
ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 8. φ. 

Η «ΕΛΙΑ» ΤΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 

Εις τον κύκλον των ποιημάτων του Μαβίλη, πού συνδέονται μέ τον θάνα

τον, ανήκει το πασίγνωστον σονέττον του, πού φέρει τον τίτλον «Ελιά» Το 

ποίημα έγράφη το 1899 *, άλλ* έδημοσιεύθη μετά τον θάνατον του ποιητοΰ μετά 

πανομοιότυπου του αυτογράφου του μάλιστα 2 . Ή ίίΈλιά» είναι άπο τα άντιπρο-

σωπευτικώτερα ποιήματα του Μαβίλη, διότι περιέχει τον πόθον της ευθανασίας 

και γενικώς απηχεί τας έναντι του θανάτου τοποθετήσεις του ποιητοΰ. 'Ορθώς 

περιλαμβάνεται συνήθως εις τα διδακτικά νεοελληνικής λογοτεχνίας βιβλία τών 

Γυμνασίων 3 . Επειδή το σονέττον τοΰτο προκαλεί ευλόγως την γενικωτέραν συγ-

κίνησιν, προς τον στοχαστών άναγνώστην μάλιστα γέννα απορίας τινάς, παρέχει 

δε την άφορμήν συσχετισμού τών πραγμάτων προς την άρχαίαν παράδοσιν και 

την χριστιανικήν διδασκαλίαν και τήν έθνικήν γενικώς σκοπιάν της ζωής, ενδεί

κνυται να κινηθή ή Ερμηνευτική περί τον ποιητικον στοχασμόν. ,λΑς ϊδωμεν έν 

πρώτοις το ποίημα. 

Στην κουφάλα σου εφώλιασε μελίσσι, 

γέρικη ελιά, πού γέρνεις με τή λίγη 

πρασινάδα που ακόμα σε τυλίγει, 

σα νά 'θελε να σε νεκροστολίση. 

Και το κάθε πουλάκι, στο μεθύσι 

της αγάπης πιπίζοντας, ανοίγει 

στο κλαρί σου ερωτιάρικο κυνήγι, 

στο κλαρί σου πού δε θα ξανανθίση. 

1) Το σονέττον αρχικώς έγράφη δια το λεύκωμα δύο νεαρών γυναικών. 'Αργότερα ό 
ποιητής το έστειλε προς δημοσίευσιν είς τα «Παναθήναια», άλλ' ό διευθυντής τοϋ περιοδικού 
το επέστρεψε δια να διορθωθη. Ό ποιητής έδυσφόρησε και όταν μετ5 ολίγον ό Μιχαηλίδης 
έζητοϋσε το ποίημα, αντέδρασε θαυμάσια : «Όταν ή «'Ελιά* τον εστάλη με τους κορμούς, τ'ις 
ρίζες, τα φύλλα και τους καρπούς, δεν την εκράτησε. Τώρα οντ* ενα φύλλο της δεν δικαιού
ται να πάρϊ)». 

2) «Νουμας», χρον. Γ, φ. 496, 15 Δεκ. 1912, σελ. 529. «Παναθήναια», τόμ. ΚΕ' 
(1912), σελ. 78. 

3) Είς τα Πρακτικά τοϋ 'Εκπαιδευτικού Συνεδρίου τών λειτουργών Μ. Έκπαιδ. ΙΓ" 
Περιφερείας, έν 'Αθήναις 1958, σελ. 391 κέξ. έδημοσιεύθη δοκιμαστική διδασκαλία τοϋ 
καθηγ. Γ. Γιωτοπούλου επί τοϋ μαθήματος τών Νέων 'Ελληνικών, μέ θέμα τήν έρμηνείαν 
της «Έλιας» τοϋ Μαβίλη, μεθ' ην ήκολούθησε σχετική συζήτησις. 
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"Ω, πόσο στή θανή θα σε γλυκάνουν, 

με τη μαγευτική βοή που κάνουν, 

ολοζώντανης νιότης όμορφάδες, 

πού σα θύμησες μέσα σου πληθαίνουν. 

