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Ό Ν.'ος *ά(τμ.ις ώ ; μ6να; «ρχαιότ»τας Ιχ&ιν τά 

ίβίοΐ) τ ο υ , τού; άγροϋ; του, κ«ί τβ« ΟιυΟιβ ίαν 

τ ο υ , γ ψ β ι ά ν όσον καί ϊ> ,άπ-ίκτβοΊ ζωγράφο» 

οντών τον Κούπιρ. 
ΣΑΤίϊΒΓΙΑΝ. 

Ο Ιάκωβος Φενιμώρ Κοϋπερ γόνο; Αγγλικής οικογενείας, 
καταγόμενης μέν έκ του Κομητάτου Βουγγικάμ, μ?τοικησάσης δέ 
τό 1 7 7 9 καί αποκατάστασης είς Τ>ίεοβό ρ ακον, έγεννήθη τό 1 7 8 9 
έν τγί πόλει Βουρλιγκτών. λεκατριετής είσήλθεν είς τό Γυμνάσιον 
της Υέλης, καί μετά τρία έτη κατετάχθη είς τό ναυτικόν, έκαμε 
μακράς περιηγήσεις, αίτινες μεγάλως συνετέλεσαν εις τήν άνάπτυ-
ξιν τής ευφυΐας του, δοΰσαι εις τον χαρακτήρα του παράδοξον 
ενεργητικότητα. 

Αναγκασθείς χάριν τής υγείας του νά εγκαταλείψω τό ναυτικόν 
στάδιον, ίδιωτεύων και νυμφευθείς εδόθη είς τήν καλλιέργειαν τών 
γραμμάτων, μη διακόπτων τήν σειράν τών πονημάτων αύτοϋ, ν\ 
«ίιά τίνων περιηγήσεων είς τήν Ευροίπην καί διά τριετούς άπαξ 
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ένΛουγδού.ω διαμονής, άπό του 1 8 2 6 — 1 8 2 9 , δπου έξεπλνί-
ρωσε χρέη προξένου των ηνωμένων Πολιτειών. 

Τό πρώτον αύτοϋ μυθιστόρημα, δημοσιευθέν τό 1 8 2 1 ύπό· 
τόν τίτλον Προια'\θείη η έχ.Ισγη συζύγων μετρίως ηύδοκίμησεν 
έν Αμερικνί, εις δέ την Εύρώπην ολίγον έγινε γνωστόν. Τό ήθ;-» 
κολογικόν τούτο μυθιστόρημα καταπεφορτισμένον δια λεπτολο-
γιών καί μακρών διαλόγων ολίγον κινεί τό διαφέρον. Τό δεύτε
ρον αύτοϋ* δο/.ίμιον ύπί,ρξεν έπιτυχέστερον. Παραιτηθείς τών περι
γραφών τών ηθών, καί ιδίως τών ξένων, τών οποίων άντίγραφεύ; 
μόνον έπρεπε νά νίναι, έπειράθη νά πραγματευθί) υπό ίστορικήν 
Ιποψιν άμερικανικόν τι γεγονός, δανεισθείς άπό τοϋ υπέρ ανεξαρ
τησίας πολέμου την ύπό&εσιν τοϋ Κατασκόπου, μικρόν μετά τό 
πρώτον του μυθιστόρημα δημοσιευθέντος. Εί και τό πρωτεύον 
πρόσωπον Αρβέϋ-Βίρτσ, δ μεγαλόφρων κατάσκοπος δ θυσιάζων 
είς την πατρίδα ζωην και τιμήν είναι ολίγον βεβιααμένον, εί καί 
δ συγγραφεύς ένόμισε καλόν νά παρεισάξϊ) τόν Βασιγκτώνα αυ
τόν ύπό τόν ψευδώνυμον Αρπερ, ανεπιτυχώς δμως καί όλως δευ-
τεραγωνιστοϋντα, υπάρχει έν αύτώ τώ συγγράμματι άλ·/,θεια, ποι
κιλία και ζωη. Η εϊκών τών δύο γυναικών είναι ολίγον άνυδρα, 
αλλ' δ χαρακτηρ του πλοιάρχου Νάβτων είναι ζωηρότατα έξεικο-
νισμένο;. 0 δόκτωρ Στιγράβ μέ τάς ανατομικά; του φροντίδα; 
είναι πρόσωπον ούχ' δλως άπαρέσκον. Εν τούτοι; τό μυθιστόρημα, 
καίτοι τοιούτον δέν πρέπει νά ταχθ?ί μεταξύ τών πρώτων τοϋ 
Κοϋπερ. Τδ αυτό λέγομεν καί περί τοϋ Αιονϊ.Ι Λιχ,ο.Ιτ, τοϋ 
οποίου δημοσιευθέντος τό 1 8 2 4 ή υπόθεσι; έληφθη επίσης άπό 
τοϋ υπέρ ανεξαρτησίας πολέμου. 

Αλλ' δ θρίαμβος τοϋ Κοϋπερ διέλαμψεν άλλαχοϋ* διέλαμψεν 
εις την άπεικόνισίν τών μεγάλων εκείνων σκηνών τοϋ ώκεανοϋ, καί 
εΐς την περιγραφην της ίσχυράς εκείνης πάλης ητις συνέσμιξε τόν 
πεπολισμένον καί άγριον βίον. Επί τοϋ εδάφους ταύτης βαίνων δ 
Κοϋπερ ·3ίγγισε την μεγαλοφυίαν, καί τό ό'νομά του είναι άξιον 
της πρώτης θέσεως, μετά τόν Βάλτερ-2κώτ, έν τώ καταλόγω 
τών μυθιστοριογράφων της 19ης έκατονταετηρίδος. 

