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Γάλλος ήθικολόγος άπεφαίνετο προ τινων έτών: β Ά λ 
λοτε ή κοινωνία έπέδρα έπί τών βιβλίων’ «ήμερον δέ τά 
βιβλία έπιδρώσιν έπί τής κοινωνίας.» ’Αμφιβάλλω άν ή 
γνώμη αΰτη φέρτρ τό κύρος τών δεδομένων. Ό τ ι  όμως α 
ληθές πάλαι τε καί νυν είνε, δτι πάσα κοινωνία έπιθέτει 
την έαυτής σφραγίδα έπί τών πνευματικών προϊόντων τής 
έποχής, σφραγίδα δτέ μέν άμυδράν, ότέ δ’ έναογεστέραν’ 
άλλ’ αείποτε ή έπίδρασις τούτων έπί του κοινωνικού περιέ- 
χοντος είνε κατάδηλος. Πάσα ιδέα, δΓ οΐαςδήποτε καί άν 
περιβάλληται μορφές, δέν αποκαλύπτεται αύθαιρέτως, άνευ 
λογικές καί Ιστορικές α ιτίας, ούδ’ είνε ξένη πρός τον αιώ
να' άλλ’ έπίσης ή έπίδρασις αυτής, δσον καί άν ποικίλα 
παρεμβάλλωνται προσκόμματα, δέν δύναται να μηδενισθίι 
καθ’ δλοκληρίαν.

Τούτου βεβαιουμένου έκ τών, δεδομένων τής κοινοτέρας 
παρατηρήσεως, πάσα πνευματική δημιουργία πρέπει πρω- 
τίστως ν’ άποβλέπιρ είς άγαθήν έπίδρασιν, εις ύπέρτερον 
κοινωνικόν σκοπόν, Ουτος ή έκεϊνος δ συγγραφεύς, ούτος ή 
εκείνος δ πνευματικός δημιουργός δέν είναι κερδοσκοπικός 
τις  βιομήχανος $ ρωποπώλης, άλλ’ Ιερεύς τής ΰψίστης ιδέας 
του άληθούς, του καλού, τού άγαθοϋ' αισθάνεται, καί έν 
τ ϊΐ καρδία αύτοΰ συγκεντρούται το αίσθημα τού πέριζ κό
σμου’ σκέπτεται, καί έν τφ  έγκεφάλψ αυτού λειτουργεί ή 
σκέψις τής συγχρόνου γενεάς’ λυπεϊται ή χαίρει, καταρά-

τα ι ή ευλογεί, μισεϊ ή άγαπφ , χλευάζει ή γεραίρει’ διά 
πάν δ τ ι πράττει, πρέπει ν’ άποβλέπτρ ΐνα έζεγειργ καί έ- 
ξευγενίσ-ρ τά  πέριζ αισθήματα καί πάθη.

Ά ν  τούτο εινε άληθές ώς πρός τά  πνευματικά έν γένει 
προϊόντα, πρέπει ν’ άναγνωρισθ-Ji ώς κεκτημένον κύρος άναμ- 
φισβητήτου άληθείας προκειμ.ένου περί τών προϊόντων τής 
δραματικής τέχνης. Τό δράμα είνε τό είδος έκεΐνο τής πνευ
ματικής παραγωγής, τό είσδύον βαθύτερο ν καί άποτελεσμα- 
τικώτερον είς τά  έγκατα τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, ϊν ' 
άποκαλύψη τά άπόρρητα αυτής, τά  ^ίψνΐ έπί τής δημοσίας 
σκηνής, παραστήσνι τήν ποικίλην αύτών ενέργειαν καί έξέλι- 
ζιν. ’Αλλαχού α ΐ ϊδεαι, τά  πάθη, τά  αισθήματα έχουσί τ ι 
τό άπαθές,άλλ’ έν τφ  δράματι πάντα ταύτα  λαμβάνουσι σάρ
κα καί ΰπόστασιν. Ή  δραματική τέχνη είνε ή μυσταγωγός 
Ιέρεια τών ιδεών έλευθέρου βίου, προφήτις, ήτις θέλει έμπνεύ- 
σ·ρ τά  δίκαια τής άνθρωπίνης ιδέας, τόν ένθουσιασμόν υπέρ 
τών γενναίων πράζεων, τόν θαυμασμόν υπέρ τών Ιερών ά- 
φοσιώσεων. Αΰτη, κρατούσα άνά χεϊρας τό μαγικόν x a J u -  
doax om or ,  θέλει έπιδείζγι πάν δ τ ι  εΰγενές καί ώραΐον, τόν 
έρωτα καί τήν μητρικήν στοργήν, τήν φιλοπατρίαν καί τήν 
φιλανθρωπίαν, άλλά συγχρόνως θέλει παραστήση τά  μυσαρά 
ένστικτα, τά  άνόσια πάθη, άτινα καθιστάσι πολλάκις τόν 
άνθρωπον θηριωδέστερον τού θηρίου’ θέλει έπικαλεσθή υπέρ 
τών πρώτων τόν θαυμασμόν, τόν ζήλον, τήν μ ίμησιν κατά 
δέ τών δευτέρων τήν άποστροφήν καί τά μίσος.

Ό τε  ή άρχαία Ε λλάς έπεράτου τήν έπικήν καί λυρικήν 
τού ιστορικού βίου περίοδον, νέαι δέ ίδέαι καί ροπαι άπε- 
καλύπτοντο έν τ ίί δράσει αυτής, έπήρχετο τό δράμα, ΐνα 
έπικυρώση καί έπιστέψη τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν αΰ-
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τής έξέλιξιν. Ή  άρχαία τάξις έξέπιπτεν ήδη, ύπό δέ τού« 
οιωνούς του έθνικού πνεύματος, αύτοβουλοτέρου καί έλευ- 
θερωτέρου, νέος κόσμος ένεφανίζετο έπί τής Ιστορικής 
σκηνής

"Η φιλοσοφία είχε καταστή ήδη ή πρώτη ιέρεια τής κοι
νωνίας. Άπό τών έρειπίων θεοκρατικού καί μοναρχικού κα
θεστώτος άναπτύσσεται ή νέα τών Ελλήνων πολιτεία, ής 
άκρον άωτονκαθίσταται τό ίοστέφχνον τής Παλλάδας άστυ, 
Γης ΈΛΛάόος ή  ΈΛΛάς. Έ ν το ιαύτγ στιγμή δημιουργεΐ- 
τα ι τό έλληνικόν δράμα, απαράμιλλος έκδήλωσις τής νέας 
τάξεως, μικοόκοσμος, έφ’ ού προσέρχονται πρός άγώνα ποι
κίλα ήθικάχαί κοινωνικά στοιχεία αντίμαχα, άλλα πάντα 
συντελεστικά τού σκοπού τής κοινωνικής *αβάρσιω<· Έν 
τή εορτή τών Διονυσίων ή παλαιά θρησκευτική ιδέα είχεν 
είπή τό ύστατον αυτής ^ήμα,καί ήδη αντικαθίσταται ύπό τής 
τραγψδίας, ύφισταμένης κατά πρώτον την έπίδρασιν τής 
θείας Ά τη ς ,  άλλ’ έντός βραχυτάτου χρόνου καθισταμένης 
άνθρωπινωτέρας. "Αν δ μέγας Αισχύλος, «δ πρώτος τών 
'Ελλήνων πυργώσας ρήματα σεμνά και κοσμήσας τραγικόν 
Λήρον*,κύπτει Ι τ ι ΰπά τούς νόμους τής θείας παραδόσεως, 
μόλις διαμαρτυρόμενος κατ’ αυτής διά του Προμηθέως, δ 
νεανίας έκεΐνος, δ θεσπέσιος ψάλτης του Κολωνοΰ, δ δρα- 
ματοποιήσας την σύγκρουσιν τών απολύτων καί θετικών 
νόμων, λαμβάνει τό γέρας τής νίκης ύπό του έκ τής έκ- 
στρατείας έπανακάμψαντος νικηφόρου στρατηγού Κίμωνος, 
άποσείων τον ζυγόν τής υπερφυσικής ανάγκης καί κηρύτ- 
των τό δίκαιον καί την πραγματικότητα τής ηθικής έ- 
λευθερίας.

Τοιαύτην έχει αφετηρίαν τό άρχαΐον δράμα. Δημιουρ- 
γηθέν τό πρώτον ύπό τήν έπίδρασιν τής θρησκευτικής 
ιδέας, αναπτύσσεται μετά ταύτα  κατά νέους ηθικούς και 
κοινωνικούς νόμους. "Οπως τούτο έγεννάτο άπό τής θρη
σκευτικής τού Διονύσου πομπής, ούτως έξήρχετο καί τό 
νεώτερον δράμα άπό τού τάφου τού Σωτήοος, άπό τού ό
ρους τών Έλαιών καί ύπό τούς οιωνούς τών γεγονότων 
τούτων έξεδηλούτο διά τού Μυστηρίου τού μέσου αίώνος, 
είσερχόμενον ε ΐ; τά  έθιμα καί τον βίον τών νεωτέρων λαών 
διά τών μεγάλων αυτών δραματουργών.

Διαφέρουσι βεβαίως καί κατά μορφήν καί κατά πλο
κήν έν πολλοΧς τό τε άρχαΐον καί τό νεώτερον δράμα. Τό 
πρώτον δέν έξέρχεται άπό τής σφαίρας τού άστεως, δ δέ 
δρίζων αύτού διατελεΧ περιορισμένος" είνε ή έξέλιξις τρα
γικού συμβάντος ή ήθικής Ιδέας, ή παράστασις τών περι
πετειών ταύτης ή έκείνης τής οίκογενείας δμοιάζει πρός 
τόν δώριον ρυθμόν έν τή αύστηροτάτγι μορφή. Τουναντίον 
τό νεώτερον δράμα είνε ή έκδήλωσις εύρυτέρας ιδέας' τά 
όρια τού άστεως είνε στενά δι’ αύτό, ώς είνε άνεπαρκή τά 
όρια τής ένότητος τού χρόνου. "Αν έκεϊνο είνε δ δώριος ναός, 
τούτο είνε ή γοτθική Μητρόπολις. 'Αλλά καί ύπό ταύτην

καί ύπ’ έκείνην τήν μορφήν τό τε άρχαΐον καί τό νεώτερον 
δράμα άποστολήν έσχον καί έχουσι κοινωνικήν καίγενναίαν, 
νά συνεχίσωσι τό έργον τής θρησκευτικής διδασκαλίας,ύπό 
διαφόρους δέ οιωνούς καί δι’ άλλο ίων τρόπων νά έμπεδώ 
σωσι τό αίσθημα τής ήθικής έν τή  συνειδήσει τών τε ά- 
τόμων καί τού κοινωνικού συνόλου.

Πλέον ή άπαξ έρρέθη άπό τού βήματος τούτου, ότι τό 
δράμα καί σύν αύτφ  τό θέατρον διεκδικούσι μεγάλην άπο
στολήν, ότι δέν άποβλέπουσιν εις τήν παραυτίκα τέρψιν 
καί τήν ήδονήν τών αισθήσεων, έπιδιώκουσι δέ άνώτερον 
καί εύγενέστερον, έθνικώτερον σκοπόν.

Ά λλο ι λαοί, ύπό διαφόρους έργαζόμενοι συνθήκας, δυ
νατόν νά μή άποδίδωσιν εις τά δράμα τόν έθνικόν έκεϊνον 
χαρακτήρα, όν ήμεΐς παρ’ αύτού άξιούμεν. Δυνατόν δι αυ
τούς νά έπιδιώκη τούτοκοσμοπολιτικώτερον σκοπόν. Ά λλά  
δι’ ήμάς έχει καί πρέπει νά έχ-ρ ένεκα τών χαλεπών καιρών, 
καθ’ ούς ζώμεν, διάφορον άποστολήν, δημιουργικήν, έθνο- 
ποιόν καί ήθοποιόν, διδάσκον τά  μεγάλα παραγγέλματα 
τής άρετής καί τής φιλοπατρίας Ήμεΐς άναμένομεν ν' ά- 
κούσωμεν παρά τού έθνικού δραματουργού ουχ'ι τάς περι
πέτειας χαύνου έρωτος, ούχί ραδιουργίας καί άθλιότητας 
διεφθαρμένου βίου, άλλά τό βροντόφωνον ¡ΛίΛιυ τής έθνικής 
έλευθερίας. Καί ένφ τό θέατρον θέλει άποκαλύπτ·/) ήμΐν έν 
τφ  βάθει τής σκηνής τάς κορυφάς τού θείου Όλύμπου ή 
τούς δρίζοντας τής περιποθήτου 'Ροδόπης κινδυνευούσης, 
θέλει άντηχή άνά πάσαν τήν σκηνήν ή φιλόπατρις έπίκλη- 
σις τού ψάλτου τών Σαλαμινομάχων :

« ΤΩ τταϊοε; Ε λλήνω ν, ίτε 
ίλευθεροϋτβ πατριό', έλευθεροϋτε δέ 
παΓοας, γυνχΓχα«, Βεών τε πατρώων £?η, 
βήχας τε προγόνων νυν ϋπέρ πάντω ν αγών».

Τό έθνικόν θέατρον είνε *αί οφείλει νά είνε έθνικόν σχο- 
λεΐον. "Ο τι παρέστησεν άλλοτε δ Λουκιανός λέγοντα τόν 
Άθηναΐον Σόλωναείς τόνΣκύθην Άνάχαρσιν είνε καί έσται 
αίωνία αλήθεια έν παντί καιρφ καί τόπφ έθνικήν συνείδη- 
σιν κεκτημένω. «Καί μέν τοι καί ές τά θέατρον συνάγοντες 
δημοσία παιδεύομεν ύπό κωμφδίαις καί τραγφδίαις άρετάς 
τε άνδρών παλαιών καί κακίας θεωμένοις, ώς τών μέν ά- 
ποτρέποιντο, έπ’ έκεΐνα δέ σπεύδοιεν. Τοΐς δέ γε κωμψδοΐς 
καί άποσκώπτειν καί λοιδορεϊσθαι έφίεμεν ές τούς πολίτας, 
ούς άν αισχρά καί άνάξια τής πόλεως έπιτηδεύοντας αΓ- 
σθωνται αύτών τε έκείνων χάριν, άμείνους γάρ οδτω γίγνον- 
τα ι όνειδιζόμενοι, καί τών πολλών, ώς φεύγοιεν τόν έπί 
τοΐς δμοίοις έλεγχον».

Τοιαύτη ήτο ή άποστολή τού άρχαίου θεάτρου. Ή Πυ
θία δέν έδίσταζε νά παραβάλγι τούς δύο πρωτοστάτας τού 
έθνικού δράματος, τόν Σοφοκλή καί τόν Εύριπίδην, πρός 
τόν προφήτην τής νέας έπιστήμης καί τής άνθρωπότητος, 
δν ή άγνωμοσύνη τών συμπολιτών αύτού έπότισε τό κώ*
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νειον. Επί τής σκηνής τού άθηναΐκοΰ θεάτρου διεξάγεται 
πεφροντισμένως γενναία έθνική έργασία. Αύτή δέ ή πολι
τεία τών ’Αθηναίων έν τή ύπερόχιρμερίμννι πρός κατασκευήν 
πολιτών τελείων, πρός ήθικήν αύτών διαπαιδαγώγησιν καί 
ψυχαγωγίαν, έπινοεΐ τά θτωριχά. Καί ότε τού έλληνικού 
χειμάρρου ή δρμή κατελίμπανε τήν άρχικήν κοίτην καί έ- 
τ ΡεΧ® πρύ« ζένας χώρας, ένα ποτίση διά τών ναμάτων αύ
τού τούς πνευματικούς αύτών άγρούς, τό έλληνικόν δράμα 
καθίστατο μία τών θεσπεσιωτάτων ψυχαγωγιών τού εις τά 
απόρρητα τής έλληνικής σκέψεως μυουμένου ήδη βαρβάρου 
κόσμου. Τότε «Περσών καί Σουσιανών καί Γεδρωσίων παϊ- 
δες τάς Σοφοκλέους καί Εύριπίδου τραγψδίας ήδον», δ δέ 
τελευταίος ούτος καθίστατο μετά τινα χρόνον έν 'Ρώμϊ] 
τό δημοτικώτατον θέαμα καί άνάγνωσμα. Θαυμασία έπί- 
δρασις ! Διότι αί ίδέαι, αί σκέψεις, τά  αισθήματα, τά πά
θη δέν έκδηλούνται έν μεταφυσική μόνον περιβολή, άλλά 
λαμβάνουσιν έπί τής σκηνής τό αίμα τής ζωής, περιβάλ
λονται σάρκα καί όστά, μεταμορφούνται εις έμψυχα όντα 
λαλούντα, αγωνιζόμενα, πίπτοντα ή έγειρόμενα ένδέ τφ  με- 
γάλψ  τούτφ άγώνι διεξάγεται ή κοινωνική ζωή καί δράσις.