"Ω, να μπορούσαν έτσι να πεθαίνουν 

και άλλες ψυχές, της ψυχής σου αδερφάδες. 

*Ας έλπίσωμεν 6τι ή ιερά σκιά του ποιητοϋ θα έπιτρέψη να μεταπλάσω-

μεν εις πεζον λόγον το περιεχόμενον του ποιήματος του. Ό Μαβίλης βλέπει μια 

γέρικη ελιά, πού υπό το βάρος πολλών ετών έχει φθάσει εις τάς τελευταίας 

της στιγμας καί πάει να ξεραθή. Ό κορμός της έχει γίνει μια κουφάλα θλιβερά, 

εντός της όποιας έστησε την φωλεάν του σμήνος μελισσών. Σημεΐον παρακμής 

του δένδρου δεν είναι μόνον ή κουφάλα, είναι καί ή κύρτωσις του κορμού του. 

Παρά ταΰτα, το κουρασμένον δένδρον εμφανίζει μίαν παράδοξον ίκμάδα του 

έξηντλημένου οργανισμού του, ((.λίγη πρασινάδα». Ή όλίγη αύτη πρασινάδα, ώς 

ελάχιστον ύπόλοιπον δείγμα ζωής, «καημένη ελιά, τής λέγει ό ποιητής, σέ τυ

λίγει ωσάν να έχη προορισμον να γίνη, κατ' άδυσώπητον μοίραν τών φθαρτών 

έπί τής γής δντων, το θλιβερον σάβανον του ετοιμοθάνατου σώματος σου . . . ». 

'Αλλ' ενώ αυτά συμβαίνουν εις το έτοιμοθάνατον δένδρον, τα κλαδιά τής 

γέρικης ελιάς γίνονται κλάδοι ζωντανών εκδηλώσεων χαράς. Τα πλέον άκακα 

πλάσματα τής φύσεως, τα πουλιά του θεού, επάνω εις τα κλαδιά τής παρηκμα-

σμένης ελιάς χορεύουν τον άνέμελον έρωτικόν των χορόν, υπό το κράτος τής 

ωραίας μέθης τής αγάπης. Τα πουλιά πιπίζουν, λέγει ό ποιητής, παίζουν κυνη

γητό μεταξύ των, χαίρονται την ζωήν, το δε χαρούμενον τραγούδι τής ζωής το 

ψάλλουν επάνω εις τα κατάξερα κλαδιά τής γέρικης έλιας, πού ή ελαχίστη πρα

σινάδα των θα μαραθή καί δεν θα ύπαρξη νέα ανθοφορία. Τα δείγματα εν τούτοις 

τής ζωντάνιας τών μελισσιών καί τών πουλιών, ή μαγευτική των βουή, ή αρμο

νία του κελαδήματος καί του βόμβου ή ζωηρότης, έρχονται να γλυκάνουν τον θά

νατον του δένδρου. «Oi όμορφάδες τής ολοζώντανης νιότης» έρχονται «στή θανή» 

τής έλιας νά τής προσφέρουν τον ώραιότερον άποχαιρετιστήριον ύμνον, κατά τον 

τερματισμον τής ζωής της. Με την εντονον αυτήν αντίθεσιν μεταξύ ζωής καί θα

νάτου, το όξύμωρον σχήμα να γλυκαίνουν τα στοιχεία τής συνεχιζόμενης ζωής τάς 

τελευταίας στιγμάς τής ζωής τοϋ δένδρου πού σβήνει καί φεύγει, γίνεται απαλή 

θωπεία εις το νεκρούμενον σώμα τής ελιάς. 