Ο τό 1 ^ 2 4 δημοσιευθείς Πρώρας είναι αριστούργημα, Απδ 
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τοϋ 2μολέτ ουδείς τόσω επιτυχώς έπραγματεύθη τό ναυτικόν εί
δος, πρώτος δέ δ Κοϋπερ τό κατέστησε τοϋ συρμοΰ. Πολυάριθμα 
μετά τόν ίΤραρια φανέντα iv Αγγλία καί Γαλλία άπομιμηματα 
μαρτυροϋσιν δποιον κρότον έκαμεν ούτος. Αλλ' έξ δλων τών μ ι 
μητών ουδείς ηδυντίθη νά συνδιαλλάξη μετά τοσαύτης χάριτος 
την ποίησιν μέ την άληθειαν, καί νά πλεύση τόσον ευδοκιμώ; 
μεταξύ τοϋ ιδανικού καί της πραγματικότητος, οϊτινες είναι οί 
δύο σκόπελοι τοϋ είδους τούτου. ϊπάρχουσι καί εις τόν Πρωρία, 
ώ; έν γένει καί εις ολα τά συγγράμματα τοϋ Κοϋπερ, πολυλογία 
τις καί λεπτολόγοι περιγραφαί' πολλαχοϋ τό υφός του είναι χα-
λαρόνκαί έξοιδημένον άλλά τά ελαττώματα ταϋτα εξαφανίζονται 
ενώπιον τ η ; βαθείας έντυπω3εω; ην προξενοϋσιν, ο; χαρακτήρες, αί 
εικόνες, καί αί ακριβείς περιγραφαί. 0 ενθουσιώδης καί φιλόδοξος 
πειρατής Παϋλος Τζών κρυπτόμενος ύπό τό ένδυμα πρωρέως, 6 
περιπαθής Γρίφιτζ, δ προπετης Βαρναγάβλ, ό φαιδρός Μερρύ, δ 
αποφθεγματικός Βολτρόπ, δ αμφίβιο; ναύτης Μανουηλ, είσί τύποι 
αληθείς καί ποικίλοι. Αλλ' ουδέν δύναται νά φθάση ιό πρόσωπον 
τοϋΛΓί^άΛου Θωρα, τοϋ περιωνύμου ναυκληρου τοϋ Πλοίου Αριέλ, 
τοϋ κατ' έξοχην ναύτου, τοϋ κατ' οΰϊένα τρόπον έννοοϋντο; τ ί 
κέρδος δύναται νά παρέξη ή ξηρά, δστις συσσωματοποιούμενο; 
μετά τοϋ πλοίου του, οπερ άπό της κατασκευής του δέν είχεν 
εγκαταλείψει, νομίζει φυσικώτατον χρέος του ν' άποθάνη μετ' αύ -
τοΰ* ή σκηνή καθ" ην σκέπτεται καί εκτελεί την άπόφασίν του 
είναι η ωραιότατη τοϋ μυθιστορήματος. Η άφ' ενός άχαρις, αλλό
κοτος καί αστεία είκών τών προσώπων τούτων, καί άφ'έτέρου ευ
γενής, αφοσιωμένη καί σεμνή έχρησίμευσεν ώς τύπος εί; είκοαι 
τοιούτους χαρακτήρας, ουδείς δμως αυτών προσηγγισε την έντέ-
λειαν τοϋ πρωτοτύπου. Εις τόν Πρωρέα έπέτυχεν δ Κοϋπερ και 
είς αυτούς τοϋ; ανθρώπους της ξηράς, κατά την έξεικόνισιν τών 
όποιων συνήθως δέν εξέχει ή γραφές του. ό γηραιός Αγγλος συν
ταγματάρχης όβάρ, τόσω αστείος είς τάς έντιμους καί πατριω-
τικάς παραφοράς του, 6 ατρόμητο;, φαιδρός κχΐ μέθυσο; Βο-
κρουτζόγ, ό άτιμος καί άπιστος Χριστόφορος Διλλέν, ή ζωηρά καί 
κακεντρεχής Αικατερίνη, ή ωραία καί περιπαθής Κισίλη, άπαρ-
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τίζουσι στοαν εικόνων, ων 6 μέν χρωματισμός είναι άρμονίκώ-

τατος, τδ δέ διάγραμμα λεπτότατον. 

Τδ μυθιστόρημα ·οί Σχαχανεΐς, δημοσιευθέν τω 1 8 2 2 , είναι 

τδ πρώτον δοκίμιον εϊδου; δπερ ββαδότερον έμελλε νά πραγμα-

τευθή μετά μεγαλητέρας επιτυχίας. Πρώτον ηδη βλέπει τ ι ; παρ" 

ούτω τήν ιδέαν του νά θέ<τνι κατέναντι αλλήλων, δύο τάξεις πο

λιτισμού, η μάλλον τύν πολιτιτμδν και τήν αγριότητα. Εις τους 

Σχαπανεΐς ή ιδέα αύτη παρίσταται ώς άμορφος ύλη θαυμασίως 

δέ πραγματοποιείται εί; τον Τε.Ιευτ'αίον Μοχιχαν γνωοθίντα 

τό 1 8 2 6 . ό Τι.Ιενταΐος Μοχιχάγ είναι τω δντς κατα τό πρω-

τότυπον, το μέγεθο;, την χάριν , τήν ζωηρότητα των περιγραφών, 

τών χαρακτήρων, καΐ του δραματικού διαφέροντος το όμόζυγον 

του Π^ωςιίως, α π α ρ τ ί ω ν μετ' αύτοϋ λαμπράν δυάδα* Γσως δέ 

κα'ι έξ δλων τών μυθιστοριών τοΰ Κοΰπερ *ι\ μάλλον του συρμοϋ 

έν Ευρώπη. 

0 Σατωβρΰν, 8ν άπαντί τις απανταχού τ ι ς δδοΰ άνεργίμενο; 

πρδς ότι καλόν έγράφη τ4ν παρί , -α αιώνα, ει^ε μυήσει ημάς είς 

τά νέα θέλγητρα της ύπερωκεανείου ποιη'σεως. Εσυζώμεν μετά 

τής Ά τ ά λ α ς καΙ τών Νατσέ (α), δτε δ συγγραφεύς τοΰ Τε.Ιευ-

ταίου Μοχιχάΐ, τοΰ Λεψώτος, ν.α\ τών 'ΚαΟαζθθζ!\σχ(ύΥ τής 

Λμΐξΐχϊ\ς ενεφανίσθη, άνα-τύσσων ήμιν τά μεγαλόπρεπο καΙ ποι

κίλα, άλλ' ανέπαφα ακόμη πλούτ·/) τοϋ αύτοϋ μεταλλείου άφ' ου 

δ Σατωβριάν άνορύξας μέγαν ογκον ^ρυσοΰ μα; τδν έδώρησεν 

άφοΰ θαυμασίως έτόρευσεν αυτόν. 