Μόνον όιά τής έλευθέρας ζωής έζελίσσεται έν τφ  βίφ ή 
ανθρώπινη ιδεα. Αν δέ α ί λοιπαί παραστάσεις τής τέχνης 
καί τής έπιστήμης δύνανται νάκαρποφορήσωσι καί ύπό τήν 
σκιάν έρημικοϋ σπουδαστηρίου, ώς ή σοφία τού πεφημισαέ- 
νου Φαύστου, τό δράμα δέν δύναται νά άναπτυχθή άλλως 
ή έν πλήρει κοινωνική καί πολιτική έλευθερία' είνε δ τελευ
ταίος, άλλά καί δ πληρέστερος καρπός τής ποιητικής δη
μιουργίας. Η έποποιία εκλείπει πρωίμως άπό τού βίου 
παντος λαού, ώς έκλείπει καί ή έθνική αύτού συνείδησις, 
ή π ίστις πρός τήν έν ταΐς πράξεσι τού κόσμου τούτου πα
ρέμβασιν ύπερφυσικών δυνάμεων καί ένεργειών. Ή  λυρική 
φαντασία έξασθενεΐ ύπό προηγμένον πολιτισμόν, εύθύς ώς 
έζασθενήσωσι καί τά γενεσιουργά αΓτια, ώς τά  πάθη καί 
τά αισθήματα ύποστώσι τήν έπίδρασιν τού θετικού κοινω
νικού περιεχοντος. "Εν τ ιν ι συμποσίψ Ά γγλω ν ποιητών 
απηγγέλλετο έν προπόσει τού Keats άνάθεμα κατά τής 
μνήμης τού Νευτωνος, ώς εξηγήσαντος δι' έπιστημονής 
άναλύσεως τό φυσικόν φαινόμενον τής Ίριδος καί κατα- 
στρεψαντος ές αεί τήν ποίησιν αύτής. Είνε ή διαμαρτύρη- 
β ι; τής λυρικής ποιήσεως, θρηνούσης έπί τή πτώσει αύτής 
κατά τών επιστημονικών προόδων τού αίώνος.

Βεβαίως πάσα νέα κοσμολογική θεωρία έχει τήν προσή- 
κουσαν αυτή ποίησιν. Ά ν  αύτη είνεάνταζία τών παλαιο- 
τέρων, τών ύπό τήν έπενέργειαν άλλων ιδεών καί αισθημά
των παραχθεισών, ούδέ δυνατόν, ούδέ εύχερές νά δρισθή. 
Αλλ ό τ ι  οφείλω νά παρατηρήσω ένταύθα είνε ότι τό 

δράμα εινε δ ώριμώτερος καρπός τού δένδρου τής γνώσεως’ 
«ίνε φυτόν έμψυχωθέν ύπό τής τροφής τού γάλακτος τής 
έπιστήμης καί σύν αύτή τής κοινωνικής έλευθερίας. Ή
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φιλοσοφία τού Άναξαγόρου καί τού Σωκράτους δέν παρε- 
κώλυσεν, άλλά τούναντίον έκράτυνε τήν ποιητικήν δη
μιουργίαν τού Σοφοκλέους και τού Άριστοφάνους. Κατά 
δέ τούς τελευταίους αιώνας ή μεταρρυθμιστική έν τή  φι
λοσοφία έργασία τού Βάκωνος τοσούτον στενώς σχετίζεται 
πρός τό δράμα τού Σαιξπήρου, ώστε δέν έδίστασαν κριτι
κοί τινες ν' άποδώσωσιν εις τόν πρώτον δράματα τού δευ
τέρου τούτου. Τελευτώντος δέ τού δεκάτου ογδόου αίώ
νος άπό τίνος άφετηρίας δρμώμενος συνέγραψεν δ Ι’καίτη 
τόνΦ αύστον; έκ τίνος δυνάμεως έλαβε τά ποιητικόν 
αύτού δαιμόνιον ό ίδανικώτατος άρχαίων τε καί νεω
τέρων ποιητών, δ Σχίλλερος, ή άπό τής τού Καντίου φι
λοσοφίας ; 01 χαρακτήρες τού Γουλιέλμου Τέλλου, τού δόν 
Πόζα δέν είνε άπηχήσεις τών τότε κυκλοφορουσών έπιστη- 
μονικών καί κοινωνικών ιδεών ; Οδτω τό δράμα ού μόνον 
δέν παραβλάπτεται ύπό τών έπιστημονικών θεωριών οίου- 
δήποτε έπί ήθικών θεμελίων έρειδομένου πολιτισμού, άλλ’ 
είνε καί τό έντελέστερον αύτού κατασκεύασμα. Έν άπα- 
ραμίλλιρ ένότητι συνδέονται άλλήλαις ή  ποιητική φαντα
σία καί ή θετική έπιστήμη, ή π ίστις καί ή ήθική, άτινα 
πάντα συμπλέκει έν άρμονία ή τέχνη. Ούτως, έάν ή καθ’ 
ήμάς έπιστήμη είνε δυνατόν νά έπαπειλήσγ τό μέλλον τής 
λυρικής ποιήσεως, άφού περί επικής ούδείς πλέον λόγος, τό 
δράμα ούδένα διατρέχει κίνδυνον. Έν παντί αίώνι φέρει 
έν έαυτφ τά  στοιχεία τής άναλύσεως καί τής συνθέσεως, 
τό δημιουργικόν δαιμόνιον τού ποιητού, άλλ’ άμα τήν 
φιλοσοφικήν νόησιν καί άνάλυσιν τών αισθημάτων καί πα
θών, άτινα θέλει άναβιβάσν) έπί τής σκηνής ού μόνον πρός 
τέρψιν καί ψυχαγωγίαν, άλλά πρωτίστως πρός διδασκαλίαν.

Ά λλά  μόνον άπό τής σκηνής δύναται νά νοηθή τό δρά
μα. Έ ξω  τού θεάτρου, έν τή  ψυχρά άναγνώσει αύτού, οί 
δρώντες χαρακτήρες είνε άψυχαόντα, τό δέ άποτέλεσμα είνε 
άσήμαντον' άλλ’ έπί τής σκηνής λαμβάνει διάφορον φυσιο
γνωμίαν. Δέν εύρισκόμεθα πλέον προ φασμάτων, άλλά πρό 
τής ποαγματικότητος διά τής τέχνης τού ύποκριτού.

Νομίζω ότι βλέπω τόν άληθινόν Οίδίποδα τού έλ^ηνι- 
κού θρύλου, τήν πραγματικήν Μήδειαν, τόν Ά μλετον, τόν 
Βαλλενστάΐν παρακολουθώ τήν έξέλιξιν τών περιπετειών 
τούτου ή έκείνου τού προσώπου’ φρίττω καί έλεώ, άγαπώ 
καί μισώ' δέν είμαι απλούς θεατής, μετέχω τής δράσεως, 
ήν ό ποιητής έρριψεν έπί τής σκηνής' τότε δέ μόνον κα
τανοώ αύτόν, είσδύων άμα εις τά μυστήρια τής άνθρωπί- 
νης ειμαρμένης. Ούτως ό Σαιξπήρος έμενεν έπί μακρόν χρό
νον άφανής ή παρεγνωρισμένος, μέχρις ού άνήλθεν έπί τής 
σκηνής ό ύποκριτής ΰβΓπΙΐ, ϊν’ άναγεννήσγ τόν ποιητήν 
έν τή  έθνική καί έν τή  παγκοσμίφ συνειδήσει.

Έν τή  άναγνωρίσει τής άποστολής ταύτης τού θεάτρου 
ή Ιδρυσις αύτού έσται ?ν τών πρωτίστων μελημάτων παν
τός φιλοπάτριδος. Ούτε ή έθνική φαντασία οδτε αί έθνι
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χαί ίδέαι έζέπεσον έπί τοσούτον, ώστε νά μή έπιδράσωσι 
τελεσφόρως έπί τής παραγωγικής δυνάμεως τού έλληνικού. 
Κατά πάσαν έπέτειον του έλληνικού Ιαρος ή φύσις όργά, 
αναθάλλει ώς τό πάλαι, έτοιμος βΐς καρποφορίαν. Ό τβ  ή 
έλληνική μήτηρ δέν άπέθανε, μή εΐπωμεν δτι άπέθανεν ή 
έλληνική διάνοια, ή δτι έσβέσθησαν τά αισθήματα τής έλ- 
ληνικής καρδίας. Καί ζητήσωμν την κραταίωσιν του έθνι- 
κοΰ ήθους διά τών αύτών έκείνων παιδευτικών τρόπων, 
δι* ών έπαιδεύετό ποτε ΰπό τής τραγψδίας τοΰ Αισχύλου 
καί του Σοφοκλέους, ή ΰπό τ-^ς κωμψδίας τού Άριστο- 
φάνους καί τοΰ Μενάνδρου.

Τοιαΰτα έσκέπτετο βεβαίως ό εύγενής αγωνοθέτης, τ ι 
θέμενος υπό την αιγίδα τοΰ έθνικού Πανεπιστημίου τόν 
δραματικόν τούτον άγώνα. Πραγματικός Έ λλην, ύπηρετή- 
σας την πατρίδα καί έν τοίς κινδύνοις καί έν τή ευνομία, 
έδίδασκεν δτι ή άληθής πρόοδος τών λαών δέν έζαρτάται 
έκ τής υλικές ευημερίας, άλλά πρωτίστως έκ τής έμπε- 
δώσεως έθνικοΰ φρονήματος. Τό δράμα έχει τοιαύτην απο
στολήν. Τιμή έκείνοις, οίτινες δέν περιωρίσθησαν εις άπλήν 
μόνον τούτου κατανόησιν, άλλά καί Ιργψ συντελοΰσιν εις 
άνάπτυξιν αύτού καί εύδοκίμησιν!

Τό δεύτερον ήδη τελε ίτα ι δ δραματικός ούτος άγων, 
ή δέ συγκομιδή αύτοΰ καί κατά ποσόν καί ποιόν δέν φαί
νεται κατωτέρα τής προηγουμένης. Είκοσι καί πέντε προσ- 
ήλθον άγωνισταί, έζ ών δέκα καί τρεις μέν έπεμψαν τρα
γψδίας, δώδεκα δέ κωμφδίας. Πάντων τούτων άδύνατον 
νά γείντι ή προσήκουσα άνάλυσις, άτε μή δικαιουμένων ν' 
άξιώσωσι τήν δάφνην. Περιορισθήσεται άρα ή κρίσις εΓς τινα 
μόνον έκ τών είκοσι καί πέντε, τά κρείττονα έκ τών άπο- 
σταλέντων.

Τά σταλέντα έργα είνε τά  άκόλουθα.

Τ ρ χ γ ω δ ία ε

' Λθητά xai Κνγέ η ο ς '  Π a rp ie '  Θεοάώρα■ ΙονΑιαεός δ 
Παραβάτης' ό Ποιητής· Ρήγας  ό Φεραίος4 Ή  ίζοόος τοΰ 
Μ εσολογγΙον Σωψροτία xal “Ο-Ιιτδος' ή Κ απετάν ισσα '  ή 
Αύτοχράτειρα Ενόοχια Aé(¿r Χαμάρετος ό Ύιος τον Βα· 
σίΜως' ή Κόρη τής Αήμνου.

Κ ω μ ω δ ίο ι ι

Νιψέ-Ιαι- A la D ame■ Προϊχα· ή Χ ήρα· ή Αιαβήχη roS 
θ ε ίο υ ' Έ χΙ τοΰ Καταστρώματος· Ζα.ΙΙστρας· ό Ξυτπασμέ-  
τος· το K o p á ó r f  το 'Ε χ ισχεπτήρτον  "Ανθρακες ήΆΑεποΰ.

ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

ϊω φ μ ο ν ία  καέ "ΟλενΠος
Τό δράμα τούτο έλήφθη έζ έπεισοδίου τής ΈΑενθερω- 

μ ίν η ς  Ι ε ρ ο υσ α λήμ  του Τάσσου, θά έγίνετο δέ εύρυτέρα αυ
τού άνάλυσις, αν έστέλλετο πλήρες εις τόν άγώνα. ’Αλλά, 
καθά σημειοϊ δ ποιητής έν τή τελευταία σελίδι, ·έκάη ά-

προσδοκήτως τό άντίγραφον καί τό πρωτότυπον αυτού».
Έλλειπούσης τής πέμπτης πράζεως ή ’Επιτροπή δέν ή- 

δύνατο νά είσέλθγ εις άνάλυσιν τού Ιργου τούτου, ούχ ήτ- 
τον λαμβάνουσα ύπ* όψει τά  πλεονεκτήματα αυτού, εύ
φημον ποιείται μνείαν, παρατηρούσα μόνον, δτι δ ποιητής 
πρέπει νά καταστήσν) τόν διάλογον φυσικώτερον καί νά μή 
διώκνι τήν άκραν καθαρότητα έν τή γλώσση, παραβλά- 
πτουσαν τήν ζωήν τού διαλόγου. Έν τέλει παραπέμπει 
τόν ποιητήν νά μ.ελετήσνι τάς έν τή Άμβουργείψ δραμα
τουργία παρατηρήσεις τού Λέσσιγκ περί δράματος τής αυ
τής ύποθέσεως τού Γερμανού ποιητού Γγοι^ Ι ι . Ούτος, 
κατά τόν Λέσσιγκ, άπέθανε πριν ή γρσέψγι τήν τελευτάίαν 
πράξιν τού δράματος, συμπληρωθέντος παρ'άλλου ποιητού. 
Ή  'Επιτροπή άπεύχεται βεβαίως τό τοιούτον ε’ις τόν ήμέ- 
τερον ποιητήν τού Όλίνδου, εΰελπιστούσα δτι διασκευά- 
ζων ούτος έπί τό βέλτιον τό έργον αυτού θά παρουσιάσω 
προσεχώς γενναιότερον προϊόν.

Ή  Κ α π ετά ν ισ σ α

Η σύζυγος τού Κομνά Τράκα, καπετάνιου τής Λιάκου· 
ρας, Βασιλική, είχε παραδοθή εις τούς Τούρκους έκουσίως 
ώς δμηρος περί τά  τέλη τής Ελληνικής έπαναστάσεως, ΐνα 
μή ούτοι φονεϋωσι γυναίκας καί παίδας τής έπαρχίας.Ά λλ’ 
έν τφ  μεταξύ τό έν τφ  οΓκψ τέκνον αυτής άσθενεϊ καί 
θνήσκει. Ή  Καπετάνισσα παρά τά  συμπεφωνημένα έπει 
ράθη νά έζέλθγι τού φρουρίου, έν ώ έφυλάσσετο ώς δμηρος, 
άλλ’ άνεκαλύφθη καί έφονεύθη ΰπο τών Τούρκων, άφού άπέ- 
δειζεν ήρωίσμόν Έλληνίδος.

Ή  πλοκή τής τραγψδίας ταύτης είνε άπλουστάτη, 
άλλ’ έλλείπουσιν άπ’ αυτής άκριβώς τά  στοιχεία τής τρα
γψδίας· δύναται νά θεωρηθ-75 μάλλον ώς άπόσπασμα έπικής 
διηγήσεως. Ούτε ηθοποιία υπάρχει έν αυτή , ούτε κάθαρ- 
σις. Ή  δέ γλώσσα προσήκει μάλλον έπική διηγήσει, ή δρα- 
ματικφ διαλόγψ' άλλ’ ή φράσις είνε γοργή. Έ πιτυχώς ίζ -  
εικονίζεται δ χαρακτήρ τών χρόνων τής έπαναστάσεως καί 
τών δρώντων προσώπων. *0 χαρακτήρ ιδία τής Καπετά
νισσας είνε εύγενής, έπίσης δ τού Κομνά" κρατεί παρ’ αύτφ  
ζωηρόν τό αίσθημα τής φιλοπατρίας. Ό  διάλογος δέν άπέ- 
χει τού πιθανού, δέν είνε τετορνευμένος, άλλ’ άπλούς καί 
άφελής. Τά λυρικά άσματα δέν στερούνται ποιήσεως, εί 
καί ένιαχού μονότονα. Ά λλά  και ούτως έχουσα ή τραγψ- 
δία αύτη , κέκτηται πλεονεκτήματά τ ινα , προκαλεΐ τήν 
συγκίνησιν καί εξεγείρει τήν φιλοπατρίαν.

Ί Ι  Α ΰ τ ο κ ρ ά τ ε ιρ α  Ε ΰ ύ ο κ ϊα .

