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ΙΟ ΥΛΙΟ Σ Γ Ρ Ε Β Γ
Πρόεδρος ττίς Γαλλικής Δν^λοκραχίας

Ό  Φ ραγκίσκος-ΙΙαϋλος-Ίούλιος 
Γρεβύ έγεννήφη ε·.ς Mont-sous-Vau- 
drey του Γοΰρα της Γαλλίας τής 
3/15 Α ύγουστου 18 13 -  ΙΙεραιώσας 
τάς έγκυκλίους σπουδάς του έν τώ  
γ υ μ να σ ίω  Poligny, έσπ:·ύδασε τά  
νομικά έν Παρισίοις καί μετέσχε 
τ ι ς  έπαναστάσεως τοϋ Ιουλίου 
18 3 0 , συναγο>νΐσθείς μετά των κυ- 
ριευσάντων τόν στρατώνα τής Βα 
βυλώνος. Γενόμενος δικηγόρος, δ: 
εκρίθη μεταξύ των υπερασπιστών 
τής ριζοσπαστικές μερίδος.

'Γώ 18 4 s  έστάλη επίτροπος τής 
προσωρινής κυβερνήσεως εις τό δια
μέρισμα τής πατρίους του εδει!ε κα
τά την διαχείρισιν τής έξουσίας του 
άκραν μετριοπάθειαν καί σύνεσιν, 
άηέφυγε μετά φροντιδος ν ’ άναμι- 
χΟήείς τάς διενέξεις τών κομμάτων, 
καί άπεστάλη εις την συντακτικήν 
Συνέ/ευσιν πρώτος μεταξύ τών ο
κτώ πληρεξουσίων του Γιοΰρα, συγ- 
κεντρώσας άπάσας σχεδόν τάς ψή
φους, 6 5 15 0 .

Μέλος τής έπί τής δικαιοσύνης 
Ιπιτροπής καί άντιπρόεδρος τής 
Συνελεύσεως άνέβη πολλά/ας τό 
βήμα καί διεκρίθη μεταξύ τών έπι- 
©ανεστέρων ρητόρων τής δημοκρα
τικής μερίδος· διατηρών θέσίν δλως 
ανεξάρτητον, αρκετά μακράν τών 
κοινωνίστών καί λίαν ' εγγύς του 
"Ορου:, έψήφισεν ώς έπί τό πλει- 
στον μετά τής άκρας άριστερας. 
Έπί του ζητήματος τής προεδρειας 
τής δημοκρατίας συνέοεσε τά όνο- 
μά του μετά τροποποίησε >ς τών 
άρθρων 4 1 , 43 καί 45 , καθ ήν ή 
εθνική συνέλευσις ανέθετε την εκ
τελεστικήν εξουσίαν εις πολίτην 
οέοοντα τόν τίτλον 11 ρ ο ε ο ρ ο ς  
τ ο υ  υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ  σ υ μ β ο υ 
λ ί ο υ ,  έκ7 εγόμενον παρ’ αυτής διά 
μυστικής ψηφοφορίας καί απολύ
του πλειονοψηφίας, έπί χρόνον α
προσδιόριστον καί άπολυομενον τή; 
εξουσίας του. Ή  τροποποίησις αυτη 
άπερρίφθη κα τά  τήν συνεδρίασιν -τής 
2 5  Σεπτεμβρίου 1 8 1 8  διά ψήφων 
643  κατά 153

Μετά την έκλογήν του Προέδρου 
τή 28/10 Δεκεμβρίου ό Γρεβύ έπο- 
λέμησε την κυβέρνησιν του Αουδο 
β ίκου  Γ ία π ο λ έ ο ν τ ο ς  κ α ί  έκηούχΟη

ενάντιος τής εκστρατείας τής ΊΡώ 
μης. Ώ ς μέλος τής νομοθετικής 
Συνελεύσεως εμεινε πιστός εις τάς 
δημοκρατικάς άρχάς του καί, γ ω  
ρίς νά συνταχθ?; μετά τοΰ ’'Ορους, 
ύπήρξεν είς τών κυρι^τέρων αντι
πάλων τής συμπράξεως τών βασι 
λοφρόνων καί τής πολιτικής τοΰ 
Προέδρου Ναπολέοντος, καί άντέ- 
στη κατά τής άναθεωρήσεως του 
Συντάγματος. Μετά τό πραξικόπη
μα τής 28/10 Λεκε^βρίου 18 5 2  ά 
πεσύρθη τής πολιτικής μέ/οι τοΰ 
18 6 8 , περιορίσθεις είς την έξάσκη 
σιν τοΰ δικηγορικοΰ έπαγγέλματος 

Άποδυθεις καί αύθις είς τήν πο
λ ιτικήν έξετέθη ώς δημοκρατικός 
υποψήφιος είς ιδιαιτέραν έκλογήν 
εις την β' περιφέρειαν τοΰ Γιοΰρα 
καί έξελέγη διά ψήφων 2 2 ,4 2 8  έπί 
3 2 ,7 18  ψηφοφορησάντων ή πλειο
νοψηφία αυτη τοιαύτην ένεποίησεν 
έντύπωσιν είς την αύτοκρατορικήν 
κυβέρνησιν, ώστε τό έπιό^ ετος δέν 
έτόλμησε νά υπόδειξη κυβερνητικόν 
ύποψήφιον ώς αντίπαλον τοΰ Γρε
βύ, καί έξελέγη ουτος διά ψήφων 
1· ,9 5 2  έπί 18 ,ί·19  ψηφοφορησάν- 
των· ή μεγάλη δ·.3.φορά τοΰ άριθμοΰ 
από τής προτί.ρνς εκλογής εξηγεί
ται έκ τής τροπ&ποιήσεως τής ε
κλογικής περιφερείας.

Καί έν τώ νομοθετικώ σώματι 
έξ ακολούθησε γενναίαν καί π ίοω - 
τισμ ίνην άντιπ.ολίτευσιν κατά τής 
αύτοκρατορικής κυβερνήσεως καί ά 
πεδοκίμασε τόν γ/λλογερμανικόν 
πόλεμον. Μετά την έπανάστασιν 
τής 23/i  Σεπτεμβρίου άπέσ^ε τοΰ 
νά μεθεξη είς την νέαν κυβέρνησιν, 
Κατά τάς έκλογάς τοΰ 18 7 1  συνε- 
πέραινεν οΰτω τό πρός τούς εκλο
γείς πρόγραμμά το υ : «'Π Δημο
κρατία πάντοτε· b ειρήνη, γ ω ρ ΐς  νά 
παραλ^ειφθή ή άνταπόδοσις δ·ά παν
τός προσφόρου μέσου » Είσήλθεν 
είς την Συνέλευσιν ώς πρώτος π λ η 
ρεξούσιος τοΰ Γιοΰρα διά ψή®ων 
5 2 ,6 7 8  καί έξελέγη άμα τή συν- 
τάξει τοΰ σώαατος πρόεδρος αυτής 
Ή  σταθερά καί άμερόληπτος δια
γω γή του έν τή προεδρεία, κατά 
τάς τρικυμιώδεις συζητήσεις ών 
αΰτη υπήρξε μάρτυς, τώ περειποίη- 
σε μεγάλην επιρροήν έντή  Συνελεύ 
σει, ώς·ε καί έπί Τιέρ ακόμη ίγένετο  
λόγος, αν έκεΐνος άπβσύρετο, νά έ- 
κλεχθή ό Γρεβύ.

fH έκλογή του ώς προέδρου τής

δημοκρατίας έθεωρεΐτ® βέβαια, καί 
άν ή προεδρεία τοΰ ςφατάρνου Μακ- 
ίΜαών Ιληγε κανονι/ώς. ’Α,νήλθε δέ 
είς τό ΰψιστον της πατρίδας του α
ξίωμα αφελής καί άτάρα^ος, λυ -  
πούμενος μάλιστα ότι έν τοΐς Ή- 
λυσίοις δέν δύναται νά ήναι κύριος, 
ώς ητο έν τώ οικω του, δν ει^εν 
έκλέξει εγγύς τοΰ νέου Θέατρου έν 
όίώ Saiut Arnaud χάριν τής ήσ·-

ΐ ί Χ ς ' ,Ο Γρεβύ είναι υψηλός τό άνά- 
στημα· εχει τήν όψ ιν αύστηράν, τά  
χείλη λεπτά, λβμπρούς μέλανας 
οφθαλμούς, τήν φωνήν διαυγή καί 
έντο νο ν , χεΐρας εξαίσιας, ώσεί μαρ- 
μαρίνας.

Είναι φ ιλαναγνώστης· εγείρεται 
την έβδόμην τής πρωίας καί εισερ
χόμενος εις τό γραφεΐον του, άφοΰ 
πίη κύαθον ζωμοΰ, λαμβάνει άνά 
χεΐρας τάς έφημεοίδας, άρχίμενος 
από τής Έ φ  η μ ε ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  
Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  λαμβάνει δέκα 
τέσσαρας έφημερίδας ( πρόκειται 
πιρί τοΰ κ. Γρεβυ πριν γίνη πρόε
δρος ) καί άναγινώσκει πάσας, όχι 
μόνον τά πολιτικά άρθρα, άλλα  καί 
τά διάφορα, άπ’άρχτίς μέ*/ρι τέλους.

Δέχεται άπό της έννάτης μέχρι 
της ένδεκάτης τριάκοντα εως τεσ
σαράκοντα επισκέψεις, ών τινες εί
ναι, έννοεΐται, αφόρητοι. Μεταξύ 
τών έπισκέψεων άξιοσΓ,μείωτος εί
ναι ή εξής. Κ ατ’ έτος, τήν αύτήν 
/μέραν, άρχαϊός τις φίλος τής ευ
ζωίας ,^σήμερον κατεστραμμένος, 
παρουσιάζεται, δίδει τό επισκεπτή
ριό ν του καί εισέρχεται.

«Κύριε Γρεβύ, λέγει τότε μετά 
συγκινήσεως, έρχομαι, ώς καί πέ
ρυσι, νά σας εύ/αρ-.-ίτήδω καί πά
λιν, ότι κατωρθώσατε νά κλιισθή  
τό Κλισύ . . .  "Ανευ υμών θα διηρ- 
χόμην ε:ς αύτό ολόκληρον τήν 
ζωήν μου, καί άν ποτε λάβετε ά- 
νάγκην πράγματός τίνος . . . »

fO κ. Γρεβύ μειδιά, λέγει λόγους 
τινάς φιλοφρονητικούς, καί ουδέ
ποτε έφαντάσθη ν’ απαγόρευση τήν 
είσοδον εις τόν παοάδοξον αύτόν 
εύγνώμονα Κϊναι δέ τό Κ λισύ, ώς 
γνωστόν, αί διά χρέ/ι φυλακαί, καί 
εί. τόν κ. Γρεβύ κατά μέγα μέρος 
οφείλεται ή κατάργησις τής προ
σωπικής κρατήσεως διά χρέη.