Εί καΙ δ Κοΰπερ δέν δΰναται νά παραβληθή πρδ; τδν ενδοξον 

πρόδρομόν του κατά τδ υφος καΙ τήν τεχνικήν καλλονών ττ,ς 

περιγραφή; τών αγρίων ηθών, ίσως άναπληροΐ τήν ποιητικήν τ α ύ -

την β.διιαν διά περισσοτέρας αληθείας. Οί άγ;ιοι τοΰ Σατωβριάν, 

Σάκτας, Λτάλα, Καλούτας Μίλα κλ. είσί δημιυυργήματα έξοχου 

νοδ;, ένώ οί άγριοι τοΰ Κοΰπερ διακρίνονται δια τ ή ; ιδίας αυτών 

καλλονής. 0 Αμερικανό; μυθιστοριογράφος μας παρουσιάζει αυτούς, 

(α) 'Λτά.ϊα θαυμάσιον σιη-γς/αι^ιάτιοτ τοϋ εξόχως (ft.tt.l~ 

Λφ·ο<; ίτερ'φανοΰς Σατωϊζ,ιά>; ώ? χαί οί Νατσε. 
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άποΐοι υπό θεοΰ έπλάσθησαν, γαλήνιοι συνάμα καΙ εμπαθείς, ά 

γριοι καΙ βάρβαροι εις τ α ; πράξεις των, λεπτόνοες καΙ άβρόφρονες 

εις τάς εντυπώσεις των, κομψοί τδ ανάστημα, αλλόκοτοι τήν 

ένδυμασίαν, σοίαροί καΙ γραφικοί την γλώσσαν, θηριώδεις καΙ 

ανηλεείς πρδ; ήττηθέντ* έχθρόν, φιλόξενοι, άπλοϊ, πανούργοι, άπι·* 

στοι, αμέριμνοι, περισσότερον βασιλέων αλαζόνες, περιφρονοϋντες 

πάσαν άλλην ένασχόλησιν άττό τδν πόλεμον καΙ την θήραν, πειθό-

μενοι εί; τδ όρμέμουτον τ ι ς ιδίας των φύσεως, ήτις οΰτβ δια 

τής· νοητικής εργασία; καθηγνίσθη ετι ούτε ,ύπδ της σοφιστείας 

διεστράφη. 

Αναγινώσκοντες τάς μυθιστορίας τοϋ Κοΰπερ παριστάμεθα ε{ς 

δλα τά ποικίλα επεισόδια τής γραφικής τών αγρίων ζωής" βλέ-

πομεν αύτοΰς σεβόμενου; μεν τοΰ; γέροντας, πρδς δέ τά; συζύγους 

αυτών τρέφοντας στοργήν γαληνιον, άλλ'ΰπεροπτικην καΙ σκληραν, 

διότι είσΐ πεπεισμένοι περί της υπεροχής τοϋ ιδίου φύλου" βλέ-

πομεν αύτοϋ; έν συμβουλίω πέριξ τοϋ πυρδ;, πέριξ τοϋ πολεμικού 

πασσάλου, δπου τδ προσδεδεμένον θύμα υβρίζει τούς δημίους τοι», 

εί; μεν την θηραν έ-ιτηδείους καΙ ατρόμητους, είς δέ τδν πόλεμον 

ώς ίχνηλάτας κϋνας ά*ολθυθοΰντας τά ϊχνη τών έχθρων. Παρι

στάμεθα εί; τόύ; άγώνά; τ ω ν , εϊ; τάς θρησκευτικάς τ » ν τελετάς, 

εί; τού; πολεμικούς των χορούς· τού; βλέπομεν βεβαμμένους δ ώ 

ζωηρότατων χρωμάτων, πεποικιλμένους δςά πτερών καΙ τεμα

χίων σίδηρου, κεκοσμημένων δια τών κομών τών ίττγ,θέντων 

έ/θρών, καΙ ώηλισμένου; δια τοΰ φοβερ·ϋ Τομαχώκ* τούς βλέπο

μεν τέλος οποίους δύναται τις νά ΐδ$ πανταχού καΙ έν αύτοΐς τοις 

Πιρισίοις τούς τελευταίου; απογόνου; τη; έξαλειφθείσης γεννεα;. 

Ó ChingacbogOOch, δ γηραιό; άρχηγδ; τών Μοχικάν, δ ατρό

μητο; ωραίος και Ευγενής νέο; Ινκά;, δ άγριος καΙ άπιστος Μα-

γούα; είσΐ χαρακτήρες ύπδ καλλιτεχνικής χειρός διαγεγραμμένοι, 

χαρακτήρες οίτινε; συνδεόμενοι μετά τοϋ γηραιοϋ συνταγματάρ

χου Μοαούρα κ»1 τών δύο χαριεσσών θυγατέρων των. μετά τοϋ 

νέου άξιωματικοΰ Δουκιάν καΙ τοϋ σκαιοϋ πρωτοψάλτου Δαυίδ 

Λαγάμμα, καθιστώσι τδν Τε.ΙευταΙον Mo^ixcir σύγγραμρ.α χα« 

ριέστατον και περιεργότατον, ^λλά τό μάλλον έλκύον τήν πρρσο· 

http://ft.tt.l~
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,χήν έν τή μυθιστορία ταύτη είναι 6 Νάττυ-Βοϋμβο, τον όποΐο,ν 
οί άγριοι καλοϋσιν ΌφθαΛμοΎ τον Πραχος' είδο; τ ι άμφίβιον 
Ούτως ειπείν, μεταξύ τοϋ πεπολισμένου και αγρίου άνθρωπου, 
έτερον πρωτότυπον πλάσμα τοϋ Κοϋπερ, ίσως μάλλον πρωιότυπον 
καΐ αϋτοϋ τοϋ Μεγά-Ιου Θωμά. Εΐ; τους Σκαπανείς διέγραψεν 
ό Κοϋπερ την εικόνα τοϋ Νάττυ-Βοϋμβο, έγγιζοντος τό γήρας, 
#αί ζώντος έν τνί κοινωνία ύπό τό όνομα οερμάτινον περιπόόιον, 
αποσυρθέντος όμως άπ' αύτη; ξνεκα της κλίσεώ; του προς τήν μό-
νωσιν χα.\ την έλευθερίαν. Ευτυχώ; όμως έπαναβλέπομεν τό πρό
σωπον τοϋτο εί; τον Τε.Ιευταΐον Μοχιχάν πρωταγωνιστούν μετά 
τη; δραστηριότατος ωρίμου ηλικίας. Εις τον Λειμώνα, μυθιστο-
ρίαν έκ τών καλλιτέρων τοϋ Κοϋπερ, έπανευρίσκομεν αύθι; τόν 
Νάττυ-Βοϋμβο ήδη γέροντα παρηκμακότα, άλλά πάντοτε πρω
τοτυπον, και καταστάντα άπό ατρόμητου κυνηγοϋ, παγιδευτήν. 
Κολακευθεί; αναμφιβόλως ό Κοϋπερ υπό τή; επιτυχία; τοϋ παρα*-
δόξου τούτου -/αρακτήρος αναλαμβάνει πάλιν έ; αρχής τήν β ιο -
γραφίαν τοϋ έκ προτιμήσεως ήρωός του εις δύο μεταγενέστερα συγ
γράμματα, ει; τόν Φονέα τών Λορχάοων καί εις την Αίμνην 
'Όντάριο. 

