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A. I. Καλογεροπούλου. Τδ παραλήρημα t Διή- 
γτ,μα).

Καμόίν;· Αί Λουσιάδες (Μετάγρασις X. Χρηστό· 
βαοίΐη )

Ποίηαι; καί πραγματικότης (Έκτον Γερμανικοί./
Άνατόλ Φρίνς. Μαρία ή Μαγδαληνή (Μετάφρασις 

. 'Αλ. Δουζίνα /
Αίμ. ' Βουρϊιλ- Ή ‘Αναστήλωσα τον Παρθε- 

νώνος.
Victor Hugo, θάλασσα. (Ποίησα, κατα μετάφρασιν Γ. 

Ζερμπίνη.)
Η. Klunget*. Ό Ιπτάμενος ’Ολλανδός (Κατα με· 

τάφραοιν Δ· Τ-)
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπδ Δάψνιδοί. (Τό άρχ. Σν·
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τέ&ριι»· — ‘II > Αντιγόνη ■■. — Ή εκϋεαις τοΰ Παρ
νασσόν.·— Τα λ· γοηαίγνια τοΰ μηνός./

Καλλιτεχνική κίνηβις.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ό Τίφος Κωνσταντίνου τού Παλαιόλδγου. 
Π. Μα&ιόπούλον. — Όβδς Πανεπιστημίου, 

I·’. Stuck "Αγγελος ψύλαί τοΰ Ιίαραδείσου. 
Ή Βασίλισσα τή; ’Αγγλίας.

Θεώνη Ιίακα.

Ν. Κυπαρίσσης.

Τό ΙΙαγνεριανόν μελόδραμα (Εικόνες ίκ τον .Χρνσοΰ 
τοΰ Ρήνον·, τνς εΒαλκνρηί·, τον -Σίγφρηδ· καί τον 
• Λνκόφαιτοί των θεών ./
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή Τριλογία τοΰ μυστηρίου ύπδ Σπ-υ ρ ί δ ων ο ; 

Παγανέλη. βίϊον χόμψδν τομίδιον έξέδωκεν d 
ήδύ; λογογράφο;. Eire πεζά ποιήματα, λυρική; 
χαί φιλοσοφική; έμπνευοεω;, εί; τήν Ι'έννησιν, ιδν 
θάνατον καί τήν Άνάσιασιν τοΰ Χρισιοΰ. Τιμή λε
πτά 50.

Τά θηρία. 64·ν τομίδιον τον Συλλόγου προ; διάδυσιν 
ωφελίμων βιβλίων περιέχει διηγήσεις κυνηγίων ίια- 
φόρων θηρίων εί; ’Ασίαν καί ’Αφρικήν χαί σχε
τικά; περιγραφά; των ιόπωνκαί τών ηθών τών εκεί 
κατοίκων Προσεχώς έκδίδονιαι Πειράματα 
Φυσική ; ύπδ Β. Αίγιιήεου καί "Ασωτοι Υιοί 
διήγημα έκ τόν ’Αγγλικού.

Συμφωνίαν Ποιήσει; Στ. Σπεράντσα Έν Σμύρνη 
Δρ 1,50 Εΐνε ή πρώτη ονλλογή, μέ τήν όποιαν Εμ
φανίζεται ό νεαρό; ποιητή;, άλλά δέν εΐνε καί τά 
πρώτα ποιήματα, διότι πολλάκι; ένεφανίσθη δ ποιητή; 
εί; περιοδικά. Εί; τα; τάξει; τών νέων ποιητών, τών 
φιλότιμων καί ενσυνειδήτων, εκλεκτήν θέσιν καια- 
λαμβάνει ό συμπαθή; έκ Σμύρνη; ψάλτη; μέ τά; 
•Συμφωνία;· τον.

Λεύκωμα Παναγίου Τάφου. — Έξεδόθη εΐς δευτέραν 
ίκδοσιν, πληρεοιέραν καί πλοτοίω; είκονογραφημενην, 
επιμελείς τών κ.κ Μανιακή καί X 'Ηλιοπόΰλου. 
Εΐνε πολύτιμον βοήθημα διά πάνια "Ελληνα θέλοντα 
τά εχη σαφή Ιδέαν περί τον τάφον τον Σωτήρο;, 
άμα δέ θά υποστήριξή διά τή; αγορά; τον ώραιοτάτον 
αΰτοϋ Πανελλήνιον λευκώματος ίνα κατ' εξοχήν χρι
στιανικόν καί έθνικδν σκοπόν. Τιμάται 6 δρ. Τδ 
πρόσεχε; Ιτο; θά έκδοθή δεύτερο; τόμο; τον Λευκώ
ματα; μέ νέα'ν ολω; ύλην. „

• La Revue mondial?». Έκδίδεναι εί; Ποριαίον; 
δί; τον μηνός.Έχει οννεργάτα; τον; διαπρεπέστερου; 
Γάλλον; συγγράφει;. Γραφεία έν άδιβ Latlitte ί5.

ΤΗΔΕΦ2Ν0Ν
Βυζαντιολόγω. — Ή Εκκλησιαστική μουσική εί; τδ 

Ώδείον έπιτελεΐ προόδου;. Τριάκοντα μαθητοϊ φοιτώοι 
μετά πολλον ζήλον. Καθηγητή; εινε ό κ. Ψάχος.

Φοιτητή.— Μά; Ιρωτάτε αν τά χορικά τή; ’Αντιγό
νη; τον κ. Σάκελλαρίδου έπληοϊασαν ιά τού Μένδελσων. 
Τήν άπαντησιν εδωοεν ό Μπάουτσερ.

‘Ερασιτέχνη.— Ή συγκόλλησι; τον ’Εφήβου υπήρξε 
πλημμελή;. Καί δ Μπονά έξεφράσθη δυομενώ;, καίτοι ό 
Άνδρέ εΐνε συμπατριώτη; τον.

2 Π. Πάι ρα;. θέλετε είδήαει; διά τήν μι; Δονγκαν, 
ή μάλλον Δάγκαν; Έσχάτω; εΐχεν μεταβή εί; Αίγυπτον 
ϊνα σπονδάοη. τον; αιγυπτιακού; χορού; εί; τά; παραστά 
σεις τά; οωζομένα; εί; τ' άγγεϊα καί τά; εικόνα;. Αλλ’ 
ή τελευταία εϊδησι; εΐνε δτι ενα; δανειστή; τη; τή; έκοι- 
νοποίησεν αγωγήν, ή δέ Άμέρικανί; χορεύτρια έξυλοφόρ 
τωσεν εντδ; ιού ξενοδοχείου τδν δικαστικόν κλητήρα καί 
ώ; αληθινή Δάγκαν, έ δά γ κ α σ ε ν αυτόν !

Φίλφ Φ. — Τδ έν ΙΙοστώνη Μουσεϊον τών 'Ωραίων 
Τεχνών εινε i'v έκ τών πλονοιωτάτων τή; ‘Ομοσπονδία;, 
τρεϊ; δέ αίΰονσαι αυτού εΐνε αποκλειστικοί; αφιερωμένοι 
εί; Ελληνικά; αρχαιότητα;, αΐτινε; εΐνε. κατατεταγμέναι 
χρονολογι-κώ;. Έν μιρ. ιών αιθουσών, ήτι; εΐνε γνωστή 
ύπδ τό όνομα «Παρθένων-, ύ.τάρχει πιστή άναπαράοτασι; 
τή; ‘Λκροπόλεως, ώ; αύτη εχει σήμερον. Έν έτέρη αι
θούση υπάρχει μία έκ τών πλονσιωτέρων συλλογών ’Ελ
ληνικών άγγείων, εί; διάδρομον δέ ιού αύτοΰ μουσείου 
ύπάρχόυοι τοποθετημένα κατά σειράν πο-Ιλά 'Ελληνικά 
αγάλματα.

Παρακαλοϋνται οί κ.κ συνδρομή- 

ται επαρχιών και έξωτερικον δπως άμα τή 
λήγει τοϋ παρόντος φύλλου άποστειλωσιν 
άπ’ ευθείας πρδς τήν έν Άθήναις 

Διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης* τήν συν

δρομήν των τοϋ Ε’. έτους.

ΧΑΓΤΟΠΟΔΒΙΟΚ ΠΑΑΛΗ ΕΑΓ ΚΟΠΙΑ
Ίδρυθ&ν έν ‘Αθήναις κατά; τά έτος 1870

Έν αύτφ πωλοϋνται λιανικώς καί χονδρικώς εκτός 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και χάρτου καί 
τά έν τώ ίδίιφ ατμοκινήτφ έργοστασίφ κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι'

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς επιχρυσωμένα;. Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης και φάκελλοι. Γλυπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες 
διά θύρας έπϊ σμαλτωμένων ελασμάτων.

ΈπιΟνεπτύρια κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.
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και διανέμεται μετά τοϋ παρόντος, φύλλου τής «Πινακοθήκης* ή θαυμασία 
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■■Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ·
Αρχαία ’Ελληνική σκηνή, έργον τοϋ έπιφανοϋς ζωγράφου Rochegrosse.
Η φωτοτυπία αυτή διανέμεται δωοεάν εΐς τούς συνδρομητάς■ τούς προ

πληρώνοντας τήν έτησίαν συνδρομήν τοΰ Ε'. έτους.

Οί μή πληρώσανε;; έτι α; σπεύσωσιν, διότι ολίγα μόνον έξειυπώθηοαν άνιίιυπα.



Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ'. 
(Φ

ω
τοτυπ

ία Β
. Π

απ
αγιανοχούλου).

“Π
ΙΝ

Α
Κ

Ο
Θ

Η
Κ

Η
,,. 

1905
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TO ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

ΛΟΣ ό κόσμος την «κα
μάρωνε διά τήν εύμορ- 
φιαν της, διά τήν ά- 
θώαν παρθενίαν της,διά 
τά ωραία της λόγια. 
Άλλ’ αυτή ένα καί 
μόνον συνεπάθει. "Ενα 
νεώτατον ιατρόν, δστις

έφημιζετο’ όχι μόνον διά τήν επιστήμην του, 
άλλά καί διά τήν καλοσύνην του. Οί συμμαθη- 
ταί του τόν παρομοίαζον μέ κόρην.

Καί έπλέχθη είς τήν καρδίαν τής κόρης ό 
έοως μέ τούς μυρίους ιστούς του. Όλη ή καρ- 
δία. της είχε περιτυλιχθή άπό τά λεπτότατα 
καί ισχυρότατα νήματα, τά όποια ειχον έξυ- 
φανθή άπό τά τόξα τοΰ μικροσκοπικοΰ θεού.

Ό ιατρός είχεν ήδη πιστήν έρωμένην τήν επι
στήμην, ή οποία δέν τοΰ άφινε καιρόν διά νά 
εινε ενήμερος εΐς τάς όφθαλμοβολάς.

Έάν ποτέ εκαλείτο ώς ιατρός νά έξετάση 
τήν καρδιάν της, βεβαίως έκεϊνα τά νήματα δέν 
θά τά έβλεπεν,αυτός ό οξυδερκέστατος καί νοη- 
μ.ονέστατος.

Δύο έτη έπέοασαν καί έβλέποντο πότε τυ- 
χαίως εΐς τόν δρόμον, πότε εις κανέν φιλικόν 
σπήτι, έν ήμόρα εορτής.

Κάποτε «περνούσε καί άπό τό σπήτι της 
μεταβαίνων εΐς (ατρικάς επισκέψεις.

Κάνεις άπολυτως δέν «γνώριζε τό μυστικόν 
αυτό αίσθημά- ούτε ό ιατρός, δστις είχεν έξ ολο
κλήρου στρέψη τήν προσοχήν του είς τήν θερα
πείαν τών ασθενών

Μόνη αυτή, ώς έν θερμοκηπίφ,έκαλλιέργει τό 
πολύτιμον άνθος τής άγάπης. Καί όμως όλοι τήν 
έζήλευον όσοι τής ώμίλουν. Καί αυτή, κατά
μονη, είς έν περιβάλλον άπό γλυκυτάτους πόθους, 
άπό γαλήνην ρεμβασμών, ήρκεΐτο νά όνειοοπολή.

Τήν έβάσκαναν. Τέτοιο σώμα, τέτοιο πρό
σωπο, δέν ήμποροϋσε παρά νά έπισύρη καί μάτια 
πονηρά, φθονερά, επικίνδυνα. Ήσθένησε- μία 
άσθένεια τήν «βασάνιζε οργανική. Κάτι ήσθά- 
νετο εΐς τά στήθη της, τά όποια χειρ δέν ηγ- 
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γισε, οφθαλμός, γυμνά, δέν άντίκρυσε. Ή χιών 
έκείνη τής σαρκός τόσον ρυθμικώς άναπαλλο- 
μένης «κάλυπτε κάποιον μαύρον όγκον, μολυ
σματικόν καί άνελύετο βαθμηδόν, μάτην άνα- 
μένουσα τό θάλπος τής επιστήμης.

Έξηκολούθει. νά καλλεεργή έν τή καρδία τό 
άνθος τής άγάπης, άλλά καί ή νόσος έξηκο- 
λούθει το άπαίσιον έργον της, ύπονομεύουσα τάς 
τρυφεράς λευκορροδίνους έκείνας σάρκας.

Ό πόνος τήν έβασάνιζε καί έπί τέλους τής 
ήνοιξε τά χείλη. Οί οικείοι άνήσυχοι προσέτρε- 
ξαν είς τόν ιατρόν. Έγχείρησιν διέταξε, καί ή 
έγχείρησις μόνον εΐς τό νοσοκομειον θά έπιτύγ- 
χανεν.

Ητο μοιραΐον ιχ ύποστή τά παρθενικόν έκεϊνο 
σώμα διαπόμπευσιν’ νά σχισθή ανηλεώς, νά μο- 
ρανθή ύπδ τόν ψυχρόν χάλυβα τής χειρουργικής 
λεπίδος.

Όλα πρό τής σωτηρίας ύπεχώρησαν. Αιδώς, 
θάρρος, παρθενία, έρως.

"Επρεπε νά διαμφησβητήση άπό τόν θάνατον 
τοιοϋτον θύμα εκλεκτόν ή επιστήμη. Έπρεπε 
νά νεκηση, άλλά πρός τούτο έπρεπε γυμνόν νχ 
εξαπλωθή τό άλ,αβάστρινον έκεϊνο σώμα επάνω 
είς τήν σιδηράν τράπεζαν—έσχάραν μάλλον — 
τοΰ χειρουργείου.

Μετεφέρθη είς τό νοσοκομείου καί τήν έπο- 
μένην θά έγίνετο ή έγχείρησις.

Τό πρωί τρεις νοσοκόμοι μέ άμεπτον λευκήν 
περιβολην καί μέ λευκούς κεκρυφάλους, πηγαινο
έρχονται άπό την αίθουσαν τών ασθενών εΐς τό 
χειρουργεϊον. Μία συγκίνησις, μία άνησυχία τάς 
θίγει, αυτάς, αί όποΐαι τοσάκις παρέστησαν εΐς 
εγχειρήσεις καί απέκτησαν πλέον τήν σιδηράν 
αντοχήν εις τά αιματηρά θεάματα.

Τό χειρουργείου πάλλευκον, ώς έυ ονείρου, ά- 
στράπτον έκ καθαριότητος. Μία χλιαρά άτμό- 
σφαιρα, μία θέρμανσις έκνευριστική κυριαρχεί. 
Υψηλά, άπό τούς θολούς ύελοπίνακας εισδύει 
ήσυχον τό ηλιακόν φώς καί πίπτει έπί τοΰ έδά- 
φουςτοΰ πλημμυρισμένου άπό ύδωρ.Τά έργαλεϊα, 
τά όποια εινε έτοιμα νά βυθισθοΰν εΐς σφυζούσας 
σάρκας, ψυχρά, λαμποκοπούν εΐς τό φώς, άπαι- 
σίως παρατεταγμένα. Ή τράπεζα μέ έν λευκόν 

επίστρωμα αναμένει τό θύμα. Πέντε βοηθοί, 
νεαροί ιατροί, εύθυμοι, μέ τάς λεύκάς έμπροσθελ 
λας των πηγαινοέρχονται. "Αλλοι ετοιμάζουν 
έργαλεϊα, άλλοι πλένουν τάς χεϊρας μέχρι τ5ύ 
άγκώνος μέ άφθονου σάπωνα. Αί νοσοκόμοι άλι- 
εύουν άπό τά βάθη τοΰ αποστειρωτικού κλιβά
νου άχνιζούσαςτάς γάζας, τούς βάμβακας, τάς 
όθό/ας. Εισέρχεται ό χειροΰργος. Νεώτατος, 
γλυκύς, χαιρετά δλους μέ ένα καλόν λόγον καί 
δλσΐ ύποχωρούντες τοΰ άνοίγουν ένα δρόμον.Άπα- 
λάσσεται άπό τό φόρεμα, γυμνώνει τούς βραχί
ονας, φορεϊτόν λευκόν πέτασσον καί αντικαθιστά 
τούς βοηθούς του είς τόν νιπτήρα. Ρίπτει ενα 
ταχύ βλέμμα είς τδν κατάλογον τών μελλόντων 
νά ύποστώσιν έγχείρησιν—εινε πέντε — καί όρίζει 
ώς πρώτην τήν κόρην.

Οί νεαροί ιατροί συνομιλούν άδιαφόρως, ώσάν 
νά εύρίσκωνται εΐς αίθουσαν ύποδοχής.

Μία κλίνη πενθίμως σύρεται άπό τήν αίθουσαν 
πρός τό χειρουργείου.Ό θόρυβος τών τροχαλιών 
ομοιάζει μέ νεκρώσιμον κώδωνος ϋπόκρουσιν. Τής 
λευκής θύρας τού χειρουργείου ανοίγονται καί 
τά δύο φύλλα. Σύρεται ή κλίνη, — ώσεί φέρε
τρου— έφ’ ής κεϊται ή άσθενής ύπτια, κεκαλυμ- 
μένη μέ μίαν κατάλευκον σινδονην ή κεφαλή 
νέρνει πρός τά κάτω, άνευ προσκεφαλαίου, α
δρανής. Τό χαριτωμένου έκεϊνο πρόσωπον, τό 
γελαστόν, κρύπτει προσωπίς έφ’ ής πίπτει κατά 
σταγόνας τό χλωροφόρμιον. Συγκλονίζεται ή 
κλίνη καί ή κεφχλή ύφίσταται αιφνήδια τι- 
νάγματα, ώχροτάτη, ώσεί νεκρά.

Όλοι, βοηθοί καί νοσοκόμοι, στρέφονται εις 
τόν θόρυβον καί μόνον ό ιατρός άπαθής, εξακο
λουθεί νά σαπουνίζη τούς βραχίονας. Ή κλίνη ή 
φέρουσα τδ πολύτιμον φορτίου τοποθετείται παρά 
τήν χειρουργικήν τράπεζαν.