Ή  Ά θηναΐς, κόρη ’Αθηναία, ενεκα άδικου διαθήκης τού 
πατρός, ήλθενείς Βυζάντιον μετά τού θείου Εύναπίου, ΐνα 
προσβάλϊ) τήν διαθήκην. Άναγνωρισθείσα ΰπό τής παλαιάς 
φίλης Ε λπ ινίκης, είσήχθη είς τά  άνάκτορα καί παρουσιά
ζεται εις τήν άδελφήν τού αΰτοκράτορος Θεοδοσίου Πουλ
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χερίαν, ήτις γοητευθεΐσα εκ τε τής παιδείας καί τού κάλ
λους τής Άθηναΐδος, έδωκεν αυτήν σύζυγον είς τόν Θεο
δόσιον. Καί έπί τινα μέν χρόνον ή συζυγία αύτη ήτο ευδαί
μων Ό  αύτοκράτωρ ήγάπα περιπαθώς τήν Ά θηναΐδα. Ά λ λ ’ 
ή ευτυχία έσκιάσθη άποτόμως ένεκα τού άκολούθου γεγο
νότος. Ημέραν τινά έπαίτης Ιδωκεν είς τόν αύτοκράτορα 
έν τφ  ναφ μήλον, λέγων :

Πρόσεξε καλά, 
ώ; βλέπεις, κάλλος εχει ανυπέρβλητον, 
αλλα μη φύγη εκ τών σών χειρών ποτέ.
Παραίτιον μεγάλης μέλλει πράξεως 
να γείνη· φύλαξε το όσον ίύνασαι.

Ό  αύτοκράτωρ έδωκεν αύτό τή συζύγψ Ευδοκία, ώς έ- 
κλήθη ή Άθηναΐς, γενομένηΧριστιανή, πρός φύλαξιν. Ά λλά  
μετ’ ολίγον δ φίλτατος τού Θεοδοσίου φίλος Παυλΐνος ή- 
σθένησεν έπικινδύνως, οί δέ ιατροί είπον δτι πρέπει νά φά- 
γγ  μήλα. Ή  Ευδοκία, εί καί μετά δυσκολίας, πείθεται εις 
προτροπάς αΰλικών ραδιουργών καί στέλλει τό μήλον διά 
τού γελωτοποιού Κανθάρου είς τόν Παυλϊνον. Τούτο έκό- 
μισεν δ γελωτοποιός καθ’ ήν ώραν ήτο δ αύτοκράτωρ παρά 
τφ  άσθενεϊ. Ό  αύτοκράτωρ ΰπώπτευσεν δτι έρωτική σχέ- 
σις συνέδεε τόν φίλον αύτού μετά τής συζύγου. "Εξω φρε- 
νών έπιστρέφει είς τά  άνάκτορα καί ζητεί παρά τής Εύ- 
δοκίας τό μήλον. Αύτη, ίδούσα τόν αύτοκράτορα παρωρ- 
γισμένον, ψεύδεται λέγουσα δτι έφαγε τό μήλον. Έκ τής 
άποκρίσεως ταύτης Ιτ ι μάλλον παρωργίσθη δ αύτοκράτωρ 
καί διατάσσει νά φανευθή δ Παυλΐνος. Ά λ λ ’ άνακαλυφθεί- 
σης βραδύτερον τής συκοφαντίας, ό αύτοκράτωρ άναλύεται 
είς θρήνους, μόλις δέ παρηγορεΐται ΰπό τής σοφής άδελ· 
φής αύτού Πουλχερίας, πρός ήν μεγάλην τρέφει άφοσίωσιν 
καί έμπςστοσύνην, καί διατάσσει νά γραφή είκών τού άδί- 
κως θανατωθέντος φέρουσα τήνδε τήν έπιγραφήν:

Ώ  βασιλείς τοΰ κόσμου, όταν κρίνετε, 
μή σπεύδετε καθόλου, φέρει θάνατον 
ταχεία κρίσις μ’ επιπόλαιο* τόν νοϋν.

Ή  ήθικολογική αύτη τραγψδία είνε σοβαρά, έντεχνος 
ή πλοκή αύτής, ή δέ ψυχολογία ίκανώς τεχνική. Ή  
γλώσσα είνε σεμνή, άλλά στερείται τής προσηκούσης δυ- 
νάμεως. *0 χαρακτήρ τού γελωτοποιού Κανθάρου συμφω
νεί πρός τάπρόσωπα τής βυζαντιακής αύλής. *0 Θεοδόσιος 
είνε τέλειος τύπος Βυζαντινού αύτοκράτορος’ είνε μέν άγα- 
θός, άλλά εύάλωτος καί έπιπόλαιος" παρίσταται ώς νευ- 
ρόσπαστον τής άδελφής αύτού, αύτός στερούμενος θελήσε- 
ως. Τά ΰπό τής Πουλχερίας περί δογμάτων λεγάμενα είνε 
έζαίρετα, άλλ’ Γσως περιττά έν τφ  δράματι, έκτός αν π α 
ρατηρήσει ήμϊν δ ποιητής, δτι περί ταύτα κυρίως στρέφε
τα ι δ βίος τής βυζαντιακής κοινωνίας. Ώοαΐα διδάγματα 
πρός βασιλείς άναγράφονται έν τφ  δράματι. Ύ πό  πολλάς 
έπόψεις ή Πουλχερία είνε τά δρών πρόσωπον καί ούχί ή

φερομένη ήρωίς τού δράματος, έτερόφωτον μάλλον πρόσω
πον. Κάθαρσις δέν υπάρχει, ή δέ καταστροφή ήκιστα συμ
φωνεί πρός τούς κανόνας τής δραματικής τέχνης. Ούτως 
δ ποιητής δύναται νά θεωρηθή ώς πραγματευθείς τήν ΰπό- 
θεσιν ενεκα ήθικολογικών τέλεον λόγων, ούχί δέ Ινα προ- 
καλέσγ τό τραγικόν διαφέρον καί τόν Ιλεον. Τούτο δέ 
καταδείκνυται καί έκ τής έν τφ  τέλει τού δράματος ΰπό 
τού Θεοδοσίου διαταχθείσης έπιγραφής έπί τής είκόνος τού 
Παυλίνου. Δέν συναρπάζει βεβαίως, ούχ ήττον κινεί πολύ 
τό διαφέρον τού άναγνώστου.

Λ έ ω ν  Χ α μ ,ά ρ ε τ ο ς

Τού δράματος τούτου ΰπόθεσις είνε δ κατά τόν μέσον 
αιώνα έν Πελοποννήσψ άγων μεταζύ Ελλήνων καί Φράγ
κων, τών πολυωνύμων τυχοδιωκτών, οίτινες πολλαχόθεν 
τής Δύσεως κατήλθον είς Ε λλάδα καί διήρπασαν ούκ ό- 
λ ίγας τών έπαρχιών τής βυζαντια/.ής αύτοκρατορίας.

Έ ν Ιτει 1207 έν Άνδραβίδ^, έδρα τού Βιλλαρδουίνου, 
τοποτηρητού τού αύθέντου τού Μωρέως Καμπανίτου, συν
έρχονται πολλαχόθεν τής Ελλάδος Φράγκοι τιμαριώται, 
ύποδεξόμενοι τόν άναμενόμενον Καμπανίτην. Μεταζύ τού
των διαπρέπει δ άνεψιός τού δουκός ’Αθηνών Δελαρόσση. 
Έπίσης εΰρίσκεται έν τή  πόλει ταύτγ  καί ό Πετραλείφας, 
πενθερός τού δεσπότου τής Ελλάδος Θεοδώρου τού Κο- 
μνηνοΰ μετά τής έγγόνης αύτού Ά ννης ' ωσαύτως καί δ 
πρώην ¿ρχων Λακεδαίμονος Λέων Χαμάρετος, δ εύγενέ- 
στατος καί ήρωικώτατος τών άρχόντων τής Πελοποννή- 
σου. Ά ννα , ή θυγάτηρ τού δεσπότου τής Ελλάδος, είνε 
τό μήλον τής έριδος τών ιπποτών. Ά λ λ ’ έράται αύτής καί 
δ Λέων Χαμάρετος, είς δν φαίνεται δτι αύτή δέν άπέκρυψε 
τά  αίσθήματά της.

‘Ο Λέων Χαμάρετος «τελευταίος έπεσε τών έν Μωρέφ: 
δεσποτών Γραικών» ονειροπολεί δέ πάντοτε τήν άνάστα- 
σιν τής Ελλάδος, δπερ δέν άποκρύπτει Ά λ λ ’ εί καί τοι- 
ούτος, άναστοέφεται έν Άνδραβίδ-ρ τοίς Φράγκοις ενεκα 
τού Βιλλαρδουΐνου, ΰποκρινομένου αύτφ  λυκοφιλίαν" έπω- 
φελεΐται έν τούτοις πάσης εύκαιρίας, ίνα έκδηλώσ·/) τό 
πρός τούς Φράγκους μίσος-

Κατά τάς ημέρας έκείνας άνεμένετο έζ Εσπερίας δ αύθέν- 
της τού Μωρέως Γουλιέλμος δ Καμπανίτης, ΐνα λάβγ κατοχήν 
αύτού. Ό δέ Βιλλαρδουΐνος, εί καί ΰποκρινόμενος νομιμοφρο- 
σύνην καί δηλών δτι είνε πρόθυμος νά παραχωρήσει άμέ- 
σως τήν αύθεντείαν τής Πελοποννήσου τφ  άληθεΐ αύτής 
δικαιούχοι, ούχ ήττον κρύφα έρραδιούργει. Ιδ ία  δέ ήλπι- 
ζεν δτι ήδύνατο νά διαδεχθή Γουλιέλμον τόν Καμπανί
την. Πριν ή ούτος άπέλθγ τής Πελοποννήσου άφήκεν έγ
γραφον διαβεβαίωσιν είς τόν Βιλλαρδουϊνον δτι άν δέν έ- 
πανέλθγ εντός Ιτους, δικαιούται ούτος νά καταστή αύ· 
θέντης τού Μωρέως. Ή  ήμέρα προσήγγιζε, καθ’ ήν έληγεν
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ή προθεσμία, δ δέ Βιλλαρδουίνος έμηχανάτο τ ίν ι τρόπιμ να 
στηρίξγ) τά  έπ'ι τής Πελοπόννησου δικαιώματα του.

Παρευρίσχετο τότε έν ’Ανδραβίδα, χαθά έρρέθη, ό πεν 
θερός τού δεσπότου τϋς Ελλάδος Πετραλείφας. Ούτος, 
Φράγκος την καταγωγήν, άλλα πρώην αύλικός τής Κων
σταντινουπόλεως, Βυζαντινός δέ πολιτικός του χειρίστου 
είδους, ίιεπραγματεύετο έκ περιτροπής μετά τών Ε λλή 
νων καί Φράγκων, ένφ άμφοτέρωνδιετέλει κατάσκοπος.Την 
δ’ έγγόνην αύτού ίδίιγ έχρησιμοποίει πρός πολιτικούς σκο
πούς. Αΰτη, ματαιόφρων καί έπιπόλαιος, έθαύμαζε μέν τόν 
Λέοντα Χαμάρετον, άλλ’ ήρέσκετο καί εις τόν ανεψιόν του 
Δουκός τών Αθηνών, δέν θά έδίσταζε δέ νά δώση την 
χεϊρα είς δντινα δήποτε ύποδειχθησόμενον αύτή υπό τών 
συμφερόντων τής πολιτικής, ής τόν μίτον μετά πολλής έ- 
πιτηδειότητος έκράτει ό πανούργος Πετραλείφας.

01 "Ελληνες ουδέποτε άπηλπίσθησαν περί τής εθνικής 
άναστάσεως τής πατρίδος. Πλέον ή άπαξ ή Ε λλάς παρέ- 
στησεν έν τή Ιστορία τό φαινόμενου τού ’Ανταίου, πίπτον- 
τος κατά γής, ϊν’ άναλάβη μείζονας δυνάμεις, αυθις άνε- 
γειρομένη. ’Εν τα ΐς παραμοναΐς σοβαρών πολιτικών περι
στάσεων, προμηνυομένων τφ  καιρφ έχείνψ έν Ανδραβίδα, 
συνήλθαν κρύφα οΐ επιφανέστατοι τών άρχόντων τής Πε- 
λοποννήσου— δ περιβόητος Δοξαπατρής, ό Μελισσηνός, δ 
Σγουρός, δ Φιλανθρωπινός, ών μέγα τό κύρος έν τ·?5 Χερ- 
σονήσψ, άναμενούσγ παρ’ αυτών τό κήρυγμα τής έξεγέρ- 
σεως. Ούτοι συνήρχοντο υπό την αρχηγίαν τού Χαμαρέ- 
του, έν τφ  παρά την ’Ανδραβίδαν σπηλαίψ τού Λύκου δια- 
σκεπτόμενοι. Μετ’ αυτών δέ συνεσκέπτετο καί δ Πετρα
λείφας.

Γουλιέλμος δ Καμπανίτης δέν έπανήλθεν είς την Πελο
πόννησον" κατέστησε δ’ έν αύτή διάδοχον τόν άνεψιόν Ρο
βέρτον τόν Σαμπλίτην. Ά λ λ ’ οΰτος άφίκετο την έπομένην 
τής ταχθείσης ΰπά τού Καμπανίτου προθεσμίας ημέραν. Ό  δέ 
Βιλλαρδουίνος, έπωφελούμενος έκ τής περιστάσεως ταύτης, 
διεχδικεί τήνήγεμονίαν τής Πελοποννήσου, προσεταιρισθείς 
καί τούς πλείστους τών Φράγκων τιμαριωτών. Ό  Σαμπλί- 
της παραιτεΐται τής ήγεμονίας καί οΰτως άναγνωρίζεται δ 
Βιλλαρδουίνος αΰθέντης τού Μωρέως παρά πάντων τών Βα
ρόνων. Τότε έκδηλούται δ άληθής χαραχτήρ τού Πετραλείφα. 
Είχεν έλθει είς Άνδράβιδαν, Ινα διαπραγματευθή μετά τού 
αύθέντου τής Πελοποννήσου, είτε Καμπανίτης έλέγετο οΰτος 
είτε Βιλλαρδουίνος είτε καί μετά τών ιθαγενών,ένή περιπτώ- 
σει κατώρθουν νάποδιώξωσι τους Φράγκους- Κρύφα συνεννοείτο 
μετά πάντων. Συνωμοτεί μετά τών Ελλήνων έν τφ  σπηλαίφ 
τού Λύκου καί κατήγγελλε την συνωμοσίαν είς την αυλήν τής 
’Ανδραβίδας. Ίδών ότι δ Βιλλαρδουίνος κατέστη δριστικός 
κύριος τής Πελοποννήσου καί έπιθυμών νά φανή αΰτφ  εΰά- 
ρεστος, καταγγέλλει τά  έν τφ  σπηλαίψ τεκταινόμενα καί 
τούς αρχηγούς αύτής, κυνικώς δικαιολογούμενος:

Χαμάρετε, εχάβης. ’ Βιβ δύσχολον 
διέξοδον νά εΰρω. ΙΙροτιμότερον 
ν’ άπολεσβή έχεΓνος, ή δ πρεσβευτής 
τοΰ θεοδώρου άπραχτο; χαί έμπαιχβείς 
νά έπιστρέψ’ είς Άρταν . .
Έν τή θυίλλγι στρέφω τδ πηδάλιον . . .
Έάν Βαδίζων εΰρω χάσμα, τδ πληρώ 
διά πτωμάτων, εστω χαί άν μεταξύ 
αυτών τοΰ Χαμαρέτου ίδω τον νεχρόν.

Πληροφορηθείς τά τής συνωμοσίας δ Βιλλαρδουίνος, αυ
θωρεί πορεύεται μετά μεγάλης συνοδίας, έν ή καί κυρίαι 
τής αυλής, πρός τό σπήλαιον, είς δ εισέρχεται μετά πολλών 
σωματοφυλάκων καί Ιπποτών. ΌΧαμάρετος καί δ Δοζαπα- 
τρής έτοιμάζονται νά έπιτεθώσιν.

Τά ξίφη τά  τυραννοχτόνα άφετε, 
μή φοδηβώσιν αΐ χυρίαι. . . .