Μόνος ήρκει ό χαρακτήρ ούτος νά περιάψη εις τόν Κοϋπερ την 
αΐωνίαν δόζαν δημιουργικού νοό;. 

(" Αχο.Ιονθιΐ). 

Π ΟIΗ Σ I Σ 

Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Α Ι Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α I . 

Οποία λάβα πυρπολεί τα ασθενή μου στήθι ! 

Τάς ευτυχίας διατί τουλάχιστον ή λ ή θ τ , 

Τπό τόν μαύρον πέπλον της δραπέτιδας δέν κρύπτει 

Εις τήν μανίαν τοϋ βορρά τό άνθος υποκύπτει. 

Καί κάμπτεται ό άτθενής κλαδίσκο; τοϋ λειμώνος' 

Αλλ' ευτυχή ! δέν έχουσι συναίσθησιν τινά. 

Εϊς τά σκληρά των τραύματα δέν κατοικεί ό πόνος, 

Ούδ' εγκάρδιας λαίλαπας άνάμνπσις γεννά, 

—οοο— 

Ποϋ σεις χρυ'σαϊ ήμέραι μου, εις δύο δτε χείλη 
Τήν γλυκυτάτην έ'πινον του Ερωτος φιάλην, 
Κ' ένώ εμπρός μου ήνοιγεν Εδέμ ολβία; «ύλη, 
Εϊς φλογερίν έθέρμαινον τό στήθος μουάγκάλην; 
Μή μέ κυκλοϋτε, φύγετε αθύρματα τοϋ χρόνΟυ, 
Ùi δώρα σάς έμίσησα απατηλής χειρός. 
Τάλας ! νά ζήσω δύναμαι αμέτοχος τοϋ μόνου 
Λειψάνου, όπερ άφησεν επιεικής καιρός ; 

— 0 0 0 — 

Γλυκεϊαι αναμνήσεις μου κυκλώσατε με πάλιν ! 
Τπό τά άνθη κρύψατε τό τραΰμα τής καρδίας ! 
Κ' εις τήν πικράν σα; τέρπομαι ό δυστυχής φ ιάλης 
Φυλάττουσαν τό άρωμα της πρώτης αμβροσίας· 
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Η αηδών δέν κάθηται κ' εις της δρυός τά φύλλα 

Οπόταν εις τδ βλέμμα της δεν φαίνεται λειμών ! 

Δέν καταβαίνει εύχαρις ή πλάνος φΛομήλα 

Κ' εί; τά θολά ρυάκια μ' ήδύν κελαδισμόν; 

— 000 — 

Ηγάπησα, δ ουρανό; ή πλάσις το γνωρίζει" 

Τό άστρον ερωτήσατε τδ ύποτρέμον δτε 

Τάς πύλας της Ανατολής δ ήλιος φωτίζει) 

Κ* ol μύριοι μαραίνονται του σκότους φωτοδότα^ 

Τδ άστρον ερωτήσατε, τό άστρον των ερώτων, 

Οποίους ό'ρκους ^κουσεν, δ—οίους στεναγμούς, 

δ τ ε τήν φύσιν ιντρομο;, αμφίβολος ήρώτων, 

Μή βνειρα μαγεύουσιν εύπίστους οφθαλμούς. 

— 0 0 0 — 

Εις πλάνην ήμην άγνωστο; φωνή τδ όχι κράζει. 

Ομ συγ/ρόνως κράζουσιν ελπίδες ίλαραί. 

Τδ στήθος όπερ σήμερον όδυνηρώς στενάζει 

ίσως καΐ πάλιν τέρψωσι τερπναί παραφοραί. 

ίίραϊον άντικείμενον τής συμπαθούς μου Μούσης 

Σε*ρήν ήτις μ' έμάγευσας, σειρήν αγαπητή. 

Τής άλκυδνος άραγε τούς στεναγμούς θ' ακούσης 

Ητις τόν οι/.τον σήμερον, τδν οΐκτον επαιτε ί ; 
— 0 0 0 — 

Δεν θέλω Οχι δάκρυα τδ ό'μμ.α σου νά χυση. 
Δέν θέλω ένα στεναγμδν τδ στήθος σου ν' άφήση. 
Δέν θέλω 5 όχι, ευτυχή; αν έ'μελλον καΐ πάλιν 
Μ' ίν φίλημα £ν δάκρυ σου γλυκύ ν" άποσφογγίσω. 
Αν ήσθανόμην θλίβων σε τοΰ στήθους σου τήν πάλην, 
Και έ'να γλυκύν σου στεναγμδν φιλών σε νά ροφήσω. 
Αν έμελλον. . . άλλ ω πίκρα σιωπά αρμονία. 
Μετά του χρόνου έρρευσε καΐ πάσα ευτυχία. 

• 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΕ 

Α'. 

Κατηφιϊς καΐ ν/ΐονώδεις, ήμέραι άσυνήθει; διά τήν Ελλάδα 

παρήρχοντο καθ'δλον τδ δωδεκαήμερον. Αί θερμάστραι άνέδιδον 

διηνεκ,ή καπνδν, καΐ αί συναναστροφαΐ καθίσταντο πολυπλη-

θέστεραι. 0 Υμηττός ένεδύθο λευκότατον ένδυμα κατά τήν 

έορτήν τών Θεοφανείων, ένδυμα πανηγυρικόν, ένδυμα /αράς, 

ώσεί συνεορτάζων μεθ' ημών τήν ήμέραν τής άπολυτρώσεως. 

Μετά τά Θεοφάνεια δ Ουρανός έγαληνίασε, δ Ηλιος μειδιών 

άνεφάνη, και αί βερμαι ακτίνες του έζηφάνισαν τδ χιονώδες επι

κάλυμμα τών οικιών. 