Ή γηρασμένη ελιά έζησε καί πεθαίνει, σύμφωνα προς τον άκατάλυτον νό-

μον τής φθοράς καί τής αντικαταστάσεως, τον αίώνιον νόμον τής φύσεως, τής 

συνεχείας καί ανανεώσεως. Ό θάνατος τής ελιάς έρχεται ώς φυσική συνέπεια, 

δέν είναι ßiaior, απροσδόκητος, δεν είναι αποτέλεσμα θεομηνίας, κεραυνού, θυέλ-

λης, κυκλώνος, ούτε τής ανθρωπινής κακίας. "Ισως κορύφωμα τής ευτυχίας του 

δένδρου εϊναι, δτι πεθαίνει καθ' ην στιγμήν ή ζωή σφύζει γύρω του. Καί ακριβώς 

το σφρίγος αυτό γίνεται αφορμή δια πλήθος αναμνήσεων. «Μ' αυτά πού γίνον

ται γύρω σου, καλή μου ελιά, λέγει ό ποιητής, τώρα δηλ. πού τά μελίσσια βομ-
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βουν, τα πουλιά παίζουν κυνηγητό, άγαποΰν, πιπίζουν, ψάλλουν, μέσα σου πλη

θαίνουν αϊ αναμνήσεις των ωραίων στιγμών της περασμένης ζωής σου». 

Το χαρούμενον λοιπόν περιβάλλον κατά τάς ύστάτας στιγμάς της ζωής του 

αποθνήσκοντος δένδρου κεντςό τας αναμνήσεις του, επαναφέρει εις την έπιφάνειαν 

το εύχάριστον και εύτυχισμένον παρελθόν. ~Ητο κάποτε και ή ελιά, πού τώρα 

πεθαίνει, νέα, είχε φύλλα πράσινα, κλαδιά γεμάτα χυμούς και φύλλα και άνθη και 

καρπούς. Με δσα γίνονται ολόγυρα της, με δσα έγίνοντο πάντοτε εις το παρελ

θόν, ή ελιά φεύγει ευχαριστημένη και ευτυχισμένη, γηρασμένη μέν, αλλ5 οπωσ

δήποτε αποσύρεται άπο την ζωήν υπερήφανη, διότι έξεπλήρωσε τον προορισμόν 

της, ωφέλησε με την καρποφορίαν της, διαδοχήν άφήκε και επί χρόνου μήκιστον 

εζησεν. *0 ποιητής άντικρύζει την εύτυχισμένην ψυχήν του δένδρου καΐ διατυ

πώνει θαυμασίαν εύχήν, πού είναι άποκάλυψις του ανθρωπίνου πόθου : έτσι νά 

πεθαίνουν ήσυχες καί ευτυχισμένες καί άλλες ψυχές, να πεθαίνουν ωραία, μακά

ρια. Άλλα αί άδελφαί ψυχαί. Αί ψυχαί πού δεν βαρύνονται μέ κρίματα καί πα

ραπατήματα. Άδελφαί ψυχαί είναι αί ήρεμοι ψυχαί, πού αισθάνονται δτι έξεπλή-

ρωσαν τον προορισμόν των εις τον κόσμον τούτον καί τα χρέη των έξώφλησαν» 

δεν αφήνουν λογαριασμούς ανεξόφλητους. 

Κεντρική ιδέα του ποιήματος είναι πόθος καί ευχή ευθανασίας. Ά ς έπανέλ-

θωμεν εις το ποίημα. Εις τήν α' στροφήν εικονίζεται ό θάνατος. Ή μοίρα παν

τός θνήσκοντος οργανισμού. "Εν δένδρον πεθαίνει. "Οπως πεθαίνει καί ένας άν

θρωπος. 'Απόθεμα δυνάμεως δεν υπάρχει, υπάρχει 'ίχνος μόνον ζωής. Εις τήν β' 

στροφήν έ'χομεν τήν ώραίαν εικόνα τής ζωής. Σκιρτήματα, άσματα, αρμονία, 

έρως. Καί πικρόχολον σχόλιο ν, δτι αυτά συμβαίνουν επάνω εις τα υπολείμματα 

τής ζωής, δπου καιροφυλακτεί ό θάνατος. 