έπιφωνεΐ χλευαστικώς ό Βιλλαρδουίνος καί άμνηστεύε» πα- 
ραχρήμα τούς συνωμότας. Έ νφ αναγγέλλει τούς άρραβώ- 
νας τού υιού αΰτού μετά τής κομήσσης ‘Αγνής Κουρτε- 
ναί, δ Πετραλείφας, όστις έφιλοδόξει νά δώσν) είς την έγ
γόνην αύτού τόν υιόν τού αύθέντου τού Μωρέως, κηρύττει 
τούς άρραβώνας αύτής μετά τού ανεψιού του δουκός τών 
’ Αθηνών. Πάντες έτοιμάζονται νά παρακολουθήσωσι τόν 
Βιλλαρδουΐνον. Δέν κινείται δ Χαμάρετος. Πριν ή τού ά- 
φαιρέσωσι τό ξίφος οί σωματοφύλακες τού αύθέντου τοΰ 
Μωρέως, έπιφωνεΐ:

Σταβήτε όσοι έπιζήσητε 
επί στιγμήν βραχεΓαν. Ά ν  μ’ ενθυμηΒοΰν
ποτε συμπατριώται χ’ ερωτήσωσι 
τί Ιπραξεν δ Λέων δ Χαμάρετος, 
δ άλλοτε αύβέντης Λαχεδαϊμονος, 
ιδών αύτής τήν ύποδούλωσιν, 
τί επραξεν δ Λέων δ Χαμάρετος, 
μεθ’ όσα είδε σήμερον χαί ήχουσεν, 
εάν, ώ  αδελφοί μου, έρωτήσωσι 
τ ί έχαμε τδ ξίφος δ Χαμάρετος, 
είπέτε ότι . . . τδ έβύβισεν εδώ.

καί πλή ττει τό στήθος.
Ή  ύπόθεσις τού δράματος τούτου έλήφθη έκ διηγήμα

τος τών «Χρονικών τού Μωρέως», ιδία δέ έκ διηγήματος 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή «ό Αύθέντης τού Μωρέως». Ό  
ποιητής φαίνεται άνήρ λόγιος, ή γλώσσα αύτού εϊνε καθα
ρεύουσα καί ή φράσις λεπτή , εί καί ή στιχουργία εϊνε ενια
χού πλημμελής" άλλά δέν παρέσχε πολλήν προσοχήν είς 
τούς κανόνας τής δραματικής τέχνης. Έν τή  τραγψδίφ 
ΰφίσταται έγκλημα καί τιμωρία, κάθαρσις. Ά λ λ ’ δ ποιη
τής δέν έλαβεν ύπ’ όψει δυστυχώς ταΰτα . Τίς δ άμαρτά- 
νων καί τιμωρούμενος ; Ό  μέν Πετραλείφας δέν τιμωρεί
τα ι, δ δέ Βιλλαρδουίνος παρίσταται άτόπως άνήρ γενναίος 
καί μεγαλοπρεπής. ΌΧαμάρετος παρίσταται μέν άνήρ εύ- 

■ γενής καί φιλόπατρις, έπιζητεϊ παντί τρόπιρ τήν άνάστα -
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σιν τού γένους, άλλ* έν τφ  χαραχτήρι αύτοϋ μένει τ ι κε
νόν. Ό  άναγνώστης έπιθυμεΐ γενναιότερον αύτόν, ούχί δέ 
κλίνοντα άνευ μεγάλης καί ίσχυράς θελήσεως ύπό τήν 
τραγικήν μοίραν τής δεδουλωμένης πατρίδος. Έπεθυμούμεν 
αύτόν σπαρτιατιχώτερον, μή χατατριβόμενον είς έριδας 
πρός τούς έκ τής Δύσεως τυχοδιώχτας, είδος δυσηρεστη- 
μένου έν τή αύλή τού Βιλλαρδουίνου, συνωμοτούντος κρύφα, 
έπιπολαίως δέ έπιτρέψαντος νά λάβγ γνώσιν τών τεχται- 
νομένων ό Πετραλείφας ενεχα τού πρός τήν έγγόνην έρω- 
τικού αισθήματος.

Έτερον σφάλμα τού δράματος εϊνε ή κατά κωμικόν τρό
πον αιχμαλωσία έν τφ  σπηλαίψ τών έν Πελοποννήσιρ α ν
τιπροσώπων τής έλληνικής ιδέας. Είς τούτο παρέσυρε τόν 
ποιητήν βεβαίως ή έν τφ  μνημονευθέντι διηγήματι τού κ. 
Ραγκαβή άπαράλλακτος καταστροφή, εύνοΐχώτερον έν τού- 
τοις έκτεθειμένη έν αύτφ  υπέρ τών Ελλήνων. Οί ήρωες 
ούτοι παραδίδουσι τά όπλα άνευ σχεδόν διαμαρτυρίας προ 
χυριών, καθιστάμενοι οΰτω γελοίοι. Μόνος μετά τήν αναγ
γελίαν τών γάμων τής Ά ννης ποιείται έξαίρεσιν δ Χαμά
ρετος αύτοκτονών χαί νομίζων, οτι θά δοξασθή. Ά λλά  διά 
τόν Σπαρτιάτην δέν εϊνε αΰτη ή δδός τής δόζης χαί τής 
υστεροφημίας. Επίσης ή σκηνική έξέλιξις δέν διεξάγεται 
μετά πολλής τέχνης. Ούχ ήττον τό δράμα φέρει εθνικήν 
ίμπνευσιν

Ό  ν ί ό ς  τ ο ΰ  Β κ α ε λ έ ω ς  η  / νέω ν <·»ωχας

Βάρδας Φωκάς, στρατηγός τού Βυζαντίου, δηλητηρια- 
σθείς ύπ’ αγνώστου, άφήκε διετή υίόν, όστις έκφυγών τόν 
κίνδυνον παρεδόθη είς μονήν, έν ή έγένετο μοναχός. Μετά 
πάροδον είκοσιν έτών έλαβεν ούτος έπιστολήν παρ’ αγνώ
στου, δι’ ής έκαλεΐτο είς τό καπηλεϊον Πουλχερίας τινός, 
ένθα θά έμάνθανε μυστικόν τ ι. Τό καπηλεϊον κεΐται εξωθι 
τής Κωνσταντινουπόλεως, συχνάζεται δέ καί υπό άνωτά- 
των έκ κοινωνικής θέσεως προσώπων. Ό  νεαρός μοναχός 
προσήλθεν είς τό ΰποδειχθέν καπηλεϊον, έν ώ ευρίσκει τήν 
κάπηλον, πολλά είδος καί πολλά πράξαν καί παθόν γύ- 
ναιον, 0 περ καί περιποιείται τόν νέον μοναχόν. Ούτος, άμα 
τή  πρώτν) γνωριμία, διηγείται τή χαπήλψ τόνϊέρωτα αύ
τού πρός τήν κόρην Εύδοχίαν, θυγατέρα τού αδελφού τού 
αύτοκράτορος. Λέγει, ότι ήράσθη ταύτης άπό τού δώμα
τος τής μονής, έξ ής έφαίνετο τό μέγαρον τού Κωνσταν
τίνου.

εις τόν χήπον τοΰ όποιου πάντοτε 
χατήρχετο ώραία κόρη, τρέχουσα 
κατόπιν χρυσαλλίδων, ή συλλέγουσα 
άνβέων δέσμας, αφελής, χαρίεσοα, 
γελώσα, παίζουσα, μικρά βασίλισσα 
εν μέσω τοΰ τερπνού χαί τοΰ μυρόεντος 
έχείνου παραδείσου,

Μετ’ ολίγον παρουσιάζεται άγνωστος, όστις καί άνα-

χοινοϊ Λέοντι τφ  Φωκά, ότι δ πατήρ αύτού δέν άπέθανε 
φυσικόν θάνατον. Ό  μοναχός ζητε ί νά μάθη τό όνομα τού 
δολοφόνου.

«Mol υπόσχεσαι, ότι θά τόν φονεύσιρς, οίοςδήποτε άν 
φνε ούτος;» έρωτή δ άγνωστος.

Ό  νέος δρκίζεται. Ό  άγνωστος λέγει αύτφ , ότι τήν έ· 
παύριον κατά τήν θριαμβευτικήν είσοδον τού έκ τής νίκης 
έπανερχομένου Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου θέλει έπι- 
δείξή τόν δολοφόνον.

Τήν έπαύριον δ^Λέων Φωκάς προσέρχεται εις τόν ύπο- 
δειχθέντα τόπον" άπροσδοκήτως συναντά έχει τήν Εύδο
χίαν, συνοδευομένην ύπό δύο άμφιπόλων. Γίνεται ή άναγνώ- 
ρισις. Ούτος λέγει έκείνγ) ότι έπιθυμεΐ τόν κόσμον, έχείνη 
αποκρίνεται ότι τόν μισεί. Ό  μοναχός συμβουλεύει αύτή 
νά μή ζητή χίμαιρας' γινώσχει ήδη τήν γλώσσαν τού έρω
τος. Λέγει αύτή μετά πάθους :

Ζήβι χαί άγάπησον
Είσαι τοΰ χάλλους ή χρυσή βασίλισσα.
Νά 9έσω εις τό στέμμα σου αδάμαντας 
τούς χαλλιτέρους επεβύμουν τ" ούρανοΰ 
αστέρας . . .

Ά λ λ ’ αίφνης άναφωνεΐ:
Μή μ’ α γαπή ση ς ! ύπό τα ερείπια 
χαρδίας συντριβείσης έχ τής συμφοράς 
δέν εινε πλέον άσυλον . . .

Απομακρύνεται ή ανεψιά τού αύτοκράτορος καί παρου
σιάζεται πάλιν δ αναμενόμενος άγνωστος, όστις εϊνε πρώην 
δήμιος. Παρελαύνοντος έν πομπή θριαμβική Βασιλείου τοΰ 
Βουλγαροκτόνου, λέγει ότι ούτος εινε δ δολοφόνος τού πα- 
τρός αύτού Βάρδα Φωκά. '

‘Ο μοναχός είχεν δρκισθή ήδη νά φονεύσγ) τόν δολοφό
νον τού πατρός’ αύτού, άλλά μαθών ότι εϊνε δ Βούλγαρο- 
κτόνος διστάζει, διότι έσώθη άλλοτε ύπ ’ αύτού.

Έ ν τή  τρίτγ) πράξει τού δράματος τελούνται οί γάμοι 
τής θυγατρός τοΰ Κωνσταντίνου, τής γνωστής ήμΐν Εύ· 
δοκίας. Εϊνε κατάφωτον τό μέγαρον τού άδελφού τού αύ
τοκράτορος. ΌΛέων Φωκάς,|έκμανής έκ τού έρωτος, εισέρ
χεται έντός|καί τό πυρπολεί. Οΰτως

Είς χάμινον φριχώδη μεταβάλλονται 
τά θορυβώδη ταΰτα χαί πολυτελή 
ανάκτορα, ϊν  οίς άχόμη πρό μιχροΰ 
δ γέλως χ’ ή χαρά άντήχουν πανταχοΰ.

‘ Ενεκα τού συμβάντος τούτου ή Εύδοκία άρνεϊται τόν 
γάμον.

Έ ν τφ  μεταξύ Βασίλειος δ Παραχοιμώμιγος , δ άληθής 
φονεύς τού Βάρδα Φωκά, πληροφορείται τά  κατά τόν υίόν 
αύτού παρά τού γελωτοποιού Πρίσκου καί ζητεί παντί 
τρόπψ νά λάβη είς κατοχήν έπιστολήν, έν ή έκτίθενται τά 
χατά τόν θάνατον τού Βάρδα Φωκά, διατάσσει δέ καί τόν 
φόνον τοΰ Λέοντος.
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Ό  αύτοκράτωρ προκηρύττει γενναίαν αμοιβήν τφ  κα- 
ταδείξοντι τόν έμπρηστήν. Έ ξαλλος δ Λέων έχ τών τε 
λουμένων, όμολογεϊ οτι είνε αύτός δ ίδιος- ώς ε’ιχός, έπρε
πε νά φονευθή, άλλά σώζεται τή παρεμβάσει τής Εύδοκίας 
χα'ι του γελωτοποιού Πρίοχου, τοΰ χατέχοντος τήν έπι 
στολήν, έξής άπεδείκνυτοό αληθήςφονεύς τοΰ Φωκά, ύπο- 
σχεθέντος νά παραδώσγι ταύτην εις τον Παρακοιμώμενον.

Τήν νύχτα, ένεδρεύων δ Λέων, κατ’ είσήγησιν τοΰ άγνώ- 
στου, νά φονεύση άμα έξελθόντα τόν εν τφ  ναφ προσευχό- 
μενον Βασίλειον τόν Βουλγαροκτόνον, φονεύει τόν Παρα
κοιμώμενον, τόν πραγματικόν δολοφόνον, εί χαί ό άγνω
στος έφρόνει, οτι ή δ ιαταγή τοΰ θανάτου τοΰ Βάρδα Φωκά 
έδόθη παρά τοΰ αΰτοκράτορος Βασιλείου.

Οΰτω; δ αΰτοχράτωρ δεν απίθανε,
Οιότι προσηυχήθη περισσότερον.

Οί ύπό τοΰ Παρακοιμωμένου ταχθέντες πρός δολοφονίαν 
τοΰ Λέοντος ζητοΰσι νά φονεύσωσιν αυτόν, άλλ’ οΰτος 
προλαμβάνει, βυθίζων τό έγχειρίδιον ε’ις τό στήθος, «φο- 
νεύων μόνος του τόν ένοχον·.

Ό  ποιητής τής τραγψδίας ταύτης ευστοχεί έπί μυθοπλα
στία^ ίδ ιότητι άλλά κατά μέρη" έν τφσυνόλψ αποτυγχά
νει. Ό  μΰθος έν πολλοΐς είνε αυθαίρετος, στερείται λογικής 
βάσεως. Περιγράφει μετά πολλής ακρίβειας χα'ι τέχνης την 
έποχήν τοΰ Βουλγαροκτόνου, άλλ’ α ΐ άσκοποι περιγραφκί 
καί παρεκβάσεις έλαττοΰσιν ούσιωδώς την δραματικήν έξέ- 
λ ιζ ιν , μή έπιβαλλούσης τοΰτο τής οικονομίας τοΰ δράμα
τος- ώς πρός τοΰτο δ ποιητής ύπέστη τήν έπίδρασιν τής 
συγχρόνου τέχνης, παρεχούσης μεγάλην σημασίαν εις τήν 
έκ τής σκηνογραφίας έντύπωσιν, ούχί δ’ εις τήν άληθή 
δύναμιν τής τραγψδίας, τήν άπλότητα καί τήν ηθοποιίαν. 
Είνε δυνατόν κοινωνία blasée, διεφθαρμένη τήν αϊσθησιν, 
τήν φαντασίαν καί τήν καρδίαν, μή δυναμένη νά χωνεύσνι 
στερεάν τροφήν, άλλά καρυκεύματα ήόνσμέγης  μούσης, νά 
έπιζητή τό τοιοΰτον είδος τών τεχνικών απολαύσεων. Έν 
τούτφ δέ κεϊτα ι ή άδυναμία τής νεωτέρας τέχνης, ζητού- 
σης νά προκαλέσγι τό διαφέρον τών έν τφ  θεάτρψ παριστα- 
μένων διά τοΰ σκηνογραφικοΰ θεάματος, ούχί δέ διά τής 
πραγματικής δράσεως, πρός ήν αποβλέπει ή κλασική τέ
χνη αρχαίων τε καί νεωτέρων. Έν τή  άπλότητι, τή φύ
σει, κεϊτα ι ή αλήθεια, άλλά καί τά  πραγματικά αίσθή- 
ματα καί πάθη. Ίσως είχεν δ ποιητής ύπ ' όψει ώς πρός 
τοΰτο τάξεν τινά τοΰ καθ’ ημάς κοινοΰ, άλλά λίαν ευά
ριθμον ευτυχώς, κατά τοιοΰτον τρόπον έκμαυλιζομένην 
ύπό τών θεατρικών έργολάβων. Ά λ λ ’ έπαναλαμβάνω- ή 
αληθής τέχνη άπεχθάνεται τά  τοιαΰτα.

Ή  τραγψδία αΰτη θά είχε μείζονα άξίαν, άν δ ποιη
τής προσηκόντως έψυχολόγει. Άστόχως παρουσιάζει έν 
καπηλείψ νέον μοναχόν, τόν υιόν τοΰ Βάρδα Φωκά, έκμυ- 
στηρευόμενον παιδικούς έρωτας πρός κάπηλον, ήν πρώτην

φοράν γνωρίζει. Τί ή χροία ; αφέλεια άπλή μόνον, έπιτρε- 
πομένη εις τόν άγνωστον τών κοσμικών συνθηκών Στουδί- 
την Μοναχόν; Ά λ λ ’ οΰτος αυθημερόν μεταβάλλεται άπο- 
τόμως εις Έριννύν έκδικήσεως καί ολέθρου. Λιατί νά πυρ
πολήσει τό μέγαρον, έν φ  τελούνται οΐ γάμοι τής Ευδο
κίας ; ν ά  καύα-/) ζώντας τόσους συγκεκλημένους χάριν ένός 
ένοχου, δν έγνώρισε κατά πρώτον έξ ένός άγνωστου; Είνε 
βέβαιος περί τούτου; τίνα τά  παρασχεθέντα δεδομένα τοΰ 
φόνου ; *0 νέος μοναχός δμολογεϊ έαυτόν άπειρον. Ά λλά  
καθ’ ολον τό δράμα ζωγραφίζεται ώς έγκόσμιος άνθρωπος, 
πολλά παθών καί είδώς, έκ τών ήρώων έκείνων τής νεω
τέρας φιλολογίας, τών πασχόντων άπό \iVeelsehmerz ά· 
νευ λόγου. Ό  έν τή δευτέρα πράξει διάλογος μεταξύ Λέ
οντος καί Ευδοκίας, τά  δόγματα τοΰ πρώτου είνε είδός 
τ ι ί  ζτμο^ογήστως τέχ*ωΥ τον αίώχο«:, ούχί δέ μειράκιου, 
γινώσκοντος τόν κόσμον άπό τοΰ έν τή Μονή τοΰ Στου- 
δίου κελλίου καί παρθένου τοΰ Βυζαντίου, μή γινωσκούσης 
ίσως άλλον κόσμον ή τον κόσμον τών άμφιπόλων αύτής 
καί τών συγγενών.