Τέσσαρες βοηθοί διακρινόμενοι διά τούς ισχυ
ρούς μυώνας των |ΐεταφέρουν άπό τής κλίνης εις 
τήν τράπεζαν την ασθενή, ή όποϊα φέρεται 
αναίσθητος πότε έδώ καί πότε έκει.'Η σινδόνη 
άποσύρεται άποτόμως μέχρι τής κοιλίας. Έν 
θάμβος άφρώδους σαρκός άποκαλύπτεται- μία 
χιών έτοιμη ν’ άναλυθή ύπδ την φλόγα τών 
άδιακρίτων εκείνων βλεμμάτων, ύπό τόν ήλεον 
τής επιστήμης. Καί τδ στήθος έκεϊνο, τό όποιον 
έφιλοξένει τόσον ζηλοτύπως έν ■ αγνότατου αί
σθημα άπλούται ήδη, έτοιμον νά δεχθή τό μα- 
χαίρ^ν.

Λαμβάνονται δλαι αί προφυλάξεις κατά τών 
μικροβίων. Γάζαι καλύπτουν τά χείλη χειρουρ
γού καί βοηθών, οϊτινες κινούνται έχοντες τάς 
διαβρόχους χείρας ύψωμένας, ϊνα μή έγγίσουν τι, 
ώσεί ίκέτιδας εΐς τήν θεάν τής ύγιείας, ώσεί νά 
εβαινον είς θυσίαν, ένω εΐς τρίπους, ώσεί θυσια
στήριον, ύψούτο μέ μίαν λεκάνην πλήρη ύδατος 
καθαρού. Καί ήτο άληθής θυσία τού κάλλους 
καί τής παρθενίας ή σκληρά εκείνη έγχείρησις.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Κύματα ύδατος καί σταγόνες αίθέρος έχύθησαν 
είς τό λευκόν στήθος καί άφροί έσχηματίσθησαν 
καλύψαντες τόν άφρόν τής σαρκός. 'Εκατέρωθεν 
επιπτον οι μαστοί, σφαιρικοί, συμμετρικώτατ-ι. 
Εΐς βοηθός έπλυνε τδ μέρος δπου θά έβυθίζετο 
ή μάχαιρα. Ό ιατρός έπλησίασε καί μέ έν ξη
ρόν «Άρχίζομεν» «στηθοσκόπησε, έπέστησε τήν 
προσοχήν τού χλ.ωροφορμιάζοντος, έλαβε τδ μα
χαιριού καί χαράσσει τήν σάρκα κάτωθεν τής 
όποιας υποβόσκει ό σάραξ.

Ένας μικρός κλονισμός τοΰ σώματος, μία 
υπόκωφος βοή, ώσεί νά έξήρχετο έκ σπηλαίου 
ήκούσθη.Ό χειροΰργος προεχώρει είς τήν τομήν 
τής σαρκός, σιωπηλός, ώς έάν έτέλει ίεράν μυ
σταγωγίαν. Ένας άμύσταξ διοπτροφόρος ιατρός 
μέ μίαν βαθεϊαν αύλακα είς τήν κόμην ένη- 
γκαλίσθη τούς πόδας τής άρρωστου, ϊνα μή 
κινηθούν είς αΐφνιδίαν τυχόν άφύπνισιν. Κάποιος 
άλλος βοηθός ύπεστήριζε τήν κεφαλήν, ής ή 
άφθονος κόμη μόλις συνεκρατεϊτο διά λευκής 
γάζης.. Έγένοντο άλληλοδιαδόχως τομαί, άνα- 
σκαλεύσεις· τό αίμα δπερ ήρχιζε νά ρέη συνε
κρατεϊτο· δλων ή προσοχή είχε στραφή εις τάς 
σχιζομένας σάρκας. Είς τάς στιβαράς χεϊρας 
τοΰ χειρουργού είχε παραδοθή ή διάσωσις τοΰ 
λεπτού εκείνου σώματος. Οί ιστοί άπεκόπτοντο 
διά τής ψαλίδος, τά τριχοειδή άγγεϊα έθίγοντο, 
αί άρτηρίαι άπελινοΰντο, αί φλέβες συνελαμβά- 
νοντο διά τών αιμοστατικών λαβίδων,αί γάζαι ά- 
περόφων τό αίμα. Ή έγχείρησις οδυνηρά, αίμα- 
τηροτάτη, διήρκησεν ήμίσειαν ώραν. Αί σάρκες 
ήρευνώντο διά τής μίλης, άπεσπώντο, μέ τα
χύτητα άλλά καί άσπλαγχνίαν.

"Ηρεμα—ήρεμα ό ιατρός ώς νά μή συνέβαινε 
τίποτε, ξένος πρός τήν τραγωδίαν ής ήτο ό 
ήρως, έδίδασκε τούς βοηθούς οϊτινες τδν περιε- 
στοίχιζον καί έδιδε κάποτε διαταγάς. Καί τό 
σώμα, πειθήνιον, είχεν άφεθή εΐς τάς χεϊρας τοΰ 
ιατρού, ένφ μεταξύ μιάς παχύσαρκου νοσοκόμου 
καί δύο θεατών ιατρών, ούς έχώριζε έν σιδηροΰν κι
γκλίδωμα, διημείβοντο νεύματα χαριτωμένα. Ό 
έπί τών ποδών τής ασθενούς άναπαυόμενος βο
ηθός έμειδία ηδονικότατα πρός τήν νεαρωτέραν 
νοσοκόμον, ένφ είς άλλος, ολίγον μακρύτερα 
ήσχολεϊτο σοβαρότατα νά σκοτώση μίαν αύθα- 
δεστάτην μυίγαν, ής ή παρουσία καθόλου δέν 
συνεβιβάζετο μέ τήν γύρω καθαριότητα.

Ή έγχείρησις έπλησίαζε νά τελειώση. Άνέ- 
σκαψεν ή χειρ του, άπεχώρησε τάς σάρκας, έ
κοψε, έρραψε, ό όγκος άνευρέθη, έξερρι ώθη· πα- 
ρήγγειλεν εις τόν βοηθόν νά ρίψη σταγόνας χλω
ροφορμίου.

Έπήλθε κάποια διέγερσις είς τήν άσθενή· έρυ- 
θραίνεται τδ πρόσωπον, έξαγριοΰται, συσπάται 
εΐς βιαίας κινήσεις, οί οφθαλμοί φέρονται πρός 
τά εξω- μία δυσπνοή άγχουσα. Τά μέλη παρα
λύουν, δεν αισθάνεται ούτε πόνον, ούτε θερμο-
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τητα. Καίάρχίζέε'τότε τό παραλήρημα, παρα
λήρημα απόκρυφων λογισμών. Οί βοηθοί κυτ- 
τάζουν την κόρην, τοϋ οφθαλμού ρ.ήπως παρα- 
λύση. Κυττάζουν τον σφυγμόν, διά νά βεβαιω
θούν δτι πάλλει ή καρδία τακτικώς.Ή ασθενής 
άναμιγνΰέι αίφνης είς τοϋ πόνου τό βογγητό 
καί· τά κρύφια τής ψυχής αισθήματα, τά ίερώ- 
τερα μυστικά, τούς εσωτάτους καί άγνοτάτους 
πόθους. Καί ένφ ό χειρουργός έβιάζετο νά περα- 
τώση την «σκαφήν τών άρρωστημένων σαρκών, 
ή ασθενής, έμονολόγει άνάρθρως κατ’ άρχάς καί 
ειτα συλλαβιστά, μέ ένα τόνον ύπερτάτης άφαι- 
ρέσεως, με μίαν όδύνην έκ τών εγκάτων, προ- 
φίρουσα ώς έν-έκστάσει έν όνομα προσφιλές· ·τό 
ονομα αυτό έσταμάτησε τήν χεΐρα τοΰ ίατροΰ, 
την οποίαν έπί τόσην ώραν τίποτε δέν ήτο ικα
νόν νά σταματήσει. Τό έπρόφερε μέ τόσην περι- 
πάθειαν, μέ τόσην στοργήν, ώστε ό ιατρός ή- 
σθάνθη μίαν άλλόκοτον συγκίνησιν. Είς βοηθός 

Π. ΜΛΤ6Ι0Π0ΥΑ0Υ Όδύς Πανεπιστημίου (Στα^ώς Τροχιοδρόμου)

έσπευσε νά σπογγίση τόν ίδρωτα άπό τδ μέ- 
τωπον .τοΰ χειρουργού. Τό αίμα έπλημμύρισεν 
τό πρόσωπόν του. Οί βοηθοί έκύτταζαν περίερ
γοι άλλήλους. Ή ασθενής δέν ; έγνώριζε ποιος 
ιατρός θά έξετέλει τήν έγχείρησιν. Πώς λοιπόν 
τόν έπεκαλεΐτο' όνομαστί; Άλλως τε ή φωνή 
ήδη ένδυναμοΰτο : «Σε άγαπώ, σι λατρεύω!» 
“Ερρεγχεν ή έγχειριζομένη καί άνεμίγνυε είς τούς 
πόνους τάς συλλαβάς τοΰ ονόματος τοΰ ιατρού, 
Ό έρως της έπροδίδετο- τόν ' εθρηνολ'όγει κα
θαρά.

• Ό ιατρός διέταξε νά έλλατωθη τό χλωρο
φόρμιου· τίθεται ό επίδεσμος. Τό παραλήρημα 
έπαυσε καί ήρχισεν νά συνέρχεται ή ασθενής. 
Άλλά καί ό ιατρός ήρχισε νά βλέπει τά λεπτά 
νήματα, άτινα ειχον περικαλύψη τήν καρδίαν 
τής ασθενούς.

’Επερατώθη ό επίδεσμος, ένφ οί ιατροί, οί

F. Stuck φυαακ του παράδεισου

παριστάμενοι*ώς θεαταί, ήρεύνων έπιμελώς τό 
πάσχον μέρος, δπερ ό ιατρός έρριψεν έπί λεκάνης 
καί έγένετο έκ τού προχείρου έκεΐ μία επιστη
μονική συζήτησις. Τήν έσκέπασαν, τήν έτοποθέ- 
τησαν είς τήν κλίνην της, δτε ήνοιξε πάλιν ή 
θύρα’ έκόμιζον αί νοσοκόμοι άλλον ασθενή' τόν 
είσήγαγον, ένφ ταυτοχρόνως άπέσυρον την κό
ρην. Καί ήκούετο ό τριγμός τών τροχαλιών πέν
θιμος, απελπιστικός, ώς νά έθρήνει καί ή άψυχος 
έκείνη κλίνη έκεΐνο τό κάτι τι τό ιδανικόν πού 
άφήκε ή δυστυχισμένη κόρη έκεΐ μέσα μαζή μέ 

τάςνοσηράςκαί αίμοσταζούσας σάρκας. Ό ιατρός 
έπελαμβάνετο νέας ε^χειρήσεως, ένφ τά φύλλα 
τής θύρας εκλείοντο όρυ.ητικώς, πνίγοντα τόν 
σεσυρμένον καί πένθιμον ήχον τής απομακρυνό
μενης κλίνης,έφ’ ής έφέρετο σωθεΐσα ή καθημαγ- 
μένη έκείνη παρθένος, τής οποίας ό έρως ηνω
μένος είς ενα ηθικόν σπαραγμόν καί είς ενα 
σαρκικόν πόνον έξεδηλούτο μέ ενα θρίαμβον τής 
επιστήμης.

Δ Ι- ΚAΑΟΓΕΡΟΠΟΥAO I
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ΚΑΜΟΕΝΣ

ΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝi
;1. θα ψάλω tout αγώνας καί τοΰ; τολμητίας 

«κείνους άνορας, (*) οίτινες, έκ τής δυτικής παραλίας 
της Λουσιτανίας (5), άχθέντες έπί θαλασσών, άς ή 
πρώρα δέν ειχεν έτι διασχίσει (®),διήλΟον τάς άχτάς τής 
Το|προβάνης(4), ανέπτυξαν έν μέσφ κινδύνων καί μα- 
χήν υπεράνθρωπου δύναμιν, καί ίδρυσαν τοσοΰτον έν· 
δόξως νέον κράτος, ίν τώ μέσιφ άπομεμακρυσμένων 
λαών.

■2. Θά έξυμνήσω τάς ήρωίκάς άρετάς τών ήγεμό- 
νων (5) εκείνων, οίτινες ϋπήγαγον ύπό τήν κυριαρ
χίαν αύτών τάς άπιστους χώρας τής ’Ασίας καί τής 
Αφρικής καί επί ακαθάρτων έρειπίων συνέστησεν τήν 
(δτσιλείαν τής πίστεως. θα εξυμνήσω τους πολεμιστάς 
εκίίνους, ους ή ανδρεία κατέστησεν αθανάτους. Έάν 
δέ ή τέχνη κα’ί τό πνεύμα μέ βοηθήσωσιν, ή φήμη 
αύτών θέλει πληρώσει γόν κόσμον.

3. “Ας μή γίνεται πλ-ον λόγος περί τών περιφήμων 
περιπλανήσεων τοϋ πολυμύτιος Όδυσσέως και του 
εύφεβοΰς Αίνείου.“Ας παύση ή έκατοντάστομος θεά νά 
διαφημίζη τάς νικάς τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τοϋ Τρα
ϊανού. Ψάλλω τά τέκνα τοΰ Λούσου (♦>!: Μόνον δ “Αρης 
καί ό Ποσειδών ύπερτερουσιν αυτούς. “Ηρωες του 
Βιργιλίου καί τοϋ ‘Ομήρου, ακούσατε τούς άθλους, 
τούς ύπερβαίνοντας πάντας τούς ύμετέρου:.

4. Καί σεις, αΐτινες έχετε έξάψει τήν φαντασίαν 
μου δια νέου ζήλου, Νύμφαι τοΰ Τάγου (7), έάν ύπήρ- 
ξατε οί πρώται μου έρωτες, έάν έψαλα τάς μαγευτι
κές δχθας σας (**), δώσατε είς τήν φωνήν μου ύψη- 
λότεοον τόνον’ δώσατε είς τούς σ-ίχους μου αρμονίαν 
τόσφ λαμπράν καί τόσω καθαράν, ώστε t θε'ος τοΰ 
Πίνδου να παραιτήση χάριν τών ύμετέρων ναμάτων 
τά κύματα τής Ίπποκρήννης.

.5. ’Επιφυλάξατε δια τάς παιδιάς τών ποιμένων τούς 
ταπεινούς ήχους τής φλογέρας, δώσατε δέ εις έμέ τήν 
ηχηραν καί πολεμικήν σάλπιγγα, τήν πυρπολούσαν 
την καρδίαν καί παραλλάσσουσα» το χρώμα τοΰ προ
σώπου (θ)’ θερμάνατε τάς πνραφο-άς μου, έμπνεύσατέ
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με δι’ μσμάτων ανταξίων πρός έθνος τοσούτω γεν
ναίου καί τοσούτω πιστόν εις τόν θεόν“Αρην. *Άς τά 
έπαναλάβη δλόχληρος ό κόσμος: Είς τήν τέχνην τών 
στίχων, καί είς ύμας ανήκει ή άπαΟανάτισις τών ή- 
ρώων τούτων.

6. Καί σύ, πολύτιμον εχέγγυον τής πορτογαλλικής 
ανεξαρτησίας, έλπίς τής θαυμαζούσης σε. πατρίδος 
καί τής καλούσης σε πιστεως. σύ, ογ ό Θεός επλασε 
δια τόν τρόμον του Μαύεου (*) καί τήν άιδιον τιμήν 
τών ήμετέρων χρόνων, σύ δστι« δέν έπιθυμείς τήν τοΰ 
Κόσμου κατάκτησιν, ή διά ν’άφιερώσης εις τόν Θεόν 
τήν κατάκτησιν σου.

7. Νεαρέ κληρονόμε! τοσύτων βασιλέων(θ), ών ό 
πρώτος ηΰνόήθη ύπό τοΰ Ουρανού, δσον δέν ηύνοή- 
θησαν ποσώς οί Καίσκρες τής Δύσεως, ούτε οί μο- 
νάρχαι τών Γαλατών: μάρτυς δ βασιλικός θυρεός, 
δστις, έν τώ ίερφ αύτου άπειχονίσματι, διατηρεί ακόμη 
τήν άνάμνησιν τής μάχης εκείνης, καθ’ ήν δ Χριστός, 
ώπλισμένος δια τοΰ Σταυρού του, επολέμισεν ύπέρ 
του Άλφόνσου καί εδωκεν αύτφ τήν νίκην.

8. ’Ισχυρέ Βασιλεύ, ού τίνος τά αχανή κράτη ένα- 
γκαλίζονται συγχρόνως τάς χώρας, ένθα ανατέλλει ό 
ήλιος, εκείνα;, άς φωτίζει κατα τήν μεσημβρίαν και 
έκείνας,αΐτινες λαμβάνουσι τάς τελευταίας αύτοΰ άκτΐ- 
νας{4)σύ,ού τίνος τό πνεύμα μέλλει νά ύποτάξη ήμε
ρον τινα τόν θηριώδη Ίσμαηλίτην, τόν τυραννούντα 
τήν ’Ασίαν Τούρκον καί τόν ειδωλολάτρην, τόν πι· 
νοντα τό ΰδωρ τοΰ ιερού ποταμού (8).

9. Στρέψον πρός έμέ τό νεαρόν σου μέτωτον, ένθα 
λαμπουσνν ήδη αί θείαι λάμψεις, αΐτινες θά σχηματί- 
σωσι τό φωτοστέφανον σου, δτε, φθάσας εις τό τέρμα 
του σταδίου σου, θά διασκελίσης τήν φλοιάν τοΰ αι
ωνίου ναοϋ. Καταδέχθητι νά ρίψης εΰμενώς βλέμμα 
επί τέκνου τίνος τών Μουσών, δπερ έπικαλείται τήν 
εύμένειάν των μόνον καί μόνον όπως δι’ αρμονικών' 
στίχων ύμνήση τήν δόξαν τής πατρίδος του.

10. Ναι, είς τήν πατρίδα άφιερώ τήν λύρα μου. 
Δεν θα μέ ιοη τις ποσώς νά ζητώ παρά τής τύ/ης 
την ανταμοιβήν τών κόπων μου’ τολμώ ν’ αναμένω 
αυτήν παρά τών μεταγενεστέρων (6). «Τιμή, θά ε“- 
πωσιν εις εκείνον, δστις εψαλε τήν κοιτίδα τών πά
τερων του!» “Ακουσον: τό πορτογαλλικόν όνομα θ’ 
άντηχήσρ είς τά χείλη μου. Μάθε νά γνωρίσης τούς 
λαούς, ους δ Ουρανός ύπέταξεν ύπό τό κράτος σου' 
καί είπέ μοι, έάν δέν είναι καλείτερον νά βασιλεύης 
επ’ αύτών, ή νά κυβερνάς τό ύπόλοιπον τοϋ κόσμου.

11. “Ακουσον : Δέν θά στολίσωσι ποσώς τάς διη-

Ί) Ύπό τό όνομα τοΰτο υπονοούνται οί Μαυριτανοί, 61- 
τινες επί αιώνας ιδέσποζον τής Ίβηρικής Χερσονήσου, ής 
μέρος τυγχάνει καί ή ΤΙορτογαλλία.

2) Ό ποιητής απευθύνεται πρός τόν βασιλέα του Σεβα
στιανόν.

3| Πρόκειται περί τοΰ Άλφόνσου I τοΰ νιχήσαντο; τούς 
Μαυρου; εις την μάχην τοΰ Ούριχοΰ, κατόπιν θαύματος, 
?περ περιγράφεται έν τώ III ασματι.

«) Ή ιδέα αυτή άπεικονίσθη εΐς λατινικούς στίχους, άπεν- 
θυνθέντας πρός τόν προπάτορα τοΰ Σεβαστιανού Ίωάννην III, 
ύπό τοΰ ποιητού Μπουχανάν (Buchanan).

