίωμα τού Προέδρου Ζα· 
χύνθον. Οί Ζακύνθιοι βλέποντες τήν άγιωσύ- 
νην τού συμπολίτου άρχιεπισκόπου Αίγίνης, 
φυσικφ τφ λόγφ έθεώρουν αυτόν ποιμενάρχην 
των καί τόν μόνον πνευματικόν πατέρατων. Είς 
τάς καρδίας πάντων ήτο χαραγμένον τό δνομα 
τού αγίου. Οί δρθόδοξοι καί οί Λατίνοι τόν 
έθεώρουν ώς άγιον. Καί οί μή χριστιανοί με- 
γάλως τόν έσέβοντο καί τόν έλάτρευον.

Ό  "Αγιος άφιλοκερδώς έξετέλει κατ’  άπαί- 
τησιν τών συμπολιτών του, τά καθήκοντα τοΰ 
άρχιερέως ένίοτε έν Ζακύνθφ. "Επραττε τούτο 
καί διά νά ευχάριστήση τούς πιστούς καί διά 
νά περιστείλη τήν πλεονεξίαν τού άρχιερέίος 
Λοβέρδου. Διό ή Κοινότης Κεφαλληνίας άπέ- 
στειλε πρεσβείαν έκφράζουσαν τά παράπονά

της πρός τον Δόγην τής Βενετίας διότι δ Ά 
γιος: « ών αρχιεπίσκοπος Αίγίνης, έπαρχίας 
1 τουρκική;, προεχείριζεν Ιερείς, διακόνους καί 
»υποδιακόνους, άναμιγνυόμενος ούτως είς τά 
»τής δικαιοδοσίας τού επισκόπου τών νήσων 
»Λοβέρδου καί τιτλοφορούμενος Πρόεδρος Ζα
κύνθου καί δτι αυτά δυνατόν νά προύκάλουν 
»σκάνδαλα». Ή  Κυβέρνησις τής Βενετίας είσή- 
κουσε τά παράπονα τής κεφαλληνιακής Κοι- 
νότητος καί διά εγγράφου τής 25 Αύγούστου 
τού 1581 πρός τόν Προβλεπτήν Ζακύνθου 
διατάττει tov Ά γ ιο ν : «.. ,έπί ποινή νά χάση 
»τήν εύνοιαν ιής Βενετίας, νά παραιτηθή πα
ύσης πράξεως υπαγόμενης τη δικαιοδοσία τού 
»Ιπισκόπου Λοβέρδου, καί νά έγκαταλείψη τόν 
»τίτλον τού Προέδρου Ζαχύνθον . . . »

Ό  "Αγιος ήτο αρχιεπίσκοπος Αίγίνης καί 
Πόρου καί Πρόεδρος Ζακύνθου, δι’ αύτά ό 
Λοβέρδος δέν τόν έβλεπε μέ καλό μάτι προϊστά
μενον ίεραρχικώς. "Επειτα ό Ά γ ιος  ¿χειροτονεί 
δωρεάν. Καί ολος δ θόρυβος ήτο μάλλον διά 
τά χρήματα, ιά οποία ό Λοβέρδος εχανε.

* Α *

Πότε έγεινεν δ  "Αγιος Πρόεδρος Ζακύνθου ;  
’ Ιδού αλυτον ζήτημα.

Οί συναξαρισταί διηγούνται δτι κατά τό 1589, 
χηρευούσης τής επισκοπής Ζακύνθου, διωρίσθη 
παρά τού πατριάρχου ‘ Ιερεμίου δ "Αγιος διά 
νά κυβέρνηση τήν έπαρχίαν έπιτροπικώς, έως 
ού νά γίνη ή Ικλογή τού νέου Ιπισκόπου.

Τό γράμμα τού Πατριάρχου δέν μάς εΐνε 
γνωστόν διά νά ίδωμεν τό έτος. Είς τό 1589 
εΐνε άδύνατον, διότι κατά τόν χρόνον έκεΐνον 
άρχιερεύς ήτο ό Νεόφυτος Κολοκύθας, ώς κα- 
r ampio θά ίδωμεν. 'Ο Χιώτης ιστορεί δ τ ι:
« διωρίσθη χωρεπίσκοπος τής χηρευούσης έπι- 
»σκοπης ύπό τού Πατριάρχου 'Ιερεμίου. Ή ν  
»δέ τότε χηρεύουσα αΰτη διά τόν θάνατον τού 
»επισκόπου Φιλοθέου Λοβέρδου κεφαλλήνος 
>συμβάντα τφ  1575 καί διέμεινε ούτω μέχρι 
»τού 1581 δτεέκλέχθη Νεόφυτος Κολοκύθας» : 
Ά λλος ιστορικός, δ  Κατραμής, Ιστορεί δτι: «ό  
»Πατριάρχης Ιερεμίας ό Β ', μή ύπάρχοντος 
»είς τάς νήσους ταύτας επισκόπου, καί ϊνα μή 
»μένη ή Εκκλησία τής Ζακύνθου ανευ προϊ- 
»σταμένου, ώρισε χωρεπίσκοπον καί πρόεδρον 
»αυτής τόν πρφην έπίσκοπον Αίγίνης Διονύ- 
»σιον, δστις έλαβεν |ν εΐδει έφημερίου τόν 
»σταυροπηγιακόν Ναόν τού 'Αγίου Νικολάου 
»τού Μόλου, διατελέσας χωρεπίσκοπος μέχρι 
τού 1586».
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Τά ιστορούμενα υπό των ιστοριογράφων 
Χιώτη καί Κατραμή είνε άβάσιμα καί φαντα
στικά, διά τούς εξής λόγους. Ή  άποφασις του 
1581 τής Βενετίας, τήν όποιαν ανωτέρω άνε- 
φέραμεν λέγει o n  δηο τριών περίπου έτών 
(tre anni in circa) ό "Αγιος άνεμιγνύετο είς 
τήν δικαιοδοσίαν του Ιπισκόπου Λοβέρδου. 
Ά ρ α  άπό τού 1578 περίπου. Ό  Μιγκαρέλης 
δημοσιεύων κώδικα τοΰ Νάνη μαρτυρεί έπι- 
οήμιος έπίσης δτι τή 29 'Απριλίου τοϋ 1586 
Ιτελείωσεν ή γραφή τοΰ κωδικός ini τής Ιε
ραρχίας τον θεοφιλέστατου Αρχιεπισκόπου Αϊ- 
γίνης καί Προέδρου Ζακύνθου κυρίου Διονυ
σίου Σεγούρον ί·

"Ώστε άπο τοΰ 1578 εως τδ 1586 ειξεΟρο- 
μεν, τή βάσει των γνωστών επισήμων έγγρα
φων, δτι ό "Αγιος ήτο Πρόεδρος Ζακύν&ον. 
Ή  γνώμη τοΰ Χιώτη δτι ό "Αγιος, τή πα
τριαρχική εντολή, διεύθυνε τήν εκκλησίαν Ζα
κύνθου ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ άρχιερέως των 
νήσων, εΐνε άπορριπτέα, άφοΰ to ’ 1586 ήτο 
ακόμη Πρόεδρος. Τοΰ Κατραμή τά ιστορού
μενα εΐνε επίσης άβάσιμα και φαντασιώδη 
διά τον ϊδιον λόγον. "Επειτα ποΰ στηρίζεται 
δτι ό  "Αγιος έμεινε μέχρι τοΰ 1586; Και ένφ 
διωρίσδη διά τόν θάνατον τοΰ άρχιερέως, διατί 
Ιξηκολούθει μετά τήν εκλογήν τοΰ νέου επι
σκόπου; Τό Ιπίσημον τοΰ 1581 βενετικόν έγ
γραφον δέν κάμνει λόγον περί τοΰ πατριαρ
χικού διορισμού. Λοιπόν έως δτου δέν εδρεθή 
τό πατριαρχικόν γράμμα, πρέπει νά παραθεχώ- 
μεθα, νομίζομεν, δτι άπό τοΰ 1578 έλαβεν ό 
"Αγιος τόν τίτλον παρά τοΰ Πατριάρχου, ούχί 
διότι ή έ’δρα ήτο κενή, άλλά λόγφ Ικτιμήοεως, 
και δια τούτο ό "Αγιος κατείχε τόν τίτλον καί 
μετά τήν άπόφασιν τής βενετική; Κνβερνή- 
σεως. Τοΰιο νομίζομεν, διότι ένφ ή άπόφασις 
τής άπαγορεύσεως έγένετο τφ 1581, κατείχε εΐ- 
σέτι τόν τίτλον τό 1586. Νέα έγγραφα θά 
λύσουν λοιπόν τό ζήτημα τούτο.

* * Ψ

Μετά τόν θάνατον τοΰ επισκόπου Λοβέρ
δου, πολλοί έπεθύμουν να καταλάβη τήν έ
δραν Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου ό "Αγιος, 
δ όποιος, ένεκα τής μεγίστης ταπεινοφροσύ-

νης, ήρνείτο. Τέλος ύπέκυψεν. Ά λλ ’ έπρόκειτο 
νά ψηφισθή άπό τόν κλήρον Κεφαλληνίας.

’ Ιδού τό έγγραφον τής έμφανίσεως τής ύπο- 
ψηφιότητος τοΰ 'Αγίου, γενομένης διά τοΰ 
Αντιπροσώπου του Κατηλάνου·

«25 ’ Ιουλίου 1582 
«Ένεφανίσθη ό αίδεσιμώτατος Σωφρόνιος 

ρΚατηλδνος πράττων καί μεσολαβών έξ όνό- 
>■ ματος τοΰ αίδεσιμωτάτου ’Αρχιεπισκόπου 
■»Διονυσίου Σηγούρου καί παρέστησε τήν κάτω 
»έγγραφομένην ύπόσχεσιν, εάν μείνη εις τήν 
»άξίαν.

« Επιφανέστατοι καί εύσεβεΐς ιερείς τοΰ κλή· 
»ρου τής Κεφαλληνίας καί τιμιώτατοι σύνδι- 
»κοι ταύτης τής μεγαλοπρεπούς Κοινότητος. 
»Παρίσταμαι ενώπιον ύμων, Κύριοι, έ.γώ ό 
»μοναχός Σωφρόνιος Κατηλάνοςκαί κοινοποιώ 
»εις υμάς, Κύριοι, δτι, συνεπεία τοΰ μέρους τής 
»έξοχωτάτης Γερουσίας τοΰ Φεβρουάριου 1558 
»καί προκειμένου νά γίνη μία Ικλογή τοΰ έπι- 
»σκόπου Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου είς τήν 
»θέοιν τοΰ πρψην Κυρ. Φιλοθέου Λοβέρδου, 
»σάς ΰπομιμνήσκω καί προτείνω τόν Κυρ. 
»Διονύσιον Σηγοΰρρν, δστις προτίθεται νά 
»ψηφισθή καί έν περιπτώσει όπου ήθελε I- 
»κλεχθή επίσκοπος ώς άνωθεν, υπόσχεται δτι, 
»έκ τών κανονικών όπου έσυνηθοΰσαν νά λαμ- 
»βάνουν άρχαιόθεν άπό τούς ιερείς δέν ήθελε νά 
»λαμβάνη πράγμα κανένα ώς όμοίοις καί άπό 
»τάς χειροτονίας τών ιερέων, δσαι θά γίνουν δέν 
»θέλει λαμβάνει τίποτε. 'Ομοίως υπόσχεται νά 
»έρχηται νά κατοική έδώ εις Κεφαλληνίαν κάθε 
»χρόνον μήνας δκτώ, καί τέσσαρας εις Ζάκυν- 
»θον, ύποχρεούμενος άκολούθως νά δώση καί 
»νά πληρώση άπό ίδικόν του διά νά οικοδο- 
»μηθή τό έπισκοπδτον δουκάτα τριακόσια άνευ 
»ούδεμιάς άντιρρήσεως καί υπόσχομαι διά δλα 
»ταΰτα καί υποχρεούμαι εγώ ό Ανω ,είρημένος 
»Σωφρόνιος*.

Μέ δλας αυτός τάς λαμπρός προτάσεις οί 
κεφαλλήνες ιερείς κατεψήφισαν τόν “Αγιον καί 
Ιξέλεξαν Επίσκοπον ένα κοινόν άγράμματον, 
τόν κεφαλλήνα Νεόφυτον Κολοκύθαν. Ό  Ιστο
ρικός τής Κεφαλληνίας Αοβέρδος ιστορεί δτι:
« ή έκλογή αυτη δυσαρεστήσασα τούς Ζακυν- 
»θίους δπήρξεν ή άφορμή πολλών διενέξεων 
»μεταξύ τών δύο νήσων ένεκα τοΰ επισκοπικού 
»άξιώματος»

, 1 Τ ό  αρχικόν τούτο έπώνυμον ήτο S ég u r, άλλ’ ΰ- 
πεστη κατα καιρόν μ ετα ^ λ ά ς προφοράς καί όρθο- 
γρ«φιας. Ιταλιοτι ιιεν S etn iiw  Qí^n ΓΛ Ql.

*  * · * n y w u i i j ü u r  X ü l  O O V O -

Χ*«λιοτι._ U.8V Seguro, Seeuro, Siguro, Si· 
'έ ΣηκοΟρος, Σεγοδρος, Σηγοόρος, Oooc. Οί απήνΛνηι τ-ΐλ-

CUPO» ΕλλίΐνίΛχι
' í ü  — A b y u v p o c ,  ¿ . f lV O O Q O C , 

υγ υρος και Σίγουρος. Οί απόγονοι δέ της αρχαίας 
ταυτης οικογένειας έν οίς καί ό  σ υ ν ε ρ γ ά τ η ^ ο ί ν ^  
να»ηναιων αγαπητός φίλος κ. Μαρίνος Σίγουρος, προ
τιμούν τήν διά τού * γραφήν. γ  ρ ξ’  Q

Ό  "Αγιος έξελέγη τφ 1583 εφημέριος 
σταυροπηγιακού ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
Μόλου ώς άποδεικνύει τό έξής σημείωμα 
ευρισκόμενον είς τόν κώδικα τής ιδίας έκκ
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σίας: «1583 γεναρίου 5. Έπιάστη πάρτε 1 νά 
»έφημερεύη δ άρχιερεύς ό Σίγουρος εις τόν 
»ναόν τοΰ άγιον Νικολάου στό Μόλον διά χρό- 
»νον έναν. ΜΙ μπαλότες 2 δέ σί 3 52, δέ νό * 4. 
»Καί σώνοντας Ó χρόνος νά δίδη ό άνωθεν 
»άρχιερεύς τό κλειδί τής εκκλησίας τών γα- 
»στάλδων6 νά μπαλοτάρουν 6 κατά τήν τάξιν, 
»μέ τοΰτο δτι ό δεσπότης νά εχη τό σπίτι νά 
οτέκη τοΰ αγίου Νικολάου καί έτζι επρομε- 

»τέρησε7 ό άνωθεν άρχιερεΰς νά δώση διά νά 
»χτίση τά αυτό σπίτι δουκάτα είκοσι κορέντε» 8.

Έ ν τή Ικκλησίφ ταύτη διαφυλάττονται είσέιι 
εύλαβώς, εντός θήκης μεθ’ ΰέλου, τό πετραχήλι 
τοΰ 'Αγίου ώ ς καί πολύτιμος χρυσούς σταυ
ρός μετά είκοσιοκτώ μαργαριταρίων, δι’ ού ό 
"Αγιος έκαμνε τον αγιασμόν.

Τό υπόλοιπον ιοΰ βίου του, ό "Αγιος άφιέ- 
ρωσεν δλως εις τήν Μονήν Άναφωνητρίας. 
“Ηρχετο δέ είς τήν πόλιν διά υποθέσεις ή διά 
άσθένειαν.

Ό  "Αγιος είχεν ιδιαίτερον σεβασμόν εις τόν 
“Αγιον Διονύσιον τόν Άρειοπαγίτην. Εις τι
μήν τοΰ άγίου τούτου, λέγεται, δτι ό "Αγιος 
'ίδρυσε τήν είς τό χωρίον Κατοστάρι εκκλησίαν 
έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου Διονυσίου τον Άρειο- 
παγίτου καί δτι ό ίδιος “Αγιος ένίοτε συνειρ- 
γάζετο μέ τούς Ιργαζομένους τεχνίτας είς τήν 
οίκοδόμησιν τον ιερού τούτου ναοΰ.

***

Τή 17 Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1622 έξεδήμησε 
προς Κύριον, κατά τό επίσημον, τό οποίον ήμείς 
έδημοσιεύσαμεν εν τή Κυψέλη τφ 1887 9.

Ό  "Αγιος άνεπαύθη έν τή πόλει ή τή Μονή 
Άναφωνητρίας; Δύο αί γνώμαι. Ή  μέν δτι 
άπέθανεν έν τή Μονή Άναφωνητρίας. Μάλιστα 
έν τή κώμη Πλεμοναρίφ κειμένη παρά τή μονή 
ταύτη, διό καί Προαμοναρίον εκαλείτο· υπάρ
χει παράδοσις, καθ’ ήν, άφοΰ δ "Αγιος άπέ- 
θανεν έν τή Μονή, κατεβίβασαν τό άγιον αδ- 
τοΰ λείψανου είς τόν όρμον Βρώμην καί με- 
τέφερον αυτό διά πλοίου είς τήν πόλιν καί 
έξέθεσαν είς τήν εκκλησίαν τοΰ Άγίου Νικο
λάου τοΰ Μόλου επί τινας ημέρας. Έπί τής 
παραδόσεως ταύτης στηριζόμενος καί ό καλλι
τέχνης Κουτούζης έζωγράφισεν ώραίαν εικόνα 
παριστώσαν τό λείψανον έντός πλοίου έν τφ 
δρμψ. “Αλλη παράδοσις λέγει δτι άπέθανεν έν

1 Έ προτάθη
* Σφαιρίδια, 3 είς τό ναι, 4 είς τό ·$χι
5 Επιτρόπων, 9 ψηφίσουν.
7 Ύ π εσχέθη , 8 τρεχούμενα
8 Π ρώτα έπισιεύετο δτι ό  Ά γ ιο ς  άπέάανετφ 1624.

τή οικία Μακρή ένθα ό  Ά γιος κατώκει. 'Ημείς 
νομίζομεν δτι άνεπαύθη έν τή πόλει. Ιδού διά 
ποιον λόγον. Κατά τό ρηθέν έγγραφον, τό ό 
ποιον εδημοσιεύσαμεν, οί Σύντιχοι Ζακύνθου 
Ιωάννης Γαβριλόπουλος, καί Ó θείος τοΰ Ά 
γίου Μάρκος Σίγουρος, πληροφοροΰσι τήν Κυ- 
βέρνησινέπισημως, τή δεκάτη Όκιωβρίου 1622, 
δτι ό "Αγιος ήτο άσΰενης εκ σοβαρών και ποικί
λων άσ&ενειών (g rav i et diverse m alatíe) 
καί ΰπώπτευον την τελευτήν τοΰ βίου τον.

Ή  κατάστασις έξηκολούθει. Ό  'ιστοριοδίφης 
κ. Ζώης έδημοσίευσε συμβόλσαον, ύπό ήμερο- 
μηνίαν δεκάτης τέταρτης Δεκεμβρίου, ήτοι τρεις 
ημέρας πρό τοΰ θανάτου, δι’ ο ί άποδεικνύεται 
δτι ό Ά γιος είιρίσκετο Ιν τή πόλει καί Ó συμ
βολαιογράφος Φραντζής μετέβη είς τήν οικίαν, 
ένθα κατφκει Ó "Αγιος καί έγραψε τό συμβό- 
λαιον. Γέροντα, έτών Ιβδομήκοντα καί πέντε, 
φορτωμενον άπό βαρείας καί ποικίλας άσθε- 
νείας, έτοιμοθάνατον, νομίζομεν άδύνατον νά 
τόν μετέφερον είς μονήν έπί όρους, άπέχου- 
σαν τής πόλεαις έξι «αί ήμισείας ώρας, έν καιρφ 
χειμώνο; μέ δυσκολώτατα μέσα συγκοινωνίας.

"Οτε Ó "Αγιος. άνεπαύθη είς τήν πόλιν, με
τέφερον τό άγιον οώτον λείψανου κατά τήν επι
θυμίαν του ε’ις τά Στροφάδια καί ένεταφίασαν 
αύτό είς τόν ναΐσκον τοΰ Άγίου Γεωργίου. 
Μετά τινα έτη, κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν, 
γενομένης ανακομιδής, εύρέθη τό λείψανον ά- 
διάφθορον καί εύώδες. Ό  ήγούμενος τότε 
διέταξε νά τό καταθέσουν είς τόν νάρθηκα τής 
έκκλησίας τής Μεταμορφώσεως.

Κατά τό 1645 ένεκα τοΰ πολέμου, φοβού
μενοι οί μοναχοί μήπως ό  έχθρικός τουρκικός 
στόλος έπιτεθή κατά τών Στροφάδων, κατέφυ- 
γον είς Ζάκυνθον, φέροντες μεθ’  εαυτών τόν 
Ά γιον.’Άγνωστον όμως κατά ποιον χρόνον έπα- 
νέφερον αύτό είς Στροφάδια.'Η μεγάλη Ικκλησία 
κανονικώς συμπεριέλαβε έν τφ χοροί τών Άγιων 
τόν ’Αρχιεπίσκοπον Διονύσιον ΣιγονρΟν τώ  1703, 
έπί τοΰ Πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Γ '.

Κατά τό έτος 1716, δτε ό τουρκικός στό
λος διευθύνετο πρός έκπόρθησιν τής Κέρκυρας, 
διήλθε διά τών Στροφάδων. Φοβηθέντες οί μο
ναχοί έκρυψαν δ,τι πολύτιμον είχον, εν οίς καί 
τό Λείψανον. Έμειναν όμως άνενόχλητοι. Διερ- 
χόμενος τφ  1717 ό ενετός στόλαρχος Πιζάνης 
έπεβιβάσθη καί είδε τό άγιον λείψανον κα- 
θήμενον έπί θρόνου σφσν «αί άκέραιον. Μό
νον τφ έλειπον δύο δδόντες καί δλίγον τής 
ρινός. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Πιζάνη έπε- 
τέθησαν τά τουρκικά πλοία. Οί πολέμιοι ήρ.
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πασαν πολλά, εν οίς και την εικόνα τής Πανα
γίας, ήχμαλώτισαν αρκετούς μοναχούς. Σύγχρο
νος σημείωσις Ιστορεί, συν άλλοις, ότι:
»κοψαν και τά χέρια τού 'Αγίου και τά έπήραν 
«καί τό έπίλοιπον άγιον λείψανον τό εβαλον 
-»άπάνου Ινοϋ βαρελιού μπαρούτη και έκαμε 
»θαύμα ό "Αγιος καί δεν επιασε φωτιά και 
»έφυλάκτη καί τό έχομεν την σήμερον εις την 
»Ζάκυνθον. . . » Διηγούνται ότι αί χεΐρες από 
τού βραχίονος έκόπησαν, εύλαβείας ένεκα άπό 
τούς χριστιανούς, οί όποιοι ήσαν εις τό τουρ
κικόν πλήρωμα καί ελαβεν έκαστος έν τεμά- 
χιον. Ευτυχώς έπωλήθησαν εις τον άρχιερέα 
Χίου καί είς ένα μοναχόν, οΐτινες τάς άπέστει- 
λαν είς Στροφάδια *. Καί αύτη ή εικών της 
Παναγίας Ιπωλήθη εις Πάτμον καί έστάλη έπί- 
σης είς Στροφάδια. Οί διασφθέντες μοναχοί 
έζήτησαν την βοήθειαν κατόπιν άπό ένετικήν 
κορβέταν, ή- οποία παρέλαβε τούς δυστυχείς 
σωθέντας μοναχούς καί τό άγιον λείψανον καί 
έφθασαν είςτήν Ζάκυνθοντή 24 Αόγούστου.Ή 
αξιομνημόνευτος αύτη ήμερα ώρίσθη ως ήμέρα 
εορτής τής ανακομιδής τού ιερού λειψάνου.

Ή  κοινότης Ζακύνθου τφ 1724, άνεκήρυξε 
τόν "Αγιον προστάτην Ζακύνθου άντί τού μέχρι 
τότε προστάτου, τού Α γίου Ίωάννου τού Προ
δρόμου.

