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Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Α ! ΚΟΣΜ ΗΤΙΚ1ΙΣ.

ΜΚΓΟΣ Β'.

Α'. Ρωμαίϊες, ώς εΐδσμεν, πρός οΰδεν άπώκνουν όπως έςασφα- 
λίσωσι την λάμψ'.ν τής ώραιότητός των.

Άλλά μή λησμόνώμεν καί τόδε- δτι, κατά τους χρόνους έκεί- 
. νους τής άπαιδευσίας, άν καί δεν έδικαιοΰτό τις τότε νά έλπίζη 
νά etipyj εΰγενέστερα κοσμητικά προϊόντα έν Ρο>μγ3, δέν ήδύνατο 
ωσαύτως καί ν' άνακαλύψη τεχνικωτέρας αΰτών σκευασίας έν 
αΰτή.. . .

‘Η προς τά αρώματα χλίσις χατεπνίγη ext τών αιώνων τής 
βχρβαρότητος, οίτινες έπηλθ.ν μετά τήν πτώσιν τοΰ Ρωμαϊκού 
κράτους. Μόλις δ" άνέλαβΐν όπωσοΰν ή αρωματοποιία μετά τήν 
μεσαιωνικήν έποχήν, χωρίς ομως διά τοΰτο νά παύση τοϋ νά 
r,ve άντιχϊίμενον άδεςίου καί ενίοτε άνοσιουργοΰ κερδοσκοπίας.

Περί τά τέλη τοΰ Α'. αΐώνος τής άναγεννήσεως (1) τών γραμ
μάτων χαί τών τεχνών έν Ευρώπη, ή ώραία Άρτεμις δε Ποα- 
τιέ (Diane de Poitiers) έπωφελουμενη έχ τής έπιστήαης τοΰ 
περιφήμου Οαραχέλσου Χαί τής πρακτικής μαθήσεως τοΰ Οΰδάρ- 
βου, έμπόρου χειροκτίων, προσωπίδων χαί χονιωδών αρωμάτων 
εν ΓΙαρισίοις, κατώρθωσε νά διατηρήση έαυτήν φαιδράν χαί ώ- 
ραίαν μέχρι τής ήλιχίας 69 έτών καί ν’ άγαπηθή διαοοχικώς 
ΰπό δύο βασιλέων τής Γαλλίας, Φραγκίσκου τοΰ Α ’. χαι Ε ρ 
ρίκου τοΰ Β ’.

’Ee l Καταιρίνης τών Μ-ϊϊχων, της χήρας ταύτης του ‘Ερρί
κου Γ'. ΐ)τις δίς έβασίλευσεν έπιτρσπικώς έν Γαλλία, ή άρωμα- 
τοιο'ία ΰπέστη ριζ:*ήν μεταμόρφωσιν.

Άντί συντηρητικής του κάλλους ώς ώρειλε νά ηνε έγένετο 
φαρμακεύτρια. Τήν έποχήν δΟεν έχείνην διίπρεψαν οί άλχημι- 
κ:ί χαί άγύρται: Νοστραδαμος, Ροΐφέρης χαί Ρενέ δ έχ Φλω-

(1) Καλείται οβτω το 1453 χαι χαθείς χρονιχον διάστημα, χαΟ’ S 
μ:7«6άντες είς τήν ’Ιταλίαν οί άπο του SouXto^vro; Βυζαντίου φυγόντ:ς 
aofii "Ελ)ηνες ίιβωκαν τας γνώσεις εΐς «παααν τήν Κρώπτρ.

(Π ϊΌ ΑΓΟ ΡΑΣ.)

ρεντίας. Τήν αυτήν ώσαύτψς εποχήν κατέστησαν τοσούτω περιζή
τητα τά μυροβαφή έκεΐνα χειρόκτια,τά δποία ώφειλον μέν νά συν- 
τείνωσιν είς το ν’ άπαλύνωσι τήν έπιδερμίδα τών χειρών, άλλά 
πράγματι έπεφερον τόν θάνατον είς πλεΐστα διάσημα ΰποκείμεν* 
τής εποχής.

Έπί ‘Ερρίκου Γ'. τοΰ βασιλέως τούτου τών κομψευομένων, 
του ακολούθως δολοφονηθέντος ΰπό τοΰ ’Ιακώβου Κλήμεντος, ή 
πρός τά αρώματα χλίσις άνή^θη είς τόν ΰπέρτατον βα9μόν.

Άλλά σημειωτεον ένταΰΟα οτι τό πάθος τοΰτο, ή προκατά- 
ληψις αύτη δέν περιωρίσθησαν μόνον έν Γαλλία.

Ή  ύψηλόφρων ’Ελισάβετ τής Αγγλίας, ή μνηστή αύτη τοΰ 
δ;υχός δ’ Άλανσώνος, ήτις διέμεινεν άνανδρος, ή βασίλισσα 
αϋτΓ( ή έςίσου διάστροφος τό τε σώμα καί τό πνεΰμα, άλλ' ήτις 
έσχε πάντοτε έραστάς, καί άκόμη είς τάς τελευταίας ήμέρας 
τοΰ ήκιστα θελκτικού γήρατός της, ή φονεΰς αύτη τέλος τής Μα
ρίας Στουάρτης ΰπερέβη τόν έρωτα τών αρωμάτων μέχρι φα
νατισμού.

Έπί τής βασιλείας της τοσαύτη υπερβολική αΰτών χρήσις έ
γένετο, ώστε τό Κοινοβούλιο·/ ώφειλε νά ίπίμβι; ίνα καταργήση 
αυτήν.

Ωσαύτως καί έν Γαλλία, ή κατάχρησις ήν ά ‘Ερρίκος Γ'. καί 
οι κομψευόμενοι τής Αΰλής αΰτοΰ έποιήσαντο έπί τών χυλωμά- 
των, τών προσωπίδων καί τών μυραλοιφών, έπήγαγεν, έπί τής 
βασιλείας τού φιλάρεσκου τούτου Βασιλέως, σφοέράν άντίδρασιν 
κατά παντός είδους κοσμητικής.

Ή  άντίδρασις αυιη έπαυσε πρός στιγμήν έπί Λουδοβίκου ΙΓ '. 
καί ύπό τήν έπιρροήν τής ώραίας Άννης τής Αΰστριακης. Ά λ 
λ’, άπ'έναντίας, δ αιών τού Λουδοβίκου ΙΑ', έπήγαγε νέαν έποχήν 
αναστολής είς τήν πρόοδον τής άρωματοποιίας. ‘Ο μέγας οΰτος 
Βασιλεύς δέν ήγάπα τας ευωδίας. Μόλις, προς τ’ ά^ορώντα τόν 
καλλωπισμόν, ή Μεγαλείο της του έλούετο κάποτε, άλλ’ έπί τέ
λους καί τό λουτρόν τώ άπηγορεύΟη ύπό τοϋ ιατρού.