Τότε και αί Α· Μεγαλειότητες απεφάσισαν νά έπαναλάβωσι τήν 
εις Χαλκίδα άναχώρησίν των, και έκ τοΰ σύνεγγυς θεωρήσωσι 
τήν άποπεράτωσιν έργου ώφελιμωτάτου και αναγκαίου. Μετά τήν 
έπιστροφήν αυτών και πάλιν ή χιών μας έχαιρετισε, διαμένουσα 
εισέτι εις τά φαλακρά όρη μας. 

Β . 

( ί δ έθνικδν θέατρον κατά τας ημέρας ταύτας έτιμήθη δια τής 
παραστάσεως τής Ζαίρας, τραγωδίας τοΰ Βολταίρου, μεταφρα-
σθείσης έμμέτρως ύπδ τοΰ πατρδς τοΰ ήδη ύπουργοΰ τών Εξω
τερικών. Σχεδόν άπαντα τά πρόσωπα κατά τδ δυνατόν έπέτβ/ον, 
πρδ πάντων όμως δ Κύριος Καπέλλας, ό πρωταγωνιστής ούτος 
τής Ιίλληνικής σκν,νής. Αλλοτε ίδόντες αυτόν παριστάνοντα τόν 
Αριστόδημον τόν έμέμφθημεν ώς πολύ θερμόν, ήδη όμως τοσού
τον έπιτυχώ; τόν όροσμάνν,ν ύπεκρίθη, ώστε δέν δυνάμεθα νά 
μή έκφράσωμεν τούς δι' αυτόν .καταλλήλους επαίνου;, και νά 
μή έπαναλάβοψεν ότι εί-.ε ό μόνος κατέχων ένεκα τή; πείρας, 
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καί τή; κλίσεως, τήν τε^νην τοϋ ύποκρίνεοθαι, ?|ν »ί; πάντας; 

δέν βλέπομεν.] Λέν λέγομεν έν τούτοις ότι εϊνε τέλειο;* παρα-

βαλλόμενος όμως προς τα λοιπά πρόσωπα, τά αποτελούντα το 

έθνικόν θεατρον, μόνον ϊσως άντίπαλον δύναται να έ'χν) τον Κύρ. 

Μανοϋσον καί τούτον εις μόνον τα περιπαθή καί τρυφερά. 

Καί πάλιν έπαλαμβάνου.εν δτι πρέπει vi κατα£ληθη περισσό— 

τέρ» ύπό τής επιτροπής προσοχή εις τήν μόρφωσιν, καί γύμνασιν 

τών Ελλήνων ηθοποιών. Λυπούμε.θχ βλέποντες δ-ci ρετώ τ ε σ 

σάρων μηνών άσκν,σιν, ή αύτη απειρία αναφαίνεται. Πρέπει να 

γίνη εκλογή προσώπων, να άποβλϊ,θώσι τα μή δίδοντα ελπίδας" 

μορφώσεως, καί νά προσληφθώσΐν έτερα. Προσέτι ό Κύρ. Διδά

κτωρ τής Δραματικής να μή παρατηρτ, αμέριμνος τών υποκριτών 

τα λάθη, άλλα φερόμενος με-.ά τής δεούιη; αύστηρότητος νά' 

διορθ'Λ καί δ ι δ ά « η αυτούς. 

Εκ τών μέ'νρι τούδε επί σκηνές φανεισών κυο'.ών, αί δύο έξ α υ 

τών ώς καί άλλοτε έλέγομεν ή Κυρία Αργυρώ, καί Κ. Αμαλία, 

κατά δεύτερον λόγον, δίδουσι σημεία -poóSoj. Εν τούτοις παρακα-

λοϋμεν τήν πρώτην να μή έπβρθνί ύπό τών έπιδαψιλευομένων αΰττί 

επαίνων, διότι, ο'ι έπαινοι ούτοι είϊίν δίκαιοι αναφερόμενοι προς 

νεανίδα ύποδεικνύουσαν ώραΐον μέλλον, καί έχουσαν ανάγκην 

ενθαρύνσεων άλλως πρέπει να νομίση έαυτήν εισέτι δλως άπειρον, 

έάν έπιθυμη vi ίδη το μέτωπόν της έστεμμένον μέ τής άληθούς-

επιτυχία; τόν στέφανον. Αέγορ.εν δέ ταϋτα, ίδόντες αυτήν, κατά 

τάς τελευταία; μάλι-,τα παραστάσεις, έχουσαν πολλάς καί απροσ

δόκητου; ελλείψεις. n r ò πάντων δέ ουσταίνομεν αΰτΐ, τήν-εύκαμ-

ψίαν τής φωνή; της, ήτις δέν πρέπει άειποτε τον αυτόν να 

διατηρνί τόνον. Ομιλούντες δε ήδη περί θεάτρου καί υποκριτών 

επαινούμε-/ καί τον Κύριον Κορτέσιον, δστις καίτοι εί; τ ά ; κω

μωδίας τοσούτον θαυμάσιος, ύπεκρίθη έπιτυ^έστα έν τί) Ζαίρα. 

πρόσωπον γέροντος, πρόσωπον περιπαθές, συγκινήσας απαντάς 

τοϋ; θεατάς του, καί μάλιστα τά; εύαια;[.ους κυρίας, ών τ ί ν ω ν 

απέσπασε καί τδ γλυκύ καί τρυφερον δάκρυ. Προαέτι ό νεωστί 

προσληφθείς Γιαννακάς έάν έβοηθεϊτο περισσότερον ύπό τής φ ω 

νής, ήθελε περισσότερον επιτύχει. Εις σκηνάς τιγας επέτυχες 
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«ρ/.ούντως καί ή Κυρία Αμαλία. Τδ μόνον, όπ·ρ έ'έπληξεν ημάς 
ητο καί ή επιτυχία τής Πολυξένης, τή; παρίστώσης τήν Φατί-
μην. Π φωνή της αντήχησε καθιχρ^έρα, καί ή δμιλία της ητον 
βραδύτερα.^ 

Γ . 