»«#
Ά.σματικάς άκολουθίας τού'Αγίου εποίησαν 

6 Άγγελος Συμμάχιος, ό Γεώργιος Σύπανδρος, 
ό Γεώργιος Ίωαννούλης, κανόνας δέ ό Στυ
λιανός Χαλκό ματ άς καί άνώνυμοι. Ό  “ Αγγελος 
Κονιδάρας έσύνθεσε τούς ειχοοιτεσσάρονς Οϊ- 
κους είς τον "Αγιον 3.

Καί ποιηταί έξύμνησαν τόν "Αγιον. Μεταξύ 
τούτων καί ό Σολωμός, ό όποιος έγραψε ιτα
λικόν σονέτο 3 καί ό κ. Άνδρέας Μαρτζώκης,

’  Έ κ  τών κομμένων χούτων χειρών μέρος υπάρχει έν 
τή έκκλησία τού'Αγίου έν Ζακύνθφ έντός άργυρας θ ή 
κης, ή  οποία πολλάκις φέρεται υπό ίερομονάχόυ, χά- 
ριν θεραπείας πρός τούς βαρέως άσθενοΰντας. Τά  
λοιπά τεμάχια σφζονται είς Στροφάδια, Κεφαλληνίαν, 
Πύργον της Ή λ ιδ ος καί Ρωσίαν.

8 Πλήρη συλλογήν τών ακολουθιών τού 'Αγίου Διο
νυσίου έδημΟσίευσεν ό μακαρίτης 2 .  Ραφτάνης τφ  
1876 έν Ζακύνθφ, τη προσθήκη νέου βίου τού 'Α 
γίου περιέχοντος καί τά νέα θαύματα τούτου τού θαυ
ματουργού 'Αγίου. ’Έκτοτε άριθμοδνται καί νέα θαύ
ματα, τά όποια θ ά  άναφέρωμεν, έν προσεχεΐ μέλλοντι 
άρθριρ μας.

3 Έ ν τή έκδδσει τών ποιημάτων τοϋ Σολωμοΰ τήν 
οποίαν.ήμεϊς έκάμαμεν έν Ζακύνθο, τφ  38801δη μ ο- 
σιεύθη τό πρώτον τό αοτέιο τοΰτο του Σολωμοΰ. 
Δυστυχώς ή εκδοσις αΰτη είνε γιομάτη, γιομάτη άπό 
λάθη τυπογραφικά, διότι δέν τήν Ιπιστατήσαμεν ήμεϊς. 
Έ ν α  άπό αΰτά τά λάθη είνε καί είς τόν δεύτερον

ό όποιος έγραψε Ικτενές ποίημα: Ό  Γ ο ύ μ ε 
νος τής Άναφωνήτρας. Ό τε  έφεραν τό άγιον 
λείψανον τφ 1717 τό κατέθεσαν είς τόν επι
σκοπικόν ναόν. Τή επομένη ήμέρφ έπισήαως τό 
μετέφεραν είς τόν έν Καλλητόρω ναόν τής Πα
ναγίας, μετόχιον τών Στροφάδων, ένθα έμεινε 
μέχρι τής άποπερατώσεως τοϋ έν τή πόλει ό- 
μωνύμου ναού. Τόν ναόν τούτον έπειτα εστό- 
λισαν με αθάνατα καλλιτεχνικά έργα ό Ζακύν- 
θιος ζωγράφος Κουτούζης καί ό έκ Καλαρρυτών 
χρυσοχόος Γεώργιος Μπάφας, γνωστός υπό τό 
όνομα Διαμαντής.

'Ο σεισμός τού 1893 κατέρριψε τόν ναόν καί 
νϋν πρόκειται νά άνιδρυθή μεγαλοπρεπέστατα, 
κατά τό σχέδιον τού μηχανικού κ. Π. Καρα- 
ναστασοπούλου διά εράνων.

*  *  *

Τό άγιον λείψανον μένει έκτεθειμένον εις 
προσκύνησιν τών πιστών δώδεκα ήμέρας τό 
έτος, ήτοι τέσσαρες τό Πάσχα, τρεις τής μνή
μης του, τρεις τής άνακομιδής, μίαν τών Θεο- 
φανείων καί μίαν τών Χριστουγέννων. 'Η  άνά 
τήν πόλιν περιαγωγή τού Λειψάνου άλλοτε 
έγίνετο μόνον τή 17 Δεκεμβρίου, τής μνή
μης, έπισήμως καί τό άπόγευμα τής Μεγάλης 
Παρασκευής άνεπισήμως. "Επειτα άπεφασίσθη 
κατά την Μεγάλην Παρασκευήν νά γίνη μόνον 
τής χειρός τού 'Αγίου ή περιαγωγή. Προ πολ- 
λοΰ όμως έπαυσε καί τής χειρός ή περιαγωγή.

Τώρα δίς γίνεται ή περιαγωγή τού άγίου 
λειψάνου έπισήμως, τή 17 Δεκεμβρίου καί τή 
24 Αύγουστου.

"Αλλοτε κατά τήν περιαγωγήν τοϋ λειψά
νου τοϋ Άγίου, άπό τών παραθύρων έρριπτον 
πρός τόν λαόν άρτον. ’Επίσης όταν τό ίερόν 
λείψανον διήρχετο ύπό τήν οικίαν Μακρή κει- 
μενην εν τή όδφ Φωσχόλου, έγίνετο · δέησις λ 
Καί ή συνήθεια αύτη πρό πολλοϋ έπαυσε.

Σ Π . Δ Ε  Β ΙΑ Ζ Η Σ

στίχον τοδ Σολωμοΰ, ό όποιος πρέπει νά είνε ούτω 
(σελ . 363)

Τ ίεη ϊ άί G a r i ta .d e  ί ρ π η ή  8β§§1· 
καί όχι άί Ο α η ία ά ε ,  πού αλλάζει τήν έννοιαν. Φυσικφ 
τφ λογφ τό ίδιον λάθος είνε καί είς την έκδοσιν τοΰ 
μακαρίτου Μαρασλή (σελ. 288) μέ τόν ώραιότατον 
πρόλογον τοδ άγαπητοδ ποιητοδ κ. Παλαμά.

1 Ή  οικία αδτη, έν ή κατφκει ό "Α γιος, δυστυχώς 
άνεκαινίσθη. Λέγομεν δυστυχώς, διότι, νομίζομ$ν δτι 
τά  Ιστορικά μνημεία πρέπει νά είνε σεβαστά. Έ ν  τφ  
δωματίφ, έ ν  φ  κατά παράδοσιν διέμενεν ό "Αγιος, 
έπρεπε νά είνε κατατεθειμένα τά κειμήλια τά άνή- 
κοντα είς τόν "Αγιον, τά έγγραφα, τά όποια τόν ανα
φέρουν, ώ ν  μέρος κατέχουν οί αξιότιμοι άδελφοί 
Μακρή.

ΣΟΛΩΜΟΥ
Σ Τ Ο Ν  Α Γ Ι Ο Ν  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Ν

τΩ  "Αγιε Δισνύοιε, ψνχή άγνή και  ̂ ^
Π ον  σέ «ρατεΓ ’ περήφανα τής Εδσπλαγχνιας ο #ρονος
Τοντο το δύστνχο νησί προστάτεψε το ^ νοζ 
Γιά νά μήν τύχη πλειδ σ' αύτο παρόμοια δνστνχι .

"Ακου ' ςτά σπίτια, άκονσε εδώ κι εκεί V το δρόμο,.
Πον κΜ γει άπαρνχόρψα ή ψοβιομεντ, πλασν

Βάστα τό μας μή σομβΒ μΨ  * * »  *  Τ°  ^  
Τά λογικά μας χάσουμε, μήπως ή γή 1α σΐΙ·

Ώ  Σ ί  ·ςώ  *’  ’ ^ « 0»  τρέίε οψά κ· ,ίπ ί τον
Νά άψήοίΙ ^  ν ψ ΐ Ιρμο ^  »οοτνρ ά  το ν

Πώς εϊχεν αδελψ'ο κ 6 *ονψες το  φον^α του-
Μετάφρασις Ϊ Τ .  ΜΑΡΤΖΟΚΗ
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/'"'ισάκις άχοΰω την τόσφ συχνήν έκπληξιν:
'  «Το έπερίμενες τέτοιο πράγμα άπό αύ. 

τόν τον άνθρωπον;» γελώ. Διότι εγώ τά περί- 
μένω όλα και άπ’  όλους. Άλλα καί χωρίς αυτό, 
πάλιν δέν θά έξεπλησσόμην καθόλου δταν είδα 
τόν ΙΙαΰλον Νιρβάναν, τον πεζογράφον, νά 
έμφανίζεται τελευταίως μέ μίαν ποιητικήν συλ
λογήν; Παγά Ασλέονοα. Διότι άκριβώς μία 
ποιητική συλλογή υπήρξε καί ή προμη μου 
μέ τον Νιρβάναν γνωριμία. ”Ω το παλαιόν, τό 
χαμένον, τό λησμονημένον βιβλιαράκι, τό ό 
ποιον μοΰ Ινθύμισε τόσον ζωηρά— καί τόσον 
συγκινητικά,— τό άλλο, τό νέον, τό τόσον δμοιον 
άλλα καί τόσο διάφορον, που τό έχω άκόμη 
επάνω είς τό τραπέζι μου!. . Που νά εύρίσκεται 
τώρα το πρώτον; Είς τό τραπέζι μου δχι βέ
βαια. Είς τήν βιβλιοθήκην μου ούτε. Είνε 
τόσα χρόνια άφότον τό έλαβα! “Ενα καλο
καίρι— τού 1884 ή τοΰ 1885;— είς τήν. πα
τρίδα μου, μοΰ τό έστειλεν από τόν Πειραιά 
ώ ; δώρον συναδελφικόν δ ποιητής 6 ϊδιος, ό 
άγνωστός μου, μ’ ένα γράμμα φιλοφρονέστα- 
τον καί σχεδόν καλλιγραφικόν. . . ’Ενθυμού
μαι. Τό βιβλιαράκι ήτο καλοτυπωμένον εις 
χαρτί χρίμ μέ στοιχεία ελζεβίρ. Καί είχε —  τί 
άλλο; — στίχους γραμμένους είς τήν καθα
ρεύουσαν. “Ένα εκτενές ποίημα, έμπνευσμένον · 
άπό τήν «Έκθεσιν τών Κειμηλίων τοΰ ’Ιερού 
Άγώνος», ήρχιζεν οΰτω:

άφετέ με Αοχεηήζ τήν κεφαλήν νά κλίνω. . .

Ά λλο τίποτε δέν ένθυμοΰμαΐ. Άλλ ’ £- 
λησμόνησα ιό κυριώτερον: Ό  ποιητής δέν 
ώνομάζετο τότε Παύλος Νιρβάνας, άλλά Πέτρος 
Κ. Άποστολίδης. Ή το  τό όνομα ένός πειραιώ- 
του φοιτητού τής Ιατρικής,—τό έβλεπα πρίν 
συχνά καί είς τήν «Διάπλασιν τών Παίδων» — 
καταγομένου άπό τήν Σκόπελον καί γεννηθέν- 
τος. άπό μητέρα χιώτισσαν τό γένος Ράλλη, 
είς τήν Μαριανούπολιν τής Ρωσσίας τφ  1866, 
όπου καί έμεινε μέχρι τής ήλικίας τών έξ ή 
επτά έτών. Τόν συμπαθή χαχολιαμδν τής νη- 
πιότητός του τόν διετήρει κάπως καί ώς έφη
βος. Ή το  βαρΰς, σωματώδης, δλιγόλογος, σοβα
ρός, μέ τά πρόωρα γένεια του καί μέ τά γυαλιά 
του, μέ μίαν χονδρήν φωνήν μπάσαον καί μέ 
Τήν ανδρικήν έμβρίθειαν τής φυσιογνωμίας

Π αΰλοζ ΙΥ«β®άν«5

του. Τόν έγνώρισα προσωπικώς τό επόμενον 
φθινόπωρον, μετά τήν αποστολήν τού βιβλίου 
του, όταν; φοιτητής κ’ εγώ συνομήλικος, ήλθα 
είς τάς ’Αθήνας μετά τάς πρώτος διακοπάς. 
Μοΰ έφάνη πολύ πρεσβύτερός μου, καί τοΰ ώ- 
μίλησα μέ σεβασμόν. . . Ή  γνωριμία μας 'έ- 
γινεν ένα μεσημέρι είς τό καφενείον ό «Κο- 
ραής» τής όδοΰ Τπποκράτους, όπου ή φοιτη
τική μας παρέα μετεκομίζετο συνήθως άπό τό 
άντικρυνόν Έστιατόριον τοΰ κύρ-Φέλιππα, ή 
τό γειτονικόν τοΰ Ξύδι], διά νά πάρη τόν κα- 
φέν, νά παίξη σκάκι καί νά συζητήση φιλολο
γικά. Έμαζευόμεθα τότε καμμιά εικοσαριά 
«λόγιοι νέοι», μεταξύ τών όποιων ό 'Αντώνιος 
Μάτεσις, ό  Θεόδωρος Βελλκινίιης, δ  Α γησί
λαος Άρτέμης, ό Περικλής Ραυτόπουλος (ό 
κατόπιν λεηλατήσας τό Νομισματικόν Μου- 
σεΐον), ό Ευστάθιος Βερροιώτης, ό μακαρίτης 
Νικόλαος Σταματέλλος, ό Γεώργιος Βαλαβά- 
κης καί άλλοι- Κιχαμεν ήδη δημοσίευση τά 
πρώτα μας έργα, —  άλλος στίχους, άλλος διη
γήματα, κ’  έγώ- . . μισό μυθιστόρημα, — κ’  έ- 
φανταζόμεθα τόσφ μεγάλα διά τούς εαυτούς 
μας, ώστε χωρίς δισταγμόν άπεφασίσαμεν. νά 
ίδρύσωμεν καί ίδικήν μας εφημερίδα, φιλολο
γικήν καί εύθυμογραφικήν. Οδιως εξεδίδοντο 
μετ’ δλίγον αί βραχύβιοι «Άθήναι», είς τούς 
κυριωτέρους συνεργάτας τών όποιων συγκατε- 
λέγετο, αναπόσπαστον πλέον καί προσφιλέ-
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στατον μέλος τής παρέας μας, καί ό Πέτρος 
Κ. Άποστολίδης. Ώ ς μανθάνομεν άπό τήν 
χαριτωμένην εκείνην «Γλωσσικήν Αυτοβιογρα
φίαν» τοΰ Παύλου Νιρβάνα, ό Πέτρος αυ
τός Ιφημίζετο κ’ έθαυμάζετο άπό τότε είς τήν 
πατρίδα του «ώςκάτοχος τήςγλώσσης».Ήμεΐς, 
ενθυμούμαι, τόν έθαυμάζαμεν όχι μόνον διά 
τήν έλληνομάθειάν του άλλά καί διά τάς ιδέας 
του. "Οταν έφάνη τό πρώτον του άρθρον είς 
τάς «’Αθήνας», μας έκαμε τόσην έντύπωσιν, 
ώστε ήτο αδύνατον νά συναντηθούν δυό άπό 
τήν παρέαν μας, χωρίς νάνταλλάξουν αύτά τά
θαυμαστικά:

— Τί ωραία γλώσσα τον  Άποστολίδου!
— Μά καί τί ίδε'αι! τί εμβρίθεια!!
Σιγά-σιγά, τήν κολακευτικήν Ιδέαν πού έ-

σχηματίσαμεν ήμεΐς έξ αρχής, τήν έσχημάτιζε 
καί ό κόσμος. Καί τό όνομα Πέτρος Κ. Ά π ο 
στολίδης, συναντιόμενον συχνά είς τά Η μερο
λόγια, τά Περιοδικά καί τάς ’Εφημερίδας τής 
εποχής, ειχε γίνη άπό τά γνωστότερα καί τά 
συμπαθητικότερα τών νέων φιλολογικών δνο- 
μάτων. Μοιραίως ό Παύλος Νιρβάνας Ιφέ- 
ρετο προς τήν μεγάλην επιτυχίαν, προς τον 
θρίαμβον. Είμπορεΐ νά εΐπη κανείς ότι ούδέ- 
ποτε, καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ είκοσιπεντα- 
ετοΰς του σχεδόν φιλολογικού σταδίου, έγνώ- 
ρισε τήν άποτυχίαν. Καί ούδείς ποτε, ούτε ε
πίσημος ούτε άνεπίσημος, ήμφισβήτησε τήν ά- 
ζίαν του, τό τάλαντόν του. "Ο,τι έκαμνεν, ή- 
ρεσε κ” έθαυμάζετο γενικώς, άνεπιφυλάκτως. 
Μόνον τελευταίως μερικοί νέοι,— οί πολυθρύ
λητοι έπαναοτάται,—  άπεπειράθησαν, μεταξύ 
τών άλλων παλαιών άξιων, νά έπιτεθοΰν καί 
κατά τού Νιρβάνα. Άλλά καί αυτοί τό έκαμαν 
μέ τόσην διάκρισιν, μέ τόσην δειλίαν, καί τό
σον γρήγορα έφάνησαν μετανοήσαντες! Σχετι
κός μέ άλλους τής φιλολογικής γενεάς του ή 
τής άμέσως προηγούμενης, ό  Παύλος Νιρβά
νας δέν έπαθε τίποτε. Καί σήμερον άναγνω- 
ρίζειαι μεταξύ τών κορυφαίων μας λογοτεχνών 
καί άπό τό άνεπτυγμένον κοινόν, καί άπό τούς 
παντός κόμματος λογίους καί κριτικούς, καί 
άπό τούς "Ελληνας, καί άπό τούς ξένους δ- 
μοίως. *Η δέ παράστασις τού «Άρχιτέκτονος 
Μάρθα » —  δ νωπός του θρίαμβος, — άπέδειξεν 
ότι δέν ύπάρχει ίσως άλλο «φιλολογικόν όνο
μα» είς τόν τόπον μας συγκεντρώνον τόσας 
ζωηράς συμπάθειας. ***

Ή  πρώτη μας γνωριμία κατέληξε ταχέως 
εις φιλίαν στενήν, τήν όποιαν τό παραμικρόν

νέφος δέν έσχίασεν έως σήμερον. Αυτό διά 
κανένα ίσως άπό τούς συναδέλφους, μέ τούς 
οποίους μέ συνδέει πολυετής φιλία, δέν είμ- 
πορώ νά ιό εΐπω τόσον άδιστάκτως. Καί μέ 
τούς αγαπητότερους μου- παρεξηγήσεις ή αντί· 
γνώμίαι μ’ έκαμαν συχνά νά έλθω είς ρήξιν ή 
εις ψυχρότητα. Μέ τόν Νιρβάναν ποτέ. Δεν 
ήξεύρω πώς, Ιξ αρχής, ευρισκόμεθα σύμφωνοι 
είς όλα. ΕΙνε δ μόνος, μέ τόν όποιον είμπορώ 
νά συνομιλήσω έλεύθερα δι’ δ,τι δήποτε, καί 
τό πλέον ακανθώδες, καί νά συνεννοηθώ, καί 
νά συζητήσω χωρίς φόβον νά παρεξηγηθώ. 
Σπανιώτατα μάς χωρίζουν ίδέατ άλλά καί τότε 
παρεμβαίνει ευθύς ή αγάπη διά νά μάς συν
ένωση καί πάλιν. Μόνον πλησίον τοΰ Νιρβάνα 
αίσθάνομαι τήν άνεσιν, τήν έλευθερίαν καί 
τήν ευτυχίαν άν θέλετε, πού μάς παρέχει ή 
πλήρης, ή άληθινή καί βαθεΐα συνεννόησις. 
Τό περίεργον είνε, ότι ένφ εις την φιλολογι
κήν Ιργασίαν εΐμεθα οί αντίποδες, ένφ πνευ- 
ματικώς άκολουθούμεν τούς πλέον άντιθέτους 
δρόμους, ένφ τά έργα μας φανερώνουν καθα- 
ρώτατα δύο ανθρώπους εντελώς άνομοιους, 
περί τών.όποιων θά υπέθετε κανείς ότι άπω- 
θοΰνται άπό τήν ίσχυροτέραν άντιπάθειαν, ά- 
πεναντίας ή άμοιβαία μας έλξις είνε σταθερά 
καί δυνατή. Ά λλ“ ακόμη περιεργότερον είνε 
ότι τό ίδιον τούτο ήκουσα νά βεβαιώνουν καί 
πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας, επίσης διαφορε
τικοί κ’  Ιπίσης άγαπημένοι μέ τόν Νιρβάναν. 
Τό τόσον συχνόν είς τόν πολυτάραχον κύκλον 
μας·· «<δχ, άδελφέ! μ’ αυτό τόν άνθρωπο δέν 
μπορεί κανείς νά συνεννοηθή», ποτέ δέν τό 
ήκουσα διό τόν Νιρβάναν άπό κανένα μας. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ό Νιρβάνας κατέχει τήν 
ιδιότητα νά συνεννοήται καί νά τά έχη καλά 
μέ όλους. Είνε, νομίζω, ένα γνώρισμα τοΰ χα- 
ρακτήρος του τό ότι όσοι τόν πλησιάζουν, τόν 
νομίζουν ασφαλώς Ιδικόν των, Ινφ κατά βά
θος είμπορεΐ νά μήν είνε κανενός. Είνε δέ ά
κόμη, αν θέλετε, μία έξήγησις τής ιδιοφυίας 
του καί μία αιτιολογία τής φιλολογικής έπιτυ- 
χίας του. Τά έργα του εν γένει έχουν — καί 
πώς ήμπορούσε νά μήν έχουν; — κάτι άπό τόν 
χαρακτήρα του. Καί άπό τούς πλέον άνομοίους 
καί άντιθέτους άναγνώστας, καθένας νομίζει 
ότι έγράφησαν άποκλειστικώς δι’ αύτόν. Ούτο) 
Υούς έχει ένθουσιασμένους όλους, άπό τών 
πρώτων λογίων μέχρι τών τελευταίων ρε
πόρτερ.

“Όσον διά τήν Ιπιστημονικήν έπιτυχίαν καί 
τήν δι' αύτής κοινωνικήν, —  διότι ή φιλολο
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γική σπανίως εφελκύει καί άλλην, — ό Ιατρός 
Πέτρος Άποστολίδης, περισπώμενος άπό τόν 
φιλολογον Παύλον Νιρβάναν, όλίγον φροντί- 
ζει. Δεν ¿φιλοδόξησε ποτέ ούτε πελατείαν, ούτε 
κλινικήν, ούτε έδραν Πανεπιστημίου. Ήρκέ- 
σθη νά είνε Ιατρός τού Β. Ναυτικού. Ή  Ιπι· 
στημ-η ίου, την όποιαν έσπούδασεν ¿ν τούτοις 
βαθύτατα, και κυρίως τόν κλάδο ν τής ψυχια- 
τρικής δέν τφ προσεπόρισεν ούτε πλούτη, καί 
ίσως ̂  ούτε δόξαν. Έκτος δν είνε ή ύπόληψις, 
την οποίαν άπέκτησε μεταξύ των συναδέλφων 
Του, εκ τής δημοσιεύσεως ¿λίγων καθαρώς ε
πιστημονικών διατριβών, ώς ή «Τέχνη καί 
Φρενοπάθεια» (1905). Πλούσιος δέν είνε. Ό  
πατέρας του είχε χάση την μεγάλην του περι
ουσίαν, καί άποθνήσκων, πρό δεκαετίας, δέν 
τφ άφήκε σχεδόν τίποτε. Πέρυσι ό Νιρβάνας, 
μονογενής, είχε τό ατύχημα νά χάση καί τήν 
προσφιλή του μητέρα. Ούτως, εϊς τό μέσον 
τής ζωής, άπέμεινε χωρίς, πατρικήν, οίκογέ- 
νειαν, πριν προφΟάση νά δημιουργηση ίδικήν 
του. Μέγα^εύτύχημα ή άπομόνωσις δ /ε ν α  άν- 
^  ®?°,ν τών γραμμάτων, δι’ ένα φιλόσοφον! 
Αλλ ο Νιρβάνας τό θεωρεί δυστύχημα. Μία 

έλαφρα μελαγχολία, — ή αίωνία μελαγχολία τού 
ορφανού, — άναδίδεται τά τελευταία χρόνια 
άπο το ολον του. Καί αυτή, τώρα μάλιστα πού 
ο καιρός ^¿μαλάκωσε κάπως τά χαρακτηριστικά 
του και άσπρισε μερικάς τρίχας, τόν κάμνει α
κόμη συμπαθητικώτερον. Τόν ζηλεύω. "Αν αί 
χαραί τής οικογένειας τφ είνε τώρα άπηγορευ- 
μεναι, πόσον προσιτώτεραι δμως τφ είνε αί 
μεγάλαι χαραί τής Τέχνης, διά τήν όποιαν ζή! 
Ειμπορεί νά  ̂ εργάζεται ήσυχος, ελεύθερος, ά- 
φροντις, χωρίς άλλον περισπασμόν άπό κα
νένα ακούσιον ταξεΐδι υπηρεσίας είς καιρόν ά- 
καταλληλον, η άπό καμμίαν άπώλειαν είς τό 
μικρόν φιλικόν χαρτοπαίγνιον. Καί νά φιλό
τεχνη τάς ωραίας του σελίδας, καί νά κάμνη 
τάς ωραίας του έκδόσεις, καί νά διαβάζη τά 
ωραία του βιβλία, καί νά διατηρή τήν ώραίαν 
του άλληλογραφίαν, καί νάκολουθή τόν ώ- 
ραΐον του δρόμον, χωρίς έμπόδιον, χωρίς τύ- 
ψιν, χωρίς φραγμόν. Πώς νά μή τόν ζηλεύουν 
δλοι εκείνοι οί δυστυχείς, των όπρίων τόσον 
συχνά διώκει τό όνειρον, καί άφυπνίζει τάς τύ
ψεις, καί κλείει τόν δρόμον ή άμείλικτος ’Α 
νάγκη !