Έπί Λουδοβίκου Ι Ε ’., έπί τής βασιλείας ταύτης τών μικρών 
μοσχομυρισμένων μαρκεσίων καί τών έν ροδοστάγμασι λουομένων 
δουχιοσών, τά πράγματα μετεβαλον μορφήν, χωρίς μόλον τοϋϊο 
είσέτι νά έπιδώσι; πολύ ή Κοσμητική.
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’Αδρανής επί Αουϊίβίκου Ι2 Τ ., άποβεβλ̂ λένκ*, -:πί τη; 'πρώ
της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθ’ ήν έποχήν μόνον τάς Σά'μσω- 
νικάς καί τάς τή; λαιμητόμου μύραλοιφάς έγίνωσκον (Pommuies 
β le Samson et a le Guillotine), ή άρωμαΐοποιία δέν ή^ξατο 
αληθώς ν’ άναλαμβανη ώ; επιστήμη είμή έπί τής Γαλλικής 
r.siiip'/jx· τοΰ 179δ καί τής Αυτοκρατορίας. Άναγινώσκομεν 
S' έν τή ιστορία τής Γαλλ. έπαναστάσεως ότι μετά τήν 9ην τοΰ 
μην'ος Θερμοδώρου, ότε κατηδαφίσθη ή φρικαλέα δύναμις τού Ρο- 
iis ttip y j, τά μεμιρωμένα λουτρά έγένοντο τοΰ συρμοΰ.

‘ΪΙ ώραία Cabarrus (Mmo Tallien) ή περίφημος αδτη γυνή. την 
όποιαν άλλως τε ό Μίνας Ναπολέων οΰδέποτε ήθέλησε νά ΰπο- 
δεχθή εις τήν αυλήν του, έλα'μβανε συνήθως λουτρά έκ κομά- 
ρων και σμέουρων, καί μετά ταΰτα έτρίβετο έλαφρώς το σώμα 
διά σπόγγων έμβεβαμμένων εις γάλα καί άρώματα.

Ά λ λ ’ ώς εί'πομεν, ή Κοσμητική ύπέκειτο μέχρι τής έποχής 
«κείνης εις τάς φαντασιοτροπίας τής τύχης.

Αί νεώτεραι ανακαλύψεις ήδυνήθησαν μόναι νά τήν άποσπά- 
σωσιν εκ τών αρχαίων τυπικών παραδόσεων καί νά παράσχωσιν 
αυτή τάς στερεωτέρας καί λογικωτέρας βάσεις τής έπιστήμης καί 
της χημείας. Σήμερον άξια λόγου εργοστάσια καί άποθήκαι είσίν 
έν πλήρει ένεργεία. Οί ΙΙαρίσιοι προμηθεΑυν όλον τον κόσμον 
με άρώματα. Καί πόθεν ή έπίδοσις αΰτη καί υπεροχή αύτών ; 
Λ.ότι προφανώς ή αρωματοποιία δέν άρκεϊται πλέον τώρα παρά 
τοίς Γάλλοις εις άγυρτικά ή άβέβαια διδόμενα.

‘Η Κοσμητική τήν σήμερον δεν μέ,ιει ύποδεεστέρα τών προ
όδων τής επιστήμης. Αύτη έπιχαλεϊται άπαντα τά μέρη τής φύ- 
σ:ως, προσφεύγει, εις τήν άνάλυσιν κα: δύναται έπί τέλους ν' ά- 
ποχωρίση έ; ένός σώματος ηηβφνν ή  στοιχείο·/ όπερ χρησιμεύει 
εις- αύ:ήν. . :Τ \ - -0 Χ

‘Ο αρωματοποιός τών ήμερων μας ών συγχρόνως άνατόμος τε 
και φυσιολόγος ένασχολεΐται είς τά περί τής ανθρωπίνου διοργα- 
νώσεως. Σπουδάζει τήν συναρμογήν τής έπιδερμίδος, τής κόμης 
καί τών όδόντων καί προσαρμόζει είς αυτά τάς σκευασίας του.

Χάρις τω μικροσκοπιω, δύναται οΰ μόνον νά είσδύση καλλί- 
τεοον εις τήν ύφήν τών οργάνων, άλλά καί ν’ άνακαλύπτη ούτως 
είπεΐν καί τά περί τροφής καί άναπληρώσεως τών σωμάτων καί 
έ/. πάντων τούτων νά χρησιμοποιή τήν τέχνην του.

Αί άνα'/.αλί>ψ»ις οθϊν αΰται, αί όλως νεώτεραι, παρενουσιν ά- 
ρι,ίήλω; ν::υ:ίρχ Κοσμηϊ',»ή μεγίστην υπεροχήν έπί τής 
αρχαίας.

Ε Μ  ΓΙΑΝ Ν ΑΚΟ Π Ο ΪΑΟ Σ.

Τ Ρ Ε ίΣ  ΙΙΜ Ε Ρ Α Ι ΤΗΣ ΖΩΠΣ TO V AG N EESSESS

Κ Α Τ Α  Τ ΙΙΝ  LOUISE D' 0VT11ERAL.

χτ 3q-..-s ■'·: νονί,ιρ:ΛώΦ*" · λ: cotJx vo3tu>t3aj or .©τγλα.
, .  ,  ?ω3ψέχΌ ίρτ ,Ύνχϊ

·Α;. ? ω ~ '%  ?  & £ £ &  (ViAjOcXtT v̂ Α '--
Ό  Agneessens παρά τή οΐχογενεία αύτ< &(1).

itjseicscoqjt ie 3τεώ ,νωςΙγ ο [νθϊς.’οκ* ^τώί'κν ? « θ  Ο1 —

Τό 1719 απέναντι της ’Εκκλησίας τοΰ Αγίου Νικολάου 
τών Βρυξελλών ύπήρχεν οικία τις κατά τόν Ισπανικόν ρυθμό) 
ώκοδομημένη. Έ ν  αυτή κατωκει ό ΦραγγΤσκος Agtieessens (2) 
τεχνουργός καθεκλών καί σύνδικος τοΰ σωματείου ίίοΰ ‘Αγ:’ου 
Νικολάου.

Πυρά ξύλων έσπινθηροβόλει έν τη Ιστία- δρο γυναίκες ήκο- 
λούθ;υν με ρεμβώδες βλέμμα τήν φλόγα προεκτεινομένην καί 
τυλισσομένην περί τά ξύλα. ‘Η μία *αθημένη έπί μεγάλου έδω- 
λίου πλησίον τής εστίας έφαίνετο περίπου 60 έτών, ή δέ άλλη 
ί̂ τβ νέα τις κόρη. a^ovjr })«03ν Η1»

Ή  άνησυχία έζωγραφεΐτο έπί τών προσώπων αυτών καί έσιώ- 
πων ϊσως ινα μή αΰξήσωσι τούς φόβους των διακοινοΰσαι αυ
τούς. Έ ν  τή σιωπή τής έσπέρας δεν ήκούετο ή δ μονότονος καί 
κανονικός κρότος τοΰ γηραιοΰ ωρολογίου, τό όποιον έφ&ΐνετο έπι- 
ταχύνον τήν ροήν τοΰ χρόνου. Έάν βήματά τινα ήκούίντο έπί 
τής ερήμου όδοΰ, ή γραία γυνή ήκροατο. . . .  Τέλος ή νέα κόρη 
εγείρεται καί όρθια Ιμπροσθεν τοΰ παραθύρου, περιμένει έλπί- 
ζουσα νά ΐδη αγαπητόν τι πρόσωπον εΐτα έπανέρχεται νά κα- 
θίση είς του, πόδας τής μητρός αυτής:

—  Δεν εινε έκείνος :
Τό κρεμαστόν ώρολόγιον σημαίνει καί ό κώδων τής ’Εκκλη

σίας εΰηχότερος καί βαρύτερος αποκρίνεται.
—  ’Οκτώ ωραι I ειπεν ή γραία γυνή- ουδέποτε ό πατήρ »ου 

έμεινε τόσον αργά είς τό Συμβούλιο·;. Ιδού παρήλθον περισσό- 
τεραι τών δύο ώρών, άπό τής ώρας, καθ’ ήν ώφειλε νά έπανέλθη.