Παρά πάντα ταΰτα , έξαιρουμένων πολλών κολοβών καί 
άτμήτων στίχων, δ διάλογος είνε ζωηρός καί έντονος, εϊ 
καί ένιαχοΰ ή φράσις αύτοΰ είνε λίαν έξωγκωμένη. Λέγει 
δ άγνωστος τφ  Λέοντι:

«τό δνομά σου, νέε, είνε υψηλόν 
ώς δρος χαί βαρύ ώς ή  υδρόγειος.»

Έν τούτοις δ ποιητής γινώσκει καλώς τά  τής σκηνικής 
παραστάσεως, ώς καί τήν δραματικήν γλώσσαν. Τραγικός 
είνε δ χαρακτήρ τοΰ Λέοντος τοΰ Φωκά- άπό τής πρώτης 
σκηνής βαρύνει έπ’ αύτοΰ ή χειρ κακής είμαρμένης· άλλά 
στερείται τέλεον αύτονομίας καί βουλήσεως- καθίσταται 
έτεροκίνητον όργανον ένός δημίου. Ά λ λ ’ έπιτυχές είνε, δτι 
οΰτος, μαθών τόν θάνατον τοΰ πατρός, άμφιταλαντεύεται 
άν πρέπει νά φονεύσγι τόν Βουλγαροκτόνον, παρ’ οΰ άλλοτε 
έσώθη, διεγείρων οΰτως ύπέρ έαυτοΰ τόν έλεον. Έν γένει 
στερείται ήθικοΰ πυρός. Όργανον στυγνής έκδικήσεως, ά- 
συμπαθής, έξευγενίζεται έπί τινας στιγμάς έκ τοΰ πρός τήν 
Εύδοκίαν Ιρωτος. Εν τούτοις άμέσως ή έριννύς τής έκδι
κήσεως τόν παρασύρει. Καίει τά  ανάκτορα, άλλ' άν καή 
καί ή Εΰδοκία καί τοσοΰτοι άλλοι άθώοι ; Έ χει τ ι τοΰ 
Όρέστου, άλλ’ ούχί έλληνικοΰ, βυζαντιακοΰ, τέκνου έπο- 
χής, παρ’ ή  ούδεμία ήθική ιδέα κρατεϊ. Τό περιέχον τοΰτο 
παρεπλάνησεν ίσως τόν ποιητήν, ύποκύψαντα παρά πάντα 
τά πλεονεκτήματα αΰτοΰ.

*11 κόρη τής Λήμ.νου

Έν έτει 1475 έπολίορκεΐτο ή Λήμνος ύπό τών Τούρκων. 
Ή  νήσος είνε κτήσις τής Βενετίας, υπερασπίζεται δέ παρά 
τών Βενετών καί τών Ελλήνων. Τοΰ ίδια πολιορκουμένου 
τής νήσου ταύτης χωρίου Κοκκίνου δ προεστώς ’Ισίδωρος
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έχει θυγατέρα Μαρίαν, ής έρώνται συγχρόνως 5 τε Βενετός 
ιππότης Βρεντάνός καί δ Κρής δπλαρχηγός Μελισσηνός, 
λαβών τό ψευδώνυμον Κλαδάς, πολεμών ύπό τούς Βενε-- 
τούς τούς Τούρκους καί ·λίαν ένωρίς φέρων εις τό μέτω . 
πον τής δυστυχίας τήν σφραγίδα». Οΰτος είνε φυγά< έκ 
τής πατρίδος, έπαναστάτης κα-ίά τής βενετικής έξουσίας, 
παρ’ ής είνε καταδεδικασμένος είς θάνατον. Εύγενής φιλο
πατρία ώδήγησε τόν υίόν τής Κρήτης είς Λήμνον: δ κατά 
τών Τούρκων άγών τής κοινής πατρίδος. Κρατεί δ’ αύτόν 
έν τή  νήσψ ή τε ύπεράσπισις αύτής, άλλά καί τ ι λεπτό- 
τερον αίσθημα, δ πρός τήν Μαρίαν έρως.

ΤΗλθον είς τήν πολιορκουμένην νήσον έπίκουροι τών Βε
νετών πολλαχόθεν τοΰ 'Ελληνικού.

Ή λθον από τών νήσων τών γειτονικών, 
ex τοΰ Μωρέχ ηλθον χαί τ ή ; 'Ρούμελη; 
χαί τ ή ; ’Ηπείρου ’Ενετοί χαί Έ λληνες,, 
πλήν χαί αυτή  ή  Λήμνο;, άν χ’  ειρηνική, 
άξιομάχου; άνδρα; έστειλε πολλούς.

άλλ’ δ στόλος τών πολιορκητών είνε δυσκαταγώνιστος- ή 
Λήμνος διατρέχει τόν έσχατον τών κινδύνων. Οΰτω θρηνο
λογεί τήν κατάστασιν αύτής δ έκ Κρήτης ήρως :

Καί αΰτ’ ή νήσο; . . ή φαιδρά, γελόεσσα, 
ειρηνική χαθεύδει χαί ανύποπτο; 
τού φοβερού ολέθρου. 8ν δ άνθρωπο; 
τή  ετοιμάζει έν χαροίςι σκοτεινή.
Ύ π ό  τοΰ πόντου νωχελώ ; λιχνίζεται, 
ε ί ;  τού; ζεφύρου; κλίνουν ψιθυρίζοντα 
τά ώριμα σπαρτά τη ; τά  χρυσίζοντα, 
χαί πχνταχοΰ τά δένδρα τη ; χλοάζουσιν, 
έ λ π ί; ανθρώπου, στολισμό; τ ή ; φύσεω;.
Καί όμω; ίσως αύριον μεθαύριον 
ό δαίμων τοΰ πολέμου δ αιμοχαρή; 
θά έρυθράνη κύματα κρυστάλλινα, 
χ’ ε ί ;  ερημιάν χαί σποδόν χαπνίζουσαν 
θά μεταδάλη τήν εικόνα τ ή ; ζωή;.
Καί ίσως ή  Μαρία ή  καλλίμορφος, 
άσπαίρουσα, θρηνούσα χαί παλαίουσα 
ώ ; σφάγιον ερώτων μιαρών συρθή 
ε ί; τόν κοιτώνα τοΰ βαρβάρου νιχητοΰ . . .

01 φόβοι τοΰ Κλαδά καί περί τής Λήμνου καί περί τής 
Μαρίας εύτυχώς δέν έπαληθεύουσιν. ’Αποκρούονται έπιτυ- 
χώς οι Τούρκοι ύπό τών Έλληνοβενετών, γενναίως άγωνι- 
σαμένου τοΰ έκ Κρήτης πολεμιστοδ. Ά λ λ ’ ή νίκη οφείλε
τα ι πρωτίστως είς τήν θυγατέρα τοΰ προεστώτος— τήν 
Μαρίαν. ‘II Αύρηλιανη αΰτη παρθένος τής Λήμνου, ένφ ή 
πολιορκία έξεδηλοΰτο έν τή  βιαιοτάτνι αύτής δυνάμει, 
προσέρχεται είς τόν ναόν, ΐνα προσευχηθή ύπέρ τής σω
τηρίας τής νήσου μετά τών λοιπών γυναικών. Εύγενής καί 
ώοαία εινε ή προσευχή τής παρθένου. Ά λ λ ’ ε ίτα , οΐονεί 
πνευματέμφορος, καταλιμπάνει τόν ναόν καί σπεύδει πρός 
τό σημεϊον τοΰ μεγαλειτέρου κινδύνου. Ό  κρότος τοΰ τη
λεβόλου, φωνεϊ ή ήρωίς:

Εινε ή φωνή 
τού πλάστου καί θεού μου, όστις μέ χαλεΓ 
ή αστραπή τών χανονίων είν ' ή φλόξ, 
ή τ ι; ώσεί θεόθεν έξαστράπτουσα 
μόϋ άναφλέγει τήν χαρδίαν ένθεον

καί τρέχει πρός τόν κίνδυνον.
Ά λ λ ’ άς διηγηθή τήν ΰπερφυσικήν αύτής έμφάνειαν 

"Ελλην στρατιώτης τής μάχης μετασχών.
Πολλοί ά π ’ τού; 'δικού; μ α ; έσκοτώθησαν,
κ* εϊχομεν άποστάσει οί επίλοιποι
Κ οι άπιστοι ’σάν νά τό είχαν μυριστή,
μ ιά  τελευταία έφοδο έχάνανε,
τήν πιό φριχτήν ά π ’ όλαι; Μα; ΐλύγισαν
χαί μέσ' άπό τά ; θέσει; μ α ; μάς έσπρωξαν.

• Είδα ίχεΓ νά πέση δ 'Αλέξιο;
χ ι’ δ προεστώ; χοντά του. Είδα τόν Κλαδά 
νά στέχη μέσ’  τού; Τούρκου; δλομόναχος 
νά σφάζη χαί νά κράζη χαί νά βλασφημά 
εκείνου; δπου έφευγον. Καί μιά στιγμή 
ώ-1 νά μή  ζήσω πλέον νά  τή ν ξαναιδώ ! 
μέσα ’στή ζάλη , τή φωτιά χαί 'στον χαπνό, 
άγνάντεψα, θαρρώ, τό μισοφέγγαρο 
’ στά τείχη  μ α ; άπάνω !— όταν έξαφνα 
κραυγή άκούστη, ’σάν ά π ’ τά  ουράνια,
’σάν χλάμμα χαί χατάρα, χ ' ένα ; άγγελο; 
πού έλαμπεν ή δψ ι; του ’σάν τήν αύγή 
χαί άστραφτε τό χράνο; χ’ ή  ρομφαία του.
'σάν κεραυνό; 'στού; Τούρκου; μέσα έπεσεν. 
α’Εόώ ή ν ίκ η !»  έχραξε οπού φεύγετε;»
’Στην θέα, στην κραυγή του τήν πολεμική 
θεία φωτιά ’στά στήθη μα ; ίχύθηχε 
χαί μ ιά  μανία , μ ιά  όρμή άνήχουστη 
μάς άρπαξε, μά ; φτέρωσε, μ ά ; μέθυσε, 
χ ι’ άπάνω ε ί; τού; Τούρκου; I Καί οί άπιστοι 
τόσο έξαφνιστήχαν χαί τά έχασαν, 
τέτοια τρομάρα μυστική τού; πάγωσε 
'σ τή  λάμψι τού άγγέλου, πού φωνάζοντας 
« 'Α λ λ ά χ ,’Α λλά χ !»  τά όπλα του; πετούσανε 
κ ι’ άπό τό κάστρο ’σάν τυφλοί έπέφτανε 
χαί ίσια σ τα !; γαλέραις.

Ή  ύπερφυής έκείνη οπτασία ήτο ή Μαρία, είς ήν ώφείλε- 
το ή φυγή τών Τούρκων'καθά καί ίστορικώς πιστοποιείται.

Συγχρόνως κατέπλεεν εις τόν λιμένα τής νήσου Έ νετ ι- 
κός στόλος, διοικούμενυς ύπό τοΰ αρχιστρατήγου Λορεδά- 
νου, κομίζοντος καί τό παράσημον τοΰ άγίου Μάρκου.

Τό δείγμα τ ή ; ύψ ίστη ; έχτιμήσεω ;. 
οι’ ού ή  αύθεντεία ή  πανένδοξο; 
περιχοσμεί τά στέρνα τών ήρώων της,

μεθ’ οΰ
δέν έχοσμήθη στήθος γυναιχό;.

Τοΰ πατρός τής Μαρίας φονευθέντος έν τή πολιορκία, 
υιοθετείται αΰτη ύπό τής Βενετίας, ής ό αρχιστράτηγος 
προτείνει νά έκλέξγι τόν κράτιστον τών Ιπποτών πρός σύσφιγ- 
ξιν τών συνδεόντων Ενετούς καί Έ λληνας δεσμών.
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Α πα ιτη τή ς τής χαρδίας τής Μαρίας έχ τών Βενετών 
ήτο ό Ιππότης Βρεντάνος, όστις έννοήσας ότι αύτη προ
τιμά τόν Κλαδάν, προπηλακίζει αυτόν. Ό  Κλαδάς δύνα- 
τα ι, αν θίλιρ, νάφονεύσνι τόν Ενετόν είς μονομαχίαν, αλλά 
κατανοεί τ ' αποτελέσματα τοιαύτης άχρονος πράξεως" δέν 
θά δυνηθή Γσως νά μεταβ^ είς Κρήτην πρός έχτέλεσιν τοΰ 
καθήκοντος. Έ χ τής απελπισίας ότι δέν δύναται νά έχδι 
χηθ?) τόν Βρεντάνον, ίν  στιγμή παραφοράς άρπάζει αυτόν 
από του βραχίονος, σείων σφοδρώς, άλλ’ έν τίΐ χινήσει 
ταύτνι π ίπτει έπιστολή έχ τοΰ στήθους τοΰ Κλαδά είς τό 
έδαφος. Πληροφορείται έξ αύτής ό Βρεντάνος ότι 4 άσπον
δος αύτοΰ έχθρός δάν είνε 6 Κλαδάς, άλλ’ 4 Μελισσηνός, 
υΙός τοΰ φερωνύμου πρωτεπαναστάτου τής Κρήτης, ένός 
τών εύγενεστάτων οΓχων τοΰ Ρέθυμνου. Οΰτος ύποχινή- 
σας χατά τής Βενετίας έξέγερσιν έφονεύθη χαί μετ’ αύτοΰ 
οΐ πρωταίτιοι. Ό  δέ υΙός αύτοΰ ’Αντώνιος διαφυγών τόν 
θάνατον πλανάται πανταχοΰ τοΰ Έλληνιχοΰ ύπό τό ψευ
δώνυμον τοΰ Κλαδά πολεμών χατά τών Τούρχων, έστω 
χαί τών Βενετών σύμμαχος. Την έπιστολήν ταύτην έχμε- 
ταλλεύεται άνάνδρως 4 Βρεντάνος, tva άποσπάσιρ την Μα
ρίαν άπό τοΰ Κλαδά. θ έ τε ι αυτήν πρό διλήμματος, νά 
ύποσχεθή την χε!ρα είς αύτόν, άλλως θέλει χαταγγείλνι τόν 
Μελισσηνόν είς τάς Βενετιχάς «ρχάς. Πρό τοΰ χινδύνου τοΰ 
έραβτοΰ ή Μαρία αποφασίζει νά δώση την χείρα είς τόν 
Βρεντάνον.

Ό  Κλαδάς άπόλλυσι πρός στιγμήν την γενναιότητα 
αύτοΰ. ΠλοΤον ναύλοχε! είς την παραλίαν πρός μετάβασιν 
είς Κρήτην, ένθα άναμένουβιν αύτόν οί έταΤροι, Τν' άνυψώ 
σωσι την σημαίαν τής έπαναστάσεως χατά τής βενετικής 
δεσποτείας. Ά λ λ ' ή ψυχή τοΰ Κλαδά χατεβλήθη έπί μι- 
χρόν. ’Αγνοεί τό αΓτιον τής έγχαταλείψεως αύτοΰ ύπό τής 
Μαρίας.

Πριν ή άπέλθνι είς Κρήτην, έπιθυμεϊ νά τήν έπανίδγ, νά 
ρίψνΐ χατά πρόσωπον αύτής τό μίσος. Ό  έταϊρος Σήφας 
τόν έμποδίζεί" άλλ’ 4 Κλαδάς δέν ύπαχούει.

Ά λ λ ’ ή είς τήν φοβεράν θυσίαν έξαναγχασθείσα Μαρία 
έξαχολουθεϊ αγαπώσα τόν Κλαδάν. Έδωχεν είς τόν Βρεν- 
τάνον τήν χεϊρα μόνον, άλλ ’ ούχί χαί τήν χαρδίαν. Έ νφ 
αύτη διαλογίζεται χαί νά φονευθή έν άνάγχν) λέγουσα:

Τήν γέφυραν τοΰ χρόνου τήν συνδίουοαν 
τό σήμερον xal αυριον ή χειρ αϋτή 
να τήν συντρίψγι παραχρήμα δύναται ..

εισέρχεται αίφνης 4 Κλαδάς, έλέγχων αύτήν έπί απιστία
Είνε σπαρακτική ή συνάντησις" ή Μαρία άρνεΐται νά 4- 

μολογήσνι τό αΓτιον τής απιστίας" π ίπτει αναίσθητος έπί 
άναχλίντρου, μή δυναμένη νά ύπομέν-ρ πλέον. Έν τφ  με
ταξύ εισέρχεται ό Βρεντάνος. Οί δύο έρασταί άλληλοΰβρί- 
ζονται, ρήξις έπίχειται· ή Μαρία ζητε ! νά τούς άποχω- 
ρίβ-ρ. Λέγει είς τόν Κλαδάν ν' άπέλθ-ρ, άποοτρέφων τό

βλέμ α άπό τών ταπεινών χαί άτενίζων τά  ύψη, όπου ή 
πατρίς προσμένει τούς έκλεχτούς αύτής. Ά λ λ ’ έχ τής φρά- 
σεως ταύτης 2τι μάλλον παροργίζεται 4 Βρεντάνος λέγων 
αυτ$ , »τ ι ίέ ν  είνε μνηστή αύτοΰ πλέον. Ζητε! νά έζέλθν), 
Ινα χαταμηνύσγ τόν Μελισσηνόν είς τάς βενετιχάς άρχάς- 
άλλά μαντεύει τοΰτο ή Μαρία χαί αποπειράται νά τόν 
έμποδίστρ. Ό  Βρεντάνος άπωθε! α ύ τή ν  4 Μελισσηνός τόν 
χαλε! άνανδρο», οΰτος δέ τόν πλήττει είς τό στήθος.

Έν τφ  μεταξύ εισέρχεται είς τόν θάλαμον 4 Βενετός άρ- 
χιστράτηγος' μανθάνει τόν ύπά τοΰ Βρεντάνου θάνατον 
τοΰ Κλαδά" ούτος διχαιολογούμενος δεικνύει τήν έπιστο- 
λήν, έζ ής φαίνεται ή χαταγωγή τοΰ Μελισσηνοΰ χαί ή 
πρόθεσις μεταβάσεως είς Κρήτην πρός έπανάστασιν. *0 
Λορεδάνος έλέγχει τόν Βρεντάνον έπί τ$  αίσχίστη χρήβει 
τής έπιστολής, άποδιώχων αύτόν.

θνήσχων 4 ’Αντώνιος, πληροφορείται τό άπόρρητον τής 
φαινομενιχή; άπιστίας τής Μαρίας, παρ ής έπιχαλείται με
σιτείαν ύπέρ τής σωτηρίας τών συντρόφων αύτοΰ. Ό  Λο
ρεδάνος ύπόσχεται αύτήν, μετά δέ τήν άποδίωζιν τοΰ 
Βρεντάνου λαμβάνει ύπό τήν αιγίδα αύτοΰ τήν Μαρίαν.

Τό δράμα τοΰτο ύπερέχει πάντων τών σταλέντων έπί 
εύγενείφ περί τήν σύνθεσιν, άποπνέει ιδανισμόν χαί φιλο
πατρ ίαν έχει δέ γλώσσαν χαθαράν χαί γενναίαν ποιητικήν 
έξαρσιν. Προσηχόντως άπειχονίζονται οι διάφοροι χαρα- 
χτήρες. *0 τοΰ Κλαδά περιπαθής, φιλόπατρις άμα χαί έμ- 
παθής χαί όρμητιχός" έν ταϊς άρτηρίαις αύτοΰ ρέει τό άνυ- 
πόταχτον τοΰ Κρητός αίμα. Επίσης έπιτυχώς περιγράφε- 
τα ι 4 χαραχτήρ τής σωσιπόλιδος Έλληνίδος Μαρίας, έτι 
μάλλον εύγενέστερος δειχνυόμενος έν τή τελευταία πράξει 
τοΰ δράματος. Έ ν τή χαρδία αύτής χατισχύει τοΰ έρωτος 
ή πατρίς. Προσφέρει τήν χεΐρα είς τόν Βρεντάνον πρός σω
τηρίαν τοΰ Κλαδά, ού μόνον διότι άγαπά αύτόν, άλλά χαί 
διότι ποθεί νά χρησιμεύσν) ούτος πρός Ιερώτερον σκοπόν — 
πρός τής Κρήτης τήν άπελευθέρωσιν. ’Ιδεώδης χαί ήρωιχή 
έν πολέμιρ είνε τοιαύτη χαί έν τφ  άγώνι τοΰ έρωτος.

Μετ’ έπιτυχίας έπίσης περιγράφεται 4 φαΰλος χ*ρκ“ 
χτήρ τοΰ Ενετοΰ Βρεντάνου- άλλ’ ή τιμωρία αύτοΰ δέν εί
νε δυστυχώς ή προσήχουσα. Ό  εύγενής χαί άθώος Κλαδάς 
φονεύεται άνάνδρως ύπό τοΰ Βρεντάνου, δστις σχεδόν μέ
νει άτιμώρητος, εί χαί έπ’ αύτοΰ ίδίφ: έπρεπε νά πέσγ ή 
τιμωρία τής τραγφδίας. Είνε άληθές, ότι άποδιώχεται μετά 
περιφρονήσεως ύπό τοΰ Βενετοΰ άρχιστρατήγου, στερείται 
δέ τής Μαρίας άλλ' ή τοιαύτη χάθαρσις δέν είνε πλήρης. 
Ό  Κλαδάς μανθάνει θνήσχων ότι πρός χάριν αύτοΰ χαί 
τής πατρίδος έθυσίασεν ή Μαρία τό αίσθημα αύτής. Ό  δο
λοφονηθείς έχ Κρήτης ήρως διεχδιχε! ούτως ύπέρ έαυτοΰ 
πλήρη τόν έλεον τοΰ άναγνώστου, άλλ’ άμφισβητεΐ έπίσης 
μετά τής Μαρίας τό πρόσωπον τοΰ πρωταγωνιστοΰ.

Αί έλλείψεις αύται μειοΰσι μέν, άλλά δέν αΓρουσι τήν
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άξίαν τής τραγφδίας ταύτης. δικαίως άζιούσης τήν δά
φνην.

Ή  Επιτροπεία, λαβοΰσα ύπ' όψει τάς είς τόν άγώνα 
σταλεισας τραγφδίας χαί κωμφδίας, έχ μέν τών χωμφδιών 
βραβεύει όμοψήφως τόν ποιητήν τής «Ά λεποΰς'ΐ, έπαινε! 
δέ τούς ποιητάς τών «Άνθράχων» χαί τοΰ εΈπισχεπτη- 
ρίου».

Έχ δέ τών τραγφδιών βραβεύει χατά πλειονοψηφίαν τόν 
ποιητήν τής «Κόρης τής Λήμνου», τής μειονοψηφίας βρα· 
βευούσης τούς ποιητάς τής «Κόρης τής Λήμνου» χαί τοΰ 
«Γίοΰ τοΰ Βασιλέως». Έ παινε! δέ τούς ποιητάς τοΰ «Τίοΰ 
τοΰ Βασιλέως» χαι τοΰ «Λέοντας Χαμαρέτου».

Ή  επί τοΰ λασσανείου άγώνος Ε πιτροπεία 
Ο . Ά φ ε ν τ ο ύ λ η ς  
Γ .  Μ ισ τ ρ ιώ τ η ;
Μ . Κ κ ζ ά ζ η ς  (β ίσ η γη ΐή ΐ ) .

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Π. Κ Ρ Ε Μ Ο Υ
.  — Τ  τ~Ζ   — .

Ν Α Ξ Ο Σ
(Συνέχεια «ν τφ  προηγουμένω φύλλφ).

■ Ι ε ρ ί  δ έ ν δ ρ ω ν .

Ή  νήσος έχει διαφόρων ειδών δένδρα, τά  όποΤα δέν εί
ναι χοινά χαθ όλην τήν Εύρώπην, επειδή δέν ήμποροΰναι 
νά ύποφέρουν τό βόρειον χρύον. Διά νά δώσωμεν μίαν διή- 
γησιν περί τούτου άρχίζω άπό τά πλέον εύγενέστερα.

Ή  πηρ ιοχα . ί ιά ,  ή όποία αύξάνει έδώ έξω είς τούς ά 
νεμους, είναι ένα ώραΐον δένδρον χαί είναι ό χορμός του 
ισόμετρος μέ ένα σώμα άνθρώπου, χαί είναι πλέον ύψηλο- 
τέρα άπό τάς πλέον ύψηλοτέρας μηλέας. ΑΙ πλέον φουν
τω τά ! έχουν έως 3000 πορτοχάλια διά μέσου δύων ή 
τριών σκαψιμάτων τριγύρω τοΰ χορμοΰ χαί χάμνοντας ένα 
όφαλόν είς τά  πέοιξ αύτοΰ στρογγυλόν ή χαί τετράγωνον 
είς τό μέγεθος χατά τήν αύξησιν τοΰ δένδρου ένα πόδαν 
είς τό βάθος, διά νά δέχεται χαί νά χορταίνν) τά  ποτί
σματα αύτά μίαν φοράν τής έβδομάδος άπό διαφόρους αύ· 
λαχας, όπου χαταιβαίνουν είς αύτόν τόν όφαλόν, χαί όδη- 
γήτα ι άπό τό Ιν δένδρον είς τό άλλο. Μεριχά άπό τά  ση
μαντικά περιβόλια έχουν χαί μίαν δεξαμενήν έντός αύτών, 
χαί όσον νερόν ήθελε περισσεύση έχ τής διωρισμένης ώρας 
τοΰ ποτίσματος τό άποταμιεύουν είς αύτήν διά νά χρη- 
σιμεύστρ μεταξύ τής έβδομάδος πρός ποτισμόν διαφόρων 
λαχανιχών ‘ΊΓπάρχουν δέ χαί μεριχά περιβόλια, τά  όποϊα

έχουν έντός αύτίΰν βρύσιν χαί μίαν δεξαμενήν χάτωθεν 
αύτής πρός χρήσιν τοΰ ποτίσματος αύτών. Επειδή χαί τά 
άλλα ποτίζονται έχ τοΰ χοινοΰ νεροΰ τοΰ ποταμοΰ, χαί τό 
χαθ’ ένα μέ τά ; ώρισμένας ώρας του όσον τής ημέρας τό 
σον χαί τής νυχτός, αύτό τό πότισμα δέν είναι γενιχόν είς 
ολα τά δένδρα τοΰ περιβολιού" όμοίως χαί 4 όφαλός γενο
μένος πέριξ τοΰ δένδρου, είμή μόνον είς τά  ó£ vró i t rdpa .  
Τά δέ όπωρόδενδρκ ποτίζονται διά μέσου τοΰ αΰλαχος ό
που τρέχει τό νερόν, έπειδή καί αύτά τά  δεύτερα είναι γε- 
νιχώς είς τα ϊς άχραις τών περιβολίων χαί τά  πρώτα είναι 
είς τό μέσον. Τά πορτοχάλια είναι δύων ειδών (δηλαδή τά 
γλυκά): είναι τά  χοινά". είναι δέ χαί !ν  .έτερον είδος, τοΰ 
όποιου ή ψίχα του είναι έρυθρά ώς τό αίαα· Τήν εύχαρί- 
στησιν τών χοινών γλυχών πορτοχαλιών πρέπει νά τήν έ
χουν οί Νάξιοι τών άποστολιχών Ίεζουΐτών, οίτινες έφε- 
ρον έχ τής Εύρώπης δύο δένδρα, τά  όάοϊα τά  έφύτευσαν 
είς τό ύποστατιχόν των είς Καλαμίτσια— τό μέν ώνόμαζον 
Ά δάμ, τό δέ Εύα— πρό ένός αίώνος" τά  δέ έρυθρά ήλθον 
χαί αύτά έχ τής Εύρώπης πλήν μετά παρέλευσιν χαιροΰ, 
χαί άγνοεϊται ποϊος νά ήτον όποΰ έφρόντισε περί αύτών. 
Α π ’ αύτά τά  δύω δένδρα: Ά δάμ χαί Εύα, χαί διά μέσου 
τοΰ έμβολιάσματος έχ τών δύων αύτών δένδρων ήλθον όλα 
τά λοιπά τής Νάξου, τά  όποια είναι είς μεγάλην αφθο
νίαν. Ό  μέν Ά δάμ πρό χρόνων έξηράνθη, ή δέ Εύα στέκει 
είς μίαν χαλλίστην χατάστασιν.

"Οταν αύτά τά  δένδρα αρχίζουν νά άνθοΰν (τών όποιων 
ή έποχή είναι ή άνοιξις" άπό τάς 15 Απριλίου σχεδόν 
αρχίζει ή άνοιξις τών αύτών άνθών), είς τόν αύτόν καιρόν 
εύωδιάζεται ή άτμοσφαΤρα είς ένα μαχρόν διάστημα χαί 
σχεδόν αίστάνεταί τινας τήν εύωδίαν πριν παρά νά τά 
πλησιάσνι. Τά πορτοκάλια τής Νάξου έχουν τήν προτί- 
μησιν άπό έχεϊνα τής Κρήτης.

Τά Ό ξυνα ονομαζόμενα N spá r tv ia  είναι τριών ειδών: 
τά  μέν πρώτα  είναι όγχώδη, ώς αί δύω φοΰχται άνοι- 
χτα ί χαί ήνωμέναι είς τήν άχραν τών δακτύλων (τά  ονο
μαζόμενα φράπαις), ή δέ φλούδα αύτών είναι χονδρή 
ώς ένα δάκτυλον πλαγίως καί είναι δέ χαί άνισοι άπ ’ 
έξω αί αύταί φλοΰδαι" είναι αί χάλλισται διά γλυκόν 
χαί είναι ώφέλιμαι πολύ είς τόν στόμαχον. Τό έσωτερικόν, 
μ’ δλον οτι έχει μίαν άνοστον ούσίαν, τό τρώγουν τρα- 
βόντας είς χάθε σχλίδα μίαν έπιδερμίδα λεπτήν, ή όποία 
τό σκεπάζει, δ ιότι, έάν τήν άφήσγς αύτήν, σέ φέρει μίαν 
πιχράδα μιχράν χαί άνοστην. Το δέ ÓBÓTlpor είδος τών ό- 
ξυνων πορτοχαλιών ή νεραντσιών έχει ένα μέτριον μέγεθος 
καί ολίγον μικρότερον έχ τών πορτοκαλιών, χαί ό χάθε 
αύτών χαρπός έχει ΰπερσαρχώσεις είς τήν έξωθεν φλούδαν 
ώσάν μικρά δάχτυλα, τό όποιον χάμνει ένα παράδοξον 
σχήμα. Τά δέ τρ ίτου  είδους είναι μιχρότερα χαί δλως διό
λου Γσια· Αύτά τά  δύω τελευταία τραβώνται μόνον είς
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τήν νήσον Θήραν, τά  όποΤα τά  μεταχειρίζονται ol έκεΤ 
χωρικοί όπού τά  χατασκευάζουν ε ί; τό όζύδι καί ε ί ; την 
άλμην τού άλατος, τάς όποία; τάς τρώγουν el« τά ; νη
στεία ; διά την έλλειψιν τών έλαΐών.

Μετά τά  πορτοκάλια άχολουθούν τά  Λ ιμόηα ,  τά  όποια 
είναι ώ ; έπί τό πλεΤστον συντροφιχώ; ε ί; τά  περιβόλια. 
Ή  J e/ ton a  δέν είνε τόσον ώραίον δένδρον ώ ; ή πορτοκα
λιά . Έπειδή καί τά  λεμόνια διατηρούνται περισσότερον 
καιρόν, πωλούνται καί ε ί; πλέον ασφάλειαν πωλείτα ι δέ 
ή χιλιάδα Ιω ; δύο τάληρα, τό δέ τάληρον πρό; τρία (;) 
φράγκα.

Ε ΐ; αΰτά τά  λεμόνια πρέπει νά άναφέρωνται διάφορα 
άλλα είδη χαθώ; τά  B a J a r a i e r r tx á ,  τά  όποΤα είναι με- 
γχλείτερα δ ί; έκ τών κοινών λεμονιών καί έχουν κατ’ ά- 
ναλογίαν περισσότερον άπό την άσπρην ψίχαν προσκολλη- 
μένην ε ΐ; την φλούδαν άπό μέσα.