Αλλ' εξερχόμενοι ήδη τοϋ θεάτρου, καί τάς κυρίας αύτοϋ 

έγκαταλείποντες, έρ-/όυ.εθα εις τήν μητέρα αύτοϋ, εις τήν ποίη-

<ϊΐν. Κλίνοντε; δέ πρότερον ενώπιον της σεβασμού γόνυ, τολ-

μώμεν νά λαλήτωμεν περί «ύτή; , εί; '̂ ν κατάστασιν Ελλάδι 

•«ύρίτκεται, περιφρονοΰντες τ ά ; προληπτικάς ιδέας, καί τάς 

δυσαρέσκειας >;ών ϋποΟαλπόντων αυτά;. Πριν δέ προβώμεν πε

ραιτέρω, χάριν τ ώ ν παρανοησάντων ήμας δίδομεν έξήγησίν τινα 

« ς τά έν τώ προηγουμένω φυλλαδίω εκτεθέντα. Είπομεν καί 

πάλιν λέγομεν δτι ό Σολωμός υπήρξε ποιητή; μέγας, καί ϊσως ό 

μέγιστος τών η δη έν Ελλάδι ζώντων. Αλλ' ώς άπαντες οί με

γάλοι ποιηταί έγραψε καί μεγάλα έργα, έγραψε, καί κατώτερα, 

έγραψε τον Τμνον προς τήν Ελευθερία.ν, δστις τ ιμά άπασαν 

τήν Ελλάδι, άλλ' έγραψε καί τόν Τμνον προς τ4ν Βύρωνα, δστις 

•ούδ' εις τόν γράψαντα περιποιεΐ μ ε γ ά λ η ν ύπόλ/ιψιν. Καί ό Τά«-

«ος αυτός, ούτινος τό όνομα μετά θιυμασμοϋ ο'ι αιώνες επανα

λ α μ β ά ν ο υ ν έγραψε τήν Ελευθερωμέν/,ν Ιερουσαλήμ, ή ; ή φήμη 

απέραντος, άλλ «γράψε καί τήν .,Αποκτηθεΐταν, ήτ ις συνετάφη 

μετά τοϋ ποιητοϋ τοϋ Σορέντου. Προσέτι, προς άρσιν πάσης ποφεν-

νοήσεως καί πάλιν λέγομεν δτι τινές έκ τ ώ ν Επτανησίων, μάλιστα 

^αοι δέν ηύτύχησαν νά μορφώσωσι τήν καλαιοθτσίαν αυτών εις τήν 

σήμερον γραφομένην γλώσσαν καί δσοι μετά έπιπολαιότΓ,τος καί 

•προλήψεως έξετάζουσι εις καλήν γλώσσαν γραφομένα; ποιήσεις 

θεωροϋσι ποίησιν λέξει; βαρβαρικά; καί χυδαίας. Επαναλαμβάνο-

μεν δτι ή γλώσσα τής δουλείας μας, ώς δ ίμάς τοϋ Ηρακλέους 

πρέπει μετά τής δουλεία; νά -συγ,καίϊ, καί ή ελευθερία νά λαλήση 

τήν μητρικήν «ύτής γλώσσαν. Μέγα τό έργον ! άλλ' οΑχί μεγαλεί-

τερον τής αναστάσεως νεκροϋ'πρό δισ^ιλίων ετών περίπου έθνους, 

5Γά θεμέλια έρόίφδ/^αν. ίΐ οικοδομή προχωρεί* πέτρα*, αδαμάντινα} 
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συγκροτοΰσιν αυτήν, έκ. τών ωραίων τής αρχαίας γλώσσης προσ
λαμβανόμενα! μεταλλείων. Μόλις ΐσως κραταιός κεραυνός, μόλις 
είς Ομηρος, ήδύνατο να διασείση· αυτήν, άλλ' ουχί καΐ κατασυν-
τρίψη. 0 τύπος ήδη μίαν δ μιλεί γλώσσαν, μίαν οί άπανταχοΰ 
λόγιοι ίίλληνες, μίαν καΐ αυτοί οί άνακηρυσσόμενοι έξ δ>ως άλο
γων λόγων, καΐ ίσως έκ μόνου του τής άμαΟεία;, οπισθοδρομι
κοί, οί τήν γλώσσαν τών δυσκλεών αιώνων εις θ,,όνον ελευ
θερίας αγωνιζόμενοι νά έγκαθιδρύσωσιν. Τίς δύναται νά άντιστή-
είς τόσον όρμητικδν χείμαρδον ·, Τίς δύναται νά προβάλη κω
λύματα εί; τόν ρουν του ; έν τούτως καθ έκάστην αναφαίνονται 
ποιήματα γραφόμενα είς γλώσσαν άφόρητον καΐ ελ-εινήν" καΐ ώς 
νά μήν ήρκει τούτο, οί γράφοντες αυτήν συκοφαντοϋσι καΐ τόν 
δυστυχή τής Ελλάδος λαόν, έττονομάζοντε; αυτήν δημοτικήν. 
Τίς π. χ. ήκουσε παρά τοΰ αμαθέστερου άνθρωπου τάς λέξεις 
ίβ.Ιιαί,ακ, ά'ψινα, ζεσχ.Ιο''άια, κτλ: Μαλ'-στα σήμερον τών 
ίπαρχιών ό λαό;, έγκαταλεί-οντε; τόν τής Πρωτευούσης, καθ' ό
σον δύναται καΐ τήν τοσαύτ»ς ανωμαλία; περιέχουσαν τρίτον 
κλίσιν μεταχειρίζεται, και τους διαφόρου; χρόνους τών ρημάτων 
καταλλήλω; εκφράζει, κα'ι τά βιβλία τής παρελθούσης εποχής, 
ώς τόν 'Ερωτόχριτον, και Βερτ<ί./ΰον αποστρέφεται, ώ; μή 
ίννοών σγεδόν αύ.-ά. Αέν λέγομεν έν τούτοις ότι πρέπει νά γρά-
φωμεν τοΰ Πλάτωνος και Ξενοφώντος τήν γλώσσαν. Ο κόσμος 
ήδη είς έτέραν διανοητική-; κατάστασιν ευρίσκεται. Η άπλότης 
καΐ δμαλότης τής συντάξεως εινε δυσαπόβλητο;. Ας προσπα-
Οώμεν δμω; νά μορφώσωμεν γλώσσαν πλουσίαν, ευγενή, άνευ 
βαρβαρισμών, άνευ χ^αϊσμών. Πρό τών οφθαλμών μας, και 
ύττό τήν έξουσίαν μας κείται δλος δ πλοΰτος τής αρχαία; γλώσ
σης" πάν δέ δ,τι αύτη στερείται μας δίδουσιν αί νεώτεραι 
γλώσσαι. Μ ή κα'ι οί αρχαίοι αυτοί δέν βλαμβανον ξένας λέξεις, 
καΐ δέν έπαρουσίαζον ΰπό μοροήν Ελληνική ν ; 0 ΙΙαοάύειυος*, 
ό άχινάχης κτλ. δέν εινε αλλότρια", 