’ Από τούς συγγραφείς, οί όποιοι Ιργάζον- 
ται μονον,.δποτε θέλουν, καί από πολλούς ά- 
κόμη εργαζομένους καθ’ ύποχρέωσιν καί πα
ραγγελίαν, ό Παύλος Νιρβάνας είνε ό πλέον

πολύγραφος. ’ Ακούσατε ιί καί τί έγραψεν ά- 
φότου, μετά τά πρώτα νεανικά δοκίμια τού 
Πέτρου Κ. Άποστολίδου, σεβαστά καί αύτά 
τον άριθμον, και μετα μίαν μακράν όπωσούν 
έξαφάνισιν, (τήν εποχήν κάποιου δισταγμού 
μεταξύ επιστήμης καί φιλολογίας, καί τής εκλο
γής Ινός προγράμματος βίου αν όχι καθαυτό 
επαγγέλματος), προσέλαβε τό εύτυχές αυτό ψευ
δώνυμον κ’ Ινηγκαλίσθη όριστικώς τήν λογο
τεχνίαν :

 ̂«Ά π ό  τήν Φύσιν καί τήν Ζωήν* (1898) όγ- 
κώδης τόμος μέ ταξειδιωτικάς εντυπώσεις, ει
κόνας, διηγήματα, περιγραφάς, χρονογραφή
ματα, καί τό άπαραίτητον εξώφυλλον τού Θέ- 
μου Άννίνου.

«Περασμένα Ξεχασμένα», σειρά διηγημά
των, δημοσιευθέντων είς τά «Παναθήναια», 
τόν «Ακρίταν» κτλ. τήν όποιαν καί εξακο
λουθεί.

Αλλη σειρά «Νησιώτικων Διηγημάτων» τά 
οποία δημοσιεύει κατά προτίμησιν εις τό Ή - 
μερολόγιον Σκόκου.

«Αλήθεια καί Ψέμα— ιστορίες για παι
διά καί φιλοσόφους» — έδημοσιευθησαν είς 
τον «Νουμαν» καί άνετυπώθησαν πρό όλίγου 
είς βιβλίον.

«Παγά Λαλέονσα», πενήντα τετράστιχα, δη- 
μοσιευθεντα εις τά «Παναθήναια» καί άναιυ- 
πωθέντα επίσης είς βιβλίον.

«Διάλογοι τού κ. Άσοφου μέ τόν Μαθητήν 
του» φιλοσοφικοί. Δέν είξεύρω άν είνε εκείνοι, 
οί όποιοι έδημοσιευθησαν κάποτε είς τό « Ά -  
στυ», η νέα δλως σειρά, Ιτοιμαζομένη όλονέν 
καί προωρισμένη νά φανή πρώτα ρωσσικά είς 
τήν «Ζυγαριάν» τής Μόσχας, ώς μανθάνω 
απο μιαν ανακοίνωσιν τού συγγραφέως. Ό - 
πωςδήποτε, έδώ αξίζει νά σημειώσω δτι δ 
Νιρβάνας, ό όποιος μέχρι τής ήλικίας τών έξ 
ή επτά Ιτών ώμιλούσε μόνον ρωσσικά, —  δέν 
είνε περίεργον; — τώρα δέν ήξεύρει ούτε λέ- 
ξιν. Η μετάφρασις θά γίνη άπό τόν κ. Μ. 
Λυκιαρδόπουλον, καί . . . δέν θά έπιθεωρηθή 
υπό τού συγγραφέως.

Είς τάς «Σειράς» αύτάς, τάς τελειωμένας ή 
ήμιτελεΐς, πρέπει νά προστεθή ό «Άρχιτέκτίον 
Μαρθας» τον οποίον πολλά άλλα δράματα θά 
διαδεχθούν, — καί πρώτα-πρώτα «Μαρία ή 
Πενταγιώτισσα», — καί άναρίθμητον πλήθος 
χρονογραφημάτων, μελετών, κριτικών άρθρων,
( Η φιλοσοφία τού Νίτσε — ©έμος Ά ννινος__
Γλωσσική αυτοβιογραφία — αυτά άνετυπώθη
σαν καί είς φυλλάδια), πανηγυρικών λόγων,
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χαιρετισμών, προπόσεων καί . . .. επιστολών .
Συγκαταλέγω καί τάς έπιστολάς, διότι και 

αύταί άποτελούν φιλολογικάς σελίδας. Συλλογί
ζομαι δτι μίαν ημέραν, άπό τά ωραιότερα εργα 
τού Νιρβάνα, θά είνε ή Αλληλογραφία του. 
Έ γώ τουλάχιστον ουδέποτε έλαβα γράμμα του,
— καί άπλούν σημείωμα άκόμη —  πού νά μην 
είνε σωστόν καλλιτέχνημα. Ώ ς δείγμα ήθελα 
νά δημοσιεύσω εδώ τό θαυμάσιον πού μού έ- 
στειλεν είς άπάντησιν συλλυπητηρίου μου διά 
τόν θάνατον τής μητέρας του. Άλλα τό έφύλαξα 
τόσον καλά, ώστε δέν τό ευρίσκω τώρα. Εύτυ- 
χώς' έχω πρόχειρον ενα άλλο του γράμμα, 
πού μού εστειλε τελευταίως μετά τό χρονο
γράφημά μου διά τήν « Παγάν Λαλέουλαν». 
Αξίζει νά τό διαβάσετε. Είς γλαφυράν σελίδα
εγκλείεται ό Νιρβάνας ολόκληρος:

«77ε<ραιεύς, 30. IV . 907.

» ’ Αγαπητέ μου,

»Σ ’ εύχαρισιώ. Όλοψύχως σ’ ευχαριστώ για 
»τις τιμές πού άπονέμεις στις φτωχές μου λυ- 
»ρικές σημειωσούλες. /

»Μια δική σου κριτική— καί ή αυστηρο- 
»τερη — δικαιολογεί καθε υπερηφάνεια. ^

»Μαζί μέ τά ενθουσιώδη λόγια πού είχα 
»τίς ήμερες αυτές άπ’ τόν Γρυπάρη καί τόν 
»Σϊμο Μενάρδο, δυο ανθρώπους πού έξαιρε- 
»τικά σέβομαι τή γνώμη τους, τό ωραίο σου 
»χρονογράφημά ήλθε νά συμπληρώση την ήθι- 
»κήν άπόδοσι τής «Παγάς». Αρκετά γιά νά 
»τή θεωρήσω καλοτυχισμένη.

»Καί πάλι σ’ ευχαριστώ καί σέ άσπάζομαι.
»Παϋλος Νιρβάνας»·

* * Ψ

Πρός τό πλήθος τών έργων, τά οποία ̂ τό
σον άτελώς άπηρίθμησα, άνταποκρίνεται άλλο 
π λ ή θ ος- πραγματικώς «μετρητόν αυτό, — τών 
βιβλίων τά όποια άνεγνώσθησαν διά^νά γρα
φούν Ικεϊνα. Ό  Νιρβάνας δέν είνε άπό τούς 
συγγραφείς, οί όποιοι γράφουν άντλοϋντες άπο- 
κλειστικώς άπό τήν ζωήν καί άπό τό «ξερό» 
τους."Αλλως τε δέν γνωρίζω νά υπάρχουν πολλοί 
τέτοιοι συγγραφείς σήμερον. Ο Πιέρ Λοττί 
ίσχυρίζετο δτι έπαυσε νά διαβάζη δ,τι δήποτε, 
αφού εδιάβασεν είς τήν νεότητά του μερικά 
απαραίτητα βιβλία. Άλλα καί αυτός άπεδείχθη 
. . . τερατολόγος. "Ολοι ,δσοι γράφουν, χρη
σιμοποιούν, πολύ ή όλίγον, ώς πηγήν καί ως 
κέντρον καί ώς οδηγόν, τά γραπτά τών άλλων.

Άλλ’ ό Νιρβάνας είνε έξαιρετικώς βιβλιοφά- 
γος. ’Εκτός τού μακαρίτου Έπισκοποπούλου,
—  δι’ ήμ«ξ δέν είνε μακαρίτης ; — κανένα άλ
λον δέν έγνώρισα είς τόν κύκλον μας, πού νά 
εχη μεγαλητέραν μανίαν με τα βιβλία. Και 
προπάντων μέ τά νεα. Διότι πολυ περισσότε
ρον άφ’ δ,τι έγράφη ποτέ, τόν Νιρβάναν εν- 
διαφέρει δ,τι γράφεται σήμερον. Εννοεί νά 
ηαρακολονθή βήμα πρός βήμα τήν πνευματι
κήν κίνησιν τών ημερών μας. Δέν υπάρχει Ιδέα, 
τάσις, συρμός, κίνησις, ύφος, σχολή, τεχνοτροπία, 
μορφή, σύστημα, τίποτε τό νεοφανές, που να 
μή τό μανθάνη πρώτος καί νά μή τό εγκολποΰ- 
ται. Ρομαντισμός, νατουραλισμός, συμβολισμός, 
προρραφαηλιτισμός, νιτσεϊσμύς, ίψενισμός, Δ 
Άννούντσιο, Άνατόλ Φράνς, Ρώσκιν, Τολστόί 
Κνούν Χάμσουν, Βγιέρνσων,—  δλοι καί δλα Ικ 
περιτροπής τον ευρον πρόθυμον μαθητην, καί 
έπειτα διδάσκαλον, 'ίο τάλαντόν του, — ώριμον, 
μορφωμένον καί προσωπικόν τώρα,—  έσφυρη- 
λατήθη πολύ περισσότερον άπό τήν λυσσαλέαν 
αύτήν άνάγνωσιν παρά άπό τήν γνώσιν τού 
κόσμου. Κάποτε μού κάμνει τήν εντύπωσιν άν- 
θρώπου, ό όποιος δέν έχει εντυπώσεις άπ’  εύ- 
θείας άπό τήν ζωήν, άλλα πάντοτε διά μέσου 
τών βιβλίων δτι τίποτε γυρφ του δέν βλέπει, 
εάν δέν τό είδε πρώτα ένας αγαπημένος του 
—καί μισητός του κάποτε — συγγραφεύς. Αυτό 
δμως πού λέγω, είνε υπερβολή. Μόνον διά νά 
πειράξη κανείς τόν Νιρβάναν — καί νά τόν ά- 
δεκήστι —  θά ήμπορούσε νά τό ίσχυρισθή σο- 
βαρώς. Άλλ’ ό σκοπός μου δέν είνε αυτός, 
τόσψ μάλλον καθ’ όσον -αυτήν τήν στήλην τών 
«Παναθηλ'αίων» δπου ζωγραφίζονται οι επι
φανέστεροι τώνζώντων λογιών -  Oïl doit aux 
vivants des égards, είπε καί ό Βολταΐρος,— 
τήν θεωρώ καθαρώς πανηγυρικήν. Δέν θά κά
μω διά τόν Νιρβάναν δ,τι έκαμε π χ. δι’ εμέ 
ό Παλαμάς, ό όποιος εθεώρησε τόν τόπον κα
τάλληλον διά νά φιλοτεχνήση ένα ώραΐον λί- 
βελλον, προλαμβάνων ίσως τήν περίφημου με
λέτην, διά τής όποίας μέ είχεν άπειλήση ό κ. 
Ψυχάρης. "Αλλως τε δέν λέγω παρά δ,τι φρονώ- 
καί δ,τι φρονώ διά τόνΝιρβάναν είνεκολαχευ- 
τικώτατον. Ούτε υπάρχει άνθρωπος, δσον καί αν 
είνε βιβλιοφάγος, πού νά μήν έχη εντυπώσεις άπ’ 
ευθείας άπό τήν ζωήν. Κάθε έργον τού Νιρ
βάνα, ναι μεν φαίνεται ώς σοφόν, εσκεμμένον 
καί περίτεχνον άποστάλαγμα τών νωποτέρων 
του αναγνώσεων άλλ’ είνε ίδικον του' εχει μέσα 
πολύ τό ίδικόν του. Καί δν άκόμη ύποθέσωμεν 
δτι ό Νιρβάνας δέν είνε καθαυτό πρωτότυπος,
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a l l  h a q  θαυμάσιος διϋλκπής καί άφομοιωτής 
έντυπώσεων ξένων, μέγας Ικμεταλλευτής, διάκο- 
σμητής καί διοργανωτής τής καταπληκτικής του 
πολυμαθείας,— μήπως καί αύιό δεν είνε πρω
τοτυπία, δίαν γίνεται μέ τον μεγαλοφυά αληθώς 
τρόπον πού τόκάμνει όΝιρβάνας, ο μοναδικός;

Εις τό Ιδιαίτερον αυτό χαρακτηριστικόν του 
πνεύματός του, άποδίδω καί την θαυμαστήν 
ποικιλίαν τών είδών καί τών τρόπων, ή οποία 
διακρίνει τήν εργασίαν του. Ά π ό τό άπλοϋν 
χρονογράφημα μέχρι τής τραγφδίας, τά πάντα 
έγραψε καίτά πάντα είνε ικανός νά γράψη. Διότι 
γνωρίζει τελείως η&ς γράφεται τό καθέν, καί 
κύριος δλων των τύπων καί τών μητρών της 
Τέχνης, πάσης εποχής καί πάσης χώρας, ειμπο- 
ρεΐ νά δώση οίανδήποτε μορφήν εις τήν εμ- 
πνευσιν του. Καί δχι μόνον είς τό σύνολον, 
αλλα καί είς  ̂τάς λεπτομερείας, εΐμπορει νά 
γράφη καθ’  οίονδήποτε γνωστόν τρόπον και είς 
οίανδήποτε γνωστήν γλώσσαν. "Εξαφνα είς τήν 
ίδιαν^σελίδα, ελληνίζει εναλλάξ ώς Βερναρδά- 
κι·ζ' C0I? Γαβριηλίδης ή ώς Ψυχάρης χαριτολο
γεί ως Άνατόλ Φράνς, ώς Άρδουέν ή ώς Ροΐ- 
δης· πο ι̂ητικίζει ώς Δ ’ Αννούτσιο, ώς Μάτερ- 
λιγκ ή ώς Χρηστομάνος· περιγράφει ώς Λοττί, 
ως Φλωμπέρ ή ώς Μητσάκης· διηγείται ώς Πώλ 
Αδαμ, ώς̂  Μωπασσάν ή ώς Παπαδιαμάντης- 

φιλοσοφεΐ ώς Νίτσε, ώς Σοπεγχάουερ ή ώς Τολ- 
στόι. Καί δμως, ό πολυειδής αυτός, ό πολύγλωσ
σος καί ό πολύτροπος, είς τον οποίον τίποτε δεν 
στοιχίζω νά διατύπωση μίαν του σκέψιν είς εν 
τετράστιχον χαϊνικόν ή είς ενα δράμα Ιψενικόν,' 
— είς τήν καθαρεύουσαν, τήν μικτήν ή τήν δη
μοτικήν,—  είνε πάντοτε ό ίδιος, ό Νιρβάνας.

Κάθε φοράν που διαβάζω εν έργον του, συλ- 
ογίζομαι: «Αυτό είνε αριστούργημα. Δέν θά 

το λησμονήσω ποτέ». Άλλά τό λησμονά», μό- 
λις_ διαβάσω εν άλλο του. Καί τώρα, αυτήν τήν 
κρισιμον στιγμήν, βλέπω άπροσδοκήτως δτι 
απο δλην του τήν πολύτομον Ιργασίαν δέν Ιν- 
θυμουμαι τίποτε άλλο παρά τον «'Αρχιτέκτονα 
Μαρθαν», τό έργον πού Ιγνώρισα τελευταΐον.

Είς μάτην προσπαθώ νάναπολήσω μίαν πλα
στικήν μορφήν, μίαν σκηνήν, μίαν είκόνα, μίαν 
Ιδέαν, μίαν φράσιν άπό τά άλλα. Μου έρχον
ται μόνον μερικοί λέξεις, ώς άοφοδέλων, προς- 
ανατολίζομαι, λατινικά ( Ιατία) , λιτανεΊαι (λεν- 
και) νοσταλγικός κτλ. Καί δμως τά έδιάβασα 
ολα, άκόμη καί τά «Νησιωτικά Διηγήματα» 
τά οποία είνε ήθογραφίαι. Άλλ’ Ιδού τό θαύ
μα: Το έργον τού Νιρβάνα, καί λησμονημέ
νου, με κατεχει άκομη όλόκληρον, μέ κυριεύει. 
Αισθάνομαι δλην του τήν έπίδρασιν, τήν μα
γείαν. τήν γοητείαν. Ή  υλη εξατμίζεται, άλλά 
το πνεύμα μένει. Είνε ώς τό γλυκύ δνειρον, 
τό όποιον μάς ευφραίνει καθ' ύπνους, άλλ’ άπό 
το όποιον, άμα έξυπνήσωμεν, δέν ένθυμού- 
μεθα τίποτε άλλο άπό τήν εύφροσύνην του. 
Ό  Νιρβάνας είνε Μάγος, κυριολεκτικώς. ’Ανά
βει καθε τόσον εμπρός μας έν πυροτέχνημα, 
τό οποίον μάς θαμβώνει μέ τά φανταστικά 
του σχήματα και τά έκπαγλα χρώματά του. 
Μέσα είς τήν λάμψιν του, διακρίνομεν πανεύ
μορφα παλάτια, ναούς χρυσομαρμάρους, μέ 
κίονας καί άγάλματα, ανθρώπους υπερφυείς, 
μέσα είς τοπία θαυμάσια, δπου τά δένδρα είνε 
άπό σμαράγδους καί τά ρυάκια άπό άδάμαν- 
τας. Γίποτε δέν ύπάρχει πραγματικόν είς δλην 
αυτήν τήν οπτασίαν, άπό τά υλικά τού μαγι
κού πυροτεχνήματος. Καί ενθυμούμαι τό θαύμα 
τών Φαχιρών, οί όποιοι, άπό ένα σπόρον, είς 
μίαν ώραν, παρουσιάζουν Ιμπρός σου όλόκλη
ρον δάσος. Τά έργα τού Νιρβάνα ομοιάζουν 
μέ τήν Φλόρα μιράμπιλις, τήν θαυμασίαν χλω
ρίδα τών Φακιρών.
_ Ό  Νιρβάνας είνε Μάγος. Έ ξ  ένστικτου, καί 

τών Ιφημερίδων άκόμη ή κριτική τώ χαρίζει 
πάντοτε αυτό τό έπίθετον. Καί ήμείς άκόμη, 
είς τον στενόν μας κύκλον, δταν χαϊδευτικά καί 
φιλικά άστειευόμενοι, τον λέγωμεν ό'Αγύρτης, 
έννοοϋμεν σοβαρώτατα 6 Μάγος. Ούδέποτε Ó έ
παινος, τού όποιου γίνεται τόση κατάχρησις, 
άπεδόθη καταλληλότερα καί δικαιότερα. Είνε 
άκριβώς τό χαρακτηριστικόν τού Νιρβάνα.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5ΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Φ Ω Ν Η  Κ Υ Ρ Ι Ο Υ

ι -ίν ε  πολύς καιρός οπού 'λ ψυχολογία κ α τα - 
C  γίνεται είς τήν διευκρίνισιν μερικών ψυχι

κών φαινομένων τών όποιων ένώ αίσθανόμεθα 
τήν επιρροήν άδυνατοϋμεν εν τουτοις να έξηγο* 
σωμεν τήν προέλευσιν. Καί δμως πλεΐστα^οσα 
ζη τή ματα  Θίγοντα τήν εσωτερικήν μας ΰπό- 
στασιν, ήρχισαν νά διανοίγωνται ενώπιον μας 
κ ατά  τρόπον οπω σδήποτε ικανοποιητικόν. Ο 
παρακολουθών τήν τελευταίαν έξέλιξιν τών ψ̂υ
χολογικών έρευνών έχει νά συναποκομιστ, ολό
κληρον πλούτον γνώσεων καί συγχρόνως τήν 
ψυχικήν άνακούφισιν τήν όποιαν αίσθανεται 
κάθε φιλέρευνον πνεύμα.

Έ κ  τών συχνών περιπάτων μου άνά τήν 
ψυχολογικήν έπιστήμην θά σάς διηγηθώ ενα 
πολύ περίεργον γεγονός τό  όποιον άφηγεϊται ό 
Αύγουστος Μπενεζέκ είς τήν γαλλικήν «Ψ υχο
λογικήν καί Παθολογικήν ΈπιΘεώρησιν» πραγ- 
ματευόμενον τά  της έσο>τερικής φωνής, ην π ολ- 
λάκις άκούομεν καί τήν οποίαν ή θρησκεία μας 
άπ οκαλεϊ «Φωνήν Κυρίου».

Μ ετά  τήν λεπτομερή άναλυσιν τής μελετης 
του Μ π ιν έ -Σ α γ κ λέ  περί του προφήτου Σ α 
μουήλ, θεωρηθέντος έκφυλου εγκεφαλικώς, λ ε -  
γει ό Μ πενεζέκ, περιήλθον είς γνώσιν μου τά  
επόμενα γεγονότα  τ ά  όποια άναφέρονται 
είς άνδρα ΰγιέστατον καί κ ατα  τό σώ μ α  και 
κ ατά  τόν νοΠν, νέον ίσχυροτάτης κράσεως καί 
εύφυέστατον 2στις έν τουτοις ήκουσε τήν «φ ω 
νήν του Κυρίου» άπ αράλλακτα  δπως ο προφή
της Σαμουήλ.

Ό  "Α λφα αύτός ήτο άπό διετίας φοιτητης 
είς τήν É c o le  N o rm a le  S u p é r ie u r e . Δ ια- 
μαρτυρόμενος τό  θρήσκευμα, παρεδεχετο τ α  χρι
στιανικά δόγμ ατα  άλλ  ή καρδια του εμενε 
ψυχρά. Έ σπ ούδαζε με πάθος τας έπιστημας.

Μίαν Κυριακήν ό "Α λφα δλως τυχαιως π α - 
ρευρίσκετο είς τήν έκκλησίαν τών διαμαρτυρο- 
αένων είς τό  Μ πατινιόλ. Ο ίερευς ειδοποιησεν 
δτι τό  βράδυ θά έγίνετο συγκέντρωσις. είς τόν 
οίκον τών ευαγγελιστών τής όδοΰ Ρ ιβολι, δ
που έποόκειτο νά όμιληση γνωστός Ιεραπόστο
λος άφιχθείς έκ Ζαμπ έζας. Ό  "Α λφ α δέν ε - 
δω κε καμμίαν προσοχήν εις τήν πρόσκλησιν 
ταύτην, τόσον μάλλον δπου τοιούτου είδους 
άπ οστολαί δέν διήγειρον ποτέ τό  ένδιαφέρον 
του. Συνεπώς δέν είχε τήν πρόθεσιν να μεταβή 
είς τήν - συγκέντρωσιν αύτην. Εν τουτοις τό

βράδυ είς τά ς  οκ τώ , άντί νά τραπεί τήν άγου 
σαν είς τό  σχολεϊον, άπροβουλεύτως εύρέθη 
έξωθι του οίκου τών ευαγγελιστών. Ή  θέα των 
φώτων υπενθυμίζει είς αυτόν τήν πρωινήν εί- 
δοποίησιν. Ε ισέρχεται. Ό  ιεραπόστολος ύ μ ί- 
λησε καί έζήτησε 15άνδρας διά τόν Ζαμπέζαν.