— Είς τών φίλων του θά τόν έκράτησεν ή κάλλιον ή συνεδρία- 
οις παρετάθη περισσότερον παρ'όσον έπίστευεν. Είνε ζητήματα τό
σον σπουδαία!

Μάλιστα, άπεκρίθη ή μήτηρ, είνε σκληρόν δ.ά λαόν τινα νά 
βλέπη ότι οί φυσικοί αΰτοΰ ύπερασπισταί δεινώς τόν καταθλί- 
βουσι. Καί μόλα ταΰτα ό ζήλος τών κατοίκων τών Βρυξελλών 
τούς ώδήγησε πσλ'υ μακράν· ή άποποίησις τοΰ φόρου ?(το δίκαια 
καί εύτολμος, άλλ’ ή αταξία καί διαρπαγή άτιμάζουσι τήν ιερό
τητα τοΰ σκοποΰ μας. Ό  Μαρκέσιος de Pri6 φοβείται τήν δύ- 
ναμιν τοΰ πατρός σου έπί τοΰ λαού- είνε επικίνδυνον νά σείση τις- 
τόν τύραννον, καί θέλω.. ..  .-:r:.\;r

—  Ό  πατήρ μου, άνέκρβξεν ή νεανις. τόν ακούω.

 ̂ (1) Ή σχηνή αδτη 8ι«δραμ*ΓίζΕτ«ι έπί της Α4«τ,οΛ*ζ< χυβιαρχίοιζ, 
ητις διήρχεσεν έπί τίσσ*3ά«βντ» χα'ι οχτώ περίποι* «τη *πβ τβΰ 169!ί ■/£- 
χρι τοΰ 1746.

(2) Φρ«γγΤσχο; Agneeiteene, ΒΛγος, γεν. τώ 1650 χαι «ποθανών χ«ρ«-
τομηβεϊς τώ 1720. Ή  πίλις τών Βρυξελλών τφ «νι^γειοεν «νίριάντ*.
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Τώ όντι,‘κτύπος τοΰ ρόπτρου άντήχησεν επί τής θύρας,καί με
τ’ ού πολύ άνήρ πρεσβύτης είσήλθεν.

Ή  ηλικία είχε κυρτώσει τό υψηλόν αΰτοΰ ανάστημα, άλλ’ ε
πί τών οφθαλμών του έζωγραφεΐτο δραστηριότης καί άνδρία άδά- 
μαστος· τό μέτωπο·/ αυτού μή καλυπτόμενον ύπό κόμης έφερε τά 
ίχνη τής σκέψεως.

—  Άνησυχούμεν, τω εΐπεν ή γυνή αΰτοΰ, έμείνατε τόσο·/ πολύ 
εις τό Συμβούλιο·;.

—  ‘Ο Θεός νά δώση, άπεκρίθη ό γέρων, ώστε αί προσπάθεια: 
ημών νά άποτρέψωσι τήν έπί τών κεφαλών μας έκτεινομένην 
θύελλαν. Ώργανίσαμεν ημείς αυτοί στρατόν άποχρώντα, ινα δια- 
τηρήσωμεν τήν τάξιν τοιαΰται δέν ήσ«ν ποτέ αί έπιθυμίαι τοΰ 
ή/.ετέρου τυράννου; ύπέθαλπε τάς ταραχάς, τάς έτιμώρει δέ μετά 
ταΰτα φρικωδώ,·. Αέγουσιν ότι; ό θυμός τοΰ Μαρκεσίου δέν εχει 
πλέον όρια, καί ότι άπεφάσισε νά μεταχειρισΟή πάντα τά είς 
αύτόν προσιτά μέσα. Ά λ λ ’ δπως ποτ'2ν r, δέν θά άποχωρήσω- 
μεν τό παράπαν.

Νέος κτύπος άκουσΟείς είς τήν θύραν έτάραξε τήν γραίαν.-
—  Τίς δύναται νά έλΟη κατά τήν ώραν ταύτην; εΐπεν αύ;η.
‘Η νεανις ήνοιξε. "Ήτο άγνωστός τις περικεκαλυμμένος με μέ-

γαν μέλανα μανδύαν οί τρόποι αΰτοΰ ήσαν αγέρωχοι καί τοι πλή
ρεις δια/ρίσεως, κα: τό σοόαρόν αΰτοΰ πρόσωπον δέν προδιέθετε 
διόλου ύπέρ αΰτοΰ.

—  ’Επιθυμώ νά ό μιλήσω τω Τ- Agneessens περί σπουδαίας 
ύποθέσεως.

Ό  πρεσβύτης πλησιάζει τόν ξένον. Βλέπει καί δέν δύνατα1 
νά πιστεύση τούς ίδιους αΰτοΰ οφθαλμούς· βλέπει τό αγέρωχο7 
τέκνον τοΰ Πεδεμοντίου, βλέπει αΰτόν τόν Γενικόν Διοικητήν.

Πώς 1 ό κύριος i  Μαρκέσιος κατεδέχθη νά έ'λθη είς τό τα
πεινόν μου οίκημα;

—  Μάλιστα, κύριε Agneessens, άπεκρίθη ό de Prie, λαμβά- 
νων θέσιν έπί τοΰ προσφερθέντος αΰτφ εδωλίου, υποχωρώ σήμε
ρον εις τόν ζήλον, δν ή σή αταραξία καί ή εΰδαιμονία τών Βρυ
ξελλών μοί έμπνέουσι. Ήλθον νά σας εύρω, άν καί ηνε ήδη 
προκεχωρηκυϊα ή ώρα. Διότι αί περιστάσεις είσί σπουδαΐαι, καί 
ή εχβασις έσται ταχεία . Αί tap ·;·,αί αυται διήρκεσα·; πολΰν και
ρόν πρός βλάβην τής ύμετέρας νώρας καί τής εξουσίας τοΰ Αΰ- 
τοκράτορος τοΰ σεβαστού κυρίου μας.

‘Η μεγαλητέρα μου εΰχαρίστησις, άπεκρίθη ό Agneessans, εΐνε 
νά ϊδω έπανερχομένην τήν ομοφροσύνην, ήτις έπεκράτει άλλοτε 
μεταξύ τών υπηκόων καί τών πριγγήπων.

—  Θά τήν έπαναφέρωμεν, έάν ήμεθα σύμφωνοι. ‘Ο λαός είνε 
τετυφλωμένος, πρέπει \ά φωτισθή· μεταχε:ρισθήτε τήν ευγλωττίαν 
σας διά νά τόν φωτίσητε. Αί ύμέτεραι προθέσεις ήσαν έπαινεταί* 
δέν άμφιίάλλω διόλου, συμβουλεύω·; τήν άντίστασιν, άλλ’ ίδιον 
μεγάλου πολίτου νά γνωριζη νά δμολογή τό άδικον αΰτοΰ πρός 
την τής πατρίδος σωτηρίαν. Αί διατάξεις τοΰ 1700 δέν §Ινε 
έναντιαι τών θεμελιωδών υμών νόμων, διότι πρό δεκαεννέα ήδη 
έτών πληρέστατα καί έλευθέρως είνε παραδεδεγμένοι. Ό  ορκος 
λ:ιπό;, S; απαιτώ εΐνε νέα πράξις προσκολλήσεως είς τήν είσ-

ηγμένην καί οΰχί καινοτομία. Καί όμως παραχωρητής είς τάς 
άπαιτήσεις υμών, έλπίζων νά καταστήσω ύμάς εΰτυχεΐς, παρεκά- 
λεσα τόν κυριάρχην ήμών νά μή μεταχειρισΟή διόλου τά δίκαια 
αΰτοΰ, q , - ...