«Inque tuis Phoebus regnis oriensque cadensque 
Vix longum fesso conderet axe diem ;

Et quaecumque vago se circorovolvit Oiytnpo 
At'fulget ralibus flamma minrtra tuis».

5) Ό Γάγγης, ιερός ποταμός τών Ίνίών.
θ) Καί ό Όράτιος οΰτω φρονεί περί τών έργων του :

• Non oronis tnoriar. mult que pars mei 
Vita bit Libilinam Usque ego postera 
Crescam laude recens, duni........... »

(Od- Ill 30 στίχ. i-3) 

γήσεις μου μάταιαι μυθοπλαστία;’ αφί·«·> είς τας ξέ· 
νας Μούσας τά κενόδοξα ταΰτα ψεύδη. Τά ύψηλα κα 
τορθώματα, άτινα μέλλεις ν’ άκούσης είσίν ανώτερα 
τών χιμαιρικών άθλων τοϋ Ροδομόντου, καί τοΰ Ρο· 
γήρου, ανώτερα τών ανδραγαθημάτων του Ρολάνδου, 
ώς δντα επιβεβαιωμένα ύπό τής Ιστορίας.

12. ’Αντί τών υπεροπτικών ιπποτών, θά ίδτ,ς ένα 
Νώνον, άσπ·δα τοΰ ήγεμόνος καί προπύργιον της πα
τρίδος' ενα Έγάζ-Μονίζ, ενα Φυάζ. Μόνον καί μόνον 
όπως ψάλω αυτούς ζητώ τήν λύραν τοΰ 'Ομήρου. 
’Αντί τών δώδεκα πατρικίων Καρόλου τοΰ Μάγνου, 
θά σοί παρουσιάσω δώδεκα Πορτογάλλους, οίτινες τόσω 
γενναίως έπολέμησαν έν ταΐς πεδιάσι τής Άλβιόνος 
ύπέρ τής ώραιότητος Θά ίδης τέλος τόν ένδοξον Γκα- 
μαν’ παρ’ αυτφ θα έξηφανίζετο 6 Τρώος θαλασσοπόρος, 
ού τίνος τά πλοία έδέχθη άλλοτε δ Τίβερις.

13. Θέλεις βασιλείς καί πολεμιστάς ισαξίους κατά 
τήν φήμην πρός τούς περιβόητους κατακτητας ; Ιδε 
τόν πρώτον Άλφόνσον. Ό νικητής τοΰ Οΰρικου είναι 
μικρότερος τοϋ νικητοΰ τών Φαρσάλων ;“Ιδε Ίωάννην 
τόν πρώτοι, ύψοϋντα τόν θρόνον του επι τών τροπαίων 
τής ’Αλγουβαρότας (1) καί Ίωάννην τόν δεύτερον αεί
ποτε βέβαιον περί τής νίκης καί τρεις Άλφόνσους, αν
ταξίους διαδόχους τοϋ πρώτου.

14. “Ιδε την πληθύν ταύτην τών ηρώων, οίτινες, 
περιτρέχοντες τά βασίλεια τής ’Ανατολής, «δόξασαν ά- 
μιλλώμενοι τάς σημαίαςήμώ»: Τόν γενναΐον ΙΙάχερον 
(2), τούς τρομερούς Άλμεΐδας (1 2 3 * * * 7 8), ους δ Τάγος θρηνεί 
ακόμη τόν φοβερόν ’Αλβουκέρκον (4), τόν απτόητον 
Κάστρον (”) καί τόσους άλλους, ών τήν μνήμην δέν 
θά παρασύρη ποσώς δ ποταμός τής Λήθης.

15. Δέν είναι μακράν ή ήμέρα, καθ’ ήν ή Μούσα 
μου θά τολμήση νά ύψωθη μέχρι «οΰ. ’Ενώ αΰτη θα 
ψάλλη τούς πολεμιστάς τούτους, σύ, λάβε εις τας χεϊ- 
ράς σου τάς ήνίας τοΰ κράτους καί τα θαύματα τής 
βασιλείας σου θά παραγάγωσιν άρμονίας (θ) Είθε αί’ 
στρατιαί σου ν’ άρχίσωσι πιέζουσαι διά τοΰ ευγενοΰς 
βάρους των τά αφρικανικά έδάφη καί τάς άσιατικάς 
θαλάσσας’ είθε ν’ άναγγείλωσι την παρουσίαν σου είς 
τόν εκπεπληγμέ ον κόσμον.

16. Ό Μαΰρος (7), καταληφθείς ύπό τοΰ πάγου τοΰ 
φόβου, άναγινώσκει εν τοΐς οφθαλμοϊς σου τήν προ
σεχή του καταστροφήν. Φρίσσει δ ειδωλολάτρης’ ή 
κεφαλή του κλίνει, έτοιμη ήδτ^ ούσα, .νά ύποστή τον 
ζυγόν. Ή νεότης σου, ή άρτιφυης υπεροψία σου κατέ
θελξαν τήν καρδίαν τής Τηθύος’ σοί προσφέρει τήν θυ
γατέρα της κχί σοί επιφυλάσσει ώς προίκα τήν κυα
νήν της επικράτειαν («)

17. Δύο ημίθεοι, ών τό α’μα ρέει είς τάς φλέβας 
σου (9) βέ προσβλέπουσιν έκ τοΰ ύψους τών ουρανών 
Άμφότεροι_ εχουσι λάμψει έπί τής γής, δ μέν εις τά 
ευτυχή ερΥ® ειρήνης, δ έέ είς τάς αίματηράς πεδιάδας 
τής Ένυοΰς. Αίμεγάλαι ψυχαί των συνταυτίζονται έν 
τή σή' έπιθυμοΰσι νά ευρωσιν έν σοί τήν εικόνα των 
κάΐ έ'ν τή τής αθανασίας διαμονή των σοί φυλάσσουσι 
θέσιν πλησίον των

18. Άλλ’ έν τή.αναμονή τής εύδαίμονος εποχής, 
καθ’ήνθά έπιδείξης έπι.τοΰ θρόνου τάς είρηνικάς και 
πολεμικάς άρετάς των, καταδέχθητι νά προσμειδιάσης

1) Ή αρχή αΰτη δύναται νά συγκριθη πρός τήν τής At- 
νιάδος.

»Arma virumque canO,Trope qui primus aborts
• Italiam, fato profogus, Laviuaqu - venil
•Litters............

2) Διά τον ονόματος τούτου ονομάζεται ποιητικώς ή 
Πορτογαλλία.

3) Τό τοιοΰτον δεν είναι ϊστορικώς αληθές, διότι πρώτοι 
ο! Φοίνικες, δια τής Έρυθρας θαλάσσης, μεταφέρον έπί τών 
πλοίων αύτών τα εμπορεύματα τής Ασίας εΐς τήν ’Αφρικήν 
και τ’άνάπαλιν, μετά ταΰτα οί στόλοι τοΰ Σολομώντος είχον 
εισχωρήσει μέχρι τής Χρυσής Χερσονήσου των αρχαίων. 
’Αργότερου ό Καχηδόνιος ναύαρχος Χάννων περιέπλευσε τήν 
’Αφρικήν από τών Ηρακλείων Στηλών μέχρι τοΰ ’Αραβικού 
Κόλπον.

•ί) Άρχαΐον όνομα Κεϋλάνης.
ΰ) Υπονοεί ενταύθα τού; κατά τήν έποχήν τοΰ θαλασ

σοπόρου Βάσκου Δέ Γκάμα βασιλείς τή; Πορτογαλίας.
**) Ό Λοΰσος θεωρείται ώς ό γενάρχης τών Πορτογάί- 

λων, υιό; καί σύντροφος τοΰ Διονύσου.
7) Ό μεγαλείτερο; τής Πορτογαλλίας ποταμός.
8) Υπονοεί ενταύθα ό ποιητής προηγούμενον ποίημα αυ

τού τά -Βουκολικά» άπαραλλάκτως όπως ό Βιργίλιος έ. τή 
«Αινειάδι» του·.

Die ego qui quondam gracili modulatus avena 
Carmen, et, egressus silvis .....

t*) Οί δύο οντοι στίχοι ;
■ Tuba cartuia e bellieosa que o peito accende,
• e a cor an gCsto muda.

ποικιλοτρόπως ισχολιάσθησαν μεταφρασθέντε; γαλλιστί, άλλ’ 
ημείς προετιμήσαμεν τήν κατά λέξιν μετάφρασιν,

1) Aljnbarota (2) Pachero (^i Almeidasi4) Albuquer 
|θ) Castro (β) ®ά γείνηι πρόξενος θεμάτων ποιήσεως.
7) Ό Μαυριτανόρ ήτοι οί δεσπόζοντες τότε της Ίβηρικής 

Χερσονήσου. ’
8) Μίμησις έκ τών τοΰ Βιργιλίου
Teque sibi grnerum Tethys emal omnibus undls. 

n (Georg h Sl).
2) Ό Σεβαστιανός ήτο εγγονος έκ πατρός μέν Ίιοάννου 

τοΰ III, τοΰ έπονομασθέντος Ειρηνικού, έκ μητρός δέ τοΰ 
Καρόλου-Κίντ (Charles-Quint). 

επί τών εικόνων μου’ καταδέχθητι ν’ άποβεχθής τούς 
’Αργοναύτας μου, καί θέλεις ίδει λευκαζούσας τάς 
θαλάσσας ύπό τάς ευπειθείς αύτών νήας. Ή έπίβλεψις 
σου θέλει τούς προστατεύσει έν τώ μέσω τών καται
γίδων’συνήθισε εαυτόν, νεαρέ ήγεμών, να δέχεσαι τ’ 
αναθήματα τών θνητών (’*).

19. “Ηδη τά τέκνα τοϋ Λούσου (2) διέοχιζον τά 
κύματα τοΰ άπεράντου Ώκιανοΰ. τό συγκεκινημένον 
κύμα «κινείτο ήρέ^εως πέριξ τών πλοίων, ευνοϊκός 
άνεμος έκοίλαινε ταίστία. Αί πρώραι, καλυπτόμεόαι 
ύπό άργυρώδους κύματος, διηυλάκουν τάς μέχρι τότε 
είς τά ποίμνια, τοΰ Ποσειδώνος έπιφυλασσομένας μα- 
κρυνάς θαλάσσας, δτε έν τώ κέντριρ τών ουρανίων δω- 
μάτων(8) ένθα προπαρασκευάζονται αΐ διέπουσαι τήν 
μοίραν τών θνητών αποφάσεις, οί θεοί έβ,υλεύθησαν 
περί τών τυχών τής ’Ανατολής.

20. Ό πτερόπους ϊγγονο. τοΰ γηραιού “Ατλαντος 
’Ερμής προσεκάλεσεν αυτούς έξ ονόματος τοΰ Διός’ 
καί ό κρυστάλλινος ουρανός, δστις έστολίσθη άλλοτε 
δια τών έκ τοϋ στήθους τής “Η^ας πεσουσώνλαμποών 
σταγόνων, ώδήγησεν αυτούς δια τοΰ Γαλαξίου'(4) είς 
τόν “Ολυμπο·.. Έγκατέλιπον τάς έπτά αιθέριους ζώ- 
νας, ας ένεπιστεύθη αύτοίς δ κυρίαρχος τών κόσμων, 
ύπατος κυρίαρχος, δστις διοικεί διά τής σκέψεως τόν 
τε ουρανόν, τήν γήν καί τάς θαλάσσας(5).

21. Πέριξ τών ουρανίων τούτων δυνάμεων συνηθροί- 
σθησαν έν μια στιγμή αί έπί τής “Αρκτου χαί τοϋ 
Νότου βασιλεύουσαι θεότητες, οί προσταται θεοί τών 
κλιμάτων τής ’Ανατολής χαί οί αθάνατοι φύλαχες τών 
χωρών, «νθα ό ήλιος σβένει τήν λαμπάδα του.

22. Έπί άστερόεντος θρόνου έμφανίζεται δ κεραυ- 
νύων Θεός’ δ άδάμας λάμπει όλιγώτερον τοΰ έχπηδών- 
τος φωτός έκτοΰ σκήπτρου του καί τοΰ στέμματός του. 
Σοβαρόν μεγαλείου είκονίζεται έπί τοϋ προσώπου του. 
Έκ τοΰ μετώπου έκπέμπεται θείος ατμός: Ό θνη-

1) Ή έπίχλησίς τον αΰτη λήγει ώς ή τοΰ Βιργιλίου προς 
τόν αντοχράτορα Αύγουστον :

... el vulis jam nunc assuensce ••ocari
(Georg I v 42).

2) Ό Λοΰσος μυθολογείται ώς γενάρχης τών Πορτογάλ- 
λων, ώς προερρέθη.

θ) Μίμησις έχ τοΰ Όμηρον και τοϋ Βιργιλίου : 
-Οί δέ θεοί πάρ Ζηνί καθημενοι ηγορόωντο 
Χρυσίω έν δαπέδω..............
......... ...........   Τρώων πόλιν είσοςόωντες·. 

(ΊλιάδΟςΔ.)
• Pandiur inteiea domus omnipotentis Olympi, 
Consiliumque vocal divum pater atque hominum rex 
Sideream in stdem, lerras unde aidous omnes 
Caslraque Dardanidum adspeclat populo^que latiiy's 
Considucit lectis bipatenlibus ; incinit i| se....

(Αίν. v. HI 1-5).
1) Μίμησις έκ τών τοΰ ’Οβιδίου :

Esl ν a sublimis, cielo manifests sereno 
Lactea numen habet, candore nolabilis ipso. 
Hac iter estSuperis ad magnitect» Tonanlis 
Regalemque domurn

(Μεταμ. ΤΑσμα Ιον).
θ) Τήν θαυμασίαν ταύτην εικόνα τοΰ Καμόενς ό Γάλλος 

ποιητής Cnapelam έμιμήθη ή μετεσχεύασεν θαυμασιώτερα 
έπί τό χριστιανικόν :
«Loin des murs flamboyants qui renfermenl Ie monde 
Dans le centre cach6 d'uneclarte profonde, 
Dieu repose an lui-mdme. el vdtu de xplmdeur, ' 
Sans bornes est rempii de sa propre grandeur. 
Sous son trdne etoile, patriarcbes, prophetes. 
Apdtres, confesseurs. vierges, anacboreies, <
El ceux qui, par leur sang, ont cimcnte la foi, 
L’ adorent ά genoux, saint peuple du saint roi».
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τός,όστις ήθελεν α’ισθανθή αύτόν Οά έγίνετο όμοιος προς 
τους θεούς.

23. Κάτωθι τοΰ Θρόνου ϊστανται κατά βαθμίδας 
έξαστράπτουσαι δδραι, έστολισμέναι διά χρυσοΰ καί 
μαργαριτών. Ή ήλιχία καί τό αξίωμα ίχουβι προσ- 
διωρισμένην τήν θέσιν έκαστου αθανάτου. Δ ά βλέμ
ματος έχφράζοντος σεβασμόν, έθεώςουν τόν Δία, όταν 
ούτος ύψών έν τφμέσφ αυτών την τρομεράν αύτοΰ 
φωνήν, λέγει τά ακόλουθα :

24. «Αιώνιοι κάτοικοι τών άκτι-οβόλων κχτοικιών 
• του Όλυμπου, έάν έ Ουμήσθε την μεγάλην αξίαν 
» τών τεχνών τοϋ Λούσου, εαν ηχολουθήσατε την πο· 
« ρείαν τών θριάμβων των, δεν θά δυνηθήτε ν’ άμφι
ο βάλετε δτι ή Μοΐζά καλεΓ αυτούς νά σβέσωσιν έχ 
» τής μνήμης τών ανθρώπων τούς Άσσυριόυς, τούς 
» Π'έρσας, τούς Έλληνας χαί τούς Ρωμαίους».

25 « Είδες αυτούς, ΊΙράχλεις, μόλις γεννηθέντας, 
» να όρμήσωχι κατα τούς δυνάστου Μαύρου, χάΐ ν’ 
» αποσπάσωσι παρ’ αύτοΰ τήν υπό τοϋ Τ.άγου.περι· 
» βρεχομένην ώραίαν χώραν. Εϊδες αύτους περιφρο- 
» νοΰντας ακολούθως τον'φοβερόν Κατ.αλανόν,ταπει- 
» νοΰντας. τήν υπερηφάνειαν τών όπλων του, χαί έξερ- 
» χομένόυς τής πάλης μεθ’όλων τών τροπαίων τής 
» νίκης.

26. «Θεοί τοϋ Όλυμπου! Δεν μνημονεύω τους 
ο κατα τοΰ τοϋ Ρωμύλου άξιομνημονεύτους αυτών 
» πολέμους τον εδτολμον πόθον, δστις έρριψεν αύτους 
» επί των βημάτων τοΰ Βιριάτου, τήν δόξαν, δι* ής 
» περιβλήθησαν ύπό τήν σημαίαν τοΰ πεοιφήμου προγε-

S2

» γραμμένου, όστις ύπεκοίθη ότι βαδίζει, ακολουθών 
» τήν αωνήν εμπνευσμένης έλάϊου (') » .

27. «Περιφρονοϋ.ντες σήμερον τάς ιδιοτροπίας τής 
» Άμφιτρί:ης και τον θυμόν τών τέκνων τοϋ Αίολου, 
» άνοίγουσ ν άγνωστους όδους διά μέσου τοΰ αχανούς 
“ τών θαλασσών. Εκ τών μεμακρυσμ.ένων οχθών, όπου 
» δ Φοίβο; εκπνέει, επεξέτεινον τάς ανακαλύψεις των 
» πέραν τών χωρών, άς θερμαίνει έν τψ .μέσω τής 
» πορείας αύτοΰ,.καί δέν.θέλουσι σταματήσει ή έν τή 
» κοιτίδι .αύτοΰ».