Ό  "Α λφα έξερχόμενος όεν έχει συναισθησιν 
δτι πρόκειται νά κληθή διά νά άναχωρήση.

Ά λ λ ά  τήν ιδίαν εκείνην νύκτα κ ατά  τόν τ α -  
ραγμένον ύπνον του είς τό  σχολεϊον, συντελεΐ- 
ται έν αύτξ» έργον παράδοξον, προωρισμένον να 
τόν μεταμορφώσει ψυχικώς καί νά άλλάξη  την 
πορείαν τής ζω ής του. Τρις άκούει φωνήν κ α - 
λουσαν αυτόν καί έπαναλαμβάνουσαν τρίς, « Τ ι -  
νες θά ήσαν οί άνδρες έκεϊνοι» ; Κ αί ή ίδια 
φωνή άποκρίνεται, προφέρουσα τό  όνομα του 
"Α λφ α .

Τήν τρίτην φοράν έξυπνγ και άκουει ευκρι- 
νώς χροφερομένην τήν φράσιν είς τ ά  ώ τ α  του.

Ό  Ά λ φ α  έδώ , ήκουσε τήν «Φωνήν του Κυ
ρίου». Προσεφέρθη νά μεταβίί είς τήν Ζαμπ έ- 
ζαν. Ταυτοχρόνως έφθασεν άλλη έκκλησις έπεί- 
γουσα άπό άλλον οίκον ιεραποστόλων, δηλοΰσα 
οτι είχον άνάγκην ένός έντριβούς είς τάς δ ι- 
δακτικάς μεθόδους. Τ ή  συνεναίσει του έκ Ζαμ
πέζας ιεραποστόλου ό Ά λ φ α  ήλλαξε γνώμην 
καί μετέβη νά καταλάβη  τήν θέσιν έκείνην. 
Έ δ ώ  επίσης διέκρινε τήν «Φωνήν του Κυρίου».

Ό  Ά λ φ α ,  έξακολουθεϊ ό Μπενεζέκ, διη- 
γήθη έπί παρουσία μου τά  γεγονότα ταυτα . 
Ά π ό  έξ έτών ήδη διατελεΐ ιεραπόστολος έκ 
τών έπιλέκτων. Ούδέποτε άμφέβαλεν δτ-;  ήκουσε 
πράγματι τήν «Φωνήν του Κυρίου». Ουδέποτε 
μετενόησε διά  τήν ληφθεΐσαν άποφασιν.

Ά ς  δοκιμάσωμεν τήν ψυχολογικήν έξηγη- 
σιν του συνόλου τών φαινομένων αυτών. Ή  
επιρροή του υποσυνειδήτου ( S O U S - c o n s c i e n t )  
είναι καταφανής. Ή  είδοποιησις περι τ η ; ρη- 
θείσης συγκεντρώσεως δέν άφομοιοϋται μέ^ την 
ένσυνείδητον προσωπικότητα τού Ά λ φ α  ά λλά  
εισδύει είς τ ά  έγκ ατα  τής ψυχής του^καί^τόν 
ώθεϊ είς τό νά λάβη τήν άλλως τε  είς αύτόν 
άσυνείθιστον διεύθυνσιν πρός τόν οίκον τών ευ
αγγελιστώ ν. Ή  θέα τών φώτων του ναϊδίου 
κάμνει.ώστε νά πέραση ή άνάμνησις τής είδο- 
ποιήσεως άπό τήν ύπολανθάνουσαν είς τήν 
εναργή συνείδησιν. ^

"Ο ταν έξεφωνουντο οί λόγοι, δέν συνετελε-



Η  Π Ρ 1 Γ Κ Η Π ΙΣ Ε Α  Μ Α Ρ ΙΑ  Β Ο Ν Α Π Α Ρ Τ Η

σθη είς τον "Α λφα κλονισμός εσωτερικός ένσυ- 
νείδητος. Ή  άπευθιivfyeicu· έκκλησις δέν έγεινε 
δεκτή . ¡lev τή-ι Ικαμεν ίδικήν ττ>ι>. Τ ο  έγ ώ  του 
δέν προσανατολίζεται προς νέαν ζωήν.

Π αρ ’ αύτω , ζώντι εις σφαίραν πνευματικήν, 
κα-τεχαμένω υπό κοινωνικών μερίμνων καί επι
στημονικών μελετών, ή έντονος θρησκευτική 
ζω ή  δέν άνεβλυσεν άκόμη από τάς μυστηριώ
δεις πηγάς της.

’ Α λλά κ ατά  τον δπνσν, όταν αί άνάγκτα 
τής προσαρμόσεως είς τόν κοινωνικόν βίον δεν 
ενεργούν καί κ ατά  συνέπειαν δεν απωθούν τόν 
άπέραντον πλούτον συναισθημάτων τόν κρυπτό- 
μενυν όπισθεν τής εναργούς συνειδήβεως, γίνε
τ α ι  είς τόν Ά λ φ α  απροσδόκητος άποκώλυψις 
ανύποπτων «ύτοδυνάμεων. Ή  όκκλησις, ήν ή -  
κουσε, γίνεται δεκτή υπό τής ψυχικής άτομ ι- 
κότητος ¿κείνης είς τήν οποίαν αί μή άφυπνι- 
σμέναι τάσεις δεν αποσώ νονται εντελώς, άλλά  
διατελουν ΰπολανθχνουσαι. Α ί ΒρησκευτιΚ«ί χυ
τ ο ί  τάσεις μ ή  εόρίσκουσαι πλέον ¿μπόδιον, 
ανέρχονται είς τήν πρώτην γραμμήν. 'Ομιλούν 
κ ατά  Γδιον τρόπον και εκδηλόνουν, ύπό τήν 
μορφήν εσωτερικών καί έξωτερικών παρακρού-

σεων τής άκοής, τόν κρίσιμον κλονισμόν, δν ή 
βφωνή  του Κυρίου» προεκάλεσεν είς τά  σκο
τεινά βάθη του υποσυνειδήτου.

Ό  “Α λφ α  ήτον ά λ λ οτε  ενότης νοερά, άπό 
τής ημέρας έκείνης όμως γίνεται ενότης θρη
σκευτική, καί ή  δράσις του  του  λοιποΰ προσ
ανατολίζεται πρός νέον ιδεώδες.

Ή  ψυχική άνατροπή είσέδυσεν είς α υ τά  τ ά  
βάθη τής ίδιοσυστάσεώς του . Τ άσεις, κλίσεις, 
ΐδέαι νέκι άνεδυσαν καί κ ατέλαίον  τήν π ρ ώ - 
την γραμμήν. Τ ό  κέντρον τής πνευματικής έ’λ -  
ξεως ήλλαξε- ΙΙρίν έπόθει πρό παντός τήν άπό- 
κτησιν γνώσεων. Ά π ό  τουόε, άν καί δεν έπαυσε 
νά ά γα π φ  τήν έπιστήμην, βλέπει ταλ α ιπ ω 
ρίας, τάς οποίας δεν ΰπωπτεΰετο καί λησμο
νεί ¿αυτόν δ ιά  νά εργασθή είς τήν ηθικήν καί 
θρησκευτικήν άνχμόρφωσιν λαώ ν άπολιτίστων.

Πρέπει όμως εδώ  νά διακρίνωμεν τό  παθολο
γικόν στίγμ α  ενός έκφυλου·, Βεβαίως δχι, καθό
σον ευρισκομεθ* απέναντι τή ς  κανονικής έκδη- 
λώ σεω ς παντός δ ,τ ι  εΰγενεοτερον όπάρχει είς 
τόν άνθρωπον. Ά λ λ ω ς  τε  ή  ψυχολογική ερμη
νεία άρκεϊται είς τήν εξωτερικήν περιγραφήν 
τών φαινομένων αυτών, τήν εν τ<ρ χρο'νω αίσθη-
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τήν έξέλιξίν τω ν . Ά λ λ ά  προκύπτουν καί άλλα  
ζη τή μ α τα  τά  όποια ή ψυχολογία άφίνει έν επι- 
γνώσει είς άλλας επιστήμας νά εξετάσουν, χ ω - 
οί; νά θέλν) νά άποσιωπηθοΰν διότι δέν τά  εξε- 
τώζε..

Ό  φιλόθρησκος καί ίδίφ ό χριστιανός, είς τό 
σύνολον τών γεγονότων του σόμπαντος καί τής 
ιστορίας, είς τινας φωτεινάς συνειδήσεις ύ ς  ή 
τού Ίησοΰ Χριστού, καί εν εαυτώ άκόμη, όπι
σθεν τών κανονικών ψυχολογικών φαινομένων, 
διαβλέπει τήν διαρκή δράσιν μιάς ηθικής προσω- 
πικότητος, ήτις όμιλεΐ είς αυτόν διά  διαφόρων

Ο  Θ Ρ Υ Λ Ο Σ  Τ Ο Υ

Το ερημητήριου του Αγίου Ίλαρίωνος ήτο 
πλησίον τής μεγάλης δάσειος τών Θηβών 

είς την “ Ανω Αίγυπτον καί είς το μέρος δπου 
βραδύτερον Ανηγέρθη σύμφωνα μέ τήν Ιπιθυ- 
μίαν του τό κοινόβι,ον πού ύφίσταται καί σή
μερον ακόμη. Κόπται καλόγηροι κατοικούν τό 
Ιρειπωμένον μοναστήρι καί καλλιεργούν μερι
κούς Αγρούς πού ποτίζονται άπό ενα μικρό 
ρυάκι τού όποιου ή πηγή είνε είς τό ά’κρον 
τής ερήμου παραπλεύρως είς μίαν παλαιάν έκ- 
κλησοΰλαν Αφιερωμένην ’ς τήν Αγίαν Όντίνην. 
Τό δνομα αυτής τής άγιας είνε άναμφισβητή- 
τως λατινικόν καί ό  θρύλος της, πού οί μονα
χοί συνδέουν μέ τόν θρύλον τού άγίου Ίλα- 
ρίωνος, Αρχίζει σχεδόν τήν εποχήν τών πρώτων 
χριστιανών αύτοκρατόρων.

Πριν κατηχηθή είς τόν χριστιανισμόν ό ά
γιος Τλαρίων ώνομάζετο “Ερως. Είς τήν ρω
μαϊκήν εποχήν πολύ συχνά αύτό τό όνομα έ- 
δίδετο είς τούς σκλάβους. Ή  παράδοσις σιωπφ 
ώς πρός τήν οίκογένειαν του καί τούς πρώτους 
χρόνους τής νεότητος του. Τό μόνον πού μάς 
λέγει είνε ότι ό άγιος Ίλαρίων είχε σπουδά
σει δλας τάς βέβηλους επιστήμας καί δτι είχε 
παρακολουθήσει τά μαθήματα τών τελευταίων 
νεοπλατωνικών φιλοσόφων καί ιδίως της ενδό
ξου Ύπατίας ή δποία Ικρεουργήθη άπό τούς 
χριστιανούς.

Ή  αυστηρά αύιή παρθένος έκαμε βαθυτάτην 
εντύπωσιν είς τόν 'Ιλαρίωνα, τόσην, πού νάμή τήν 
λησμονήση ποτε είς τήν ζωήν του. “ Αλλως τε αί 
νέαι ίδέαι προσηρμόζοντο εύκολώτερα είς τάς 
παλαιάς θρησκευτικάς δοξασίας. Μέ τήν έλευ-

μέσων, είς γλώσσαν τήν οποίαν ή εναργής θρη
σκευτική συνείδησις οφείλει παντί σθένει νά 
έννο$. Υ π ολείπ οντα ι είς αυτόν π ολλ ά , τώ ν  ο 
ποίων έχει ισχυρόν τό  αίσθημα, τ ά  ανεξήγητα 
καί μή δυνάμενα νά έξηγηθούν.

Ή  ψυχολογία υποχρεωμένη, ώς είναι, νά μετα· 
φέρν) είς γλώσσαν καταληπτήν είς πάντας, παν 
δ ,τι μ.ελετ^, παραλείπει δ,τι βαθύτατον υπάρ
χει είς τήν ψυχήν εκείνου, δστις έχει τήν πεΓ- 
ραν τ %  θρησκευτικής ζωής. Μόνος ό φιλόθρη
σκος έχει τήν άποκάλυψιν εντός τής παθαινο- 
μένης ψυχής του.

Έ ν  'Α λίξανδριΙφ  Δ. Σ Α Κ Ε Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ

Α Γ Ι Ο Υ  Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν Ο Σ

θερίαν τού πνεύματος τήν συνήθη είς τούς χρι
στιανούς αύτής τής έποχής, δπου ή δρθοδοξία 
ακόμα δέν είχε θεσπίσει τούς αδυσώπητους κα
νόνας της, ό Ίλαρίων ύπεστήριζεν δτι ή 'Υ - 
πατία μολονότι δέν ήτο χριοτιανή, είχε σώσει 
τήν ψυχήν της. Έλεγεν δτι άπό τά σοβαρά δι · 
δάγματα, πού ή ωραία καί ενάρετος αυτή κόρη 
¿γνώριζε νά άντλή άπό τούς ελληνας ποιητάς 
καί φιλοσόφους, εΐχεν προετοιμασθή διά τάς 
άσκητικάς άρετάς. Διετήρει μάλιστα καί πολλά 
άλλα ίχνη τής Ιλληνικής μορφώσεως του διότι, 
είς το ερημικό του κελί δπου εΐχεν άποσυρθή, 
παραπλεύρως τού ’Εσταυρωμένου καί ένός κρα
νίου νεκρού Ιφύλαττε τά ποιήματα τού Ό μη
ρου, τούς διαλόγους τού Πλάτωνος καί τά ίερά 
βιβλία του Τρισμεγίστου Έρμού.

***

Μίαν ημέραν κατά τούς πρώτους χρόνους 
τής μοναχικής του ζωής, ό 'Ιλαρίων περιπα
τώντας σιγά-σιγά έφθασε πλησίον μιάς πηγής, 
πού άργότερα ώνομάσθη πηγή τής Α γίας Ό ν- 
ιίνης. Έξαπλώθη κάτω άπό τήν οχιάν μιας 
φοινικιάς, καί τό κελάρυσμα τού νερού τόν ά- 
πεκοίμισε. Δέν εΐχεν δμως καί τελείως άποκοι- 
μηθή διότι τού έφάνη δτι είδεν εμπρός του 
μίαν γραίαν πού κρατούσε είς τήν Αγκαλιά της 
ενα παιδί. Ή  γραία ήτο ή γυναίκα πού είχε 
προσηλυτίσει τόν Ίλαρίωνα είς τόν χριστιανι
σμόν καί ή δποία κατοικούσεν είς δνα μονα
στήρι πού εΐχεν Ιδρύσει είς τήν απέναντι δχθην 
τού Νείλου πρός τήν έρημον. Τήν έσέβοντο 
καί τήν έτίμων αύτήν τήν γραίαν ως αγίαν.

3



258

Είνε δέ ή Ιδία πού ή έκκλησία εορτάζει υπό 
τό όνομα Μαρία ή Αιγύπτια ‘ Ενευσε είς τον 
Ίλαρίωνα νά σηκωθή καί τού έδωκε τό παιδί 
καί αίιτός τό Ιπήρε εις την άγκαλιά του. ΤΗτο 
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι καί προσήλωνεν 
Ιπάνω του τά μεγάλα ολόμαυρα μάτια του, 
βαθειά σάν την νύχτα καί φωτεινά δπως 
τ’ άοτέρια.

—  Πρέπει, λέγει ή αγία, αυτό τό κοριτσάκι 
ν ' άφιερωθή είς τον Χριστόν. Έ δώ  τό δνομά- 
ζουν Όντίνην, άλλ’ εγώ θέλω νά του δώσω 
τό' ίδικό μου όνομα Μαρία. Θά όρκισθής λοι
πόν δι’  αυτήν δτι άπαρνεΐται τόν κόσμον κ’ 
έτσι θά ξεφύγη τήν παγίδα του Σατανά.

*0 Ίλαρίων άρκίσθη Ή  άγία τότε έκοψε 
δύο καλάμια, έκαμε μέ αυτά ένα σταυρόν καί 
άφοΰ τόν έβαλε είς τήν γην έρράντισε μέ τό 
νερό τής πηγής τά ¿λόμαυρα μαλλιά τής κόρης.

"Επειτα δλα αυτά εξηφανίσθησαν ώς οπτα
σία καί ό Ίλαρίων εδρέθη καί πάλιν μόνος 
πλησίον τής πηγής πού τό κελάρυσμα της ήτο 
γλυκύ σάν τραγούδι καί τά νερά της έχόρευαν 
Ιπάνω είς τά ολόλευκα χαλίκια καί ανάμεσα 
στά καλάμια μέ τής λευκές άναλαμπές των.

«**

Έπέρασαν πολλά χρόνια έκτοτε. Ό  'Ιλαρίων 
Ιγήραζε είς τήν ερημιά του σκεπτόμενος τήν 
αίωνίαν ζωήν καί μελετώντας μαζί μέ τό εύ- 
αγγέλιον καί τά βέβηλα βιβλία των φιλοσόφων 
χωρίς νά φαντάζεται καί τόν κίνδυνον πού Ινε- 
κλείετο εντός αύτών. ’ ξίσθάνετο άρρητον ήδο 
νήν ν’ άναπολή τά μαθήματα τής'Υπατίας καί' 
τάς ευφυείς άλληγορίας πού αύτή άνεκάλυπτε 
είς τά έργα καί τούς θρύλους τών ποιητών, 
μετατρέπουσα τοιουτοτρόπως τούς πλέον παρα
δόξους μύθους είς σοφάς παραβολάς βαθύτα
της νοήσεως καί ύψηλοτάτης ήθικής. Ή  φεγ
γοβολούσα γαλήνη της διεσκέδαζε τάς καταιγίδας 
τής ψυχής. 'Η  ταραγμένες καρδιές επραΰνοντο 
μόλις ήτένιζον τήν ήρεμον καλλονήν της καί ή- 
κουΟν τά αύστηρά άλλα γλυκύτατα λόγια της.

’ Εμπρός της ήσθάνετο κανείς δτι τά πάθη 
έγιναν διά νά δαμάζονται. 'Η κόρη τού ήλιου, 
ή Κίρκη ή μάγισσα, πού μεταμορφώνει τούς 
άνθρώπους είς ζφα, είνε ή ύπουλος καί επί 
φοβος δύναμις πού ύποδουλώνει τάς ψυχάςδιά 
τών μαγικών θέλγητρων τής ηδονής. Τά αν
θρώπινα πάθη είνε ή Ακαταγώνιστες σειρήνες 
τών δποίων τά μελψδικά τραγούδια άντηχούν 
δπως ή θωπείες τών κυμάτων. "Αν δ άσύνε- 
τος ταξειδιώτης πλησιάση διά νά τ’ άκούση, ή

βάρκα του θρυμματίζεται επάνω στους βρά
χους τής ζωής. Καί τότε άντί τών δνειροπο- 
ληθέντων εναγκαλισμών, αίσθάνεται τά νύχια 
τών πουλιών νά βυθίζονται εις τήν σάρκα του. 
Αύτό πού μακριά τού Ιφαίνετο ως άνθη δρο
σερά Ιπάνω σέ όχθη μαγική, δέν ήταν από 
πλησίον τίποτε άλλο παρά αίματωμένα ράκη 
καί κόκκαλα σκορπισμένα.

Μέσα είς τήν αίωνίαν κονίστραν τού κό
σμου ό άνθρωπος είνε ύποχρεωμένος νά πα
λαίση εναντίον δλων τών επικινδύνων ροπών 
καί ν ’ άπωθήση μακράν του τήν ταπεινωιικήν 
ύποδούλώσιν τής επιθυμίας. Ευτυχής εκείνος 
πού εξέρχεται νικητής μέ τό μέτωπον στεφα- 
νωμένον από τήν άδιάκοπον αυτήν πάλην τής 
ζωής. Ευτυχείς οί μάρτυρες πού κατέκτησαν 
τήν χρυσήν δάφνην κάτω άπό τά δόντια τών 
λεόντων ! ’ Αλλά ποιος είμπορεΐ νά είνε βέ
βαιος περί τής νίκης; Άλλοίμονον. Ά ς  μάς 
φυλάττη δ Κύριος άπό κάθε πειρασμόν.’Εκεί
νος πού αίσθάνεται τήν άδυναμίαν του, τό ά- 
σφ'αλέστερον είνε ν’ άποσυρθή είς τήν έρη
μον. Ά ν  τό δεξί σου μάτι σέ σκανδαλίζη, βγάλε 
το. Καλίτερον είνε νά είσέλθη κανείς μονό
φθαλμος είς τήν βασιλείαν τών ούρανών παρά 
νά κατεβή μέ τά δυό του μάτια εις τήν γέεν- 
ναν τού πυρός.

Οί άσκηταί περνούσαν εύχαρίστην ζωήν. 
Πότε εκαλλιέργουν τήν γην καί πότε Ιβυθί- 
ζοντο είς μελέτας εύλαβείς. Μερικές άγριες ρί
ζες καί μερικοί χουρμάδες ήρκουν διά τήν τρο
φήν των. Διά νά ποτίση τόν μικρόν του κή
πον πού ήτο όλόγυρα άπό τήν καλύβαν του 
δ Ίλαρίων έφερνε τό νερό άπό τό ρυάκι πού 
Ικελάρυζεν δλίγον μακρύτερα άπό τό κελί του 
μέσα ’ς τό χλοερώτερο μέρος τής όάσεως. Λε
πτότατα δλογάλανα λουλούδια Ιστόλιζαν τήν 
δχθην τού ρυακίου καί έπλημμυροϋσαν τόν 
άέρα άπό εύωδίαν. Ά π ό  τούς καλαμιώνας τού 
ρυακίου άνεδίδετο μία γλυκυτάτη μουσική. ’Έ 
πειτα δ εύθυμος θόρυβος τών στροβιλιζομέ- 
νων πιδάκων πού άνελύοντο είς χονδράς στα
γόνας επάνω είς τήν ύγράν χλόην. Πιό κάτω 
τά κινούμε« μαργαριτάρια Ιπάνω ’ς τά πλα- 
τειά φύλλα τών νούφαρων έθελγον τό βλέμμα. 
Αλλού πάλιν δπου ή κοίτη ήτο βαθύτερα, τό 
νερό κάτω άπό τούς ήμιγύρτους κλάδους τών 
δένδρων Ιλάμβανε μίαν μελανήν διαφάνειαν 
πού ώμοίαζε μέ βλέμμα άνθρώπινον. Ό  Ίλα
ρίων τότε ήσθάνετο κάποιαν ταραχήν ενώπιον 
τής οίκειότητος αύτοΰ τού βλέμματος καί άπε- 
μακρύνετο πολλές φορές χωρίς νά έχη τήν τόλ-
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Λλλά που έχουν οπως ημεΐζ μ** , ,
S ;  Φ- í e í
καί πάθη πού τάς παρασύρουν εις τό χ α ς , 
άπό δύναμιν διά ν’ άνθίστανται είς των θλί
ψεων καί τής χαράς τήν φοράν ;

* * *
Κ ά π οτε  δ Ί λ α ρ ίω ν  ήκ ολού θη σε τό  ρεύμα 

τού ρυακίου  μέχρι τής πηγής του  Η  α τμ ό  
σ φ α ίρ α  ή τ ο  βαρειά . Ό > ^ η μ β ρ ι ν ο ς ^  g  
J L  Χά  φύλλα τώ ν  θ ά μ ν ω ν . Ο  λίβας είχε

χλόην. Τό
κίου ώμοίαζε μέ παραπονον, και επανα» ις 
υψηλά δένδρα άντί τής ευθυμου F  ^  ”

"-r. A nvLoc ’Αντώνιος διερχομε- 
:Γ τ ” Γ έ ύ  μον σννήντησε Κενταύρους πού 

Ιού έδειχναν τόν δρόμον του καί Σατύρους που 
τόν Ιπλησίαζαν φοβισμένα καιήσυχσt και του 
προσέφεραν βότανα ζητονντες την ευλογών^το 
Καί όμως διά τόν άνθρωπον δ πόνος είνε

κιαασία. Άλλ’ ή φύσις διατί πάσχει; Το Ιργον 
τής δημιουργίας είνε δπως και ήμεις. Διατι λοι- 
Γόν X  είνε καταραμένον; Αυτη η παρατβτα- 
αένη κραυγή τής άγωνίας των ζωντων πλά
ι ω ν  πού άλληλοτρώγονται, ανέρχεται παν-

η «  * *  r  et r r « X ”0iνού· Καί ή «δ «υνή ουτ11 εινε ° νυ^νος 
άοιιόζει είς τό φιλοδίκαιον του και την καλο
ύ ν  του; Ή  ύπερτάτη τελειότης δει_είνε iv -

των είς τόν γενικόν λυτρωμόν ,
Ό  Ίλαρίων Ικάθησε πλησίον τής κρηνης με 

τήν κεφαλήν βυθισμένην έντός τών χειρων του_ 
Ηκουσε τότε μ ί α ν  κρυσταλλίνην φωνήν να του

U'mL Έ ρω τα , είσαι κουρασμένος. Θέλεις να
π ιής νερό άπό τήν πηγήν μου;

E k  τό άκουσμα τού δνοματος αύτου που
Λ Ι Τ »  δ ·ΐλ«ίί™  » » r -
τησε καί κε(*)αλήν τ°? ' ί  Τποός του μίανωραίαν καί νεαραν κόρην, ως 

τόν Ισπεοινήν άντανακλασιν και,στε 
φανωμένην'μέ άνθη νυμφαίας-Ι’Ωχρές’ άναλαμ-

• λ- Afiac Γΰίπ ΘαΙείας Φλ&θ3· 
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πες άνεδίδοντο άπό τά ολόμαυρα μάτια της. 
Άνεγνώρισεν άμέσως αυτό τό βλέμμα. Τό εΐ- 
χεν ίδή και άλλοτε διά μίαν φοράν όταν ήτο 
νέος ακόμα καί αυτή ή το παιδάκι.