Ένήρ'ρτ)σα, ό}·εΓ/,ετε νά τό όμολογήσητε, μεθ' ικανής μετριο
φροσύνης, ινα έλκύσω τάς καρδίας απάντων. Αί παραχωρήσεις 
α;ται γενόμεναι άπό άγάπην πρός τήν είρή/ην, τί έπέφερα·; ; 
Νέας άπαιτήσεις μεγάλι,τέρας τών προτέρων, τήν άταξίαν, τήν 
δυρπαγήν, τήν έπχ/άστασιν . . . .  Κύριε Agneessens, ένώσωμεν 
τάς ήμετέρας προσπάθειας, ώστε ή άγάπη τών Βραόα;σώνω; (1 )■ 
έστω τό μόνον ήμών έλατήριον. Το αληθές αύτών συμφέρον δέ; 
έγκειται διόλου, τό βλέπετε, είς ταύτην τήν εΰφορον βιαιοπραγιών 
έλευθερίαν, άλλ' έγκειται εί; σοφήν κα! ίσχυράν κυβέρνησιν. Ό ρ -  
κισΟήτε, μεταχειρισθήτε τήν έπιρροήν σας, έπι τών ύμετέρων συν
αδέλφων διά νά τούς προσκαλέσητε νά άκολουΟήσωσι τό παρά
δειγμά σας καί Οά εχητε τήν δόξαν ότι ήλευθερώσατε τήν ΰμε- 
τέραν πατρίδα.

—  Νά τήν υποδουλώσω, κύριε! άπεκρίθη ό γέρων μετά στ'/- 
θερότητος, αύτη εΐνε δόξα, ήν δέν θηρεύω. Ό  όρκος τοΰ 1 TOO 
άπεσπάοθη άπό τά έθνη Λήίαβίας καί τοΰ δόλου· είνε άδικος 
καί ενάντιος είς τού; νόμους, δι’ or; πάντοτε έκυβερνώμεθα, >.Ά 
άν ό λαός έξετραχηλίσΟη είς- διαρπαγάς ‘/.αί φόνους, τβΰτβ δεν 
συνέβη είμή είς στιγμήν ερεθισμού' ή εΰΟύνη έπαναπίπτει έπ' ε
κείνου.-, οΐιινες τήν προεκάλεσαν & σκοπός ήμών εΐνε τόσον δί
καιος οσον καί ίερίς.

—  Ή  στάσις δέν δύναται νά ήνε ποτέ μέσον εύλογον διαμαι- 
τυρήσεως· τό ύμετερον καθήκον είνε νά ΰπακούητε είς τόν αΰτ;- 
κράτορα. Τό όνομα τοΰτο τής ελευθερίας πάντοτε έπικαλούμενον 
είνε πρίσμα θαμβόνον, τό όποιον μεταχειρίζεστε ΐ;α άποπλανή- 
σητε τόν λαόν. Αί ύπηρεσίαι, άς θά ποιήσητε είς τό κράτος, δεν 
θά μείνωσιν άνευ άνταμοιβής . . . Δέν είσθε πλούσιος, Agn< - 
essens, τό βλέπω, κα’ι έπιθυμεΐτε άναμφιβόλως νά έξασφαλίσητε 
τήν τύχην τής οίκονενεία; σας. Αιά τοϋτο ή, κυβέρνησις θέλε: έπι- 
φορτισθή νά σάς δώση όκτώ χιλιάδας σκούδων.

Ό  εΰγενής γέρων ήγέρθη καί ή/ώρΟωσε τό κυρτόν αΰτοΰ 
ανάστημα. ,*ωνχγζ£

—  "Ω αίσχος! άνέκραξε. Πώς, Μαρκέσιε, τολμάτε νά μέ κά- 
μητε παρομοίαν πρότασιν; ‘Οποίαν τώ όντι βαθεΐαν π;ρι4ρόνησ·.ν 
όφείλομεν νά τρέφωμεν πρός ύμάς, άφοΰ ετολμήαατε νά σ/εφθήτε, 
sic οί πρόκριτοι τών έθνών πωλώσι τήν συνείδησιν αύτών, Επ<·>ς 
πωλώνται τά έπιπλα είς τήν άγοράν.

—  Έ χω  τήν δύναμιν νά άνταμείβω, ίγω ίμοίως καί τήν τ;ΰ 
νά τιμωρώ .·. . Πρέπει νά τελειώσω, πρέπει νά θραύσωμεν τήν

(1 Βραβάντη, B ra rh an tu m , pngns R rncbantensfs (χαραγίμενον ίχ 
τοΰ b rae— ytopa δασώδης και bnml — χώρα vij rsUcVyjV \ (ό . x
χειμενη εις τό x^vtpov τής Όλλανδο-Βελγιχής πεδιάδος, χροεχτει- 
vou.ivr. άπ’ο της αριστερας Οχθης τοΰ W itb a l μίχρι τών πηγών τοΰ D y l f T 
χαΐ άκο τοΰ Μεύσοι» μήτρι τοΰ χχτωτίρον K e ra u t  Έ ^ ε ι πρός Ρί τ; V 
'Ολλανδίαν, τήν Λ^γην χαι τήν Γε'λδρην. προς R Την Ifntnnut καί r.; ■> 
Nam ur, προς δνσμας τήν Ζελανδία^ χαι τήν Φλάνδραν, ’ ίδί λεςοί 
Be b fb e rv lle  έν ,λεξάΐ Bm btrn l.
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άντίστασιν τοΰ φανατιχοΰ τούτου λαοί Θ1 σάς έξορίσω εί; χώραν 
&που θά άπολεσθήτε δια τών ένοχων μηχανορραφιών σας, θά δη- 
μίύσω τά άγαθά σα; . . , ’Απο κρίΟητε, έμμένετε ακόμη εΐς τήν 
ίρνησίν σας; -xr3a jqv ϊ

—  Δύναμαι νά έγκαταλείψω την πατρίδα μου, δεν θά παυσω 
όμως άγαπών αύτήν και έν δσω μοί μένει πνοή ζωή;, Οά ύψώσω 
τήν φωνήν μου πρό; ύπεράβπισιν της Ιερά; ήμών ελευθερίας.

—  Άβρων ί·; ’Α'ρχούντω; έξηυτελίσθην έλθών νά «άς βύρω- 
άπεκρούσατε τάς προσφοράς μου, δέν ήθελήσατε νά άκούσητε τήν 
φωνήν τοΰ δικαίου- ή επιείκειά μου άτέκαμε. Σάς άφίνω- αί συν- 
t-rux'. τής ίσχυρογνωμοσΰνης ίιμών Οά πέσωσιν έπί τής κεφα
λής σας. Ό  Μαρκέ?ιος de Ργι6 έξήλθεν· 6 πρεσβύτης εΐόεν 
αυτόν άπομακρυνόμενον, καί ρΐτα εΐπεν :

—  Έ χω  αρκετά υψηλήν ψυχήν διά νά «εριφρονήσω τάς υπο
σχέσεις καί τάς άπειλάς σου, ούοέν θά με άναγκάση νά αθε
τήσω τήν έμπιστευθεισάν μοι εντολήν. "Οστις δέχεται τήν τιμήν, 
οφείλει νά δέχηται καί τόν κίνδυνον.

