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ΝΕ'ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό πόνος μδί ίνώνει. — ΛρΔμα ε!ς πράξεις ιέσοαρας, 

υπό Ί. Βουλ.οδήμου, καθήγητοΰ των μαθηματικών έν 
Πειραιεΐ. Τό εργον τοΰτο παρασταθέν δίς έξετιμήθη 
δεόντως ύπό τοΰ κοινού, ώί ίχον Ικανά πλεονεκτή
ματα.

Les Catliddrales de France. Ύπό A. de 
Baudot καί A. Perrault — Dabot. Τείχος Α'. μετά 
25 πινάκων.

Lyssipe. Ύπό M. Colb'gnon μετά 2i εικόνων. Φρ. 
2,50.

L e M us0e de Rouen. Ύπό P. Lafond, Μετά 35 
εικόνων.

Les Musics de Rome. Ύπό G. Lafenestre

Felicien Hops. Μελέτη ύπό E. Ramin. 

L’ceu v re de Coro Ι.'ίπό A. R a ba n t.

Rubens Βιογραφία ύπο M. Id Ο 0 S e s.

L* (Barre d* E. Carriere: Watteau. Έργον 
πολυτελές.

Les grands Artistes. Περιέχει σειράν κριτι
κών μονογραφιών ύπό διαφόρων τεχνοκριτών γρα- 
φεΐοαν περί των καλλιτεχνών L de Vinci, J. 
Millet, Velasquez, Van Dyck καί Ingres.

Intel ieur <1 ’ a rclii tec tn re mod erne. 

Λεύκωμα εις φύλλα έκ iO πινάκων.
Les in a i t r e s d * Art. Μονογραφίαι περί Louis 

David. Reynolds καί Alb. Dover.

Precisd’ Histoire de I’Art ύπό C. B a y e t, 

αρχαίου μαθητου τής έν Άθήναις Γαλ. Σχολής. Τόμος 
έκ 460 σελίδων μετά 230 εικόνων.

Ή Όρασκ.— ΰ7ον βιβλίον τοΰ Συλλόγου πρός διάδο- 
δοσιν ωφελίμων βιβλίων, υπό τοΰ κ. Μ. Καλαβροΰ 
οφθαλμιάτρου. Διαιρείται εις δύο μέρη, έξ ών ιό μεν 
αναφέρεται εις τήν περιγραφήν τον όφθαλμοΰ καί τήν 
λειτουργίαν τής όράσεως, τό δέ είς τήν υγιεινήν τών 
οπτικών οργάνων καθ' ολας τάς ηλικίας καί είς τά ε
λαττώματα καί τάς ασθένειας τής όράσεως. Προσε
χώς ‘Ό Μικρός Κτηνοτρόφος» ύπό Ρ. Λημητριάδου 
καί ή Ευτυχία· υπό Αντιγόνου Πολυμέρη.

Λίαν προσεχώς

ΔΗΜ I ΚΑΛΟΓ6ΡΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθυντου τής "Πινακοθήκης,,

ΤΗΔΕΦδΝΟΝ
Έρω·ν&ντι. — Ό Rochemosse, οδ τόέργον ·Ό άπο- 

χωρισαός τής νύμφης- άπετέλεσε to δώρον τοΰ έτους τού- 
του.ε'νε έκ τών επιφανέστερων καλλιτεχνών. "Εργον του 
Ιδιου είνε ό περίφημος μέγας πίναξ “θάνατος τής Βαβυ
λώνας- Παριατά τόν Βαλτάσαρ άφυπνιζόμενον έπί τον 
θρόνου του, ένφ μία ιέρεια κραυγάζει, άγγέλλουοα τήν 
εισβολήν τοΰ στρατόν τοΰ Κάρου, είς τούς κοιμωμένονς 
δαιτυμόνας. Τόν ·'Αποχωρισμόν τής νύμφης·, έδημο- 
οίευαεν είς έκτακτον φύλλον καί τό Figaro-Salon.

Π eptspy ω.—*0 αείμνηστος Δηληγχάννης ήτο κατά τών 
Ανδριάντων. Όταν ή επιτροπή τοΰ άνδριάντος τοΰ Βα- 
λαωρίτου έζήτησε παρ’αύτοΰ έγκρισιν πρός συλλογήν ε
ράνων, ήρνήθη νά υπογραφή, είπών δτι είνε εχθρός τών 
ανδριάντων ...

Καλλιτίχνγΐ· — Ό Μόργκαν κατέχει μίαν τών πλου- 
σιωτέρων γνωστών καλλιτεχνικών συλλογών. Ή αξία ταύ
της υπολογίζεται είς 30 έκατομμύρια φράγκα, ποοον δ- 
περ δέν θά φανή υπερβολικόν όταν σκεφθή τις δτι ό 
Μόργκαν έπλήρωσε δύο εκατομμύρια φράγκα διά τήν 
Παναγίαν ιοΰ Άγιου Αντωνίου τής Παδονης τοΰ Ρα
φαήλ, δύο και ήμισυ έκατομμύρια διά τήν πινακογρα- 
φίαν τοΰ Μπουοοέ καί τέσσαρα έκατομμύρια διά τήν συλ
λογήν τών Φαγεντιανών αγγείων τοΰ Γκαρλάν.

Έπ- — Ό Φλαμμαριων έχει έπινοήοη τοιοϋτον ούατημα 
ημερολογίου, ώστε αί αυτοί ήμερομηνίαι νά συμπίπτουν 
πάντοτε κατά τήν αυτήν τής εβδομάδος ήμΐραν. Καί τότε 
to ήμερολόγιον θά εινε τό αυτό καθ’ όλα τά έτη. Κατά 
τόν Φλαμμαριων τό έτος πρέπει ν' άρχίζη τήν 21 Μαρ
τίου.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Xpcettavb? θ’ . — Όγηραιότερος και ευτυχέστερος τών 

ήγεμόνων της Ευρώπης. Ό Βασιλεύς τής Δανίας έγεν- 
νήθη τφ 18!8, βασιλεύει δέ άπό τοΰ 1883. "Εδωσεν έκ 
τών τέκνων του αύτοκράτειραν είς τήν Ρωσσίαν, βασί
λισσαν είς τήν Αγγλίαν, βασιλέα είς τήν 'Ελλάδα Επ 
ευκκιρία τής κατ' έιος κατά τήν εποχήν τούτην μεγά
λης συγκεντρώσεως τέκνων και εγγόνων, πριγκηπων καί 
πριγκηπιοοών, έν Κοπεγχάγη παρά τφ ευτυχεί ήγεμόνι, 
δημοοιεύομεν τήν εικόνα αύτοΰ, φέροντος στολήν Δανυΰ 
στρατηγού.

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Ί 5 ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ

ΛΗΖΜΟΝΗΜΒΝΛ ΟΤΤΕΙΪΆ..— ΠΕ®ΛΜΕΝΕΕ ΕΑΠΙΔΕΕ.- METASy ΖΛΗΧ & ΛΛΝΑΤΟΥ

Κομψός τόμος Ιξ 130 σελίδων έπί εκλεκτού χάρτον, μετ’ εικόνων

* Δ Ρ A X Μ ΑΙ ΔΥΟ*

Χννδροιιηχαί έγγμάφονταχ εχς τά γραφεΤα μας

ΕΚΔΟΤΑΙ I ΥΙΟΙ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ θ'. ΒαΟιλτϋς τής Δανίας



Ο ΧΡΙΣΤΟΣ KAI II ΤΕΧΝΗ

Dietrich. Έπί τοΰ όρους διδασκαλία

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ

Χριστού, ήτις κα
τέβαλε την δψιν 
τοϋ κόσμου, δεν 
ητο δυνατόν ή νά 
έμπνευση χαί την 
τέχνην ,καί νά δι
εκδίκηση [κέγιστον 
τδ ενδιαφέρον αύ 
, έν τφ περιβάλ- 

λοντι αυτής, έζ.δηλοΰται διά τής τέχνης. Ή 
ζωγραφική έν τφ πνεύματι τών πιστών παρί- 
σταται ώς η υπαρκτή, ή έντονος προσωποποίη- 
σις τής θρησκείας. Καί διά τούτο όχι μόνον έν 
έκκλησίαις, άλλά καί'έν αύταις ταΐς καλύβαις 
διά τής ζωγραφικής ύψοΰνται όί άνθρωποι έν 
προσευχή πρδς τδ θειον.

τής. Ή χριστιανική θρησκεία,
1_____ ...» α. · ____ & ·.

·(

Άλλά δέν πρόκειται άπλώς 
γραφίας. Ό βίος τοϋ Χριστού 
μεγαλειτέρους καλλιτέχνας είς

περί τής άγιο- 
ένέπνευσεν τους 
τήν άπεικόνισιν 

τών σπουδαιότερων σημείων τοΰ ανθρωπίνου βίου 
τοΰ Ίησοΰ και ιδίως τών τελευταίων αύτοΰ ήμε
ρων. Τά πλεΐστα τών αριστουργημάτων τής Ι
ταλικής άναγεννήσεως άφορώσι τδν Χριστόν, και 
δύναται τις να ειπη δτι άνευ τού δράματος τοΰ 
Γολγοθά ή τέχνη δέν θά ιφθανεν εΐς τδ θαυ
μαστόν ύψος τής τολειότητός της Αί πινακο- 
θήκαι τής ’Ιταλίας καί Γαλλίας διασώζουν μετ.’ 
ιδιαιτέρας τιμής τά έργα τών ζωγράφων, ’τά έκ 
τής Καινής διαθήκης έμπνευσθέντα.

. 'Ολόκληροι στήλαι δέν θά έπήρκουν καί εΐς 
μόνην τήν ξηράν άναγραφήν τών καλλιτεχνικών 
έργων, τών έχόντων ώς θέμα τδν Μέγαν Ναζωραίον 
είτε διδάσκοντα, είτε θαυματουργοΰντα? είτε 
πάσχοντα, είτε έκπνέοντα, 
Έχομ-εν έργα έκ τοΰ βίου

___ . ■..........  

είτε άνιστάμενον. 
του έμπ?ευσ6έντα, 

άτινα δίδουν τδ μέτρον μεγαλοφυούς άντιλή- 
ψεως καί έξοχου δυνάμεως έκτελέσεως. Δέν υ
πάρχει σχεδόν έπεισόδιον τοΰ βίου του τδ όποιον 
νά μή άπεικονίσθη, δέν υπάρχει στιγμή αύτοΰ 
ύπέροχος ή όποία νά μή εσχεν ύπέροχον. έπίσης 
αντίκτυπον έν τή τέχνη.

Ή τέχνη άρρήκτως συνεδεθη πάντοτε μετά

τής θρησκείας. Απδ τών αρχαιότατων χρόνων, 
άπ’αυτής τής προϊστορικής εποχής, εΐς δλας 
τάς θρησκείας συνκντώμεν τήν τέχνη νκυριαρ- 
χοΰσαν, συγκεντροΰσαν την πίστιν τών θ/ητών 
διά τής εξωτερικής παραστάσεως. Οί Αιγύπτιοι, 
οΐτινες έν τή τέχνη προηγήθησαν, εσχον την 
θρησκείαν ώς βασιν τής τέχνης. Οί Χαλδαΐοι 
καί οί Άσσύριοι, οί Πέρσαι έσχον θρησκευτικήν 
τέχνην. Ό Χριστιανισμός οστις έν τώ παγκο- 
σμίφ πολιτισμώ εκπροσωπεί την τελειότητα και 
τδ ύψος τής πνευματικής έξάρσεως δέν ήτο δυ 
νατόν ή νά ύψωση καί τήν τέχνην καινά δώσή 
εΐς αυτήν άξιοσημείωτον άνάπτυξιν.

"Ολος ό βίος τοΰ Ίησοΰ άλλ' ιδίως ή Γέν-; 
νησις, ή Σταύρωσις και ή Άνάστασις—τά 
τρία έξοχα σημεία τοΰ υπέρτατου μυστηρίου, 

Richter. ΊΙ χόρη τοϋ Ίαείρυυ

άπη*χόλησαν τούς καλλιτέχνας. ’Απδ τοΰ ΣΤ', 
αίώνος δτε ήρξατο, τιθέμενων εκποδών τών προ
λήψεων, ή διά τής ζωγραφικής άναπαράστασις 
τών παθών τοϋ Χρίστου ώς άνθρωπον πάσχον- 
τος, μέχρι τοΰ IB', αίώνος δτε οί καλλιτέχναι 
έλευθεριώτερον άνεπαρίστων τδ ανθρώπινον μ.αρ- 
τύριον τού, Ναζωραίου, ύπήρξε μία δειλή τής 
τέχνης εργασία, ήν έπηρέαζον προφανώς αίθρη- 
σκευτικαί διαμάχαι εθνικών καί χριστιανών. 
Άπό τοΰ ΙΔ'. αίώνος κυρίως ή τχνη έγκολ- 
πούται τόν πάσχοντα Χριστόν καί άπό τής 
εποχής ταύτης ’Εσταυρωμένοι κατά δεκάδας 
φιλοτεχνούνται, προδίδοντες τό φρικτόνμαρτύρι- 
ον ,ένπλείσταιςό^υνηραΐς λεπτομερείαις. Δέν έξι— 
δανίκεύεται πλέον ό Χριστός, άλλά εΐκονίζεται 
αυτό τοΰτο ώς άνθρωπος υφιστάμενος καρτερι
κές τόν όδυνηρότερον τών θανάτων, είκονιζόμε-

ΠΓΝΑΚΟ0ΗΚΉ

Eichs’aedt *Ο Χριστός εΐς Έρμαούς

νος μέ ίλην τήν ανατομικήν γνώσιν. Ή φυ- 
σικότης θριαμβεύει καί ό Χριστός παρουσιάζε
ται όντως ώς μάρτυς, περισσότερον άνθρωπος ή 
θεός.

Αί καλλιτεχνικά! εικόνες, καθ’ άς ό Χριστός 
άναπαρίσταται άπ’ αύτής τής φάτνης τών α
λόγων μέχρι τής Άναλήψεως είναι πολλαί. Καί 
έν Γαλλίφ καί έν Γερμανίφ καί έν Άγγλίφ 
άλλ’ ιδίως έν Ιταλία άφθονεΐ ή καλλιτεχνική 
παραγωγή, ή θέμα έχουσα τδν Μέγαν Διδά
σκαλον.

Άπδ τού Ραφαήλ δστις μέ τήν Madonna 
Sixtina μάς παρουσιάζει τδν Ίησοΰν ώς νή- 
πιον μέ τδν άπαράμμιλλον χρωστήρα του, μέχρι 
τοΰ Dechamps, ου τήν έν Βηθλεέμ γέννησεν 
έδημοσίευσεν έν τφ Γ'. τόμφ ή «Πινακοθήκη», 
έμφιλοχωρεΐ σωρεία παιδικών απεικονίσεων τοΰ 
Ίησοΰ έναΐςτού Staler, Jlterbich, Hitchens, 
Prunne, Deger αΐτινες έχουν πολλήν τέχνην.Τήν 
ολην σειράν τού βίου τοΰ Ιησού εΐκόνισε περιφανώς 
ό Γερμανός ζωγράφος Dietrich’Αξιοσημείωτοι εί- 
νεό Ιησούς σπειρών ώς σπορεύς,βαστάζων τδν α
μνόν ώς ποιμήν, διδάσκων έπί τούς όρους (ή 
προτασσόμενη τής μελέτης), θεραπεύων τδν πα
ραλυτικόν, έν μέσφ τής Μάρθας καί Μαρίας, εΐ- 
ρηνεύων τδν τρικυμίαν,έκπνέων έπί τού σταυρού.
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Σο|. Λασκαρίδου Χωρικάβπητα

θαυμασμόν οχι μόνον τών τεχν·

Τδν Ίησοΰν καί την κόρην τοΰ Ίαείρου εί- 
κόνισαν έξοχως ό Richter, ό Γαβριήλ Μάξ, ό 
Keller, τδν Ίησοΰν είς Έμμαους ό Veroneze, 
ό Muller, ό Eichslaedt, τόν βίον δε δλον έχει 
είκονίση επίσης δεξιώς ά ζωγράφος Τισσό, δστις 
έμελέτησε βαθέως την Παλαιάν καί Καινήν 
διαθήκην, τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων, έπε- 
σκέφθη δέ καί την πατρίδα τοϋ Ίησοΰ καί ά- 
νεστράφη μετ' Εβραίων,

Ή συλλογή των εικόνων, τάς οποίας άπεκό- 
μισεν άπότήν Παλαιστίνην ό Τισσδ εινε κάτι ε- 
ξοχον. Έκτεθεΐσαι κατά τδ 1894 είς την έκ- 
θεσιν τοϋ Πεδίου τοΰ "Αρεως, προυκάλεσαν τόν 

κριτών, άλλά
καί τών ιστορικών, διά την ύπέροχον τέχνην 
καί τά άφθονα ιστορικά διδάγματα, τά όποια 
περιειχον, φωτίζουσαι έν πολλούς τόν βίον τού 
Ίησοΰ εις σημεία είς τά όποια έχρειάζετο η 
συνεργασία αύτή τής τέχνης καί τής ιστορίας.