—  Ποία είσαι; ήρώτησε.
—  Νεράιδα με λένε καί μέ γνωρίζεις καλά 

άφοΰ εσύ μου Ιδωκες τήν ψυχήν. Άλλοίμονον 
όμως, τί τήν Ικαμα αυτήν τήν ψυχήν;

Έχαμήλωσε τά μάτια καί κάτω άπό τίς μα- 
κρές βλεφαρίδες της έκυλίσθηκαν επάνω εις τήν 
κρήνην δυο δάκρυα. Τότε ήνωσε τής δυο πα
λάμες της εις σχήμα ποτηριού, έπήρε νερό άπό 
τον βρύσην καί εδωκεν είς τόν 'Ιλαρίωνα νά 
πιή. Τό νερό Ιχύνετο άπό τά δάκτυλά της σαν 
φωτεινά μαργαριτάρια ’ςτόν δύοντα ήλιον. Έ · 
πλησίασε τά χέρια της εις τά χείλη τού άσκη- 
τοΰ, 6 όποιος χωρίς αμφιβολίαν έπιεν άπλη
στος διότι ήσθάνθη ν’ άνεβαίνη Ιπάνω ’ς τό 
μέτωπο του μία άγνωστη μέθη. Τίποτε πλέον 
δεν έσκέπτετο, παρά μόνον τήν έ'βλεπεν άκίνη- 
τος καί Ικστατικός.

—  Διατί μ’ Ιγκατέλειψες; του έλεγε. Δεν ή
μουν παιδί σου; έφοβήθηκα όταν είδα νά κατε
βαίνουν τά άφθονα νερά. ’Ήμουν μέσα σ ’ τήν 
βάρκα πού εκείνος επήρε τά κουπιά καί μ’ έ
σπρωχνε Ιπάνω είς τούς υφάλους.

—  Ποιος; Γιό ποιον όμιλεΐς;
—  Γιά Ικεΐνον πού μοΰ Ιπήρε τήν ψυχήν 

πού εσύ μοΰ εδωσες.
Ό Ίλαρίων ήσθάνΟη ένα μαύρο σύννεφο νά 

σκεπάζη τά μάτια του.
Εκείνη έξηκολοΰθησε.
—  Έφώναξα βοήθεια. Ή σουν λοιπόν τό

σον μακριά πού νά μή μ’ άκούσης; Έκεΐνος 
τότε μέ έκύταξε μέ δργήν καί μέ ήρώτησεν αν 
έχω νά πληρώσω τον ναΰλο μου- Έκοκκίνισα 
χωρίς νά του άπαντήσω. Τότε ¿πήδησε σ ’ τήν 
άκροποταμιά καί μέ τό πόδι του έσπρωξε τήν 
βάρκα. Έ γώ έκλεισα τά μάτια μου καί το 
βεΰμα μ’ έρριψε σ ’ τήν απέναντι όχθη. 'Ο θεός 
άς τόν συγχώρηση όπως κΙγώ τον ¿συγ
χώρησα.

— Είσαι πρόθυμος ’ς τό συγχωρείν, λέγει ό 
Τλαρίων μέ φωνήν ύπόκωφον. “Οταν μία γυ
ναίκα άπατηθή τόσον θλιβερώς, έπρεπε τού- 
λάχιστον ή καρδιά της νά σκληρυνθή.

Καί Ικείνη άπήντησεν ήσυχα-ήσυχα.
—  Τόν άγαποΰσα.
'Ο  Τλαρίων έσκυψε τό κεφάλι. Ύστερα τοΰ 

Ιφάνη πώς ένα φεΐδι ώρμησεν έπάνω του καί 
τοΰ κατεξέσχισε τήν καρδιά^ ’Έκαμε τόν σταυ
ρόν του καί ή οπτασία έξηφανίσθη άλλα τό.

δάγκαμα τοΰ φειδιοΰ τό ήσθάνετο πάντοτε. 
* * *

Ή  νύχτα είχεν άπλωθή τριγύρω του. 'Ολό- 
μονος πλησίον τής πηγής ήκουε τήνκλαυθμη- 
ράν φωνήν τοΰ νεροΰ πού τοΰ εφαίνετο σάν 
κραυγή ψυχής ξεσχισμένης. Έστρεψεν άμέσως 
τρέχοντας είς τήν καλύβα του. “Οταν περνούσε 
σιμά ’ς τό ρυάκι όπου τ’ άστέρια εκαθρεφτί- 
ζοντο, Ινόμιζεν ότι βλέπει ένα άπό τά βλέμ
ματα έκεΐνα πού τοΰ είχαν κάψει τήν καρδιά. 
Ένόησεν ότι μεταξύ τής πηγής καί τής νέα; 
εκείνης κόρης δπήρχεν κάποια μυστηριώδης 
σχέσις. ’Ασφαλώς ή Όντίνη ήτο νεράιδα. ’Αλλά 
διατί τόν είχε φωνάξει μέ τό όνομα Έ ρω ς πού 
χρόνια τώρα τό είχεν αφήσει; Αΰτό τό όνομα 
πού εΐνε τό σύμβολον τής επιθυμίας, τό είχεν 
εγκαταλείψει όταν άπεσύρθη καί άπό τά εγ
κόσμια. Πώς λοιπόν αυτή τό έμαθεν δν δεν 
είνε συνεργία τοΰ σατανά; "Αχ, όλεθριον πλά
σμα δημιουργηθέν διά τήν απώλειαν τών α 
γίων, τί μέ θέλεις; Έπροσπάθησε νά προσευ- 
χηθή άλλα δέν τό κατώρθωσε. Μέσα ’ ς τήν 
ψυχήν του ένοιωθε νά βράζη ή οργή εναντίον 
τής κόρης, εναντίον τοΰ έαντοΰ του καί εναν
τίον τοΰ Σατανά πού ήρχετο νά ταράξη την 
γαλήνην του τήν άσκητικήν.

Είδε καλά πλέον ότι Ιτιμωρήθη διά τήν υ
περηφάνειαν του καί έλεγε.

— Έπίστευα τόν εαυτόν μου πολύ δυνατόν 
καί μακράν άπό τής τρικυμίες τοΰ βίου. “Ε
βλεπα μέ οίκτον όλους αύτούς πού έβασανί- 
ζοντο μέσα ’ς τό πέλαγος τής ζωής καί τώρα ;

Άλλά μετ’ ολίγον μονολογών Ιξηκολούθησε.
—  Λοιπόν τώρα τ ί; Το κακόν ονειρον πού 

σάν εφιάλτης επίεζε τό σιήθος μου εξηφανί- 
σθη. Είμαι ήσυχος πλέον καί ή ψυχή μου γε
μάτη άπό γαλήνην. Μοΰ άνέφερε τό παλαιόν 
μου όνομα “Ερως, άλλ αύτό τό όνομα δέν 
είνε ίδικόν μου πλέον. "Ω ναί, ήθελε ν’ άνα- 
ζωογονήση τήν παλαιόν μου φλόγα τήν σβυ- 
σμένην, άλλ’ Ιγώ προ πολλοΰ έπνιξα μέσα μου 
κάθε πόθον. Τί μέ μέλει Ιμένα διά την ψυχήν 
μιάς νεράιδας, άφοΰ έχω τήν ίδικήν μου <ία>- 
χήν νά σώσω ; "Αν αυτή έχασε τήν «ίωχήν της 
δς τήν ζητήση άπό Ικείνον πού τής την επήρε 
καί ας κάμη δ,τι θέλει. Ποιος τήν εμποδίζει 
διά τήν σωτηρίαν της ν’ άποσυρθή καί αυτή 
εις μοναστήρι; Καί τό κάτω-κάτω τής γραφής 
τί μ’ ενδιαφέρει; Ούτε τήν σκέπτομαι κδν καί 
μάλιστα κοκκινίζω άπό εντροπήν, σάν ένθυ- 
μοΰμαι μόνον ότι έστω καί διά μίαν στιγμήν
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άφησα τήν σκεψιν μου νά τήν ταλανίση ή
άνάμνησις της.

Είσήλθε μέσα ’ςτό  κελί του καί προσεπάθει
ν’ αναπόληση τήν φυσιογνωμίαν τής Ύπατίας. 
Ενθυμείτο τήν σεμνήν καλλονήν της πού ε- 
πλημμυροΰσε τής ψυχές μέ μίαν θείαν γαλήνην.
Ή  εύμορφιά της ήτο μία λίμνη ήσυχη καί γα
λανή όποϋ μέσα της εκαθρεφιίζετο ό ούρανός. 
Ά λ λ ’ ή άλλη, ή Νεράιδα; Άλλοίμονον. Τό 
βλέμμα της υγρόν καί σκοτεινόν πού δύσκολα 
επίσης τό λησμονεί κανείς, ήτο σάν κρατήρας 
ήφαιστείου. Μόλις τό άντίκρυσα, αΐσθάνθηκα 
άμέσως τόν ίλιγγον τήςάβύσαου.Άλλ’ Ιπί τέλους 
ιδού όπου Ισώθηκα.’ Αναμφιβόλως κάποιος άγα- 
θός άγγελος άγρυπνοϋσε’ ςτό πλευρό μου . . . 

Έ ξαφνα δμωςετινάχθη έπάνω καί έφώναξε'
— Σύ εδώ ; "Ω Θεέ μου ! Τί θέλεις Ισύ Ι δ ώ ; 
Ή  θύμα τής καλύβας είχεν άνοιχθή καί

αυτή Ιστέκετο δρθία είς τό κατώφλι, Ολόλευκη 
σάν μία άκτίνα φεγγαριού. Ά π ό  τά μεγάλα ο
λόμαυρα μάτια της άνεδίδοντο αστραπές. Τόν
έκύταξε καί είπε.

—  Έ ρως, Ιδού με. Κρύψε με, προστατέυσε
με, σώσε με.

Καί ερρίφθη ’ ς τήν αγκαλιά του.
—  Ά ς  ψύγωμε γλίγιορα, ώ  Έ ρω ς, διότι 

μας κυνηγούν. Έ τρεξα χωρίς νά κυτάξω πίσω 
μου. θαρρώ  πώς ακούω πάντοτε τά βήματά των.

Ό  Τλαρίων ¿περπατούσε μέ αύτήν παρά 
τόν Νείλον μέσα είς τήν έρημον. Ή  Νε
ράιδα τοΰ ώμίλει άσθμαίνουσα καί πυρέσσουσα. 
Τοΰ διηγείτο τήν ζωήν της, τής περασμένες 
θλίψεις, τής τωρινές άγωνίες της, τούς τρόμους 
καί τούς κινδύνους της. Ή θελαν νά τήν άλυσ- 
σοδέσουν καί νά τήν κρατήσουν αιχμάλωτον. 
Τήν κατεδίκαζαν είς αίωνίαν σιωπήν. Άλλα 
ποιος ήμπορεΐ νά Ιμποδίση τό νερό τών πη
γών νά μή ρέη καί νά μή κελαρύζη; Καί ή 
φωνή της κομμένη κάθε στιγμήν άπό τούς λυγ
μούς, ώμοίαζε μέ τήν μελφδίαν ρυακίου. Καί 
ό Τλαρίων άντί νά την άκούη τήν έβλεπε μό
νον καί ευρισκεν ότι ή κόρη αυτή τής Ιρήμου 
βέβαια δέν είχεν άδικον. Ήσθάνετο μόνον ότι
ήτο δυστυχής χα'ι τής έλεγε·

—  Μή φοβάσαι, κΙγά δέν θά σ ’ δφήσω νά
σέ βλάψη κανείς.

Καί εκείνη άπήντησε·
—  “Ολοι είνε εναντίον μου, όλοι. Παντού καί 

πάντοτε, άπό τήν άρχήν τοΰ κόσμου. Τί κακόν έ 
καμα ; "Ολοι με κατηγορούν καί μέ καταρώνται 
άλλά σύ, ώ  "Ερωτα, τούς πιστεύεις αύτούς;

—  'Οχι, εγώ δέν πιστεύω κανένα, διότι είσαι 
τόσον εύμορφη πού είνε αδύνατον νά είσαι

ίΙβοσ»πογβα».ί« Μ  KUo*i*V<
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κακή. "Οσοι σέ βλέπουν μαγεύονται. Είσαι γε
μάτη άπό αστραπές και βροντές. Τό βλέμμα 
σου καταιγίδες σκορπφ Νά, γιατί κάτω άπό 
κάθε σου βήμα σέρνεις τά πάθη καί τά μίση. 
Τό ξέρω, σφάλμα σου δεν είνε αυτό, άλλ’ αύτή 
εΐνε ή μοΐρα σου. Ά ν  είσήρχεσο εις τον πα
ράδεισον, οί άγγελοι προς χάριν σου θά εγί- 
νοντο κομμάτια μεταξύ των.

Καί μέσα του έλεγε.
—  "Ω, μήπως δεν τό αισθάνομαι δτι κ1 Ι- 

μένα θά μέ φονεύσης;
Την Ιπεβίβασε μέσα ςτήν βάρκα πού έσχιζε 

τά χρυσά νερά τοΰ Νείλου.
Ή  Νεράιδα τοΰ ειπε.
—  Σ ’ ευχαριστώ, ώ  "Ερως. Τώρα θά χάσουν 

πλέοντα ίχνη μου. Σ'ευχαριστώ, έτσι Ισώθηκα.
Καί τοΰ έσφιξε σπασμωδικώςτάδυότου χέρια.
Έκάθισε σιμά του. Είμαι κουρασμένη, τοΰ 

λέγει, καί άφοΰ εστήριξε τό ώραΐον της κεφάλι 
επάνω ’ςτό στήθος του άπεκοιμήθη. Ο  Τλα- 
ρίων έφ’ όσον ή κόρη άνεπαύετο επάνω του, 
ήσθάνετο τής φλεβές του νά φρικιοΰν άπό α
γωνίαν καί ευδαιμονίαν. Τήν έβλεπε κοιμωμέ- 
νην καί ήθελε νά τήν ρουφήξη. ’Εκείνη ώνει- 
ρεύετο. Ό  ύπνος της ήτο ταραγμένος, Καί δ 
άσκητής τήν έβλεπε καί εσκέπτετο. Τί νά ονει
ρεύεται 'άραγε. “Αχ, πόσον Ιπεθύμει νά ίγνώ.- 
ριζεν εις ποιον χάος Ιπλανώντο τά όνειρα της 
καί τί Ισκέπτετο. Ίσ ω ς  Ικεϊνον πού άγαποΰσε. 
Πρός στιγμήν Ισκέφθη νά τήν φονεύση ’ς τδν 
ύπνο της χωρίς νά τήν κάμη νά ύποφέρη. καί 
υστέρα νά πεθάνη πλησίον της. Νά πιή τήν ψυχήν 
της εις τήν τελευταίου της Ικπνοήν διά νά εΐνε ' 
βέβαιος δτι ποτέ πλέον δέν θ ’ άνήκη είς άλλον.

Τό μονότονο τραγούδι τών κωπηλατών άνε- 
μιγνύετο μέ τό πλατάγισμα τών κουπιών επάνω 
’ς τό νερό. Ό  ουρανός ήτο έναστρος καί ό Ίλα- 
ρίων έβλεπε τόν Γαλαξίαν πού λέγουν πώς εΐνε 
δ  δρόμος τών ψυχών. Καί άπ’ Ικεΐ, λένε πάλιν, 
δτι κατήλθον ή ψυχές άμα ο  πόθος τής Ικάλε- 
σεν είς τήν γην. 'Η  μέθη τής ζωής Ιβάρυνε τά 
φτερά των κ’ έτσι αίχμαλωτίσθησαν μέσα 'ςτήν 
φυλακήν τοΰ σώματος. Ά λ λ ’ εκείνες πού άγα- 
πήθηκαν έπάνω ’ς τόν ουρανό πάντοτε συναν
τιόνται καί αναγνωρίζονται κ’ Ιδώ κάτω. Διατί 
δμως μερικές φορές νά συναντιόνται πολύ 
άργά; Έάν ήδύναντο μέ μόνην τήν δύναμιν 
τής επιθυμίας νά πετάξουν είς τά υψη, πρός 
τήν αίωνίαν γαλανήν των πατρίδα, αίωνίως 
μόνες ή μία ’ς τήν αγκαλιά τής άλλης, κΐγώ 
τώρα θά έφευγα ’ςτά  δψη μαζί με τήν Ον- 
τίνη, μακράν τών άνθρώπων καί τών άγγέλων,

όπίσω καί άπο τά τελευταία αστέρια καί άπό 
τά βλέμματα τοΰ θεοΰ άκόμα.

Ή  κόρη μέ τής πρώτες λάμψες τής χαυραυ- 
γής Ιξύπνησεν. Ό  Ίλαρίων άνέπνευσε ολόκλη
ρον τό άρωμα πού άνεδίδετο άπό τό βλέμμα 
της γεμάτο άπό ύγρόιητα καί χαμόγελο. Αί 
ακτίνες τοΰ άναιέλλοντος ήλίου Ιφώτιζαν τό 
κοινόβιον που εΐχεν Ιδρύσει Ιπί τής όχθης τοΰ 
Νείλου Μαρία ή Αίγυπτία. ’Εξήλθον άπό τήν 
βάρκαν καί εστάθησαν εμπρός ’ς  τήν θύραν 
τοΰ κοινοβίου ή οποία ήνοίχθη αυτομάτως. Ή  
γηραιά ήγουμένισσα επαρουσιάσθηκε τριγυρι- 
σμένη άπό τής λευκοφορεμένες καλόγρηες.

—  Σ ’ Ιπρόσμενα παιδί μου, ειπεν ή ήγουμέ
νισσα είς τόν Ίλαρίωνα. Νά ήξερες πόσον είμαι 
ευχαριστημένη άπό σένα. "Εσωσες μίαν ψυχήν.

Και παίρνοντας τήν Νεράιδαν άπό τό χέρι 
τής λέγει.

— ’Έλα μαζί μου, Μαρία, καί κάθισε μαζί 
μέ τής άλλες άδελφές σου.

Τά δλόλευκα φάσματα «τριγύρισαν τήν νεα- 
ράν κόρην. Ό  Ίλαρίων ή θέλησε νά τήν άκο- 
λουθήση, άλλ’  ή ήγουμένισσα τοΰ άνέκοψε τήν 
κίνησιν λέγοντας,

— Δέν είμπορεϊς νά διαβής τό κατώφλι τοΰ α
σύλου τών παρθένων. Γύρισε ’ςτό κελί σου καί ’ς 
τήν Ιρημία σου.Τώρα νά ευχαρίστησης τόν θεόν 
πού σέ ώδήγησεν έως Ιδώ και παρακάλεσε τον νά 
εΐνε πάντοτε μαζί σου!

·*«
"Οταν ή θύρα τοΰ κοινοβίου εκλείσθη όπι

σθεν του δ Ίλαρίων ήσθάνθη τά γόνατα του 
νά τρέμουν, Ήκουε τό αιματου νά χτυπφ μέσα 
’ς τής άρτηρίες του και ένοιωθεν ένα χέρι νά 
σφίγγΤΙ τήν καρδιά του-Ένόησεν δτι τό πάν εΐχε 
τελειώσει και δέν θά έπανέβλεπε ποτέ πλέον είς 
αύτόν τόν κόσμον τήν ώραίαν κόρην. ’Αλλά μή
πως ήτο βέβαιος δτι θά τήν Ιπανεύρισκεν εις 
τόν άλλον κόσμον τόν ούράνιον; Έγονάτισεν 
εμπρός εις τήν θύραν διά νά φιλήση τό χώμα 
πού είχαν πατήσει τά πόδια της, καί τά δάκρυα 
του θερμά καί χονδρά έβρεξαν τά χέρια του.

Έπέσιρεψε μόνος άπό τόν ίδιον δρόμον πού 
μαζί προ ολίγου είχαν περάσει. Είς τήν διάβασίν 
του οί δαίμονες τόν έπερίπαιζαν γελώντες. "Οταν 
Ιφθασε πλησίον τής πηγής τοΰ εφάνη δτι ήκουσε 
μίαν ¡ταραπονεμένην φωνήν νά τοΰ λέγη.

—  Ά χ , δυστυχισμένε, τί έκαμες;.
Είσήλθε κατόπιν εις τό κελί του καί Ιγονά- 

τισεν εμπρός είς τόν ’Εσταυρωμένον. Ό  γλυκύ
τατος Ίησοΰς τόν έβλεπε μ’ ένα βλέμμα ώργι- 
σμένον ώς νά τοΰ έλεγε.

263

—  Είς τήν λατρείαν μου ή θέλησες ν ’ άνα- 
μίξης τήν λατρείαν τής αίωνίας Ιχθράς μου, 
τής βασιλίσσης τοΰ φθαρτού κόσμου, τής Ζωής 
πού κατεδίκασα, τής Φύσεως πού καταρά- 
σθηκα. Βλέπεις δμως τί σοΰ έκαμεν ή μεγάλη 
σου Ίσις, ή μάγισσα αυτή πού σ ’ εγοήτευσε 
μέ τά τραγούδια της; ’Εγώ δέχομαι δ τι μοΰ 
ανήκει, τήν προσφοράν πού άλλοτε μοΰ άφιέ- 
ρωσες. Ή τ ο  τό άπολωλός πρόβατον πού έπ- 
ανεΰρον καί τό συναποφέρω μέσα είς τήν αγ
κάλην μου. 'Αλλά διά νά εξαγοράσης τήν ψυ
χήν της, χρειάζεται ή θυσία τοΰ αίματος. Γί
νου έσύ τό θύμα. Σκόρπισε τήν θλΐψιν σου ως 
σπονδήν διά τήν αίωνίαν της σωτηρίαν καί 
πρόσφερε τήν καρδίαν σου ως δλοκαύτωμα εις 
τόν βωμόν τής άπολυτρώσεως.

'Ο  λευκός καί δ  μαύρος άγγελος του έστεκαν 
είς τής δύο πλευρές τής καλύβας του. Ό  πρώ
τος έλεγε.

— Διατί παραπονεΐσαι; Διστάζεις νά θυσια- 
σθής διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής της; ’Εάν 
κανείς σοΰ έλεγε: Θέλεις με τόν σιωπηλόν σου 
πόνον νά τήν σώσης, χωρίς αύτή νά ΰπο- 
πτευθή τίποτε; Βεβαίως θά τό έδέχεσο. Διατί 
λοιπόν παραπονεΐσαι τώρα; "Η μήπως λυπεΐ- 
σαι διότι έσώθη χωρίς κ’  Ισύ νά τό θέλης;

Καί ό  άλλος ό μαύρος άγγελος ήρχισε νά 
τοΰ λέγχι, μόλις Ισιώπησεν ό πρώτος.

—  Έκτύπησεν είς τήν θύραν σου καί ¿ζή
τησε τήν προστασίαν σου. Διατί έσύ νά τήν 
έμπιστευθής είς ξένα χέρια; ’Ιδού λοιπόν πού 
Ιβυθίσθης καί πάλιν είς τήν έρημίαν καί τήν 
σιωπήν. Μία φωτεινή ακτίνα έφώτισε τήν νύ
κτα τής ζωής σου κ’ Ισύ τήν άφησες νά σοΰ 
φύγη διά νά μή λησμονήσης ποτέ τήν Ινθύμη-

σίν της. Δυστυχισμένε άνθρωπε, ή εκπλήρωσις 
τοΰ καθήκοντος άφησε μέσα είς τήν καρδιά 
σου τώρα θλίψεις πού εΐνεΆμοιες μέ τήν τύ- 
ψιν τοΰ συνειδότος.