Τά r ip oJ i/ ío ra ,  ούτως ονομαζόμενα έπειδη καί δέν έ
χουν έντό; αυτών ψίχαν, τά δέ δλον είναι όζυνον ζωμί, 
αΰτά δέν γίνονται μεγαλείτερα άπό ένα καρύδι, καί τά 
περισσότερα έζ αΰτών μικρότερα τού καρυδίου. Αΰτά τά 
δένδρα είναι ¿λιγοστά καί σπάνια- δμω; ό χαρπό; αΰτών 
ξετιμεΐτχ ι πολΰ ένεκα τ ή ; αΰτού εΰωδία; όπού είναι νο- 
στιμωτέρα παρά τών κοινών λεμονιών. Τά γΑυχοΑίμοχα 
είναι μικρότερα άπό τά  συνηθισμένα καί είναι στρογγυλά 
καί έχουν μίαν ίσιαν φλούδαν' τό ζωμί των δέν είναι όξυ- 
νον, δμω; έχει μίαν γλυκάδαν όχι τόσον νόστιμον αΐ γυ- 
να ΐκε; τά  νοστιμεύονται διά νά δοοσίσουν τό στόμα των

Τά ββργαμόχτα  δμοιάζουν μέ αΰτά ε ί; τό σχήμα' δια- 
κρίνονται δέ μέ Ινα βαθύν λάκκον καί ε ί; τό μέσον αΰτού 
ένα; όφαλά; ώ ; τού ανθρώπου' ή δέ γεύσι; αΰτού χαλ- 
λιωτέρα παρά τού γλυκολεμονίου καί έχει καί ώραίαν εΰ· 
ωδίαν, άπό τό όποιον έβγάζουν ένα πνεύμα καί έλαιον, 
όπού κατασκευάζουν μ ετ ' αΰτά γλυκίσματα' πλέον τό έ- 
λαιον δέν είναι τόσον καλόν ένεκα όπού τό μαυρίζει καί 
πλέει καί άνωθεν τού γλυκού.

Ή  κ ιτ ρ ιά  άνήκει ε ί; μίαν ξεχωριστήν προσοχήν αΰτά 
είναι τό πλέον μικρότερον άπό δλα τά άλλα είδη τών ό- 
ζυδένδρων, τά όποιον δέν άφίνουν νά ΰψωθΐΐ περισσότερον 
άπό έπτά έω; οκτώ πόδχ;, καί έπειδη ό καρπό; αΰτού 
πολΰ ογκώδη;, διά νά μή βλάπτωνται οι κλάδοι τού δένδρου 
καί έπειδη, δταν άχολουθή δυνατό; άνεμο;, θέλουν σπάση 
καί δμοίω; κ*ί δ καρπό; θενά χαθή. Τά φύλλα τή ; κιτριά; 
όμοιάζουν μέ έχεΐνα τ ή ; λεμονιά;, έζ ών μόνον δτι είναι 
μεγαλείτερα καί σαρκωδέστερα' δμοίω; καί τά  άνθη αΰτής 
έχουν τά δύο άνωθεν προτερήματα. 01 δέ καρποί αΰτή ; ό
μοιάζουν κατά την κίτρινην φλούδαν τών λεμονιών καί έβ- 
γάζει ένα πνεύμα άπό του; πόρου;, έάν τό σπάσφ τινάς 
πλησίον ε ί; τό φώ ;' δμοίω; είναι καί έχεΐνα τών λεμονιών 
πλήν μέ όλιγώτερον πνεύμα καί τών πορτοκαλλιών. Εις

αΰτήν την φλούδαν έσωθεν είναι προσχολλημένχ ένα στε
ρεόν κρέα; χονδρόν δύο δάκτυλα καί περισσότερον, εί δέ μή 
τό μέσον αΰτού κυριεύεται άπό όξυνον μεμιγμίνον μέ του; 
σπόρου;, ol δποίοι έρχονται ολίγον ε ί;τό  πικρόν πλήν είναι 
ώφέλιμον ε ί; όσου; υποφέρουν άπό τό στήθος. ΟΙ ’Οθω
μανοί τά  τσακίζουν καί τά  βράζουν μέ τό νερόν, τό όποιον 
πίνουν καθώ; οί Εΰρωπαΐοι τά τσάι. Αΰτό; ό καρπό; ε ί
ναι ογκώδη; καί ζυγίζει τό ένα άπό έννέα έω ; δέκα φούν- 
τ ια ' πολλά έζ αΰτών ζυγίζουν μίαν ή μίαν καί ήμίσειαν' 
άλλα δέ πάλιν περισσότερον δύο ήμισυ έως τρεί; κα ίτέσ- 
σαρα;. 01 Τούρκοι ε ί; τήν διάλεκτόν του; τά  ονομάζουν 
χο-Ιοχύχθια τού δένδρου' τά δέ σαρχώδε; κρέα; του τρώγε
τα ι ώμόν, δπου έχει σχεδόν τήν γεΰσιν τ ή ; γογγύλη ;, καί 
πολλοί διά περισσοτέραν οΰσίαν τρώγουσιν δμού τήν έξω 
φλούδαν, διά νά μή του; πειράζγ ε ί; τόν στόμαχον, έπειδή 
καίή έσωθεν ψίχα είναι κακοχώνευτη. Τά κίτρα γίνονται καί 
ε ί; τήν Κρήτην, Κάρυστον καί Χίον' δμω; έκεΐ είναι πλέον 
μικρά καί δέν είναι καί τόσον τρυφερά καί λεπτά καθώ; 
τά  τής Νάξου' γίνονται δέ καί ε ί; τήν Κάρυστον καί Τζέαν. 
01 Χΐοι τόσον έπιμελεΐ; ε ί; τήν γεωπονίαν δέν έπ ιτυγχά- 
νουν τά  κίτρα αΰτών ώ ; έκεΐνα τή ; Νάξου. Ε ί; τά μέρη 
τή ; Γένουα; καί Σ ικελία; γίνονται δμω; ένα είδο; μικρόν 
καί σκληρόν καί μέ σειρά; τριγύρω αΰτών, ε ί; ένα λόγον 
δέν ήμπόρεσα νά μάθω δτι γίνονται ε ί; άλλα μέρη μεγάλα 
καί λεπτά  ώ ; τή ; Νάξου. Αΰτό; ό καρπό; είναι πολΰ τρυ
φερό; καί άντιστέκεται όλιγώτερον εί; τήν μετακόμισιν 
παρά τά  λεμόνια καί πορτοκάλια. "Οταν δέ αΰτά  σαπί
σουν ε ί; τόταζείδ ι, τά  έβγάζουν, τά όποια πωλούνται ε ί; τά 
φαρμαχοπωλεϊα τή ; Κωνσταντινουπόλεω; καί ε ί; τοΰ; έ- 
κεϊσε προύχοντα; ’Οθωμανού; πρό; κατασκευήν τού άνω
θεν χυλού, τόν όποϊον ορέγονται αΰτοί κατά πολύ. Οι πον
τικοί τά  νοστιμεύονται καί αΰτοί υπέρ τό δέον, Γσω; πρό; 
όφελο; τού στομάχου τ ω ν  τρυπούν αΰτά ε ί; τό δένδρον 
διά νά φάγουν τό περισσότερον τάκούκχουδα άπό τήν ψίχαν 
τών κίτρων Καθαοίζοντα; τήν έξω φλούδαν έκ τού λευ
κού τού κίτρου τήν τραβούν άπό τόν λαμπίκον' πότε μό
νον μέ τό νερόν, τό όποϊον εΰωδιάζει πολύ, τό μεταχειρί
ζονται εί; διάφορα ποτά πρό; εΰωδίαν καί πρό; όφελο; τού 
στομάχου 'Ακόμη δέ τήν μεταχειρίζονται καί ε ί; τό οινό
πνευμα, τό όποίον πωλείται εί; άλλα μέρη ε ί; περισσοτέραν 
τιμήν παρά τά άλλα είδη. 01 'Οθωμανοί, οί δποϊοι του; 
είναι έμποδισμένον άπό τόν μωαμεθανικόν νόμον, τά ά.1- 
κ ο ρ ά η , τό κρασί καί άλλα πνευματώδη ποτά, τά ΰπερα- 
γαπούν αΰτό τό όνομαζόμενον χ ιτ ρ ό η ρ ο χ ' φιλεύουν ό εί; 
τόν άλλον. Έπωλήθη ένίοτε ε ί; Σμύρνην ή φιάλη τών 200 
δραμίων έω; 4 γρόσια' ή δέ χιλιάδα τά  κίτρα πωλείται 
κατά τό παρόν πρό; 80 γρόσια καί πολλάκι; καί περισσό
τερα' δμοίω; καί οί λοιποί καρποί αύξησαν ε ί; τά ; τιμά ; 
άπό xatpóv ε ί; καιρόν [Κατά τό έτο; 1855 ηΰραν άλλην
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μηχανήν διά νά διατηρούνται τά  κίτρα διά τό ταζείδιον 
τής Γ αλλία ;, δπου τά  κάνουν ε ί; τήν άλμην ώ ;  αί έλαίαι 
καί τά γλυκαίνουν καί κατασκευάζουν διαφόρων εϊδών 
γλυκίσματα χαί πωλείτα ι ή όχά φράγκα... δήλα δή τά 
κίτρο ή άλμη καί τό βαρέλι πρό; τόσον. . . .]

Αί λεμονιά!;, πορτοκαλιαί; καί κιτριαί; έπιτυγχάνουν 
μόνον ε ί; τρία χωριά εί; τά  χαμηλότερα μέρη, δηλαδή 
' Εγχα ια ΐζ , ΜίΛαχαις καί Ποταμιά. Ε ί; πλέον μεμαχρυ- 
σμένα χωριά δέν διατηρούνται ένεκα τή ; ψύχρας καί τά 
άλλο ή μετακομιδή αΰτών ήθελεν είναι άχριβωτέρα διά 
νά έλθουν ε ί; τόν λιμένα τή ; πόλεω;, καί πλέον βλαμμένα 
ε ί; τό κτύπημα τών χοφινιών. ’Απ' αΰτά τά  χωριά, δπου 
έρχονται τά  ζυνά, δέν είναι δ δρόμο; περισσότερον τών 
δύω ώρών μόλα ταύτα  έκατόν λεμόνια άγώγι πληρώνουν 
τέσσαρε; παράδες έω; εί; τόν λιμένα. 'Επειδή καί ε ί; τήν 
Νάξον δέν υπάρχουν άμαζαι, γ ίνετα ι ή μετακομιδή διά 
τών όνων καί ήμιόνων. Αί Έγκαραϊ; έχουν τήν προτίμη- 
σιν ε ί; τήν πλησμονήν διά τά  κίτρα' ή Ποταμιά διά λε
μόνια τά  πολλά' ή δέ Μέλαναι; δίδουν χαί τά  τρία αΰτά 
είδη καί καλή; ποιότητα; καί εΰθηνία;. Πλήν τά πορτο
κάλια είναι περισσότερα παρά τών δύο άλλων χωριών.

Είναι ρ ο ό α χ ιη α ϊς ,  β ιρ ιχοχκια ϊι : καί χα ϊ ισ α ϊ ΐ·  Αί πρώ- 
τα ι πολλών ειδών Ααμασχηηαϊς, τών όποιων τόν καρπόν 
ξηραίνουν χαί πωλιέται ε ί; διάφορα άλλα μέρη χαί ε ί; 
καλήν τιμήν. Αί δέ μη .Ι ια ϊ ΐ  δέν είναι πολυάριθμοι καί 
άπό τ ά ; καλά; ποιότητα;.

Αί ά π ιό ια ϊ ς  είναι χοινότεραι καί άπό τά ; καλλιωτέρα; 
ποιότητα;. Αί πβΰχαι, δπου φέρουν τάς κουκκουναρίας, 
είναι μεγάλα δένδρα. Τά φύλλα των είναι μακρά ώ ; μίαν 
πιθαμήν καί στενά ώσάν τών βούρλων, καί τόσον δριμέα, 
ώστε όπού πίπτοντας τριγύρω τού δένδρου δέν άφίνουν νά 
βλαστήσφ κανενό; είδους χορτάρι εί; τήν αΰτήν περιφέρειαν.

Είναι μόνον ένα δένδρον ?·<στ ιχ ιά ς  ε ί; δλην τήν νήσον 
ε ί; ένα περιβόλι, δπού ήτον προλαβόντως τών πατέρων Ί -  
σουίτών. Οι καρποί αΰτή ; δέν ώριμάζουν καί γίνονται στα- 
φυλοειδείς. Είναι κοινή γνώμη τών γεωπόνων δτι έπρεπε 
νά είναι τό όλιγώτερον ένα δένδρον άρσενικόν καί ένα θη
λυκόν. Είναι άληθέστατον δτι ε ί; τήν Χίον ώριμάζουν, μό
λον δτι είναι περισσότερον σιμά ε ί; τόν βοριά' καί τό α ί
τιον άποδίδεται δτι υπάρχουν έκεί έν άφθονία τά  αΰτά 
δένδρα.

Αί ιρ ο ιηκ ια ΐς  αΰζάνουν κάλλιστα εί; Νάξον πλήν ό καρ
πό; αΰτών δέν είναι έκ τή ; καλή ; ποιότητας, καθώ; έκεϊ- 
νο; τή ; ’Αφρική; καί Συρία;.

Ό ζ ιά  είναι ένα υψηλόν δένδρον, τό δποΐον αΰζάνει πολΰ 
όγρίγωρα' φέρει δέ πολλοΰ; καρπούς, ο ϊτινε; όμοιάζουν μέ 
τά  κεράσια πλήν τό χρώμα λεμονοειδέ;. Ό  καρπό; αΰτών 
γίνεται εί; τό σχήμα καί τό μέγεθος τής σταφυλή;. 
Βγάζοντε; τήν έπιδερμίδα τού καρπού εύρίσκετε ένα χυ

λόν ε ί; τό έσωθεν μέρος μέ μίαν μυξώδη ύλην, τήν όποίαν 
μεταχειρίζοντας αΰτήν ένώνωντά; την μέ μέλι καί κτυ- 
ποΰντα; την ε ί; μίαν λεκάνην ε ί ;  τόν ήλιον ε ί ;  τό ύπαι
θρον γίνεται ώ ; μίαν κόλλαν ύγράν, τήν όποίαν τιλυούν 
ε ί ;  βεργίτσαις άπό άγριελαίαν ή άλλα ι; διάφοραι; καί τά  
άποθέτουν ε ί; μερικά δένδρα ή καί θάμνου;, διά νά π ιά - 
σουν μικρά πουλιά διαφόρων ειδών. Τόν αΰτόν καρπόν με
ταχειρίζονται καί οΐ φαρμακοπώλαι ξηρόν, δπου κατασκευά
ζουν ένα φάρμακον υγρόν διά στηθικά πάθη.

Αί σ-Βκια ϊς  είναι πολλά κοιναί ε ί; Νάξον καί πολλών 
ειδών καί μέ πολΰ γλυκύτητα οί καρποί αΰτών, διότι με
ρικά έξ αΰτών είναι μαύρα καί μακρουλά, τά  όποια γ ί
νονται πρώιμα καί ονομάζονται αμπαρχούχα ις . "Εχει δέ 
καί ?ν άλλο είδο; άσπρα' καί αΰτά είναι ε ί ; τήν εποχήν 
καί ονομάζονται ά ϊ γ ι α χ η ώ τ ιχ α , έπειδή καί είναι ώριμα 
πάντοτε κατά τήν 24 τού 'Ιουνίου μηνό; ε ί; τήν έορτήν 
τού άγίου Ίωάννου τή ; γεννήσεως τού όνομαζομένου Βα- 
πτιστού. Τά μέν πρώτα χάμνουν τόν καρπόν αυτών ε ί; δύω 
έποχά;, ώ ; είπον άνωθεν, τήν δέ δευτέραν φοράν, δταν 
είναι ή έποχή τών κοινών σύκων δηλαδή κατά τόν Αύ
γουστον μήνα. Ά λ λ α ι δέ έζ αΰτών κάμνουν γαλάζια καί 
πλέον γλυκύτερα χαθώ; καί τά  άσπρα- Έ ζώ ν^ ) άπ’ αΰτά ; 
τά ; συκέα; είναι άκόμη έκεΐναι δπού ονομάζονται μ ι -  
σ ιρ ιώ τ ισ σα ΐ ΐ  ή ρ α ρ αω ηχα ι  ή ραραωσνχα ΐτ , έπειδή καί τά 
φύλλα αΰτών ¿μοιάζουν μέ αΰτά όντα; χονδρά ένα παρ- 
μάκι, μακρά ένα πόδα καί πλατιά  ήμισυ. Αΰτού δέ τού 
είδου; ό καρπό; γ ίνετα ι ε ί ; τήν κορυφήν τού φύλλου· αΰτό 
τό φύλλον, έάν τ ινα ; τό χώσν) έω; τό μέσον αΰτού ε ί; τήν 
γήν, οΰτο; έπιτυχαίνει καί μετ’ αΰτό γ ίνετα ι τό δένδρον. 
"Οταν τ ινά ; τρώγν] άπ’ αΰτόν τόν καρπόν, τό οΰρόν του 
γίνεται κατακόκκινον.