Μετά σά; γενικά; ταύτας παρατηρεί; έκφράζομεν τήν γνώμην 
μας τ.ερί τών τριών νεωστί εκδοθέντων ποιημάτων επικαλου
μένων τοΰ μέν ά. ΣΤΕ>ΆΓ.\10Ϊ, τοΰ β'. ή ΕΛΛΠΝΙΚ.ΙΙ ΑΝΟΙΞΙΣ 

και τοΰ γ'. πάλιν ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ" τών μέν πρώτων δύο γραφέντων 
εί; τήν δημοτικήν καλουμένην γλώσσαν, τοΰ δε τρίτου είς τήν 
γραφομένην. Οί πρώτοι στεναγμοί ύπδ τοΰ Κυρ. Αν. Μανούσο» 
γραφέντε; εινε συλλογή διαφόρων ποιήσεων, κατά δι·/φόρους και
ρούς ποιηθεισών και εις διάφορα μέτρα. Υπάρχουσιν έν αΰταϊς 
ά ιμάτ ιά τίνα δεκατετράστιχα ( SOUelti ) άξιολογώτατα, *αί 
άρκετήν εύαισθησίαν μαρτυροΰντα, και ποιητικήν δύναμιν ουχί 
μικράν. Πολλά μάλιστα έκτος τής γλώσσης ουδέν έτερον έ'χουσιν 
έλλειμμα. Αοελέστατον προσέτι και τδ άσμα τδ έπο,νομαζόμε-
νον ό Φάρας και ?) βαρχον.Ια του. 

Φύσα, ψύσα ζεγνράχι 

Με φτιρονγα δροσερή. 

Φύσα, ψύσα το πανάχι 

Της ραρχού.Ιας ¡>ov χαί σΰ. 

Πραΐον κ-Α ένθουσιαστικδν και τό έν εϊδει μελοδράματο; ποίημα 

τό ;;;ικαλούμε.ον, ό'Ηρωϊχός θά>ατος της Λίσπως χαί τ ώ / 

Νυμ'/άόων της, έξ ού φέρωμεν τού; επομένου; στίχους. 

Eh- ε'νόοξος ό στεγανός ή έ.Ιενθιρία άν τόν πΜχΐ} 

Στον νιχητον το μέτωπο ΛΟΟΟ Λαμπρά 6ά στίχη !. . 

» · > « ί ' 

Μες τά σπ.Ιάγχνα τοΰ Toífxcv σπαθί μου 

Αίμα π<έ, χαί ποτέ μη χόρτασες. 

Kai σν χίρι ς' τό ¡poyo άν όειΜάσ;ις 

Μήτε ό τάφος ra μη σε άεχθί^. 

Πιστεύομεν δέ ότι πάντες θέλουσιν ενθαρρύνει τόν άναφαινό* 

μενον ήδη ποιητήν τούτον διά τής γενναίας συνδρομής των καΐ 

εις έ'τερα άξια λόγου ίργα. 

II Ελληνική Ανοιξις εινε και αΰτη συλλογή διαφόρων ποιημά
των, εκδοθέντων έν Πάτραις ύπό τινο; Π. Σ. Συνοδινοΰ. Προσω
πικώς μέν τόν ποιητήν δέν γνωρίζομεν, άλλ' εκ τ ή ; αναγνώσεως 
τών έργων του ύπελάβομεν ότι θά ήνε εισέτι νεανίας. Αν δέν 
ήτιατήθημεν εις τήν περί ηλικίας ίδέαν μας δ ποιητής δίδει ελπί
δα; κχλλιτέρων έργων. Τά α,ύτά έπαναλάμβανομεν και περί τογ 
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τρίτου, ούτινος οί στεναγμοί εΐνε έν'οτε θερμοί, καί μαρτυροΰσΐ 

κιρδίαν όδυνιώσαν, άλλά δέν εί.ε ποιήσεω; ισχυρά; απαυγά

σματα. 

. Α'. 

Αφίνοντες οπίσω τήν φιλολογίαν και ποίησιν, διευθύνομεν τδ 

πηδάλιήν προς τόν κόσμον. Εάν έγνωρίζομεν δτι αϊ άναγνώστριαί 

μας αρέσκονται εις τά πολιτικά, ήθέλομεν λαλήσει εις αΰτας 

περί τοϋ διαδόχου, καί τοϋ Ανατολικού ζητήματος. Αλλά γνω

ρίζοντες όπόσην τδ ώραΐον φύλλον δεικνύει πρός τάς εφημερίδας 

άδιαφορίαν, δμιλοϋμεν περί πανηγύρεων, οπου βεβαίως περιχαρές 

πετά, καί υπέρ τή; έλεύ/εώς των πολ)ώκ': αναμιγνύει εύ^άς 

έν τή νυκτερινή ποοιευ/ή του. Κατά τήν είκοστήν πέμπτην Ια

νουαρίου, καίτοι άντιλεγούσης τής Αυγής, μέλλει νά τελεσθή έν 

Ναυπλίω λαμπρά καί μεγαλοπρεπής πανήγυρις. 1 0 0 , 0 0 0 δραχ-

μαΐ δι 'αύτήν ώρίσθησαν. Μέλλει νά έορτασθή ή είκοσιπενταε-.ηρίς 

τής βασιλείας τής Ελλάδος. Αί προπαρασκευαί προ πολλού ήρςαν-

το. Πολλοί ο'ι κλητοί. Ευτυχείς δσοι δυνηθώσι νά άπολιύσωσι 

τής ωραίας εκείνης θέας, καί μάλιστα δωρεάν. Διατί νά μην είμε

θα πάντε; ΒουλευταΊ Γεοουσιασταί, καί ίπουργοί; · 

Λ; μανΟάνομεν μέλλουσι νά μετ*αβώσιν εις Καύπλιον καί ot 

Ελληνες ύπο/ριταί, κύριοι καί κυρίαι. 