Ά γ α π α  καθ’ ύπερβολήν τόν πε
ρίπατον, καί όταν εύρίσκεται εις 
Γιοΰρα ή /.υριωτέρα διασκέδασίς του
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είναι μακροί χα ί  συνεχείς περίπα
τοι, καθ’ ους ακολουθών τις αύτον 
δεν ττβελε μείνει σφοδρά ευχαριστη
μένος.

Ουδέποτε σχεδόν μεταβαίνει εις 
τό θέατρον.... Προτιμά ν’ άναγινώ- 
σκη κατ’ έπανάληψιν τόν Εύριπίδην 
καί τόν Σοοοκ/νΐί έν πρωτοτυπω.

’Αληθής κύριος τοϋ έν Mont- 
sous-Vaurirey χτήματος τοΰ προέ- 
δοου είναι -ή κυρία Γρεβύ, ητίς κα
τοικεί εν αύτφ δλον σχεδόν το έ ος, 
καί ε:ς αύτήν όπωσοΰν οφείλεται τό 
όνομα ο Γ κ ο υ  τ ο ΰ  κ α λ ο ύ  
Θ ε ο ΰ, τό όποιον έδόθη παρά τών 
χωρικών τών πέριξ εις τό κτήμα 
Γρεβύ.

Ή  μό η καί προσφιλής κόρη τοΰ 
προέδρου δέν ομοιάζει πρός τας 
άλλ/ς κόρας της ή'.ικίας της. Αρ 
κετά ευειδής, / επτή, υψηλή, με- 
λαγ/ροινή, ένδύεται ανδρικά τρε ΐς  
μήνας το έτος, θ.-ρεύει ώς άριστος 
6/φευτής, ιππεύει, κυνήγα συά- 
γρους, συνδιαλέγεται οίκείως μετά 
τών χωρικών, παρ’ ών λατρεύεται, 
παρίσταται εΐ; τούς γάμους καί 
εις τό βάπτισμα τών τέκνων των, 
καί διανέμει αύτοΐς τά  χρήματα ,τά  
όποϊα ο ' ϊγ ί  μετά κοπσυ πολλο ; 
λαμβάνει παρα τοΰ πατρός της,

« Πρέπει νά χρησιμεύση κάτι τι 
και ή προίξ μου », έΛεγέ ποτε.

rJ i δεσποινίς Γρεβύ άγει ηλικίαν 
είκοσι καί επτά έτών, και όλί ον 
μέριμνα περί γάμου, Οίκοι η κόρη 
τοΰ προέδρου εργάζεται άδιαλεί- 
πτως. Ιο δωμάτ όν της άναμιμν-ή. 
σκει το τοΰ Φάουστ* τάπητες εκ 
οορών άλωπέ/.ων, τίγρεων, λεόν 
των· συλλογα ί όπλων, μ ετα λ-’ 
λείων, αγγείων, εικόνων παρα τό 
παραΟυρον γραφειον έκ δρυός αν
τίκρυ κλειοοκυμβαλον η χλίνη 
μετά λευκών παραπετασμάτων καί 
προ αύτης τάπης έκ δέρματος συά- 
γρου.

Ευρισκόμενος εις τό κτ7μά του 
ο κ. Γρεβύ άρέσκεται ένίοτε νά έπι- 
σκεπτεται τό μαγειοεΐ,ν· άλλα  
τοΰτο δέν επιδοκίμαζε: ή μάγειρος 
λεγουσα ότι « ό κύριος έρχεται να 
*ϊης ανακατώση ταίς κατσαρόλα'.;» 
όσακις τολμήση νά πλησιάση εις 
την εστίαν, φεύγει άποφέρων Ιπί 
τών νώτων στίγμα  πάχους, έ-δί 
κησιν της κακής μαγείρου, τό ό 
ποιον άνακαλύπτων κραυγάζει, δτι 
οέν θά πατήση πλέον τόν πόοα του

εις τό μαγειρεΐον καί τηρεί την ύ- 
πόσχεσίν του οκτώ τούλάχιστον 
ημέρας.

Α ί εσπερίδες δέν παρατείνονται 
πέραν της δεκάτης έν Moat-sous- 
Vaudrey. Γ0  πρόεδρο' δέν δέχεται. 
Την εβδόμην καί ήμίσειαν μεταβαί- 
vouctv εις την αίθουσαν, η κυρία 
καί η δεσποινίς καταγίνονται εις 
τήν μουσικήν, ένφ ό πρόεδρος παι 
ζει ζατρίκίον μετά τοΰ αδελφού του 
Αλβέρτου ή τοΰ άνεψιοΰ του. Έν 
Σπάρτη δέν διήρχοντο τόν βιον ησυ- 
χότερον. Ε. Σχ.
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tIEPI ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΤΗ'. ΗΑΓΚ,ΟΣίΥΠΩι ΕΚΘΕΣΕΙ 

ΤΩΝ ΠΑΡΙΣίΩΝ *)

Έτέρα βιομηχανία έπικρατεστέρας 
ίσως σπουδαιότητος τών λοιπών, ού/i 
<5ιά τήν έκτασιν αυτής η διά τήν οικο
νομικήν αυτής ενεργητικότητα, αλλά 
διά τήν επιρροήν ην έςήσκησε μέχρι 
τοϋδε καί παρ’ ήμϊν καί ην ευπορούσα 
καί προαγομ,ένη δύναται νά έζασκήση 
επ ί τής ΰπάρζεως και τής προόδου τών 
λοιπών βιομηχανικών εργοστασίων, ή 
Μηχανουργία, παρ’ ολίγον νά ριή ά ντι- 
προσωπευθή ούδαμώς έν τή εκθέσει 
διότι εΐ καί έκ τών 9 υπαρχόντων 
παρ’ ημϊν μηχανουρνείων τρ ία τάσπου- 
όα ότερα άναντιρρήτως τών λοιπών 
έπρόκειτο ν’ άντιπροσωπευθώσι δ ι’ έρ- 
γων άζίων τής σπουδαιότατος αυτών, 
ένεκα τών εκτάκτων ομως περιστά
σεων υπό τάς οποίας δ ιετέλε ι ή πα - 
τρίς κ α τ ’ αυτό τό τελευταΐον στάόιον 
τών προπαρασκευαστικών εργασιών, 
καί τά  τρία τών εργοστασίων τούτων 
παράτησαν τάς υπέρ τών εκθεμάτων 
αυτών εργασίας ύποχωρήσαντα εις ερ
γασίας άλλας όλως αντιθέτους τών 
συνήθων αυτών ειρηνικών έργων, ρ,ολις 
δέ /.αί λίαν βραδέως τό Ιν ές αυτών, 
τό μηχανουργείον τοΰ κ. Γ. Βασιλειά- 
5ου κατώρθωσε ν ’ ο ϊντιτ :ο·-<·>πευθή δ ι’ 
ενός καί μόνου άξιολόγαυ έργου λίαν 
ευπρεπώς εκτεθέντος τή φιλοτιμώ φρον- 
τ ίδ ι τοΰ υίοϋ τοΰ κ. Βασιλειάδου, δ ι’ 8 
καί έβραβεύθη διά χαλκοΰ αεταλλίου.

Βεβαίως ή συμμετοχή ήμών έν τώ  
οιαμερίσματι τών [7.r,yανών δέν ήτο 
δυνατόν, καί άν όίπαντα τά  ήμέτερα 
μηχανουργεία άντεπροσο^πεύοντο, νά 
καταλάβν; θέσιν τινά  διακεκριν,ένην 
απέναντι τοΰ αληθώς καταπληκτικού 
εκείνου στρατοπέδου )«ιλιάδων μνιχα-

*) Συνέχεια καί τέλος.

νών ό'περ άπετέλε ι ΐ'σως τό Ιπαγωγό- 
τερον καί δ ιδακτικώ τατον άμα θέαμα 
έν τή παγκοσμίω εκθέσει καί ό'περ έκ- 
πλήττον τόν θεατήν διά τής εΰρύτη- 
τος τοϋ μεγαλείου του, περιελάμβανε 
τά  πειστήρια, οΰτως ειπειν, τοϋ μεγα
λείου τών διαφόρων έθνών καί τής 
προόδου τοΰ πολιτισμοΰ τών λαών.

Τών ήμετέρων μηχανουργείων τά 
προϊόντα δέν ήδύναντο άναντιρρήτως 
νά καθέζωσι θέσιν τ ινά  παρά τά  εργα 
τών άλλω ν κρατών, έκαστον τών ο
ποίων αντιπροσωπεύει καί Ιν βήμα 
πρός τήν πρόοδον, δ ιότι έπ ιστοποίει η 
μίαν έφεύρεσιν η μίαν νέαν βελτίωσιν 
δ ι’ ών ετ ι εύ^ερέστερον κατορθοϋται ν) 
υποταγή τών απρόσωπων τής φύσεως 
δυνάμεων καί τής εμψύχου ύλης εις 
τήν υπηρέσίαν τοϋ ανθρώπου" ήδύναντο 
δμως νά χρησιμεύσωσι καί δ ι’ ήμαςώ ς 
άλλα  πειστήρια, ότι V] ‘Ελλάς μικρά 
καί νήπιον ασθενές, έν τη βιομηχανία 
μόλις βηματίζον, δέν παραγνωρίζει τά 
κράτος τής μεγαλουργοϋ τών μηχανών 
δυνάμεως καί νά όποδείςωσιν ότι οί 
σήρ.ερον ασθενείς βηρ,ατισμοί δύνανται 
άνορούμενοι νά ΰπηοετήσωσιν έν τώ  
έργο» τής προόδου τήν πορείαν τής άν- 
Θρωπότητος. Έν έλλείψει έπορ.ένως 
π ρισσοτέρων τοιούτων πειστηρίων τό 
άξιόλογον καί λίαν ευπρόσωπον έργον 
τοΰ έργοστασίου τοϋ κ. Βασιλειάδου 
π α pioyov υπό τήν έποψιν ταύτην σπου- 
δαίαν υπηρεσίαν έν τνί συαυ.ετοχή τής 9 
Ε λλάδος εις τήν παγκόσμιον έκθεσιν.