·■- -'-t.m .1 -'ί

Δ ε υ τ έ ρ α  ή ρι έ ρ α .

Εΐς τήν Steenporte.

cr o i A m k j A A  ί ο / Τ ί ξ μ  ύ ο τ  K b i t s  η

Ώραΐος τού Σεπτεμβρίου ήλιος έσκόρπιζεν έφ’ίλης τή; φύσε ως 
τάς εύεργετικάς αύτοΰ αχτίνας, βαθύ όμως έβασίλευε σκότος εΐς 
τό βάθος τών σκοτεινών ειρκτών τής Steenporte. Έκεΐ οΰδεμία 
άκτίς· ή θερμότης και τό φώς τής ήμέρac, τά όποια τέρπουσι τό 
έρπον ύπο πήν χλόην έντομον, έίελιπον πλέον διά τόν δυστυχή 
αιχμάλωτον καί ή ϊάς τής έλπίδος σβέννυται είς τ« σκότη.

Ό  Agneessens έκυρτώθί; Οπό τό βάρος τής δυ*:υχίας, καί- 
τοι μή νικηθείς. Ναί, Μαρκέσιε, δύνασαι έλθών νά τόν ιίης- 
πάντστε σεμνοπρεπής, έντονος ώς άλλοτε, ώς τήν ήμέραν, κα
θ’ ήν αί χαμερπεΐς σου υποσχέσεις έναυα’γησαν έμπροσθεν τοΰ 
θάρρους και τής συναισθήσεως τών καθηκόντων αΰτοϋ.

Οί μοχλοί χαταπίπτο·<σιν,ή θύρ* υποχωρεί- εινε πάλιν ό Μαρ- 
χέσι&ς. _ - . , . ' .

•11 καοδία τοΰ Πεδεμοντινοΰ εΐνε άπρόσιτος *ίς τήν ευσπλαγ- 
χνίαν- ύπό τήν άμυδράν λάμψιν αδυνάτου λυχνίας παρατηρεί 
τον αιχμάλωτον ώχρόν, άδύνατον φέροντα έπί τοΰ προσώπου αυ
τού τά ίχνη εξ μηνών φρικώδους αιχμαλωσίας.

—  ’Εσκέφθητε Agneessens; εΐπεν
‘Ο γέρων δέν αποκρίνεται, ό διοικητής δέ έξαχολουθεΐ.
—  Μετεχειρίσθην πάντα τά εφικτά μοι μέσα ποίν εΐ φθάσω 

εΐς τό τελευταΐόν τοΰτο άκρον- άπεκρούσατε τήν χεΐρ», ήν σάς 
ετεινα, κατεφρονήσατε τής οργής μου. Τότε εΐσθε ελεύθερος καί 
ευτυχής· ψευδής δημοτικότης σάς ήπάτησε, τό βλέπετε ίήμερον 
οί φίλοι σας δέν δύνανται οΰδέν δι’ υμάς, άπαντις σάς έγκα-α- 
λείπουσιν, έγώ δέ έρχομαι έτι να σάς σώσω. Ναί, θά φανώ με
γαλόψυχος, Οά σάς άποϊώσω τήν ελευθερίαν σας, Οά έπανίδητε

•την γυναίκα’ σας, τήν θυγατέρα σας, θά άναχτήτητε τά άγαθά 
σας, αυτά τά αξιώματα σας· υπό ένα 5ρον, νά όρκισθήτεί

— Ποτέ 1 Τό όνομα τοΰτο εΐνε όνειδος, τούτο άπαρνούνται 
έδδομήκοντα έτη καθιερωμένα είς τό καθήκον καί τήν πατρίδα, 
θά μοί άποδώσητε πανθ’ όσα μέ ήρπάσατε, θά Βυνηθήτε δμως νά 
μέ δικαιολογήσητε; Δέν θά έτόλμων πλέον νά άνυψώνω τό με- 
τωπον τούτο κηλιδωμένον ΚΓ,λΐδι άνεςιτήλω- τά μικρά παιδία 
Οά μέ δακτυλοδεικτοΰσιν,ή συνείδησις χαί οί συμπολΐταί μου θά μέ 
μεμφωνται^μέχρι τής τελευταίας στιγμής μου διά τήν αναν
δρίαν μου. ; ·»υϊχτιηχπος» ieqsdif vCrdsir

—  Έστω λοιπόν! θά άτοθάνητε. Σείς ο* ϊδιος άπηγγείλατε 
τήν καταδίκην σας. Άναγνώσατε: ιδού ή καταδίκη, ήν τό συμ- 
δούλιον τή; Βραδάντης υπέγραψε.

Ό  γέρων παρετήρησε τήν περγαμινήν τόν κατεοείκνυον ένοχον 
προκλήσεων εις επανάσταση καί διαοπαγήν, **ί ώς τοιούτος κα- 
τεδικάζετο νά άποκεφαλισθή,

’Οδυνηρά άγανάκτησις έζωγραφήθη έπί τοΰ προσώπου αΰτοΰ.
—  ΣκέφΟητε, εΐπεν ό Μαρκέβιος, δύναμαι ακόμη νά σάς σώσω, 

νά σά: συγχωρήσω. Αυριον, θά ^νε πο/.ΰ αργά.
—  Δέν έχω νά λάίω συγγνώμην παρ' οΰδενός· αποθνήσκω 

προ; ύπεράσπισιν τών δικαίων μας, -/.αί ΰμεις μέ καταδικάζετε 
δι’ εγκλήματα, τά όποια ούδεποτε έπήλθον εΐς τον νούν μου. 
‘ϊ'μεϊς εΐσθε, Μαρκέσιε de Ρηβ,ϊστις ήλθετε ήμέραν τινά προσ- 
φέρων μοι οκτώ χιλιάδας χρυσών σκούδων ώς αμοιβήν όρκου έναν- 
τίον είς τήν δικαιοσύνην. Τάς άπεποιήθην, ιδού διατ! είμαι εδώ. 
Μοί έστήσατε άνάνδρως πανίδα διά νά μέ ρίψητε είς τά σκότη 
τής νυκτός. Μοί ήρνήθητε υπερασπιστήν καί πάντα τά μέσα διά 
νά δικαιωθώ. Με εστερήσατε του ήλιου, δν ό Ύψιστος έπλασε νά 
φωτίζη καί τους δικαίους καί τους άδικους. Μέ Iχωρίσατε άπό 
τήν οίκογένειάν μου καί άπό τούς φίλους μου. Μοί ήρνήθητε ώς 
και τάς παρηγορίας αΰτάς τής θρησκείας. ’Ιδού ή έπιείκεια υμών, 
ίοοΰ ή δικαιοσύνη. Η έκοίκησίς σας δέν έκορέσθη λοιπόν: άφοΰ 
ήρπάσατε άπό έμέ πάντα τά άγαθά τής γής, χρειάζονται ακόμη 
είς ύμας ή ζωή μου καί ή τιμή μου.

—  ’Αρκεί, εΐπεν ό Μαρκέσιος μόλις κρατών τήν οργήν αύτοΰ. 
Ματαιως προσπαθείτε νά Οέσητε έπί τοΰ μετώπου σας τόν στέ
φανον τοΰ μάρτυρο;. ‘Η ίσχυρογνωμοσύνη καί όχι ή άγάπι) πρός 
τό έθνος σάς κατέστρεψε.

Εχετε τήν δύναμιν, Μαρκέσιε, σάς εΐνε ευκολον νά άπολέ- 
σητε ένα άθώον. Ό  θεός δμως, ί  δικαιοκρίτης λέγω θεός, μάς 
βλέπει χαί μάς κρίνει.

—*3>£38£5<Ε5—
4ν •«erevke ;/ι.·ί'ώίίδ£τώϊ -J "fvmU veudjnrco syj3—-

Τ ρ ί τ η  ή αέρα, . - α φ Γ  

Παρά τους πόίας τοϋ ικριώματος.

Την 20 Σεπτεμβρίου, άπό πρωίας 5ς συντάγματα Αΰστρ1* ' 
*ών χάτεΐχον τάς Βρυξέλλας. Ήδΰνατό τις νά είπη ίτι ή πόλις 
ητί έν καταστάοει πολιορκίας· τά β^Μτεύματα περιίτρεχβν τάς
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δημοσία; πλατεία;, τά σταυροδρόμι*, τάς κυριωτέρας όδούς, καί 
ίφύλαττον τά προτειχίσματα· εΐς τον βασιλικόν κήπον (1) ήσαν 
τεθειμένα όκτώ τηλεβόλα. Έ ν  ([σύνταγμα ιππέων έστάθμευεν έπί 
τή; πλατείας τοΰ Δημαρχείου, όπου Κατεσκεύαζον ικρίωμα.

Οί πολιται έβλεπον ύψούμενον τό δργανον τής ποινής, καί 
προσεπάθησαν νά κοημνίσωσι τό άρξάμενον έργον, άλλ’ οί στρα- 
τιώται τούς άπέκρουσαν μέ τά δόρατα.

Τίς εΐνε λοιπόν δ μέγας αύτος κακούργος, ό έπιφοβώτατος ου- 
τος άνθρωπος μέχρι τής τελευταίας αύτοΰ άναπνοής, δι’ δν γί
νονται τόσον φοβεραί προπαρασκευαί;

Ίδου αΰτός έπί τής διτρόχου άμάςης τών καταδεδικασμένων 
Ο ντο; εΐνε άνθρωπος τοΰ λαού, γέρων εβδομηκοντούτης, δεδεμέ
νος τάς χεΐρας yai τούς πόδας καί συνοδευόμενος ύπό πλήθους 
ενόπλων στρατιωτών, έτοιμων νά πυροβολήσωσι. Τό πλήθος έγόγ- 
γυζεν* εκείνος δέ μέ τήν κεφαλήν . ήνωρθωμένην, γαλινιάΐος καί 
σεμνοπρεπής προχωρεί πρός τό μοιράΐον τέρμα.

Έφθασεν άπέναντι τοΰ ικριώματος είς τήν θύραν τοΰ Δημαρ
χείου, ή άμαξα έστάθη. ‘Ο Agneessens κατέβη· άνέβη άκόμη 
μίαν φοράν τήν άναβάθραν ταύτην διά τής όποιας τόσον συχνά 
διέβαινε διά νά παρευρεθή εί; τό συμβούλιο·;. Νΰν πηγαίνει νά 
παρουσιασΟή εΐς τήν αύτήν αίθουσαν, δχι πλέον ώς μέλος άγα- 
πώμενον καί τιμώμενον ύφ’ δλων διά τάς άρετάς καί τά προτε
ρήματα αύτοΰ, άλλ’ ώς εγκληματίας καί διά νά άκούτ/j τήν 
άνάγνωσιν τής εΐς θάνατον καταδίκης αύτοΰ.

Ήκουσε τήν άδικον ταύτην χαταδίκην μεθ’ ηρωικής άταρα- 
ςίας. Εΐτα άποτεινόμενος πρός τούς δικαστάς αύτοΰ λέγει:

—  Είμαι άΟώος τών έγκλημα'των, τά όποια μέ κατηγορείτε, 
θά πράξητε δικαστικήν δολοφονίαν.

—  Αί αντεγκλήσεις εΐνε μάταιαι, εΐπεν είς αύτών, καί πάσα 
ελπίς άπωλέσθη δι’ ύμϊ;· προσπαθήσατε νά άποθάνητε καλώς.

:—- Είθε δσοι μέ κατηγοροΰσι νά ϊδώσι με τήν αύτήν άταραξίαν 
φθάνουσαν τήν τελευταίαν αυτών στιγμήν δοω καί έγώ, άπήντη- 
σεν ό εύγενής γέρων. Ό  συγχώρησον αύτους θεέ μου, ού γάρ οί- 
δασι τί ποιοΰσι.

—  Λησμονείτε δτι είσθε ενώπιον τών δικαστών σας.
—  Ιδού ό δικαοτής μου καί ό ύμέτερος όμόίως.
Και ο κατάδικος έδείκνυε τόν Χριστόν κρεμάμενον άνωθεν 

Τοΰ τοΰ προέδρου εδωλίου.
— Οσν.ς σάς συγχωρεΐ, έπρόσθεσε, ώς έγώ αυτός σάς συγ-

-ω·>'3Λ s-TricytO JM jS i  5ο ι1
‘Ο γέρων έσηκώθη· J  σφραγιδοφύλαξ δέ τής Βραβάντης τόν 

επλησίασε, μέ τήν άπαίσιον καταδίκην άνά χεΤρας.
—  Εΐνε συνήθεια, εΐπεν, 5 καταδικαζόμενος είς θάνατον νά 

υπογράφη τήν καταδίκην αύτοΰ, ή ν« ζητή συγγνώμην παρά τής 
δικαιοσύνης.

—  Ποτέ! άπεκρίθη i  Apoeesscne. και έξήλθε.
Ανέίη έπί τού ικριώματος μέ στερεόν βήμα- παρετήρησε χω

ρίς νά ώχριάστ) τό φονικόν δργανον, έπειτα βλέπων άπειρον πλή-

0 )  P t r c  H o y» I, Γοθιλι*Ιί *ηί>Μ, *ίρ.'χατ*< ιίς tec Βρυξ/λλας.

Οος λαού, φρυάττοντος άπό εΰϊπλαγχνίαν γ.χ\ άγανάκτησιν, ϋψωσε 
τήν φωνήν,; νωχίνϊ fo r  ίφθΐίΛοίί’ ίΟ ιΓίότΙ

Βραβανσώνος, άποθνήτκω άθώος, αποθνήσκω διά νά έχω. . . .
Κτύπος τών τυμπάνων δέν τόν άφησε νά έςακολουθήση,
'Γψωσε τους οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν, ήνωσε τάς χεΐρας 

καί διέμεινε στιγμάς τινας έν σιωπή. Άναμφιδόλως διενοεΐτο έ- 
κείνου;, ου; έγκατέλειπεν άνευ ύπερασπίσεως- άπηύθυνε πρός τόν 
θεόν τελευταίαν παράκλησιν ύπέρ τής γυναικος καί θυγατρύς 
αύτοΰ.

‘Γπάρχουσ. στιγμαί τινες, καθ’άί ή ζωή εΐνε ούτως είπεΐν με
τέωρο;. Τό άκίνητον καί άφωνον πλήθος έπεοίμενεν άγων ιών. 
ΙΙάντων τά βλέμματα ήσαν έσ Γραμμένα πρός τό-ν γέροντα,όν έκ* - 
στος ήγάπαχα: όστις δέν εΐχεν είμή στιγμάς τινας ξτι νά διαμεί"- 
έπί τής γής. Γονατίζει, θέτει τήν σεβάσμιον αύτοΰ κεφαλήν εΐ; 
τήν λαιμητόμον. ‘Ο πέλεκυς πίπτει.

Μαχρά κραυγή φρίκης διέφυγε τό καταπεπληγμίνον πλήθος, 
καί ή ελευθερία ήρίθμησε ένα μάρτυρα έπί πλέον.

Ν ΙΚΌ ΛΑΌ Σ I. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ.
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Η Ε ΙΚ Ω Ν  ΤΟ Υ Μ ΕΓΑ Α Ο Υ  Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΟ Γ, 

tx τ&¥ τοΰ Bartlielemy.

Εΐδον τότε τόν ’Αλέξανδρον, δστις Ικτοτε έπλήρωσε τήν γή» 
θαυμασμού καί Ολίψεως. Ήτό δέκα όκτώ έτών καί εΐχε διαπρέ- 
ψει ήδη είς πολλάς μάχας. Είς τήν μάχην τής Χαιρωνείας κα- 
τετρόπωσε καί ετρεψεν είς φυγήν τήν δεξιάν πτέρυγα τοΰ έχθρι- 
κοΰ στρατοΰ. ‘Η νίκη αύτη έπρόσθεσε νέαν λάμψιν είς τά θέλγη
τρα τοΰ προσώπου του. Εΐχε τούς χαρακτήρας τοΰ προσώπου τευ 
ομαλούς, τό χρώμα ώραΐον καί ροδοκόκκινο·/, τήν ρίνα γρυπήν, 
τούς οφθαλμούς μεγάλους, πλήρεις πυρός, τήν κόμην ξανθήν καί 
ούλότριχα, τήν κεφαλήν υψηλήν, ϊλί-fov τι άποκλίνουσαν πρό; 
τόν δεξιόν ώμον, τό άνάστημα μεσάίον, λεπτόν, έπιδεικτικόν, τό 
σώμα καλώς διεσκευασμένον καί ένδυναμωμένον διά διαρκούς 
έξασκήσεως. Λέγεται δτι ήτο έλαφρότατος είς τον δρόμον (τρέ- 
ξιμον) καί πολύ έπ;τηδευόμενος περί τόν καλλωπισμόν αύτοΰ. 
ΕίσήλΟεν είς τάς ’Αθήνας έπί έξοχου Ιππου δνομαζομένου Βουκ:- 
φάλου, δντινα ούδείς ήδύνατο νά δαμάση έκτος αύτοΰ, καί όοιι; 
ήξισε δέκα τρία τάλαντα.

Μετ’ όλίγον δέν ώμίλουν ειμή περί τοΰ ’Αλεξάνδρου. ιΙ Ι  Ολί- 
ψις, είς ήν ήμην βεβυθισμένος, δέν μοι έπέτρεψε νά μελετήσω 
αυτόν έκ τοΰ πλησίον.

Ήρώτησα ακολούθως ’Αθηναΐόν τινα έπί πολυν χρόνον 3ια- 
μείναντα έν Μακεδονία, δστις μοι εΐπε:

. «‘Ο ήγεμών ουτος συγκερνά έν έαυτω μέγα πνεΰμα χαί έ
ξοχα προτερήματα, άκόρεστον επιθυμίαν νά ίιδάβκηται καί έρωτα
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πρός τάς τέχναο, ας προστατεύει χωρίς \ά τάς γνωρίζη. Εΐνε 
χαρίεις εΐς τήν συνομιλίαν, έ'χει γλυκύτητα καί πίστιν είς τί 
έμπόριον τής φιλίας, μεγαλεΐον είς τά αισθήματα καί τάς ιδέας.

τοσούτων πλεονεκτημάτων βασιλεύει κλίσις τις ή κάλλιον πάθος 
ολέθριον δΓ αΰτόν καί σχεδόν διά τό ανθρώπινον γένος. ‘Η κλί- 
« ς  αΰτη, τό πάθος τούτο εινε ή υπερβολική έπιθυμία τού ά'ρχειν, 
ήτις τόν έβασάνιζε νύκτα καί ήμέραν. Αύτή έφαίνετο τόσον εΐς 
τά βλέμματα αυτού, εΐς τόν τρόπον του, είς τοΰς λόγους του, 
καί είς τάς πικροτέρας πράξεις, ώστε πλησιάζω·; τις αΰτόν κα- 
τελαμβάνετο ύπό σεβασμού καί φόβου. Ήθελε νά ήνε ό μόνος 
κυρίαρχης τής οικουμένης καί τό μόνον ταμεϊον τών άνθρωπίνων 
γνώσεων. Ή  φιλοδοξία καί άπαντα τά λαμπρά ταΰτα προτερή
ματα ένεκα τών οποίων έθαύμαζον τόν Φίλιππον εύρίσκοντο έν 
τω υίω αΰτοΰ, με ταύτην τήν διαφοράν δτι εΐς μέν τόν ένα ήσαν 
άναμεμιγμένα μετά. προτερημάτων τά όποΤα τά έμετρία£ον, είς 
δε τόν άλλον ή εΰστάθεια ή/,λοιοΰτο είς ΐσχυρογνωμοσύνην, τό 
θάρρος είς μανίαν. Λιότι πάσαι αί θελήσεις αΰτοΰ ήσαν άκαμπτοι 
ώς ή ειμαρμένη καί διηγείροντο έναντίον τών προσκομμάτων ώς 
χείμαρρος πολύφλοισβος αναπηδά άνωθεν τοΰ βράχου, δστις άν- 
θ;σταται . . . .ψ ΰ *

« ‘Ο Φίλιππος μετεχειρίζετο 3ιάφόρα μίσα όπως κατορθωτή 
τοΰς σκοπούς του* ό δέ ’Αλέξανδρος δέν έγνώριζεν άλλο μέσον 
είμή τό ξίφος αύτοΰ. ‘Ο Φίλιππός δέν ήρύθρία νά άμφίσβητη 
τήν νίκην είς ιούς Όλυμπιακοΰς άγώνας, ώς άπλοΰς ιδιώτης. ‘Ο 
Αλέξανδρος δέν ήθελε νά ϊχη άηιπάλους ή βασιλείς. Φαίνεται 
ότι κρύφιόν τι αίσθημα ύπεμίμν,ησκεν άκαταπαύστως είς τόν πρώ
τον δτι δέν εφθασεν είς τό μεγαλεΐον τοΰτο. είμή δυνάμει τών 
έργων, καί είς τον δεύτερον, δτι .έγεννήθη εΐς τοΰς κόλπους τοΰ 
μεγαλείου. —

g '
<ι Άνθαμιλλώμενος προς τόν πατέρα αύτοΰ ήθελε νά τόν ύ- 

περβή· αντίζηλος τοΰ Άχιλλέως ήθέλησε νά έξισωθή πρός αΰ
τόν. ‘Ο Άχιλλεΰς παρίστατο εΐς τοΰς οφθαλμούς αΰτοΰ ώς ο μέ
γιστος τών ήρώων, καί δ Όμηρος ό μέγιστος τών ποιητών, διότι 
άπηθανάτισε τόν Άχιλλέα. Κατά πολλά δέ ώμοίαζεν δ ’Αλέξαν
δρος πρός τό πρότυπον τό όποιον έξέλεξεν. Ή  αΰτή ορμή εΐς τοΰς 
χαρακτήρας, ή αΰτή ίρμητικότης είς τάς συμπλοκάς, ή αΰτή ευ
αισθησία εΐς τάς ψυχάς. Είπε μίαν τών ήμερών οτι δ Άχιλλεΰς 
ύπήρξεν ό ευτυχέστερος τών θνητών, διότι έ'σχε τοιοΰτον φίλον 
οίος ό Πάτροκλος καί τοιοΰτον υμνητήν όίος ό 'Ομηρος.