28. «Ή άτεγκτος Μοίρα τοίς ύπεσχέθη τήν-μα- 
» κράν κυριαρχίαν τής θαλάσσης ταύτης, ήν έρυθραί- 
» νουσιν αί πρώται ακτίνες τοΰ ήλιου. Προ ολίγου δι- 
» ήλθον επί -του κύματος ,την ώραν τών καταιγίδων' 
» οι ναΰταί των εΐσί κεχμηκότες,. καταβεβκημένοι: 
» δεν εινε δίκαιον να πραγματοποιήσωμεν τούς πύ
ο θους των καί νά στέψωμεν τάς προσπάθειας των ;

. (’Siiitai αυνίχτϊα)
MetayQOJHi X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
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4) Άναφέρετσι έν τή ίστορία τής Πορτογαλλίας ότι ό 
Χερεόριος, άποοτατήσας κατα τών Ρωμαίων καί άνα)αθών 
τδν πορτογαλικόν αγώνα, ώδηγείτο εις τας κατά τοϋ Με· 
τέίλου καί Λολλίου μάχας.
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ΣΤΙΣΔΗΠΟΤΕ «κ 
κλισεως ή έξ ανά
γκης μορφώσεως έ- 
πιδοθή είς τήν καλ
λιτεχνίαν, θά πα- 
ραδεχθή βεβαίως 
δτι τό μέγ.στοντών 
ζητημάτων καίάμ- 
Ϊιβολιών αί δποίαι ................. _.Γ..., ... ... Τ_____ ___  _________

ά παρουσιασθώσι αναπτύσσονται έν τή φαντασία τοΰ καλλιτέχνου άνα- 
πρό ένός καλλιτε- ———■■ --’· -iJx..-- :—:..·· ».·. . ι

χνικοΰ έργου,, θά 
περιττραφή ιδίως είς τάς αναλογίας τοΰ ερχου τούτου 
καί τήν σχέσιν του πρός την φύσιν καί την πραγμα
τικότητα. Μια προσωπογραφία, μία τοπιογραφία, 
έν άγαλμα, έν άντικείμενον οΐονδήποτε, δπερ δύ
ναται νά άναφανή έπί τοΰ ύφάσματος, ή τοΰ λίθου 
ή τοΰ χαλκού, ύποβάλλεται ύπό τοΰ θεατού είς τήν 
έξέτασιν έάν αύτό εινε δμοιον μέ τήν αλήθειαν, δυ
νατόν, ή φυσικόν. Άκόμη καί άπό τάς δημιουργίας 
τάς μάλλον φανταστικός απαιτοΰμεν νά έχωσι ποιαν 
τινα πραγματικήν σχέσιν μέ τήν αλήθειαν. Άναμφι- 
βόλως δέ μέγα μέρος τής ευχαριστήσεως, άκόμη καί 
αύτή ή αισθητική χαρα τήν όποιαν έν καλλιτεχνικόν 
εργον μάς δίδει, βασίζεται επί τής έπιβεβαιώσεως τών 
αναλογιών τούτων·

Έκ τού γεγονότος δτι ή τέχνη δία νά έκφραση 
κάτι τι πρέπει νά κάμη χρήσιν τών στοιχείων τα 
όποία μάς προσφέρει ή φυσις, μόνον ολίγοι έπιπόλαιοι 
δύνανται νά φθασωσιν είς τό συμπέρασμα ,δτι ή τέ
χνη συν:σταται είς τήν άπομίμησιν τής φύσεως, καί 
δτι ή άξια τών καλλ. έργων έξαρταται έκ τοΰ βάθρου 
τής απάτης τήν όποιαν παράγουσιν είς τόν θεατήν.

—Ή άντίληφκ τοΰ γλύπτου χαί τοΰ ζωγράφον.
Ώς 0 γλύπτης δύναται νά δώση είς τά άγάλματά 

του τήν έκφρασιν, τήν ζωήν αύτην, οΰτω καί ό ζω
γράφος πρέπει νά θεωρή τάς παραλλαγάς έκείνας τού 
φωτός, αί δποίαι δύνανται νά μάς παρουσιάζωσι τήν 
φύσιν. Δια τοϋτο δε μία μίμησις τής φύσεως θά προσ- 
κρούση έναντίον ανυπε.βλήταιν εμποδίων.

Συνηθίζουσι να λέγωσιν δτι ό καλλιτέχνης αναπα
ράγει μίαν έντύπωσιν τής φύσεως. Έπιτυ^έστερον δμως 
θα ητο να ειπη τις δτι αναπαράγει την ίδιαν έντύ- 
πωσίν του εκ δεδομένου τινός θραύσματος τής φύσεως. 
Αύτός τώ ίντι. μή δυνάμενος νά συγκράτηση καί 
αναπαραστήση έξ όλοκλήρου ούτε έν μικρόν τεμάχιον 
«ύσεως πρέπει νά περιοοισθή είς τήν άναπαράστασιν 
εκείνου, τό όποίον κατά τήν κρίσιν του αποτελεί τό 
ειδικόν χαρακτηριστικόν τοΰ τεμαχίου τούτου τής φύ
σεως. ’Οφείλει τούτέστι να θέση είς εργον καί νά 
κατεργασθή τάς ίδιας του παρατηρήσεις. Εις τά καλ- 
λιτ. έργα λοιπόν δέν αντιπροσωπεύεται έντελώς ή φύ- 
σις, άλλ’ αναπαρίσταται μόνον μία φύσις διϋλισμένη.

_ Ή τεγνη εΐνε ίχλογή.
Ό Ούίστλερ, δ περίφημος Άγγλος ζωγράφος, κα- 

θώρισε τήν θεωρίαν ταύτην, κατά τήν όποιαν έκ τε
μαχίου τινός τής φύσεως πηγάζει καλλιτέχνημα, μέ 
μίαν λαμπράν ^ράσιν: «ή τέχνη εινε εκλογή».Ό καλ
λιτέχνης διά νά έπιτύχη είς την εκλογήν δέν πρέπει 
νά περιορισθή είς δ,τι άντελήφθη, άλλα πρέπει νά 
κάμη τό πάν δπως εχη μίαν έντελή άναπαράστασιν. 
Εκλογή σημαίνει έν τή περιστάσει ταύτη τόν δια
χωρισμόν τοΰ πραγματικού άπό τοΰ φανταστικού. Ή 
έκδήλωσις τής φύσεως λαμβάνει λοιπόν έκ μέρους τοΰ
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καλλιτέχνου μίαν μεταβολήν άξίας, έξαρτωμένην έκ 
τής αντιλήψεως τήν όποιαν οδτος «σχημάτισκ τιερί 
αυτής. Αύτοί οί πραγματιαταΐ εινε ήναγκασμένοι νά 
φθάνωσι μέχρι τής μεταμορφώσεως αυτής, έάν θέλωαι 
να έπιτύχη τό εργον των.
— Πώ{ σννΰέτουοιν οί μεγάλοι καλληέχναι.

"Ισως εινε άνάγκη νά φαντασθή τις έδω, δτι ή άνα- 
παράστασις τής καλλιτεχνικής είκόνος, ποηγάιζει έκ 
δημιουργίας τής φαντασίας καί σχηματίζεται κατά 
την κίνησιν καί την διεύδυνσιν ταύτής. Τοιουτοτρόπως 
δύναται νά συμβή ότι έκ φυσικών τινων εντυπώσεων 

παραστάσεις καί εικόνες, έκ τών όποιων δύνανται νά 
προκύψωσι καλλιτεχνικά ε^γα, τά όποΓα δυσκόλως θά 
εΰρεΟώσιν εις σχέσιν μέ τας έ·-τυπώσεις αύτάς. Π.χ. 
δ επιβλητικός «Τυχοδιώκτης» τοΰ Μπαίκλιν, δστις δια
κατέχει χώραν άγνωστον αυτιρ καί πάρίσταται έπί 
ενός κινουμένου βράχου, εχει τήν αρχήν του έκ τής 
θέας ένός άπλοϋ αξιωματικού, τδν όποιον συνήντησεν 
είς τάς οδούς τής Παδούης.

Είς τήν «Διαθήκην» του δ Άσελμος Φόϊερβαχ 
γράφει δτι «δλα τά έργα μου προήλθον έξ δρμητικό- 
τητός τινος'τοΰ πνεύματος γεννηθείσης συνεπεία τυ
χαίας τίνος θέας. Έφερον έπι πολλά ετη είς τήν διά
νοιαν μου τοποθεσίας καί κινήσεις χωρίς νά δύναμαι 
να τας εφαρμόσω. Καί ό Μαξιμιλιανδς Λίμπερμαν, 
καλλιτέχνης τοΰ όποιου δέν δύναται τις νά θέση έν 

. αμφισβητήσει τδν σκοπόν τής προσεγγίσεως δσον ή- 
δύνατο εγγύτερον πρός τήν πραγματικότητα, λέγει: 
«Ή φαντασία έν τή τέχνη πηγάζει έξ αίτιων έντε- 
λώς υλικών. Αυτή είνε ή άναπαράστασις τής ιδεώδους 
μορφής διά τήν πραγματικήν έκδήλωσιν». Εινε τδ 
αναγκαίου κριτήριου δι’ έκαστον καλλιτεχνικόν εργον.

— Αί τυχαϊαι εντνπώοεκ.
Ή φΰσις λοιπόν καί ή πραγματικότης εινε τά δύο 

αναγκαία προηγούμενα τής τέχνης. Αύτη τά καθιστά 
χρήσιμα αλλά δέν τά αποδίδει εντελώς καί διά τούτο 
ή απεικόνισις περιλαμβάνει μόνον περιωρισμένον αριθ
μόν τών εντυπώσεων έκείνης. ΓΙοΐος θά είνε ό αριθ
μός ούτος έξαρταται μόνον έκ τής διευθύνσεως .τής 
ιδιοφυίας τού καλλιτέχνου. Άς ΰποθέσωμεν δτι γλύ
πτης τις συναντά γυναίκα τινά ήτις φέρει έπί τής 
κεφαλής βάρος τι π. χ. εν κάνιστρον' βεβαίως αύτός 
κατά πρώτον δέν βλέπει έάν εχη έρυθράν ή κυανήν 
έσθήτα, έάν εινε κομψή ή δχι, έαν εινε ωραία ή εχει 
ασχημον πρόσωπον. Πρό παντός δμως παρατηρεί δτι 
τό πρόσωπόν της καί τό παράστημά της άπο- 
τελοϋσιν εν μεγαλοπ επές περιβάλλον" βλέπει δτι κρα
τεί την κεφαλήν υψηλά καί έλκυστικήν έπί λαιμού 
περιφρονοϋντος τό βάρος τοΰ κανίστρου και ίσως πρό 
τής φαντασίας του ΐσταται ή είκών λαμπρας τίνος 
Καρυάτιδος.

Ό ζωγράφος τουναντίον δστις βλέπει τό αύτό πρό
σωπον παρατηρεί αμέσως δτι φέρει έρυβροϋν ένδυμα 
δτι τούτο προξενεί μεγίστην έντύπωσιν διά μέσου δέν
δρων ύπο τα όποία βαδίζει. Προχωρήσας βλέπει δτι 
ή γυνή εινε νέα καί ώραία καί δτι είς τό κάνιστρον 
ύπάρχουσιν άνθη. Τώ φαίνεται ώς ή αναπαράστασις 
τής ευφορίας τής χώρας. Καί πρό τών οφθαλμών τής 
φαντασίας προβάλλει άπροόπτως είκών τις. ή όποία 
εν τή ούσίφ της δέν απομακρύνεται άπό τήν πραγμα
τικότητα είς τήν όποιαν υπάρχει μόνον ή ευτραφής 
χωρική.’’Αλλοι τούναντίον, είς σχεδιαστής π. χ. θαυ
μάζει ίσως μόνον τόν τρόπον κατά τόν όποίον μία 
ρωμαλέα καί ευτραφής χωρική προβάλλει, καί άπο- 
δίδιι εις ολίγας γραμμας τας εντυπώσεις του ταύτας.

(Έχ τοΐ> Ι'ερμανιχον)

Φ ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ «$’

αΡια ή Μαγδαληνή 
έχυσε μύρα έπί τών 
ποδών ένός θεοΰ. Ή 
τέχνη, αιώνας ήδη 
πολλούς, χύνει μύρα 
έπί τών ώραίων πο
δών τής Μαγδαλη- 
νής. ό δέ κόδμος, 

έκατοντΑδας έτών τώρα, λατρεύει τήν γυναίκα 
έκεινήν, ήτις τόσον ήγάπηάεν. Όπως ή 'Ελένη 
είναι ό κυρίαρχων τύπος τής Αρχαίας γυναικός, 
ή Μαγδαληνή είναι ό τύπος τής χριστιανικής 
γυναικός Ή λευκοβραχίων Ελένη, έν τμ ήρέμφ 
καλλονή της, περιπίπτει άπό τόν γέροντα Όμη
ρον εις τόν μέγαν Γκαΐτε, ή έκ ΜαγδΑλων Μα
ρία, ύπό τήν χρυόήν έσθήτα τής κόμης της. 
πλέει άπό τόν Άγιον Μάρκον είς τόν πάτερ 
Λακορυτέρ.*

* Διάσημος Γάλλος ίβροχήρυξ. 1802-1861. (Σ. Μ.)

Τά δύο αύτά θεία πλάσματα τής Ανθρώπινης 
συνειδήάεώς διαφέρουόιν δσον καί τό πνεΰμα 
καί Λ θρησκεία τών λαών, οίτινες τά έδημιούρ- 
γηάαν. Έν τμ δυάτυχίμ της, ή 'Ελένη είναι ήσυ
χος καί ζμ διά τών Αναμνήσεων. Ούδεμία τών 
έπερχομένων αύτμ σκέψεων Αλλοιοΐ τήν τελείαν 
ώραιότητα τών γραμμών καί έκφράόεών της. Ζμ 
άρμονικώς. Ουδόλως συγκινεΐται δι ’ δ,τι έξ αί- 
τίας της συμβαίνει, καθ’δσον δλα αύτά 
τά δυστυχήματα είναι ή θ έ λη σ τς τών 
θεών. Μόνον τούς οφθαλμούς ταπεινοί ένίοτε, 
διά τήν προδοθεΐ.σαν αίδώ.

Έξοίάιον ?ργον τής Αρχαίας συλλογής τοΰ 
μουσείου Καμπάνα φέρει τήν άγνήναύτήν 
Ελένην, κλίνουάαν μικρόν πρός τά έμπρός, 
δπως όδηγήσμ ή ιδία, όρθή παρά τω Μενελάφ, 
τό άρμα δπερ θά τήν έπαναφέρμ εις τήν πα
τρίδα, άφ’ ής ό έραάτής τήν ήρπαόεν. Ό Έλλιιν 
καλλιτέχνης τοΰ θελκτικό© αϋτοΰ έργου.άπειύ- 
πωόεν έίς τήν Ελένην δλην τήν ύπερηφΑνειαν 
θυγατρός τοϋ Διός, προσφιλούς είς τούς Αθανά
τους θεούς· πραγματικός δέ τήν ήγάπων οί 
θεοί, Αφού τής έδώρησαν τήν καλλονήν Ή 
Ελένη είναι ό τύπος τής αιώνιας έρωμένης :.

Τ&ν άγαπώντων τήν μορφήν χαί τούς άεοό;.
Ή Μαγδαληνή είναι δλως διάφορος τύπος. Ή 

καλλονή της έγκειται έν τμ άνησυχίμ καί τμ 
άπληστίμ. Δέν γνωρίζει μέτρον, ή δριον.

Ή γή ήτο στενή διά τήν Μαγδαληνήν, λίαν 
στενή δίά τήν καρδίαν της" διά τοΰ έρωτος 
άνυψώθη είς τό ιδεώδες, διά τοΰ έρωτος έγνώ- 
ριάε τόν Θεόν, τόν είδε καί τόν ήνάγκασε νά 
τήν ίδμ. Υψηλή Αμαρτωλός, έπλανήθη έπί πολύ 
Αναζητούσα τόν έρωτα, άλλ' Απελθοΰάα, μετά 
τοΰ πλήρους μύρων Αμφορέως της. συνάντησε

ΜΑΡΙΑ. Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
τόν θειον έρωτα και συνεχωςίήθησαν δλαι αί 
άμαρτίαι της.

Τήν ώνόμασαν Αμαρτωλόν, θά τήν άνακηρύ 
ξωάιν Αγίαν. Ποία λοιπόν μεταβολή συνετελέσθη 
έν έαυτμ. ποία έάωτερική μεταμόρφωάις; Ούδε- 
μία. Είναι πάντοτε Λ αύτή, ή πυριφλεγής, ή 
έρώάα Μαγδαληνή. Αντί ν’ άγαπμ τούς άνδρας 
καί τήν σάρκα, άγαπμ τόν θεόν καί τό ιδεώδες· 
ίδού'τό παν.

Έπί τών διά πορφύρας έπεστρώμένων ηδονι
κών κλινών της είς Μάγδαλα έπαύλεώς ιης, ή 
έπί τής μονήρους χλόης δάσους τής Προβάνς, 
είναι ή άγαπώόα γυνή, καί ούδέν πλέον. Αί 
αύταί όρμαί. αί αύταί έκστάσεις. «Καθ' έκάάτην 
οί άγγελοι τήν μετέφερον είς τόν ούρανόν. καί 
διά τών σάρκινων ώτων Λκουε τάς ένδοξους 
συναυλίας τών ούρανίων λεγεώνων.»

Βαθμίδα πρός βαθμίδα άνήλθεν όλόκληρον 
τήν κλίμακα τοΰ έρωτος 'Ιδού ή μυθική γυνή 
τής έποχής έκείνης Η γλυκεία μορφή τής Μαγ- 
δαληνής ουδέποτε θά καθίστατο τύπος, έάν δέν 
έφερε τόν χαρακτήρα τελείας καί Αναλλοίωτου 
ένότητος.

Ή Ελένη τοΰ Μενελάου, είναι ή καλλονή· ή 
έκ Μαγδάλων Μαρία, είναι ό έρως-

Ή έκ Μαγδάλων αύτή Μαρία, μία τών ιδεω
δών γυναικών αϊτινες, άναμφιβόλως, άποτε- 
λοΰάι τό -αιώνιον θήλυ» τοΰ δευτέρου Φάουστ, ό 
τόσον διαυγής καί Απλούς έν τμ ούάίμ του τύ
πος αύτός. είναι παραδόξως ποικίλος είς τάς 
καλλιτεχνικός πραγματοποιήσεις του. Ό Με
σαίων τμ ήρνήθη την καλλονήν, ώσεί ύπήρξεν 
έρως άνευ καλλονής.Ή 'Αναγέννησις άπέδωκεν 
είς τήν μετανοούσαν Μαγδαληνήν ήδυπαθείς 
καί άρχαϊκάς χάριτας. Οΰτω δ’ άνέμιξεν, έν 
ύψίάτμ συγχύσει, τήν ιδέαν τής θείας χάριτος. 
Έν τμ άναμνήσει τής άόχαιότητος, ήθέληάεν 
οποις χαρίεσσα μορφή είς τούς Ανθρώπους περί· 
καλύψμ χαρίεάάαν ψυχήν είς τόν θεόν, έξη- 
γούσα οΰτω ένα σύνδεσμον ιδεών δν ή μυστη
ριώδης όμοιότης τών λέξεων δέν συντελεί νά 
γεννάται τυχαίως. Υπάρχει άνάλογόν τι εις τό 
ώραίον δνομα δπερ αί Έλέναι τής Αρχαιότατος 
έδωκαν είς τό σύμπλεγμά των τών τριών Χαρί- 
των :

λοιίιον χαί ίαο ευλογημένη γλυχεΤα αμαρτωλοί 
Διότι εν οοι £ ίρωί Ιγνώριοε τήν χαλλονήν.

Όσοι θέλουάιν έκ σεβαάμοΰ νά ϊδωάι τήν Μα
γδαληνήν, έπιάκέπτονται τήν Σαίντ-Μπώμ καί 
Σαίν·Μαξιμίν.

Ό Σαΐν-Μαξιμΐν elvat γοτθικός ναός, ένθα 
δεικνύουσιν είς τούς πιστούς λείψανα άδυνα- 
τοΰντα νά έπαναφέρωάιν είς τήν ζωήν τήν 
άπολεσθεΐάαν μορφήν τής Μαρίας Μαγδαληνής 
ή Σαίντ - Μπώμ, δηλαδή τό άγιον άπήλαιον, 
είναι τό άντρον, δπου, κατά τήν χριστιανικήν 
παράδοσιν, ή Αγία Αμαρτωλός άπεσύρθη ίνα 
λατρεΰάμ μόνον' τόν Χριστόν. Τό άντρον αύτό
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ΠΙ ΝΑ.ΚΟΘΗΚ Η

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Victor Hugo

έσχηματίόθη διά παμμεγίστης σχισμής τοΰ 
όρους. Διότι ώραία παράδοόις άναφέρει δτι οί 
λαγάνες τρΰ όρους, οί λαγάνες τοΰ παγκοσμίου 
θεοϋ ήνοίγησαν διά νά προσφέρωόιν ίερόν άσυ. 
λον είς τήν γυναίκα τοΰ έρωτος.