Ή  ήρ.ετέρα ό'μως καλλ ιτεχ ν ία  δύ- 
νατα ι νά θεωρηθη εΰλόγως ώς ο-.ύστη- 
ρότερον τοϋ δέοντος κριθεΐσα, ε; κα ί ή 
αυστηρό της αΰτη είχε ληοθή ώς γεν ι
κόν δ ι’ άπαντα τά κράτη ρ.έτρον δ ιότι 
έκ τών 161 βραβείων ά'τινα άπενερ-ή- 
θησαν τη Ζωγραφική καί τών 78  ά'- 
τινα  άπενεμήθησαν τη Γ λυπτική , ή ρ.έν 
γα λλ ική  καλλ ιτεχν ία  έλαβεν 74  έν 
τη Ζωγραφική καί 46 έν τη Γ λυπτική , 
άπαντες δέ οί τών λοιπών κρατών καλ- 
λ ιτέχ να ι έλαβον 87 έν τή Ζωγραφική 
καί 32 έν τή Γ λυπτική , Έκ τών άπο- 
νεμηθέντων τή καλλ ιτεχν ία  βραβείων 
Ιν καί μόνον άπενεμήθη ήμϊν άντί τεσ
σάρων άπονεμηθέντων τώ  1873 καί 
ενός επίσης τώ  1867 , ένώ έ  ̂ τή πα- 
ρούση εκθέσει τ ινά  τώ ν καλλ ιτεχν ικώ ν 
ήμών έργων, παρά τά  αριστουργήματα 
τών ά'λλων κρατών, δέν κατεΐ^ον θέ
σιν ταπεινήν και άφισταμέ /ην.

Ά λ λ ’ ή ήμετέρα έ'κθεσις, ή μαλλ-ον 
τό ήρ,έτερον διαρ.έρισρ,α εί/ε σπου- 
δαιότατον μειονέκτημα. Ή διακόσμη- 
σις αύτοϋ ήτο όλως πενιχρά καί γυμνή 
πάσης φιλοκαλίας. Βεβαίως δέν ήδύ- 
νατο ν’ άςιώση τ ις  νά εύρη έν τώ  έλ- 
ληνικώ διαμερίσματι τόν πλοϋτον καί 
τήν πολυτέλειαν τοΰ στολισμού ?ιν ά- 
πήντα εις τά  διαμερίσματα τών πλε ί-
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στων ει μ ή ά ξαντω ν των λοιμών κρα
τών δ ι’ ά έδαπανήθησαν εκατοντάδες 
χ ιλ ιάδω ν φράγκω ν εδικαιούτο δίχως 
νά προσδοκά έν τη άπλότητι τήν φι
λοκαλίαν καί έν τη οικονομία $[ν επέ
βαλλαν τά  περιωρισμένα χρηματικά 
μέσα τήν ευπρέπειαν. Ή  κατάστασις 
τής διακοσμήσεως του ελληνικού δ ια
μερίσματος έπέσυρεν έξ αρχής τνιν προ
σοχήν των εντεύθεν άποσταλέντων 
τριών μελών και προσπάθειαι κατε- 
βλήθησαν άν ητο δυνατόν νά έπέλθν) 
βελτίωσίς τ ις ' δυστυχώς δμως τό 
τοιοϋτον άπέβη αδύνατον, διότι τοιαΰ- 
τα ι ήταν at γενόμεναι συμφωνία ι, ο: 
δέ διαοοοντίζον-ες τά  περί τούτων 
πρό τής άφίξε<Μς ήμών εις Παρισίους 
προσωρινοί ’Επίτροποι, είχον παραδεχ
θώ τά  γενόμενα καί είχον καταβάλει 
τό συαπεωωνηαένον άντίτιμον.I l l  ‘

Καί διά μέν τήν έκτέλεσιν τών έρ
γων τών άναγομένων εις τνιν οικοδο
μήν καί τήν εσωτερικήν διακόσμησιν 
κ λπ . ευρομεν καί παρεδόθησαν ήραν 
συμβόλαια τακτ ικώ ς συντεταγμένα, 
δ ιά τήν κατασκευήν δμως τών υαλο
στασίων κ λπ . οΰδέν παρεδόθη ήμΐν 
συμβόλαιον. 'Ένεκα τοΰ λόγου τούτου 
καί δ ιότι, ώς έσηυιειώθη ανωτέρω, τά 
υαλοστάσια ταΰτα  καί ανεπαρκή ησαν 
καί άκατάλληλα , έδηλοίθη έξ «ρχ ΐς 
εις τόν κ. αρχιτέκτονα οτι πρό τής πα- 
ραδόσεως τοΰ δ ι’ αυτά συμβολαίου καί 
τών δρων τής λεπτομερείας τής κατα- 
σχ.ευής δεν είναι δυνατόν νά καταβληθη 
τό άντίτιαον αυτών. ’Επί. τέλουι: δμως 
συνεδριάσασα ή ’Επιτροπή υπό τήν 
προεδρείαν τοΰ επιτίμου αυτή ; προέ
δρου ένεκρινε νά πληρωθη τά συμφω- 
νηθέν άντίτιμον, καί τοι μή καταρτι-
σθέντος ώς έδει τακτικοΰ συμβολαίου. 

, /«· *, / £ ' ' Λεγω .τακτικού συμβολαίου, ο ιο τ ικα τα
τήν συνεδρίασιν εκείνην έπεδείχθη ήμιν 
συαβόλαιον φέρον χρονολογίαν 8 άπρι- 
λίου καί ττ,ν υπογραφήν μόνον τοΰ κ. 
Β. Νικολα'ί'δη καί όπερά έτερος προσοίρι 
νόςέπίτροπος κ. Ν. Δεληγιάννης έδήλω- 
σεν ο τ ι δέν υπέγραψε διότι ήτο προ- 
χρονολογημένον, συντα/θέν μόνον κατά 
τάς τελευταίαςΕέκείνας ημέρας δπως ί- 
κανοποιηθή ή ιπ α ίτησ ις  έμοΰ καί τοΰ κ. 
Κορδέλλα καί έπέλθη η καταβολή ^τοΰ 
αντιτίμου τών υαλοστασίων. Ά λ λ ’ ή 
Επιτροπή συγκατεθεΐσα τότε μετά 
Ικανήν συζήτησιν εις τήν πλερωμήν τοΰ 
αντιτίμου τών υαλοστασίων Ικ δέκα 
χ ιλ ιάδω ν φράγκων, έπεφυλάχθη νά 
εκκα'ιαρίση τήν προκειμένην ΐπα ίτησ ιν  
τών εργολάβων μετά τήν υποβολήν καί 
τοΰ λογαριασμού τών γενομένων τρο
ποποιήσεων καί τών προσθηκών καί νά 
προκαλέση τότε τήν έκτίμησιν τής α
ξίας καί τών μέν καί τών καί ύπό 
τον δρον τοΰτον κατεβλήθησαν τήν 17 
ίουλίου τοΐς δικαιούχοις κ ι  δέκα χ ι

λιάδες φράγκων. ’Επειδή δέ καί τοι 
πολλάκις ζητηθέντος τού λογαριασμού 
τούτου ούδεμίαν έλάμβανον άπάντησιν, 
έπίστευον δτι καί οί εργολάβοι καί οί 
αρχιτέκτονες άναγνωρίσαντες τά ελα τ
τωματικόν καί ευτελές τών αντί τών 
συμα,ωνηθέντων 10 χ ιλ ιάδω ν φράγκων 
κατασκευασθέντων υαλοστασίων *πε- 
φάσισαν νά παραιτηθώσι πάσης διά τάς 
τροποποιήσεις καί προσθήκας άποζη- 
μιώσεως.

’Εν τούτοις ώς διευθυντής τοΰ ελ
ληνικού τμήματος έν τη έκθέσει έθεώ- 
ρησα δτι καθήκον έμάν ήτο νά προκα- 
λέσοι έκτίμησιν παρ’ ΐδίου άρχιτέκτο- 
νος οΰ μόνον τής αξίας τών υαλοστα
σίων, τ7,ς οΰόδομής καί τής διακο- 
σμήσεως τοΰ ελληνικού διαμερίσμα
τος αλλά καί άν έγένοντο α'ί σχετικα ί 
έργασίαι συμφώνως πρός τούς δρους 
τών συμφωνιών, τά συμβόλαια καί τά  
σχέδια. Πρός τόν σκοπόν δέ τοΰτον έ- 
πεφόρτισα μέ τήν εντολήν ταύτην γνω 
στόν καίδιακεκρ μένον ιρχιτέκτονα τής 
πόλεως τών Παρισίων τόν κ. A.Le Bas.

'Ο οίρχιτέκτων ουτος ίρξάμενος τοΰ 
έ'ργου του τήν 12 αΰγούστου ε. ν. μοί 
παρέόωκε τήν 17 σεπτεμβρίου ε. ν. 
λεπτομερή περί τής εργασίας αυτού 
έκθεσιν ην και παραδίδω Ιεις τήν ’Ε π ι
τροπήν.

Κατά τήν παρά τοΰ άρ/ιτέκτονος 
τούτου γενομένην γενικήν άνακεφαλαίω 
σιν τής ένεργηθείσης έκτιμήσεως π ι
στοποιούνται δτι ή έκτέλεσις τών δ ια 
φόρων εργασιών δεν ήτο σύμφωνος πρός 
τούς δρους τών συμφωνιών (tlevis des- 
c: ip lltf), δτι άπασαι αϊ έργασίαι έξε- 
τελεσθησαν ευτελεστατα  καί δτι τά 
υλικά ών έγένετο χρήσις ήσαν έν γένει 
κατωτέρας ποιότητος τής συμφωνη- 
θείσης, ιδίως δέ δτι*

1) Ή  αζία τοΰ ελληνικού οικοδο
μήματος τού έπικληθέντος παρά τοΰ 
οί’κοδομήσαντος αυτό άρ/ιτέκτονος Οι
κίας τού Περικλεο^, έξακριβούται εις 
φράγκα 1 1 ,26 1 .92  0/Q ντί οράγκων 
16 ,θ0 0  δ ι’ ά συνεφωνήθη καί ά τ ι να 
κατεβλήθησαν.

2) Ή  αξία τής εσωτερικής διακο- 
σμήσεως υπολογίζετα ι εις φράγκα 8 
χ ιλ . 351 καί 65 Ο/ο άντι φράγκων
2 0 ,0 0 0  δ ι’ οί συνεφων/,θ η καί άτινα  
κατεβληθησαν.