Αί σ ν χ α μ ιη α ϊ ς  είναι τριών ειδών: έκεΐναι, δπου κά
μνουν τά  Ασπρα συκάμινα, έκτιμώνται τό πλέον όλιγώτε
ρον· αί άλλαι κάμνουν χόχχιχα  μελαχροινά, τών όποιων 
τά φύλλα είναι τά  πλέον άρμοδιώτερα ε ί; τό νά θρέψουν 
τού; μεταξοσκώληκα;' αΰταί γίνονται τά πλέον μεγαλεί - 
τερα δένδρα. Αί τελευτα ία ι φέρουν ένα μαύρον καί νόστι- 
μον καρπόν κατά τήν γεύσιν' καί τά φύλλα δμοίω; αύτών 
χρησιμεύουν διά τα  μεταξοσκωλήκια' δμω; τό μετάξι δέν 
γίνεται τόσον λεπτόν Έ ξ αΰτού τού καρπού έβγάζουν ρακί 
ε ί; Νάξον καί ε ί; άλλα μέρη καί καθώ; ε ί; τήν νήσον Ά ν 
δρον τό όνομαζόμενον ρακί μουράτο ή μουρόρρακο.

Αί άμυγΑαΑιαίζ κάμνουν γλυκά άμύγδαλα καί άλλαι 
έξ αΰτών πικρά. Αί τελευταίαι χρησιμεύουν διά φράκτα; 
μεταξύ άλλων θαμνοκλάδων. Μερικών .δέ έκ τών γλυκών

(1) Είναι άχδμη ενα άλλο είδος, δποΰ ονομάζονται ά δ ε λ ω ν ι χ ι ά  
καί αΰτα ώραΓα ε’ις τη ν γεΰσιν με τό μέγεθος ένός χαρυδίου, τά όιτοΓχ 
έχουν αΰτό τό ξεχωριστόν προτέρημα, ότι διαρχοΰν εις τά  δένδρα έως 
εις τά μέσα τοΰ Δεχεμδρίου.
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εΙναε τόσον λεπτός ό φλοιός τού καρπόύ αυτών, δπού συν
τρίβεται μετάξι» τών δύω δακτύλων Καί δι' αΰτό τό α ί
τιον είνάι ύποχείμεναι είς τό νά φαγωθούν εύχολώτερα άπό 
τούς ποντικούς, έάν καί δέν φροντίστι τινάς νά τά  περι- 
τριγυρίσν] είς τόν κορμόν μέ άγκάθας διά νά έμποδισθή ή 
άνάβασίς των είς τό δένδρον.

ΑΙ τ σ ι τ σ ιφ ια κ  είναι δένδρα τών όποιων ό καρπός χρη
σιμεύει -πρός κατασκευήν, τήν όποιαν χάμνουν οι φαρμα- 
κοπώλαι ενα φάρμακον υγρόν διά νά θεραπεύσουν τόν βήχ*.

Αί *ομ α ρ ια ί  δίδουν καρπούς, οι όποιοι δμοιάζουν μέ τά 
χαμοκέρασα (ή φράουλες), ομως δέν είναι τόσον ώς αύταί 
νόστιμα. Τό δέ δένδρον αΰτό είναι ώραιότατον καί άειθα- 
λές. Ή  περισσοτέρα αυτών εΰμορφιά είναι δτι είς τό αΰτό 
δένδρον υπάρχει, ώριμος καρπός, ήμιώριμος καί άνθη τών 
καρπών. ’Απ’ αυτόν τόν καρπόν, δτανφάγγ τινάς άρκετόν, 
ζαλίζγι ώς νά μεθύστ) τινάς. Μ" δλον δτι ό αυτός χαρπός 
είναι άνοστος, πολλοί τόν τρώγουν μέ μεγάλων ήδονήν 
καί κατ' εξοχήν αί γυναίκες έξ αΰτυύ τού καρπού ¿βγά
ζουν οινόπνευμα δυνατώτατον.

Υπάρχουν άκόμη δένδρα χ ο ό α η ω χ  τών όποιων δ καρ
πός χρησιμεύει είς διάφορα γλυκίσματα. ’Ακόμη τά  κόβουν 
είς φέταις, τα ϊς δποίαις ξηραίνουν είς τόν ήλιόν καί άέρα 
καί τά μαγειρεύουν τόν χειμώνα μέ κρέας (δηλ· καβουρ- 
διστά). Υπάρχει 1ν δένδρον πλησίον τών Έγχαρών όνομα- 
ζόμενον ά γρ ίο χ ο όω ηά ,  τού όποιου οί καρποί δέν είναι με- 
γαλείτεροι άπό τά στρογγυλά λεπτοκάρυα. ’Απ’ άύτούς 
τούς καρπούς γίνονται χομποΛόγια μέ χονδρά κουμπιά, τά 
όποια εύκόλως λαμβάνουν τό λαμπρόν μέλαν χρώμα *1 **ί 
τό  έρυθρόν τό δέ ένδότερον κρέας αύτού χρησιμεύει διά 
φθιασίδι μερικών αισχρών γυναικών πρός μόρφωσιν τού 
προσώπου αύτών.

Υπάρχουν μερικαί χ α σ τ α η α ϊ ς  είς τά  υψηλότερα καί 
άπομεμαχρυσμένα χωρία, αί δποίαι είναι δύο ειδών : ήμε- 
ραις ώ ; έκείναι τής Κρήτης καί άγριαις, πλήν καί αύτά 
τρώγονται, δταν τινάς τά  χώσιρ είς λάκκον άπό χώμα, άφού 
ωριμάσουν καί μετά μερικόν καιρόν τά ξεχώσγ.

Είναι και όλίγαι αερασιαΓς καλής ποιότητος- άκόμη καί 
μεριχαϊς ¡ρουχτονχια ίς , πλήν σπανίως καρποφορούν.

Αί χαρνά ια ίζ  είναι είς αρκετήν ποσότητα καί διαφόρων 
ειδών καί μεγέθους. Υπάρχει Ιν είδος, τών όποιων ά καρ 
πός είναι είς τό τσόφλι τόσον λεπτός, όπού τά  μικρά πτη
νά τρυπούν αύτό καί τρώγουν τήν ψίχαν καί τά  ονομά
ζουν που.Ιοχάρυδα ή αφροχάρυόα. Είναι είς τό τσόφλιο ώς 
τά  χιώτικα άφραμύγδαλα.

ΞυΛοχιρατια ΐΐ υπάρχουν πολλά δένδρα είς μεγάλην ά- 
φθονίαν ύπάοχουν δέ διαφόρων ειδών, αί δποίαι είναι τό 
περισσότερον μέρος ά γρ ιαΓ υπάρχουν δέ καί μερικαί δσαι 
είχον κυρίους φιλοπόνους, οί όποιοι ¿κέντρισαν έξ αύτών

άπό ήμεραις καί φέρσυν τινά  ώραϊον καρπόν καί νοστιμώ- 
τατον καί γλυκύτατον.

(ακολουθεί).

Σ Υ Μ Μ Ι Κ Τ Α

Δύο μέγιστα δένδρα κόμμεως, όέτινα είναι έχατόν ποδών 
ύψους άνωθεν μιχράς τίνος έν Γουατεμάλα εκκλησίας I- 
χοντα περιφέρειαν 60 ποδών, μετεκίνησαν τής θεσεώς των 
τά  θεμέλια τής έκκλησίας ΰπό τών ισχυρών αύτών ριζών.

Ό  παραδοξότερος γάμος, δστις έγένετό ποτέ άπό τών 
χρόνων τού Μαθουσάλα, έτελέσθη έν Άτλάνττ») τίΐ πρω- 
τευούστρ τής Γεωργίας. Ό  μέν γαμβρός καλούμενος Ίράμ 
Σέστερ είνε νέος 124 Μαΐων, ένώ ή αίδήμων νύμφη εύρί- 
σκεται είς τό άνθος τού 81ου έτους τής ήλικίας της.

1—

Τηλεγράφημα έκ Νέας Ύόρκης άναγγέλλει, οτι άποτε- 
λεσματική απόπειρα έγένετο, όπως προκληθή τεχνητή 
βροχή είς τό έν Κρότον ύδραγωγεΐον. Άερόστατον ύψώθη 
μέχρι τών νεφελών περιέχον 200 λίτρας δυναμίτιδος, ήτις 
έξεπυρσοκρότησε μετά καταπληκτικής δυνάμεως. ’Αμέσως 
δέ μετά τήν έκπυρσοκρότησιν έπηκολούθησε ραγδαιοτάτη 
βροχή.

Καί πρό ολίγων ημερών έγένοντο έν Καρύστφ τής Εύ
βοιας οί?γάμοι έβδομηκονταετούς νέου μετά ίεκαπενταε- 
τούς κόρης, έν τφ  ταμείφ δέ αύτού έλαμπον στιλπνότα- 
τα ι καί ζωηρόταται ισάριθμοι τής ήλικίας αύτού χιλιάδες 
δραχμών-

Προσκεφάλαιον έκ ρινισμάτων ξύλου πεύκης έχει τήν 
θεραπευτιχήν ιδιότητα διά τάς τών πνευμόνων παθήσεις 
καί διά τόν βήχα.

Ή μεγαλητέρα ορχήστρα καί συναυλία τής Εύρώπης 
είναι ή τού κρυστάλλινου παλατιού τού Λονδίνου. Τό 
1888 ό χορός συνεκροτεϊτο έκ τριών χιλιάδων φωνών καί 
πεντακοσίων οργάνων. Έτέρα παράδοξος ορχήστρα είναι ή 
δοθεΐσα έν μιά φυλακϊΐ τής Πανσιλβανίας τής ’Αμερικής. 
Συνεκροτεϊτο έκ τριακοσίων μουσικών, οϊτινες πρότερόν 
ποτέ δ εις δέν είδε τόν άλλον.

Ή  εΰρεσις τού χορού, πόλκα, αμφισβητείται- Τινές ά-
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ποδίδουσιν «ύτήν είς τούς Βοεμούς καί άλλοι είς τούς Σερ- 
βους, άλλά πιθανότερον είναι δτι έφευρέθη άπό τήν Ά ν 
ναν Στέτζα υπηρέτριαν έπαύλεώς τίνος παρά τήν Πράγαν 
τό 1780 ’Επειδή είς τόν τόπον, έ» ώ έσυνείθιζε νά χο· 
ρεύγ ήν στενός, χαί ήναγκάζετο νά χάμγ μιχρά βήματα, 
έχ τουτου ώνομάσθη «Πόλκα·. Ά λλο ι πάλιν φρονούσιν δτι 
τό 1834 Βοεμός τ ις  ίφεύρεν αυτήν.

Εν Άμβούργιρ τής Γερμανίας ή μακροτίρα ήμέρα έχει 
1 7 ώρας καί ή βραχυτέρ < 7 ’Εν Στοκχόλμη τής Σουη
δίας ή μακροτέρα διαρκεϊ 18 ώρας, καί ή βραχυτέρα 
5 */2- ’Εν Πετρουπόλει ή μακροτέρα διαρκεϊ 19 ώρας καί 
ή βραχυτέρα 5. Έ ν Φινλανδίφ ή μακροτέρα 21 1/ι· Έν 
Γόνδοοβις τής Νορβηγίας ή ήμέρα διαρκεϊ άπό τήν 21 
Μαίου μέχρι τής 2 ’Ιουλίου. Καθ’ δλον τούτον τόν χρό
νον ό ήλιος δέν δύει άπό τόν όρίζοντα, άλλά μόλις τόν 
πλησιάστρ χατερχόμενος άρχεται άνατέλλωνκαί πάλιν. Έν 
Σπιτσεμβέργγ ή ήμέρα διαρκεϊ έπί τρεϊς καί ήμισυ μήνας.

Μάς είναι άγνωστον αν δύναταί τις νά μάθιρ τήν έγκρά· 
τειαν είς τό σχολεΐον ώς μανθάνει τά  γράμματα’ έν τού 
τοις οί Ά γγλο ι φαίνεται δτι πιστεύουν δτι είναι δυνατόν 
καθ’ δτι τή  έπιδοκιμασία τού ύπουργείου τής παιδείας 
διωρίσθησαν χαθηγηταί έγκρατείας είς πολλάς σχολάς τής 
Αγγλίας καί ήρξαντο πρό πολλού τών παραδόσεών των 

συνισταμένων είς όμιλίας συμβουλάς, θεωρίας κτλ. δι’ ών 
άποδεικνύουσι τά  άγαθά τής έγκρατείας κα ί τά  κακά 
άποτελέσματα τής μέθης. Τό βέβαιον είναι δτι ό άγγλιχός 
λαός είχε μεγάλην άνάγκην το ιαύτης σχολής καθ’ δτι 
παρ’ δλην του τήν πρακτικότητα χαί τάς άλλας του άρε- 
ρετάς είναι είς τών άκρατεστέρων λαών τής γής.

Οί περίφημοι χύνες τού ‘Αγίου Βερνάρδου λαμβάνουσι 
τήν μάλλον έπιμεμελημένην άνατροφήν. Άρχίζουσι νά τούς 
διδάσκωσιν άφ’ δτου είνε νεώτατοι, χαί δέν περιορίζονται 
είς τήν άνάπτυξιν τής νοητικότητος καί τών σωματιχών αύ
τών δυνάμεων άλλά καί χαλλιεργούσιν έν αύτοϊς αισθήματα 
εύσεβείας. Κατά τήν ώραν τού φαγητού οί χύνες παρατάσ
σονται είς στοίχους έχοντες ένώπιον αύτών πινάκια έκ λευ
κοσιδήρου έμπεριέχοντα τό φαγητόν των. Πριν άρχίσωσι 
νά τρώγωσιν, είς μοναχός ¿γείρεται καί προσεύχεται, οί 
δέ χύνες άκροώνται μένοντες άκίνητοι ώς φακίροι Ινδοί. 
Ούδείς κινείται πριν άκουσθή ή λέξις « ’Αμήν».

Ά ν  τις  έκ τών νεωτέρων άρχίσγ νά τρώγγι πριν άκουσθή 
ή λέξις αυτή, είς έκ τών πρεσβυτέρων όρύεται ύποχώφως 
καί τόν δάκνει έλαφρώς είς τό ούς.

Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ

ΟΙ ΔΤΟ ΠΟΝΟΙ
Τόσα λουλούδια μ ' ευωδιά ανθούσαν χαί μέ χάοι 

Σ· ένα  περβόλι αγκαλιαστά  'Σ  τό π λ ά γ ι τους γερμένο 

Μέ πίχρα, μέ παράπονο τό τόσο τους χαμάρι 

ΚρΓνο μιχρό ίχ ύ τ τα ξ ιν , άχνό χα ί μαραμένο.

—  Τ ί έχεις , τοδπα, χρΓνό μου, τ ί ίχ ε ις  χα ί χ υ ττά ζ ιις  

Μέ λύπη  τα λλα  λούλουδα : Α ύτά  χαρά γεμ άτα  

Μοσχοβολούν χα ί χα ίρονται ’Εσύ γ ια τ ί στενάζεις ;

Ποιός σοδχλεψε τη ν ώ μορφ ιά ; Ποιός σούχλεψε τά  ν ε ιά τ α ;

—  ’ Α χ ! 'Σ αν χ ι ' α ύ τά . μουπε δειλά, ήμουν χι* εγώ  δροσάτο. 

Κύρη Εανβή μοδ ’πότιζε χάβε βραδεία τά φύλλα .

Μά π λε ιά  ποτέ τής ά σ πλαγχ νη ς τό χέρι τό χιονάτο 

Δέ μ έ  δροσίζει, χι* εσβυσα, μέ πλάχωσε μαυρ ίλα  !

—  Δέν είσαι μόνο, δύστυχο. Ή  λύπη  χοινό χ τή μ α  

Ε ίνε ’ς τή  γή· Μου θύμησες τόν πόνο μου, ώ ϊμ ένα  !

Κόρη ξανθή σέρνει χΓ εμέ άργά-άργά ’ς τό μνήμα.

Α υτή  τά  φυλλοχάρδια μου ίμάρανε χ ι’  εμένα ! . . .

Κ Δ. Ψ ΑΡΟ Σ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

*Αν μέσα 'ς  τό σχοτάδι μου δέ λά μ πε ι μ ιά  αχτίδα 

Μέσα στή  μαύρη μου χαρδιά φωτοβολεί ή  ελπίδα 

Του χάχου πέτρ ινα ις  χαρδιαΓς ζητούν νά μ ’ απελπ ίζουν 

Έ χ ω  θ εό , χα ί ή  χάρα ις του παντού θά μέ φωτίζουν. 

Κ ατά Δεχέμβριον τού 1 8 9 !.
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Έξοδος τού Μεσολογγίου σελ. 33— 37, 49— 52. Περί 
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