Εις τάς δύο πρώτας στροφάς όμοΰ, δηλ. άς ε'ίπωμεν εις τήν πρώτην ενό

τητα του ποιήματος, εχομεν τήν τραγικήν αντίθεσιν μεταξύ ζωής καί θανάτου. 

Μέ δσα μας λέγει ό ποιητής μέ τόσην άπροσποίητον χάριν μεταφερόμεθα αυτο

μάτως εις τήν ίδικήν μας, τήν άνθρωπίνην, μοΐραν. Ά ν άληθεύη δτι είς τάς δύο 

πρώτας στροφάς του σονέττου, τας τετράστιχους, εκφράζεται ή λυρική εκθεσις 

του θέματος, είς τήν Α' ενότητα εχομεν οπωσδήποτε τον βασικον λυρικον πυρήνα 

του μύθου. Διχοτομουντες τήν ενότητα παρατηροΰμεν δτι είς τήν β' στροφήν, μέ 

τήν χάριν καί τήν άρμονίαν τής εικόνος τής ζωής, χαλαρουται ή παγερότης τής 

πρώτης στροφής, με το τραγικον στοιχειον του θανάτου. Ή τραγική κατάστασις 

τής λυρικής εκθέσεως, πού υπάρχει είς τήν α' στροφήν, υποχωρεί ήρεμα μέ τήν 

β' στροφήν. Διότι ό θάνατος φαίνεται ερχόμενος ήπιώτερος, μέ το άπαλον άγ

γιγμα εκείνο, πού ωσάν θωπείαν προσφέρει ή 'ίδια ή ζωή μέ τήν εντονον πα-

ρουσίαν της, ωσάν καταπραϋντικον προς τήν άπερχομένην ζωήν. 

Εις το σημεΐον τούτο, δπου τερματίζεται ή Α' ένότης καί αρχίζει ή Β' μέ 

τήν γ' στροφήν, ακριβώς έδώ αρχίζει ή κάθαρσις είς τήν τραγικήν σύνθεσιν. Δια 

του τρόπου τούτου είς το σονέττον, μετά τήν λυρικήν έκθεσιν, έπονται αί δύο 

τρίστιχοι στροφαί μέ τήν λύσιν, το φιλοσοφικον συμπέρασμα νά ε'ίπωμεν του 

ποιητικού στοχασμού, ώστε δημιουργείται εσωτερική αντιστοιχία του περιεχομέ-
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νου προς την μορφήν. *Η κάθαρσις φέρει το βάρος ενός πόθου καί μιας ευχής, 

ταυτον ειπείν μιας προσδοκίας του μελαγχολικού ποιητοΰ. "Ή έλπίς υπήρξε στοι-

χεΐον στερεώσεως των πονεμένων καί κλυδωνιζομένων ψυχών, δώρον τών θεών 

προς την Πανδώραν. Ή ευχή έρχεται ώς μοναδική δικαίωσις του απόκρυφου πό

θου του βαρυθύμου ποιητοΰ, έρχεται ώς λυτρωτική παρηγοριά της απαίσιας άπελ-

πίας του καί της καταθλιπτικής πεσσιμιστικής του διαθέσεως, τόσον γνωρίμου 

στοιχείου τής ζωής του Μαβίλη. Εκφράζεται με τήν «Ελιά» ή πολυπόθητος ευ

θανασία του άνθρωπου, ιδιαιτέρως του Μαβίλη. Είναι λοιπόν τοΰτο το βαθύτερον 

νόημα του ποιήματος, ή κεντρική του ιδέα. 