3) Ή  άξία τών υαλοστασίων καί 
λοιπών πρός τοποθέτησιν τών εκθεμά
των έκτιμ άτα ι εις φράγκα 9 ,219  καί 
85 Ο/q άντί φράγκων 1 0 ,000  δ ι’ α 
συνεφωνήθησαν. Εις τό ποσόν δμως 
τούτο τής έκτιμήσεως περιλαμβάνον
τα ι άπαντα  τά  υαλοστάσια καί λοιπά 
ώς είχον κατά τήν εποχήν τής έκτιαή- 
σεως, δηλαδή δπολογιζομένων καί τών 
γενομένων τροποποιήσεων καί τών 
παρ’ ημών παραγγελθέντων εκεί.

Ούτω δέ άντί φράγκων 4 9 ,0 0 0  κα~ 
ταταβληθέντων διά τήν οικοδομήν, 
διακόσμησιν καί έπ ιπ λα  τού διαμε
ρίσματος ημών (ήτοι τά  υαλοστάσια 
κ τλ .) έξετελέσθησαν έργα άξίας φράγ
κων 2 8 ,8 3 6 .4 2  0/θ, ητοι κατά  φράγκα
2 0 ,00 0  έπ ί έλαττον τών καταβλη- 
θεντων.

Ά λ λ ’ εκτός τοΰ ποσού τούτου τοΰ 
έπ ί πλέον καταβλη ίέντος, ό παρά τών 
προσωρινών επιτρόπων εκλεχθείς άρ- 
χ ιτέκτω ν έπέδωκε τήν έπιοΰσαν τής 
έκ Παρισίων άναχωρήσεώς μου, ήτοι 
τήν 19 σεπτεμβρίου, εις τήν Πρε
σβείαν λογαριασμόν έκ φράγκ. 9,831 
καί 95 0/ο, άντίτιμον τών γενομένων 
προσθηκών και τροποποιήσεων εις τά 
υαλοστάσια, κλπ . Ό λογαριασμός ού- 
τος υποβληθείς παρά τής Πρεσβείας 
εις τό ΰπουργεΐον τών ’Ετωτερικών 
παρεπέμφθη ήδη εις τήν ’Επιτροπήν* 
καθ’ ά δέ μοί άνεκοινώθη τελευταϊον 
έκ Παρισίων, διά μεταγενεστέρας αί- 
τήσεώς του ό άρχιτέκτων αναβιβάζει 
τόν \έον τοΰτον λογαριασμόν εις 17 
χ ιλιάδας. Ουτω δέ τό έπ ί πλέον κα- 
ταβληθέν ποσόν αυξάνει ήδη από 20 
εις 3 7 ,000  φράγκων! E?c τήν ’Επιτρο
πήν άπόκειται ν’ αποδώση τήν δέου
σαν εκτίμησιν εις τήν νέαν ταύτην 
χρηματικήν άπαίτησιν καί άποφασίσν; 
έπ ’ αυτής, λαρ,βάνονσα ύπ ’ δψιν τήν 
γενομένην έξακρίβωσιν τής άξίας τών 
έκτελεσθέντων έργων, τοσούτω μάλ
λον καθόσον ό ένεργήσας αυτήν άρχι- 
τέκτω ν κ α τ ’ έπανάληψιν μοί έδήλωσεν 
δτι είναι έτοιμος νά ΰποστηρίξνι ενώ
πιον πάσης έν Γαλλία  άρχής τό κύρος 
τής έκτιμήσεως αυτού.

Τοιαύτη περίπου περ ιληπτικώς ή 
κατάστασις τής ήμετέρας έκθέσεως. Ή  
λογοδοσία αύτη τήc εντολής ήτις άνε- 
τέθη διά τοΰ Β. Αιατ. τής 5 μαρτίου 
1878 ε?; τούς τρεΐ; εντεύθεν άποστα- 
λέντας ’Επιτρόπους, δέν άνήκϊ βεβαίως 
έμοί μόνον αλλά  καί ~οΐς λοιποΐς δύο 
συναδέλφοις, διότι καί εις τούς τρχΐς 
έτεβλήθη ή υποχρέ .-ις αύτη, καί εις 
τούς τρεις ημάς άνετεθη κυρίως καί πρό 
πάντων τό καθήκο« τής άντιπροσω- 
πεύσεως τής Ελλάδος έν τη παγκο- 
σμίω έκθέσει του '! 878 . "Αν δέ μόνος 
εγώ έκπλη :ώ  σήμερον πρός τήν ’Επι
τροπήν τό καθήκο τ',ύτο , ή ευθύνη τής 
παραλείψεως δέν έαούνει τού; δύο ά- 
ξιοτίμους συναδέλφους. "Ίσως δέ καί 
εγώ  ήθελον εΰρεθγ; εις τήν αυτήν μέ 
αυτούς κατηγορίαν, άν τής ’Επιτροπής 
ή γνώμη, ενημέρου τών εργασιών ημών 
έν Παρισίοις καί μονής δυναμένης νά 
εκτίμηση τό σκόπιμον ή άσκοπον, τά 
απαραίτητον η περιττόν τής διαμονής 
τών έντεΰθεν άποσταλέντων τριών ’Ε
πιτρόπων εις Παρισίους, δέν έθεωρεΐτο 
ώς πρός εμέ έπικρατεστέρα πληροφο
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ριών τρίτων, πεπλανημένων η άπό σκο- 
πβϋ ανακριβών.

Ά λ λ ’ αν αί πληροφορίαι έκεϊναι δέν 
ισχυσαν τότε δπως τό μέτρον της ά- 
νακλήσεως έφαρρ-οσθ·  ̂ καί επ ’ έμέ, 
ισχυσαν όμως επ ί τέλους δπως μέ φέ- 
ρωσιν εις τήν ανάγκην νά ύπο£άλω 
τήν έκ τής υπηρεσίας τής Έκθέσεως 
παραίτησίν μου καί νά έγκαταλείψω  
αετά  λύπης υπηρεσίαν υπέρ ής καί εν
ταύθα και έν Παρισίοις οΰκ ολίγον έ-

μόχθησα. Γνωστοί δέ είναι εις τήν ’Ε
πιτροπήν ot λόγοι τής παραιτήσεώς 
μου καί κρίνω ό'λως περιττόν νά τούς 
έπαναλάβιο ένταΰθα. “"Αν δέ κάμνω 
λόγον τοΰ γεγονότος τούτου, τά πράτ
τω  δπως έκφράσω εις τήν Επιτροπήν 
τήν ευγνωμοσύνην μου διά τάς επιμό
νους α ύ τ ΐς  προσπαθείας πρός άπόκρου- 
σιν καί aipatv τών αφορμών αί'τινες 
προεκάλεσαν τήν παραίτησίν μου.

Π ίίν δώσω πέρας εις τήν παρούσαν,

δέν πρέπει νά παραλείψω δτι αί κατά 
πρώτον ήδη δημοσιευθεϊσαι γα λλ ισ τ ί 
έκθέσεις ήμών συνετέλεσαν ούκ ολίγον 
δπως πιστοποιήσωσι τάς γενομένας έν 
Έ λλάδ ι προόδους καί εδοσαν άφορμήν 
είς ευμενείς υπέρ τής πατρίδος ήμών 
κρίσεις.

Έν Άθηναις, τϊ) 30 Όκτωβίίου 1 878·

Α. ΜΑΝΣΟΑΑΣ.

Κ ΑΡ Ι Τ ΩΛΙ ΟΝ

Ο άναβα'νων τό Κατιτώλιον ορος, 
έπομενο; τή όδφ, ^ν έχώρο <ν το πά>αι 
'■'ί θριαμβευ ,ντες ‘Ρωμαίοι στρατηγοί και 
α^τοκνάτορες, κα-εχόμενος Οπό τών 
κλασικών αναμνήσεων τή ; ιστορίας χαί 
τής μθολογία ;, φαντ>ζ.τ«ι arr0  ύπερ 
μέγεθες, έμπλεον μεγίστων μνη ι *ίω , 
φΑαττόμενον υπό τειχών καί προμαχώ
νων, περικεκαχαρακωμένον υπό τάφρων 
βαθύτατων καί κρττο.νών, καί πτοεί.α·,, 
ου-ως ειπεϊν, έκ τών ποοτέρων περί τό 
έςαίσιον τοΰ παρασταΐτσομέ^ου αΐ,τώ 
θεάματος. Καί δμως τό ίια ΐόητον Κα- 
πιτώλιον, ή £„τία χα« τ · χέντρον τ - {
τών 'Ρωυ«ων ηγεμόνας, τό δρος, δπε» 
κατοίκησε* 5 Κ.όνο., ό πατήρ τών *)εώ , 
και ε<ρ’ οϋ «κάθν,σεν δστεοονκειαυνοκ,ιά- 
τωρ ό Jupiter Oplimus Maximus,'ά -  
«νβς ό θαυμαστός ναός, μετεωρίζομε 0; 
εις υψος εκατόν βα μίδω», } τ0 έβ ’
σμενος ιίιά πλίνθων χαλκών κεχρυσωαέ- 
νων· τό ιερόν τοΰτο όρος, δπερ δπέσχετο 
Τ5 Ρωμ̂ 3 την βασιλείαν τής ΰφηλίου,

άφότΓιυ εύ^έθη Ιπ αύτοΰ. ώς > έγουσιν, 
:π ί Ταρκυνίου τοΰ π-εσβυτ:ρ υ,ή κεφαλή 
τοΰ Tolus. τό δή λεγόμενον τιΰτο  δ^ο: 
δέν είναι άλλο ?) >όφο·, εζαι.όμϊνο-, τεσ
σαράκοντα μό ον μ.έτ>α Οπέρ τή, πιφα 
ν«ίας τής θαλάσσ*:, 6 δέ άνείχόμϊνο;

ότόν τό πρώτον δέν δύ ατ -ι πεισθή 
οτι (5)επει τήν άναλωτον άκ.οπολιν τώ 
δυν ϊσ τώ ν  του κΟιμου.

Το Κ.*πιτώλιον ϊ / ζ ι  δύο κοουφάς τήν 
μεν πρό; άνατολάς, έφ’ ή; (όΑο όμ ητ.ι 
η εκκλησ α Ara Coeli, -χεΐ οπού ϊστατο 
τό πά^αι ό ναος τοΰ Διός, τήν δέ πρό; 
τό· TiSectv έστ-αμμένην, έφ ή, ΐδ .υ τα  
ή Άρκία άκρο τολ·ς, ήςτι ος σοίζον α 
Iri άξιό>ογά τιν* ερείπια εκ λίθοι» ηφαι
στείου ύπό τό μέναρον τοΰ Cfffarelli.