Ή δυπαθές έκ πρίνων, σφενδάμνων και φιλυ
ρών δάσος άπλοΰται πρό τών ποδών τοΰ όρους. 
Τό δάσος είναι τοιοΰτον, οΤον τό φαντάζεται τις

διά νά έμψυχμτήν έρημίαν, τήν Μαγδαληνήν, ης 
Λ άγιότης, πλασθεϊάα έκ τοΰ έρωτος, οΰτε τό 
βάθος, οΰτε τήν καλλονήν, οΰτε τά μύρα τών 
δασών, ούτε τήν ολισθηρόν χλόην των φοβείται 
Τοιοΰτον δάσος, Αδύνατον νά έγένετο τά κατα- 
φύγιον παρθένου, θά είχεν άνάγκην δλιγωτέρας 
σκιάς και μυστηρίου

Μετάφραοιε ΔΑΕΞ. Π. ΔΟΤΖΙΝΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ

* ΓΝΟΜΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ * Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕ ΤΟΤ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

SNE βέβαιον, δτι έκαστον μ.έγα έργον, 
δεν αποδίδει όλ-.κληρον αυτού τδ με- 
γαλείον η μ.όνον εν τώ συνόλω αυ
τού.

Ό Παρθένων όμως εινε εν τών ύψη- 
λών έργων,τοΰ όποιου έκαστον θλάσμα 
έκαστον έρείπιον, εχει την αιωνιότητα 
του, την ουσίαν του, διότι έκαστον 
αΰτοϋ μικρόν τμήμα κάμνει τδν άν
θρωπον νά σκέπτηται δλόκληρόντδν 
ναόν, καί ή καλλονή τοϋ όλοκλήρου 
ναοΰ δεν σταματμ τήν φαντασίαν, 
διεγείρει αυτήν πρδς τά ΰψηλότερα 
τών εκτάσεων κάλλη.

Καί διά τοΰτο τδ εργον αύτδ είναι ίερόν.
Ή άναστήλωσις τοϋ Παρθενώνος θά ήτο μία σκέ- 

ψις αληθώς θαυμασία καί ελκυστική, άν ητο τοΰτο 
δυνατόν. Που δμως δ Φειδίας καί οί τούτου μαθητσί ;

Ή άναστήλωσις ένδς αριστουργήματος εινε αδύ
νατος, οίασδήποτε εποχής καί αν εινε.

Είς μέγας καλλιτέχνης ήθέλησέ ποτέ νά επιδιόρ
θωση άρχαΓον μνημεϊον. Έγήρασεν είς τήν εργασίαν 
εκείνην καί τότε ίδών τδ φροΰδον τών προσπαθειών 
του, εγονυπέτησε πρδ τών μεινάντων ερειπίων καί 
εσκέπτετο, εσκέπτετο.

Εινε αδύνατον νά άντιγράψη κανείς, μέ τήν βοήθειαν 
διαβητών καί μηχανημάτων, έν εργον τών αρχαίων, 
έστω και τών κατωτέρας τέχνης.

Δέν δύναται κανείς νά θίξη τδ ελάχιστου ράβδωμα 
τοΰ Παρθενώνος, τοϋ Παρθενώνος τοΰ όποιου έκαστη 
γραμμή έχει ψυχήν κινητήν, έκαστον σ^έδιον jxiav 
διακύμανσιν, μιαν συγκίνησιν, μίαν λαμπραν καί ακα- 
τάληπτον ίσομετρΐαν.

Τδ μεγαλείτερον σύνολον τής δυνάμεως και έν ταΰτω 
τής χάριτος καί τής αρμονίας, ζωογονούν τούς άγχους 
τούτους, οί οποίοι έν τή σιγή ψάλλουν τδ θειον ποί
ημά των ύπδ τήν ήρεμον κτήσιν ένδς μοναδικού άν- 

' θρωπίνου Διάς.

’Αν αί Άθήναι θέλουν νά χάσουν δια τρίτην'φοράν 
τδν Φεώίαν, αν θέλουν νά βεβηλώϊουν τους διού? -ω», 
νά θάψουν ύπδ τάς νέας φρικαλεότητας τά θεία αυτής 
έριίπια, δέν Οά εινε τοϋ λοιπού Άθήναι καί το άνί- 
κητον θέλγητρόν της άπώλίτο διά παντός.

Έκαστος φίλος τών τειχών της, τών μεγάλων αυ
τής ανδρών, θά άποστρέψρ τους οφθαλμούς προ τοι- 
ούτου εγκλήματος καί οί αληθείς α»δρες, δέν θά με
ταβαίνουν πλέον νά έπισζέπτωνται τήν μητέρα τών 
ήρώων.

Αν όμως θέλουν ας στερεοποιήσουν τδ σεπτόν ερεί- 
πιον, χωρίς ούδέν νά προσθέσουν ή νά καλλύνουν, 
πρδ παντδς νά καλλύνουν! Τά κομψοτεχνήματα 
φονεύουν την καλλονήν.

Αν θέλουν να αναστηλώσουν τους βπουδαιοτέρους 
κίονας οί όποιοι έπεσαν καί έμειναν έκεΐ, ά< θέλουν 
να δέσουν εκ νέου τούς κεχωρισμένους σπονδύλους των 
ώς φύλλα άνθους έπι του κάλυκος αυτών, άν πρδ παν· 
τ.δς θέλουν νά καλαΐσουν κατά τών έπερχομένων κα
κών καί προλάβουν ταΰτα, τότε πράττουν έργον καλόν.

Πρέπει τότε όλος δ κόσμος νά συντέλεση είς τδ 
έργον τοΰτο, πρέπει όλοι ημείς νά συνεισφέρωμεν τους 
θεούς, τους ήρωας, τους θείους ίππους με τ.ούς ιπ
πέας των, τάς θεωρίας τών παρθένων καί .τών εφήβων, 
όλοι τέλος πρέπει νά άναλάβουν τδ ίνειρόν των, τήν 
θέσιν των έπι των στηλών, έπί τών τοίχων; έπι τών 
αετωμάτων.

Τιθέμενων τούτων έπί τών θέσεών των, αί Άθήναι 
άποκαθίστανται τδ σχολείδν τοΰ κόσμου δια τής φω
νής τών τριών μεγάλων καλλιτεχνών της.

Καί όταν ή αυγή αύτη τής δικαιοσύνης και τοϋ 
λογικού ανατείλη, αν τά διεσπαομένα τμήματα, τε
θούν καί παλιν επί τών θεσεών των, επαναφερθεντα 
εις τήν κλασικήν γην, τότε καί τής ειρήνης ή φωνή 
άς «ντηχήση καί έκ τοϋ Παρθενώνος «ς διασπαρή είς 
δλον τδν κόσμον.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ βΟΤΡΔΕΛ γλύπιητ

ΠΕΦΤΕΙ άπό βρλχο σιγανά σέ κύματα άφρισμένα 

Σταλαγματιά—σταλαγματιά νεράκι δροσισμένο
— Τι #ές κλαψάρικο νερό; τον λέει θυμωμένα

*Η &άλαοσα που όέν πονεϊ τόν ναύτη τόν κανμένο.

Η τρικυμία είμαι έγώ κ ’ ή λύσσα κ' ή τρομάρα' 

Τελείάν ω ’κεί π’ ό ούρατός άρχίζει' όέν τό ξέρεις ; 
Θαρβεΐς πώς σε χρειάζομαι κ έρχεσαι μέ λαχτάρα 

Σ' έμένα την άτελείωτη σταλαγματιά νά γέρης ; —

Και τό νερό 'στην άβυσσο λέει σιγά μέ λύπη:

— Σοϋ δίνω, βάλαοοα πλατείά, χωρίς μεγαλωούνη. 

Χωρίς καμάρι καί βοές, έκεϊνο που σον λείπει I
Μιά στάλα που ‘ςτη δίψα τον 'μπορεί κάνεις και πίνει.

ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΒΑΓΝΕΡ

Ο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ
(Νορβηγική ναυτική παράδοσις)

ε χρήματα άτινα 
προσεπόριδεν ήπύ- 
ληόις τών θεατρι
κών ένδυμασιών 
τής πρώτης συζύ- 
νον του Μίννας, έ- 
πεχείρησε νά με-

ταδμ δπως ϊδη τήν θάλασσαν ό Ριχάρδος Βάγνερ. 
Τήν διάνοιαν αϋτοΰ κατείχε τότε ή περί τοΰ 
ιπταμένου 'Ολλανδού νορβηγική παράδοσις καί
ήθελε νά άντιληφθμ τελείως αύτήν καί νά συλ-
λέξμ έντυπώΰεις έκ τοΰ θαλασσίου τούτου πλοΰ
ϊνα έπιχειρήση τήν σύνθεσιν τοΰ θαυμάσιου με
λοδράματος. Έν Pillau έπεδιβάσθη τοΰ ίστοφό- 
ρου «Brangaja» ϊνα μεταβή είς Λονδϊνον, καίτοι
πάντες προετρεπον αύτόν νά άναμείνμ καλλί
τερου πλοϊον. Κατ’ άρχάς ό πλοΰς ητο ήρεμος 
και ύ Βάγνερ περιχαρής διελέγετο πρός τούς 
ναύτας καί παρεκίνει αύτούς είς τήν διήγηόιν
ναυτικών παραδόσεων καί θρύλλων· δέν έβρά- 
δυνεν δμως, ώς συνήθως, νά έπέλθη τρομερά 
τρικυμία. Τό πλοϊον έκνλινδεΐτο σφοδρότατα, 
τά κύματα κατεπλημμύρουν αύτό, έν φ δ' δλοι 
ρί έπιβάται περίτρομοι κατέφευγον είς τό κΰτος 
τοΰ πλοίου, ό Βάγνερ καίτοι ύπό μεγίστου τρό
μου κατείχετο καί τόν έπαπειλοϋντα αύτόν θά
νατον έβλεπεν, έν τούτοις δμενεν έπί τοΰ κατα
στρώματος.

Κατα τό τρομερόν τοΰτο ταξείδιον έν μέσφ 
τοΰ μαινομένου άνέμου, τής. τρικυμίας·, τών

ΓΕΑΡΓΙΟΣ Ζ6ΡΜΠΙΝΗΣ

Αστραπών καί βροντών έγραψεν ό ‘Ριχάρδος 
Βάγνερ έν τ$ διανοίμ του τόν Ί π τάμ ε.ν ο ν 
'Ολλανδόν.

★

Ή έπικροτοΰσα Ιδέα έν τφ μελοδράματι τούτφ 
τοΰ Βάγνερ εινε, ώς καί έν τμ Όδυσσείμ, ή 
συ ζύγι κ ή πίσ τις.

Μετά θαυμασίαν μουσικήν εισαγωγήν άκούει 
τις τούς ναύτας τοΰ πλοίου τοΰ Dalaud μετά 
χαράς βάλλοντας καί χαιρετώντας τήν ταχέίαν 
έπιστροφήν των είς τήν πατρίδα, τέλος δέ Απο
κοιμισμένους.

Ή θάλασσα έν τώ μειαξύ ταράσσεται, βαθύ 
σκότος τά πάντα καλύπτει, έν μέσω δέ φοβε
ρών άστραπών καί βροντών Εμφανίζεται τό 
μέ αίματοέρυθρα ιστία καί μελανά πανιά πλοϊον 
τοΰ Ιπταμένου 'Ολλανδού καί ρίπτει μετά φο·· 
βεροΰ πατάγου τήν άγκυραν. Ό 'Ολλανδός 
έξέρχεται αύτοΰ καί ψάλλει κλαίων τήν τύχην 
αΰτοϋ καί τήν καταδίκην τοΰ νά περιπλανάται 
πάντοτε χωρίς νά δύναται νά φθάόμ είς τήν 
πατρίδα του, έπειδη άλλοτε είχεν όρκιδθη δτι 
παρ’ δλους τούς άνέμους καί τά κύματα θά 
έφθανεν είς τήν ξηράν. Επικαλείται τέλος τόν 
θάνατον, άλλά καί αύτός δέν δύναται νά δλθμ· 
ή μόνη έλπίς του εινε ή εϋρεσις πιστής συζύ
γου, ήτις μόνη δύναται νά τόν λυτρώσμ τής 
αίωνίας καταδίκης. Έν τφ μεταξύ έπιότρέφει 
ό Dalaud καί συνανταται μετά τοΰ ΌλλανδοΟ, 
συνδιαλέγονται δέ έπ'όλίγονέπΐ τών τάξειδίων 
των Καί ό 'Ολλανδός έπιδεικνύει αύτφ τά έν 
τφ πλοίω τον Αμύθητα πλούτη έκ πολυτίμων 
λίθων, παρακαλεϊ δέ τέλος αύτόν νά τώ παρά- 
σχμ φιλοξενίαν έν τμ οίκίμ τον δ Dalaud θαμ
βωθείς έκ τοΰ πλούτου τοΰ ξένου ύπόσχεται νά 
δώσμ είς αύτόν ώς σύζυγον, τήν καλήν καί 
άγαπημένην του κόρην, τήν Σένταν.

Τό δεύτερον μέρος τοϋ έργου Λρχεται δι' ώ· 
ραίου νορβηγικού, άσματος, δ ψάλλουάι νορβη-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γίδες κόραι κλώθουόαι συγχρόνως έν τφ οίκίμ 
τοΰ Daland· έν τφ μέάφ αύτών κάθητηι ή τού 
Daland θυγάτηρ Σέντα καί ώς έν έκότάόει δια- 
τελούσα προσβλέπει τήν έπί τού έναντι τοίχου 
άνηρτημένην εικόνα τού ιπταμένου 'Ολλανδού. 
.«*£ ί τελειώσατε τό άσμα σας. . . ναί, τώρα θά 
-φάλλω έγώ, άκούόατε·. ’Ενταύθα είνε τό θαυμα- 
σιώκρον μέρος τοΰ έργου ύπό μουσικήν έπο- 
■φιν- ή ύπό τής Σέντας ψαλλομένη Ballade, έν 
μ Ιστορεί τόν περί τού ιπταμένου 'Ολλανδού 
θρΰλλον, δύναται νά θεωρηθμ ώς έκ τών τελειο- 
τέρων μουσικών Αριστουργημάτων τό πάθος, 
Λ λεπτότης καί εύαισθησία παφθενικής νεανι
κής καρδίας καί Λ πρός τόν Αδίκωο πάσχοντα 
συμπάθεια έκτελοΰνται έν αύτώ θαυμαδίως- 
•Ό I είθε ταχέως νά εύρμς, ώχρέ θαλασσοπόρε, 
τήν σύζυγον, ήτις αιωνίως πιστή θά σοΰ είνε» : 
διά τών λέξεων τούτων περατοΰται Λ θαυμαδία 
αΰτη Ballade.

Έν τμ τρίτμ όκηνίί τού δευτέρου μέρους, 
έπιότρέφει ό D laud μετά τοΰ 'Ολλανδού είς τήν 
πατρίδα του. Εισέρχεται αίφνης έν τχί οϊκίμ, 
μένει δ’ ή Σέντα ώς έν άπολιθώόει έπί τμ θέμ 
τοΰ ξένου -Πατέραμου, πατέρα, πο$ός είν’ ό 
ξένος ;· έρωτζί μετ’ Αγωνίας. Ό Daland Αποχω
ρεί, μένει δέ μόνος ό 'Ολλανδός μετά τής Σέν
τας καί διηγείται αύτφ τήν καταδίκην του· ή 
Σέντα ύπόόχεται αύτφ δτι αύτή θά τόν λυτρώόμ, 
διότι θά είνε ή σύζυγός του, ή αιωνίως πιστή.

Ό 'Ερικ, ό τής Σέντας μνηστήρ, μανθάνει 
ταΰτα καί σπεύδει πρός όυνάντησίν της. Ή 
Σέντα, θέλει νά τόν άπυφύγμ άλλ’ αύτός τήν 
Ακολουθεί καί γονυπετής τήν παρακαλεϊ νά μή 
τόν έγκαταλείφμ. Αίφνης έρχεται ό ’Ολλανδός, 
βλέπων δέ τόν Έρικ γονυπετοΰντα ένώπιον τής 
Σέντας. άνακράζει «Κατηραμένος έγώ, δέν έλ· 
πίζω σωτηρίαν· καί έπιβαίνει τού πλοίου του 
ΐνα άναχωρήσμ.—Ή Σέντα όρμφ καί άνέρχεται 
έπί Αποτόμου βράχου καί λέγονσα «ιδού πει- 
σθητι νΰν, δτι θά σοΰ είμαι αιωνίως πιότή» πί
πτει είς'τήν θάλασσαν.

Ή θάλασσα έξαγριούται. δεινός Ανεμοστρό

C> M.»fiGic6ceic θποα JjChhoc
ΤΟ ΑΡΧ. ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ 

ο Άρχ. συνέδριον ώ- 
φέλησεπολύ τήν ’Ελ
λάδα. ύπό έθνικήν 
έποφιν. Άπό επιστη
μονικής άπόφεως κρί- 
νόμενον,άύεδείχθιι ά· 
ξιον τής Αποστολής 
του · έν αύτφ έγέ- 

νοντο πλεΐσται είδικαί Ανακοινώσεις — άνκαί· 
τινες άφεώρων γνωστά ήδη ή καί προανα- 
κοινωθέντα — έθίχθησαν δ’ άμα και γενικω- 
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βιλος έγείρεται καί είτα πάλιν ήσυχάζει. Έν τμ 
(όοδιζούσμ τότε άνταυγείμ τοΰ άνατέλλοντος 
ήλιου έπιφαίνοντάι έπί τών έρειπίων τοΰ πλοίου, 
ένηγκαλισμέναι αί μορφαί τοΰ ’Ολλανδού καί 
τής Σέντας καί αίρονται· είς τά ύφη.

*

Τό τε κείμενον καί τήν μουσικήν τοΰ Ιπτα
μένου 'Ολλανδού γράφας ό Βάγνερ, πλήρης δ’ 
ένθουσιαδμού καί βέβαιος έκ τών προτέρων περί 
τής έπιτυχίας τού έργου του, άπετάθη, τμ θυ
σιάσει τοΰ διαόήμου τότε συνθέτου Giacomo 
Meyerbeer, πρός τόν διευθυντήν τοΰ έν Παριάίοις 
θεάτρου τής ’Αναγεννήσεως Anatol Zoleg- έν φ 
δέ χάρις είς τάς συστάσεις τοΰ Meyerbeer τό έρ
γον είχε γίνει Αποδεκτόν, ή χρεωκοπία τοϋ θεά
τρου, τούτου Ανάγκασε τόν Βάγνερ νάποβάλμ 
τήν έλπίδα τού νά ίο μ τό έργον αύτοΰ διδασκό
μενου έν ΠΑριβίοις. — Ούτω κατά τό έαρ τοΰ 
1842 μετά τετράμηνου διαμονήν έν τ$ ξένμ έπα- 
νήλθεν είς τήν πρτρίδα. «Πρώτην φοράν είδον 
τότε τόν Ρήνον -■ μέ δάκρύοντας όφθαλμούς ώρ- 
κίσθην έγώ ό Ατυχής καλλιτέχνης, αίωνίαν πί- 
στιν πρός τήν γερμανικήν πατρίδα. Έν φ δέ τότε 
άνηγγέλθμ αύτφ τμ.2χ ’Ιουνίου 1841 έκ Δρέσδης, 
δτι είχε γίνει δεκτόν πρός παράσταδιν. τό μελ- 
λόδραμα αύτοΰ ό Rienji διά τόν ιπτάμενον 
’Ολλανδόν έν μέν τμ Λειφία, ένθα νύν μετά τό
σης έπιτυχίας διδάσκεται, ήρνήθηάαν νά δεχθώ- 
σιν αύτόν, ό δέ κύριος von Keister έκ Μονάχου 
άπήντησεν είς τόν Βάγνερ -δτι τό έργον δέν 
ήτο κατάλληλον διά τήν Γερμανίαν·. Ή’κατα
πληκτική όμως έπιτυχία ήν έσχεν ό «Rienji· 
παρασταθείς τό πρώιον έν Δρέσδμ τή 2ομ ’Ο
κτωβρίου 1842 έπέφερε τήν παραδοχήν καί τοΰ 
•ιπταμένου 'Ολλανδού- δστις δοθείς τό πρώτον 
τμ 2 Ίανουαρίου ι8^3 έσχεν άπό τής πρώτης 
αύτοΰ παραότάσεως πρωτοφανή έπιτυχίαν.

Hildegard Klcnger

(Κατα μβτ&φρασιν Δ. Τ ) 

τέρου ενδιαφέροντος ζητήματα, οιον τό τής ά- 
ναστηλώσεως τοΰ Παοθενώνος,άν ό όρος-Βυζαν
τινή τέχνη· είνε έπαρκής ή ό τήε «Χριστιανι
κής Αρχαιολογίας,· περί τού άν πρέπει ν’ άφί- 
νωνται τ’ άρχαϊα μάρμαρα έκεΐ όπου εύρέθη- 
σαν ή νά μεταφέρωνται είς τά μουσεΐα, περί 
τής εισαγωγής τού μαθήματος τής άρχατολο-, 
γίας είς τά Γυμνάσια περί τοΰ άν οί ένεργοΰν- 
τες Αναόκαφάς πρέπει νά έχουν- κατ’ Αρέσκειαν 
τό δικαίωμα τής προτεραιότήιος τής άνακοινώ- 
σεωςτών παρατηρήσεων των ή πρέπει νά τεθμ 
χρονικόν δριον,πέραν τοΰόποίου νάδύνανταικαί 
Αλλοι άρχαιολόγοινάμελετώσιτάύπΆλλων Ανα* 

καλυπτόμενα κειμήλια κ λ π. Άλλ’ έκεΐνο τό ό
ποιον παρατηρεί τις είνε δτι αί συζητήσεις δλαι 
αύταί υπήρξαν θεωρητικοί. Ακαδημαϊκοί, χω
ρίς τό συνέδριον νά προβμ πρακτικός είς όρι- 
στικάς Αποφάσεις καί Ασφαλείς γνωμοδοτήσεις 
καί συμπεράσματα. Εύχαί άπλαϊ διετυπώθησαν, 
έπιτροπαί κατηρτίσθηόαν, Αλλά θετικόν κύρος 
ούδέν ζήτημα περιενεδύθη Τοΰτο είνε μειονέ
κτημα τοΰ συνεδρίου, τό όποιον άλλοι μέν θ’ 
Αποδώσουν είς έλλειφιν χρόνου καί άλλοι είς 
τό Απαράσκευου τών μελών έπί τών αίφνης ά· 
νακυφάντων τούτων ζητημάτων. Άς έλπίόωμεν 
ότι το Β' συνέδριον θά έπιλύσμ ώριόμένως τά 
ζητήματα ταΰτα καί άλλα, ϊνα ΰπάρξμ κάτι τι 
θετικόν καί ούτω έπιβάλλονται έφεξής έν τμ 
καθόλου Αρχαιολογική δράσει αί κυμαινόμενοι 
σήμερον γνώμαι

Η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

Επ’ εύκαιρίμ τοΰ Άρχ. συνεδρίου ή «'Εταιρεία 
πρός διδασκαλίαν ιών Αρχαίων δραμάτων» πα
ρουσίασε πρό τών ξένων καί.έν ζών προγονικόν 
μνημεϊον, τήν - ‘Αντιγόνην· Μέ δλας τάς δυόχε- 
ρείας μέ τάς οποίας μοιραϊως παρακολουθεΐται 
μία διδασκαλία Αρχαίου δράματος καί μέ δλον 
τό άκατάλληλ'.ν τής Ακουστικής τοΰ Σταδίου, 
καί. τάς διαμαρτυρίας τοϋ Ρεϊνάχ καί τάς έλλεί- 
φεις τής σκηνοθεσίας καί τό Ακαλαίσθητου τών 
Αμφιέσεων, ή παρΑότασις άν δέν είχε θρίαμβον, 
δέν έσχεν όμως καί Αποτυχίαν. Έ κ. Θ. Παπά 
ώς ’Αντιγόνη ΐιπήρξε μάλλον ή έξιδανίκευάις 
τής Αρρενωπής κόρης, ήτις Αποτελεί τήν Αληθή 
χειραφέτηόιν της γυναίκας είς τόν άρχαϊον κό
σμον Τόν. δυσχερή τοΰ Κρέοντος χαρακτήρα 
διι,ιρμήνευσεν ύ διδάκτωρ τής φιλοσοφίας, Αρ
χαιολόγος και καθηγητής έν τμ εϊρημένμ έται- 
ρεία κ. Ν Κυπαρίσσης μετά πολλής δυνάμεως, 
είς τήν δλην δ’ έπιτυχίαν όυνεβάλλετο καί ό 
τόν Τειρεσίαν ύποδυθεις κ. Μαυρομιχάλης. Οί 
ίδόντες έν τφ Σταοίψ τήν «'.Ιφιγένειαν· έκφρα 
γκιζομένιιν ύπό τοΰ Σιλβαίν άνωμολόγηάαν 
ότι ή διαφορά τής έντυπώσεως δέν ήτο αισθητή. 
“Επαινος, οφείλεται καί είς τόν διδάξαντα κ 
Σιγάλαν, δστις καίτοι αϋτομαθής. ήρθη ύπεράνω 
τής συνήθους Απαγγελίας προόπαθήσας νά έμ- 
φμχώόμ είς τά χείλη τών ύποκριτών τό Αρχαϊον 
Αριστούργημα.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ "ΠΑΡΝΑΣΣΟί»

Εΐς τίιν έφετεινήν έκθεσιν τοΰ «Πάρνασοΰ ■ 
μάτην θ’ άναζητήόμ ό θεατής Αρκετά γνώριμα 
ονόματα Άλλοι διότι ήσαν Απαράσκευοι, άλ
λοι διότι έπεφυλάχθησαν διά τήν. 'Ολυμπιακήν 
καλλ. έκθεόιν τοΰ προσεχούς ντους, ώς ό Γε· 
ρανιώτης,άλλοι διότι συνέπεόε νά ταξειδεύουν, 
ώς ό Μαθιόπουλος, ό Δημητρίου, άλλοι διότι 
έκηρόχθησαν ύπέρ τών ιδιωτικών έκθέσεων, ά- 
πέσχον. Καί ή έκθεόις δέν παρουσίασε τό συμ
παγές.καί ήνωμένον, δπερ Αποτελεί τήν.δύνα- 
μιν καί δπερ παρατηρεϊτηι είς «λας σχεδόν τάς 
Εύρωπαϊκας 'Εκθέσεις. Διά τοΰτο ή έφετβινή 
έκθεσις τοΰ · Παρνασσού · καί κατά ποσόν καί
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κάτά ποιόν κάτωτέρα τών προηγηθεισώύ, δέύ 
παρουσιάζει τό ένδιαφέρον δπερ είχεν άλλοτε.

Άλλά καί οί λαβόντες μέρος, μετέσχον με
τά τίνος, δύνατάί τις νά εϊπμ', ραθυμίας.Κυ
ριαρχεί τής έκθέσεως ή σκιά' τοϋ Γύζη. ’Αρ
κεί νά είνε τις ΰπέροχος ϊνα είς πληθύν τελειω- 
μένων έργων δεόπόσμ καί μέ έν πρόχειρον σκα
ρίφημα. Ή «’Ιουδίθ καί ό Όλόφέρνής · δει
κνύουν οιον πίνακα θά μάς έδιδέν ο' διδάσκαλο?, 
έάν άπό τό σκίτσον αύτό έφιλότέχνέι'τόν πί
νακα ποΰ ώνειρεύθη. ’ ·· .

Ό,κ. Ίακωβίδης έλκϋει μέ.ίδιαιτέραν δλως 
προσοχήν τά βλέμματα. Ή προσωπογραφία τής 
κ. Στεφ. Ρ,άλλιι έν συμπλέγματι μεγά τής μι- 
κρ.άςθνγατρός της είχε ή.μόνη Αξία λόγου προ
σωπογραφία τής Έκθέσεως. .’Ιδίως θαυμαστός 

. είνε, ό διαπρεπής καλλιτέχνης είς τ.ήν,,Απεικό· 
νισιν τής παιδίσκης- Ό τόνδς τοΰ χρω
ματισμού Απλούς καί φυσικότατος, .τό δέ Αχέ- 
.διον άφογον. Πλησίον Ανηρτήθη καί μία 
σπουδή του έν ύπαίθρφ, Γερμανίδας ή μάλ
λον ’Ολλανδής χωρικής, γενομένή έν Γερ- 
μανίμ πρό έτών. ’Εδώ Αλλάσσει ή τεχνοτροπία 
τοΰ καλλιτέχνου. Μία θαμβή εκ τής πλημμύρας 
τοΰ φωτός έντύπωόις' προέχει. Πρός’πληρωάιν 
ίσως τών κενών, έξέθεσβ και τό γνωστόν ιχνο
γράφημά του τοΰ διπλώματος τών Πανελληνίων 
Αγώνων, τό όποιον πολύ ένθυμίζεί τόν Γύζην.

Ό κ Γιαλλινάς μέ δέκα ύδατογραφίας,· ώραίας 
δπως πάντοτε, Αλλά καί όμοίας δπως πάντοτε, 
μάς μεταφέρει μέ τόν Απαλόν καί' ποιητικόν 
χρωστήρα του Από τήν Ρώμην είς τήν Βενετίαν 
καί Από τήν Κωνσταντινούπολην είς τάς Αθή
νας. Άλλ’ έκεϊ πού. ένδιατρίβέι περισσότερον 
είνε ή Αγαπημένη του Κέρκυρά. Έκ τών πινά
κων' του ό έχων μείζονα.καλλιτεχνικήν Αξίαν 
είνε τό «έρημοκλήσι τής Πενίτζάς ·

Ό κ. Ιίαρθένης κολυμόά είς κυανοϋν. Είναι 
συγκεντρωμένοι τρεις μεγάλοι πίνακες καί ρ μι
κροί- Αλλ όπου και άν ιίόαν άνηρτήμένοί Οά έ- 
φώναζαν τό δνομα τοϋ καλλιτέχνου τον. 0 κ.Παρ- 
θένής καί είς τά έργα ταΰτα φαίνεται- θηρεύουν 
τήν π α ρ θε νι κ ή ν άποψιν τών· πραγμάτων. 
Τίήοτε τό έξεζητημένον Απ’ ένανίίας,πολλή ή 
άρχέγονος ούτως είπεΐν κ-άί ή διΆμειλίκτου 
χρωματισμού Αναπαράστασις. Είναι ό πρώτος 
ζωγράφος δστις μας χαρίζει Μακεδονικούς πί 
νάκας. Ή «μονή τού Ιΐόρου»' είνε τόκαλλίτερον 
έργόν του έκ τώνΕκτεθειμένων, κάίτοι είς τούς 
σετσεονίότ θ’ Αρέσμ ίσως περισσότερον ή .η'Ελλ. 
θάλασσα». Ή «πεδιάς τών Φιλίππων» έχει ό- 
κτάωρον έκταδιν. έζωγράφΊιθη δέ Από ύφους χι 
λίων μέτρων.·Έννοέϊ-τις πόδον δύσκσλον έργον 
υπό έποφιν προοπτικής -έξετέλεσεν· ό καλλι- 

.τέχνης,
,Ό κ. Φωκάς γίνεται όλοέν έγκρατέσ-ερος, τε- 

χνικώτέρος. Φαίνεται ληόμόντίσάς τήν άτίθασ- 
όον τεχνοτροπίαν καί" ήδη μέ τά'Άθάνατα· 
καί τούς «Άσφόδελούς» Απόδεικνύει έν βαθύ 
αίσθημα- .άντιλήψεως κάί σταθερότητα έίς τόν 
χρωστήρα Διά τόϋτο ίιπεόέχέΐ δλων^τών έν τμ 

' 'Εκθέ'σει τοπειογράφων, ων όί πλέϊστδι άπρπει- 
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ρώνται ν' Αστετκονίόωόι την θαυμαΟίαν Έλλ. 
φϋΰτν. Ή τοπογραφία άπό ολίγων έτών έόχε 
έκ τών παρ’ ήμΐν καλλιτεχνικών κύκλων πολ
λούς Ενθέρμους θιαάώτας καί έν τμ έκθέΰει δέ 
ύπό έποφιν πληθύος κυριαρχεί τό. τοπειον. Καί 
ό κ. Χατζόπουλος καί ό κ. Έπ. θωμόπουλος. 
δάτις γίνεται βαθύτερος τήν άνιίλτφν, άλλά 
νεωτεριδτικώτερος καί τολμηρότερος είς τί> 
χρώμα, καί ό κ. ΆλεκτορΙδης, τού όποιου δέν 
εΐνε εύκολον νά παρίδμ τις τήν διαρκή πρόο
δον, καί ή δεσποινίς Λαδκαρίδου, ή όποία δέν 
έκθέτει μέν καλλίτερους ή άλλοτε πίνακας,άλλά 
καί δέν υπολείπεται τών Ουναγωνιότών της, 
καί έκ τών Οποίων έξέχει τό ·Στρυφϋλί» καί 
ή «άποφις τής Τήνου·, Λλοι ζητούν νά μας δεί
ξουν τήν Έλλ. φϋόιν δΟον τό δυνατόν άληθέ- 
ΰτερον, δλοι γίνονται φυΟτολάτραι.

Ό κ.ΜποκατΟιάμπης έκθέτει τήν Αρίότην τών 
έν τμ Εκθέόει ύδατογραφιών. περί ής έγράι^α- 
μεν ήδη έν προηγουμένω φύλλφ.

Ό κ. Τδιριγώτης έχει Αναφαίρετον τό προνό· 
μιον τής άπεικονίδεως τοϋ έγχωρ(ου Αιγυπτια
κού τύπου. Έκ τών τριών ύδατόγραφιών του, 
ίξέχει ό ύαυμάάως Χατζής του.

Ό κ. Άριδτεύς ήρχιδε ν’ άάχολήται ήδη καί 
είς στρατιωτικούς πίνακας. Αί πρώται του 
στρατιωτικοί άπουδαί Ιδίως ή -Έπίθεσις» καί 
τό «Συσσίτιον» δεικνύουν δτι ό ή. 'Ροϊλός τα
χέως ΘΑ εύρμ τόν Αντικαταστάτην του. Έκθέτει 
τόν··Έρημίτην· καί διά νά μή λησμονήΟωμεν 
τόν, ’Αριστέα τοΰ Μονάχου μίαν φαντασμαγορίαν 
τοϋ «Μεφιότοφελή» καί τήν -Φύσιν», ήν έδημο
σίευσεν ή «Πινακοθήκη·.

Οί άλλοι έκθέται Αποτελούν τήν συνήθη έφε· 
δρείαν τών έκθέσεων. Είδος πλαισίων. ’Αλλά 
μερικά είνε τόόιρ άσχημα, ώστε ή έπιτροπή δέν 
θά έχμ καμμίαν χάρτν, δσα έλαφρυντικά καί 
άν Αποπειραθώ νά έπικαλεσθμ. Τό έγρά-φαμεν 
καί άλλοτε. Δετκνύετέ μας ολίγα έργα- άλλά 
καλά- Μή κυττάζετε πώς νά καλύπτωνται οί 
τοίχοι, άλλά πώς νά έξευγενίζεται τό αίσθημα 
τοϋ καλοΰ.

Εφέτος έγένετο καί μία ήρωϊκή έφοδος δεσποι
νίδων, μαθητριών πρώτην φοράν, έμφανιζομέ- 
νων. Είνε αί δεσποινίδες Παπαδογιανάκη μαθή
τρια τοϋ κ. Παοθένη. Δρακονταειδή μαθήτρια 
τοϋ κ. Γερανιώτου. Σκορδέλη μαθήτρια τής κ· 
Λασκαρίδου καί ή δεσποινίς Τσίλλερ μαθήτρια 
τοΰ κ Ίακωδίδου. Έπίσης έκθέτουν διά πρώ
την φοράν Α κ. Κουφός ένα Αρκετά καλόν θωρα
κοφόρου δν δφερεν έκ Γερμανίας καί ό κ. Μη- 
λιάδης. Έκ τών έργων αυτών έξέχουν οί «Μή- 
κωνες· τής δ. Σκορδέλη, καί έκ τών προσωπο
γραφιών τής δ Τσίλλερ ή τής μικράς Δεληγε- 
ώργη καί τής μικράς Κοντογιαννάκη. Αί προ- 
σωπογραφίαι τής Αδελφής της καί ή τής κ.Γιαγ- 
λοπούλου εΐνε Ανεπιτυχείς. Άπό τόν Μηλιάδην 
άνέμενε τις πολύ τεχνικώτερα έργα άπό έκεΐνα. 
τά όποϊα παρουσιάζει, δπως έπίσης καί τής δ. 
Άσπριώτου είνε άτεχνοτάτη ή τοϋ Πρωθυπουρ
γού προσωπογραφία.