"Ολα τά·κ>.ριώτερα σημεία τής ζωής τοΰ με
γάλου διδασκάλου περιέρχονται είς τήν σειράν 
αυτήν. Ή γέννησες τοΰ Σωτήρος, ό Ιησούς ώς 
μαθητής ξυλουργός, ή έπίσκεψις τοΰ Ίησοΰ είς 
τόν ναόν, ή Σταύρωσες κλπ. εΐνε θέματα τά ο
ποία ένέπνευσαν δλους τούς μεγάλους ζωγρά
φους. Ή διαφορά αυτών άπδ τόν Τισσδ εΐνε δτι 
ό τελευταίος αποδίδει καλλίτερον τδνχαρακτήρα 
τής εποχής μελετήσας έπιτοπίως τά πράγματα.

[Έίΐηαι to tiKot]

* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ *

φιλημων και ΒΑΪΚΙΣ

IS τι ασυλον τών Παρι
βίων ένδιαιταται μέγας 
άλλοτε καλλιτέχνης,εξ έ- 

■ κείνων οΐτινες. ΰποδυθέν- 
τεςσπουδαίους χαρακτήρας 
άριστουργηματικών -έρ

γων, κατήγαγον θριάμβους, ήγαπήθησαν καί έξε- 
τρέλαναν πεφημισμένας καλλόνάς. Πόσα ιδεώδη 
πλάσματα δέν έρρίφθησαν εί; ρέμβην _ άκούσαντα 
τό: «Σ’αγαπώ!» του ! Πόσα; άγνας αποκλήρους 
δέν έπροστάτευσε! Λάτρης τών αισίων λύσεων, 
όπόσας μηχανορραφίας δέν έματαιωσεν, όπόσους
προδότας δέν ν.ατήσχυνεν ενώπιον το3 κοινού!

Τμνήθη, έδοςάσθη, έπλοΰτισεν, άλλ’ έμεινε με- 
τριόφρω>. Είς τήν ακμήν τοΰ θριάμβου του, ένυμ· 
φεύΟη θελκτικήν κωμφΒόν, τύπον αφοσιωσεως και 
συζικής πίστεως, ήτις έπί μακρά έτη συνεμερίσθη 
τήν ζωήν του καί ήτις έιχε μίαν αδελφήν, ηθοποιόν 
καί αυτήν, κατά πολύ μεγαλητέραν. Ό λαμπρός 
και εργατικός αυτός καλλιτίχ ης, άφοΰ έζησε περί· 
δδξως, δπέκυΦεν, ώς όλοι μας, ρίς τήν δυστυχίαν.
Νέα γενεά έμορφοΰτο. Δέν ήρεσκε πλέον τδ δραμα. 
Οΰδέν αιώνιον, επομένως οΰτε ή σοβαρβτης.

Αί οικονομία: ήλαττώθησαν καί έπειτα άπεπτη·
σαν. Ή άλλοτε ώραία ηθοποιός καί δ μέχρι χθες J01
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έξοχος πρωταγωνιστής έγήρασαν. Ό Φιλήμων κ«'ι 
ή Βκΰκις είναι θελκτικόν και χόριεν ειϊύλλιον, 
όταν ύπάρχη ή καλύβη καί ό άρτος όιά τήν έσπέ- 
ραν ώραίσς ήμέρας. Ε’ναι όμως σπαρακτική τρα· 
γφίία, όταν ή σκληρά πείνα όρθσΰται προ τοΰ κα
τωφλιού τής σκεπές. άφ’ ής δυνατόν νά έκϊιωχθή 
τις. Εΰτυχεστέρα ή Βαδκις, άπέθανεν.Ό Φιλήμων 
δέν μετεμορφώθη εις δένδρον, όπως εις τδν αρ
χαίο» ελληνικόν μύθον Τουναντίον, ό χρόνος με- 
τέβαλε τον εύθυτενή ήρωα εις σκυθρωπόν καί κυρ
τόν γέροντα.

Έπαρηγορήθη όμως, διότι ηΰδόκησαν επί τέλους 
νά τοδ παραχωρήσώσι καταφύγιον είς τ·. άσυλον 
τών Παρισίων. Έν ηλικία όγδοήκοντα ετών, έξη- 
σφάλιζε τουλάχιστον τδ γήρας του, γήρας θλιβερόν, 
άλλ’δπωσδήποτε ήρεμον, έν συγκρίσει προς τάς 
θυέλλας ας διήλθεν, άφ’ής άπεχαιρέτισε τήν σκη
νήν. Ήσυχος δέ, θερμαίνω·» τά ριγοδντα μίλητου 
είς τδν ήλιον, ή άνάγινώσκων είς τδ δωμάτιόν του 
διθύραμβον έν έφημερίίι, γραφέντα κατά τήν άνεπι- 
στρεπτε'ι έκλείψασαν δόξαν του, άνέμενεν δ,τι 
πάντες άναμένομιν... Ή ζωή δμως επιφυλάσσει 
καί άλλας πικράς εκπλήξεις. Νέα Θλίψις έπληξε 
τδν ήττημένον είς τδ έσχατον γήρας του.

Ή γυναικαδέλφη του, ή ένδοξος καί τρισευτυ- 
χής ηθοποιός, ήν οί Παρίσιοι τόσον ειχον χειροκρο
τήσει, γεροντοτέρα αύτοδ, πτωχότερα αύτοΰ, άστε
γος, πεινώσα, έζήτει καί αΰτη καταφύγιου ήδη, 
μικράν άνάπαυσιν, ολίγον πρδ τής αιώνιας.

Άπηρίβμει τούς τίτλους της, έπεκαλεΐτο τήν 
δυστυχία» της και τήν ήλικίαν της. Μία γραία, 
ύπέργηρος, χριστιανοί!

Άλλ’ είς τών δμυθυντών τής Φιλελεήμονος 
’Αδελφότητος, οστις ζωηρώς τήν ένεθυμεΤτο έτι 
έπί τής σκηνής ώραίαν, μειόιώσαν, χαρίεσσαν, φδου- 
σαν, τής άπήντα περίλυπος:

— Τί νά κάμωμε-ί, κυρία ;... Διά νά σας προσ- 
λάβωμεν, πρέπει νά ύπάρχη θέσις Τά δωμάτια 
όμως άτινα διαθέτομε» είναι ολα κατειλημένα. 
Δέν δπάρχει θέσις, κυρία...

Δέν υπάρχει Θέσις; "Οχι., ούδεμία. Όθάνατος 
μόνον παρέχει τάς θέσεις είς τάφιλανθρωπικά αυτά 
άσυλα...

Δύνανται όμως τά πράγματα, νά έξοικονομη- 
βώσιν Είς τά άσυλα αυτά οι σύζυγοι συμμερίζον
ται τδαύιδ δωμάτιόν, τήν αυτήν κλίνην. ’Ο σύ
ζυγος ζή έν αύτφ κοινήν ζωήν μετά τής συζύγου.

Και δ γέρων ηθοποιός, οστις είχε καιρίως πληγή 
έπί τη σκέψει οτι ή φέρουοα τδ αύτδ όνομα με τήν 
γυναίκα, είς ήν τόσάς ευτυχείς ήμέρας ώφειλε, 
δυστυχής γυναικαδέλφη του έπείνα καί έρρίγει άνευ 
στέγης καί άρτου, έπαρουσιάσθη ευτόλμως πρδ τοΰ 
διευθυντου τοΰ φιλανθρωπικού καταστήματος καί 
τοΰ λέγει:

— Κύριε διευθυντά, έσκέφθην κάτι τι. Ό άνήρ 
δικαιοΰται νά ζή εις τδ αυτό δωμάτιο» τοΰ ασύλου 
μετά τής γυναικός του .. Λοιπόν! "Οπως εξασφα
λίσω μίαν γωνίαν διά νά μη άποθάνη-ή διά ν’ 
αποθάνη—. εν δυστυχές πλάσμα·/ άπεφάσισα νά τδ 
νυμφευθώ. Είναι δυνατόν;

— Δυνατότατο». Έχετε τδ δικαίωμα νά νυμ- 
φευθήτε, μολονότι τόσον γέρων.
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— Τόσον γέρων !
Έμειδία μελαγχολικώς καί ΰψου τούς ώμους.
—.Δέν νυμφεύομαι, κύριε, διευθυντά, διάνα έχω 

πλησίον μου ή. έίς τήν διάθεσίν μου μίαν γυναίκα, 
όχι, άλλά δια νά μή* έχω μακράν μου πεινώσαν 
μίαν δυστυχή, ήτις μοί ανακαλεί εκείνην ήν ήγά- 
πησα, εκείνην ήν έχασα... αυτήν τήν ζωήν μου, 
αύτδ τδ ένδοξον παρελθόν μου, ολόκληρον! Καί 
νομίζω ότι ή άλλη, ή. νεκρά, μοΰ ψιθυρίζει είς τδ 
ους αύιήν τήν στιγμήν! «Εύγε!»

— Ναι, μυριάκις εύγε, εύγενή κύριε !
— Αδιαφορον ! .. Δύνασθε νά τδ χαρακτηρίσετε 

άπλώς καλλιτεχνικήν ιδιοτροπίαν, δραματικήν έπί- 
νοιαν, δύνάταί τις νά ετινοήση άκόμη τόσας δρα
ματικός σκήνάς!..

— Μή λήσμονήτε μόνον, προσίθηκεν δ διευθυν
τής, 8τι αί μερίδες τοΰ σιτηρεσίου είναι καί αυταί 
ώρισμέναι, δεν δυνάμεθα νά ύπερβώμεν τδν προϋ
πολογισμόν καί σείς...

Ό ελεούμενος γέρων ηθοποιός τδν διέκοψεν :
— '12 ! μή φοβήσθε! θά τρώγω ολιγώτερον, 

δέν θά πίνω ; διόλου καί οΰτω δέν θά επιβαρύνω 
τον προϋπολογισμόν τοΰ καταστήματος. τΩ! αύτδ 
είναι ίδική μου φρονείς!...

Λίαν προσεχώς λοιπόν τελούνται οί γόμοι τοΰ 
ογδοηκονταετούς γέρονϊος μετά τής ήμιπαραλυτου 
γραίας, ής τδ όνομα τφ ανακαλεί εκείνην, ήν άλ
λοτε ώδήγησε πρδ τοΰ δημάρχου. Πρδςτδ παρόν, 
καθ’ έκαστη» πρωίαν διασχίζει τήν οδόν, μελαγ
χολικός, φέρω» εις μικρόν κάνιστρον τδ ήμΐσυτοϋ 
σιτηρεσίου του είς έρειπιώδες δωμάτιόν, ένθα κατά- 
κειται ή όγδοήκοντακαί όκτώ ετών δυστυχής μνη
στή του.

Μετ’ ολίγον, έν τφ μικρώ δωματίφ τού ασύλου 
θ’ άνατρέφωνται οί δύο γέροντες διά τού αύτοΰ φα
γητού, διχάζοντες τδν άρτον, διαμοιράζοντας τδ 
κρέας,καί παρατηρούμενοι διά τοΰ περίλυπου έκεί- 
νου βλέμματος τών" είς τον κήπον Ρόττερνταμ 
έγκεκεκλεισμένων ταλαίπωρων όντων. Μή φοβού
μενο: δμως πλέον τήν πείναν θά είναι ευτυχείς έν 
τή πτωχεία των. θ’ άναπολώσι τάς έκλαμπρους 
έσπέρας τών εύθυμων κωμειδυλλίων ύπό τά φρενη
τιώδη χειροκροτήματα και τών τραγικών .δραμά
των υπό τον πάταγον τής καταιγίδος τοΰ ένθου- 
σιασμοϋ. θ’άναμιμνήσκωνται τήν νεκρόν, ής ή 
ένθύμισις ένοΐ εύλαβώς τάς δύο θλίψ,ις των. Καί, 
τή αλήθεια,· δέν γνωρίζω αύγκινητικωτέραν περι
πέτειαν τού θελκτικοΟ- αύτοΰ μυθιστορήματος τών 
δύο γερόντων, οίτινες δέν είναι οί έρωτευμένοιτής 
Σέντ-Περίν, άλλ’οί πιστοί είς τήν μνήμην τής 
άποπτάσης, δ είς δέ, πρδ πάντων, άποτελεϊ πρότυ
πον λεπτότητος γοητευτικής, άφελώς, εΰγενώς 
αφωσιωμένης.

Έ1 τί τά θέλετε; Έπί τής σκηνής εύρίσκονται 
άκόμη καρδίαι... Καί αυταί άποτελούσι τδ άγνδν 
θέατρον!...

JULES CLARETIE
ΜετάφράϊΜτ Άλεξ. Π. Αουζίνα

ΤΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ9

■/ Σννίχιια,
1| Ά. Μάρμορ» : Dell' HUtoria di Corfii. Βενιτία 

1672 σελ. 360.
2) Π. Χιώτη: 3ειρα ίβτοριχώ» αηβμνημυνενμάτων.

Κερχύρα 1863 eii. 143.
1) Λ. Μάρμορ» : Dell’Hiitoi ia di Corfu Βενετία 1672, 

«λ. 361—362.

Είδομεν ότι έν Κερκύρφ μετέβή ό εξβχος 
Μιχαήλ Σαμμικέλης καί ό ανεψιός του Ιωάν
νης Ιερώνυμος Σαμμικέλης, οΐτινες ώχύρωσαν 
τό φρούριον καί εδωκαν καί σχέδια, άλλ’ όταν 
έπρόκεετο περί ώχυρώσεως τής νέας πόλεως ο 
μέγας τής Βερώνης μηχανικός καί άρχιτίκτων 
Σαμμικέλης είχενάποθάνη. Διό τφ 1574 ή Ένε- 
τική Κυβέρνησες άπέστειλε τούς έμπειρους μη
χανικούς καί αρχιτέκτονας ’Ιούλιον Savorgnan», 
Morato Calabrese 7,αί Φραγκίσκον Φερδινάνδον 
Vitelli, ϊνα καί οί τρεις, παρατηρήσαντες τάς 
θέσεις διαγράψωσι σχέδιον όχυρώσεως1) Έπί 
τφ σκοπφ τής διευθύνσεως τών εργασιών εστάλη 
καί ετερος μηχανικός ο Μαρτινέγκος. * 2 *). Ούτοι 
οί ένετοί μηχανικοί ησαν δόκιμοι άμα δέ καί 
ειδικοί τής τειχιστικής. / Ότε ό Βικέντιος 
Scamozzi έτερος διαπρεπής μηχανικός καί 
άρχιτέκτων έσχεδίασε τό φρούριον τής Pillma- 

nuova, έν τών προτύπων τής οχυρωτικής, φκο- 
δομήθη ύπό τοΰ ρηθέντος Savorgnano.

*
♦ *

Ό ιστορικός τής Κέρκυρας Μαρμοράς άνα- 
φέρων τήν αποστολήν τών τριών επιστημόνων 
πρός όχύρωσιν τής νήσου γράφει τά εξής: «Εις 
«εκείνο τό μέρος τής νήσου μεταξύ ’Ανατολής 
»καί Μεσημβρίας έκτείνεται εις τήν. θάλασσαν 
εμικρά χερσόνησος περίπου τετρακοσίων ποδών 
Βμήκους, έφ’ ής φαίνεται τό παλαιόν φρούριον 
«μετά δύο πύργων, ό μέν πρός τήν θάλασσαν, 
»ό δέ πρός τήν ξηράν.’Εκείνος πρός τήν ξηράν 
«δεσπόζει τοΰ τής θαλάσσης, οστις εχει υπό 
»αύτόν τό Κάβο-Σίδερο, ού ή άκρα φαίνεται 
iOTt στρέφει τά νώτα πρός άνατολάς διά νά 

«θεώρηση τήν μεσημβρίαν, πλησιέστερον. Περι- 
«στοιχίζουσι δέάπασαν τήν χερσόνησον δι’ ίσχυ- 
»ρών τειχών έγκλειόντων πολλάς οικίας, αϊτινες 
«άρχαιίθεν άπετέλουντήν πόλιν, καί κατά τήν 
«πολιορκίαν έφάνησαν άχρησται εις τούς πολί- 
• τας, οιτινες είχον καταφύ^ει είς τό Μανδρά- 
«κιον, τό όποιον άρχεται άπό τοΰ ήμίσεως τής 
«ιδίας χερσονήσου καί συνδέεται, μετά τής νή- 
»σου, έστραμμένον πρός Μεσημβρίαν καί κεκλιμ- 
»μένον πρός δυσμάς. Τοΰτο μόνον υπό έποψιν 
«όχυρώσεως είχε τότε ή Κέρκυρα. Αί λοιπαί 
Βκατοικίαιτών προαστείων, έστερημέναι παντός 
«καταφυγίου ήσαν άχρησται,κατίστρέφοντο πρός 
«δυστυχίαν τών κατοίκων. Άφικόμενοι οί τρεις 
«μηχανικοί οί σταλέντες υπό τής Γαληνοτάτης 
«Πολιτείας, έσκέφθησαν περί τής προφυλάξεως 
«τών προαστείων, ή νά συμπεριληφθώσιν έντός καί 
«ένωθώσι ταΰτα μετά τοΰ παλαιού φρουρίου διά 
«τής άνεγέρσεως νέου φρουρίου».