Τό Καπιτώλιον ήτο τό πάλαι τό τερ- 
ίο. και ο προμα ώ τής πό*εως πιός 
5υσμάς καί π-ός β ^ρά , μίαν μόι/r.v εϊ- 
ί  ίο ν πα εχόμενον έξ ανατολών, ^το 
ε’κ τ ίς  Άγορζς (Forum) ί ιά  τώ» τριών 
άνομων, <«ί ιδίως δι» τών εκατόν βαΊ- 
υ ί  ω» τής Ταρπηία; π έ τ^ ς . Ά λ λ ’ έν τώ 
τταρόντι τό Καππώλ ον εί α*. προσιτό 
και έκ δυσμών καί ές ’Ανατολών, έκ δέ

τή; πε^κοπής τ  ·ύ -ης β επει τις πρηνή πρ4 
τδνπο-'ών 2 ΰτ·'·ΰ 5*οκ>ηρ'<ν τήν ‘Ρώ^,^ν.

Μεταξύ τώ δύο κορυφών τοΰ απι- 
τωλίου ητο το δι στηα < τ-, βνομιζόμε- 
ν .ν  IntermoDtiura, έν φ  ό λυκιδεύ; ό- 
πεδέξ-το, ώ. >ε ετ/ι, τού; φοβεοού; 
λν,στάς, οιτινε: άπετ λεσαν τόν ποώτ^ν 
πυρήνα τ·.ϋ ’ ών ‘Ρωμαίων δή^ο^. Έν 
αΰ ώ ό Μι^αή "Αγγελος, έπί τής Εε- 
ρα;χ£ας |νό; τών Φα-νέζων, Παύλου τοΰ 
τρίτου, διέγραψε τήν περίφημ,ον τετρά
γωνον πλατείαν, ει; ?jv άναβαίνομεν νΰν 
διά κλίμαχο; πλατυτάτη ;, μεγαλοπρε- 
πώς κεκοσμημένης κάτωθι μέν διά δύο 
έκ μέλανος βασάλτου έ;ειργ·*σμένων λε
όντων, άνωθι δέ διά τών δύ:> περιφήμων 
αγαλμάτων τοΰ Κάστορας κ»ί ΙΙολυΧεύ* 
κους.

’Εν τώ μέσω τής πλατείας ταυ της 
έστάθϊΐ τό έφιππον χαλκοϋν άγαλμα τοΰ 
Μάρκου Αΰρηλίου, θαυμάσιον τήν αφέ
λειαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν, διαιρυ- 
λάττον ετι καί μετά δεκαοκτώ αΐώ ας 
τήν άρχαίαν έπιχρύσωσιν, πρός β λέγ ί-  
ται δτι δ Μιχαήλ "Αγγελος άπέτει··ε 
τούς έξη; λόγους' « Με^νηιο δτι ζίίς
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χαί β ϊδ ιζε !« Το αγ*λμα τυϊιτο π?ριε- 
σώθη μετά πολλά; περιπέτεια; άνέπα 
φον- διότι ένομιζετο δη  ήτο τό τοΰ 
Κωνσταντίνου.

Αί —ρεϊς πλευρχί τή ; πλατ*'α ; τοΰ 
Καπιτωλίου άφορίζονται υπό μνημείων 
άξιολόγων μέν, άλλ άπαδόνΤων προς τό 
έργον τοΰ μεγ>λου αρχιτέκτονας, οστις 
διίγρχψε μεγαλοπρεπεσιάιην τήν ιτ>α- 
τ ϊΐα ν  ταύτϊ,ν.

Τ£» άνερ^ομένω τήν άτελ'.ύτητον τού 
'τ^,ν κλίμακα παρίσταται ίντικρύ τό β>.- 
σίλειον τώ- Γερυυσιαστών, οϋτινο; ό -Μ - 
χ ?ή λ  Ά γγελος έπ/|\όρθωσϊ τήν π . ό ι ο  
ψ'.ν, προσθεί; μίγάλους ιω ν ικ ύ ; κίονα;, 
θέλων Ι α με'-Κρμό-ιη oci-το πρ ς τα δύο 
πλάγ ια  μνημεία, ά τ ι.ά  είσι πρ··ς μέν τά 
άρι^τερά τό Κ α π ιτ ύ Λ ω ν  Μονσεΐοτ , 
ίτρός δέ τ ϊ  δ ; ;ια  -ό μ ε γ α ρ ο ν  τών ’β 
πιιηρηΓών, <ί> τ  vt π .ο^ή .τη τα ι καί ή 
στοά τών είκό <ο·/ τοϋ Καπιτωλίου. ήν 
7ϊ2̂ :< ’ :έχομ.εν ίντ ΰ ι'α. οπω; εΐσελθωμεν 
εύθυ. εϊί τό «  χαιολογικόν μουσεΐον, ώ: 
μίί^ο icapeyov ήμϊν τοΐς *Έλλη<Γ·. τό
ίνδ '.α^έρον.

Δίερχόμίνοι διά τ-ϊίς πλα-εί-χς τοϋ Κα- 
πιτωΛίοκ καί χηρετιζοντες τόν χ*λ*οΰν 
Ιφ'.ππον άνδρ άντ* τ·.ΰ Μάοκου Αύρη 
λίου, οσ 'ΐς διαφνλάττει, ώς είπουεν, 
κ»ί ετά πα^ελευσιν δε<αοκτώ α ίώ ω - 
λ«υ.τράν τήν ά ;χ *  αν έπιχ.ύσωβιν εί 
σερχομε1 α εις ό Λ α π ι τ ώ -h o r  Mot cr ttor 
τώ» άρχ -aicor y J o p a r .  Τήν -αμπράνταύ- 
την συ/.λο ήν κατέσ ησε πρ&τος ό πά
κα ; R/ήμης ο δωδέκατο,' ν,ύϊη αν δέ 
μετ αύτόν καί :βελτί.σαν αύτήν διαφε 
ρόντ&ις δ τε Β>.νίδικτο: δ δέ-'Κτος τέταρ
το;. καί ό Κ λ'μηςδ ό'γ':οος. καί οί Πίοι 
ε*το-, κα·. έβδομος, οι ι ες άνήγ<γαν αυ
τήν βαθμκδόν εις ιήν πα.οΰσαν έντέ- 

' λει«ν.
Ά λλα τό Καπιτώλιον μουσείο*· τών 

άγ5*)μάτο>ν με^ά τής μ.ικράς αϋτοΰ κλί 
μακο; καί τα.·ν στενών κνί απέριττων 
στοών παρ?/ετ*ι μεγίστην άντί^εσ ν ού 
μονον ττρος τήν ν εγαλοπρέπειαν καί τόν 
αρχιτεκτονικόν κ«ί καλλιτεχνικόν κό ι ■ ο·< 
τοΰ ΟόατικανοΟ, αλλά καί πρός τ ή ν  )·αμ 
πρότητα καί τήν άξίαν τών έν αυτώ φυ- 
λαττομένων αρχαίων έργων.

’Αλλά, πριν άνέλ'.'ωμ.εν τήν κλίμακα 
τήν αγ-.υσαν εί; τάς «ξιιΛ^γωτίρα; τοϋ 
μ υ ε ί.υ  τ ύτου οΐΗ’ ύσας. σ 'ώ μ ε ' πρό, 
d>:av έν μ έ< τη είπό ω ε«πρθσθεν τή, 
δεξαμενής, ής υπερθεν ι-τταται τό άγαλ 
μ* του ’Ωκεανού (κολοσσοΰ ο ομα,ομέ- 
vou M arforio , άτε δια^είνα^το; επί υ.α- 
κρό εν τη άγορι  ̂ τοΰ ’Άρεως)’ έν δέτώ  
«ροαυλίω έμπροσθεν τοϋ μ·:γάλου καί 
ωραίου αγάλματος τή ; Ά θϊΐ-α ;, βπερ εϋ- 
ρέθη (τ ί; π ισ τεύ ε ι το ϋτο ;) έκτισμένον 
ώ ; δγκος κοινοϋ λίθου έν τοϊς τ^ί/εσ·. 
τής 'Ρώμης μεταξύ τών άλλων υλών τοϋ

[ τί'.χ ίσυατο;. Στωμεν δέ καί έμπροσθεν | 
άγάλμα ός τίνος τοϋ αύτοκράτ&ρος A 
όριανοϋ, τοΰ άλλω ; χο.Ιοσσον  λεγομένου 
τοΰ Π ύρρον , καί τίνος σαρκ φτ,γου έκ 
πεντελικοϋ μαρρ,άρου κε^ο^μνιμ.ίνου παν
τοία ς γλυφχϊς, παριστώσχις χο,όν Φϊύ 
νων καί Β»κ^ίδων' τέ^ο, δέ π ,̂ό: τό ίά -  
θος Τ6ϋ προα λίου άζιο^έατον ε? αι τό 
άγαλμα τοϋ 'Ηρακλέου; φονιύυντος τήν 
Αερναίαν 'Τδρ /V.

‘ Επόμενοι κατόπιν τοΰ όδ/,γοϋ, έπι 
σκοπήτ<υμεν έπιτροχάδην τάς τ„ εϊ; α ί' 
Μούσας τ&ΰ δκπέόου, ήτοι τήν τών Κ ι -  
VCOJtuy, τήν τών Ε πιγραφών  καί τή. 
ιή ; Λ άρηχχον .  £H πρώτ·/ι περ έχει πλή 
θης αιγυπτιακών αγαλμάτων, θεού; κ Ί  
θεάς, ί ρεϊς καί [ερεί-ας - αί π^ντοίων ίε 
ρών τοΐ; Αιγύπτιοι; ζώων έξαλλους μορ- 
φάς εκ βασάλτου, πυροποικίλου κα1 
γρανί-ου, άποπνεούΐας αιγυπτιακής άφε- 
λειας καί πα Γ'α ''ο ίί* :·  Οί τ'-ΐχοι τή; αί 
θουαης τών έιιγρ·*φών εΐ'α ι πάντο}; κε 
κϊλυνμένο ι υπό =κατόν §ύ0 έπίγρχφών I 
άν^φερομένων εις τού; αύτ κράτορας καί 
τ&υς οϊκου; αυτών ά-'> TuD Ttβερίου μέ 
χρι τοΰ Θ:ο·ίοσίθυ. Π/ήν δέ τούτων βλέ 
πει τ ι;  καί βο^μόν iv. πενχελι·οΰ μαρμά 
ρου αρχαιότατη; έλλϊΛΐ'-ή. ή παλαια, 
ερ γασ ία ς ,  κεκο^μνιμένον τάϊς καλ'·ς·*ις 
γλυοα ΐ: φιλυτίμ-ο^ς δ;δημΐΟυο γν.μέναις, 
ίπεικαζούσαις τοΰ; άΟλους τοϋ ‘ Ηρα 
κλεου;. ’Αλλά περιφνι j ότατος τών σα  ̂
Όΐ-άγοιν τοΰ Καπιτωλίου μουσείου ε ϊ'α ι 
δ ευρισκόμενος έν τή αϊ'ΐούση τ ΐ ζ  Αάρ- 
ν*»ο ;. Πάντες δέ οί Αρχαιολόγοι διέγρα
ψαν μ,ετ’ ένθο συσμοϋ τό ίκ πεντελικοϋ 
μαρμά,ου ίζα·ρε*ον τούτο εργον, οϋιινΟ'
■τι ανάγλυφα εΐ<ονζουσι τήν περί τή; 
Βοτι-,η^δο, οργή- του Ά νΰλ έω ς  πρός τόν 
Άγομέμνον».