Ν ΙΚΟ ΛΑ Ο Σ I. ΣΠΑΝΔΩΝΙΙΣ.
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44. Ουδεν παραοοςον οτι ο υιός έλαοεν ε/οικως ολην την 
διακυβευθεϊσαν "πατρικήν του περιουσίαν, διότι ρητώ; λέγει ή 
διαθήκη: «ο τι οί μοναχοί θέλουσι (δηλ. έπιθυμούϊΓ ϊι’ "έΛτούς,
τούτο) νά δώσωσιν είς τόν υΙ$/:*4 ν^τνΧι νώτ

...\̂ 4.ςτθ3ϊ» ii) .veqofcswi }ώ·,»ϊ> 'ΧλΑ
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59. Πολυτεχνίτης κ’ έρημοσπήτης.
60. Εΐ μή τεθέασαι τάς ’Αθήνας, στέλεχος εί· εί οέ τεθέα- 

σαι μή τεθήρευσαι δ’; ονο;· εΐ δί, εΰαρεστώ.ν, ά.τοτρεχεις, καν- 
θήλιος.
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Λ. X. Κελαϊδίτης 120 αίνιγμ. 59 καί 60 γρίφων 
Άγαθ. Γ. Κωνστάντινίδης 120 αίνιγμ. 60 γρίφου.

Μ Η Χ Α ΛΛ Α -Κ Η Π ΙΡ

Δχβίδ Ματθαίου 120 αινίγματος.
Γεωργ. Κ. Σίμου 120 αινίγματος.
Δ ιο ν ύ σ ιος X .  Ά π ο σ τ ο λ ά τ ο υ  Σ ά μ ιο ς  120 α ίν ιγ μ . 60 γρ''φσ·».
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Γεώργιος Κουλάν 120 αινίγματος.
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Τί τό τρισύλλαβον κύριον δνομα τό συγκείμενον Ιξ 1ς φωνη

έντων καί τοιών συμφώνων καί σημαίνον πόλιν τινά της‘Ελλάδος;
\ α Α  .? »

Είς τήν ράχιν τετραπόδων καθ’ έκάστην μέ τηρείς·
Ά λ λ ’ ήχρωτηριασμένον 
Καί άναγραμματισμένον 

Είς τάς χεΐρας έμπολέμων βλέπεις με καί άπορεΐς.

Είμαι νήσος τοΰ Αιγαίου· τά δυο πρώτά μ’άν άφήση:,
Τών αισθήσεων σου μίαν, φίλτατε, θ’ άνακαλύψης.

105
·· \ : . · .
Είμαι φεΰ! πάθος βδελυρόν, τοΰς ϊχοντάς με βλάπτω.
’Εντός τών καρδιών αΰτών μεγάλην φλόγ' άνάπτω·
Ά λ λ ’ άν, ώς άνυπόφορον, μέ άποτραχηλίσης,
Ώ ! πόσο'* θέλεις έκπλαγή, πόσον θά δυσφορήσης, 
διά πραξιν κακέσχατον ήν θά άνακαλύψης!
Ά ν  δ’ αυ μέ ξίφος κοπτερόν μέ άποκεφαλήσης,
Τόν θάνατόν μου μή ζητής· μηδέποτε έλπίσης 

"Οτι θά άποθάνω· 
ζωήν, φίλε ! λαμβάνω'

Τόν ογκηθμόν μου άκουσον! καί τότε θά μέ λύσης.

124.
Είμαι άναγκαιότατον ς’ τήν φύσιν και παρών σου 

Αόρατος υπάρχω 
Καί τής υγείας άρχω.

Άναγραμματι^όμενον, 5ράς θεάν ένώπιόν σου,

125.
Είς τήν λύσιν μου μέ χάνεις,
Είς τήν λΰσιν μου θά μ’ εύρ^ς.
Τότε ομως δέν μέ χάνεις,
Όταν παραχρήμα μ’ εύρη:,

Γ. Ν ΙΚΟ  Α Λ Ί'Λ Η Σ  
έξ Ά γ . Παρ. τής Λ έ σ β ο υ .
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144. X R 1 εΤμ’ ΦΑΝ. μ. φ. F  I.
ΔΙΟΝ. X . ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛνΤΟ Υ ΣΑΜ ΙΟΣ.

145. ΑΓΠ. τ ί ; ή πρό δ’ : : ία ΟΧΟΜ :: καί ή πρό δ ot.
146. ΔΡ ΙΦ  λεΐα παν t s Κέα Δελφοί -J- δραμώ μ 1 τ’ ωμοι

κ ρ οντο υτο Φ. Λ  δΐον Π. θ’ άγωΡανή λύκος καίει 0 κ :.
ΑΑΒΙΔ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

147. Ή  γη νηί! ναί· τό άνθ’ δστις. . · Ζώης!
248. Ή  γή νηί· ναί· φύσει Κωστοΰ “Ανδρος φίλος.
149. . . .  γη ! νήσω. . φροννί.. π» Δια Κ  θαρροΰ εΤδα τ' ώς 

καί αφή νήα λώβη !. τόν τήν φυσικήν χρείαν τούπ. Ρώσσω. Ποΰ 
τής κοσμώ εΐς δ αύτην.. ..διαμονής; τίς; έοώ; εις,* δυο; τί υιέ; 
δός εινε τοΰ καλού ς’ άκρω! πόλεις.

150. Έκτε Λητώ! δπιον είπες; χ ’ΙΟης καί μ’ είδε ποτέ; ά! 
θέτει τ ι; ν’ ίππος χ. ίση y; σρΰ, ΟΦ ■
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Τίς ό τριψήφιος άριθμόί, οΰτινος τά ψηφία, ώς μονάδες νοού
μενα καί προστιθέμενα, άποτελοΰσιν άθροισμα, δπερ διαιρούμενο·; 
ο.ά τοΰ τελευταίου τών ψηφίων δίδωσι πηλίκον τό πρώτον αΰ
τών ή καί τ’ άνάπαλιν; Γ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ί ΔΗΣ

έξ Ά γ . Παρ. τής Λ έ σ β ο υ .
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Τί τό δισύλλαβον ονομα τό. συγκείμενον έκ τεισάρων φωνηέν
των καί δύο συμφώνων καί σημαίνον άρχαΐόν τινα τών Αθηνών 
6*5ΐλέα; ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ  Κ. ΣΙΜΟΥ.
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Άγαθίχλής Γ. Κωνοίαντινίδ^ς.
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