«Ά'πεφάσισαν δθεν νά περιτειχίσωσιν δλην 
«τήν άκτήν πρός άνατολάς καί μεσημβρίαν ώς 
«καί είς τό μέρος τής άκρας τοΰ Αγίου Νι- 
«κολάου. Καί είς τό τέρμα άπ.ναντι τοΰ βου- 
«νοΰ ’Αβραάμ'νά κτίσώσι φρούριον, έπειτα δέ 
«κατερχόμενοι άπό δυσμών πρός άνατολάς νά 
«συνενώσωσι, διά δύο επάλξεων τά τείχη τής 
«θαλάσσης μεταξύ μεσημβρίας καί ανατολής, 
»τήν όχύρωσιν άφ’ όλα τά μέρη τελείως. Τοι- 
«οΰτον υπήρξε τό σχέδιον, δπερ μικρόν κατά μι- 
«κρόν πραγματοπαιούμενον έθαυμάζετο ύπό τών 
«κατοίκων καί ένέβαλλεν είς πικράς σκέψεις τούς 
«‘Οθωμανούς, οιτινες κατενόησάν, δτι ή χώρα 
«ούτως οχυρά, φυσικώς καί τεχνικώς,είχεν άποβή 
«άπόρθητος.Β )

’Ακολούθως ό ίδιος τής Κερκύρας ιστορικός 
έπιλέγει τά εξής μέτά τήν όχύρωσιν τής νήσου:

«Ό βλέπων τήν Κέρκυραν επαινείτήν σύνε- 
«σιντών ’Ενετών καί ζηλεύει φρούριον, τό όποιον,
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Προπύλαια

οάνευ προδοσίας, δέν δύναται νά πέοη· εΐνε ά- 
οπόρθητος μηχανή τόσον ώραία κάί αύταί αί 
«πύλαι εχουσ» τόιοΰτον στολισμόν, ώστε ένφ ή 
«σκέψις προσηλώνεται είς την ύπεράσπισιν ci 
«δφθαίμοί τέρπονται».i) 1)

i) Α. Μίρμορα; ίνβ. άνωτ. σελ. 368.

ΜΗ

I) Λ. Σ. Βρονίνη : Ό ίπι ίνιτοχριτίας τειχιβμος του 
ΚϊρχυραΓχοϋ §-ιτ£α>ζ χλ. Κέρκυρα 1842, σ·λ. 17.

Ήρζατό ή. εκτέλεσες τής κρείττονος όχυρώ- 
σεως τοΰ παλαιού φρουρίου. Τότε έγένοντο και 
ci δύα εκατέρωθεν τής νύν εισόδου τοΰ παλαιού 
φρουρίου προμαχώνες, ci όποιοι ώνομάσθησαν έκ 
τώνόνομάτωντών [Λαχανικών, ό μέν Μαρτινέγκου 
ό δέ Σαοβονιάνου. ’Ωχνρωσαν τά έπικαιρότερα 
μέρη καί έτέθη εις ενέργειαν τό γενόμενον σχέ- 
διον τοΰ περιτειχισμού τής πόλεως. Ή Κυβέρ- 
νησις έστειλε εΐς Κέρκυραν τόν στρατηγόν GU- 

das ή Giulio d'As, ύπό τόν τίτλον γενικού δι- 
οικητΟΰ Κερκύρας, Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, 
καί τόν Ίωάννην Βαπτιστήν Γριμάνην ώς γε
νικόν Προβλεπτήν τών ιδίων νήσων. Έδόθη δια
ταγή καί αμέσως μετεβλήθη εις πεδιάδα τό 
προάστειον τοϋ Άγιόν 'Ρόζου, έπί προφανεΐ ζη- 
μίιρ τών κατοίκων. Κατεδαφίσθη ή περιώνυμος 
έκκλησία τοϋ Αγίου Ρόκκου, έξ ου τδ προά- 
στειον είχε λάβει τό όνομα, κατεδαφίσθησαν

» ί »ά * < * ΐτερπνοταται εΐίαυλεκ, εις τας οπςί,ας 
οί εύγενεΐς ΈνετοΓπαρεθέριζον. "*)

Κύριος σκοπός ήτο ή άμυνα τής πό
λεως διά τής ίδρύσεως εξωτερικής γραμ
μής συνεσταμένης έξ αριθμού τινόί έρυ- 
μάτων. Εΐς καταλλήλους τόπους έκτισαν 
προμαχώνα καί προμαχωνικόν μέτωπον, 
ώχύρωσαν πάσαν έξαίρετον αμυντικήν το
ποθεσίαν. Οί στρατηγοί και οί μηχανικοί 
ειχον ύπ’ δψιν καί τόν τρόπον τής προσ
βολής τού έχθροΰ κατά τάς πολιορκίας 
καί έν τφ νφ είχεν δσον τδ δυνατόν εις 
νέας ποοσβολάς έχθρίκάς νά έμποδίζηται 
ή πρόοδος τοΰ εχθρού καί ν’ αύξάνη ή δύ- 
ναμις τής αμυνόμενης πόλεως, ώστε αδτη 
όλιγαριθμοτέρα ούσα νάδύναται ν’άντι- 
στή κατά πολυαριθμοτέρου έχθροΰ.

Δέν ήρκει ή εντελής όχύρωσις τού πα
λαιού φρουρίου, τό όποιον διά γεφύρας 
κινητής είχε συγκοινωνίαν μετά τής πό
λεως. Έν ανάγκη ή συγκοινωνία διακό
πτεται καί τάφρος έχώριζε τδ παλαιόν 
φρούριον τής πόλεως, διότι ύπδ τήν γέ
φυραν είνε θάλασσα. Ώκοδόμησαν πρδς 
τδ άλλο τής πόλεως μέρος τδ νέον φρού
ριον. Ώχύρωσαν τδν λόφον ’Αβραάμ. Τδ 
νέον φρούριον άπετέλει μέρος τού Τ«ιχι- 
σμού τής πόλεως. Δι’ύπονόμων καί υπο
γείων συγκοινωνιών άπαντα τά οχυρώ
ματα μετά τών δύο φρουρίων εύρίσκοντο 
εις έπικοινωνίαν ευκόλως. Εΐς τήν οχυ
ρωτικήν τότε έξεϊχβν οί ’Ιταλοί πάντων 
τών άλλων έθνών καί αί ΊταλικαΙ' επι

νοήσεις εύρον ύπερμ.άχους έν Γαλλία.
Ιδού πώς ήτο τειχισμένη ή πόλις καί πώς 

είχε συγκοινωνίαν μ.ετά τής θαλάσσης καί τής 
έξοχής. ’Ιδού καί τά ονόματα τών Πνλέύν καί 
τά φημισμένα Μουράγια της κοινώς λεγόμενα. 
Ίταλιστί δ’ έλέγοντο : Muragia. Morachia, 

Amorakia, Muraglia. Πρότεθον ελεγον Μον- 

ράγια τόν καθ’ δλον τειχισμόν, άλλά κατά τάς 
ήμέρας μας ήμεΐς οί Κερκυραίοι έλέγομεν Μου

ράγια τά καταδαφισθέντα πρό τίνος έπιθαλάσ- 
σια τείχη ώς άχρηστα πλέον.

Περί τό κυκλικόν τείχος τδ περιζώσαν τήν 
νύν πόλιν ήσαν φκοδομημέναι τέσσαρες Πύλαι.

Ή τού Άγιον Νικολάου καί τής Σηηληάς, 
δι’ ών έγένετο ή διά θαλάσσης συγκοινωνία, 
καί ή τού Ραϊμόνδον ή ώς κοινώς έλέγετο Πόρ- 

ία ’Ρεμόνδα^) καί ή Βοσεάιχή Πύλη ή ώς κοι
νώς έλέγετο Πόρτα Ρεόλε, ή άσυγκρίτφ τφ λέ
γω προέχουσα, δι’ών έγένετο ή συγκοινωνία τής 
πόλεως μετά τών προαστείων καί χωρίων. Αί

1) Α. Μάρμορά : ένβ. άνωτ. σε>. 404.
2| 1 η» «'όμιρον ή αγουσ» όίο« πώς τήν α/λοτε Πύλη 

Ρουμόνδου λέγεται χβινώς Πόρτα Ρεμόνδα, άλλ’ έαιοή- 
μως καλείται δδδς Γύλφορδ. 

πύλαι έστολιζ-.ντο διά τού λέοντες τοϋ Αγίου 
Μάρκου, Pitx Libi— ειρήνη εις of. Τπήρχον οί 
εξής προμαχώνες: Ό προμάχων Ρανμόνδου 
τή Πύλη Ραϋμόνδου, ό τού ’Αγίου ’Αθανασίου 
καί ο τού Σαρανιάρη εγνιτίς έν τφ μέσω την 
Βασιλικήν Πύλην. Πρό τής Βασιλικής Πύλης 
έκειτο τό ισχυρόν RevellinO, δηλαδή άμυντή- 
ριος πύργος ισχυρός.

Έκαστη τών πυλών τούτων έφρουρεΐτο παρ’ 
ειδικού φρουρού λεγομ.ένου ConteStabile, κοντέ· 
οτάβιλε. διοριζόμενου ύπδ τοΰ Βαύλου ή τής 
Διοικήσεως. Ώφειλον δέ τό εσπέρας αί πύλαι 
νά είναι κλεισμέναι και αί κλείδες νά φυλάσ
σονται ύπό τού Βαύλου, τδ δέ πρωί άνατέλλον- 
τος τού ήλίου, αί πύλαι ήνοίγοντο. ’)

* «
•

Τδ εργον τής σοβαράς δχυρώσεως τής Κερ
κύρας ήρξατο μέντφ 1574, συνετελέσθη δέ κατά 
τδ πλεϊστον μέρος μέχρι τού έτους 1588. Ή 
καταδαφισθεΐσα Βαοιλ κή Πύλη έπερατώθη έπί
σης τφ 1588. Ή προσαοκτώα πρόσοψις τής

J) Π- Poj go Le Jeg^i inuni.-ipah delfe i-w»le Jaiie. 
Coifoii 1846. τόρι AβιΊ. 110.

Κ. Θ. Κωνσταντ.νΙοου ί Τύ «νεδμα σου «ολίγου

Πύλης έκοσμειτο ούχί μόνον διά τού ένετικού 
πτερωτού λέοντος τού Αγίου Μάρκου, άλλά καί 
δια τών οικοσήμων'τών-κατά τόν χρόνον τής 
Πύλης 'Ενετών πολιτικών καί- στρατιωτικών 
Διοικητών καί Συμβούλων Κερκύρας. Έκ τών 
ένΓόιχισμένων επιγραφών μόνον αί εξής λέξεις 
διεσώθησαν.· Johanes Conlarini, Vitelli, Se· 

nalu* Consultum καί τά τελικά αριθμητικά, 
ψηφία XX Vllf. ‘ ) Δυστυχώς ούδείς έφρόντισε 
ποτέ νά άντεγράψη άύτά. Βεβαίως κάπου θά 
σώζηται τό χειρόγραφον,, διότι θά έτηρήθη τδ 
πρότυπον δτέ. έδόθη τό άντίγραφον είς τδν τε
χνίτην διά σκάλισμα.

ΈνΚερκύρά ήδρεύε σώμα τού μηχανικού μετά 
δώδεκα μηχανικών, οΐτινες έφρόντιζον περί τής 
συντηρήσεως τών οχυρωμάτων καί αυξησιν αυ
τών. Οί μηχανικοί ούτοι, χρείας τυχούσης μετέ- 
βαιν;ν καί εΐς τάς άλλας νήσους τοϋ . Ίονίου. 
Οί μηχανικοί έξεπαιδεύοντο έν Βερώνη. Εΐς τήν 
Κέρκυραν ήδρευον έννέα λόχοι τοΰ Πυροβολικού 
καί έννέα συντάγματα ιταλικού πεζικού καί δύο 
συντάγματα Σκλαβούνων. Μετά τήν άλωσιντής 
Κύπρου, Κρήτης καί Πελοποννήσου ήτο ή Κέρ-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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κυρα το κέντρον τής ναυτικής δυνάμεως τής Ένε- 
τικής Πολιτείας τής Ανατολής, και το σπουδαιό
τατο·*. ερεισμα τής Ένετική; θαλασσοκρατίας. 
Τδ Γουδίον ήτο πολεμικός λιμήν μετά έκτετα-τ 
[κενών άποΟηκών και ναυστάθμου *) τήν σήμερον 
είσέτι φαίνονται οί έν άρμήκτφ στερεδτητι τοίχοι 
τών εκτεταμένων καί έγκαταλελειμμένων κτιρίων.

*Ητο άπηγορευμένη ή έν τοΐς φρουρίοις είσο
δος ιδίως εις τούς Άγγλους καί Γάλλους. Ό

1) A G. Saiiit-Saoveur.Voyage historique liller. et 
pit. dans les isles et p ss- ci dcvant Veaeliennes da 
Levant, χλ. Τίμ. B“. σ«λ. 102 - 153.

2) 8pon et Wheler: Voyage χτλ. Τ4μ. A’, ««λ. 122 
— 123.

$ ΚΑΜΟΕΝΣ $

60. Ό Γκάμας υποδέχεται τούς Μουσουλμά-ους 
μετά προθυμίας καί προσφέρει είς τόν αρχηγόν των 
υφάσματα, άτινα ΰφανεν ή Ευρώπη, οπώρας, ά; η 
ζάκχαρις διετήρησε, καί τό φλογερόν υγρόν, ούτινος ή 
χρήσις είναι κοινή ύπό τόν αφρικανικόν ουρανόν. Ή 
χαρά τοΰ Μαύρου έξαστράπτει επί τή θέφ τών δώρων 
τούτων, και εμψυχοΰται ετι εν τω μεσφ συμποσίου, 
κολακεύοντας τήν τε υπερηφάνειαν του και τήν γεΰ- 
σίν του.

61. Οί ναϋται έκ του ύψους των σχοινιών πάρε· 
τηρούν μετ’ εκπλήξεως τό πρόσωπο» καί τούς τρό
πους τών ξένων τούτων, τήν τραχύτητα καί τό ακα
τάληπτο» τής γλώσσης των. Ό δέ πονηρός Μαύρος 
δέν έθεώρει άνευ έκπλήξεως τό χρώμα, καί τόν ιματισ
μόν τών πολεμιστών,τήν δύναμινκαί τό μέγεθος τών 
πλοίων των. Χίλιαι αντίθετοι ιδέαι διαδέχονται αλ· 
λήλας έν τω πνεύματί του, χίλιαι ερωτήσεις πιέζον
ται έπί των χειλέων του.

62. «Δεν ϊρχεσθε ποσώς,τοί"; εΐπεν, έχ τών μερών 
«τών ’Οθωμανών 1 Δέν εισθε ποσώς, ώς ημείς, οΐ μα- 
»βηταί τοΰ Προφήτου ; Δείξατε μοι τά ιερά βιβλία^ 
«έν οίς οί νομοθέται σας εχουσιν έγγράψει τούς νόμους 
»τής ηθικής καί τής πίστεως.» Ό οπαδός τοΰ Μωά
μεθ ήρξατο νά ύποπτεύηται εν αΰτοΐς λάτρας του 
Χρίστου. Έν δέ τή άνησύχφ περιεργείφ του θέλει νά 
ίδη τά πάντα, νά γνωρίση τά πάντα, μέχοι τών ό
πλων, άτινα οΐ Πορτογαλλοι προτείνουσι κατά τοΰ 
εχθρού είς τάς μαχας.

63. Ικανός διερμηνεύς τφ μεταβιβάζει τήν άπό· 
κρισιν τοΰ ήρωος «θά γνωρίσης, άρχων, τήν πα- 
οτρίδα μου, τήν θρησκείαν μου καί τα όπλα μου. 
εΟύτε εκ τής χώρας, ούτε έκ τοΰ γένους τών Τούρ- 
τκων είμαι. Τέχνον τής φιλοπολέμου καί πεπολιτι- 
«σμένης Ευρώπης ών, ζητώ τάς τόσον πεφημισμένας 
»έν τω σύμπαντι άνατολιχάς χώρας.»

64. Ό θεός, 0ν λατρεύω, είναι ό κυβερνώ» τήν 
»γήν καί τόν ουρανόν. Ή ζώσχ φύσις, ή άψυχος φύ- 
»σις, 0 κόσμος καί τά θαυμαστά του είναι τα έργα 
»τής δυνάμεώς του. Φίλος τής ανθρώπινης ταπείνό- 
ντητος, ύπέφερε διά τούς ανθρώπους τήν ΰβριν και τόν 
«θάνατον, καί δέν χατήλθεν εκ τοΰ Ουρανού ή διά νά 
«τούς άναβιδάση εχεϊ μεθ’ έαυτοΰ.»

65 υ«Τά ιερά βιβλία, άτινα ζητείς,τόν αθάνατον αΰ- 
»τόν χώδηκα, βν ένέπνευσεν δ θεάνθρωπος, δέν έχω 
«μετ’ εμού.'Εχω ανάγκην ν’ άναγνώσω έπί φύλλων, 
οουναμένων ν’άπολεσθώσιν, ό,τι τυγχάνει γεγραμμένον

106

Ιταλός περιηγητής Πελλεγρΐνος Rrocardi διη- 
γήται ovt μεταβάς τφ 1557 εις Κέρκυραν, ά- 
ναβάς έπί υψώματος ήρξατο νά σχίδιάση τδ 
άπόρθητον φρούριον. Αμέσως δύο τδν συνέλαβον 
καί μετά προχείρους.ανακρίσεις τδν εφερον πρός 
τήν προϊστάμενη/ άρχήν ώς κατάσκοπον. Άπε- 
λύθη άμα έβεβαιώθησαν δτι ήτο φίλος περιη
γητής. ’)

("Επειαι ιί> τέλος)
ΧΠ- ΔΕ - βΙΔΖΗΣ

1) J. Morelli. Operette. vol. Η. Βενετία 1820. Σελ. 
62-63.