Μετά τ -ΰ τα  δυ^άμε^α νά άναβώμεν 
τάς βαθμίδα; τ ίς  μεγάλης κ'.ίμακος, ό 
πως έπιοκοπήσωμεν τά έπτακ.όσια καί 
τειάκοντα τέσσα,α άντικείμενϊ, αγάλ
ματα καί πν  το α; γλυφά , άτιν», άπυ- 
τελοϋντ* «ιόν θησαυρόν τοΰ ^απτωλίο< 
μ.ου'είΓ*υ, τυ.χάνουσι κατατεθί'μ έ 'α  έν 
τοϊς ε ;ή ; τμήμύσίν" ήτοι ·ν 

τί) α1θ<ίύσΐ[ τον  α γ γ ε ίο υ ,  
zji σ τ ο α  τώί· Άνζοχρατόρω·’, 
τ?) a i d o i o y  τώ·' (piJucdcpcor, 
τι) μ  * γ ά -hj ffrO&, 
τι) α  θούσ; ι τοΰ  Φαύνου, 
τι) α ιθ ο ύ σ η  τοΰ π ί χ . ΐ η γ μ έ ν ο ν  Γα- 

.Ιάτον· Α. Μ.
(Ή συνέχεια εΐ< ιό προσεχές.)

ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ
Συνέχεια.

—  Τό βλέπω , ’Αχμέτ.
—  Ήζεύρεις Ιπ ί τέλους OTt τοΰτο 

είναι αδύνατον;

—  ’Α χμέτ, ν α ί, εψέλλισεν δ Πέ
τρος, συσπών μ ετ ’ απελπ ισ ίας τού·ί 
βραχίονας κχί συμπλέκων μετά δα- 
κρύιον τάς χεϊρας.

’—yA y, αδελφέ μου! δ ια τ ί νά μή ε ί
σαι Τούρκος ; ανέκραζε πλήρης ά π ελ π ι-  
σμοϋ ό ίθωαανός. Τήν φράσιν ταύτη ν, 
δ ια τ ί \ά μή εΐσαι Τοϋρκος, άκούων 
πολλάκις ποοφερομένην παρά το ■ ·.■·:- 
τρός μου, έμειδΰ.ιν, ά λλ ’ ιόού κ ·,ι ; ά) 
ήναγκασμένος νά τήν επαναλάβω. Μή 
μέ έκλάβης ώς φανατικόν, Πέτρεμου.... 
Ό πατήρ μου, παλαιός Μουσουλμάνος, 
νομίζων δτι μόνον έν τή μωαμεθανική 
θρησκεία έ'γκειται ή σωτηρία, ηύχετο 
έκ τής πολλής προ; σέ στοργής του νά 
έγεννάσο Μουσουλμάνος, εγώ δέ ύπο 
ό'λως διάφορον εποψιν έζέφοασα τήν 
ευχήν ταυτην,

Γινώσκεις οτι α'ί προλήψεις τής κοι
νωνίας θέτουσι φραγμούς γελοίους, αδί
κους πολλάκ ις , άλ?ν’ οΰαί εις τό·ι τολ- 
μήσαντα νά τούς υπερπηδήση! Θά ν.χ- 
ταστραφή υ~ό τό βάρος τών κατακρί- 
σεων τών ανθρώπων.

Φαντάσου, εάν έγεννάσο Μουσουλ
μάνος! ουδέν θά υπήρχε κώλυμα πρόί 
τήν πλήρη ευτυχίαν μ.ας. Είσαι φίλο? 
μου, τ ί λ έ γ ω ; αδελφό; μου! Θά σοΐ 
έδιδον τήν αδελφήν μου, καί ούτω θά 
έγίνεσο μέλος τής οικογενείας μ.ας.

Ό Πέτρος^ δ'στις μέχρι τής στιγμής 
ταύτης ήκουε μετά προσοχής τον ’Αχ
μ έτ, ήρξατο βηματίζων κατά  μήκος 
καί πλάτος τοϋ σπουδαστηρίου του.

— Μ ή στενοχωοεΐσαι. Ιςηκολούθησε 
λ ίγ ω ν  ό οθωμανός. Βλέπεις πόσον εύ
κολος 6ά ήτο ή ευτυχία δλων μας. 
’Αλ>ά τώρα  θρησκευτικοί φραγμοί ανυ
πέρβλητοι έπιπροσθοϋντες γεννώσιν έν 
Ιυ.οί μέν τήν θλίψιν κκί τήν στενοχω- 
Β’ίαν, εν τη αδελφή μου δέ τά  δάκρυα, 
τήν οδύνην, τόν θάνατον! Δέν λέγω  
τ ίποτε περί σοϋ, δ ιότι άναμφιβόλως 
καί σϋ πά σ χει;, άν οχι δ ι’ .άλλο, αλλά  
δ ιότι βλέπεις θλιβόμενονκαίπάσχοντα 
τόν αδελφόν σου. Μή γένοιτο νά σέ 
συμβουλεύσιο νά πράςης τ ι απρεπές, 
ουδέ τείνουσι προ: τοιοϋτό τι ο: λόγοι 
μου 'Όλοι εΐμεθα τέκνα τής αυ :·Τ\ς 
Φύσεοις, τοϋ αύτοϋ Θεοϋ, δ'στις άναν- 
τιοοήτως δέ·/ τηρεί λογαριασμόν ε:ς 
τίνα θρησκείαν άνήκει έκαστος ημών. 
θ ά  ήυ.ην ό κακοηθέστερος τών φίλοιν, 
εάν, έκυ.εταλλευόμενο; τας παρούσας 
δυσ^ερείας, έπλούτιζον τούς πιστεύον
τας εις Μωάμεθ κατά έ'να, καί θά ησο 
ό ελεεινότερος τών ανθρώπων, εάν, ω
θούμενος ΰπό συμφέροντος, ει καί τοϋτο 
άφορα ε:ς άγιον σκοπόν, ήλάττονες τήν 
μάνδοαν τοϋ Ίησοΰ κατά h  άρνίον. 
Τοιαΰτας έχων ιδέας περί θρησκειών, 
αείποτε έμίαησα καί έβδελύχθην τούς 
άλλάσσοντας τήν π ίσ τιν  ώς πεπαλα ιω -
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μέν ον ένδυμα, άναλόγως τών συμφε- 
ρόντων χ.7.1 των τυεοιστ&σεων.

—  Ευγε, Ά χ μ έτ  ! εύγε, αδελφέ 
μου ! αί ϊδέαι σου με κάμνουν νά σέ 
αγαπώ  περισσότερον, εάν δύναμαι νά 
ευρώ άγαπην μεγαλειτέραν tv τνί καρ- 
δία μου, νά σε λατρεύω....

—  ’Εάν εςηρτατο άπό εμέ, θά σέ 
έλάμβανον πάραυτα έκ τής χειρός, θά 
σέ ώδήγουν κ α τ ’ ευθείαν εις τον θά
λαμον τής αδελφής μου, δπου θά τνί 
ελεγο ν : «Χ αληλιέ, ιδού δ Πέτρος, σοί 
τόν δωρώ, έχε τον αιωνίως σύντροφον 
καί σύζυγον » ’Α λλά τ ί κάμνεις τόν 
πατέρα, δστις, μεθ’ δλην τήν πρός σέ 
αγάπην του, θά είναι ικανός νά μέ 
φονεύστ], άμα άκοόσας τοιαύτην πρό- 
τασιν, τ ί κάμνεΐί την μητρυιάν μου, ή 
όποία θά σηκώσν) τόν κόσμον μέ τας 
κραυγάς της, τ ί κάμνεις έπί τέλους 
δλον τόν κόσμον ; Καί δμως, Πέτρε 
μου, χάριν ίλ ώ ν  αυτών τών προλή
ψεων, ό'έν είναι δίχαιον ν’ άποθάνη ή 
άδελφή μου. Εΐπον ! Εΰρέ τώρα σύ τό 
μέσον της θεραπείας, αδελφέ, διότι 
έμοΰ ό νους έκουράσθη.

’Επί πολύ ό Πέτρος έσκέφθη, ά λ λ ’ 
ούόένα ηδυκηθη νά εύρη τρόπον. Καί 
βεβαίους ήτο αδύνατον νά ευρεθή τοιοΟ- 
τος, προκειμένου περί ζητήματος τό
σον σαφώς δυσχερούς. "Ο,τι καί άν 
εσυλλογίζετο, τω  έφαίνετο ότέ μέν 
άπρεπες, ότέ δέ παιδαριώδες.

—  Λοιπόν τ ίπο τε , τ ίποτε ακόμη 
δεν κατωρθωσες; ηρώτησεν αίφνης ό 
Ά χ μ έτ  εγειρόμενος Έ γώ  νομίζω δτι 
εύρον καί δτι έσώθημεν.

Τό μέτωπον τοΰ Πέτρου πάραυτα 
ήκτινοβόλησεν υπό χαράς.