Έκ τών ξένων, ούδείς j οίκειοθελώς έτί- 

μησε τήν έκθεσιν. Ό κ. Ίακ'ωβίδης μετεκό- 
μιδεν έκ της ιδιαιτέρας του πινακοθήκης 
ένα δντως έξοχον πίνακα τοΰ Kuehl, παριότά· 
νοντα ’Ολλανδικόν χωρίον. έκομίόθησαν δέ δύο 
ύδατογραφίαι τοΰ παλαιού ζωγράφου Zichy. έκ 
τών οποίων ή μέν έπίσκεφις ιατρού φαίνεται 
ώσάν στάμπα, καί μόνον ό καπνιστής σίροδίδει 
ένα δυνατόν καλλιτέχνην. Φαίνεται δτι Ανήκουν 
είς οικογένειαν παλαιόν, ήτις τά πωλ«ΐ ήδη. 
Τήν τριάδα τών ξένων ζωγράφων συμπληροΐ ή 
άπό έξ μηνών παρεπιδημούσα έν ΈλλΛδι δεσποι
νίς L. du Bois Reymond μέ ένα πλούσιον Αμητόν 
δέκα τεσσάρων έν δλφ ύδατογροφιών, τών πλεί- 
ότων Κερκυραϊκών. Είνε ή περισσότερον εύ- 
νοηθεΐσα ύπό τών Αγοραστών, διότι έξ έργα της 
ήγοράσθησαν ευθύς τήν πρώτην ήμέραν. ύπο 
τών πριγκήπων καί ύπ' αύτοΰ τοϋ κ.Ίακωβίδου. 
Δέν εΐνε έν τούτοις, σπουδαία έργα- έχουν κά
ποιαν τέχνην, άλλά είνε δευτέρας γραμμής. 
Ή «Άκρόπολις μετά τήν δύσιν,· τό «Καλο
καίρι· καί ό «Παρθενών· είνε Οχετικώς τά καλ
λίτερα·

Ή γλυπτική όλίγα έργα Αριθμεί, μόλις δέκα, 
άλλά καλά· Ό Σώχος κυριαρχεί μέ δύο πολυ
σύνθετα προπλάσματα μνημείων ·. Τοϋ Ήρψου 
τής Άγ. Λαύρας καί τοϋ Συγγροϋ. Άμφότερα 
εΐνε άξια πολλής έκτιμήσεως. Έκθέτει έπίσης 
τρία σχέδια διά τό μνημεΐον τοϋ Κωνσταντίνου 
Γίαλαιολόγου, διά τά όποια δμως άρμόζει κά
ποια έπιφύλαξις, τήν κεφαλήν παιδός ήν έδη
μοσίευσεν ή «Πινακοθήκη» πρό τριετίας καί έν 
άνάγλυφον μιας γραίας Μαρίνας. Έκπληξιν 
προοδευτικήν έμποιεΐή δεσποινίς ’Ιουλία Σκού
φου,Αδελφή τής ζωγράφου-Ή ·νύξ» νεωτεριστική 
χαλκόχρους κεφαλή, είνε προτομή ήτις τιμρ τήν 
Έλλ. γλυπτικήν. Μέ πολλήν δύναμιν πλασμένη, 
έχει άμα ποιητικωτάτην έκφραόιν. Ό κ. Βούλ- 
γαρης έκθέτει έν καλόν άνάγλυφον καί ό κ. 
Κουλουράς μίαν προτομήν.

ΠέρυΟιν ή γελοιογραφία άντεπροσωπεύθη μέ 
τάς Αμίμητους γελοιογραφίας τοϋ Άθανασιάδον. 
’Εφέτος μόνον ό κ. Λέων. Γεωργιάδηε C-'adi — 
Noel) έξέθεόεν έν. . τρίπτυχον καλογήρου I

Ένεκα ίσως τοΰ όλίγου Αριθμού τών καλών 
έργων, δέν έτηρήθη καί ό δρος τής μή έκθέ- 
Οεως έργων προεκτεθέντων. Τά άγαλμάτια τοϋ 
κ. Ρήγου. τούς πίνακας τών κ. κ. Μποκατόι- 
άμπη, τοΰ κ. Οικονόμου, τής δ.Άσπριώτου καί 
αύτό τό σκαρίφημα τοΰ Γύζη τά εϊδομεν καί 
είς άλλος έκθέσεις.

Τό συμπέρασμα εΐνε δτι οί καλλιτέχνατ οί κα
λούμενοι νά μετέχουν καλλ. έκθέσεων πρέπει 
νά μή έμφανίζωνται μέ σπουδής ή μέ έργα τά 
όποια εΐνε Αμφιβόλου Αξίας, Αί έκθέσεις ούτε 
άσυλα εΐνε, ούτε σπουδαστήρια. Δίδουν τό μέ
τρου τοΰ πολιτιάμοΰ μιάς χώρας καί οί καλλι- 
τέχναι πρέπει νά είνε φειδωλότεροτ είς ποσόν 
καί γενναιότεροι εις ποιόν, ϊνα ούτοι Εμφανί
ζεται ή· τέχνη δσον τό δυνατόν Αρτιοτέρα Αν- 
ταξία καί τών παραδόσεων αύτής -καί τοϋ μέλ
λοντος, τό όποιον δέν προσημαίνει εύελπι τόσφ 
πενιχρά παραγωγή. ιάφνς^

ΤΑ ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ

Ό ολοΰν.διά τούς έπαναστάτας τής Κρήτης.
— Καί θά μείνουν πολύν καιρόν εις τό ©έρισον ;
— Μά μαίνεται δτι θά παραθερίσουν εκεί.

*
Πρόκειται πεοί κακόν στιχουργοΰ, ρεκλαμάροντος 

τους στίχους τού.
— Αύτός θά έκανε καλλίτερα νά έγίνιτο παπουτσής, 

λέγει κάποιος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕ
*Etaigiia γραμμάτων καί τιχν&ν.— Τό έκλεχθέν ύπό 

τής Γεν. συνελεύσεως Διοικ. Συμβούλων συνελθ'ιν 
έξελέξατο παμψηφεί πρόεδρον τόν κ. Γ. Χατζιδάκιν, 
αντιπροέδρους τους κ.κ. Γ. Ίακωβίδην καί Π. Καρο- 
λίδην, γενικόν γραμματέα τόν κ. Δ. Ιίαλογερόπουλον, 
ειδικόν γραμματέα τόν κ. Α. Περδικίδην, ταμίαν τόν 
κ. X. Χρηστοβασίλην καί κοσμήτορα τόν κ. Κ. Παρ- 
θένην.

ΙΙιν.-ικο&ήκη Αβύρακρ. ·—Συνήλθεν έν τω Πολ τε- 
χνειω προσκλήσει τής έπιτροπήςέπΐ τοϋ Άβερωφείου 
κληροδοτήματος επιτροπή εκ τών καθηγητών τής 
Καλλ. σχολή: τοϋ Πολυτεχνείου δπως ύποδείξη τά 
ελληνικά έργα άτινα δέον ν’ άγορασθώσιν κατά τήν 
διαθήκην τοϋ αειμνήστου Άβέρωφ έκ τών τόκων τοΰ 
κληοοδοτήματο; αύτοΰ, ανερχομίνων είς 50,000 δρ. 
Πρώτην φοράν έφηρμόσθη ή διάταξι: αυτή, ή επι
τροπή δέ κατα πλειοψηφίαν απεφάνθη δπως αγορα- 
σθώσιν έργα τοΰ Γύζη, τοϋ Λύτρα καί του κ. Βολω- 
νά»η. Ή έπιτροπή έπεφυλάχθη όπως όρίση τινα έργα 
θά άγορασθώσι, συνεννοουμένη μετά τών κ-τόχων 
αύτών. Ό κ. Μποκατσιάμπης προέτεινεν όπως κατό
πιν έκθέσεως έκλέγονται τά άριστα τών έργων καί 
άγοράζωνιαι, αλλ’ ή επιτροπή έθεώρησε τοΰτο δυσ
εφάρμοστου. ’Αργότερα θά άγορασθή διά τόν αύτόν 
σκοπόν καί τό «Κονσέοτο» του κ. Ίακωβίδου.

Vr ■

θάταιοι. — Άπέθανεν εν Βρυξέλλαις τή ί Αποι- 
. λίου ό περ ώνυμος γλύπτης Κωνσταντίνος M-niniei'. 

Ήτο ΐσχυροΰ ταλάντου καλλιτέχνης, αληθής κορυφή 
τής συγχρόνου τέχνης.

Ό Μενιε έγεννήθη τώ 1^31, εις τι προάστειον τών 
Βρυξελλών. Μετά τά πρώτα έργα τής γλυπτικής έ- 
πεδόθη καί εις τήν ζωγραφικήν, έκθέσας ωραιότατα 
έργα. -Έπανήλθεν δμως κατόπιν είς τήν γλυπτικήν.

Ή μεγάλη του καλλιτεχνική φήμη, ή'-χίσ£ μέ τα 
έογα εκείνα, τά όποια ένεπνεύσθη έξ αύτοΰ τοΰ λαοΰ 
καί προπάντων έκ τών δεινών, τά όποια ύφίστανται 
αί έργατικαι τάξεις Ό Μενιέ εινε δ Ιδρυτής νέου εί
δους γλυπτικής «σοσιαλιστικής.» Μεταξύ τών έργων 
του άξιοθαύμαάτον εινε «Ήάποθέωσις τής εργασίας.»

Ό Μενιέ έλάμβανε πρότυπα, τά όποια άπέφευγον 
συνήθως οΐ άλλοι γλύπται καί τοΰτο ακριβώς εινε ή 
δόξα του, διότι έδημιούργησε μίαν σύγχρονον τέχνην 
ούχί μέ αλληγορίας καί σύμβολα, άλλά αναπαριττά- 
νων, ελεεινούς -αί τραγικούς, αυτούς τούς πασχοντας.

Τά έργα τοΰ Μενιέ «νεθουσία'αν καί τους ;αυστη
ρότερους κρι-ικούς, μερικά δ’ έξ αύτών άγοροσθέντα 
έγκαίρως, εύρίσκονται εις τό Μουσείο» τήΰΖΛούξε’μ· όποιον αναπαύεται είς τό νεκροταφείου ημών. Μάρμα· 
βούογου είς Παρισίονς. Έκ τών αρίστων έργων του ρ-.ν έκ τής ηλιόλουστου γενειτείρας του, εκ τών λα-
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— “Q,. θά ήτο πολύ κακός παπουτσής “Εχει τό
σον ολίγον τό αίσθημα τοϋ μέτρου!

Λ

Συνιστοΰν ένα Οημοσιογράφ'ν εί; ένα αρχαιολό
γο/:

— Ό κ. Α. δημοσιογράφος καί αρχαιολόγος !.. .
— Πώς ;
— Γρά®ε-· την «Τ ε λ ε υ τ α ί α ν Ώ ρ α ν» στης 

εφημερίδες...

είνε ή «Κηδεία έως τοαπιστοϋ,» δ «σφυρήλατης,» τό 
«μαριύριον τοΰ Αγ. Στέφανου,» ή «κάθοδος τών με- 
ταλλευτών,» ή «’Επάνοδος εκ τής εργασίας,» τό «ξε 
νύχτι τών νεκρών,» άφήκε δε ήα-.τελές'τό μνημείο» 
τοϋ Ζολα, εις S μέχρι τής προτεραίας τοϋ θανάτου 
του ειργάζετο.

— Άπέθανεν έν Βρυξέλλαις καί έτερος Βέλγος 
καλλιτέχνης, δ billei'g-

— ’Εν Βαρσοθί? Ρώσσος στρατιώτης·, έν κ,ιαιπάλη 
διατελών έπυροβό'ησε κατά τοϋ πλήθους, μεταξύ δε 
τών φονευθέτνων ητο και δ διάσημος Ρώσσος ζωγρά
φος Τροπίνσκη.

Κινηαις. — ’Ανεχώρησεν εις Βουδαπέστην, παρα- 
μείνας έπ’ ά κετον ενταύθα, δ κ. ’Αλέξανδρος Nyari, 
ζωγράφος, καθηγητής εις τήν Καλλιτεχνικήν σχολήν 
τής Βουδαπέστης, αντιπ οσωπεύσας την ’Αγγλική» 
Κυβέρνησιν έν τφ Άρχ- Σ’υνεδρίω Όκ.-liy Π επεσ- 
'■κέφθη καλλιτεχνικά τινά εργαστήρια, ώς καί την 
πινακοθήκη· Άβέρωφ, έκφράσας τήν απορίαν του 
πώς δέν έχει αΰτη περισσότερα και καλλίτερα έργα.

*
‘Ανδριάντες καί μνημεία.— Εις Βρυξέλλας' συνέστη 

κομιτατον πρός εΐοπραξω έράνων $ιά τήν ■άνέγερσιν 
ανδριάντας εις τόν. θανόντα μεγάλον γκύπτην- Ιόυλια- 
νόν Dillons.

— Εις Βορδώ έγένοντο πανηγυρικώς τά αποκαλυ
πτήρια τοΰ μνημείου Γαμβέττα. Ώμίλησεν■ Πρόε
δρος τής Γαλλ. δημοκρατίας

— Αί μέχρι τοΰδε είσφοραί διά τό Ήρώον τής Άγ. 
Λαύρας ανήλθε- εις 15,000 ορ.

— Είς Άμιένην, γενέτειραν τοΰ ’Ιουλίου : Βέρν, 
ήνοιξαν κατάλογο» εράνων πρός άνέγερσιν ανδριάντ.ος 
εις αυτόν. ■

— Έγένοντο έν 'Ρώμη τ’αποκαλυπτήρια του άν- 
δριάντος τοΰ.Βίκτωρος Ούγκώ, πανηγυρικότατα. Τόν 
ά δριάντσ προσίφερεν είς τήν πόλιν τής Ρώμης δ 
«Γάλλο—Ιταλικός Σύνδεσμο;» τών Παρισίων.

. *

Τύμβος τον Γύζη.—Είς τό Μονάχον ίδρύθη καλλιτε
χνικότατο» μνημεΓ"·» έπί τοϋ τάφου τοΰ Γύζη.

Ή «Γενική Έφημερίς» τόΰ Μονάχου γράφει περί 
τοϋ μνημείου τούτου τα έξής :

«Τό ϊνομα του Νικολάου Γύζη διεγείρει αναμνήσεις 
ούχί μόνον άβροτάτου άλλά καί γνησίου καλλιτέχνου. 
Σύμφωγα. προς τήν ευχήν αύτοΰ κοσμεί ηδη μνημ·ΐον 
άπλοΰ καί απέριττου κιλλους τόν τύμβον, ύπό τόν 

ρ-.ν έκ τής ηλιόλουστου γενειτείρας του, εκ τώ» λα-
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ταμείω'· τοϋ Πεντελιχοΰ ατ.ο των ογκολίθων τοϋ όποιου 
προέχνψάν ποτέ ουχί μ.όνον ή Άκρόπολις, αλλα και 
τα αριστουργήματα τοΰ Φιιδείου καί τοΰ ΓΙραξιτίλους 
έ/οησιαοποιήθη, διά ν’ άναοειχθή ε’ς ΰλην εύγενή το 
ώραϊον εργον, δπερ έπλασε» ό καθηγητής ’Ερρίκος 
Βαδερε. 'Ως ό Γύζης ποτέ προσέβλεπε τήν θυγατέρα, 
οΰτω στηρίζεται εύγενής γυναικεία μορφή παοα την 
ίΰοαν, διά τής όποιας πάντες θα διίλθωμε» κατ α
νάγκην, δπως φθάσωμεν ειςτό βασιλείαν τής αλήθειας. 
Εις λααπράν ροήν γιαμμών κατακλύζε-, όμοια προς 
μαλακά κύματα, ή έσθής τό ώραϊον σώμα τής γυναι- 
κ'ς ταύτης, εί: τους πόδας τής όποια: κεΐται τό προ
σφιλές πτηνόν τοϋ καλλιτέχνου, ό κορυοαλός. Εκα
τέρωθεν τής πύλης τής αιωνιότητας ανατείνει εν ε)α- 
φρώ άναγλύφω άνα έν στέλεχος δάφνης, επί τοΰ βα- 
Οοου 5έ διαταίνεται τό σύυ.βολο·· τοΰ καλλιτέχνου και 
ή λύ:« Έκτος τής ήρεμου αρχιτεκτονικής κλασικής 
γ αμμογραφ ας, άποφεύγε αι πας θεαματικός διάκο- 
συ.ος και ν.όνον τό τυαπανον του αετώρ.ατος κοσμεί, 
ώς κορύφωμα ανταί'Ον, την πτερωτήν κεφαλήν τής 
Φαντασίας. Εΐς το μελιχρόν φώς του δύοντος ηλίου 
εμποιεί τό μνηυ.είον μαγευτικήν εντύπωσιν, ύπο καλ
λιτεχνικήν δ’ εποψιν εΐνε αναντίρρητο»; έν τών ώρνιο- 
τάτων καί έξ εΰγενεστάτης εμπνεύσεως απορρεύσαν 
έξ όσων εχομεν εις τό Μόναχον καί δυναμεθα 
χαυχηθώμε-» ότι 'έν είμεθα πτωχοί ε’ις τοιχΰτα».

Έκθίσε,ς. -— Εν Φλωρεντία ήνοιξεν εις την Λέ
σχην Bo ghii-e εκθεσις γελοιογραφιών' οί περισσότεροι 
είκονίζουσι γνωστά εν Ιταλία πρόσωπα. Διακ ίνον- 
ται αί γελοιογραφίαι τών Pii-civl), Mancini, <aι-'-ί, rfe 
Fume, d- In-uni. Miulh-ri, Gieli, b.pt-si, Βυ afede, 
Grime'li καί άλλων.

—"Ηνοιξεν ή ετήσια εκΟεσις τήςΊταλικής «Καλλι
τεχνικής Έται εια;”. Ή επιτροπή προς παραδοχήν 
τών έργων ύπήρξεν αυστηρότατη άπορρ-ψασα πλέον 
τών 200 έργων' έςετέΟησαν 157 μόνον έργα ζωγρα
φικής καί 54 γλυπτικής.

— Έν τή καλλ. Εκθέσει τοΰ «Παρνασσού» έπω- 
λήΟητσ,ν τα εξής έργα ·. τής δεσπ. Ραϋμον «Κυπά- 
-ι-ισοι» καί «Παλαιοκαστρίτσα» αγορασΟέντα ύπο τσ“· 
πςίγκηπος Νικολάου, τό «ΙΙηγαδι τοΰ Γ>στουοίου» 
καί τό «Καλοκαίρι» ύπο τής πριγκηπίσσης Σοφ:ας, 
«τ-,πείον Κεοκύρας* ύπό τού κ. I. Κνυτατίόγλου, τό 
«Εξοχικόν προαύλιο»» ύπό τοΰ κ. Γ. Ίακωβίόον καί 
τοΰ κ. Ε ΘιωμΛπουλου ή «ΦΘινοπ»· οινη πρωία» άγο- 
ρασ'ιείσα ύπό τοΰ κ. Εμπειρικού.

Έξετέΰησαν έν όλω 12S έργα, 6ά κλείση δέ ή εκ- 
θεσις τή 15 Μαΐου.

— Τή 9 Απριλίου έν Λιέγη ήνοιξεν έκθεσις πολ- 
λοΰ ενδιαφέροντος έν τώ «Καλλιτεχνικώ κύκλω», πε- 
ριλαβοΰσε έργα του γλύπτου Centner καί τών ζω
γράφων δεσποινίδος G. I.e Brim καί τοΰ κ. Μ Ρί- 
rcune Έν όλω εξετέθησαν 62 έργα.

— Είς τήν «Εφημερίδα, τής Κυβερνήσεως» έδημο- 
σιεύθη ύπό τοΰ προέδρου τής επι-ροπής τών 'Ολυμ
πίων διακήρυξις περί τελέσεως κατά τόν ’Απρίλιον 
τοΰ προσεχούς έτους 1906 καλλιτεχνική: έχθέσεως έν 
τώ Ζκππείω μεγά'ω. Τής επιτροπής ύπό τήν προε- 
δοιίαν τοΰ βασιλόπαιδος Νικολάου ώρίσθησα» ώί μ.έλη 
οί κ κ. Γ. ’ίακωβίδης καί Λ. Σώχος. Οϊ προτιθεμε- 
νοι νά συμμετάσ/ωσιν Έλληνες καλλιτέχναι δέον τα 
εογ». αύτών ν' αποστείλ,ωσίν ανυπερθέτως εν τώ Ζαπ- 
πείω μέχρι τής 28 Φεβρουάριου 1906.