Ό  Ίλαρίων Ισηκώθη κατόπιν καί έκρυψε τό 
πρόσωπόντου Ιντόςτών χειρών του μονολογών.

—  Καί νά μή μοΰ επιτρέψουν ούτε νά τήν' 
άποχαιρετήσω καν. Μέ άπέσπασαν άπό τήν 
ζωήν της διά παντός διότι ήθελαν νά τήν σώ
σουν. ’Αλλά μήπως έγώ ήθελα την καταστρο
φήν της; Δέν είμαι Ô κακός της δαίμονας, δχι 
δέν είμαι. Έ γ ώ  άπλούστατα ήθελα νά τής α
νοίξω τήν θύραν τοΰ Ιδεώδους, νά τήν κάμω 
νά άναπνεύση τόν άέρα τών μεγάλων Ιδανι
κών, να τήν άνυψώσω είς τόν Ιδικόν μου ου
ρανόν' Άλλα διατί δέν τό έκαμα; Μία λέξις 
μόνον ήτο αρκετή διά νά διαιωνίσω τής ώρες 
αύτής τής θλιμμένης νύχτας. Καί δμως αύτήν 
τήν λέξιν δέν τήν έπρόφεραν τά χείλη μου. 
Έκρατοΰσα μέσα εις τά χέρια μου τό δνειρόν 
μου πού άφησα καί μου έφυγε. Ά χ , εΐμαι τό
σον δυστυχής τώρα. Διατί λοιπόν νά ζήσω ; Τί 
νά τήν κάμω μια τέτοια ζωή; "Αν κινδυνεύη, 
δέν είμαι πλησίον της. "Αν μέ καλή είς βοή
θειαν, δέν τήν ακούω. Τό βλέμμα της δέν θά 
συνάντηση ποτέ τό ίδικόν μου. Θεέ μου, Θεέ 
μου, λυπήσου με!

Ή  προσευχή του είσηκούσθη. Τά μάτια του 
έκλεισαν καί τό κεφάλι του Ιβυθίσθη είς τόν
αιώνιον ύπνον.

— Ένικήθη, λέγει δ  μαύρος άγγελος, εΐνε
ίδικός μας.

Ό  λευκός άγγελος δμως, άφοΰ Ινέτεινε τήν 
άκοήν του δλίγες στιγμές, εΐπε :

—  Σιωπή, προσεύχονται δι’ αύτόν, Ισώθη. 
[Διασκενή Πέτρου Ζητσννιάχη] LOUIS MENARD
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Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ

Δ έν θέλω να  όπομνήσω ούτε τόν βίον του 
ό όποιος Ιδώ δεν μάς ενδιαφέρει, ουτε τό 

■ Έ ργον του τό μουσικόν ( εν «σκολιόν» ή άσμα 
παρασυμπόσιον), μοναδικόν καί άπολεσθέν, 
άλλα μόνον κάποιας γενικάς γραμμάς άπό τάς 
δοξασίας αυτοΰ ώς μουσικού.

‘Από τα μουσικά «Προβλήματα» 1 πολλά άνα- 
φέρονται είς τήν άκουστικήν· άλλα άφορώσιν είς 
την φωνήν ή είς τά μουσικά δργαν«· ή φιλοσοφία 
ή ή αισθητική αποτελεί τό άντικείμενον των 
γενικωτέρων και των μάλλον ενδιαφερόντων.

«Διατί, ερωτρ 0 ’Αριστοτέλης, μάς ευχαριστεί 
περισσότερον ή μονφδία δταν συνοδεύεται άπό 
αυλόν ή δταν συνοδεύεται άπό λύραν; ”Η 
διότι πάν τό ήδύ άναμιγνυόμενον μέ ήδύ άπο- 
βαίνει ήδύτερον; Ό  δέ αύλός εΐνε ήδύτερος 
τής λύρας . .» .

Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει άκόμη καί τόρα ενίοτε. 
'Ο  αύλός ό άναγγέλλων την είσοδον τού Ό ρ· 
φέως είς τά Ήλύσια Πεδία εΐνε ήδύτερος τής 
λύρας άπό τήν οποίαν συνοδεύεται είς τον ου
δόν τού "^δου. Τ α  πνευστά όργανα των Αρ
χαίων είχον άπέναντι των οργάνων των των 
εγχόρδων τά όποια Ικρούοντο μόνον διά των 
δακτύλων (ρίηοόε), ενα μέγιστον πλεονέκτημα- 
ήδύναντο νά συνδέουν τούς ήχους καί νά τρα
γουδούν. Άλλά τήν σήμερον αί χορδαί τρα
γουδούν. "Οταν τό τετράχορδον παίζη τούς 
ίδιους ήχους μέ τήν φωνήν μελφδοΰσαν ή καί- 
άποκρίνεται είς αύτήν, ή φωνή του τουλάχιστον 
άμιλλάται κατά τήν ήδύτητα μέ τήν τοΰ αύλοΰ 
καί μάς κάμνει νά λησμονώμεν τήν ξηρότητα 
καί τό αίώννον ρΐι,ιΐοοΤο τής λύρας ή τής άρ- 
χαίας κιθάρας.

Καθορίζων τό Ιδεώδες των αρχαίων, ό συγ- 
γραφεύς τών μουσικών «Προβλημάτων* πολ- 
λάκις καθώρισε τό ίδικόν μας ίδεώδες, ότέ μέν 
κατ’ άναλογίαν καί άλλοτε κατ’ άντιλογίαν.

« Ά σμ α  συνοδευόμενον άπό πολλούς αύλη- 
τάς ή άπό πολλάς λύρας δεν είναι εύχάριστον, 
διότι συγκαλύπτεται καί εξαφανίζεται ή φωνή ».
Τό τοιοϋτο δεν εΐνε Αληθές δσον άφορρ ήμάς. 
Πολλοί άπό τούς συγχρόνους μας δεν φαίνον
ται νά λυπούνται διά τήν έκλειψιν ταύτην, καί 
ή ορχήστρα ή ή συμφωνία επαρκεί πρός τέρ- 
■ψιν των.

1 'Ο σ α  περί'Αρμονίαν.

Άλλά ό Αριστοτέλης διετύπωσεν άλλους κα
νόνας οί όποιοι άκόμη μάς διέπουν.

« Διατί αφού ή Ανθρώπινος φωνή εΐνε τερ
πνή , τέρπει όλιγώτερον από αύλόν ή λύραν 
δταν τό άσμα σιερήται λόγων καθώς τό ασμα 
έκείνων οί όποιοι τερετίζουν; ” Η μήπως ή 
φωνή μόλις παύση μιμουμένη διά τοΰ λόγου, 
δεν τέρπει πλέον όμοίως» ;

Αύτό Ακριβώς εΐνε, καί ό λόγος άποτελεΐ 
έν μέρει τό Οέλγητρον τής φωνής κδν άδού- 
σης· δι’ αύτό τόσα μελοδράματα, κατά τό 
πλεΐστον ιταλικά, τά όποια ή φωνή έτρα- 
γουδούσεν άκατάπαυσια άλλά χωρίς νά  λίγη 
τίποτε, Απωλέσθησαν. Δι' αυτό είς τό άλλο 
άκρον τής μουσικής, εΐς τά μελοδράματα τού 
Βάγνερ, ή φωνή φαίνεται περιττή, άν μή καί 
άποτροπαία, όταν ή ορχήστρα ή όποια άλλως 
άλλως τε όμιλεί Αντ αυτής, εμποδίζει ν’ άκού- 
σωμεν τί αύτή λέγει.

« Διατί ε’ινε τερπνότερον ν’  άκούωμεν άδό* 
μενα μέλη τά όποια γνωρίζομεν ήδη ή μέλη 
Ιντελώς άγνωστα; Μήπως διότι δταν γνωρίζω* 
μεν τά αδόμενα δυνάμεθα νά παρακολουθήσω- 
μεν ευκολώτερον τόν άδοντα ώς κάποιον ό ό
ποιος βαδίζει πρός ώρισμένον τέρμα » ;

—  Δι,’ 'αύτό άναμφιβάλως. Ά λλά  καί διότι 
«εΐνε γλυκύ νά Ιμβαθύνη τις είς τάς κεκτημέ- 
νας γνώσεις»· καί νά αισθάνεται πάλιν, θά ή- 
δύνατο νά πρόσθεση ό φιλόσοφος, τάς συγκι
νήσεις τάς όποίας ήσθάνθη ήδη άπαξ.

« “Αρχών, λέγει ό  χορός ιών γερόντων πρός 
τόν Πέρδικάν επανερχόμενον, είνε γλυκύτερον 
νά επανευρίσκωμεν δ τι ήδη άγαπώμεν ή ν ’ Α- 
σπαζώμεθα ίν  νεογνόν». Είς άπό τούς θεμε- 
λιωδεστέρους νόμους τής μουσικής στηρίζεται 
είς αύτό τό γλυκύ συναίσθημα. 'Ως ό ήρως τοΰ 
Βίκτωρος Ούγγώ, ή μουσική είνε «δύναμις ή 
όποία βαίνει πρός τά πρόσω». ’Αλλά εΐνε επί
σης καί δύναμις ή όποία επανέρχεται. Εΐνε 
τοιαύτη σχεδόν είς δλα τά εϊδη τής μουσικής 
καί υπό τάς πλείστας τών μορφών. Fuga, ro 
m ance μέ πολλάς στροφάς, σονάτα, συμφω
νία, καί αύτό άκόμη τό leitm otiv τοΰ Βάγνερ, 
δεν ύπάρχει έν άπό τά τυπικά αυτά είδη, τό 
όποιον νά μή τηρή έστω καί λεληθότως, ύπό 
τήν ποικιλίαν τών άναπτύξεων καί τών μετα
μορφώσεων, τήν άρχήν τής επφδοΰ, τής έπα- 
ναλήψεως καί τής Ιπιστροφής.
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’ Εκείνο τό όποιον περί πολλοΰ ποιείται ό 
Αριστοτέλης μουσικός εΐνε ό ήθικός χαρακτήρ, 
ή ηθική άξία τής μουσικής. Ά π ό συμφώνου 
μετά τών συγχρόνων τον  καί τών συμπατριω
τών τον δεν παραδέχεται δτι ή μουσική ύφί- 
σταται αυτή καθ’ εαυτήν καί δι’ Ιαυτήν. « Διατί 
άπό δσα «ίσθανόμεθα, μόνον « ί άκουστικαί 
αντιλήψεις άσκοΰσιν ήθικήν επίδρασιν; Διότι 
ή μελφδία, καί αν έτι στερήται λόγων, επιδρρ 
Ιπί τοΰ ήθους· άλλ’ δμως οχι καί τό χρώμα, 
ούτε ή οσμή, ούτε ό χυμός».

Ό  έρως πρός τήν μουσικήν παραφέρει εν
ταύθα τόν συγγραφέα τών «Προβλημάτων» 
καί τόν καθιστά άδικον. Καλά Ιπί τέλους διά 
τάς όσμάς καί διά τούς χυμούς, διά τάς δύο 
αύτάς αισθήσεις αί όποιοι δέν παρήγαγον καμ- 
αίαν τέχνην. Άλλά τά χρώματα έχουσι, κα
θώ ς καί οί ήχοι, τήν ήθικήν αυτών αξίαν, 
την ήθικήν αυτών δύναμιν. Εις πίναξ είνε ε
φάμιλλος μιάς συμφωνίας καί τό «ήθος» 
τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου ή τοΰ ‘Ραφαήλ εΐνε ε- 
φάμιλλον τοΰ ήθους τοΰ Μπετόβεν ή τοΰ Μό- 
ζαρτ.

Ό  Αριστοτέλης, άφοΰ παρεχώρησεν είς τήν 
μουσικήν παραπολλά, έπειτα παραπολλά άρ- 
νείται είς αυτήν. Δέν αναγνωρίζει ηθικόν κάλ
λος ή είς τόν βυθμόν καί είς τήν μελφδίαν 
«είς τούς §υθμούς κ^ί είς χήν εναλλαγήν τών 
οξέων καί βαρέων φθόγγων, όχι είς τήν σύγ
χρονον αυτών παραγωγήν άλλά ή συνήχησις 
(οοηβοηΠΑΠΟβ) στερείται ήθους». Είς τήν άρ· 
νησιν ταύτην τό νεώτερον πνεύμα άπήντησε 
δι’ άριστουργημάτων τά όποία παρήχθησαν 
Ιπί σειράν αιώνων. Άλλά καί αυτός ό ίδιος 
ό Αριστοτέλης, ολίγον άπωτέρω, φαίνεται ώς 
νά κολάζη ή νά περιορίζη τήν παρατήρησίν 
του, δν μή καί ν’  άντιφάσκη πρός αυτήν. 
Προσθέτει πράγματι· «Α ί συνηχοΰσαι συγχορ- 
δίαι μάς ευχαριστούν διότι ή τοιαύτη συνήχη- 
σις εινε συγχώνευσις στοιχείων αντιθέτων τά 
όποια δμως έχουν κάποιαν άναλογίαν πρός 
άλληλα. Άλλ’ ή αναλογία είνε ή τάξις ή όποία 
ώς γνωστόν εΐνε φύσει γλυκεία' άλλως τε τό 
κεκραμένον εΐνε εύχαριστότερον τοΰ Ακράτου, 
ίδίαις δταν ύπάρχη ακριβής Αναλογία μεταξύ 
τών εναντίων στοιχείων*. Δέν εΐνε τρόπον 
τινά ώς νά καθιερόνη τόν ήθικόν χαρακτήρα 
τών συνηχήσεων, τών συμφωνιών; Τί λέγω! 
Εΐνε ίσως ώ ς νά προβλέπη τόν ηθικόν χαρα-

κτήρα αυτών τούτων τών διαφωνιών ή παρα
φωνιών· εΐνε ώς νά μαντεύη τό μέλλον «ήθος» 
συμπα'σης τής αρμονίας καί τάς άναλόγους Ικεί- 
νας σχέσεις μεταξύ τών ταύτοχρόνων τόνων, 
διά τών όποιων ή νεωτέρα μουσική έμελλε νά 
πλουτίση τό βασίλειόν της, ώς ή άρχαία μου
σική είχε περιορίσει ή σχεδόν εΐχε περιορίσει 
τό ίδικόν της είς τάς άναλόγους σχέσεις τάς με
ταξύ τών διαδοχικών τόνων.

Άλλά λοιπόν ποία εΐνε ή φύσις τής ήθικής 
τούτης δυνάμεως μέ τήν όποιαν ή μουσική εινε 
προικισμένη ; Κατά τόν ’Αριστοτέλη, εΐνε γοη
τεία καταπραΰνσεω;· ή «κάθαρσις», ή όποία 
μακράν τοΰ νά μάς ταράττη, μάς καθησυχάζει, 
μάς κσταπρ«ύνει, ή όποία «καθαίρει» τήν ψυ
χήν μας καί τήν χαροποιεί. «Τραγουδεί δέ εκεί
νος ό όποιος είνε περιχαρής, Ικτός εάν τό κά- 
μνη εξ Ανάγκης». “Ω 1 δσον δι’ αύτό, πλήρης 
μεταβολή ΰφίσταται τόρα. Τήν Ανάγκην μετε- 
βάλαμεν περισσότερον παρ’ δσον έπρεπεν είς 
φιλοτιμίαν. Τήν θεωροΰμεν ώς Αρετήν. Μάς 
Αρέσει ήδη ή μουσική νά Ιξαπτη τά πάθη μας, 
να παροξύνη τήν δδύνην μας, καί δι’  αυτήν 
Ιπίσης άλλά καί δι' αυτής «τά πλέον Απεγνω
σμένα εΐνε τά άσματα τά ώραιότερα» \

Εΐτε ώς εύλογίαν, είτε ώς πονηράν επή
ρειαν τήν παραδεχθώμεν, ήμποροΰμεν νά συ- 
ζητώμεν δσον άφορρ τό ποιόν, ποτέ δμως δέν 
θ ’  άνακαλύψωμεν τό αίτιον τής μυστηριώδους 
αύτής δυνάμεως Ό  ’Αριστοτέλης δ δποΐος ί
σως δέν άνεμετρησεν αυτήν ολόκληρον, άλλ’  6 
οποίος τήν άνεκήρυξε, δέν ήδυνήθη νά τήν 
κατανόηση. «Διατί οί ρυθμοί καί τά μέλη, ένφ 
είνε φωνή, δμοιάζουσι μέ ψυχικός καταστάσεις 
(έ'οικεν ήθεσι); ”Η διότι εΐνε κινήσεις ώς αί 
πράξεις; “Ήδη δέ ή μέν ενέργεια ήθικόν καί 
ποιεί ήθος. . .* Βεβαίως ό ’ Αριστοτέλης πα
ρέχει μίαν άπάντησιν δι1 αύτών, άλλ’ άπαντρ 
μόνον κατά τό ήμισυ καί ωσάν πλαγίως. Ού
τως δπίσω άπό τά προβλήματα τά όποία ό 
’Αριστοτέλης έλυσε, παραμένει έν, τό βαθύτα- 
τον πάντων, τό οποίον άπλώς διετύπωσε, καί, 
Si' αυτόν άκόμη, ό θεός τόν όποιου ελα'τρευε, 
παρέμεινεν, δπό μίαν έποψιν καί εν τή εσώ
τατη αύτοΰ ούσίρ, ό άγνωστος θεός.
[Μβτάφσ. Χρ.Δαο«λέ|ηΙ CAMILLE BELLAIGCTE

1 «Les plus désespérés sont les chants les 
plus beaux».
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Φ θινοπ ω ρινόν  παραλήρημα.

Α Σ  άφίσωμεν σήμερα τά έργα καί τάς ημέρας. 
Κ ϋτι τι κινείται καί όμιλεί έπάνω εις ιόν ουρα

νόν καί κάτω εις τήν γήν, ώ ς νά θέλη νά μάς πλη
σιάσω. Κ αί κάθε φοράν πού ή Φιίαις σκύβει έως τήν 
ψυχήν μας διά νά μάς είπή κάποια μουσικά λόγια, 
τ ίπ ο τε  άλλο δέν είνε άξιον νά παρευρεθη εις τήν μυ
στικήν αΰτήν συνεννόησιν. Τίποτε άλλο έκτος από 
τήν θλίψιν καί τόν έρωτα.

Καί νά ! μία ψυχή μεθυσμένη από τό δυνατόν κρασί 
του φθινοπώρου παραληρεί κάτω άπό τά περαστικά 
σύννεφα πού διώχνει ό άνεμος:

Ιδού  ό Νυμφίος έρχεται! “Ερχεται άπό τον ουρα
νόν κ ’ έρχεται άπό τά σύννεφα καί άπό τήν εύρύχω- 
ρον θάλασσαν καί άπό τό μακρυνόν δάσος. Καθε  
ψυχή άς λουσθή εις τάς πηγάς τής θλίψεως καί τής 
άγάπης καί δμοια μέ τήν άρχαίαν θεάν άς άνακτήση 
τήν παρθενίαν της διά νά δεχθή τόν Νυμφίον. Χ θές  
ήτο ή 'Ά νοίξις καί ή γή έστρωνε λουλούδια ύπδ τά 
βήματά του καί ήτον δ Νυμφίος φαιδρός, ώσάν τήν 
ώραίαν ανατολήν καί αί ψυχαί πού ήσαν γεμάται άπό 
χαράν τόν ακολουθούσαν με ύμνους καί όρχήσεις. 
Καί δοαι ψυχαί ήσαν θλιμμένιιι άπό τήν θλΐψιν των 
ανέφικτων πραγμάτων, έμεναν όπίσιο δακρυσμέναι χ ' 
έοτέναζαν καί άπέθνησκαν. Καί τώ ρα πάλιν είνε τό 
φθινόπωρον καί ό  Νυμφίος έρχεται μελαγχολικός, 
διότι δ ούρανός ¿στάλαξε τά δάκρυά του έπάνω εις 
τά ξανθά του μαλλιά καί τό δάσος έστρωσε τά πε
θαμένα φύλλα κάτω άπό τά βήματά του. Καί άΐ ψυ
χαί πού είνε γεμάιαι άπό τό φώς τής χαράς ιόν α
κολουθούν ιιέ ύμνους καί δρχήσεις. Καί ζητούν μίαν 
σταγόνα θλίψεως διά νά κάμουν τήν χαράν τοιν γλυ- 
κυτέραν. Καί δσαι ψυχαί είνε θλιμμέναι. άπό τήν θλΐ- 
ψιν των πραγμάτων πού έχάθηκαν καί δέν επιστρέ
φουν, μένουν πάλιν όπίσω δακρυσμέναι καί στενάζουν 
καί αποθνήσκουν . . .

Αΰτό ¿παραληρούσε μιά ψυχή, κάτω άπό ιά  πρώτα  
δάκρυα τού φθινοπώρου. Καί ή ψυχή αυτή ήτον με
θυσμένη, άπό ιόν μυστικόν οίνον, πού κερνά ή Φύσις 
εις τάς μεγάλας έορτάς της. Π ώ ς μεθούν αί δυστυχι- 
σμεναι ψυχαί χωρίς νά τό καταλάβουν ! Ή  ψυχή αύιή 
έμεθοΰσε κάθε άνοιξιν καί κάθε φθινόπωρον. Καί 
τώρα μόλις έπέρασαν αί πριΰται θλίψεις τού φθινο
πώρου άπό τόν γαλανόν ούρανόν καί μόλις άκούσθηκε 
τό πένθιμον μυρολόγι τού βορεινού άνεμου, πού σκορ
πίζει καταγής τά πεθαμένα φύλλα, έξαναμέθυσεν ή 
άθλια ψυχή. Καί τό παραλήρημά της όμοιάζει μέ τόν 
θρήνον τών πραγμάτων πού ζητούν τόν θάνατον. Κ ’ 
έρώτησεν ή άθλια ψυχή τόν εαυτόν της : « Ό τ α ν  ή γή 
ή ιο  οτρωμένη μέ ρόδα καί ό  ούρανός στολισμένος μέ 
φώς. διατί ¿ζητούσες τόν θάνατον ; Κ αί τώ ρα πού αί 
μεγάλοι μυσιικαί θλίψεις περνούν άπό τό στερέωμα 
καί πέφτουν νεκρά ένα-δνα, χλωμά εν α -δ να , πεθα
μένα τά φύλλα, διατί πάλιν «δίψασες τήν δίψαν τού 
θανάτου; »  Καί άποκρίθηκε πάλιν ή  άθλία ψυχή εις 
τόν εαυτόν της : '-Διότι δεν είχα φ όρ τια  γάμου νάκο- 
λουθήσω τύν νυμφίον όταν έπέρασε φαιδρός Ιπάνω  
εις τήν άνθοστρωμένην γην καί διότι δεν έχω πάλιν 
φόρεμα γάμου νά τόν ακολουθήσω τώ ρα πού περνφ 
θλιμμένος κάτω άπό τά δάκρυα τού φθινοπώρου».

Κ° ένας ποιητής, πού άργοδιάβαινε τό βαθύ, τό γυ-

μνωμένον δάσος, είπε ;ιέ τόν εαυτόν του : « Τ ί περίερ
γον ! Κ άθε φοράν πού περνά δ Νυμφίος, κάθε άνοι- 
ξιν καί κάθε φθινόπωρον ή γή γεμίζει μέ ωραίους νε
κρούς ! » Καί καθώς ¿περνούσε τό γυμνωμένον δάσος 
είδε δύο ερημικούς τάφους 'Ο  ένας ήτο σκεπασμένος 
μέ μαραμένα τριαντάφυλλα καί δ  άλλος μέ τά κίτρινα 
φύλλα τών μεγάλων δένδρων, Κ* έσκυψεν ό  ποιητής 
■λ  ιδιάβασεν ¿πάνω εις τό Ινα μάρμαρον, τό σκεπα- 
σμένον μέ τά ρόδα τής άνοίξεω ς: «Έ π έθανα  άπό τήν 
δίψαν τής άγάπης». Κ ’  Ισκυψεν πάλιν ό ποιητής εις 
τό άλλο μάρμαρον τό σκεπαομένον μέ τά  φύλλα τού 
φθινοπώρου κ’ ¿διάβασε : «Ό π ο ιο ς  έχασε τήν άγάπην 
του άς έλθη νά κοιμηθή μαζί μου». Καί ό ποιητής 
άναστέναξε καί είπε μέ τόν έαυτόν του : «Ν ά ένας 
τάφος πού μέ καλεϊ, διότι καμμία άγάπη δέν είνε 
αίιονία.. . »

Ό  ποιητής πού άργοδιάβαινε τό βαθύ, τό γυμνω- 
μενον δάσος, έσχισε τήν καρθίαν του μέ τό ίδιον του 
χέρι κ’  έπεσε νά κοιμηθή επάνω εις τό μάρμαρον τό 
σκεπαομένον μέ τά φύλλα τυύ φθινοπώρου.' Κ ’  έκοι- 
μήθη, διότι καμμία άγάπη δέν είνε ο,Ιωνία

Ή  μεθυσμένη ψυχή παραληρεί ακόμη : Μήπως ά- 
ξίζει νάποθάνη κανένας διά τίποτε άλλο !