Al ΛΟΥΣΙΑΔΕΣ

88ν τή καρδίγ μου ; "Οσον δέ διά τά πορτογαλλικά 
»όπλα, φίλος ών, θά τά ίδητε, διότι αρέσκομαι να 
»νομίζω, ότι οέν θά θελήσεεέ ποτέ νά τά ιδητε ώς 
»έχθρός.»

66. Ταΰτα εΐπόντος, οί αξιωματικοί του προθυμο
ποιούνται νάέκθέϊωσιν ύπό τα δμματα τού διοικητοΰ 
τάς διαφόρους πανοπλίας -. τούς βαρείς βρα^.ιονιστήρας, 
τάς πολυχρώμους ασπίδας, τας οβίδας, τα καθαροχα- 
λύβδινα πυροβόλα, τα τόξα, τάς πλήρεις βελών φα
ρέτρας, τά αιχμηρά καί άρπαγοφόρα δόρατα, καί τάς 
φοβέρας λόγχας.

67. Αί βόμβαι, τά πυρφόρα αγγεία, τα τόσον γό
νιμα είς καταστροφάς, τά έξερευγόμενα θάνατον χαλκά 
στόμια, ούδέν ύπελείφθη έκ τών όμμάτων τών νησιω
τών, άλλ’ δ Γκάμας δέν επιτρέπει ποσώς εις τα τέ
κνα τοΰ Ήφαιστου ν’ ανάψωσι τα φοβέρα ταΰτα μη
χανήματα. ΆπαξιοΓ νά άναπτύξη τήν δύν-ιμίν του 
ένώπιον τής αδυναμίας καί νά δείςη είς ευτελή, ποί
μνια τήν δύναμιν τοΰ λέοντος.

68. Ό Μαύρος παρετήρει τα πάντα δι’ έταστικοΰ 
βλέμματος. Ή δυσπιστία καί τό. μίσος ειχον εισχω
ρήσει μέ^.ρι του βάθους τής ψυχής του, άλλ’ εκρυ- 
πτεν αυτα μετά μεγίστης τέχνης. Ή λύσσα είναι έν 
τή καρδίφ του καί τό μειδίαμα έν τοϊς οφθαλμοί; του. 
Θωπεύει τούς πολεμιστάς, καί κολακεύει αυτούς, καί 
καλύπτει διά πέπλου φιλ;ας τό μαΰρον σχέδιον, όπερ 
μελετά.

69- «’Εξ όλων των πραγμάτων,άτινα ήδύνασθε νά 
»μοί προσφέρητε, τφ εΤπεν δ Γκάμας, τό πολύτιμό- 
ϊτερον δι’ έμέ ήθελεν εϊσθαι είς πεπειραμένος πλοη- 
»γός, δστις θά ώδήγει τά πλοία μου πρός τάς άκτάς 
»της ’Ινδίας, θησαυροί θά ησαν ώς αμοιβή τής πί· 
»στεώς του.»—0α τόν εχης, »άπεκρίθη αύτφ δ διοι
κητής, άλλ’ έν τά] άνάνδρω άπιστίμ του, έπεθύμει 
τήν ιδίαν έκείνην ήμέραν, να ήδύνατο νά τφ δώση 
πλοηγόν τόν Χάρωνα.

70. Τόσον οι θρησκευτικοί λόγοι του Γκάμα ε^ουσι 
μεταβάλει τήν καρδίαν του Βαρβάρου ! Τόσον απο
στρέφεται ούτος την αγνήν θρησκείαν τών Χριστιανών. 
"Q θεία ΠρόνοιαϊΤα μυστήρια σου συγ^έουσι τήν ασθε
νή κρισιν τών θνητών. Διατι ύπο την αιγίδα σου δέν εύ· 
ρίσκεσαί τις πάντοτε ώχυρωμένος κατά τής μανίας 
τών κακών ;

71. Έν τούτοις δ Μαύρος ετοιμάζεται νά εγκατά
λειψη τόν στόλον. Μέ μέτωπον, έφ’ ού ζωγραφίζεται 
ή φαιδρότης, μέ ϋφος ευμενές, άποχαιρετφ τους 

Πορτογάλλους καί απομακρύνεται μετά τής συνοδείας 
του. ’Εντός ολίγων -στιγμών διέρχεται τό βραχύ διά
στημα, όπερ εχώριζεν αυτόν άπό τής ίηρας. Πλή
θος λαοΰ άφωσιωμένου υποδέχεται αύτόν έπί τής πα
ραλίας καί τόν συνοδεύει μέ^ρι του ανακτόρου του.

72. Ό Βάκχος έκ τοΰ υψους τοΰ Όλυμπου άνέ- 
γνωσεν έν τή καρδία του Μαύρου. Βλέπει έν αύτή 
σχηματιζομένην τήν απειλούσαν τούς απογόνους τοΰ 
Λούσου θύελλαν. Είς τήν («ανίαν τών ’Αφρικανών προσ
παθεί" νά ένωση καί την ιδίαν αύτοΰ μανίαν, νά σσ- 
νεταιρισθή μετά τών δολοπλοκιών των καί νά συνερ- 
γασθή μετ' αυτών πρός καταστροφήν τών πολεμιστών. 
Βυθισμένος εί< τάς σκέψεις του δ Βάκχος έλεγεν καθ’ 
έαυτόν :

73. «Οΰτω λοιπόν ή Τύχη απεφασισεν, ώστφ οί 
«αρτιφανείς ούτοι κατακτηταί νά θριαμβεύσωσιν έφ’ 
νολων τών εθνών τοΰ Ίνδοΰ καί τοΰ Γαγγου. καί 
ννα καλύψωσι διά τών άθλων των τό θέατρον τών 
"νικών μουΐ Έγώ δέ, υίος του Διός, έγώ, όστις ού- 
«δέποτε εχω οιαψεύσεο την ένδοξον τσ.ύτην χαταγω- 
»γήν, θά ύποφέρω τήν αδικίαν ταύτην τής Τύχης ! 
θά συγκατένευον είς τόν θρίαμβον τών άδοξων εύνο- 
«ουμένωντης!

74. «Ήδη δ υιός τοΰ Φιλίππου, βοηθούμενος υπό 
»του Άρεω; καί τής εύνοιας τών ουρανών, ύπεδού- 
νλωσε τήν ίεράν ταύτην γήν. Θά ύποφέρω καί πάλιν, 
ϊώστε ύπό τήν προστασίαν τών Μοιοών δράξ τυχο- 
«διωκτών νά ελθη καί διά τής επιμονής και τής αύθα- 
»δίας νά σβτ,ση εκ τής μνήμης τοΰ κόσμου καί τόν 
»ήρωα τής Μακεδονίας, και τούς Ρωμαίους καί εμέ;»

75. «"Οχι.Ή έπιθυμία τοΰ αρχηγοΰ των ούδέποτε 
νεκπληρωθή, ουδέποτε θά ιδη τάς χώρας τής ’Ανα
στολής. Άνυπερπήδητοι παγίδες θά πολλαπλασιασθώ- 
»σιν ύπό τά βήματά του, θά χατέλθω εις τήν γήν, 
»θά συνταράξω τήν χαρδΐαν τοΰ Μαύρου.Ήδη ό παρωρ- 
«γισμένος ούτος λαός βρυαττει καί συνταρασσεται. Ή 
«στιγμή είναι ευνοϊκή. Σπεύσωμεν νά έπωφεληθώμεν 
»αύτής.»

76. Είπε καί μανιώδης ΐπταται έπί τής άφρικανι- 
κής άκτής. 1/ Έχει-, χεκρυμμένος ύπό τήν μορφήν 
θνητοΰ προχωρεί πρός τό άχρωτήριον τοΰ Πράσσου, 
καί εισέρχεται είς τήν Μοζαμβιχήν. Διά νά έξυφάνη 
δέ κάλλιον τήν άνθρωποκτόνον έπιβολήν, ύπεδΰθη τό 
πρόσωπον γέροντος, ού τίνος τήν φρόνησιν σέβεται 
ολόκληρος ή νήσος,καί ού τάς συμβουλάς περί πολλοΰ 
ποιείται ό "Αργών.»

77. Έξελέξατοτήν κατάλληλον τής προσποιήσεώς 
του ώραν, πλησιάζει τόν αρχηγόν τών απίστων καί

1/ Πιρίπου ό Γάλλος ποιητηί Poroag (Β,οηίΆΐΛ) ίμιμή· 
ϋ'η ιό μέρος toBro.

«Pats comme un trail ratdemenl s'elanca, 
oDedans Bulhrofe, eii sa ferine laissa, 
<iEl pritele cofps, failure et le visage 
»D’un vicil Troyen aux affeures Ires tagev. 

διά συγκεκινημέν-ης φωνής τφ λέγει;—«Δυβπίστει πρός 
»τούς δολίους τούτους ξένους."Εχουσι πάντοτε έπί τών 
«χειλέων ειρηνικούς λόγους, άλλ’ έαν πιστεύσω τήν 
οπερί αυτών φήμην, τά έπί τής άκτής διακεχυμένα 
»εθνη θ’ αναμιμνησκωνται έπί πολύν χρόνον τής αί- 
«ματηρας αυτών έμφανίσεως.»

78. «Γνώρισε τούς φαύλους τούτους Χριστιανούς. 
»Πρίν φθάσωσι μέχρις ήμών περιήγον έπί τών θαλασ- 
»σών τό πυρ και τόν σίδηρον. Αί καταστροφαί αύται 
βε’ναι τό προοίμιον τών καταστροφών, άς θά έπιφέ- 
»ρωσιν ήμΐν. Αιώνιοι έχθροίτών τέκνωντοΰ Μωάμεθ, 
»ερχονται νά μας σφάξωσι, νά λαφυραγωγήσωσι τά 
«υπάρχοντά μας καί νά έξανδραποδίσωσι τάς γυναίκας 
καί τα τέκνα μας.»

79. «Αυριον κατά τήν ανατολήν του ήλιου, ό άρ- 
»χηγός των θά κατέλθη εις τήν ακτήν, διά νά ποο- 
ιμηθευθή ύδωρ έκ τών πηγών, θά συνοδεύεται ύπό 
»τών μάλλον ίμπί "των του. Τό έγκλημα ε’ναι πάν- 
βτοτε δειλόν. Συνάθροισον τόν πιστόν σου στρατόν 
»χαΐ ύπαγε να τούς συνάντησης μετ’ αύτοΰ εις μέ· 
«ροςάθόρυβον και κεκαλυμμένον. ’Αποβιβαζόμενοι άνυ- 
«πόπτως ο'ι πειραταΐ ούτοι θά προσφέρωσιν εαυτούς 
«μόνοι των «ίς τά πλήγματά σας.»

80. «Καί εάν εν τή αίφνιδί·^ ταύτη προσβολή τό 
«τυχοδιωκτικόν στράτευμά των δέν καταστραφή δλό- 
«κληρον, ιδού τίνι τρόπφ θά δυνηθής νά προσβάλης 
»τά λείψανά του μέχρι καί επ’ αυτών τών πλοίων 
»των. Παρείσαξον μεταξύ αυτών πλοηγόν τινα άτρό- 
»μητον, οστις χωρίς ' ά έξεγείρη τάς ύπονοίας των, νά 
«τούς άποπλανήση έπί τών κυμάτων καί νά παραδώ- 
»σή είς τά βάθη τών αβύσσων πάντας έχε νους οιτινες 
»θα διαφΰγωσι τόν σίδηρον τών στρατιωτών σου.

81. Μόλις έπεράτωσε τόν λόγον του, δ 'Αφρικανός, 
γηράσας ήδη έν τή τεχνητή; δολιότητος, τον έναγ- 
καλίζεται μετά παραφορας καί τόν ευχαριστεί διά τάς 
συμβουλάς του. Πάραυτα αίδιαταγαί έδόθησαν, τα δ· 
πλα ήτοιμάσθησαν καί άπασαι αί ύποδειχθεισαι θέ
σεις δπως ένεδρεύσωσι τούς Λυσιτανους καί έρυθρά- 
νωσι δια τοΰ αίματός των τό ύδωρ όπερ θα ηρχοντο 
νά προμηθευθώσι, κατελήφθησαν.

82- Είς πλοηγός ήτο ήδη έτοιμος ν’ άναχωρήση 
διά τόν στόλον. 'Τπεράνω τοΰ φόβου, ύπεράνω τών 
τύψεων τής συνειδήσεως τό έγκλημα μειδιά πρός τήν 
τόλμην του. Είναι άντάξιος τής φρικώδους αποστολής 
ήν ό κύριός του τω ανέθηκε.

«“Ύπαγε, τώ ε’πε δ διοικητής τής νήσου, ύπαγε’ 
νδταν ιδης τον καιρόν κατάλληλον να συνάντησης τούς 
«τολμηρού; έκείνουςθαλασσοπόρους, δδήγησον αυτούς 
»άπό κινδύνου είς κίνδυνον, άπό σκοπέλου είς σχό- 
»πελον, μέχρις δτου ή θάλασσα τούς καταπίη διά 
οπαντός.

(Έ'ηεται τό τίΐο;).
Metaipgaaif χ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

EK TOY ΒΙΟΥ ENOS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ

Α τοϋ βίου καί τών if- 
γων τοϋ περιφανούς Ζα- 
χυνθίουκαλλιτέχνου Νι
κολάου ίερέως τοϋ Κου
τούζη Ί) εχουσι γίνει 
γνωστά παρά τών ιστο
ριογράφων Ζακύνθου Χι- 
ώτου χαί Κατραμή, έ- 
κτενώς περί τούτων εν

τΟΐς συγγςχμμασιν αυτών πραγματευθέντων. Άλλά τή 
βάσει εκείνων, και άλλοι τινές σχετικώς έγραψαν και 
ημείς δχι άσκοπον ήγούμεθα να προσθεσωμεν όλίγας 
ετι ανειδότους γραμ|αάς, όπως ό μέλλων τοϋ καλλι
τέχνου τούτου βιογοαφος πλείονας εχων πληροφορίας 
ακριβέστερου διαλάβη τά περί τοϋ ιδιορρύθμου τούτου 
ζωγράφου χαι σατυρικού, όμοιου τοϋ όποιου, ύπδ τήν 
δευτέραν μάλιστα ιδιότητα, ή ιστορία τής Ζακύνθου 
δεν αναγράφει.

Αιτία, ής ένεκα ό καλλιτέχνης ύπεχρεώθη μετα- 
βάς εις Ένετίαν νά ίερωθή καί ύπό τδ κληρικόν έν
δυμα να κρύψη ού μόνον τήν εξωτερικήν τοϋ προσώ
που άσχημίαν, άλλά καί τής ψυχής τά πάθη, ήτο 
διότι ούτος σατυρίσας ποτέ, ώς γνωστόν, εχθρόν του 
τινα, Μαρτινέγκον τουνο|αα, εκακοποιήθη νύκτα τινά 
δεχθείς κατά πρόσωπον εκσφενδονισθεισαν μ π ο υ λ ε- 
τ α ν, ή ώς κοινώς λέγεται έφρεζαρίστικε^). · 
Έπιστρέψας είς τήν γεννέτειραν προσελήφθη τώ μέν 
1782 ώς εφημέριος τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ 
Μώλου, τφ δέ 1788 ώς τοιοΰτος τοΰ άγιου Σπυρίδω
νος τοΰ Γράψου, άλλά προσληφθεις καί πάλιν ώς 
εφημέριος τοϋ αύτοΰ ναοϋ, τψ 
1791, ύπεχρεώθη νά παρέχη, 
ώς άλλοτε, τόν αναγκαιοϋντα 
κηρόν τοΰ άγιου βήματος καί 
να ί σ τ ο ρ ή σ η, ίδίφ δαπάνη, 
τας προς νότον τοΰ ναοϋ δυο 

.ζωγραφιάς, καί ώς έλεγενή α
ναφορά αύτοΰ ...... επειδή 
«δίκαιον είναι νά άνταμείβω- 
»μεν οί ιερείς τδ ψωμί, όποϋ 
»μας δίνει δ ναός τοΰθεοΰ καν 
»με ολίγον χέρι επάνω τοΰ θυ- 
»σιαστηρίου...3)« 11

11 Ό καλλιτέχνη; ούτο: Ιγεν- 
νήθη έτ Ζακύνθφ τη 17 Μάρ
τιον 1746 1κ πατρδ; Ιακώβου, 
θανόντο; Ιν Κααωτίπόλχι, καί ά· 
πεβίωσεν ίν ini 1819

(2/ Τδ φ ρ t ζά ρ ι α μ α/Ιιαλ· 
sfregto) αυνίοτατο tl; την κατα 
πρόοεοπον ΙκοφετδόνιΟ'.ν οφαίρας 
Ικ λεπτή; iti.ov (κ. μπονλέτα 
- Ιτ bol'a πεπϊ.ηρωμλνη; s* με
λάνη: καί πνρίτιδος, ήτι;συντρι- 
βομένη ι!ς μικρά τεμάχια κατί- 
κο.-ττε τδ δίρμα, καταλείπονσα 
επ’ σίτοι» σημεία ανεξίτηλα.

(3) "Ορα Κώδηκα τον ναόν 
άγιον ΣπνρΙδαινο; Φλαμπονριά- 
ρη α. 136.