Μέλλει καί πάλιν τδ Νϊύπλιον, έπί μίαν ίσως εβδομάδα, νά 

απόλαυση τής Πρωτευούσης τ ι ς τιμάς καί προνόμια, καί νά λ α μ -

•πρυνθή ύπό τής παρουσίας τοΰ άνακτος, Sv είδε νεανίαν δεκαο-

κταετή, ευρωστον, ώραΐον, πατοϋντα τάς γελώσα; παραλίας του^ 

καί μετ'ανέκφραστων επευφημιών έ/αιρέτισε την ίίλευσίν το,υ. 

Α Σ Τ Ε Ι Α . 

«£— Εις άρ^αϊον τι δρα ια τοϋ ίταλικοϋ δεχτρου, δ Αρλεκίνος 
μονομαχεί μετά ιού -ακριπάντου. Ο Σακριπάντης έκκομβόνεται, 
καί προτείνει νά κάμη τό αυτό καί ό αντίπαλος του. Ά λ λ ' ό Άρλε-
κι.ος αποποιείται φοβούμενος καταρροήν. Καθ'ήν ς-ιγμήν επρόκειτο 
νά συμπλακώσι, λέγει εις τόν Σαι<ρ.πάντην διά τρεμούσης φωνής. 
• Σέ συμβουλεύω νχ παραδοθής.—— Δέν παραδίδομαι.—Αέν θέλεις ; 
καλά .' έγώ είμαι γενναιότερος σου, καί παραδίδομαι. 

Εις Επαρχιακόν τ ι Θέατρον τής Γαλλίας νεάνις τ ι ; έμελλε ν' 
άναβίί κατά πρώτον έπί τ ή ; σκηνή;" άμ' ά»εσύρθη τό προσκήνιον, 
προελθούσα ή μήτηρ της, λέγει πρός τους θεατάς" α Επειδή έχο-
μεν συ,ναναστροφήν απόψε εις τήν οίκίαν, σάς παρακαλεί ή θυγά-
τηρ μου νά τής έπιτρέψητε νά είπή πρώτη τδ μέρος της, διά ν' 
άναχωρήοη πριν τών άλλων ϊ . 

Γάλλος τις αξιωματικός πληγωθείς εις τόν μηρόν μετηνέχθϊ) 
εις τήν οίκίαν του, δπου προσεκλήθησαν ο'ι ιατροί. Αφοϋ έπί οκτώ 
όλας ήμερα; έβασανισχν τόν δυστυχή άξιωματικόν, σκαλίζοντε; 
διά τής μύλης τόν μηρόν του, τούς ήρώτησεν ουτο;" — άλλά τί 
λοιπόν ζϊ,τεϊτε, έξοχώτατοι, τόστίς ημέρας εις τόν μηρόν μου ; 
— τήν σφαΐραν, ήτ ι ; σ έπλήγωιεν, απήντησαν ο ύ τ ο ι . — - Δ ι ά 
βολε ! καί δέν τό έλέγετε, φίλοι μου προτήτερα ; τήν έχω εις τό 
θυλάκιόν μου. 

ΊΙ άγνοια. Τριών ειδών άγνοιαι ύπάρ/ουσι" νά μή γνωρίζωμεν 

τίποτε" νά γνωρίζωμεν κακά δτι γνώρίζομεν* καί νά γνωρίζωμεν 

άλλο παρ'δ,τι πρέπει νά γνωρίζωμεν. 

Σκυτεύς τις Αγγλος, όστις προσέτι έπηγέλλετο τόν θρη« 

ν<οδόν εις τάς ενταφιάσεις, έπδσκέφθ/ι ήμέραν τινα έ'να τών φ ί . 
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λων του, καί τώ είπε α Θωμά, κάμε μου μίαν ύπηοεσ'αν, ·— 
Ποίαν ; — Νά κλαύτης ού σήμερον άντ' έμοϋ είς τόν ένταφιατμον 
τοϋ έμπό.ου Γεωργίου. — Κ α ί διατί οένδπάγεις ό ι'οτος ;—Διότι, 
έν βυνειδήσει δέν δύναμαι νά κλαύσω σήμερον ! άπίθχνεν ή γυνή 
μου σήμερον τό πρωΐ. 

^—Χωρικό; τις Ιταλός έμέμφετο σύζυγον τινα, ώς μή δεόμενον 
ύχέρ τής γυναικός του, ήτις ειχεν αποθάνει. « Πρός τ ί δφελο;, 
ειπεν ό σύζυγο;. Η γ>,νό μου εϊνε ή εί; τόν Ούρκνόν ί | εις τόν 
",-ίδην. Καί άν ρέν ψε εις τόν Οόρανόν, δέν έχει ανάγκην παρα
κλήσεων, «ν δέ εϊς τόν "--/δην δ έ ν υπάρχει έλπίς απαλλαγή;. — 
Αλλ', αποκρίνεται δ χωρικός, πιθανόν νά μείν/] εί; τό καθαρτή-
ριον διακόσια η τριακόσιν έτη. — Α ! κ*ί τότε, ιΐπεν δ ο"ϊζΐΗ 
γος, εϊνε ανωφελές* γνωριί,ω τήν γυναίκα μου* ιίνε ισχυρογνώμων* 
θά θελήση ε'κεΐ νά περάσ/ι τόν χρόνον της. 

— 6-αν δ στρατάρχης Φερτέ κατεδίκαζέ τινα είς κρέμασμα, 
ουνείθιζε νά τώ λέγη. — Μ ά τήν πίστιν'μου* ν\ εγώ ή έϋ Οά 
κρεμασθΤίς. Τήν όμιλίαν ταύτην έκαμε καί πρός τινα κατάσκοπον, 
συλληφθέντα παρά τής προφυλακής τοϋ στρατοϋ του. 6τε δέ 
έμελλον νά δδηγήσωσι τόν δυστυχή είς τήν καταδίκην, έζήτη-
σεν ούτος νά όμιλήση πρό; τόν στρατάρχην, καί τω ειπεν* Γεν
ναιότατε* ένθυμήθητε τ ί μού ε'ίπετε, ότι ή εγώ ίΐ σεις θά κριμα-
οθήτε. έπεθΰμουν νά μάθω έάν έπιθυμτ.τε σεις νχ κρεμαοθήτε* άν 
δέν θελήσετε, βλέ,τω δτι πρέπει νά θ;λήσω έγώ ». 0 Στρατάρχης 
κινηθείς είς γέλωτα, απέλυσε τόν κατάσκοπον. 