<.·

Άιδριάς' Βάγνερ. — Έπεράτω-'εν ό έν Λειψ-α 
διάσημος γλύπτης καί ζωγράφος Μάς Κλύγκερ τό έκ 
γύψου πρόπλασμα του άνδ.ιόντος τοΰ 'Ριχάρδου Βά 
γνερ. Ή τί/·-ητοΰ Κλυνγκερ επί εντελώς ιδιορρύθμων 
βάσεων βασιζόμενη έξεδηλώθη ηδη θαυμασίως εν τώ 
μνημείω τ'-ΰ Beethoven, ένθα παρίσταται ούτος ώς τις 
τών ημιθέων. Ό τοϋ l3et-ll»OVi-u άνδ;ιά; ήγοράσθη 
ήδη ύπό τής πό'εως Λειψίας αντί 80 000 μάρκων καί 
εύοίσκεται έν τώ μοτσείω τών καλών τεχνών τής πό- 
λεω; ταύτης. Ή πόλις τής Λειψίας θελησασα έν τών 
ένδ-,ξωτέρων αυτής τέκνων, τον Ριχάρδον Βάγνερ, νά 
δοξάση. άπετάθη προς ά.λλο αύτής οιάσημον τέκνον 
τον Μάξ Κλύνγκερ.

Όοθοτενης ΐσταται ό Βτγνερ εν τώ μνημείω αυτού, 
κατ’ ευθείαν παρατηρώ» καί τούς οφθαλμούς αυτούς 
αικοόν τι πρός τά άνω ανυψωμένους έχων' τό σώμα 
αύτοΰ καλύπτει μέγας μανδύας δστις έλάχιστον μέρος 
αυτού αποκαλύπτει, οΰτω 0ε όύνα.ται να προσήλωσή 
δλην τή» προσοχήν τοΰ παρατηρητοΰ επι τού προ
σώπου. Τό όλον έν γένει παράστημα διεκρίνει υεγα- 
λοποέπεια ανάλογος πρός τό έργον του μεγάλου μου
σικού.

Τό νέον τοΰτο τοΰ Ιίλ νγχερ έργον λαξευόμενον έπί 
λευκού μαρμάρου καί επί βάσεως έλληνιζοντος ρυθμού 
τιθέυιενον θά καταλάβη ύψος 6 περίπου μέτρων, θέ
λει οέ τοποθετηθεί έν Λειψίμ έν τή πρό τοΰ δημοτι
κού θεάτρου πλατεία’ οΰτω ή γενέθλιος τοΰ Βόγνερ 
πόλις θέλει κ σμηθή δι' ένός τών ωραιότερων μνη
μείων αύτοΰ

»

Άκαδη-
Όραίων Τεχνών ώς διάδοχον τοΰ αποθανόν- 

τος περίφημου ζωγράφου Μέντζιλ εξέλεξε τόν ζωγρά-

Άκαδημίαι καί σχολαί. — Ή εν Βερολίνω
μια των

φον Ιωάννη» Σάρζαν.. Ούτος ευνοεί πολύ τό γυναι- 
χεΐον φύλο», κχτ’άντίθεσιν τοΰ μισογύνου Μέντζελ.

— Άποχωρ-.ϋντες ένεκα γήρατος τ-.ΰ διευθυντού 
τής σχολής τών Ωραίων τεχνών έν Παρισίοις λέγε
ται δτι θά διορισθή είς τήν θέσιν ταύτην ό ζωγράφος 
κ. Μποννά, ή ό κ. Καρμόν, ό ζωγράφος τών «Νικη
τών τής Σαλαμίνας.»

ΆΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άνασκαφαί εν Κρήτη. — Ό “Αγγλος αρχαιολόγος 

"Εβανς τηλεγραφεί προς τούς «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου 
δτι ανεκαλύφθησαν καί άλλα σπουδαία κτίρια δυτικώς 
τών ’Ανακτόρων τοΰ Μίνωος καί συνεχόμενα μετ’αΰ- 
τοΰ. Ό κ. "Εβανς εξακολουθώ» τάς άνασκαφάς του 
εΐς τινα λόφον ,δυτ. τών ’Ανακτόρων εφερεν είς φώς 
λιθόστρωτου άγον πρός εΰρύχωρον αίθουσαν μέ κ:ονας 
πέριξ καί εξ εισόδους.

Τό όλον κτίριον εκτείνεται καθ’δλας τάς διευθύν
σεις, εχει δέ καί μ;αν λιθόκτιστονκλίμακα, καί κατ’ 
επιφάνειαν ε’νε μεγαλεί'ερον τοΰ Βασ ’Ανακτόρου.

Άνευρέθησαν επίσης και ένδιαφέρουσαι έπιγραφαί 
καί αποτυπώματα σφραγίδων. Είς μίαν αίθουσαν υπάρ
χει ομοίωμα ανθρώπινης μορφής έξ ακατεργόστου φυ
σικού λίθου, παριστάνον πιθανώς είδωλολατρικήν τινα 
θεότητα. Ή αρχιτεκτονική,τοΰ χτιρίου εινε ή αύτη 
μέ την τοΰ Μεγάλου ’Ανακτόρου μέ σημεία τινα επι
διορθώσεων κατα τήν τελευταία» περίοδον τής εποχής 
τοΰ Μίνωος.

Ό χ. "Εβανς προσθέτει ότι ή άναστήλωσις τής 
εσχάτως αναλνφθεισης μεγάλης λιθόκτιστου κλίμακος 
τών ’Ανακτόρων χαί τής συνεχόμενης αιθούσης εξα
κολουθεί ικανοποιητικότατα, προλέγει δέ ότι τό απο
τέλεσμα θά εΐνε θαυμάσιον.

*
Εΐς τάφος. — Πλησίον τοΰ Μιλάνου είς θέσιν τινα 

όνόμανι Λαμπιάτε ά ευρέθη αρχαίος τάφος ποικο λο- 
τρόπως χαρακτηρισθεΐς ύπό τών αρχαιολόγων, τ(νές 
τών όποιων προέβησαν είς εικασίας τολμηρας καί πα- 
ρακεχι-δυνευμενας. Οΰτω δ έκ τών αρχαιολόγων τής 
’Ιταλίας χ. Σανταμπρότσιο άφ’οδ έπιμελώς έξήτασε 
τον αναχαλυφθέντα τάφον έγνωμάτευσεν ότι ούτος α
νήκει είς τόν Αύτοκράτορα Θεοδόσιον τόν Μέγαν ό- 
στις άπέθανε τφ 894.

Αλλα την γνώμην ταύτην άπέχρουσαν άλλοι ίσχυ- 
ρισθέντες, ότι δ νεκρός τοΰ Θεοδοσίου μείεφέρθη υπό 
τοΰ υίοΰ του είς Κωνσταν-ινούπολιν, όπου καί έτάφη. 
Τςιτη γνώμη διετυπώθη ύπό άλλων, οιτινες ύποσ-η- 
ριζουν, ότι ό τάφος εινε πράγματι τής εποχής τοΰ 
Θεοδοσίου — δέν λέγουν δμως ποία τά εξαιρετικά γνω
ρίσματα τής έπί Θεοδοσίου τέχνης —καί ότι πιθανόν 
να εχρησιμευσεν δπως κατατεθή προσωρινώς έ/ αΰτφ 
δ νεκρός του Αΰτοκράτορος.

Καί αυταί μεν εινε α! είκασίαι. Έκ τών περιγρα
φών δε τοϋ τάφου τών δημοσιευθεισών εις τάς εφη
μερίδας φαίνεται, ότι ούτος εινε ικανού μεγέθους, τέ
χνης δπωσδήποτε εξαιρετικής καί ότι δέν περιέκλειε 
κοινόν θνητόν.

*
Εύρήματα.— Εΐς τήν συνοικίαν Καπαναχλή τοΰ 

Βολου εύρέθησαν ίχνη αρχαίου ναοΰ.
*

To Β' ’Αρχαιολογικόν Σνπέδριον — "Εδρα του β' αρ
χαιολογικού συνεδρίου ώρίσθη το Κάϊρον, χρόνος δέ 
τετραετία.

• *
Ό θησαυρός τοϋ ’Αμπουκίρ.—'Ο άναγχασθείς νά μή 

μετάσχη τών συνεδριάσεων τοΰ Άρχ. Συνεδρίου κ. 
Σβορώνος ώμίλησε παρακληθεί ύπό ξένων συναδέλ
φων εν τώ Νομισματική» μουσείω άποδειξας ότι δ πρό 
διετίας ανακαλυφθείς είς Άμπουχίρ τής Αΐγύπτου μέ
γας θησαυρός είκοσι μεγίστων χρυσών νομισματοσή- 
μων, εκ τών δποίων τέσσαρα ήγοράσθησαν ήδη παρά 

Ευρωπαϊκών Μουσείων αντί τοΰ κολοσσιαίου ποσο^ 
τών διαχοσίων πεντήχοντα χιλιάδων δραχμών, εινε 
ξργον συγχρόνου κιβδηλοποιού άντιγράψαντος μνημεία 
εύρισκομενα έν τοίς Μουσείοις τών ’Αθηνών, Πρό
κειται δηλαδη περί ιστορίας άπαραλλάκτ<υ πρός τήν 
τής περιφήμου χιβδήλου Τιάρας τοΰ Σαταφέρνους, 
τή; εν τψ Μουσείω τοΰ Λούβρου.

Τινες τών παρευρεθέντων ημύνθησαν κατ' αρχάς 
ύπερ τής γνησιότητος, άλλά κατόπιν έφάνησαν πει- 
σθέντες άπό τά επιχειρήματα του κ. Σέορώνου.

Λεύκωμα βυζαντινόν.— Ό X. Στριγκόφσχη, βυζαν- 
τινολόγος καθηγητής τοΰ έν Γράτς Πανεπιστημίου, 
έν τψ ΣΤ. τμήματι τής Βυζαγηνής αρχαιολογίας 
προέτεινε. όπως συσταθή διεθνής επιτροπή, ίνα μέχρι 
τοΰ προσεχούς Β’. Συνεδρίου μελετήση καί σχεφθή 
επι του σκοτεινού ετι ζητήματος τών εικονογραφιών 
τών Βυζαντί ων αΰτοκραιόρων καί αΰτοκοατειρών. 
Ος γνωστόν, σειρά τοιούτων εικόνων δέν σώζεται, 

μέρος δέ μόνον, χαί αυται ε’νε έκδεδομέναι άνευ χρω
μάτων. Τό τμήμα έδέχθη τήν πρότασιν, άπηρτίσθη 
δέ ή επιτροπή, έκ τών χ κ. Ούσπένσχη, Στριγ- 
χόφσκη, Λάμπρου καί Μιλλέ. Ή μέχρι'τοΰδε γενο- 
μενη εργασία έπι τοΰ ζητήματος τούτου άφορμ γένι- 
κας γραμμας καί ουχί λεπτομέρειας. Άγνοοΰμεν ετι 
την ενδυματολογίαν τών Βυζαντινών αύτον.ρατόρων. 
την εξέλιξιν τού στέμματος αυτών, τά έπιπλα καί 
τόν διάκοσμο* τών ’Ανακτόρων. Έν τούτοις ύπάρ
χουν τα στοιχεία, έν μικρογραφία, ε’ις τά Βυζαντινά 
χειρόγραφα, άτινα πάντα φέρουν τόν τύπον τής έπο
ψής, καθ’ ην έξετελέσθησαν, δυνάμενα νά δδηγήσουν 
εις πληρεστέραν ερευνάν. Τό λεύκωμα δπερ θά καταρ
τίση ή είρημένη ’Επιτροπή έσται πολυτελέστατον.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Ό τάφος τοδ ΙΙοιλαςολόγου. - Έπι τή Έκετειη) 
τοϋ θανάτου τοΰ τελευταίου ’Ελληνας αύτοκράτοροε, δη- 
μοσιενυμεν εΙκόνα τοϋ τάφου του, κατά τήν παραδεδεγ- 
μόνην Ιστορικήν παράδοσιν. Ό τάφος είναι είς Βεφά-Χανε 
τής Κων)πόλεα>!. Τδ μέρος εζνε ρυπαρόν. ΕΙς δυτικήν 
ίώνιαν ενός λτοιμορρόπου τοίχου άί'λής υπάρχουν ευτε· 
εΐς καί άξεστοι πλάκεί — καθά διηγόΐται δ επισκεφθείς 

τδν τάφον διαπρεπής καθηγητής κ. Ζησίου. — Σωρός 
ξηρών φύλλων καί έδαφος αυχμηρόν καλύπτουσι lor 
αΰτοκράιορα. Μόνον πρός τί/ν δυτικήν τοϋ τάφου πλευ
ράν ύψοΐται μία ακακία.

Ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας. — Ή άρτι επισκε- 
φθιϊσα την πάλιν μα: βασίλισσα Αλεξάνδρα, άδελφή τοϋ 
Βασιλέως μα!, έγεννήθη ίν Κοπεγχάγη τφ 18ίό. Ένυμ- 
φεΰθη τδν τότε πρίγκηκα τής Ούαλλίας τφ 1863. Κατ ’ 
ίξοχήν άχαίή, σεμνοπρεπής, χαρίτσσα, φιλάν&ρωπο! I- 
φείλχνοε τδν σεβασμόν δλλα καί τήν δγ&κην τοϋ Άγ· 
γλικοϋ λαοϋ. Άγαιι& κα&’ (χιιρβολην τάί ^βαίας τί- 
jvas. 01 καλλιτέχναι rijs ’Αγγλία!, οί άτσχουντες tit τδ 
σι&διόν των, ποιηταί, ζωγράφοι, γλύηται, μουσικοί, η&ο· 

■ ποιοί, ευρίσκουν μέγαν άντιλήκιορα καί βοηθόν την έ- 
λίυ&εριωτάτην ιΐς βοηθήματα Βασίλισσαν Άλιζάνδραν. 
Όλοι οί παγκοσμίου φήμη! καλλιτέχναι, οί διτρχόμτνοι 
Ικ Λονδίνου, μουσικοί, άοιδοί, ή&οποιοί, ϋά άξιωϋοΰν 
τή! τιμή! νά παίξουν πρδ τής Βασιλίσοης Αλτξάνδραί, 
ήτΐ! όέν άφίνει ουδεμίονευκαιρίανχονρί: νά ίδη παρισιά- 
νοντας τους μεγάλους εής Τέχνης μνστας. Συχνότατα δέ 
εί! τάϊ συζητήσει! αυτή: ή Βασίλισσα λκφίρει σχόλια 
περί τ&ν διαφόρων , αλλιτεχν&ν καί παραβάλλει αυτούς, 
Ιξαίρουσα τήν άξίαν ίκάστου και τά πλεονεκτήματα ή 
μειονεκτήματα του, με λεπτοτάτην κριτικήν Ιδιοφυίαν.
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Η όιοίκησις τής Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος ..

γνωότοποίΕϊ

St! ό ανώτατος όρων τών έπ’όνόματι έκαστου κατα
θέτου παρα τώ Ταμ·εύτηρίφ της Τραπέζης χατάθέ.- 
σεων ήύξήθη είς δραχμάς διβχιλίας (2'000).

Καταθέσεις και αποδόσεις ενεργοΰνται καθ έκά- 
στην μέχρι τής μεσημβρίας.

• · {Έκ εο£ Γραφείου τής Έθν. Τραπίζης).

Έντοκοι καταθ4<ί«ις·

Ή Έθνιχη Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
είς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν άποδοτέα 
είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκή. Αί εις χρυσόν 
καταθέσεις καί- οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τδ 
αΰτδ νόμισμα,- είς 8 έγένετο ή κατάθεσις,

Τδ κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ- 
νονται.έν τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή
σει του καταθέτου εν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης, εν Κερκύροι δέ Κεφαλληνίας και Ζακύνθφ 
διά τών υποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων
. . . 5 :?

1 1)2 τσίς 0)0 κατ’ έτ.
2 » 0 0 »
2 1)2 » 0 0 »
3 » 0 0 »
4 » 0 •0 »

διά κατ. 6 μηνών
ί » 1 έτους
ο » 2 ετών
» β 4 ετών
» » 5 ετών

Δ..ΧΑ^ΡΑ χ
ΙΟ.— ‘Οδός. Ερρ<»ύ—ΙΟ.

Έκτέλεσις φωτογραφιών παντός είδους και με
γέθους έξόχως καλλιτεχνική.. Ίο κ τάστημα με- 
τ«φερθέν. ;ήδη πάρα τήν πλατείαν του ! Συντάγμα
τος κατέστη : τό-κατ’εξοχήν καλλιτεχνικόν έργα.· 
στήρ'.όν, πινακοθή ή τών εικόνων .τών ωραιότερων 
Άτθιδων καί τών επισημότερων προσώπων,·

ΚΑ^ ΠΟΝΤΑΑ
Ζητείτε' εις τά βιβλιοπωλεία τά- Κάρτ Ίΐο 

Οτάλ τής «Πινακοθήκης» 201 είδων. με ίργα 

διάσημων Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.

10 λεπτά Σκαστόν.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ·· 

τοΰ Α' . Β'και Γ· ίτους παλονντάι εις τό γρα

φείου μας άι·τι δρ. 1,50. Διά τάς επαρχίας 2 
δρ. Διάτό Ιξωτερικόν 2 <ρρ. χρ. συμπεριλαμ

βανομένων τών ταχυδρομικών.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TOY A Β Γ ΚΑΙ Δ ΕΤΟΥΣ 

ευρίσκονται εις τό γραφείων μας:. τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ 15. οί άπλόδετω δρ. 12. τών 

ταχυδρομικών πληρονωμένων θφ* ημών.

Διά τό εξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν. .
Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκίίδονται 

κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαι ή ανώνυμοι

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-,

ΕΙΚΟΝΕΣ: Τό Κρυφό είχολεϊο Γύζη.— Τό Πάτίχα Ιν Ελλάδι, ■ Άριστεως. ■— 

*Η Μικρά «παϊτις, Perrault. - ΊΙ αιώρα. Vigor. Έκόστη λεπτά 50: 

ΒΙΒΛΙΑ : Διηγήματα Δρ. 2>. — ’Εντυπωθείς τής ζωής*. Δρ. Χρυσάν

θεμα Δρ. 3.— Σάτνραι Δρ — Φωτοσκιάσεις. Δρ. 1. "Εργα 

εικονογραφημένα Δ. I. Καλογεροπούλου. -

Δι?Ο Πόνοι, Οορρέβ.— Τό Μαυόωλεΐον Λάσκαρη-Δημηιρακοπούλου. 

Έκαστον δρ. 1.

Aid τό ταχυδρομικά τέλη προστίθενται 20 λεπτά δι’ ξκοστον βιβλίον. . 

’Απευθυντέον μόνον είς τά Γραφεία τής «Πινακοθήκης».

Διά τούς κ· κ, ,συνδρομητάς είς τό ήμισυ τής τιμής. ,.

Διά τούς αγοράζοντας συγχρόνως δέας τάς άνωτέρω έκδόσεις εικόνων και βιβλίων

ΔΡΑΧΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΤΑ

BN Α0ΗΝΛΙΣ BK TOY ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TON KATACTHMAT&N “ANESTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΪ,,