108
Ίαπωνίίες

τοιαΰ- 
Ίωάν-

Έν έτει 1800 συνεφώνησε μετά τοϋ δρ. Παύλου 
Κλάοη, έντολοδόχου τοΰ Ίωάννου Λάσκαρη, κυβερ- 

• νήτου τής μονής τής Θ. Σπηλαιωτίσσης, νά ζωγρα
φίση τδν Χριστόν εν μορφή *1 δε ό άνθρωπος 
jEcec homo} επί σανιδιού σταλεντος αυτώ έκ Κέρκυ
ρας, αντί 15 χρυσών ενετικών φλωρίων, άτινα καί, 
περατωθείσης τής εργασίας, ελαβε κατά τήν μαρτυ
ρίαν του αύτοΰ καλλιτέχνου «...Νικόλαος ταπεινός 
«ίερεύς ό Κουτούζης βεβαιώνω ότι έλαβον άπδ τόν 
αύτόν Π. Κλάδην 16 βενετικά τάλληρα διά τήν άνω
θεν ζωγραφιάν * I».

Διάφοροι παρά διαφόρων έκάστοτε είχον ύποβληθή 
τή εκκλησιαστική ’Αρχή Ζακύνθου μηνύσεις κατά 
τοΰ Κουτούζη επί διαγωγή σκανδαλώδει καί αναρ- 
μόστω πρός τό όποιον εφερεν ιερατικόν ένδυμα, ----~
ται δε ήσαν καί αί άπδ 13 Φεβρ. 1808 τοΰ . .. 
νου Δανίλη καί άπδ 10 ’Απριλίου 1809 τοΰ Νικο
λάου Άργυροπούλου. Αί είς τδν Κουτούζην διά τών 
μηνύσεων τούτων α.ποδιδόμεναι κατηγορίας πιστο- 
ποιηθεόσαι παρα πολλών προυκαλεσαν κατ’ αύτοΰ τήν 
άπδ 20 Αύγούστου 18 0 καταδικαστικήν άπόφασιν 
τοΰ τότε Μητροπολίτου Κεφαλληνίας—Ζακύνθου και 
Ιθάκης Ίωαννικίου, δι’ ής λαμβάνει τις πλήρη γνώ- 
σιν τών ύπδ του Κουτούζη κατά διαφόρους καιρούς 
διαπραχθέντων πταισμάτων. Οΰτω μετά μακράν εισ
αγωγήν έν τή άποφάσει ταύτη ό αυτός Μητροπολί
της εχων ύπ’ώ|Ίν «τα μέγιστα εγκλήματα τοϋ ενα
γόμενου ίερέως εις διαφόρους καιρούς τολμηθέντα, παρ’ 
αξιόπιστων μαρτύρων βεβαιωθέντα καί τοις πάσι πρό 
χρόνων κοινολογηθέντα.,.τδ αδιόρθωτου αύτοΰ, ει καί 
πολλακις παρα τών εκκλησιαστικών προεστώτων πα- 
ραινεθέντος, θεωρών βεβαιωμένην τήν παράβαβιν τών 
ιερών αποστολικών κανόνων, ώς τολμησαντα τόν αυ

τόν πταίστην ιερέα ίερουργή- 
σαι καί τών άχράντων μυστη
ρίων μή κοινωνήσαι, κατηγο- 
ροΰντα ούτως εαυτόν μάλλον 
καί μάλλον ανάξιον τής θείας 
μεταλήψεως, σκεψάμενος τδ 
ανευλαβές αύτοΰ καί άπαίσιον 
έπιτελώντας την θ/ίαν μυστα
γωγίαν διχα τής χρεωατικής 
καθαριότητος καί νηστείας, 
θεωρών τήν καταφρόνησιν τών 
εκκλ. διαταγών κωλυώντων (;) 
τάς καινοτομίας καί παρ’ αύ- 
τοϋ έν παντί καιρώ μέ κοινόν 
σκάνδαλον τολμηθείσας, σχέ- 
ψιν ποιήσας είς τδ αναίσχυν
του αύτοΰ καί απρεπέστατου 
προφέροντας όρους άτάκτους 
και ασελγείς είς κάθε περίστα- 
σιν καί μέ κάθε τάξεως ανθρώ
πων, θεωρών αποδεδειγμένην 
τήν τόλμην του έχδύεσθαι τά 

- ίδια ίμάτια παρά τών ιερών 
κανόνων τοϊς ίερεϋσι διορισμέ
να πρός σέβας, συστολήν χαί 
ίδ αν εύλάβειαν καί έτέροις έν- 
δύεσθαι άντί τών συνήθων

|7) "Ορα ονμβ}γράφαν Ζακύν
θου Α ΰη-ι'ίρ σελ. 31 .τορά τ<β 
Άρχειοφνλακιίφ.

ΙΑΠΩΝΙΑ

καί οικείων τώ βαθμψ αύτοΰ καί άξιώματι καί 
είς τας πλατείας μέ χατάκρισιν καί γέλωτα περιφέρε- 
σθαι έχαντίον τών εκκλησιαστικών παραδόσεων καί 
τέλος σκέψιν ποιήσας εις τό τολμηρόν αύτοΰ καί ανυπό
τακτου, μή μνημονεύοντος τδ ιερόν άνομα τοΰ γνησίου 
Ποιμενος του έν ταΐς θ·ίαις μυσταγωγίαις, καθ’έκά- 
στην δέ είρωνικώς όμιλοϋντος καΐ άτάκτως γράφον- 
τος(5) κατ’ άνδρών τε καί γυναικών μέ κίνδυνον βλα- 
βερωτάτων αποτελεσμάτων...» πρός χατάπαυσιν παν-

(5) Τα: οατύρα: τον Κουτούζη, χειρόγραφόν; ivlri 
τόμφ, κατέχει vtv σεβαστό; φίλο: Ιατρό;- 

τδς έν τώμέλλοντι σκανδάλου καί πρός άνταξίαν τοΰ 
πταίστου ίερέως πνευματικήν ποινήν κατέστησε τδν 
Κουτούζην «έφ’ όρου ζωής αργόν τής θείας λειτουργίας 
καί αναίμακτου θυσίας. Έξ έγγραφον βμως,χρονολογου 
μένου άπό 22 Ιανουάριου 1812,προκύπτει ότι ό αύτδς 
Μητροπολίτης άνεχάλεσε τήν κατα τοΰ Κουτούζη ά- 
πόφασιν και έπέτρεψεν αυτώ να ίερουργή έν τώ ναώ 
τής Θ. Όδηγητρίας,ώς καί1 άλλοτε, ενορίαν αύτοΰ (6).

Ζάκυνθο; 1905 AEQN· X. ΖΔΗΣ

(ί>) Έκ διαφόρων Ιγγράφιον, καταιτ&ένιων παρά τή 
Αημοσίφ Βιβλιοθήκη Ζακύνθου.
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★ SENAI ΦΎΕΙΟΓΝΩΜΙΛΙ *

Ο ΦΫΧΝΕ ΔΕ-ΣΑΛΒΕΡΔΑ

ιναι ό τύπος τον κοινωφελούς άν- 
δρός. Όπου καί άν εύρεθή δέν 
θά μείνχι άργός βά ίηιληφθή 
πάντοτε τών καλών καί χρησί
μων έργων ρέ όσην έχει δύναμιν 
Η φήμη του ήλΟιν έως έδώ δπον 

τό δνορά του δέν είναι άγνωστον 
εΐς τούς κύκλους τών λογίων. 
Είναι άλλως τε φιλελληνικώτατος 
άνήρ. Ό «Παρνασσός» τόν κατα

ριθμεί μεταξύ τών έπιτίμων αύτοΰ μελών καί ή τό 
ώραϊον Γεωγραφ Δελτίου έκδίδουσα Γεωγραφική 
‘Εταιρεία έπίΟπς. Διαμέ
νει έν Μαδρίτη ώς άντε- 
ετρόόωηοε τής’Δφρικανι- 
κής έξ,άπελευΟέρων δού
λων συγκροτηΟείόης ’Ε
πικράτειας της Λιβερίας 
έγεννήθη δμως |ι8^8) έν 
Άμδτελοδάμφ της ‘Ολ
λανδίας, έν τμ ιστορία 
τής όποίας οί Σαλβέρδα 
κατέχουν τιμίαν θέσιν. 
Τφ ιδρ4 ό πύργος είς τό 
άδτυ της Σαλβέρδα ένε- 
πρήσθη ύπδ τών ' είς 
τάς Κάτω Χώρας είσβα- 
λόντων οτρατευμάτων 
τής ’Ισπανίας καί ό Έβε- 
οάυ Φύνχε δε-Σαλόέρδα 
έπεσε μαχόμενος- Τριΐς 
δέ δλαι γενεαί τής οικο
γένειας ταύτης Λγοΰν- 
ται συνεχώς τής πόλεως 
Φράνχερ μέχρις ού έν 
έτει i7q8 εϊς Σαλβέρδα 
έκλέγεται πρόεδρος της 
Βαταβικης Δημοκρατίας 
έτερος δέ Σαλβέρδα θείος 
τοΰ Λμέτέρου έπίμακρόν 
διετέλεόεν υπουργός τών έδωτερικών τών Κάτω 
Χωρών. Μητρόθεν δέ ό Σαλβέρδα έλκει τό γένος 
έξ ύήτηλοτέρας έτι καί παλαιοτέρας εύγενείας. 
διότι είναι Δουβλέδε-Μπωβοα,είς δετών Μπωβοα 
ό Πέτρος.νορμανδός ιππότης,διαπρέπει τφ ιορρ 
έν τή. άνακτάάβι της Ιερουσαλήμ ύπό τόν Γο- 
δοφρέδον τής Βουί'λλ ύνος.Τόν ΙΕ' αιώνα όΙωάν

νης δέ Μπωβοά είναι πρόεδρος τοΰ μεγάλου 
συμβουλίου τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ.

Έκ τοιούτου γένους καταγόμενος ό Κάρολος 
Φύνχε δε-Σαλβέρδα, μετά λαμπράς σπουδάς έ- 
Οτάλη τώ είς Μαλάγαν ώς πρόξενος τών 
Κάτω · Χωρών έύ ώ τό πΰρ καί ό σίδηρος έμαί- 
νοντο έν τμ ‘[όπανίρ καί ηύδοκίμηδεν έπί το
σοΰτον έν μέσ<ρ τής έπαναότατικής ταύτης κα· 
ταότάόεως, ώστε ή έν τώ προσώπφ τοΰ Άλφόν- 
όου IB' παλινορθωβείσα βασιλεία έκτιμώσα τάς 
ύπηρεσίας αύτοΰ τφάπένειμεν τόν μεγαλόσταυ
ρον τής Στρατιωτικής Έξίας δπερ ούτε πρό αύ
τοΰ,ούτε μετ’αύτόν είς άλλον προξενικόν υπάλ
ληλον έχει άπονεμηΟιμ Προαχθείς εϊτα είς Γ. 
Πρόξενον έν Βαρκελώνη παρέσχε πολυτίμους έκ- 
δηλώσεις είς τήν Ισπανίαν είσάγων τήν καλ
λιέργειαν πολυτίμων τινων φυτών τίϊςχλωρίδος 
τών νιερλανδικών Αποικιών καί όνομάζεται μέ
γα? ταξίαρχος τής Ισαβέλλας τής Καθολικής. 

Τέλος κατά τούς φοβε
ρούς όισμούς τοΰ· ι88<$ 
γίνεται τό παράδειγμα 
τοΰ άλτρουισμοΰ.

Έξέχον μέλος πλειά- 
δος Άκαδημιών, έξέδω
κε πρό τίνος έξαιρέτου 
πρωτοτυπίας έργοχ έπί 
τών προϊστορικών Ανα
καλύψεων άς έκαμεν έν 
Αφρική καί Λ σπουδαία 
αύτη συμβολή είς την ι
σπανικήν έπιότήμην έ- 
στεφανώΰη δικαίως διά 
τού μεγαλόσταυρου τής 
Ίΰαδέλλης.

Τήν Πολιτείαν τής Λι
βερίας άντ<προδωπεύει 
άπό τοϋ ιδ8ο προαχθείς 
νΰν είς έπιτετραμμένον. 
Τώ 1879 περιεβλήβη ύπό 
εξαιρετικής τιμής ύπό 
τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού 
διά τάς ύπερανβρώπους 
ένεργείας του πρός διά
σωσην τοΰ καταΟτραφέν- 
τος μετά έννεακοσίων 

μεταναστών μεγάλου 
σκάφ· υς «Ουτοπία» έν τφ δτενφτοΰ Γιβραλτάρ.

Ιδού έν όλίγοις ό γενναίος Σαλβέρδα τοΰ ό. 
ποίον σήμερον τήν έπιβάλλουδαν μορφήν φιλο
ξενεί ή «Πινακοθήκη-, ττμώσα τόν διάπυ- 
ρον φιλέλλιινισμόν, δν ούχί άπαξ μόνον διετρά- 
νωόεν.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ 

ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ

ει-πεν, άπεικόνισαν τους

ΠΑΝΤΏΜΕΝ ε> TIW βΐ- 

ζλίω τοΰ Προκοπίου 
περιγραφήν ψηφοθετή
ματος κυσμυΰντος έν 
Κων)πόλει τό αύτο- 
κρατορικον άνάκτορον. 

«Οί καλλιτέχναι, 
........, ; πολέμους καί τάς μά- 
χας τής βασιλείας ώς καί τάς έν ’Ιταλία καί 
Αφρική άλωή’ίσας πόλεις. Ό ’Ιουστινιανός εί
ναι νικητής χάριςει’ς τόν Βελισσάριον δστις ε- 
πιστρέψας μετά τοΰ στρατού του προσέφερεν 
αύτψ τά λάφυρα. Έν τώ μέσφ ό ’Ιουστινιανός 
μετά τής θεοδώρας έορτάζουσι τόν Θρίαμβον 
τοΰτον πλήρεις άγαλλιάσεως, έν ω οί βασιλείς 
τών Γότθων καί Βανδάλων επικαλούνται την 
επιείκειάν των».

Άλλ’ αύτη δέν είναι η ασθενής περιγραφή.
Ό κ. Β. Σαρδοΰ κατέχει τεμάχιον μωσαϊ

κού παριστώντος την αύτοκράτειραν νέαν· τά 
σμαλτώματα παρέχουσιν ήμιν πληροφορίας τι- 
νάς, άλλ’ άπασαι 
αί εικόνες αύται κα
τά το μάλλον η ητ- 
τ;ν ακριβείς ώχριώ- 
σι πρό τής ιστορικής 
άξίας τών δύο αλη
θώς έζαισίων ψηφ 
θετημάτων τοΰ 
Ραβέννη ναού τ 
'Αγίου Βιταλίου.

Έκεΐ αληθώς δέον 
νά μελετ-ήση τις την 
Βυζαντινήν τέχνην 
τοΰ έκτου αίώνος. 
Μόλις τις εΐσέλθη 
εις τόν ναόν τούτον 
καταλαμβάνεται ύ
πό έκπλήξεως καί *11 βεοδώρα μίτά τής Ακολουθία? της

θαυμασμοΰ παρατηρών εΐς την αψίδα δύο θαυ
μάσια φατνώματα, διά χρωμάτων ζωηρών άκό
μη καί ποικίλων παριστώντα τό μεν την θεο
δώραν μετά τής ακολουθίας της, τό δέ τόν 
’Ιουστινιανόν περιστοιχούμενον ύπό ιερέων καί 
φυλάκων φερόντων ασπίδας προπορευομένου 
τοΰ επισκόπου Μαξιμιανού. Ό χρυσός ό παν- 
ταχόθεν άποστίλβων εις χιλιάδας ψηγμάτων ρί
πτει ζωηράν χροιάν έπί τοΰ συνόλου τής συνθέ- 
σεως. Ή θεοδώρα φέρει πολυτελές ένδυμα καί 
είναι κεκαλυμμένη δι’ εύρέος μανδύον πορφυρού 
καί επίχρυσου κεκοσμημένου κάτωθεν διά ται
νίας παριστώσης την προσκύνησιν τών Μάγων.

Ή κίνησις αυτής δπως φέρη εις τούς βραχίο
νας είδος αρτοφορίου χρυσού πεποικιλμένου διά 
πολυτίμων λίθων ήμιανοίγει τό μανδύαν τούτον 
ώφίνουσα νά διαφαίνηται ή λευκή αυτής έσθης 
κεκαλυρ.μένη ομοίως πρός τά κάτω δι’ έξαισίου 
ποικίλματος πλήρους πολυτίμων λίθων'. Ή μι
κρά κεφαλή της κρύπτεται σχεδόν ύπό βαρύ 
διάδημα μαργαριτών και άπό τής κόμης της 
κρέμανται κροσσοί πολυτίμων λίθων, οΐτινες συ- 
νενούμενοι έπι τοΰ στήθους της σχηματίζουσιν 

έςοχον περιδέραιου 
λαμπρών άδαμάν- 
των έν είδες έπωμί- 
δος άμυθήτ-,υ πολυ
τελείας. Οί πόδες 
της έγκλείςνται εν
τός πέδιλων χρυσών. 
Μετά μεγαλοπρέ
πειας ή αύτοκράτει- 
ρα ποοχωρεΐ πρός 
τόν ναόν προπορευο- 
με’νων δύο διακόνων, 
ών ό είς α’.ρει παρα- 
πέτάσμα τής θύρας 
τού ναού δπως εΐ- 
σέλθη ή συνοδεία η-

■----- 1 τις είχεν ηδη ύπερ-
βή τόν πρόναον, εν-

1 u
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θχ εύρίσκ;τ; ή ιερά- κρήνη.Ή Θτ:δώρκ ιταρ'/κ:- 
λευθεΐται ύπό πριγ/.ηπισσώνπεριβεβ^.ηρ.ένων θαυ
μάσιας αμφιέσεις. Ή αμέσως άκίλιυθτϋσα αύτήν 
φέρει ί~ί τών ώμων μακρόν ~έ“7.εν έκ λευκεϋ 
τριχάπτ;υ· τό ένδυμα, χρώματες βαθέις, είναι 
πλήρες χρυσών πεικιλμάτων διατεθειμένων έν σ/ή- 
ματι περιζώματος.

Ή παοάστασις αυτή είναι θαυμασία καί λίαν 
καλλιτεχνική δεικνύευσα τήν Αυλήν τεύ Βυζαν
τίου έν. πάση αύτής τφ λεπτή πολυτελεία καί 
λαμπρότητι’ φαίνονται έκεΐ αί άπειροι λεπτο- 
μέρειαι τών αμφιέσεων, κοσμημάτων καί υφασμά
των, έν ένί λόγφ πλήθος τεκμηρίων πολυτίμων 
διά τήν αρχαιολογίαν.

Τό δεύτερον φάτνωμα παριστα τόν ’Ιουστι
νιανόν μετά πλήρους συνοδείας ιερέων καί ανα
κτορικών φυλάκων. *0 αύτοκράτωρ φέρει είς
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Ίαηωνίς καλλιτέχνις lr τψ Ιργαοτη·' 
ρίιυ της ποικίλλοοοα δια tov χρωαιή- 
ρο« καταπέτασμα.

τούς βραχίονας χρυσοΰν κάνιστρον, είναι περιβε- 
βλημένος επίσης μακρόν μανδύαν, πορφυροΰν 
καί ίόχρουν, προσηρμοσμένον έπί τών ώμων διά 
μεγάλης πόρπης έξ 'ύπερμεγέθους ρουβινίου πε- 
ριστεφομένου υπό βριλύ.αντίων. Έπί τοϋ δεξιού 
μέρους τοΰ μανδύου παρατηρεΐται πλούσια προ
σθήκη χρυσών ποικιλμάτοιν τό αύτοκρατορικόν 
στέμμα άποτελειται έκ δύο στίχων θαυμασίων 
μαργαριτών.

Ο επίσκοπος Μαξιμιανός, φέρων περιτραχή
λιου λευκόν έπί τοϋ πρασίνου φαιλονίου του, κρα
τεί σταυρόν έν τή χειρί ένφ δύο διάκονοι προη
γούνται ό μεν φέρων λειτουργικόν πλουσίως δε- 
δεμένον διά σμαλτωμάτων, ό δ’ετερος θυμια- 
τήριον.

Δέν δυνάμεθα νά δώσωμ.εν περιγραφήν πλήρη 

τών πολυτίμων τούτων ψηφοθετημάτων, λέγο- 

μεν μόνον απλώς ότι μετά τών δύο τούτων συν
θέσεων συνδέεται καί τρίτη άποτελοΰσα τό μέ 
σον τής άψΐδος τής παριστώσης τόν Χριστόν 
καθήμενον έπί τοϋ Κόσμου. Φέρει τούς χαρα
κτήρας νέου εφήβου καί κρατεί έν τή δεξι^ 
στέμμα, έν δέ τή άριστερ« βιβλίον. Δύο άγ
γελοι εύρίσκονται παρ’ αύτφ παρουσιάζοντας 
αύτφ τόν άγιον Βιτάλιον καί τόν: Έκκλήσιον, 
είς τόν πρώτον τών οποίων ό Θεός προσφέρει 
τόν στέφανον τού μαρτυρίου. Ή περιτεχνησις 
τών καλλιτεχνών τής έποχής ταύτης είναι πε
ρίεργος πρός μελέτην· καί αί έλάχισται λεπτο- 
μέρειαι είναι μ.εμελετημέναι εχουσαε άπασα·. 
σημασίαν τινά. Ούτως έν τφ ψηφοθετήματι 
τούτφ ό άρχων τής εκκλησίας άγιος Βιτάλιος 
παρίσταται έν τώ πρώτφ διαγράμματι δεξιά 
τού Χριστού φέρων περί τήν κεφαλήν φωτοστέ
φανον καθό μαρτυρήσας· ό έπίσκοπος Έκκλη-

C HI^GIGE>C©1C 0HOC ΙγΙ Μ HOC
ΜΙΑ ΣΤΝΑΝΤΗΣ1Ε

ατήρχετό βιαστικά τήν οδόν Πα
τησίων τό τοάμ, δτε τό στηματζί 
καί Ανέρχεται μία γυναίκα τα
πεινού έξωτερικοΰ, ft όποία έ· 
φαίνετο πολύ κουρασμένη- ‘Ε- 
ότάθη όρθια πλησίον μου. Δέν 
ειχεν έπαναρχίσμτόνδρόμοντου 

τό τράμ, δτε Ακούω την γυναίκα αύτήν νά μέ 
καλή όνομαότί. Έκοπίασα νά τήν Αναγνωρίσω. 
Αύτό τό έρείπιον τοϋ σώματος μέ τάς ηθικός άλ· 
γηδόνας, αί όποϊαι ώργωσαν βαθέως τάς παρειάς 
καί έκοίλαναν τούς όφθαλμοΰς. αύτό τό έξησθε- 
νιόμένον σαρκίον εινε ft ύπέροχος βασίλισσα 
τοΰ θεάτρου, αυτή ft οποία πρό δεκαετίας ώς 
πνοή όρμητική θυέλλης έπνευόεν έπί τής Έλλ. 
σκηνής, ή δποία έσυρε δέόμιον δπιόθεν τοϋ 
θριαμβευτικού άρματός της ολόκληρον τόν ’Α
θηναϊκόν κόσμον, ή όποία έφέρετο μετά τό με
σονύκτιον έν ίαχαΐς καϊ έστεφανωμένη άπό τοΰ 
-Παραδείσου» εϊς τό ξενοδοχεΐον τοΰ «Στέμμα
τος», τής οποίας τήν άμαξαν έζευγνϋετο ft φοι
τητική νεολαία διά τήν όποίαν ή σκηνή μετ.ε- 
ίάλλετο είς περιστερεώνα καϊ αί στηλαι τών ε
φημερίδων έξεχιίλιζαν άπό άρθρα διθυραμβώδη, 
ΰμνοΰντα τό τραγικόν της δαιμόνων καί τό 
σκηνικόν κάλλος ; Αύτό τό έρείπιον λοιπον ήτο 
ή Ευαγγελία Παραόκευοπούλου; Δέν δίέφυγε 
ιϊιν νοημοσύνην της ή έκπληξίς μου.

— Πονώ Ατό σώμα πονώ στή φυχή
Καί είπε τάς λέξεις αϋτάς μέ τόσον πόνον καί 

τόσην έξαρόιν, ώότε τώρα· μόλις ηρχιδα νά πεί-

ΠιΝακοθηκη

σιος απεναντίας είναι σχεδόν έξηφανισμένος· έν 
τφ δευτέρω διαγράμματε φέρει έν ταΐς πτυχαΐς 
τοϋ φαινολίου του σχέδιον οικοδομής δπερ συμ
βολίζει αύτήν ταύτην τήν εκκλησίαν. Ούτος 
όντως ηοξατο τής οικοδομής τού Αγιου Βιτα- . 
λίου έν έ'τει 526 εις τό' αυτό μάλιστα [Λϊρ:ς. 
δπου ό άγιος ούτος ΰπέστη τό μαρτύρων κατά 
τά 62.

■ Δέον νά σημ.ειωθή δτι κατά τά 526 ή επιρ
ροή.· τής Βυζαντινής τέχνης δέν ήτο ακόμη αι
σθητή έν Ραβέννη. Ό Μαξιμιανός βραδύτερον 
ένεκαίνισε τήν εκκλησίαν.

Έν τφ ψηφοθετήματι τούτφ διακρίνομεν ι
διαιτέρως τόν τρόπον καθ’ δν οί καλλιτέχναι 
παρίστων τόν Χριστόν, οστις είκονίζεται ώς έν 
ταΐς κατακόμ.βαις «πάντοτε ευμενής , νεαρός 
ώς ’Απόλλων.»

[’Βπεται τδ τέίος] 

θωμαι δτι πράγματι αύτή ήτο ή Ευαγγελία, διότι 
μόνον αύτή Αμποροΰσε νά απαγγείλμ τούς φίο 
αύτούς πόνους μέ τόσφ βαθΰν σπαραγμόν.

Χπανίως ή Ανθρώπινη ματαιότης ένεφανίσθη 
πρό έμοΰ μέ τοιαύτην τραγικήν καί άμείλικτον 
έπιβολήν. Δι’ δλον τόν κόσμον ft παρακμή ένέ- 
χει τι τό θλιβερόν, άλλά διά τους - Ανθρώπους 
τής τέχνης, τών όποιων ή ζωή ύπήρξε άδιά·' 
κοπος σειρά θριάμβων, τών όποιων κάθε άνα* 
πνοή ήτο καί έν χειροκρότημα καί μία δάφνη 
καί μία άποθέωάις. ή έγκατάλειφις. ή λήθη είνε 
τό τμαγικώτερον δράμα., έξ όσων δύναταί τις 
νά φαντασθμ καί τό όποϊον έν Απομονώσει και 
έν μαραόμφ παίζουν τώρα, κατά μοιραίαν Ανάγ
κην, άνευ θεατών, είς τέσσαρας ύγρούς καί ά 
νηλίυυς τοίχους ενός ΰπογείον...

Καί ή καλλιτέχνις, ή όποία έάν έπαυσε νά 
παίζμ δέν έπαυσε νά εινε καί συμπαθής—τώρα 
δέ πλέον ώς άνθρωπος, συμπαθής—μοΰ διηγήθη. 
μέ άπειρον άπογοήτευσιν τάς περιπετείσς της, 
τήν δυστυχίαν της, οίκτείρουσα τήν έν γένει 
κατάσταόιν καί έαυηϊς καί τοΰ θεάτρου,, διά το 
όποιον έδωσε καί τήν τελευταίαν ικμάδα τής 
καλλιτεχνικής ζωής της καί τοΰ όποίου τό με- 
γαλεΐον ώνειρεύθη Αλλοτε περίλαμπρου τό εύέ- 
ξαπτον πνεύμα της. Μοΰ είπεν ότι ό υιός της 
—ώχρον άπομεινάριον άτυχεότάτου γάμου-πά
σχει άπό φυματίωόιν τών όστέων, καί ή Ατυ- 
χής.μήτιιρ μέ τήν άγνοιαν ή όποία ' τήν βφζει 
άπό τήν οδύνην, συνεπέράνε μέ μίαν πεποί- 
θηόιν.

— Φυματίωόις τί νά είνε; Δέν είνε βέβαια φθί- 
θις. · -

Καί έσπευσα νά θυσιάσω εϊς τό φίλτρον της
ns



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κάβε Αλήθειαν καί νά τήν βεόαιώάω ζωηρώς ύτι 
δέν υπάρχει καμμία σχέόις μεταξν τών δύο αύ· 
τών όνομαόιών I

Τό τραμ Μταμάτηβε. Ή Εναγγβλία κατήλθε 
άτονος, άπτιυδηίμένη, έτοιμόρροπος, ώς κάτι 
τι περιττόν Ιη'ι τής γής, καί Οτρεφομένη Δφβ- 
λώς μοΰ λέγει;

— Πάω νά πέόω. .. Έχω πυρετόν.
Καί Λ Έλληνίς τραγφδός, είς τήν όποίαν ό 

’Αθηναϊκός κόδμος έδωδε μέ τόόην προθυμίαν τό 
δνομα τής Σάρράί Βερνάρ-χωοίς δμως νά τής 
παράόχη καί τήν εύμάρειαν τής Γαλλίδος όμο· 
τέχνου της-άπεμακρύνθη δακρνόμένη.

Έδταμάτηόα έπ^ πολλήν ώραν μή έχων τήν 
δύναμιν ν' άποδπαόβώ τοΰ θλιβερού έκείνου 
θεάματος. ’Εκείνη ή όποια μέ ένα τόνον τής 
φωνής της έκαμνε νά ριγούν χιλιάδες δωμά
των, καί μέ μίαν κίνηδιν προεκάλει τόν θαυ
μασμόν, καί μέ μίαν χειρονομίαν ήγειρε έπανά- 
δταδιν έπευφημιών τώρα μετά κόπου έδυρε τά 
δκονιδμένα κράσπεδα τοΰ πτωχικού φορέματος 
της, φέρουδα είς τάς χείρας έν Ιατρικόν είς τό 
έξηδθενημένον παιδί της καί έν δάκρυ είς τούς 
ήμιδβεδμένους οφθαλμούς της ...
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕ
Σννεδρια.— Έν Λιέγη συνέρχεται τή 15 (ν.) Σε·. 

πτεμδρίου ιδ τρίτον διεθνές συνίδριον τής δημοσίας 
όπερ θά διαρκέση έπί έξ ημέρας. Τδ α' τμήμα 

®( *®Χ®ληβή περί τοΰ σχολείου, ήτοι τίνα έπίδρασιν 
δέον να έχη ή τέχνη βες τήν εκπαΐδευσιν τών παί- 
δω». ύπδ αισθητικήν εποψιν. Τδ 6’ τμήαα περί ’Α
καδημίας Βιομηχανίαν τεχνώ-, ήτοι περί πρακτικής 
εφαρμογής τών τεχνών έν τή βιομηχανία. Τδ γ' ,περι 
μουσείων καί εκθέσεων, ήτοι περί τοΰ καταλληλό
τερου οργατισμοΰ αυτών άπδ κοινωνικής, οικονομικής 
καί ηβικολογικής απόψεω:. Τδ δ', περί θεάτρου, ήτοι 
πίΕ' **' λυρικής τέχνης καί κυρίως περί
λαϊκού θεάτρου καί 1 μελοδράματος. Τδ ε'. περί τής 
απ· ψεως καί διοιχήσίω; τών δημοσίων κτιρίων, ήτοι 
περί των εφαρμογών της τέχνης εις-άς ρυμοτομίας, 
τας δδού; καί πλα’είας,τά μνημεία καί τας οικοδο
μάς, έπί τό καλαισθητικώτερο». Τδ διεθνές ουνέδριον 
l-fti συνέλθγ, τώ 18-98 είς Βρυξέλλας, καί τώ 1900 
εις Παρισιού;. Πρόεδρος τοΰ έφετεινοΰ συνεδρίου εί»ε 
δ υπουργός του Βελγίου Beernaert,

— Ωσαύτως έν Λιέγη, συνήίθι τή 16 ’Ιουλίου τδ 
Διεθνες φωτογραφικόν συνέδριο», ύπο τήν προστασίαν 
τής Βελγική; Κυβιρνήσεως, συγχρόνως δέ συνήλθε είς 
τήν 1Γ έτησίανσύ οδο» ή «Διεθ-ής Φωτογραφική Έ- 
νωαις».

★

Νία τργα.- Ό γνωστός καλλιτέχνης Φαν Δρίσεν 
έτελείωσεν εσχάτως έν Παρισίοις μικράν εικόνα ή 
όποια καίτ'ΐ εχει πλάτος μόνον ένδς μέτρου, περι
λαμβάνει 150,000 πρόσωπα I Τδ έργον παριττμ τήν 

τ(,ΰ Βατερλώ. Έκ ποώτη; άψεως δέν βλέπει 
κάνεις τίποτε, 5·αν όμως παρατηρήση καλώς τδ έρ
γον η μεταχειρισθή φακόν, τότε βλέπει ότι έκαστον 
μικρόν σημεΐον παριστφ κάτι μετά μεγίστης τελειό-
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— Φαίνεται ότι έγοαψε» άλλο’ε καί έργα δια τδ 
θέατρον.

— θα βέλη λοιπό» νά κρίνεται κατά τους-λόγους
του καί άχι κατά τάς τον.

•

— ’Αδύνατο να διαβάσω αύιο τδ γράμμα. Δέν 
βγάζω τίποτε.

— Τί λες αδερφέ; Αυτό ήμπορεΐ να τδ διαβάση 
καί ένα ζώο. Δός μου το εδώ.

★

Ενας πληκτικότατοι συγνραΦεύ; έλεγε προς μίαν 
ιύφυεστάτην χυιίαν ·

— Ζητώ ήρωιδο δι’ εν -ιέον ϊρνεν μου.
Καί ή κυρία :

— Π άρτε εμένα I Έδιάβασα δ,τι έχε ίε γράψει έως 
τώρα.

*

— Τί πάλι, άλλο σκυλί έχαβε:; Εινε τρίτο αύτδ 
πού χάνεις σέ λίγες μέρες

— Άχ! φίλε μου. Άφ’ δτου ήρχιτε τδ κορίτσι 
μου να τραγουδή, δέν μοΰ μένει ζώο» είς τδ σπήτι...

τητος θαυμάζεται ή είκών ιδίως διά τήν ακρίβεια» 
τών στολών τώ» στρατιωτών, αί δποΐαι εινε λεπτό- 
μερέσταται.