Διατί όμως ; Έφοβεΐτο ό Μαβίλης τον θάνατον ; Κάθε άλλο. Δεν χρειά

ζονται αποδείξεις περί αύτοΰ. ,νΑν έφοβεΐτο κάτι ό Μαβίλης, τοΰτο είναι ή απα

τηλή δψις τής επιφανείας τοΰ πλανεροΰ κόσμου. Εις το ποίημα του, πού τιτλο

φορείται «Άνεμόμυλοςη (1895), χρησιμοποιεί τήν σανσκριτικήν λέξιν Maya, πού 

είναι ταυτόσημος μέ τήν άπάτην και τήν προσωποποίησιν τοΰ ψεύδους, δια να 

δήλωση δτι επιμελώς απλώνει αΰτη εξωτερικά γνωρίσματα απατηλά εις κακο-

ποίησιν τής 'Αληθείας, ήτοι μίαν παράδοξον σύνθεσιν κεντήματος τοΰ κόσμου μέ 

ψευδείς ήλίους καί άστρα, ρόδα καί βάγια. Κατά ζήλον Σοπεγχάουερ πλήσσει ό 

ποιητής το ψευδός, αποτινάσσει τήν κατάραν τής ζωής καί νοσταλγεί τον λιμένα 

τοΰ θανάτου καί τής ανυπαρξίας. Επομένως επιδιώκει τον θάνατον. Τους νεκρούς 

θεωρεί ευτυχισμένους εις τήν περίφημον «Λήθην» του καί τήν εύτυχίαν των στη

ρίζει εις το δτι αποκόπτονται άπο τα βάσανα τής ζωής, ενώ άξιοδάκρυτοι είναι 

οι ζωντανοί καί κάθε δάκρυ των δια τους προσφιλείς νεκρούς είναι κίνδυνος να 

τους ξυπνήση «πόνους παλαιούς πού μέσα τους κοιμούνται)) καί να ταραχθή 

ή μακαριότης των. 

Έ ξ άλλου, εις το εξ ϊσου άντιπροσωπευτικον τών περί τον θάνατον απο

κλίσεων τοΰ ποιητοΰ σονέττον αύτοΰ, πού επιγράφεται «Νανούρισμα)) ή «Εγχοί-

μηση» (1905), ώς θα ι'δωμεν εν συνεχεία, εκτίθενται σαφώς οι περί ωραίου θα

νάτου οραματισμοί του. Εις τήν άντίληψιν λοιπόν τοΰ ποιητοΰ ό θάνατος δεν 

είναι κακόν, άφοΰ είναι άνθρωπίνη μοίρα. Τον ποιητήν ό θάνατος δεν τον συντα

ράσσει. Ά π ' εναντίας ό ποιητής χαιρετίζει τον θάνατον ώς λύτρωσιν. Κακόν είναι 

ό επαίσχυντος θάνατος. Ή πίστις καί αγωνία τοΰ Μαβίλη επάνω εις το καίριον 

ση μείον τοΰτο φέρουν αυτόν εγγύτατα προς ^τήν άρχαίαν πίστιν, καθώς καί τήν 

χριστιανικήν. 

Διά τήν άντίληψιν τών αρχαίων, έπονείδιστος ήτο ό θάνατος δια τον άν-

θρωπον εκείνον, πού δεν ήμποροΰσεν ή δέν ήθελε, πριν πεθάνη, να διάπραξη μέγα 

τι, εν κατόρθωμα, δια τοΰ οποίου θά έξηγόραζε τήν ζωήν του καί τον θάνατον 

του. Ό εκ πείνης θάνατος π. χ. συνεπεία ηθελημένης αποχής εκ τοΰ φαγητοΰ 

ήτο έπονείδιστος. "Ισως μάλιστα δέν ήτο καί άπο μέρους τών θεών ανεκτός ό 

τοιοΰτος θάνατος. Τοιαύτην άρχαίαν άντίληψιν πιθανώς απηχεί ό στ. 775 τής 

'Αντιγόνης τοΰ Σοφοκλέους, δπου ο Κρέων ετοιμάζεται να κλείση τήν ηρωίδα 

«ζώσαν èv πετρώδει κατώρυχι» καί μέ τήν άπειλήν 

φορβής τοσούτον ώς άγος μόνον προβείς, 
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ένα κομμάτι, ψωμί, ας εϊπωμεν, μόνον, 'ίσια-ίσια δια την κάθαρσιν της δίδει καΐ 

τοΰτο, ώς επεξηγεί, 

όπως μίασμα παα' υπεκφυγή πόλις, 

δπερ πιθανώς μαρτυρεί δτι θάνατος άπρακτος, ελεεινός, έπονείδιστος, ήτο απα

ράδεκτος παρά θεοΐς και άνθρώποις. Και όντως θα ήτο άδιανόητον να πέση κα

νείς «ωσάν το σκυλί στ' αμπέλι», όπως θέλει ή λαϊκή παροιμία, δηλ. χωρίς τήν 

δυνατότητα αναπτύξεως θελήσεως και ευθύνης. 