Π . Νβ.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Θ έ α τ ρ ο ν  Σ ν ν τ ά γ μ α ι ο ς :  Ό  » Ά ρ χ ι τ έ κ τ ω ν  
Μ ά ρ θ α ς” όραμα τ ις  π ρ ά ξ τ ις  τ ρ τ ΐς ,  ύ π ό  ίΓαάλου

Ν ιρ € όνα .

ΕΙΣ  πράξεις τρεϊς. Ά λ λ ’  αί δύο πρώται, σκηνικώς, 
θεατρικώς, είνε περιττοί. Ή  τρίτη πρδξις είνε 

ολόκληρον τό δράμα, καί εις αυτήν μόνον θ ά  περιο- 
ρισθώ . Ό ,τ ι  συνέβη είς τάς άλλας, τό μανθάνομεν, 
τό άκούομεν ή τό μαντεύομεν. Καί άν συνέβη τίποτε, 
τό όποιον δέν λέγεται είς τήν τρίτην, αύτο είς τό 
δράμα δέν χρησιμεύει καθόλου. Κ αί είνε περιττόν νά 
τό γνωρίζωμεν .Θάντιτάξη κανείς: δύο δλόκληροι 
πράξεις, γραμμέναι άπό τόν Νιρβάναν, δέν είνε κρίμα 
νά σβυσθοΰν ; Δέν λέγω δχι- Μ ία -μ ία , άΐ πράξεις είνε 
ώραίαι καί έχουν ωραίας σκηνάς. Αλλ’  είς τόν οργα
νισμόν, πού λέγεται δράμα, τίποτε δέν είνε ώραίον, 
αν δέν ίιν« «αί άπολντω ς άναγχαΐον.

'Ανοίγει λοιπόν ή  αυλαία είς τήν τρίτην πράξιν καί 
παρουσιάζεται δ  άρχιτέκτων Μ άρθας. Είνε ή έπετειος 
τ ο ν  γάμου τ ο ν .  ‘Α λλ ’  ή έορτάσιμος ήμέρα έγκαινιά- 
ζεται μέ μίαν συμφοράν. "Ενα γράμμα άπό τήν ’Α με
ρικήν φθάνει είς τό νησάκι τών Σποραδών, είς το 
έρημητήριον τού καλλιτέχνου, ϊό όποιον άπό ενός 
έτους είνε ή έρωτική του φωλεά. Ό  Μ άρθας είχε 
στείλει είς κάποιον άρχιτεκτονικόν διαγωνισμόν ένα 
σχέδιον, διά τό όποιον είχεν έργασθή Ιπί έτη όλο- 
ψύχως, καί άπό τό όποιον έπερίμενε δόξαν καί πλού
τον. Καί σήμερον τού αναγγέλλουν ότι ό  διαγωνισμός 
έματαιώθη. . .  ’Αλλά τήν συμφοράν αυτήν θ ά  τήν άπο- 
κρύψη άπό τήν Μίναν, τήν νεαρόν του ούζυγον,— ενα 
εΰαίσθητον καί ΰπερρομαντικόν πλάσμα, τό οποίον 
είχεν αγαπήσει καί άπαγάγει άπό τό Φάληρον, άκρι- 
βώς καθ’  ήν στιγμήν ή πατρική στέγη, ετοιμόρροπος, 
¿κινδύνευε νά πέση καί νά τό συντρίψη. Διότι ο άπο- 
στρατος συνταγματάρχης Βάρδας, ό πατήρ τής Μί
νας, είχε κατασπαταλήσει τήν περιουσίαν του, «α ί ή
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επιστρέφει. Καί άπό τό παράθυρον, 3πως εις τό Ρ ό- 
σ>ιερσχολμ τού Ίψ εν , παρακολουθούν μέ φρίκην καί 
μέ αγωνίαν τό θαλάσσιον δράμα : Ό  Μ άρθας καί ή 
Μ ίνα έμβαίνουν εις τήν βάρκαν, Ανοίγουν tó  πανί 
καί ξεκινούν.. . ’Αλλά κραυγαί τρόμου Ακούονται άπό 
τ ή ν  παραλίαν: Ό  Μ άρθας καμνει στραβοτιμονιές ! . . .  
πηγαίνει έπάνω ’ςτόν καιρό ! .  .Τ ρ έ λ α !. Θ ά χαθούν, 
καλέ, θ ά  πνιγούν! .  . Ν ά , ή βάρκα αναποδογυρίσθηκε! . .  
Δέν φαίνεται πλέον τίποτε I .  Π άει!

Καί όπως είς τό Ρόσμερσχολμ, ή υπηρέτρια πίπτει 
θρηνοδοαγοερώς τήν άγαπημένην της κυρίαν. Αύλαία.

* * *
Ή  ευτυχής σύμπτωσις, ότι εις τό Ιδιον αύτό τεύχος 

τών «Παναθηιαίων* δημοσιεύω ένα χαρακτηρισμόν 
τού Νιρβάνα καί τού έργου του, μέ απαλλάσσει τού 
«όπου νά κρίνω διά μακρών τόν «Αρχιτέκτονα Μ άρ
θαν». Δύο λέξεις θ ά  ήσαν τώρα πλέον άρ κεταί: *0  
«Άρχιτέκτων Μ άρθα» είνε τό νιρβανικώτερον Ιργον 
τού Νιρβάνα.

Ώ ς  βλέπετε καί άπό τήν ΰπόθεσιν, τό δράμα α ύ τό ,  
—  άφίνω κατά μέρος τήν σκηνικήν του άτεχνίαν καί 
τάς δύο περιττός του πράξεις,—  δέν αντέχει είς κανε- 
νός είδους άνάλυσιν. ”Οπως νά τό πάρετε, όπως νά τό 
εξετάσετε, λογικώς θ ά  τό εύρετε κατασκεύασμα εν
τελώς αύθαίρετον, τού οποίου σκοπός είνε νά μας 
καταστήση πρός στιγμήν πιστευτήν καί δικαιολογημέ- 
νην τήν ύπέροχον σκηνήν τής μέθης καί τού ωραίου 
θανάτου. Ν ά μάς δώση μίαν τραγικήν έντύπωσιν, προ- 
παρασκευαζομένην διά παντός τρόπου. "Εξαφνα, δ Ά ρ ·  
χιτέκτων Μ άρθας, ό ήρως, τό κύριον πρόσωπον, δέν 
είνε άνθρωπος αντιγραμμένος άπό τήν ζω ήν. Τόν I- 
πλασεν ό  συγγραφεύς όπως ήθελε. Είς όλους τούς άλ
λους, τό σύστημά ίου φαίνεται παράλογον, άνόητον, 
παιδαριώδες, καί ιά δυστυχήματά του ασήμαντα καί 
φαντασιώδη. Δέν πείθει μέ κανένα τρόπον. Εύρίσκε- 
ται εξιο άπό τήν ζω ήν καί άπό τήν αλήθειαν, είς Ιδα
νικόν χώρον όπου μέ κόπον, διά τής βίας, τόν κρα
τεί ό συγγραφεύς. "Η  είνε ένας τρελός, ενας άσθε- 
νής, κινών τόν οίκτον, άφού προκαλέση τόν θαυμα
σμόν, Ό  δε θάνατός του, ό καταπληκτικός, όχι μόνον 
ώ ς άπόφασις δέν είνε ποσώς δικαιολογημένος, άλλ’ 
ίσως ούτε ώ ς έκτέλεσις. Διότι, πώς είνε δυνατόν νά 
ΰποθέση κανείς, ότι δέν θ ά  έρρίπτοντο άμέσως δέκα 
άνθρωποι είς τήν θάλασσαν νά σώσουν τους πνιγομέ- 
νους υπό τά όμματά των ;

Ά λ λ ' είς τό θέατρον, τήν στιγμήν τής ζω ηρός αΰτής 
συγκινήσεως, κανείς δέν συλλαμβάνει όμοίαν απορίαν, 
καί καθ’  όλην επίσης τήν διάρκειαν τού δράματος, 
ή ύπερβολή καί ή άπιθανότης παραβλέπονται. *0  
Νιρβάνας, και όχι τό δράμα, κρατεί τούς θεατάς ΰπό 
τήν γοητείαν του. Καί Ινα εργον, τό όποιον οί βέβη
λοι, οΐ ψυχροί άνατόμοι, οί ασεβείς σχολιασταί, θ ά  
τό είίρισκαν ψεύτικον, κάμνει τήν έντύπωσιν άλη· 
θινοϋ.

’ Αλλά τά εργάτης Τέχνης, τά ποιήματα, δεν κρί- 
νονται μέ τήν ‘Ά λγεβραν. Μία έξίσωσις είμπορεί νά 
δίδη εξαγόμενον μηδέν άλλ’  υπάρχουν καί παράγον
τες, οί όποιοι δέν παρίστανται μαθηματικώς καί δέν 
χωρούν εις καμμίαν έξίσωσιν. Ποιος είμπορεί νάρ· 
νηθή ότι ό Μ άρθας αυτός, δ όποιος αντιλαμβάνεται 
έτσι τήν ζωήν, διότι έτσι τόν έπλαοεν ό  συγγραφεύς, 
δέν εΧνε ω ρ α ίος; Ε πίτηδες σάς διηγήθην τήν ΰπό- 
θεσιν διά μακρών. Καί δν δέν είδατε εις τό θέατρον 
το έργον,—  έρμηνευόμενον τελείως άπό τόν κ. Βο- 
νασέραν καί άπό τ ή ν  Δύο Κοτοπούλη,— είμαι βέ
βαιος ότι σάς ήρεσε καί σάς συνεκίνησε. Αύτό Ιπ ά- 
θαμεν καιήμείς ο λ ο ι: έμαγεύθημεν. Ό  «Άρχιτέκτων  
Μ άρθας» δέν εΧνε Ινα κομμάτι ζω ή ς, πραγματικής 
ή έξιδανικευμένης, οδηγούν πρός τήν ζωήν. Είνε κάτι 
αύθαίρετον καί συνθηματικόν. ’Αλλά ώραίον, πολύ

ώραίον, άπό τό σχέδιον μέχρι τής τελευταίας λεπτο
μέρειας.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Η Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Υ . Γ . Νέα Ιργα έδόθησαν τά έξης : Ή  «Χίμαιρα» 
τού κ. Α . Νέη είς τό Ά θήναιον. 0 1  «Βασιλείς έν 
Έ ξορίρ» τού κ. Δημητρακοπούλου εις τό θέατρον 
τής Νεαπόλεως. Ή  «Κασσιανή» τού κ. Α . Κυριάκού 
είς τό Σύνταγμα. Καί ό «"Α νθρω πος τής Ημέρας» 
τού κ. Τ . Μωραϊτίνη είς τήν Νέαν Σκηνήν. Διά με
ρικά Ιξ  αύτών θ ά  γράψωμεν είς τό πρόσεχες.

Γ ρ . S .

ΣΚΑΝΔ1ΝΑΥΙΚΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

ΕΙΝ Α Ι πολύ φυσικόν ότι έκαστον έθνος. Ιχον εμ
πνευσμένους ποιητάς καί μεγαλοφυείς καλλιτέ- 

χνας, φιλοδοξεί νά έξάρη τά άριστουργήματα της 
φαντασίας αύτών διά τού έπιδεικτικωτέρου τρόπου ε 
νώπιον τού πολιτισμένου κόσμου. Ούτω διά μέν τά 
Ιργα ιώ ν μεγάλων καλλιτεχνών τού χρωστήρος καί 
τής σμίλης διοργανούνται έκάστοτε είδικαί εκθέσεις, 
διά δε τά προϊόντα τού καλάμου μεγάλων ποιήτοιν 
καί τής έμπνεύσεως δαιμόνιων μουσουργών καθιερώ- 
θησαν αί πανηγυρικοί παραστάσεις. Τ ό σύνθημα τής 
διοργανώσεως τοιούτων παραστάσεων Ιδόθη Ιπιτυ- 
χώς κατά τούς τελευταίους χρόνους άπό τό μέχρι πρό 
ολίγου άδοξον Μπαϋρόΰτ, τό όποιον ή φιλόκαλος καί 
μεγαλεπήβολος Ιρημίτις τής V illa  W ah n fried  κα- 
τώ ρθω σε νά μεταβάλη είς διεθνή καλλιτεχνικόν βω
μόν, δπου συρρέουν από καιρού είς καιρόν ώς πρός 
Ιερόν προσκύνημα οί εκ πεποιθήσεως θαυμαστοί καί 
οί έκ μιμητικών ενστίκτων θιασώται τών άρισιουρ- 
γημάτων τού ρηξικέλευθου τής Γερμανίας μουσουρ
γού. Ά φ ’ Ιτέρου ή διεύθυνσις τού Βασιλικού θεάτρου  
τού Μονάχου διορχανοί κατ’  έτος τάς περιφήμους 
πανηγυρικός παραστάσεις (P e stsp ie le ) τών έργων 
τού Μ όζαρτ καί τού Βάγνερ, αί οποίαι συγκεντρώ
νουν κατά τήν εποχήν ταύτην είς τάς πολυθέλγητρους 
παρισαρείσυς Α θή να ς, όλους τούς λάτρας τής τέ
χνης. οΧτινες ερχόμενοι κυρίως όπως έπιδιώξωσι p ro 
cul negotiis μικράν αναψυχήν είς κάνέν άπό τά γρα
φικά τοπία παρά τούς πρόποδας τών "Αλπεων ή παρά 
τά ; οχθας τών βαυαρικών λιμνών, έπωφελούνται ευ
χαρίστως τών παρεχόμενων έν Μονάχφ καλλιτεχνι
κών Απολαύσεων.

Έ κ  τών παραδειγμάτων τούτων διδασκόμενοι οί 
Νορβηγοί σκέπτονται νά καθιερώσουν καί αότοί ενα 
έτήσιον κύκλον πανηγυρικών παραστάσεων τώ ν τε- 
λειοτέρων έργων τής νεαρός μέν τήν ύπαρξιν, πολιάς 
5έ τήν ουσίαν σκανδιναυικής φιλολογίας. Κ αί είναι 
μέν αληθές ότι μέχρι τούδε εΧχεν ήδη έπικρατήσει ή 
συνήθεια, όπιος κατά τήν έναρξιν τής χειμερινής πε
ριόδου άναβιβάζωνται τακτικώς άπό τής σκηνής τού 
Ε θνικού Θεάτρου τής Χριστιανίας τά δραματικά 
έργα τής μεγαλοφυούς δυάδος.ήτι; νέους άπεκάλνψεν 
δρίζοντας τής δραματική; τέχνης, άλλ’  αί παραστά
σεις αύται δέν έγίνονχο συστηματικώς, οΰδέ άπέβλε- 
πον είς τήν προσέλκυσιν διεθνούς κόσμου είς τήν 
πρωτεύουσαν τής Νορβηγίας. Ά π ό  τίνος όμω ς, πρω- 
τοστατούσης τής δημοσιογραφίας, ήρχισε v i  κατα
βάλλεται μεγίστη προσπάθεια, όπως αί παραστάσεις 
αΰται λάβωοιν έπισημότερον καί κάπως διεθνή χα
ρακτήρα, καθιερωθή δέ μία ώρισμένη τού έτους ε 
ποχή, κ α θ ' ήν νά άναβιβάζωνται έπί τό πανηγυρικά»· 
« ρ ο ν  τά εκλεκτότερα έργα τού Ib se n , τού B jorn son  
καί τού S trin d b erg . Ώ ς  καταλληλοτέρα προς τούτο 
έποχή υποδεικνύονται οί θερινοί μήνες, ίδίφ ό Αύ
γουστος, κατά τήν διάρκειαν τού όποιου εκατοντάδες 
καί χιλιάδες ξένων διασχίζουν τά ΰγρά κέλευθα τής 
Βαλτικής καί τής Βορειογερμανικής θαλάσσης, έπι-
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ζητουντες αναψυχήν εις τά διά των μαγευτικών φιορό 
αριστοτεχνικές υπό τής φύσεως ποικιλμένα παράλια 
της ρομαντικής χερσονήσου του Βορρά.

Η  «M orgen bladet» εις εν ιών τελευταίων φύλ
λων μετα μακράν ανάπτυξιν τοΰ προτεινομένου σχε
δίου συνιστφ τήν ταχίστην πραγμσποποίησιν αύτοϋ, 
διότι, λεγει, »εν περιπτώσει άναβολής είναι κίνδυνος 
μη μάς προλάβουν οΐ Γερμανοί», προτείνει δέ αί 
παραστάσεις αύται νά μή έκτελοϋνται άποκλειστικώς 
υπό των καλλιτεχνών τοΰ Εθνικού Θεάτρου, ώς γί
νεται μέχρι τοδδε,_ άλλα νά προσκαλούνται επί 
τουτι») πάντες οί Ιξέχοντες εκτελεστοί των δυσκόλων 
χαρακτήρων τού σκανδιναυικού δραματολογίου Ού- 

. δεμία υπάρχει αμφιβολία ότι αία τοιαύτη καλλιτε
χνική έπιχείρησις θ ά  προσέλκυση πολύν κόσμον είς 
την νορβηγικήν πρωτεύουσαν καί θ ά  στεφθή ΰπό τε
λείας Ιπιτυχίας, Ιάν αφειδώς διατεθώσι τά άπαιτού- 
μενα^υλικα μέσα Τό μόνον ίσως μειονέκτημα θ ά  εϊ· 
ναι οτι τά έργα θ ά  S M ox<ovm t, ή μάλλον θ ά  ίχ τε -  
λοντται διότι τά φιλολογικά προϊόντα τού Βορρά δέν 
? f Î ,r s7,0,uv π° λύ ,πολύ *ιί  Τήν ήθικήν διδασκαλίαν, 
άλλα μάλλον εις την ΰπό καλλιτεχνικήν έποψιν άμεμ
πτον καί άπαισίως πιστήν άπεικόνισιν μερικών μελα
νών σκηνών του κοινωνικού βίου — είς τήν γλώσσαν 
τού πρωτοτύπου, ήτις δέν είναι βεβαίως προσιτή είς 
τον διεθνή κοσμον. Ά λ λ ’ οί σχόντες τήν πρωτοβου
λίαν τής επιχειρησεως άποβλέπουν ώ ς έπί τό πολύ 
είς τό καλλιτεχνικώς μορφωμένου κοινόν τής Γερμα
νίας, τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, τό όποιον β ε ι  
τοσον εξοικείωσή πρός τά εργα τού Ibsen  καί τοΰ 
Bjoruson^ ωστε δύναται νά παρακολουθήση τήν έ· 
κτέλεσιν αύτών καί άνευ τής γνώσεως τής γλώσσης 
του πρωτοτύπου. Τούτο άποδεικνύει τοόλάχιστον ή 
προ τινων ημερών υπό τού 'Εθνικού θεάτρου δο- 
θεϊσα παράστασις τού γνωστοΰ έργου τού B jörn son  
• Γεωγραφία καί Έ ρ ω ς » , εις ήν πλεΐστοι παρίσταντο 
ξένοι. ΓΤληρης ή to ή έπιτυχία τής παραστάσεως ταύ- 
της, δοθεισης επι τή εύκαιρίρ τής πεντηκονταετούς 
φιλολογική; δρασεως του μεγάλου νορβηγού ποιητού.

Πράγματι πεντήκοντα όλα έτη συμπληρούνται εφέ
τος απο τής πρώτης δημοσιεύσεως τού φιλολογικού 
πρωτολείου τού B jörn stjern e  B jörn son  -S y n n ö v e  
S olbakken», επι τη σπανίφ δέ ταύτη έπετηρίδι δέν 
είναι ισως ακαιρος ή αναγραφή Ινό ; χαριτωμένου ε
πεισοδίου, χαρακτηριστικού τών πρώτων ψυχικών συγ
κινήσεων του μεγάλου ποιητού καί συγγραφέως. "Αμα  
τη συμπληρώσει τού χειρογράφου έπεθύμει ό B jörn - 
son νά άναγνώση αύιό εις τινα τών φίλων του ϊνα 
οοκιμαση τήν εντύπωσιν, ήν θ ά  προύξένει τό εογον 
δημοσιευομενον. Ούδείς όμως είχε τήν αύταπάρνησιν 
να υποβληθη έν μεσφ θερει είς τήν θυσίαν, ήν άπύ- 
τει ο άσημος τοτε συγγραφεύς. Έ π ί τέλους εΰρέθη 
είς γενναίος φοιτητης τής Ιατρικής, ό  K ah rs, όστις 
εοεχση την προτασιν υπό τόν όρον όπως ό B jö r n 
son  τφ προσφέρη ώς άποζημίωσιν τήν διά μίαν τοι- 
αυτην δοκιμασίαν αναγκαιούσαν ποσότητα καπνού καί 
το άναλογον punsch . OÎ δύο φίλοι μετέβησαν είς τό 
πενιχρόν δω|ΐατιον τού B jörn son , οστις ήρχισε νά 
αναγινωσκη, εν φ ό νεαρός άσκληπιάδης έκδυθείς έ'Ε- 
ηπλωθη νωχελως επι τής κλίνης τού ποιητού καπνί- 
ςων μακαρίως την σεβαστήν του πίπαν. Ό  B jörn son  
σκοπίμως διέκοπτεν άπό καιρού είς καιρόν τήν άνά- 
γνωσιν, άναμενων ματαίως κανένα παρήγορον λόγον 
κανεν έπιφωνημα επιδοκιμασίας ή θαυμασμού άπό τά 
χείλη του εξηπλωμενου αύστηροΰ τεχνοκρίτου Ή  
μονη του παρηγορία ήσαν αί βραδέως άνυψοΰμεναι 
τολυπαι του καπνού, αί όποΐαι τόν έπειθον τούλάνι- 
στον οτι Ô K ah rs δεν είχεν άποκοιμηθή. Μ ετ’ όλίγην 
ωραν η αναγνωσις έτελείω σε.. .  Ό  B jörn son  έκράτει 
την άναπνοην του αναμενων άπό στιγμής είς στιγμήν 
την καταδικαστικην ετυμηγορίαν. . .  Ό  ιατρό; ήγερθη

σιγά σιγά, έρρόφησε με στωΐκήν άπάθειαν τό ύπολει- 
πόμενον ρπηβοΐΐ καί μέ μεγάλην αύτοπεποίθησιν έξ- 
έψερε τήν κρίσιν του· «Μ ά τόν Διάβολον, είπε, είναι 
τό ώραιότερον διήγημα πού ήκουσα.ώς τώρα».

Ό  Κβ1ΐΓ8 δέν εΐχεν άδικον! ’Ε ντούτοις ό μέγας 
ποιητής, διά τόν όποιον σεμνύνεται σήμερον ή  Ν ο ρ 
βηγία, έδέησε νά ΰποστή αρκετούς έξευτελισμούς, έως 
ού εύρη έκδότην διά τό εργον, τό όποϊον έπέπρωτο 
ν®, χρησιμεύση ώς κρηπίς τής μελλούσης δόξης του 
καί νά  κυκλοφορήση κατά εκατοντάδας χιλιάδας άντι- 
τύπων είς όλον τόν κόσμον.
Έ ν  Χ ριστιανία  Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η παράστασις τού «Άρχιτέκτονος Μ άρθα» τού κ. 
Νιρβάνα είς τό θέατρον τοΰ Συντάγματος ήτο 

μία μεγάλη έπιτυχία. Είναι τό πρώτον δραματικόν 
ίργον τού αγαπητού συνεργάτου μας, Τ ό  κοινόν τό 
ύπεδέχθη μέ άληθινήν στοργήν. ’Αμέσως μετά τήν 
πρώτην πράξιν έκάλεσε τόν ποιητήν έπί τής σκη
νής καί ό  ενθουσιασμός του έμεινε άμείωτος μέχρι 
τέλους.

Είς τόν Πειραιά Ιπίσης έδόθη ό  «Άρχιτέκτων Μάρ
θας» προσελκύσας πολύν κόσμον. Ο ί συνάδελφοι καί 
φίλοι του Πειραιεϊς προσέφεραν είς τόν ποιητήν αρ
γυρόν αναμνηστικήν πλάκα.

Τά «Παναθήναια» δημοσιεύουν άπό σήμερον έν 
συνεχείφ τό ποιητικώτατον εργον τοΰ κ. Νιρβάνα.

Ε ΙΣ  τό θέατρον τοΰ Συντάγματος έδόθη έπίσης πρό 
ολίγων ημερών τό  μονόπρακτον δράμα τοΰ φίλου 

συνεργάτου μ α ; «· Γ . Τσοκοπούλου Ή  Βασίλισσα 
Σ α β βϋ. Τ ό  εργον είχε δοθή πρό μηνών είς τήν αίθου
σαν τοΰ Παρνασσού καί ήρεσε πολύ. Τ ώ ρα είς τό 
θέατρον τοΰ Συντάγματος ή Ιδία επιτυχία. Ό  κ. Τ σο- 
κόπουλος έκλήθη επανειλημμένα»; είς τήν σκηνήν.

"Ενα άπό τά κύρια στοιχεία τής έμορφιάς καί τής 
άξίας τοΰ δράματος αύτοΰ είνε ό  περίτεχνος, ό  
ωραίος διάλογος. Περί τής Βασιλίασης Σ αββα  έγραψε 
είς τήν θεατρικήν στήλην ό  κ. Ξενόπουλος κατά τήν 
πρώτην παράστασιν.

Ο Μυστρδς, ή πολύτιμος, ή μοναδική μεσαιωνική 
πόλις είς τόν κόσμον, δω-φυλάχτεται καί συντη

ρείται άπό πάσης είς τό μέλλον φθοράς. Τά μνημεία 
ολοκλήρου τής βυζαντινής πόλεως υποστηρίζονται, τά 
σπουδαιότερα έξ αύτών αναστηλώνονται δαπάναις τής 
Αρχαιολογικής Ε ταιρείας, ΰπό τήν διεύθυνσιν καί 
Ιποπτείαν τοΰ βυζαντιολόγου κ. ’Αδαμάντιου ’Α δα 
μάντιου.

Ή δ η  έργασία σύντονος έκιελείται πρός διάαωσιν 
άλλου ώραιοτάτου βυζαντινού μνημείου, —  τού ναού 
τού Δαφνίου. Τό μνημείον τούτο, τό όποιον, περι- 
κλεΐον είς τούς τοίχους του θαυμάσια μωσαϊκά, είναι 
μουσείον μοναδικόν τής βυζαντινής τέχνης, αξίζει μέ 
πάσαν δαπάνην, μέ πάσαν θυσίαν νά συντηρηθή. 
Χ ρήμα πολύ έξωδεύθη πρός διάσωσίν του, άλλ' ήδη 
μέ όλίγην πλέον δαπάνην θ ά  στερεωθή, θ α  διαφυλα- 
χθή άπό παντός ένδεχομένου κινδύνου καί θ ’ άσφα- 
λισθή άπό πάσης βλάβης έν τφ  μέλλοντι.

Ή  ’Αρχαιολογική Ε ταιρεία καί πάλιν αναλαμβάνει 
τήν ύποοτήριξιν τοΰ ναού. Διά σιδηρών όρθόστατών 
καί συσφιγκτήρων σ κεκλιμένος Ν . τοίχος θέλει στε- 
ρεώς συνδεθή μέ τούς Ισωτερικούς τοίχους τών ακλό
νητων βάθρων τού τρούλλου. ’Ή δ η  ήρχισαν σ.ί έργα- 
σίαι τής ύποστηρίξεως καί εντός ολίγου θ ά  έχωμεν 
απαλλαγή άπό κάθε φόβον διά τό πολύτιμον μνημείον
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Τ άς Ιργασίας διευθύνει καί Ιποπτεύει ο  κ. Α δα
μάντιου. Κατά τήν άπουσίαν του δ ' έκανονίσθησαν_αί 
έργασίαι. αί όποΐαι θ ά  γίνονται είς τόν Μυστραν, 
ώστε καί τό ώραίον εκείνο εργον νά μη διακο
πή. Ά π λ α ί έργασίαι ύποστηρίξεως θ ά  εκτελοΰν- 
ται, πρός τό παρόν, έω ς δτου μεταβαίνων και παλιν 
ό κ. Άδαμαντίου συνέχιση καί τό Ιργον τής άναστη- 
λώσεως τών πολυτιμοτέρων μνημείων τής βυζαντινής 
πόλεως. ,

Διά τούτο, — επειδή πρεπει νά εξακολούθηση συν- 
τόνως τό εργον τού Μυστρά, —  είς τόν ναόν τού Δα
φνίου θ ά  γείνωσιν τώρα αί απολύτως άναγκαϊαι εργα· 
σίαι ύποστηρίξεως. Ν ά  άσφαλισθή τελείως τό μνη- 
μείον. Αργότερα, όταν σωθή δ  Μυστράς, το Γεράκι, 
θ ά  έκτελεσθώσιν πολλοί έργασίαι είς τό Δαφ νί: οί 
τοίχοι τοΰ παλαιοΰ περιβόλου θ ά  ύποστηριχθοΰγ, τα  
βάναυσα περί τόν ναόν μεταγενέστερα κτίρια θ α  κα- 
τεδαφισθούν καί πάσα αλλη έργασία εόπρεπείας θά  
γείνη, ωστε τό περικαλλές μνημείον ν’  άποδοθή είς 
τήν έμπρέπουσαν άρχαϊκήν μορφήν. >

Είς τάς εργασίας ταύτας τής ύποστηρίξεως και ανα- 
στηλώσεως τών βυζαντινών μνημείων προσελήφθη 
άρχιτέκτων ειδικός καί έμπειρος περί τήν βυζαντινήν 
αρχιτεκτονικήν ό  Τήνιος κ- Γεώργιος Εύγενειος.^ Η  
συνεργασία τού κ. Άδαμαντίου μετά τοΰ κ. Ευγε- 
νείου θ ά  ουντελέση είς τήν έξασφάλισιν τών_ μνη
μείων, καί θ ά  συναπαρτίση εν αρμονικόν εργον, 
τό όποιον θ ά  είναι, καί τεχνικώς καί άρχαιολογικώς, 
άρτιον είς τήν άναστήλωσιν τών μνημείων και την 
αναδημιουργίαν τών παλαιών §υθμώ ν.

Α Γ Γ Ε Λ Λ Ε Τ Α Ι πρός τήν Γενικήν ’ Εφορείαν τών 
'Αρχαιοτήτων έκ Θεσσαλίας ότι ό  Ικεί Έ φ ορ ο ς  

κ. Άρβανιτόπουλος άνασκάπτων πύργον μέγαν ρω 
μαϊκών αύτοκρατορικών ή πρώτων βυζαντιακών χρό
νων κείμενον υπέρ τάς Άλυκάς Βόλου ολίγα μέτρα 
μακράν τοΰ νοτίου τείχους τών αρχαίων Παγασών 
εΰρε πλήθος έπιτυμβίων στηλών περί τας 250 μέχρι 
τοΰδε. Έ κ  τούτων αί πλεϊσται έφερον γραπτας^ παρα
στάσεις πολύχρωμους έπί τοΰ μαρμάρου άπ’ εΰθειας, 
έξ ών καλής διατηρήσεως είναι δέκα περίπου χιέ σκη- 
νάς τοΰ καθ'ήμέραν βίου, έν αίς μία παριστρ, άρτι 
γεννήσασαν γυναίκα άποθνήσκουσαν Ινιός δωμ,ατιου 
καί ενώπιον τών οικείων της, άρίστης διατηρησεως 
καί καλής τέχνης· άλλαι 80  διατηροΰσιν όπωσδηποτε 
ευδιάκριτους παραστάσεις. —  Τ ά  μνημεί« ταΰτα ε » α ι  
σπουδαιότατης αξίας, διότι κυμαίνονται μεταςυ 800  
π. X . καί 100 μ. X .  άποτελοΰσι δέ τά μονα δείγματα 
τ ή ; άοχαί'*; ζωγραφικής. Ειδικός ζωγράφος έστάλη
έκεί πρός αντιγραφήν αύτών.

ΚΑ Τ Α  τό 1892 άπεβίωσεν έν Πάτραις ό πατριώτης 
Λ . “Ρηγόπουλος όστις άφησε τό λεύκωμα τ ο ν  

είς τόν δήμον. Είς τό λεύκωμα τούτο ό  αείμνηστος 
πρωθυπουργός τής ’ Ιταλίας, καί έλλην τήν αρχικήν 
καταγωγήν, Φραγκίσκος Κρίσπης εχει γράψει ε π ο υ 
σιώδεις λέξεις, ύπό ημερομηνίαν 25  Οκτωβρίου 1859, 
κατά τήν έξ ’Α θηνών διέλευσίν του, τας οποίας μετα- 
φράζομεν έδώ : « ' ίς τούς πρόποδας τής Ά κροπ ο- 
λεως, μέ τήν έλπίδα νά σας έπανίδω κάι να σας έναγ- 
καλισθώ όταν αί πατρίδες μας άπαλλαγώσι τού δε- 
σκοτισμού όστις τάς πιέζει, δεξου σέ παρακαλώ τον 
αδελφικόν χαιρετισμόν τού φίλου σου. Ειθε ο θεός  
τού έλέους νά εύδοκήση ώστε ή Ε λ λ ά ς  χ<μ η Ιτα
λία νά αποκτήσουν τήν όλομέλειάν των, και ω ς φυσι- 
καί σύμμαχοι νά. άναλάβουν τήν πρωτοβουλίαν^ έκει- 
νην ήτις έμπρέπει είς τήν μεγαλοφυΐαν και εις τας 
παραδόσεις των. Χαϊρε λοιπόν καί εύχομαι αισιωτε- 
ρους οιωνούς καί διά σάς καί διά τα άδελφα έθνη, 
υπέρ τών οποίων άφιερώσαμεντόν βίον μ α ς!»

ΤΟ  Ελληνικόν Τμήμα τής Έ κθέσεω ς τού Βορδώ  
περιγράφεται άπό τά γαλλικά φύλλα πολυ ενδια

φέρον. Διάφορα άποτυπώματα έργων τών Μουσείων 
μας. έπειτα άναπαραστάσεις τής βυζαντινής εποχής, ή 
έποχή του 21  άποτελοΰν ένα ωραΐσν^συνολον. Ερχε
ται ή σημερινή έποχή μέ τά χίλια εΐδη_ τής πολεμι
κής καί έμπορικής ναυτιλίας μας ή όποια συμπληρώ
νει τήν εικόνα. Ε κτός τών ειδών τών αναγόμενων 
είς τό ναυτικόν, πολλά αλλα ελληνικής τέχνης, βιο
τεχνίας καί βιομηχανίας στολίζουν άνταξίως τοΰ ελ
ληνικού ονόματος τό τμήμα τής Έ λλαδος.

ΟΛ ΙΓ Α Ι  χαρακτηριστικοί γραμμαι απο τον Φιγαοο 
διά τήν μνηστήν τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου: Είναι 

25 έτών, μελαχροινή, ύψηλή. Μεγολοπρέπευχ και χά
ρις- βλέμμα γεμάτο καλωσύνην. Ή  επιμελημένη άνα- 
τροφή της άνέπτυξε έξ Ισου τόν νοΰν και τ α  αισθή
ματα Συμπαθής πρός τούς ταπεινούς, πρός την δυσ
τυχίαν. Μορφωμένη τελείως χωρίς νά ήναι καΐ; σχο
λαστική. Ό μ ιλ ε ΐ εκτός τής μητρικής της γλωσσης
άγγλικά, γερμανικά, ίταλικά. ’Αγαπά τήν φιλολογίαν, 
Ιδιαιτέρως όμω ς τήν μουσικήν.

ΙΔ Ο Υ  μία είκών τών ’Αμερικανών άπό τό τελευταϊον 
βιβλίον τοΰ 'Συλλόγου πρός διάδοσιν ωφελίμων βι

βλίων* ’Αμερική καί ’Αμερικανοί: _
« Ό  ’Αμερικανός τό θεω ρεί καταισχύνην, ανάξιον 

ελευθέρου πολίτου νά έξαρτφ τήν ύπαρξίν του εκ τής 
εύνοιας καί ουμπαθείας τών άλλων. Ιό  έμφυτον της 
ελευθερίας τόν παρορμφ πρός τήν πληρη ανεξαρτη
σίαν. διά νά είναι δέ άνεξάρτητος όφειλει να είναι 
Ικανός. Ευχαριστείται νά ζή  δια τής προσωπικής του 
Ιργασίας καί ΰπερηφανεύεται διότι εργάζεται και κερ
δίζει όχι κερδοσκοπών έπί τής -εύνοιας των άλλων, 
άλλά βασιζόμενος έπί τής ατομικής ίκανοτητος. Ι ό  
ατομικόν δόγμα επομένως : «έκαστος δι εαυτόν και 
ό Θεός δι’ όλους μας», τό όποιον ισως φαίνεται εγωι
στικόν είς τούς μή έμβαθύνοντας είς τον Αμερικα
νικόν χαρακτήρα, είναι φυσική άπορροια τής όρθης 
άντιλήψεως τών καθηκόντων και τών δικαιωμάτων 
τοΰ πολίτου χώρας, είς τήν οποίαν βασιλεύει η ελευ
θερία καί ή ίσότης. * 0  Αμερικανός εκατομμυριούχος 
έργοστασιάρχης κατά τάς ώρας τής εργασίας εις το 
έργοστάσιόν του φέρει τήν ’ιδίαν έμπροσθελλαν της 
«δουλειάς», τήν οποίαν φορούν καί οί υπάλληλοι και
έργάται του, καί περιέρχεται τά διάφορα, τμήματα του 
βασιλείου του —  διότι τά μεγάλα εργοστάσιά της^ Α με
ρικής είναι βασίλεια καίοιίδιοκτήταιτων βασιλείς του 
νάλυβος, τοΰ χαλκού,1 τοΰ σιδήρου, τοΰ πετρελαίου 
κλπ. κλπ. — οίκείως συνδιαλεγόμενος με τους εργατας 
του καί συναδελφικώς πολλάκις βοηθών αυτους. _ 

»Ο ί Αμερικανοί βασιλείς τοΰ έμποριου και της 
βιομηχανίας είναι άνθρωποι αύτοδημιουργητοι. Ε ξ  
απλών ημερομισθίων εργατών εγειναν διευθυνται, I- 
διοκτήται εργοστασίων, εκατομμυριούχοι. Ο ι διάδοχοι 
των θ ’ άναφανοΰν πάλιν κατά τόν ίδιον τροπον. ο  
άνακύψουν εκ τών τάξεων τών ημερομίσθιων εργατών 
καί θ ’ άνέλθσυν είς τήν άνωτάτην βαθμίδα της_ ιε
ραρχικής κλίμακος διά τής προσωπικής των ίκανοτη- 
τος Ούδείς περιοριστικός όρος υπάρχει είς την ερ
γασίαν, ούδεμία πίεσις, ούδεμία προκατάληψης εύνοιας 
Α δυσμενείας. "Ο λοι, μεγάλοι και ^ικρο^ι, πλούσιοι 
καί πτωχοί εργάζονται έξ ίσου τραχεως. οπως έκοη 
λώσουν έμπράκτως τήν ατομικήν άξίαν των και ττ,ν 
έπιτηδειότηχά των καί άναδειχθουν είς τον μέντ« ά- 
γώνα τής ζω ής. Ο ί Κροίσοι τής εποχής μας : ό  Ροκ- 
φέλλερ, ό Ά σ τ ο ρ , ό  Καρνέγης και ολη η  περίλαμ
προς πλειάς τών Αμερικανών εκατομμυριούχων, οξ 
διαθέτοντες σήμερον τόν έν ίδρώτι τοΰ προσώπου τω ν
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άποκτηθέντα πλούτον ΰπέρ τής ηθικής καί πνευμα
τικής αναπτύξεως τών συμπολιτών των διά τής ίδρΰ- 
σεως πανεπιστημίων, λαϊκών Αναγνωστηρίων, τεχνι
κών σχολών καί τόσων άλλων φιλανθρωπικών Ιδρυ
μάτων. ήσαν άγνωστοι καί άσημοι ημερομίσθιοι έρ- 
γάται τών μεγάλων εργοστάσιάρχών καί βιομηχάνων 
τού παρελθόντος.

»’ Ανεδείχθησαν διά τής άτομικής των ίκανότητος 
καί διεδέχθησαν εις τήν βασιλείαν τούς πρφην βασι
λείς τής έργασίας καί του χρήματος, δπως πάλιν αύ- 
τούς θ ά  διαδεχθούν οχι κατ’ άνάγκην οί υιοί των, άλλ’ 
οί ίκανώτεροι Ικ τών εργατών καί υπαλλήλων των. 
Διότι πρέπει νά σημειωθή τούτο : είς τήν ’Αμερικήν 
αί προγονικοί περγαμηναί δέν Ιχουν τήν Ισχύν καί 
τήν έπιβολήν, τήν οποίαν Ιχουν είς τήν Ευρώπην, 
'Εάν ό υιός τού εκατομμυριούχου άποδειχθη άνά|ιος 
νά φροντίση διά τόν εαυτόν του καί δέν άποδείξη 
άναμφισβητήτως δτι Ιχει μεγάλα προσόντα Ιδιοφυίας, 
δέν εχίι μέλλον. Κοινωνικός είναι χρεωκοπημένος. 
Διότι κατά τάς ιδέας τών ’ Αμερικανών έκαστον μέλος 
τής κοινωνίας πρέπει ν ’ άφίνεται ελεύθερον νά διευ- 
θύνη τά τού οίκου του. δπως αύτό νομίζει καταλλη- 
λότερον, άνευ ούδεμιάς εχθρικής κατακρίσεως ή πα
τρικής έπεμβάσεως. Ό λ ο ι  πρέπει νά είναι ίσοι, άνε- 
ξάρτητοι, κύριοι τής τύχης των».

Α Π Ε Θ Α Ν Ε Ν  68  Ιτών δ  Σουλύ-Προυντρμ, ό κατ’ 
εξοχήν ποιητής τής σκέψεως, κατέχων έξέχουσαν 

θέσιν εις τήν σύγχρονον γαλλικήν ποίησιν. Τεχνίτες 
τού στίχου, εθιξε τάς λεπτοτέρας χορδάς τής ποιη- 
σεως μέ πνεύμα φιλοσόφου καί αίσθημα λεπτόν και 
βαθύ. ΕΙς τήν επιστήμην έζήτησε νέας εμπνεύσεις' 
καί τήν άμφιβολίαν, πού ήλθε νά τήν έπιτείνη ή 
δψις τών πραγμάτων ή αύστηρά, «τραγούδησε μέ στί
χους ωραίους καί μουσικούς. Είς τήν μουσικήν τού 
στίχου άπέβλεπε πολύ. Α ί συλλαβαί, λέγει κάπου, είς 
τήν Π οιητικήν το ν  Α ιαάήκην, μέ τήν άμοιβαίαν αρμο
νίαν των σχηματίζουν έκ τών δύο ημιστιχίων δύο φρά
σεις μουσικάς,. αί όποΐαι άποτελούν εν δλον πού κα
νένα μουσικόν δργανον δέν ήμπορεΐ μόνον του ν’  άπο- 
δώση. Τήν στιχουργίαν δνομάζει ένορχήστρωσιν.

Ό  Ά νατόλ Φράνς εγραφεν δτι ό Προυντόμ συγγε
νεύει μέ τούς φιλοσόφους τού δεκάτου ογδόου αΐώνος 
διά τής ιδέας τήν οποίαν διαρκώς εκφράζει, δτι τό 
πρώτον καθήκον, ή πρώτη άρετή τού ανθρώπου έγ
κειται είς το νά ήναι ωφέλιμος· δτι δμιλεί έντόνως διά 
τά καθήκοντα πρός τήν άνθρωπότητα, πρός τήν πα
τρίδα, πρός ¿αυτόν καί δτι τότε ό  στίβος του είναι 
ακριβής, αυστηρός καί κάπως διδακτικός.

ΜΙΑ  δόξα μουσική τής Νορβηγίας κατέβη είς τόν 
τάφον. Γέρων πλέον καί τό πνεύμα καί τό σώμα  

ό Έδουάρδος Γκρήγκ άφήκε τόν κόσμον καταλείπων 
μίαν μεγάλην μουσικήν κληρονομιάν. Ό ή ο ν  τό εργον 
τού Γκρήγκ είνε Ιμπνευσμένον άπό τά λαϊκά τραγ ·ύ· 
δια τής Νορβηγίας Ή  ψυχή τής πατρίδος του ύπνώτ- 
τει μέσα είς ολας τους τάς συνθέσεις. Ά λ λ ’  άπό τό 
άπλούν αύτό λαϊκόν τραγούδι ¿δημιούργησε κάτι παγ
κόσμιον, πού άπευθύνεται είς κάθε ψυχήν καί συγκι · 
νεϊ όλους. Ά π ό  τούς απλούς τόνους τής λαϊκής μού- 
σης έξήρθη εις τό μεγάλο καί ύπέροχον εργον του. τό 
όποϊον θ ά  ζήση πάντοτε διά νά λικνίζη τόν πόνον μας.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Κ ατά  το ν ; θερινού; μήνας Ιούνιον, 'Ιούλιον καί 

Ανγονστον τά «Παναθήναια·· éxâiÔovtai «ί; τεύχη 
μηνιαία διπλά.

Ά ναγκαζόμεθα νά διακόψωμεν τήν συνέχειαν τού 
Β ιβλίον τής Α νιοκ ρα ιείρας 'Ε λισάβετ χάρις είς τό άνΟρω-

πίνως αδύνατον συνεννοήσεως μέ τόν συγγραφέα κ. 
Χρηστομάνον.

Ά ν τ ' αύτού άρχίζομεν είς τό τεύχος τούτο τό τρί- 
πρακτον δράμα Ό  'Α ρ χ ιιέκ τω ν  Μάρ&ας τού άγαπη- 
τού συνεργάτου μας κ. Νιρβάνα, τό όποιον ευρίσκει 
τόσον θερμήν υποδοχήν είς ιό  αθηναϊκόν κοινόν. Τό  
Ιργον θ ά  τελειώση τήν 3 0  Σεπτεμβρίου δπότε θ ά  κυ- 
κλοφορήση καί είς ιδιαίτερον βιβλίον.

’ Ηγγέλθηοαν Ιπισήμως άπό τό Παρίσι οί αρραβώ
νες τού πρίγκηπος Γεωργίου τής Ε λλάδος μέ τήν 
πριγκήπισσαν Μαρίαν Ρολάνδου Βοναπάρτη.

Είς τήν Ζάκυνθον συνεστήθη Ιπιιροπή πρός διά- 
σωσιν τών Ιστορικών καί καλλιτεχνικών κειμηλίων 
τής νήσου.

Είς τάς άνασκαφάς τού Κεραμεικοΰ είιρέθη υπό τής 
’Αρχαιολογικής Ε ταιρίας τό ήμισυ τού κορμού μαρ
μάρινου αγάλματος άνδρός καθημένου, μέ ίμάτιον 
περσικόν, Ό  κορμός μαζί μέ άλλα ευρήματα μετε- 
φέρθη είς τό ’Εθνικόν Μουσεϊον.

Α ί παραστάσεις τής Δοΰζε είς τήν ’Αμερικήν προ- 
καλούν τόν ένθουσιασμόν δλων. ’Αληθινή άποθέωσις 
τής ίταλίδος καλλιτέχνιδος

Ό  μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Χάρτμανν άφήκε 
άποθνήσκων άνέκδοτον εργον, τό όποϊον θ ά  έκδοθή 
είς όκτώ τόμους Είναι ή περίληψις τού φιλοσοφικού 
συστήματος τού Χάρτμανν.

Ή  Σουηδία εδωκε δικαίωμα ψήφου είς τάς γυ
ναίκας.

Κατά τόν ιατρόν Κόστ δέ Λαγγράβ τά 95  °Ι0 τών 
φθισικών θεραπεύονται μέ τόν καθαρόν άέρα, τήν 
άνάπαυσιν, τήν καλήν τροφήν, τήν προφύλαξιν άπό 
τής ψύξεως, τό μουρουνόλαδο κλπ.
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