—  Νομίζω δτ ι.... υπέλαβεν ό Ά χ 
μέτ παρατηρών διαρκώς τήν εικόνα, ην 
πρό ολίγου ήτοιμάζετο νά κατασχίση 
ο Πέτρος, νομίζω δτι ... ά ! ν α ί ... 
ναι !.... δέν είναι άσχημον.... Τί λέγεις 
σύ, Πέτςε;

—  Ά  λ λά ποιον ;
 ̂ —  Δέν νικούσες ; Νά τής κάμης τήν 

εικόνα, άνέκραξεν ό Ά χμ έτ , δστ ι;, ά- 
φαιρεθείς έκ τής σκέψεω;, ένόμιζεν δτι 
εϊχεν ηδη διακοινώση τήν ιδέαν του τω 
IJstcoj.t ·

—  Ά λ λ α ....
Μη, μη συλλογίζεσαι.... έγώ α

ναλαμβάνω νά πείσω τόν πατέεα . 
“Εν μόνον μέ κάμνει νά μή καθησυ
χάζω  ̂ καθ’ ολοκληρίαν, δτι ή προτασις 
αυτή δέν είναι θεραπεία, ίσως μάλιστα 
είναι όείνωσις του κακού, αλλά  τ ί νά 
γείνη ....

Ειιί τοΰ παροντος διορθοΰμεν το 
πρα . μα, έως παρελθη η οργή τοΰ Θεοΰ.

Πλήν, Ά χ μ έτ , έγώ ....
Περί ενός ζητήματος δέν ένό- 

μκτα καλόν νά κάμω λόγον έκ φιλικής 
λεπτότατος. Ά λ λ ’ οί δ ισταγμοί σου

μέ βιάζουν νά έςηγηθώ σαφώς. Μέχρι 
τής στιγμής, καθ’ ·?1 > εισήλθον εις τό 
σπουδαστήριόν σου, ηγνόουν τά παντα , 
\ μάλλον τά  ήμίση’ ά λλ ’ ή έν αϋτώ 
είσοδος μέ διεφώτισε. Ή πληθύς αΰτη 

ών εικόνων τής Χ αληλιέ, καί ση- 
μείωσαι δτι δέν παρήλθε χρόνος πολύς 
από τής τελευτα ίας έπισκέψεως μου, 
δτε ουδεμία ϋπήρχεν εάν υπήρχε 
καμμία, θά ήτο κεκρυμμένη, μοί κατέ
στησε φανερά τά  πάντα. 'Π αυτή νό
σος κατατρώγει καί σέ, Πέτρε, τό έν- 
νοίί. Ά λ λ ’ έγώ , δστις δέν έτόλμησα 
νά σοί ε ίπω , γ ι ί ν ο υ  M u vn o v J j i a  ος 
χα ί ή ά ό ε . ΐρ ή  μ  ου e l y a i  iihxr) οο υ, έγώ 
απα ιτώ  παρά σοΰ τήν σωτηρίαν τής 
αδελφής τοΰ άδελφοΰ σου, τής αδελ
φής σου έπ ί τέλους. Θά υποφέρνις μαρ
τύρια, τά ήξεύρω, θά είναι ανάγκη 
νά φαννίς ψυχρό;, απαθής, ένώ ή καρ- 
δία σου θά σπαράσσεται, προσπαθούσα 
νά κρύψν) τήν κατατρώγουσαν αυτήν 
φλόγα, θά ύποχρεωθτ,ς νά περιβληθτ,ς 
παγετώ δη αδιαφορίαν, ένώ ένδον σου 
θά άνακυκαται ήφαίστειον, άλλά  πρέ
πει νά ίιποκύψνις! Τ ίςο ίδ ε ! Πολλά- 
κις συμβαίνει πάθη φοβερά νά σβέν- 
νυντα ι, νά έςα τμ ίζω ντα ι. "Ισως, αδελφέ 
μου, καί άς τό εΰχηθώμεν άμφότεροι 
έκ καρδίας, άφοΰ άλλως δέν είναι δυ- 
δυνατόν γενέσθαι, ίσως καί τής Χα
λ ί λ ιέ  ή νόσος είναι παροδική, ίσο ς̂ 
σβεσθγί, ίσως έκλίπνι ! ’Επί τέλους θά 
ίδωμεν....

(ά κο λ ίυβ ε ΐ)

ΛΑΜΠΡΟΣ ENTAAHS

Ο A  A II IIΑ  Σ Α Σ

ΤΩΝ ΙΩ.\ΝΝ1ΝΩΝ*)

’Εν Ί ω  ννίνοις, αί γυναίκες^ αί συ
νήθους κοσμοΰσαι έαυτάς πλειότερον 
τών λοιπών ‘Ελληνίοων, όμοιάζουσι 
πρός τά άρχαια αγάλμ ατα  κατά τόν 
πέπλον, τήν ζώνην καί τήν θεραπείαν 
τής κόμης, διαφέρουσι δε κατά τήν έ- 
σθήτα. Χάριν πολλήν ε :; τό πρόσωπό ν 
των έπ ιχέει ή κόαη, εάν τε πλέκωσιν,

*) Ή περίεργο; αυτή ίια·ριβή πεοί τοΰ 
περιβόητου δεσπότου ·=% Ίΐ·πείρου ’Αλή Πο
σά μεΟηρμηνευδη ΐ/. ~τ; ~ ο Ι^χοντα Ιτ.··ν 
ΙνοοΟΐίοης Περΐήγήϊεω; τοΰ αγγλου ιατρού 
X /AavS, δυτι; ττί - ’.va ’/ρόνον οιοτ ίψβς 1/ 
Ίωοννίνοις καια τ4 ΐ τοΰ /πΟ’ ήμας
α.ώνο;, ηλθεν ε. ο χε'.οτά α; σείσει; rrpoc τό 
ootspjv Τεκελενιώτην. Σήμερον, ότε ττρόκεt— 
τα', να ο ελεσβή ή έΟν.χ.ή άπΟΛοτάστασ ς 
τής Ήτε ρ .υ, [ϊεβΐίως ο! άναγνώτται θχ οιε- 
:ελθ ■ οί t-ετα οΐα-ε’ρον ο̂, τήν ύ·το αύτύ-του 
μάρτυρο,- σκιανρα^ουμένην ϋυσ!θννωμ{#ν πο
λυμήχανου δυνάστου, ου 6 βίος καί ή πολι
τεία είναι ε/. τών €ο·.κωοεσ·:άτων έ~εισοοίων 
1/ τϊ) ίι.ορία τής άνατ λής τών νεωτέρων 
χρό ων· 2γ·μ· «Κ/,ε:οΰς·ι>

βοστρυχίζωσιν, εάν τε έχ «σ ιν  αυτήν ά- 
νειμ ίνην' καί τήν βάπτουσι δέ πολλά- 
κις έπιπάσσουσαι λεπτήν κόνιν φυτοΰ 
έξ Αφρικής, δ ι’ ού προσλαμβάνει χρ%Λα 
ςύλου mahagonX. Τό Ιθιμον τοΰτο τη
ρείται άπό τοΰ δεκάτου έτους τής ηλι
κίας έως τοΰ γάμου" άκολούθως τά 
χρώμα γ ίνετα ι μελάντερον τοΰ κό.να- 
κος καί προςενεΐ σφοδροτέραν τήν « ν - 
τίθεσιν πρός τό τών πα^μ τλεκοο ’.ένων 
ε:ς τήν κόμην μαργαριτών καί χρυσών 
?] αργυρών καταγμ άτω ν καί νομισμά- 
t o j v . cO πλήρης κόσμος τών ‘Ελληνί- 
δων είναι έτ ι μάλλον άχαρις καί παρά 
φύσ ιν  ώς έν τοίς άρχαίοις χρόνοις οϋτω 
καί νυν αί έλληνίδες ποιούνται πολλήν 
χρήσιν τοΰ ψιμυθίου. Βάπτουσι λοιπόν 
καί πυκνοΰσι τάς όφρΰς φροντίζουσα·. 
κατά  τόν Άνακρέοντα κίνα μή διακό- 
πτω σ ι μηδέ μίσγωσι τό μεσόφρυον»· 
μελαίνουσι περιπλέον τά  βλέφαια καί 
τρίβουσι διά φύκους τούς δνυχας έ'ως 
ού άποβώσιν υπέρυθροι. Τοιούτοιν κο
σμημάτων κατάχρησις μεγίστη γ ίνετα ι 
έν τοΐς γάμοις καί τα ΐς θρήσκευτικαΐς 
τελετα ΐς .

Προσκληθείς ΰπά τοΰ βεζύρου Ά λή  
πασά νά τόν έπισκεφθώ ώς ιατρός έπ ί 
τινας ημέρας, ά'σμενος έπελαβόμην τής 
ευκαιρίας ΐνα σπουδάσω άκριβέστερον 
τόν χαρακτήρά του. "Οτε πρώτον πα - 
ρέστην ενώπιον του, είπέ μοι. κ ’Επι- 
«θυμήσας πρό πολλοΰ νά συμβουλευθώ 
»άγγλω  ΐατρώ, χαίρω δτι άπεφάσισας 
»νά διατρίψνίς χρόνον τινά  παρ’ ήμΐν. 
»Μη φοβηθής t-ήν παρουσίαν τοΰ διερ- 
Μμηνέως μου Κολοβοΰ· λάλησον παο- 
»ρησία καί άνυποστόλως, δ ιότι αΰτός 
«είνα ι παλαιός καί δ πιστότατος τών 
))θεραπόντων μου, έπ ίσ τα τα ι όέ είπερ 
»τ ις  ά'λλος τά κατά τόν πρότεαον βίον 
))μου». Διηγήθη μοι έπ ειτα  μετά θαυ
μαστής ά'.ριβορρημοσύνης τήν ιστορίαν 
τών σωματικών παθημάτων του, ών 
τά μέν ήσαν απόρροια προλήψεων η ε
ξημμένης φαντασίας, τά  δέ έμαρτύρουν 
κρίσιν υγιαίνουσαν καί ίσχυρχν. £]Ι α
σθένεια του δέν ήτο επικίνδυνος’ προήρ- 
χετο έκ τής πιοοαινούσης ή λ ιίία ς  καί 
τωνπροτέρων ταλαιπωριών, κπήτει δ ί 
μέτρα προφυλακτικά. Ά φ  ούέτελείωσε 
τήν διήγησιν κα\ άπεκρίνατο πρό, δ ια 
φόρους κλλας ερωτήσεις μου, τω  είτ:α 
δτι τήν επαύριον θά έκόμιζον αυτώ  έγ- 
γοαφον τήν διάγνωσίν μου. Τή έσπέ;:/. 
συνδιελέχθην ώραν ικανήν τώ  ί’ατρώ Κ. 
Μεταςά· 6πό τούτου δέ ακολουθούμε
νος τή υστεραία έπεσκέφθην τόν βεζύ- 
ρην καί πάλ ιν  ήκουσα παρ’ αύτοΰ φό
βους μήπως άποθάν^ υπό ύδρωπος, ώς 
ό πατήο του- άφ ’ οϋ διεσκέδασα τούς 
φόβους του, προσήνεγκα αΰτώ  ιτ α λ ισ τ ί 
συντεταγμένην τήν δ ιάγνωσίν μου, ην 
παραχρήμα δ ιέταξε νά τω  μερθεμηνεύ- 
σωσιν εις τήν καSωμιλημένην έλληνι-