Δια τον χριστιανον γνωστότατη είναι ή ευχή της Εκκλησίας, πού παρακα

λεί να του δώση ό θεός χριστιανικά τέλη, ταυτον ειπείν ώραΐον θάνατον οιασδή

ποτε λογικής μορφής είναι αυτός, π. χ. τιμημένος, με ημέρας πολλάς καί καλάς 

και είρηνικάς, ανώδυνους, χωρίς αίσχύνην κλπ. Φυσικά αϊ ήμέραι αύται θα έλθουν 

ώς δώρον του θεού προς τον αγαθόν καί δίκαιον άνθρωπον, τον ένάρετον, τον 

βιώσαντα κατά τα παραγγέλματα της θρησκείας του, ό δε ωραίος χριστιανικός 

θάνατος θα είναι έπιβράβευσις τής αρετής, δικαίωσις τής χριστιανικής αγάπης, 

δεν θα είναι καν θάνατος, αφάνεια καί εκμηδενισμός, θα είναι ύπνος ήρεμος αγα

θής φύσεως, μετάβασις εκ τής φθοράς είς τήν άφθαρσίαν καί τήν αιωνιότητα. 

Ώ ς προς τήν έφαρμογήν τών υψηλών άρχων τούτων κατά τήν διαδρομήν 

τής εθνικής ημών 'Ιστορίας δεν είναι καθόλου δύσκολον να μνημονεύσωμεν ολο

καυτώματα, πού συνέβησαν εις μεγάλας στιγμάς του δραματικού εθνικού μας 

βίου. Ούτω π. χ. ή άνατίναξις ενός όχυροΰ, ώς είς τα Ψαρά, είς το Αρκάδι κλπ., 

είς ώρας πού δέν υπάρχει πλέον στάδιον δράσεως, δέν είναι πράξις απελπισίας 

καί άπογνώσεως, εϊναι αντιθέτως έκδήλωσις ηρωισμού, θυσία είναι καλοπληρω

μένη, διότι μαζί μέ τους ηρωικούς αύτόχειρας συναποθνήσκει καί πλήθος εχθρών, 

αποφεύγεται δε ή σύλληψις ζώντων τών αγωνιστών άπο τον έχθρόν. 

Επομένως, δταν ό ποιητής άγωνιφ δια τήν εύθανασίαν, ύποσημαίνει γενι-

κήν ήθικήν καί ώραίαν έπιβράβευσιν ευγενών πράξεων υπέρ ενός ιδανικού. Καί 

γνωρίζομεν πλέον καλά ημείς, ποιον ίδανικον ό ποιητής άνεβίβασεν είς τήν πρώ-

την βαθμίδα τών αρετών καί ποιον έλάτρευσεν όσον τίποτε εις τήν ζωήν του. 

Χάριν του ιδανικού αύτοΰ, του ευγενέστερου καί υψηλότερου τής ζωής, è ποιητής 

έπεσε μαχόμενος όρθιος επάνω είς τον Δρίσκον. 'Ορθώς παρετηρήθη δτι μέγα 

καλό καί πρώτο ή ζωή γίνεται, δταν προσφέρεται χάριν αύτοϋ του ιδανικού. 

Καί λοιπόν ή ελιά, το εύλογημένον δένδρον, το καρποφόρον, το δένδρον 

πού ευεργετεί τήν άνθρωπίνην ζωήν, διότι προσφέρει καρπον τόσον μεγάλης 

σημασίας, έξεπλήρωσεν άριστα τον προορισμόν της. Δι' αυτό ήμπορουμεν να ε'ί-

πωμεν δτι αποθνήσκει ευτυχισμένη, ό θάνατος της συνοδεύεται μέ τάς πανηγυ-

ρικάς εκδηλώσεις τής συνεχιζόμενης αιωνίας ζωής. Ποιος δέν τήν ζηλεύει ! Ό 

ποιητής τήν καμαρώνει. Εύχεται λοιπόν τέτοιον ώραΐον θάνατον να ευρίσκουν 

«καί άλλες ψυχές, της ψυχής της άδερφάδες». "Ολαι δηλ. αϊ ψυχαί, πού θα δι

καιωθούν μ* έναν τέτοιον θάνατον δια τάς πράξεις των. Ή ευχή καί ό διακαής 

πόθος του ποιητοΰ τής «Ελιάς» εύρήκαν τήν δικαίωσίν των επάνω εις τον 

Δρίσκον. 

Τήν σημασίαν του ωραίου θανάτου ό Μαβίλης τονίζει καί είς το «Νανού-
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ρισμα» με τον γνώριμον κλασσικον τρόπον της σαφήνειας και λιτότητος. 'Υποθέ

τει Ινα άρρωστον γέροντα, προ των ομμάτων του οποίου σβήνεται ή ημέρα τό

σον λαμπρά, ώστε ομοιάζει ωσάν τριανταφυλλί προμήνυμα του Χάρου, ωσάν 

προσφορά πλούσια της μοίρας, πού σχεδόν μεροληπτικώς εις τον γέροντα προσ

φέρει γαλήνην παρατεταμένην, ή δε προσφορά εϊναι «φίλεμα» οίκειότητος και 

αγάπης. Ό ασθενής γέρων καλείται εν συνεχεία να είσέλθη εις το; ναον του 

πνεύματος, ναον κατάλευκον καΐ μεγαλοπρεπή, στερεωμένον επί κιόνων πού δεν 

εϊναι κίονες μαρμάρου άλλ' αρμονία ενός ΰμνου του Πινδάρου, και καλείται νά 

είσέλθη, να κοιμηθή και è ύπνος θα τον θεραπεύση, θα του δώση τήν υγειά του. 

Εις το βνειρόν του θα συλλαβή τήν ομορφιά τήν ϊδια, λέγει ό ποιητής, ίκανήν να 

γλυκάνη ατής καρδιάς τον τα θλιβερά ξεσκλίδια» με το αρχαίο τραγούδι, δηλ. 

τον αίώνιον και άκατάλυτον ΰμνον προς το κάλλος και τήν τελειότητα. Τότε, τότε 

θ' άκούση μίαν φωνήν άπο τα βάθη της σοφής αρχαιότητος, πού γίνεται υπο

θήκη του ποιητοΰ δια τον καθένα μας : 

Τον αγαπά ο θεός πεθνήσκει νέος. 

Μην ξυπνάς' είμαι δ θάνατος ό ωραίος. 

Και του σονέττου τούτου ό αρχικός τίτλος ήτο «Ευθανασία», πού μαρτυρεί 

ακριβώς τήν σταθεράν θέσιν του Μαβίλη έναντι του μεγάλου θέματος. Ή ψυχή 

του εδιψοΰσε να εΰρη ώραΐον θάνατον, δπως της άψυχης έλιας, δπως τών τιμη

μένων αρχαίων, δπως τών κλητών του θεοΰ, δπως τών ενάρετων χριστιανών. Ό 

πόθος αυτός έβασάνιζε τον Μαβίλην μέχρι του 53ου έτους της ηλικίας του, του 

και τελευταίου της ζωής του, οπότε και έδικαιώθη. "Εγινε τήν 28ην Νοεμβρίου 

1912 έπί του Δρίσκου ή έπαλήθευσις του πόθου καί της ευχής. Ύπήρξεν ό Μα

βίλης ένας εκλεκτός του θεού. Ή δόξα της πατρίδος τον περιέβαλεν αιωνίως. 