*
Αναοκαφαί.—Αί παρά τήν θέβιν Κιόνεα άνασκα- 

ψαί τοΰ ναού τοΰ Ποιειδώνος παρά τοΰ κ. Γραι δώρ, 
εξακολουθουσι δραστηριότερου ήδη. Περατωθείσης 
τής εκκαθαρίσεως τής άπό τοΰ Ναοδ πρός τήν Στοάν 
αγούσης δδοϋ, άπεκαλύφθη ότι ή λιθόστρωσι; αυτής 
ύπεισηρχετο καί εις τδν παρακείμενο» αγρόν, δ» δ χ. 
Γραϊνδωρ ήγόρασε καί ήρξατο ανασκαφώ ·,καθ’ άς άπε
καλύφθη μαρμάρινο» τείχος, έκ μεγάλων ογκολίθων, 
εργον χαθαρώς Ελληνικόν, όπερ εινε τδ θεμέλιον με
γαλοπρεπέστατου οικοδομήματος. Άπεκαλύφθησαν 
καί πέντε μαρμάριναι χορνιζαι, καί μεγάλη βάσις, έπί 
τής όποιας υπήρχε σύμπλεγμα άγαλμάτω- έχ Νικών, 
’Ερώτων καί ’Ανιερώτων, έργων του έξ ’Εφέσου διά
σημου τεχνίτου Άγασία Μανοφίλου.Ά»ευρέθησαν έπί- 
σης χεφαλη παιδός, ήμιεφθαρμένη, άρίστης -έχνης 
(ίσως ένδς τών έπί τής βάσεως ’Ερώτων) έτέρα μικρά 
κεφαλή ά»δρός, μέτριας τέχνης, μικρόν άχέφαλον άγαϊ- 
ματιον ρ/ναικδς φερούσης ποδήρη χιτώνα, μέτριας καί 
τοΰτο τέχνης, καί δύο τεμάχια έξ επιγραφών.

— Εις τδ Λουίρ τών Παριβίων έγινοντο τά έγκαίνια 
πλουσιότατης συλλογές ευρημάτων παναρχαίας έπο
ψής, αποκαλυπτόντων άγνωστον έως τώρα τέχνην, καί 
αποδεικνυουσών ότι ό πολιτισμός δέν έγεννήθη έν Έλ- 
λάδιήέν Αΐγύπτφ, άλλ’ότι πολύ πριν ύπήρξεν άλλο; 
τι; πολιτισμός,μέχιστος, ύπέρο/ος, δστις τις οιδε ύπδ 
ποιων βαρβάρων εθνών δαμασθείς έσβέσθη μ·κρδ» κατά 
μικρόν, διά ν' άποκαλυφθοΰν τά ίχνη μετά σειράν μα- 
κροτατων αιώνων. Ό πολιτισαδς ούτος είναι δ τών 
Έλαριιτών, δστις άπό έτώ» ήδη αποκαλύπτεται χάρις 
είς τας έπιμεμελημένας έρεύνας τής ύπδ τδν άρχαιο- 

λόγον Μόργκαν γαλλικής αποστολής. Όσω δέ περισ
σότερον εξετάζεται τδ σχήμα καί αί μέθοδοι αί διέ- 
πουσαι τήν τέχνην τήν προηγηθεΐσαν τής ελληνικής 
περιόδου, τόσο» φέρεται τις είς τό συμπέρασμα ■ ότι 
αί πε:ιάοες τής Μεσοποταμίας ύπήρίαν κοιτίς άλλου 
τίνος διαφόρου πολιτισμού, πολύ δλίγας σχέσεις έχον
τας με το» πολιτισμό» εκείνον δστις είτε απο τής 
Κνωσσοΰ, είτε άπδ τών Μνκη ών, ιϊτε απδ τών ’Α
θηνών έπήγασε βραδύτερων κατά σταθμούς έν τή εξε- 
λιξε· τώ» αιώνων. Έκ τών ευρημάτων τή: αποστο
λής Μόογκαν, άποδεικνύιται έ-αργώ; ότι ή Χαλδαία 
εινε χώρα εκείνη ήτις με-έδωκε τδν πολιτισμόν της 
ε’ιε την Αίγυπτον.

*
Πολυτεχνείο»·.—Κατά τάς έξιτάσεις τοΰ καλλιτεχνι

κού τμήματος τοΰ Πολυτεχνείου ήρίστευσαν : Έν τή 
ζωγραφική έκ τής Ζ' τάξεω. Διαλησμας, Σαντορι- 
ναΐο;, έκ ή; ΣΤ Σ. Κουλζ'χη·. καί Δάβης, έκτης 
Ε'. Δήμχς, Κυ;ιακίδη:, έκτη: Παπαπαναγιώ-
του, Λουκίδης, έκ τής Ρ. Βανδώ ος, Παλάκοο, έκ 
τής Β'· Καργής, Κριθαρη., έκ τής Α’ - πά»τες απε- 
ρί'φθηβαν. Έκ τών μαθητριών προή/θησαν μόνον αί 
δες Φανή Κοκοράβα καί Ροδόπη Κυροπουλουί Έκ τοΰ 
τμήματος τής πλαστικής, έχ τής Ζ’. τάξεως Βούλ- 
γαοης και Λύτρας, έκ τής ΣΤ’ ή δίς Σκούφου καί 
Βοετός, έκ τήςΕ'. Θωμόπουλος, Μοδινόε, έχ τής Δ', 
οί κ. κ. Ζιλλιερών, Ζευγώλης, έκ τής Ρ. οί κ. κ. 
Πρωτονοτάριο:, Τσιπάρας, έκ τής Β'. οί κ. κ. Μαυ- 
ρομαραί καί Τόμπρος.

Ευρήματα.— Έν Τήνφ εύρέθη μία έξέδρα μαρμά
ρινη. 'Ολόκληρον τδ ήμικυκλοειδές αυτής κάθισμα 
εΙ«ε άπδ ογκώδη μάρμαρα, τρία τών όποιων φέρουν 
αναθηματικός έπιγραφάς. ’Επίσης άνευρέθησαν ανα- 
βηματικαΐ έπιγραφαί τών Ροδίων καί δύο ψηφίσματα 
τών Τηνιων φυλών καί πολλά τεμάχια επιγραφών, 
μία μεγίστη ράσις αγάλματος τών ’Ανθυπάτων τής 
Ρώμης καί νομίσματα.

— Έν Χαλκίδι χατεδαφιζομένων τών τειχών, ά
τινα έπί Έν τών εΐχον άνοικοδομηθή, εύρέβησαν σπου
δαία! αρχαιότητες, ώς έπιγραφαί, κίονες, καί κάτωθι 
τών τειχών τεράστιος βόλος’ ό θόλος ούτος ητο αρ
χαίος τάφος, τδν όποιον ε’ις τδν μεσαιώνα εχρησιμο- 
ποίουν ώς όστ:οφυλάχιον. Άνωθεν τού τάφου τούτου 
εύρέβησαν κίονες καί Βάθρα ιωνικού ρυθμοΰ, άνωθεν 
δε τοΰ ναού τούτου είχο» κτισθή τά τείχη τών Βένε
των. Πλήν τούτων, έκ τής προόδου τών αναβκαφών θα 
έλθουν είς φώς πλεΐστα εύρήματα, διότι οί Βενετοί 
δλον τδ υλικόν προς κατασκευήν τών τειχών τούτων 
παρίλαβον καταστρέψαντες τους ναούς καί όλα τα 
μνημεία τής Εύβοιας.

— Τδ αρχαιότατο» τώ» αγαλμάτω» ανευρέθη ε
σχάτως πλησίον τής αρχαίας Βαβυλώνος, κότα τας 
άνασκαφάς τής αποστολής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Σικάγου, ήλικίας πέντε χιλιάδων έτών. Κατα τους 
Χαλδαιολογους τδ άγαλμα παριστάνει τδν βασιλέκ 
Δανδοΰ, δστις υπήρξε πιθανώς σύγχρονος τοΰ Μωίί- 
σέως. Συνεπώς είνε τδ άρχαιότεοον τών μέχρι τοΰδε 
άνευρεθέν-ων αγαλμάτων. Εινε μαρμάρινον, υπερφυ
σικού μεγέθους καί μαρτυρεί αρκετά προηγμένην τήν 
γλυπτικήν τέχνην κατά τήν έποχήν τής κατασκευής 
του.

*
Hea 'Ακαδημία Kal&f τεχν&ν.— Ό ’Αμερικανός ε

κατομμυριούχος Φίκ διέθεσε μέγα ποσον διά τήν ΐδρυ- 
σιν έν Ρώμη Μ:γάλη; Καλλιτεχνικής Σχολής, παρε- 
χούσης πάντα τά μέσα είς τούς έχοντας πραγματικόν 
τάλαντο* σπουδζστάς. Ός πρώτην δόσιν τής δωρεάς 
του κατίθεσε 1 1 )2 έχατομμύριον ρουβλιω».

Έκ^ίοιίί. —Κατά τδ προσεχές έτος γενήσετσι έν 
Βουκου'εττίω έκθεσις έπί τή 40τηρίδ: τής άναορή· 
σεως εις τδν θρόνον τοΰ βασιλέως Καρόλου. Έν τή 
έκθέσει θά πεοιλαυβάνωνται ειδικόν καλλιτεχνικόν 
τμήμα καϊ ειδικόν αρχαιολογικόν

— Ήνοιξεν εί: Μόναχον ή Καλλ. εκθεσις. Περιλαμ
βάνει 80 αιθούσας. Τδ γερμανικόν τμήμα έχει έκτα
κτον ενδιαφέρον. Τδ Ιταλικόν καταλαμβάν,ι 5 αίθου
σας, πρώτην δέ φοράν άπδ τοΰ 1870 ή Γαλλία λαμ
βάνει επίσημον μέρος ε’ις κ>λλ. έκθετιν έν Γερμανίςε. 
’Ιδιαιτέρας αιθούσας έχουν πλεΐστα άλ?.α κράτη με
ταξύ τών όποιων ή ’Αγγλία, , ή Αμερική, ή Ισπα
νία, ή Αυστρία καί Ούγγαοία, ή Βοημία, τδ Βέλγιον, 
ή Δανία, ή ’Ολλανδία, ή Ελβετία καί ή Ρουμα-ία 
μέ μικράν συλλογήν πινάκων. Έν τή έκθέσει είς ιδιαί
τερον μέγαρον εινε εκτεθειμένοι δλοι οί πίνακες τοΰ 
Λέμπαχ, άπδ τών πρώτων σπουδών του μέχρι τών τε
λευταίων έργων του.

— Έν Βιρολίνω ήνοιξεν ή εκθεσις Sfcceeion, ανώ
τερα ή άλλοτε, πλούσια είς έργα νεωτεριστικά καί 
είς ύπερβολάς. Τούς πλέον ίξωφ:ενικοΰ; πίνακας έχ- 
θέτει δ έ» Γενεύη ζωγράφος Φερδ. Χόδλερ. Σχετικώ.ς 
καλούς-πίνακας εκθέτει 9 ό έν Βάϊμαρ Λουδ. φδ» Χό.φ- 
μανν, δ Στούκ έκθετων τδ Βακχικόν, την Σωζάννην, 
την Πάλη» διά τήν γυναίκα και τή» Σφίγγα, εντόνου 
συλλήψεως. Τοΰ Χάνς Τάμα έκ Καρλσρτύη: μία αΰ· 
τοπροσωπογραφί», ενθυμίζει τδν θάνατον μέ τδ βιολί 
τοΰ Μπαΐκλιν. Ό Γουσταυος Κλίμτ έχ Βιέννης εκ
θέτει 18 έργα, πλήρη σκέψιως, έν οίς καί προσωπο
γραφίας τελείας Δικαίως έλέχθη περί αύτοΰ δτι δ,τι 
εινε 0 Σεγχαντίνη εις τδ »έον τοπεΐον, εινε δ Κλίμτ 
είς τήν άνθρωπίν'ην εκφρασιν. Έν τή γλυπτική κυ
ριαρχεί ό μέγας Γερμανός γλύπτη; Μαξ Κλίνγκερ, 
έκθετων τρεις έκ μαρμάρου προτομά;, τοΰ Νίτσε, τοΰ 
Λίστ καί τοΰ Δανοϋ κριτικού Μπράντε;, εν σχέδ·ον 
μνημείου τοΰ Μπράμς έν Βιέννη, μίαν ήδυπαθώς χοι- 
μωμένην καί μίαν έξ ορειχάλκου προτομήν. Ώραΐα 
έργα έχθέτει καί ό Μάξ Λίμπερμανν.

— Τδ κακλιτεχνιχδν τμήμα τής διεθνούς Έχθέσεως 
τής Λιέγη; περιλαμβάνει έν δλω 1427 έργα, έξ ών 
426 Β-λγικά, 606 Γαλλικά,-100 ’Αμερικανικά, 134 
Γερμανικά, 122 Κάτω Χωρών, 20 ’Ισπανικά καί 19 
διαφόρω» άλλων εθνοτήτων. ’Ιδιαιτέρως εκτίθενται τά 
γλυπτικά έργα τοΰ έν ετιι 1898 θάνόντος επιφανούς 
Βέλγου γλύπτου L. Mignon, ού θαυμάσια είνε τά 
έργα τά παριστώντα ταύρους καί ταυρομάχους.

— Έν Βρυξέλλαις ήνοιξε τή 25 ’Ιουλίου εκθεσις 
«αναδρομική»,ήτις σκοπόν έχει »α δείξη ταςπροόδου; 
ας έπετέλετεν η τέ^νη εν Βελγί^ απο τοΰ 1830 μέ
χρι τοΰ 1905, εί; την ζωγραφικήν γλυπτικήν, αρχι
τεκτονικήν καί χαρακτικήν. Σειρά μεγάλων φωτογρα
φιών δεικνύει τά πλέον αξιοσημείωτα μνημεία’ μία 
στοά περιλαμβάνει τά γλυπτικά έργα,μία ιδιαιτέρα αί
θουσα πλήοη συλλογήν τών έργων τοΰ Meunier, εις 
πλείσ-αςδέ α’ιθούσας έξετέθησαν τά ζωγραφικά έργα. 
Ή έκθεσις θά διαρκέση μέχρι τής 2 Νοεμβρίου.

*
‘ArSsiAnsf καί μ»»μ»εΐα.—Συνέστη επιτροπή, ής με- 

τέχουσιν οί κ. κ. Μιστριώτης, Χατζιδάκις, Σ ρέϊτ, 
Εύαγγελίδης, Μητσόπουλος, Βάσης, Φαραντατος καί 
άλλοι προς συλλογήν έράνων δι ’ άνέγερσιν άνδριάντος 
είς τό» θεό?. Δηληγ’άννην.

— Έν Ληξουρίφ εγείρεται προσεχώς ανδριάς τοΰ 
μεγάλου ίεροκήρυκος Ήλία Μηνιάτου, εν τή πλα
τείς; τής πο ραλίας. Ό θεμέλιος λίθος τοΰ βάθρο·, έ* 
τέθη ήδη. Ό ά-δριάς έκ Πε-τελησίου μα:.μάρου εγεί
ρεται δαπάναις τών αδελφών Λιβιεράτου καί τοΰ έν 
Όίησσω ποωθιείέως Πεφάνη. Τά αποκαλυπτήρια θά 
γίνωσι τδν Σεπτέμβριον.
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— Είς τας Συρχκούσας εγένοντσ τά αποκαλυπτή
ρια έ-ός άΒριχν:?; τοϋ Άρχιμήδους. Γλύπτης εινε 
b Ίγνάζ'-ο Βίτα, όσης άπέθκνε χωρίς ''°- πρσφθάση νά 
ίδη τον θρίαμ.οον τον. Διότι διά τδ εργον του είς τήν 
ίτα'ΐχν πλέκουν μεγάλα εγκώμια. Καί μόνος ό άν- 

δ;ιας τοϋ Άρχιμήδσυς θά ήρζ.ε: διά τήν καλλιτεχνι
κήν δόξαν τοϋ γλύπτου. Ό άνξρνά; τοϋ ’ Αρχιμή- 
δους εστήθη είς τήν μεγάλην πλατείαν τών Συςακσυ- 
σών έναντι τής θαλάσσης.

—* Η επιτσσπη τοΰ μνημείου τοΰ Παύλου Μελά 
εξέλεξε το προπλασυ.α τοΰ κ. Στόχου,λιτόν τήν έκ- 
τέλεσιν καί εκφραστικό··. Έκ μια; στήλης, τήν όποιαν 
επιστεφει η μακεδονική περικεφαλαία, ή Μακιοονία, 
παρθένας άγνή, δεικνύει επί μεταλλίου έκτυπου τήν 
μορφήν τοϋ ήρωος. Τό μεταλλίου στηρίζεται έπί τών 
πτερών αετόν, δστις δια τών ονύχων αύτοΰ συγκρα- 
τεί το ξίφος αξιωματικού.

— Θα γίνουν προσεχώς έν Βερολίνω τά αποκαλυ
πτήρια τοΰ μνημείου τοΰ Μόλτκε. Θά εινε τδ μεγα- 
λείτερον, εξ όσων απ,γέρθησαν μέχρι τοΰδε είς Βερο
λίνου. Ό α δριάς τοΰ Μόλτ<ε εινε έκ μαρμάρου τής 
Πεντέλης, Έχει βάρος 30,000 χιλιόγραμμων. Ό 
όγκος ουτος ελαξεύθη έκ τοΰ αρχικού όγκου τοϋ μαρ
μάρου ζυγίζοντος 90 χιλ. χιλιόγραμμα.

★

Πώληοις ιΐχόνων.— Είς τό περίφημ.ον δημοπρατή
ριο' «Κρίστη» τοΰ Λονδίνου έπωλήθησαν εσχάτως δύο 
γνήσια; εικόνες τοΰ μεγάλου ’Ολλανδού ζωγοάφου 
Βαν Λυκ ανά 700,000 φράγκα, ΙΙαριστώσι τάς ει
κόνας τοΰ βασιλέως Καρόλου τοΰ Α' καί τής βζτιλίσ- 
σης Ενριέττας-Μαρίας. "Αλλοτε εί; τό αύτό μέρος 
είχε πωληθή έτερα εικων τοΰ Βαν Δυκ παριστώσα 
Γενοβέλον γερουσιαστήν μετά τή; σνζνγου του αντί 
50,000 φράγκων.

Λ-

f. J. Henner.— Απώλειαν δεινήν ύπέστη ή Γαλ
λική τέχνη. Εΐς τώ>ν επιφανέστερων αυτή; ζωγράφων 
ό διάσημος Έννέρ (Jean · Jacques Jlenner) άπέθανε 
τή 24 (ν.) Ιουλίου έν Παρισίοις. Ό Henner ήτο ό 
ζωγράφο; τών ωραίων σ'ςκών, τοίν λεπτών σωμάτων, 
τών θαυμάσιων γυμνοτήτων. Τα έργα του θέλγουν, 
αιχμαλωτίζουν' τδ ώραϊον έν τή φυσικότητι, έν τή 
γυμνότητι αναπαριστάται γοητευτικόν είς τού; έξο
χους πίνακας του.

Ό Jienner έγ«ννήθη ε’ις JJcrniciller τής ’Αλσα
τίας τή 5 Μαρτίου 1829. Ύπήρξε μαθητής τοΰ Gue
rin έν Στρα&ούργω καί κατόπιν τοΰ Drollinij καί 
Picot έν Ιίαρισίοι:. Τώ 1858 οιαγωνισθείς ετυχ ε τοΰ 
ι/rand prix de Home. Τά αριστουργήματα του εΐνε 
ή περίφημος ε Γυνή έτι τοΰ μαύρου διβανίου'·, ό ’Ε
σταυρωμένος «ύρισκόμενος εί; τε Λοΰβρον καί ό "Α
γιος Σεβαστιανό-, ό εκτεθεί; είς τήν εκθεσιν τοΰ 1888, 
δπου οί πέπλοι τών πενθηφορώ· γυναικώ··/ κάμνουν 
τόσην θαυμασίαν αντίθεσιν ποό; την κηοίιην Λευκό

τητα τοΰ σώματος τοΰ επιθανάτιου μάρτυρος. *Αλλα 
έργα τοΰ Henner έπίσης αξιοσημείωτα εΐνε ή Γυνή 
τοΰ Λευίτου τής Έφραίμ, ό ΆΒάμ καί ή Ευα άνευρί- 
σπόντες τό σώμα τού “Αβελ (τό έν τώ διαγωνισμοί ιής 
Ρώμης βςοβευθέν). Μαγοαληνή μετανοούσα, ό Ιη
σούς εν τή φυλακή, ή Ρωμαία νιανις, Έφηβο; λθυ· 
ομενος υπ ώττων (τά τέσ'α:α ταΰτα έργα ιύςισκον- 
ται είς τό μ.ου'ειον τοΰ Colmar). Ποοσωπογραφία τοΰ 
Ρ. Schnclz (1863|, ή κοιμωμένη (1869) καί ό 
Αγ. Σεβαστιανός, (ευρισκόμενα είς τδ Μουσείου τοΰ 

Λεςεμβούργου έν Ilxpiotoi;). Ή Βιβκίς εί; τό μου
σείου Dijon, ό Καλός Σαμα οείτης (μουσεϊον Μομπελ- 
λι ), ή ’Αλσα-ιανή,ό στρατηγός Chanzy, ή Μαγδα- 
ληνή έν τή Έρήμω, ή Ναϊάς, ό Χριστός νεκρός, ό 
Αγ. ’Ιωάννης δ Βαπτιστής, ό Χριστός έν τάφω, ή 

Πηγή, ή Κρήνη, ή Άναγινώσκουσα (1883) ή ’Ορ
φανή (188ϋ), Νύμφη κ'αίουσα, Ήρωοιάς, Μάοτυς 
(1 889 ). Ύπνος κτλ.

Ο Henner ήτο μέλος τής ’Ακαδημίας τών Κα
λών Τεχνών, διαδεχθείς τδ< Μάρτιον τοΰ 1889 τον 
t-abanel, ητο δέ αξιωματικός τής Λεγεώνος τής 
τιμής.

♦

’Αρχαία νομίσματα.— Σπουδαιότατη ανακάλυψες αρ
χαιολογική ήγγέλθη εκ Δήλου, δπου διενεργεί ανα- 
σκαφας η Γαλλική Σχολή. Εΐς τινα οικίαν εντός τής 
πο/ ίχ,νης τής Δήλου καί δχι εντός τ--ΰ χώρου τών άνα- 
σκαφών, ανευρέθησαν τρία αγγεία μολύβδινα έξ ων τό 
ε··, τό καί μιγαλείτερον, ήτο πλήρες’Αθηναϊκών τετρκ- 
δράχμων τής εποχής τών αρχόντων καί τών όποιων 
ή τελεία διατήρησις καί ή στιλπνότης δίδουν τό ενδό
σιμου νά πιστευθή δτι ουδέποτε έτέθησαν είς κυηλοφο- 
ρίανκαί νεόκοπκ άκόμη έτέθησαν έν τώ αγγείου Ό α
ριθμός τών τετράδραχμων τούτων ανέρχεται είς τετρα
κόσια περίπου. Τα δέ άλλα μικρότερα αγγεία περιέ
χουν καί εκείνα πλήθος σπανίων’Αθηναϊκών δραχμών.

Τα εύρήματα ταΰτα, σπουδαιότατα διά τήν χρο
νολογίαν των δσω καί διά τήν τελείαν διατήρησιν των, 
θα πλουτίσουν τήν συλλογήν τοϋ Νομισματικού Μου
σείου ’Αθηνών.

*

Μουσεία. — Έν Βάλω ιδρύεται προσεχώς έν τώ 
Γομνασϊφ αρχαιολογική αίθουσα, ήτις θά περιλάβη 
τας θεσσαλικάς αρχαιότητας. Έπίσης θ’ανεγερθήεν 
Κερκύρα μουσείου διά τάς έν Έπτανήσω αρχαιότητα;.

«
Βυζαντινός rad·.--- Ό έν “Αρτη Βυζαντινός ναό; τής

Κάτω Παναγίας, δστις θεωρείται τό καλλίτερου ίσως 
βυζαντινόν κειμήλιον έκ τών έν Έλλάδι σωζομένων, ύ
πέστη έσχάτως σημαντικός βλάβας, ύπήρχε δέ φόβος 
καταστροφής. “Ήδη άπι®ασίσθη ή στερέωσις αύτοΰ.

Έπίσης θά στερεωθή καί ή έν Λεβαδεία μονή 
τοΰ όσιου Λουκά.

"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
’Εχδίδβται τήν Ιην έκαστου μηνός.

Το μόνον έν 'Ανατολή περιοδικόν τό άοχο 

λουμένο» εις τάς Καλάς ιέχνας.
Γραφεία ; Έν Άθήναι:, όδός’Γ. Σεπτεμ

βρίου άρ 85. {Ώραι 8·9π.μ 2-5 μ.μ)

Συνδρομή έτησία προπληρωτέα δραχ 12

Είς τό έξωτερικόν φρ. χρ. 12. 

Τδ έτος· άρχεται <5πο 1ης Μάρτιον. 
"Εν φύλλον στέλλεται εις πάντα αΐτονντα

δωρεάν. 
Τιμή φύλλου δρ 1,20

V y V ν 'f V V V V V V
Ονδεμία αϊτησις περί αποστολής τής «Πι

νακοθήκης» ή οΐασδήποτε έκδόσεως αυτής, βι

βλίου ή είκόνος, λαμβάνειαι νπ δψει, αν μή 

συνοδεύηται ύπό τον Αντιτίμου.

Οί έκ τών παλαιών και νέων συνδρομητών 

έγγράφοντες ενο ετι νεον συνδρομητήν, λαμ

βάνουν. ώξ δώρου άμα τή καταβολή τής 
συνδρομής τά

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, 

τόμον πλουσίως εικονο·) ραφημένυν, περιέχοντα 
πεζά ποιήματα τοΰ κ Δ. Καλογεροπονλου πρός 

τούιοις δέ και εϊκοιίι εικονογραφημένα δελ

τάρια καλ.λιτεχτικώτατα. .

Ονδεμία πληρωμή ισχύει, (ίκιός τών άπ’ 

ευθείας ταχυδρομικώς άποσχελλομένων) άν μή 

προσάγηται άπόδειζις έντυπος, φέρουσα τήν ύ 

πογραφήν τοΰ Διευ^υντοΰ, τήν σφραγίδα τοΰ 
περιοδικού καί ανζοντα άρυ&μόν.

Φύλλα τής «Πινακο&ήκης·· πωλοΰνται εν 

’ Α $ ή ν αι ς είς τά βιβλιοπωλεία « Εστίας» 

Κ. ’Ελ.ευΰερουδάκη, Κ· Μπέκ και Μιχ· Σαλι- 

βέρου, έν Πείρα ι εΐ είς τό βιβλιοπω^εΐον 
Ήλιάδου (Λεωηόρος Σωκράτους44) Έν Κα- 
ΐρφ είς τό βιβλιοπωλείου Κ Εΰογγελ,ίδον (Bue 
el Mughruly, Μέγα Ηπειρωτικόν ξενοδσχεΐωή, 

έν ’Ιωαννίνοις είς τό βιβλιοπωλείου [. 

Ίωαννίδου. Εν Σμύρνη εις τό Πρακτορείου 
τών έφημερίδων ’ Madonnas Hani 19 )

Κατά τό Ε’ ■ Ιτος άνταποκρίταί τής «Πι

νακοθήκης» είναι οί κ. κ. Περ. Τσιριγώτης 
{RueShoreh el Manack 14) έν'Αλεξανδρείφ 

Τρ. Τσιισέλης {Βιβλιοπωλείου « Ερμής», άπέ 
ναντι τον Άβεραιφείου γυμνασίου) έν Οδησ 

οώ Α- Μάλτος καθηγητής (RuePttschkin 66).
Έν Σμύρνη X Συρράκος ζωγράφος (οδός 

Γαλάζιου).

SH1KH ΤΡΑΠΕΖΑ THS EAAAAOS
Γενομένης τής 102ας κληρώσεως τοΰ λαχειοφόρου 

δανείου τών 60,000,000 τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος έξήχθησαν οί ακόλουθοι 9 αριθμοί :

158,794 κερδίζω* δΡΚΖ· 70,000
18,369 » 10,000
53,872 k) 2,500

125,960 2,500
131,804 » » 1000
108,765 » 1000
39,990 & 1000

146,452 » » 1000
156,617 1000

Έξήχθησαν ωσαύτως και 1856 αριθμοί πληρωνό-
|Χ€ΥΦ( το αρτίον.

ΈξεδόΟη ο

“ΑΠΟΧηΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ”
Φωτοτυπία είς μέγα όχημα, έργον Roehe- 
grosse. αρχαίας ελληνικής νπο’θεσεως.

Δίδειαι δωρεάν εΊς τους συνδρομητάς τής 
* Πινακοθήκης» ■

Διά τους μή τοιούτους, δρ. 1.

Παρακαλοννται οι κ.κ ουνδραμη- 
ται επαρχιών καί εξωτερικού δπως άμα τή 

λήψει τοΰ παρόντος φύλλου άπυστείλωοιν 
άπ’ ευθείας πρδς τήν έν Αθήναις 
Διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης» ιήν συν

δρομήν των τοΰ Ε'. έτους.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

τοΰ Α', Β', Γ' και Δ', έτους πωλοΰνται εις τό 

γράφειον μας δτ-τε δρ. 1,50. Διά τάς έπαρχίας 2 

δρ. Διά τό εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων τών ταχυδρομικών.

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

εΰρίοκονιαι είς τό γραφείου μας, τιμώμενοι οί 

χρυσόδετοι δρ. '15, οι άπλόδετοι δρ. 12, τών 

ταχυδρομικών πληρονωμένων ΰφ’ ήμών.
Διά τό έξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν —

ΚΑΡΤ ΠΟ^ΤΑΛ
Ζητείτε εις τά βιβλιοπωλεία τά· Ιίάρτ Πο 

Οτάλ τής «Πινακοθήκης» 20 ειδών, μέ έργα 

διασήμιην Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

10 λεπτά έκασιον.



ΕΘΝΙΚΗ » THE ΕΛΛΑ40Σ
"Εντοκο» καταθέσεις.

Ή Έβνιχή Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εΐς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν άποδατέσ 
είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκή- Λί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τ'.κοι αύτών πληρώνονται εΐς τό 
αύτό νόμισμα, είς 8 έγένετο ή κατάδεσις.

Το κεφίλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται εν τώ Κέντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου έν τοΐς "Γποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης, εν Κερκύρφ δε Κεφαλληνία καί Ζαχύνθω 
δια τών ύποκαταστημάτων τής ’ίονικής Τραπέζης.

Τόκοι καταίλέοεων

1)2 τοΓς
&

0)0 Χ-Ζτ’
0)0

1)? ·> 0)0
9 0)0
» 0)0

διά κατ. 6 
ft «1
ο » 2
» η 4
» ft 5

Αί άμολογίαι τών ίντόχων χαταθίβδων 
κατ* εκλογήν του καταθέτου ονομαοτικαι ή

μ*ηνων 
έτους 
ετών 
ετών 
ετών 
εχ^ίδονται 
ανώνυυοί

ΧάΡΤΟΠίΙΛΒΙΟΝ ΠάΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
Ίδρυθ»ν έν Άθήναις κατ& τό έτος 1870

Έν αύτώ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδριχώς έκτος 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί 
τά έν τώ ΐδίιρ ατμοκινήτφ έογοστασίω κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι’

Φάκελλοι καί βιβλία έμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς επιχρυσωμένος. Πένθιμος έπιστο- 
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες και έκ καουτσούκ και πλάκες 
διά θΰρ.ας έπί σμαλτωμένων ελασμάτων.

ΈπτΟκιγίτήρχα κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δ. ΚΑΒΡΑ

1 Ο. — ΌΓ,δς Eojioif—ΙΟ.

Έκτέλεσις φωτογραφιών παντός είδους και με
γέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα με- 
ταφερθέν ήδη παρα τήν πλατείαν τοϋ Συντάγμα
τος κατέστη τό κατ’εξοχήν καλλιτεχνικόν εργα
στηρίου. πινακοθήκη τών εικόνων τών ώραιοτέρων 
Άτθι'δων και τών επισημότερων προσώπων.

,,ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΝΪΤΩΡ“
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυ τής : Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ Ιατρός 
Γραφεία <5<5όί ϋν&άρνν 44.

’ Απαραίτητον διϊ π&σαν οίπογένειαν καί πίντα 
επιστήμονα.

“ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελέταε καλλιτεχνικός καί φιλολογι

κός, ώς καί σειράν έννβνιικονσα έργων ’Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρώμονς φωτοπνστίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ωραιότερου λεύκωμα 
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 5. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2.Χαρ
τόδετος δρ. φ.

‘ S Φ ΎΤ* Α.,,
Τδ μοναδικό» ίβδομαδιαιον οατυρικδν ψύλλον 

Γραφεία : ΌΒδς Σταδίου β.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, Ν.

Γύζη. Φωτοτυπία είς μέγα όχημα. Δρ. 1. 

Έπί χονδρού χάρτου δρ. 2·

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππε, 

κατά μετάφρασιν ”Αγιδος θέρου. Τιμάται 

δρ. 1. Έπί 'Ολλανδικού χάρτου δρ. 2.

ΤΟ “ΜΑ ΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν.
Αάσκαρη καί Π. Δημηιρακοπούλου.Δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,. πί
ναξ Φρίξου Άριοτέως. Φωτοτυπία είς μέ

γα όχημα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ L. 
Perrault. Φωτοτυπία εις μέγα όχημα. 

Δρ. 1.

“Η ΑΙΩΡΑ,, Πίναξ Vigor, φωτοτυπία 

είς μέγα όχημα. Δρ. 1. Πόύλοΰντα» εές τά γραφεία μας

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΛΝΒΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΪΝΙΔΟΥ,,

Δ. I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΪ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ - Σελ. 208. Δρ. 3.

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ τής ΖΩΗΣ,. Διη 

γήματα είκονογραφημένα. Σελ. 64. Δρ. 2-

‘ ‘ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ , - Πεζά ποιήματα 

μετά χρωματιστών εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3. 

“ΣΑΤΥΡΑΙ·, Διηγήματα και Σκέψεις 

Σελ. 64. Δρ. 2.

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,, Πεζά ποιήματα 

μετ’ εικόνων. Σελ. 64. Δρ. 1.

Δια τούς σνκδρομητάς τής «Πινακοθήκης» 

είς τδ ή μιαν τής τιμής.