κ η ν  τελευταΐον έκφράσας βαθεϊαν τήν 
ευγνωμοσύνην του ΰπέσχετό μοι δτι 
αυθημερόν θά έξετέλει τάς συμβουλάς 
μου. Τόν βεζύρην έξηκολούθησα έπ ι- 
σκεπτόμενος δτέ μέν ώ ; ιατρός, ότέ δέ 
ώς ξένος" πολλάκις παρεκάλεσέ με νά 
μείνω παρ’ αΰτώ  ώς ιατρός έφ’ οίωδή- 
ποτε δρω αυτός έγω  ήθελον προτείνν;· 
άκούσας δέ δτι τοΰτο ητο αδύνατον, 
ίκέτευσέ με νά παραμείνω τουλάχιστον 
δωδεκάμηνον· εγώ δμως καί πάλ ιν  ήρ- 
νηθην άνακοινώσας αύτώ  είλικρινώς ό
ποια έν τι) πατρ ίδ ι μου έπεδίωκον β χ ί -  
δ ΐιΐ. Έ π ί δύο δλους μήνας προσεπάθει 
ο γράμματεύς του νά μεταπείσνι μ ε- καί 
αυτός δέ ό βεζύρης διά φιλοφρονεστά- 
των φράσεων, $ς είχε πάντοτε προ
χείρους, άσάκις ήθελε νά επ ιτύχα  σκο- 
ποΰ τίνος, εϊπέ μοι δτι οΰτε χοημάτων, 
ο υτε τιμώ ν, ουτε άλλου τινός θά έοει-
(Ν η ι > rοετο, οπως καταστήσει μοι ευαρεστον 
τήν διατριβήν έν Ίωαννίνοις. ‘Η τελευ
τα ία  μου ά'ρνησις τόν έλύπησεν οΰχί 
μικρόν, έκπληκτος δέ άνεφώνησε αυ- 
πέρμετρον, τή άληθεία, πρέπει νά Ί -  
χγ,ς έν ’Α γγλ ία  περιουσίαν, άφ’ ου ά- 
ποτόμως περιφρονεϊς τάς προτάσεις 
μου»· παρηγορήθη δμως μαθών δτι θά 
τόν έπεσκεπτόμην έπιστρέφων έξ ’Α
θηνών και άλλων χωρίων τής ‘Ελλάδος.

Σκοπόν sty ον κυρίως νά έπιστρέψω 
εξ Ίωαννίνων είς Λευκάδα, οπως έκεΐ- 
θεν μεταβώ αμέσως εις Πελοπόννησον, 
δ ιότι έν Αευκάδι είχον καταλ ίπη  τά  
πλείσ τα  τών κιβωτίων μου. Ό βεζύ- 
ρης παρεκάλεσέ με νά έπισκεφθώ τόν 
έν Λαρίσγι τής Θεσσαλίας διατρίβοντα 
καί υπό διαφόρων χρονίο^ν νοσημάτων 
ταλαιπωρούμενον υιόν αΰτοϋ Βελή πα- 
σάν, προθυμηθείς νά παραλάβν) τά  κ ι
βώτιά μου έκ Λευκάδος ό ι’ ήμεροδρό- 
μου καί να τά  άποστείλνι οΰ μόνον είς 
Λάρισαν αλλά καί Κπειτα είς Αθήνας, 

(ακολουθεί).

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΙΝΙΓΜΑ Κ'

Π * ΰ λ ο ς -  Α υ λ ό ς

Έ λυσε δέ πρώτη αυτό η Κυρία 'Α 
θήνα  Α. Ε νυά .Ιη ,  ήτις καί προσκαλεί
τα ι νά λάβνι τά δώρον, διά τοΰ εξής 
έξαστίχου
Το αίνιγμα εΐν’ ευ/.ολον καί ip/ετά ώραίον, 
Θα ητο πλήν καλλίτερον, 3-j είγε /άτι πλέον. 
Ό Γ1 α ΰ λ ο ς δέ καί ό α ύ λ ό ς ξιν’ ή διττή

[του λύοις,
ΠρόσΟϊυον »αί to α U λ ο c οπως το ζαΧλωπίσ^ς 
Μικραν άναγραμμάτισιν 3ν τώρα παρεμβά~

Ή 8 α λ ο ς θά έςα^θή ποσώς μή άνκριβάλλγι;.

Κ ατόπιν αί Κυρίαι Ειρην/Ι Θ. Γ/.ί/.α> 
Ε λένη I. Λεοντίδου, Κονδυλία Α. Λ., 
’Ελένη Κολποδίνου καί Μαρία Φ. Κον- 
τολούρη· οί κκ. ’Αλέξανδρος Σκαλίδης, 
Εΰθ. Π. Ά γγελή ς , Π. Μαζαράκης, Γ. 
Α. Στρατός, Μ. Σαχτούρης, Β. Μητί· 
λας, ’Αχ. Π. ’Αντωνιάδης, I. Ε. Φορ- 
νέζης, Βρ. Δημάκος, “Όθων Στεφόπου- 
λος, I. Ζ. Ψαρρας κ τλ .

Έ κ τών Ε παρχιών, 6 έν Πάτραις κ, 
Γεώργιος Παππάζογλους δστις μή ών 
συνδρομητής τοΰ Παρθενώνας, αποκλεί
ετα ι τοΰ δικαιώματος τοΰ δώρου.

ΑΙΝΙΓΝΑ ΚΑ'

Όσοοάνθητι τό μϋρόν μου
τό μϋρόν μου καί μόνον 

κα ί τό άγνόν μου άρωμα
βασιλικώς έκπνέον 

σοί μελωδεί τον έρωτα
τών μάγων άηδόνων

το τέκνον τής άνοίξεως,
τό στέμμα τών άνθέων.

’’Ω άνθος ! εν σου φίλημα
μυρόεν, b j  άκόμη, 

πριν έπιπέσωσι ψυχροί
οί λύτα ι άνατόμοι.

Οϊ άνατόμοι! Αυστυχή,
καί ευΐσμέ μου φ ίλε, 

τ{ δύνανται έπάνω σου
νά ανατάμουν αΰτοι ; 

είσαι πτω χόν. Το άρωμα
τά μόνα σου τά  πλούτη. 

Καί δμως ιδε ! δύνανται
αί λαιμητόμοι σμΐλαι 

έκ τής άνθινης θέσεως
τοΰ ΰψηλοΰ σου θρόνου 

νά σέ κρημνίσουν είς όδόν
μετά βαρέος τόνου,

3Α λλ’ είς οδόν είναι πολϋ
φρικώδες νά βιώστ,ς 

αρώματα μυρόεντα
i y .i l ,  κ ’ ένταΰθα χώμα·

Είναι φρ ικτ’ ή άντίφασις,
είναι πολλή ή π τώ σ ι; 

καί νά σέ φέρω άφες με
είς τό μυρόεν δώμα....

Πλήν δτ’ είς κόνιν κυλι«τθΫί
άπόλλυτα ι τφ  δντι, 

κ ' είς τήν οδόν δέν εμεινε,
δέν εδρον παρά.... *Ον τ ι.

Φ. Κ.

Είς τόν πρώτον λύτην έκ τών ci>r- 
<*ρο/ιητώ*' τοΰ ανώτερου αινίγματος δί-· 
δεται μία ώραία είκοίν.

'Ο « ΤίαοΟε'ών » αγγέλλει παν 
β’.βλίον ουτινος άντίτυπον τ,9ελε 
στ αλτ, ασφαλώς πρός τήν ΔίεϋΟυν-· 
σιν.

π ά ν τ α  ν έ ο ν  έ γ γ ρ α φ ο μ ε ν ο ν  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ν  π ρ ο π λ π ρ ό ν ο ν τ α  τ ή ν  έ τ η σ ία ν  ή  έ ξ α -  

μ η ν ί α ί α ν  σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ ε  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  τ ό  ώ ρ α ίο ν  μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α  τ : ΰ  δ ιά σ η μ ο υ  

γ ά λ λ ο υ  μ υ θ ισ τ ο ρ ιο γ ρ ά φ ο υ  Μ Ε 1 1 Υ  ® Ο  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  X E ? S Ι Ε Ρ Ο Σ  j  ω ρ α ίο ς  τ ό μ ο ς  

|εκ  3 0 0  σ χ ε δ ό ν  σ ε λ ίδ ω ν  τ ιμ ώ μ ε ν ο ς  α ν τ ί  δ ρ α χ .  5 .  '

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Α Ι  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α Ι  -

Έν Α θΉ Ν Α ΙΣ  |ν « ο  γρακείω τοΰ «Παρδ^νώνος» Ιπ ί τής διαιτταυρώσεω; τ ω ν  οδών Πειραιδις κ ? ί Γερανιού άρ;9· 3 0 .

Έν ΣΥΡΩι παρά τω κυρ'ω Δ. Άδηναίω,
Έν ΠΑΤΡΑΙΣ πα^ά τώ κυοίιρ Σπ. npivaprj.
Έν ΝΑΥΠΛΙΟ1, παρά τώ κυρίιο Παύλω Ία-ρώ. 
Έν ΧΑΛΚΙΔΙ 7:api τώ χυρίω Γ. Ν ΦιλαρέτΜ. 
Έν ΘΗΒΊΙ Ϊ̂ παρά τώ γραιρείω τή; >·Σαιγγός,»

Έν ΙΘΑΚΜι παρά τώ ζυρίω Κ. Ν. Π;υλάτω.
Έν ΚΕΡΚΥΡΑι παρά τώ ζ· ΓΙ. Άποατολοποΰλω.
Έν ΖΛΚΤΝΘίίι παρά τώ κ. Σ· Τσακασιάνω.
Έν ΚΩΝ/ΠΟΑΕΙ παρκ τώ κ. Όδυσσε: Παναγοπονλω. 
Έν ΒΡΑΙΛΑι παρά τώ κ. Κλϊάνθει Παπάζογλη.

ΤΤΠΟΙΣ « ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ »


