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Χο,ρί και λύπη. Διήγηιια ύπδ Δ. I. Καλογερο- 

πούλσν.

Ό Χριστό; καί ή τέχνη. (Τέλος] ύπό Κ. 
’Ιθάκη καί Ααιρπφελδ ύπό Άθ. Δεκατοά. 

’Από τόν βίο; τών καλλιτεχνών.

Τά οχυρώματα τη? Κερκύρα? (Τέλος} ύπδ Σπ. 

Δε-Βιάίη.

Αί Λουσιάδες. ύπδ Καμόενό. ίΤέλ.ος). ΛΙίϊάφραοις 
λ’. Χρι/ον/βασίλη).

Ή Βυζαντιακή τέχνη καί τά ψηφοθετήματα τή?

Ραδέννης (Τέλος).
Μειδιάματα.

Σημείωσε;? ένό? μηνό?. (’ίΐ ε.ιάιοδο; ύπό Δάφνι· 

όόί)

Καλλιτεχνική κίνησις.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό Φλερτ ύπό Θ. Ράλλή.
Χέον Φάληρον.
Ό Ιησούς είρηνεύων τήν τρικυμίαν ύπδ Dietrich 
Τό ςίλημα τού ’Ιούδα.
Ό Εσταυρωμένο? ύπο Deger.
"Ο .Μυστικό? δείπνο? ύπό ion G.bbardl.
ΊΙ Άνάληψις τή? Οεοτόκου ύπό Murillo. 
’Ιερά μονή Σινά.
"Ερημο?. Καραβανιού Βίβουίνων.
Χερόμυλο? ύπδ Ο. Φωκά.
■ιι καλύδη τού ψαρά ύπδ Β. Χατίή.
οί πληρεξούσιο; τή? ειρήνη? Ρωσσίας- Ιαπωνίας 
Ό δισταγμό? ύπδ Μ. l.e oil·.
"Αποψι? ,Άδηνών 
Βινιέτες.— Κοσμήματα κλπ.
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πασχαλινή Έπετηρίί ύπό Τέλη Χρύσανθού. Έν Πει- 
ραιεϊ. Καίτοι καθυστερήαασα, φέρει τόν τίτλον τής 
Πασχαλινής. Συνεχέντρωοεν δ καλαίσθητος έκδοτης 
ποικίλην. xai ινδιαφέρουσαν ύλην, όφειλομενην els 
τόν κάλαμον γνωστοτάτων λογίων.

Dessins de trente artistes lyonnais du 
XIX siede. Μετά SO φωτογραφικών πινάκων, ύπό 
E. Vidal· Έξεδάθη els 150 μόνον άντίτυκα, ιχα· 
στον τών δποίοτν τιμαται 100 φρ. χρ.

G. Lanoe. Histoire de I' όβοΐβ Fancaise de 
paysage. Περιλαμβάνει την ιστορίαν τής Γαλλικής το- 
πειογραφίας άπό τοΰ Chinlreuil μέχρι τοΰ 1900·

C. Mauclair. De Wat tea u έ Wistler.

Άρχι*4*νονι· — Ή ύψηλοτέρα οικοδομή τον κό
σμου τελειώντι κατ’ αύτάς εΐς Ν. Ύόρκην. "Εχει ύψος 
500 ποδών.

ώζλφ.—'Ο Κομφούκιος λέγει δτι ή γυναίκα εΐνε τό
σον χαμηλά, δσον ή γή. και δ άνήρ τόσον υψηλά δσον ό 
ουρανός. "Εχει δίκαιον δ Κομφονκιος, άφοΰ ήτο . '. . 
άνήρ.

( χ. Τ. Κον. Ναύπλιον.—Τό άποσιαλίυ διήγημά σας 
έχει δημοσιευθή αλλαχού, ή δέ εΠιναχοθήκη» δέν άνα- 
δημοσιεύει. Στείλατε άλλο, ανέκδοτον δμως.

A. Michel H i s t o i r e d’ a i’t Πραγματεύεται περί 
τής τέχνης από τών πρώτων χριστιανικών χρόνων μέ' 
χρι τών ήμιρών μας. Ό Α' τόμος θά πραγματεύεται 
τά τής έμφανίσεως τής Χριστιανικής τέχνης. 'Εξεδόθη 
τό Α' τεύχος, μετά 207 εικόνων. Φρ. 15.

Solomon Reinach. R έ pe rto ire de pein t u- 
r e s du moyen Age et de la Renaissance (1280— 
1500). Τόμος Α' μετά 1046 εΙκόνων φρ. 10.

A. Lotz Brisonneau. Auguste Lepdre Ca
talogue descriptif de son. ceuvre grave. Φρ. 80.

ΤΗΔΕΦΩΝΟΝ
ϊυνδρομνιτή. — Al έκδοθεϊσαι -Σελίδες- δεν σχετί

ζονται ποσώς με τά τρία διηγήματα τοΰ ήμετέρου διιυ- 
θυνεον. τά έν Αΐγύπτω πόλυτελώς έκδοθέντα xai έκεΐ 
μόνον κυκλοφορήσανια. Αί άρτι Ικδοθείσαι «Σελίδες» 
elvt άλλο βιβλίον, πληρέστερου έχείνου.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
*Itp& μονή Χιν&.—Κέΐται έν ΑΙγύατφ. Έκ Κάιρου 

μεταβαίνουσιν εκεί διά τής έρημου έπί χαμηλών, έν τοι- 
οΰτον δε καραβανιού παριστά ή έν σελ. 125 εΐκών Ή 
μονή αυτή ήτις άπέχει ιοΰ Κάιρου έξ ήμέρας, κεϊιαι είς 
to βάθος κοιλάδας, έν μέοφ γρανιτωδών πλευρών. Εΐνε 
μέγα τετράπλευρου οικοδόμημα, περιβαλλόμενου ύπό τει
χών Ό ναός τής μονής εινε χτίσμα τοΰ ‘Ιουστινιανού 
έπ’ δνόματι τής Άγ. Αικατερίνης, πολυτελής χαϊ εύρύς. 
Διασώζεται έν αύτ& έξοχου Μωσαϊκόν, παριστδνον τόν 
Μωϋσήν, τήν Μεταμόρφωσιν χαϊ τάς προτομές τοΰ ’Ιου
στινιανού και τής θεοδώρας. Αί ζωγραφίαι τοϋ ναόν 
εΐνε έργον τοΰ Κρητός Κορνάρου γενόμεναι κατά τά έτη 
1610—1620. Ή μονή τοΰ Σινα έχει περιώνυμον βι
βλιοθήκην.

Ή ΐΐρήνΐ).—Αί διαπραγματεύσεις διά τήν συνομολό- 
γηοιν ειρήνης μεταξύ Ρωσσίας καί ‘Ιαπωνίας άπετέλεοαν 
τό μάλλον ένδιαφέρον γεγονός τοΰ λήγοντος μηνός. ΟΙ 
πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι τών εμπολέμων κρατών Βίττε 
τής Ρωσσίας και Κομοΰρα τής ‘Ιαπωνίας συνηντήθησαν 
έπί τοΰ ουδετέρου εδάφους τοΰ Πορτσμούθ, χάρις εΐς τήν 
έπέμβασιν τοΰ Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών 
Ροΰζβελτ. Έν τή εΐκό>·ι ην έλάβομεν έκ τής Illustration, 
παρίστανται δεξιή οί Ρώσσοι πληρεξούσιοι, άριστερή ol_ 
'Ιάπωνες, έχοντες εΐς τό μέσον ιόν Ροΰζβελτ.

Τήν 15 Σεπτεμβρίου
ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΣ Κ ΓΚ ΛΟΦΟΡΙ ΑΝ

A I “ S Ε ΛΙΔΕΣ,,
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Οί Ιχοντις έτι&γγελίαζ παρακαλονπαι οηως Ιπιοτρϊψωσιν αϊπας τφ συγγράφει.

Θ. Ράλλη.



ΠΙΝΑΚΟβΗΚΗ

πίζεται επάνω οτά μέτωπά των. Τής φαίνονται 
τώρα έτσι τά παιδιά της πετδ ώμορφο, πειδ 

Αγαπημένο, πειδ γλυκά.
άέν ήξεύρει άν ζοΰν ή Αν είναι νεκρά. Καί 

Αγωνία και τρέχει νά Ιδή, νά τ’ άγκαλιάση, 

αλλ' δ ζέφυφος πονετικός, τής Ανοίγει ανά

λαφρα τά ■ ■ . βλέφαρα καί βλέπει τότε ή τρο

μαγμένη μητέρα καί τά τρία της τά παιδιά έκεΐ 
κοντά της, ίπάνω είς τήν ταράτσαν, είς τό ίσπε- 

ρινδν λυκόφως σιωπηλά, νά περιμένουν διά νά 

ξυπνήση.
"Αμα τά είδεν, ήσθάνθη ώς μητέρα μίαν 

χαράν νά τήν πλημμυρή" Αλλ' ώς Έλληνίς 

μέσα στή χαρά, νοιώθει και ένα κάποιο σύν

νεφο λύπης διά τήν δ'ακοπήν τοΰ ώραίου 

δνείρου .. .

(‘Από τάς ·Σελίδατ°Ι·

Δ. I. Κ1ΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

X A PA KAI ΛΥΠΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ"1

υττχιςμενη γυναίκα! Τρεις υίούς 
έχει, τρία παλληκάρία, έως εκεί 
έπάνω.'Ο «>·ας Ανθυπολοχαγός, 

0 άλλος δικαστής, 0 τρίτος μου
σικός. Λφοσιωμένοι στην δου

λειά των και οτήν μητέρα των. 
01 προξενηταί πάνε κ' έρχονται, 

άλλά κανείς των δέν βιάζεται.Ή 
πανδρειά δέν θέλει Ανυπομονη

σίαν' θάλθη μόνη της.

Ή μητέρα κατάγεται άπδ την Μακεδονίαν. 

Λείπει χρόνια. Απδ μικρό κορίτσι, άπδ τό χω
ριό της' Αλλ* αίτή ή Απομάκρυνοις Αντί νά 

έλακώση, Απ' ΙναντΙας, έχει αύξηση την άγά 

πην καί τόν πόθον πρός τά χώματα δπου ίγε- 
νήθη, δπον πρωτογνώρισε γονείς, δπον πρω- 
τόψαλλε καί δπον πρωτοαγάπηοεν. Ό άνδρας 

της δέν ζή' περιστοιχίζεται δμως άπδ τους τρεις 

λεβέντες καί αύτή ή εύτυχία Ιχει Ιλαφρύνη την 

Ολίτριν της χηρείας.
Παρακολουθεί μέ πόνον τά παθήματα τής 

πατρίδος της, τάς θηριωδίας των Βουλγάρων, 
τήν εύγενή αύτοθυσίαν τών 'Ελλήνων Ανταρτών 
καί ό νους της. Απηλλαγμένος ήδη άλλων φρον

τίδων, διαρκώς στρέφεται πρός τήν σκλαβωμέ- 
νην πατρίδα της. Πολλάς φορές ποΰ λείπουν τά 

παιδιά της είς τάς έργασίας των, αύτή εις τήν 
κινητήν πολυθρόναν της, έπάνω είς τήν ταρά
τσαν, πλανφ τά βλέμματα πρός τά βουνά καί 

δνειροπολεΐ μίαν πατρίδα ίλευθέραν. "Ενα βράδυ 
μάλιστα, τήν έθώπευε τόσφ λικνιοτικά 0 έσπερι- 

νδς ζέφυρος, ώστε Αποκοιμήθηκε. Τής ελεγεν 

ή Απαλή Ικείνη πνοή τον Ανέμου λόγια γλυκά, 

ενθαρρυντικά, ένόμιζεν δτι τής έδιδεν Υποσχέ
σεις κ* Ιλπίδας. "Εχουν πολλές φορές καί τά 

στοιχεία ψυχήν χωρίς νά όμιλοΰν κάτι λέγουν 
καί ή ιδική μας ψυχή τά Ιννοεϊ καί παραδίδεται 

μέ μίαν γλυκύτητα είς τήν μυστικήν των φωνήν. 

Τά βλέφαρά της έκλεισαν έλαφρά * ίλαφρά. 
ένφ δ νους της ήρχιζεν ένα φτερωτό ταξεϊδι 

καί έφθασεν έως τδ χωριό της. “Ω πώς άλ
λαξε I Τά οπήτία έρειπωμένα. Μία σκιά έρη- 
μώσεως πλανάται είς τους πρΙν Ανθισμένους 

έκείνους τόπους. Ψυχή γεννηιή. Μακρυά μόνον 

ξανοίγουν τά μάτια τής ψυχής της καπνόν όλε
θρον- Πολεμούν οί Μακεδόνες, άάάά Ανάμεσα 

θαρρεί πώς βλέπει τά παιδιά της . . . ναί, τά 

παιδ>ά της, τά βλέπει και τά τρία. Ό ένας δί
πλα στον άλλον" ό ένας ήρωϊκώτερος τον άλ

λον. Τρέμει ή καρδιά της μή τύχη καί πάθουν 
■τίποτε. Είναι σπλάγχνα της, είναι ή παρηγοριές 

της, τά λαχταρφ' Αλλά συλλογίζεται καί τήν 
πατρίδα της, ποΰ χάνει τόσα παιδιά της Από τά 
βόλια τον έχθροΰ Παρακολουθεί μέ Αγωνίαν 

τήν λυσσώδη Αλλ’ άνισον συμπλοκήν" μά σέ λίγο 

δέν βλέπει σχεδόν τίποτε ΰ καπνός τών δπλων 
τήν έμποδίζει νά ϊδη τους γνιούς της" μία δμίχλη 

καί τίποτε άλλο... Περιμένει Ανήσυχη, κυττά ■ 

ζει πρός τδ αύτό αιωνίως σημείου, Ατενώς, δίαν 

σιγά σιγά προβάλλει δ' ένας της γυίδς" βαστά 

ψηλά τδ σπαθί — ώ πώς λαμποκοπά -ί- και Από 
τήν λεπίδα στάζει αίμα κατακόκκινο . . . Ιδού 

καί ό δεύτερος . ■ κρατεί περήφανα τή ση
μαία ... Παρέχει ξεχωρίζει μέσα εΐς τδν καπνόν 
ό τρίτος. . . τραγούδα θούρια τής πατρίδος 
του. . . Ώ, τί περήφανη ποΰ είναι τώρα ! θέ

λει νά πεταχτή κοντά τους . .. θέλει νά τους 
βοηθήση, θέλει νά ριφθή καί αύτή μέσα είς τήν 
φωτχά, έτσι άοπλος δπως είναι, μέ μόνην τήν 

φωνήν τοΰ δικαίου και τήν βοήθειαν τοΰ θεού. 
Νομίζει δτι τώρα ζοΰν τά παιδιά της, έκεΐ στή 
φωτιά τής μάχης I Φθάνει έως αύτήν ή δομή 

τής πυρίτιδας" τήν μεθε) καί θέλει, θέλει νά 

φθάσήστά παιδιά της. νά τά φιλήση. Μά δέν 

προφθάνει ■ . - Σέ λίγο βλέπει καί τά τρία κάτω 
στή γή πεσμένα... Τδ σπαθί τοΰ ένδς είναι 

σπασμένο, ή σημαία τοΰ άλλου τρυπημένη, τά 
χείλη τοΰ τρίτου κλειστά- "Ενα φως μόνον σκορ-

Ή μορφή τοϋ ’Ιησού ποικίλλει κατά την 
κρίσιν τών διαφόρων καλλιτεχνών. Άπό τοϋ 
κλασικού τύπου της Αναγεννήσεως, οποίου συ
νήθως, μέχρι τής νεωτέρας τεχνοτροπίας εχο- 
μεν διαφοράς. 'Αρκεί νά σημειωθή δτι έν τφ 
έφετεινφ Salon τών Παρισίων έξετέθη είκών 
τοϋ Burnand εν ή ό Χριστός άπαγόμενος νά 
σταυρωθή παρίσταται άγριος καί γέρων I Ή 
άνεύρεσις τοϋ σουδαρίου τοΰ Τουρίνου, μέ δλας 
τάς προκληθείσας αμφισβητήσεις, ενισχύει τόν 
κοινώς μέχρι τοϋδε παραδεδεγμένον τύπον.

Έξοχωτίρα κεφαλή Χριστού δύναται νά θεω
ρητή ή τοΰ Guido Reni (Ecce homo).

To φίλημα τοΰ ’Ιούδα, τό δηναριον (Τισια- 
νός), ή προσευχή είς τό δρος Έλαιών, έν Γε- 
σθημανή, ή δίκη τοΰ Ίησοΰ, ό Ιησούς προσευ
χόμενος, ιδίως δέ δ Μυστικός δεϊπνος εϊκονί- 
σθησαν θαυμασίως. *0 Μυστικός δεΐπνος τοΰ 
Da Vinci, δστις καί τόν Χριστόν φέροντα τόν 
σταυρόν άπαραμίλλως έζωγράφεσε, είνε ή άξιω- 
θεΐσα περισσοτέρας μνείας. Έκ τών νεωτέρων, 
ό υοη Gebhardt επέτυχε πλειότερον εϊς τήν 
άπεικόνισιν.

’Αλλά κυρίως τό δεύτερον μέρος τής Θεαν
θρώπου τριλογίας, τό περελαμβάνον τήν Σταύ- 
ρωσιν, άπετέλεσε τήν άδροτέραν έμπνευσιν τών 
καλλιτεχνών. Όλοι σχεδόν οί μεγάλοι ζωγρά
φοι τής ’Αναγεννήσεως καί τής μεταγενεστέρας 
τέχνης εϊργάσθησαν ώστε ν’ άναπαραστήσουν 
έπιτυχώς τόν Χριστόν πάσχοντα ή θνήσκοντα έπί 
τοΰ Σταυροΰ. Ή πρώτη είκων τής Σταυρώσεως 
έγένετο κατά τόν ΣΤ' αιώνα εις μίαν ’Εκκλη
σίαν τής Ναρμπόν.Έκτοτε μέχρι σήμερον εκα
τοντάδες Σταυρώσεων έφιλοτεχνήθησαν, επόμενον 
δ’ήτο ποικίλα’, νά είναι καί αί στάσεις τού σώ
ματος, καί τής κεφαλής, καί έν γένει αί φυσι- 
ογνωμίαι τοΰ Ίησοΰ. Κοινός τύπος είναι ό παρι- 
στών τόν Ίησοΰν φέροντα καταφανείς τάς σω·

■) Τέλος 

ματικάς άλγηδόνας έν τφ προσώπφ, έν τφ συν- 
επτυγμένφ μετώπφ, έν τοΐς πεφρυγμένοις χει- 
λέοις, έν τοΐς έσβεσμένοις οφθαλμούς. Τό γένειον 
είναι κοντόν καί ξανθΐζον, ή κόμη ατημέλητος, 
περί τήν όσφύν δε φέρει ταινίαν ύφάσματος, πί- 
πτουσαν προς τά εμπρός. Οι ήλοι φαίνονται μέ 
τό ρέον αιμα καί οί πόδες εϊς άλλα μέν έργα 
είναι καρφωμένοι άπ’ ευθείας έπί τοΰ ζύλου τοΰ 
σταυρού, είς άλλα δέ έπί προέχοντος ζυλίνου τε
τραγώνου στηρίγματος. Ή κεφαλή παρ’άλλοις 
μέν καλλιτέχναις κλίνει πρός τά δεξ^, παρ’ άλ- 
λοες άριστερά, παρ’ άλλοις ύψοΐ τά βλέμματα 
πρός τόν ουρανόν καί παρ’άλλοις, πρός τά κάτω 
ώς εϊς τόν ’Εσταυρωμένου τοΰ Βελασκέ. Ό ακάν
θινος στέφανος άναφαίνεται εΐς τάς άρχάς τοΰ 
ΙΓ' αίώνος. Έν γένει ή τέχνη άπό τοΰ ΙΕ' αιώ
νες καί εντεύθεν άπέδωκεν εϊς τόν Ίησούν δλην 
τήν φυσικότητα, τόν πραγματισμόν, τήν ζωήν 
τής ανθρώπινης φύσεως, τό μαρτύριον τής πα- 
σχούσης σαρκός. Καί εύλόγως, διότι δσφ πραγ- 
ματικωτέρα είναι ή άναπαράστασις, τόσφ προσ
πίπτει περισσότερον εΐς τήν άντίληψιν καί τόσφ 
λογικωτέρα καθίσταται ή πίστις.

Έκ.τών διασημοτέρων εικόνων τής Σταυρώ
σεως είναι ή τοΰ Ραφαήλ. Ό Χριστός είναι 
εσταυρωμένος έπί πανυψήλου σταυρού· δύο μι
κροί άγγελοι ιπτάμενοι εΐς τό κενόν συλλέγουν 
εντός δοχείων τό εκ τών πληγών ρέον αίμα. 
Παρά τούς πόδαςτοϋ εσταυρωμένουϊστανται άφ’ 
ενός ή ’Παρθένος όρθια καί ό 'Ιερώνυμος γονυκλι
νής, κτύπων τό στήθος του διά λίθου, καί άφ' 
ετέρου ό άγ. Ιωάννης καί ή Μαγδαληνή γονυ
κλινής, βλέπουσα πρός τον ουρανόν.

Ό Ροϋμπενς είκόνισε τόν Ίησούν ,κλίνοντα 
τήν κεφαλήν πρός τά εμπρός. Ό Ρωμαίος στρα
τιώτης λογχίζει τήν πλευράν του, ένφ ή Μαγ
δαληνή γονυπετής τόν ικετεύει· δεζι? ΰψοΰται 
ό πιστεύσας ληστής μέ γενειάδα λευκήν, καί 
άρίστερ^ ό άπιστος ληστής- μέ μελανήν κό
μην έκπνέων, ένφ δ δήμιος .κατέρχεται έκ τού 
σταυροΰ διά κλίμακος. Ή Παρθένος μεταξύ 
τοϋ Άγ. Ίωάννου καί τής Μαρίας τού Κλεωπά
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Von Gebliardt. *O μυβτικΟ; δεΐηνος

μέ τάς χείρας ηνωμένας, περίλυπος, βλέπε', 
πρός τον ουρανόν. Ή είκών αυτή τοΰ Ρού- 
βενς (1620) εύρίσκεται εις τό μουσείον τής
Άμβέρσης. Καί άλλοι καλλιτέχναι, ο Βάν- 
Δίκ, ό Ρέμβραντ, ό Βελασκέ, 0 Prud' how, 
ένεπνεύσθησαν άπό τόν Γολγοθάν. Έκ δ· τών 
νεωτέρων οί Deger, Singel, Stykn 'lnten- 
baeh, Roger, Beraud, Plockhorst, Dietrich 

Dore κλπ. Άλλ’ ό περιεργότερος όλων είναι ό 
’Εσταυρωμένος τοΰ von Gebhardt. Ό Χριστός 
εχει σχεδόν έκφύγη τοΰ σταυρού καί κρέμαται 
τό στήθος εις τό κενόν καί μόνον αί χείρες συγ- 
κρατοϋν τό σώμα.

Έκ τών κορυφαίων ’Ελλήνων ζωγράφων, ούτε 
ό Γύζης, ούτε ό Λύτρας, ούτε ό Ίακωβίδης 
ήσχολήθησαν ν’ άπεικονίσωσιν τόν Ίησοΰν. Ό 
Θεοτοκόπουλος (Griego) έζωγράφισε τήν Σταύ- 
ρωσιν,είναι δέαίίτηάπότά ωραιότερα εργάτου.

Ή Άποκαθήλωσις καί ό Ενταφιασμός τοΰ 
Χρεστού έδημιούργησαν αριστουργήματα έν τή 
τέχνη. Ποικίλαι είναι αί άπεκονίσεις.Ή «’Απο
καθήλωσες» ή έν τφ καθεδρικφ ναφ τής Αμ
βέρσας είναι άριστούργημα. Τό έργον έγραψεν ό 
Ρούβενς τφ 1612, άναφέρεται δέ ώς ιστορικόν 
ότι ώς αμοιβήν τής εργασίας του έλαβε 2,400 
φιορίνια καί. . . εν ζεύγος χειροκτίων διά τήν 
γυναίκα του I

Τόν « ’Ενταφιασμόν» έξόχως είκόνισαν ό Τισι- 
ανός, ό Μαντένια, ό Τιντορέτος, ό Ραφαήλ. Ή 
πρώτη εΐκών εύρίσκεται εις τό Λούβρ τών ΙΙαρι- 
σίων ό. Νικόδημος, ό Ιωσήφ άπό Άρειμαθίας 
καί είς μαθητ έ,ς τού Ιησού κομίζουν τόν νεκρόν είς 
τόν τάφον,οστις ώρύχθη είς τους πρόποδας όνος λό
φου. Άπωτέρω ό ’Ιωάννης άκολουθεί ύποβαστα- 
ζων τήν Παναγίαν ένούσαν άπελπιστικώς τάς 
χείρας. Ή δεύτερα- είνε χαλκογραφία- τό σώ
μα τού ’Ιησού αναπαύεται εντός σινδόνης, ής 
τά άκρα κρατούν ό Νικόδημος καί ό Ιωσήφ· 
ή Παναγία εχει. βύθισή τήν κεφαλήν είς τά 
γόνατα μιά; γυναικός, ένφ ή Μαγδαληνή ύψοί 
τήν χεΐρα. Είς τήν εικόνα τοΰ Τιντορέτου ό

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Ιωσήφ μετά τριών άνδρών φέρουν τό 
σώμα .τού Χριστού- είς άγγελος μέ 
ήνεωγμένας πτέρυγας κρατεί τόν ά- 
κάνθινον στέφανον- είς τό βάθος όΓολ- 
γοθάς μετά τών τριών σταυρών- οί 
δύο λησταί άκόμη κρέμανται- ή Πα
ναγία λιπόθυμος καί ή Μαγδαληνή 
γονυκλινής.

Είς τό Βατικανόν υπάρχει ό «’Εν
ταφιασμός» τού Καραβάζ. Παρίστα- 
ται κατά τήν ταφήν Μαρία ή Σα
λώμη, ή Μαγδαληνή καί ή Παναγία 
μέμελανόν πέπλον. Ό Βάν Ούρλεύ εί- 
κόνισεν τόν Χριστόν θρηνούμενον κατά 
τόν ενταφιασμόν ύπό τών μυροφόρων- 
ή κεφαλή τού Χριστού κλίνει πρός

τά αριστερά- αί Μυροφόροι τδν έναγκαλίζονται. 
Τό εργον εύρηται είς τό μουσείον τών Βρυξελλών. 
Ό Giotto έζωγράφισε τόν ’Ενταφιασμόν είς τήν 
έκκλησίαν Santa Maria dell Arena τής ΙΙα- 
δούης. Περικυλοΰσιτόν νεκρόν, δν άρτι έπί σινδό- 
νος άπεκόμισαν, οί μαθηταί και αί μυροφόροι, 
ένφ ή Παναγία τόν άσπάζεται, άνωθεε δέ δέκα 
άγγελοι περίίπτανται.

Ό Botticelli είκόνισε επίσης νεκρόν τον 
Ίησοΰν, τό έργον του δέ κοσμεί τό μουσειον τού 
Μονάχου. Ό Γολγοθάς ύπό όλιγωτέρων ζωγράφων 
άνεπαρεστάθη, άλλ’ ύπερέχει ό τού Βερονέζ. Ή 
έπιστροφή έκ τού Γολγοθά τού Ouderaa (Πι
νακοθήκη τόμ. Γ. τεύχ. Λ.) είνε υπέροχος.’Εκ
κεντρικός είνε ό Γολγοθάς τοΰ Φέρστερλιγγ, έν 
τφ όποίφ είκονίζονται Ναίάδες, Κένταυροι πά- 
λαίοντες μέ τίγρεις, πρωινή δρόσος κλπ. δπως 
περίερ^ ος είνε καί έν τφ μουσείφ τής Βιέννης 
ή εορτή τών Αγίων Πάντων τού Dilrer, iv ή 
κυριαρχεί ό ’Εσταυρωμένος. Έκ τών’Αναλήψεων 
τού Σωτήρος είνε άξια πολλοΰ λόγου ή τού 
Paiermann (Πινακοθήκη τόμ. Γ. τεύχος ΚΖ). 
Καί έν τή γλυπτική άνεπαρεστάθη δ Χριστός 
έν ταίς καθολικαΐς Εκκλησίας;. . Κ

Murillo Ή Άνάληψις τή; Θεοτόκου
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ

ο ζήτημα τής 
'Ομηρικής ’Ιθά
κης. πεοί τήν 
λύόιντοΰδποίου 
φιλόλογοι. γεω
γράφοι καί άρ· 
χαιολόγοι μετά 
ζήλου και άμίλ- 
λης ήσχολήθη- 

σαν καί περί τοΰ όποιου πολλά έγράφηόαν καί 
πολλαϊ γνώμαί καί θεωρίαι καί ύποθέσεις Εξηνέ · 
χθηόαν καί διετυπώθησαν, προσέλαβεν Ιπ'Ιΰχά.· 
των νέαν μορφήν καί εΐπερ ποτέ καί άλλοτε 
έφείλκνσεν έφ’έαυτό τήν προσοχήν τών έπι- 
ότημόνων κάί τών Ενδιαφερομένων έν γίνει. Ή 
έπ’αύτοΰ ύπό τοΰ κ. Ddrpfeld, διευθυντοΰ τής 
έν Άθήναις Γερμανικής αρχαιολογικής Σχολής, 
Εξενεχθεΐόα νέα θεωρία, παρουόίαδεν αύτό ύπό 
δλως διάφορον δφιν, ηύρυνε τό πεδίον τής έ- 
ρεύνης καί έγένετο αιτία νέων Ερευνών καί νέων 
μετοξύ τών Επιστημόνων συζητήσεων. Τό ζή· 
τημα ήδη’ άνεκινήθη μετά πλείονος ή κατά τό 
παρελθόν ζωηρότητος, οϋ μόνον δ’ οί είδικώτε- 
ρον περί τά τοιαΰτα ασχολούμενοι, άλλ’άπλώς 
είπεΐν πάντες οί όπωςδήποτε Ενδιαφερόμενοι 
καί τών 'Ομηρικών ίπών μεμνημένοι έστρεψαν 
τήν προσοχήν αύτών έπ’αύτοΰ καί μετ'Ενδια- 
φέροντος ήρξαντο μελετώντες καί Εξετάζοντες 
αύτό ύπό τήν νέαν ταύτην φάόιν, είςήν διά 
τής θεωρίας τοΰ ρηξικελεύθου άρχαιολόνου είσ- 
ήλθε

Πέντε άκριβώς παρήλθον έτη, άφ'Λς Εποχής 
ό κ. Dfr'pfdd καθίδτη γνωστήν τήν έπί τοΰ ζη
τήματος τούτον γνώμην αύτοΰ καί διετύπου 
τήν παράδοξον θεωρίαν ότι ‘Ομηρική ’Ιθάκη δέν 
εΐνε ή μέχρι σήμερον φέοουσα τό ένδοξον τοΰτο 
δνομα καί Επ’ τόσους αιώνας ώς πατρίς τοΰ Ό- 
δυσσέως τιμωμένη νήσος τοΰ Ίονίου ΓΙελάγονς, 
άλλ' ή γείτων ταύτι,ι Λεύκάς. Τά πρός καταρτι. 
άμόν τής θεωρίας ταύτης άπαιτούμενα στοιχεία 
καί τά πρός'ύποδτήριξιν αύτής Επιχειρήματα 
ήρόσατο ό κ. Dorpfeld έκ τοΰ έπους αύτοΰ. οΰτω 
δ* έθεμελίωσε ταύτην, ώς φρονεί, Επί θεμελίων έ- 
δραίων καί'βάόεων άκλονήτων. Π90ς ϊδρυόιν 
τικ νέας ταύτης θεωρίας ήνάγκασεν αύτον ή 
δυσχέρεια, είς ήν εύρέθη. ώς καί πάντες οί άρ- 
χαΐοι καί νεότεροι φιλόλογοι, άρχαιολόγοι καί 
Ιρμηνενταί τών Όμηοικών Επών, περί τόν κα
θορισμόν τών διαφόρων, Εν τοίς έπεόι μνημο- 
νευομένων μερών καί τοπόγραφικών σημείων 
τών άναφερομένων είς τάς νήσους καί χώρας 
τάς τό βάσίλειον τοΰ ’Οδησσέως άποτελούόας 
καί τόν συμβιβασμόν τούτων πρός τήν σημερι
νήν κατάόταόιν. Γίνε πανθομο.’.ογούμενον. δτι 
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αί μαρτυρία ι τοΰ έπους δέν συμφωνοΰσιν ούδέ 
συμβιβάζονται έν πάθι πρός τήν παράδοδιν καί 
τήν πραγματικότητα- τοΰτο δ’ύπήρξεν ή Α
φορμή τών μακρών καί άγονων μεταξύ τών Ερ
μηνευτών τών ‘Ομηρικών ίπών και τών Αρχαίο- 
λόγων συζητήσεων καί Επιστημονικών διενέ
ξεων καί τών ποικίλων καί Ενίοτε παραδόξων 
καί βεβιασμένων θεωριών καί Ερμηνειών, δι’ών 
έκάστοτε έπειρΑΟησαν τά άάαφή ταΰτα καί σκο
τεινά χωρία τοΰ 'Ομήρου νά ΟαφηνίΟωδι καί 
διαφωτίόωσι.

Μακρύς λίαν θά καθίστατο ό λόγος καί ίκτός 
τοΰ σκοπού τής ήμετέρας διατριβής θά ήτο, άν 
έηεχειροΰμεν νά έκθέσωμεν ένταΰθα, έστω καί 
όυντόμως. τήν ιστορίαν τοΰ ζητήματος καί νά 
παραθέσωμεν τάς διαφόρους γνώμας καί ύπο 
θέσεις τάς έπ’αύτον έξενεχθείσας καί νά έξε· 
τάσωμεν τά ύπέρ ή κατά Επιχειρήματα, τά ό- 
ποία έκ τοΰ έπους τοΰ Ενιαχού άληθώς γριφώ- 
δους καί βρίθοντος Ασαφειών καί άοριότολογιών 
καί πάόης τής έντέχνου περικοσμήσεως καί 
κατά τό δοκοΰν καί συμφέρον τφ ποιητμ μετα
βολής καί παραότάσεως τών περιεχομένων ,έν 
αύτώ άρυόμενοι μετεχειρίσθησαν έν τμ διεξα
γωγή τοΰ Επιστημονικού τούτου άγώνος οί 0υ· 
ζητηταί Σκοπός ήμών ένταΰθα είνε τήν τελευ- 
ταίαν θεωρίαν, τήν όμολογουμένως πασών τολ- 
μηροτέραν, άπλώς νά έκθέσωμεν, δπως ταύτην 
λεπτομερώς πως καί ύπό τήν τελειοτέραν αύτής 
μορφήν παρουσιάσωμεν είς τούς Ενδιαφερομέ
νους. ΔημοΟιευθείΟης μάλιστα πρό ολίγου χρό
νου τής νέας τοΰ κ. DOrpfeld Οχετικώς πρός τό 
ζήτημα πραγματείας, τής έπιγραφομένης "Leu- 
kas> zwei Auf‘a’ze uber das homerische Ithaka, Δ- 
tlien 1905, έν ι) αναδημοσιεύεται Λ θεωρία μετά 
ττνων νεωτέρων ποοόθηκών καί τροποποιήσεων 
ύπό τοΰ κ. DAi-pfeld έπενεχθεισών, εύκαιρον. έ- 
θεωρήδαμεν έπί τμ βάσει τής πραγματείας ταύ
της καί προφορικών τινων διασαφήσεων καί Ε
πεξηγήσεων, Ας ό κ DOrpfeld πάνυ προθύμως 
παρέσχεν ήμίν Εσχάτως Εν Άθήναις, νά έκθέ
σωμεν τά της θεωρίας ταύτης. ήτις, ώς προεί- 
pniat, ού μικρόν ίντύπωδιν είς τού< κύκλους 
τών Επιστημόνων παρήγαγε καί προώριόται βε
βαίως όπουδαίαν θέσιν έν τή ίστορίμ τοΰ ζητή
ματος τής‘Ομηρικής Ιθάκης καί τής Όμηρι- 
κής Γεωγραφίας έν γένει νά καταλάβμ. Τούτου 
Ενεκα άπέχομεν πάσης Αυζητήσεως καί κρίόεως 
Επ' αύτής- είς άλλους είδικωτέρους άπόκειται 
νά έπιληφθώάι τής μελέτης καί τοΰ Ελέγχου τών 
στοιχείων καί Επιχειρημάτων τής νέας θεωρίας 
καί ν’ άποδείξωσιν, άν όντως ότηρίζηται αύτη, 
κατά τήν φρΑΟιν τοΰ έξενεγκόντος αύτήν. Επί 
στερεών καί άκλονήτων θεμελίων. Φρονοΰμεν 
άλλως τε δτι εΐς τά τοιαύτης φύόεως ζητήματα 
μόνον αί Ανασκαφαί πρέπει νά θεωρώνται ώς 
ή λυδία λίθος καί ό γνώμων τής όρθότητυς ή 

πλημμελείας τών ήροτβινομένων λύάεων κ&ί 
γνωμών. Αί Οιωρητικαϊ λύσεις, δσον τέλειοι 
καί άν φαίνωνται. ούδέποτε πρέπει νά θεωρών· 
ται οριστικοί καί ούτως είπείν τελεσίδικοι· μα- 
κρά πείρα έπί τοΰ προκειμένου διδάσκει ήμίς 
ότι όφείλομεν πάσαν τοιαύτην λύσ«ν μετ’έπι· 
φυλάξεως ν’ άποδεχώμεθο- διότι ποόάκις δεν 
-συνέβη θεωρίαι τέλειοι κατά τό φαινόμενου καί 
Ακαταμάχητοι νά διαλύωνται ώς ιστός άοάχνης 
καί νά έκμηδενίζωνται είς τό πρώτον κτύπημα 
τή· σκαπάνης! Ούδείς δ’ άγνοεΐ οϊας Εκπλήξεις 
παρουδι&ζει ένίοτε ή σκαπάνη καί μετά πόσης 
τραγικής Ειρωνείας άπαντςί διά τών πραγμάτων 
είς τάς εύφί&βτέρας καί κοιτικωτέρας κατά τό 
φαινόμενον θεωρίας καί εικασίας.

Τά χωρία τής ΌδυΟόείας καί Ίλιάδος τάνα- 
φερόμενα είς τό γεωγραφικόν μέρος ύπήρξαν, 
ώς προείρηται. Αφορμή τών συζητήσεων παρά 
τε τοϊς άρχαίοις καί τοίς νεωτέροις έρμηνέυ- 
ταΐς. Έν τμ Όδυσσείρ <ι< 21—24) μνημονεύον
ται ώς άποτελοΰόαι τό βασιλείου τοΰ Όδυσσέως 
πολλοί νήσοι, ών τέσσαρες Αναφέρόνται όνομα- 
δτί, αί ’Ιθάκη, Δουλίχιον. Σάμηκαί Ζάκυνθος· 
αί τέσσαρες αύται νήσοι άναφέρονται καί Εν άλ· 
λοις τής ’Οδύσσειας χωρίοις (α, »4δ, π, ial; «αί 
είς τόν 'Ομηρικόν ύμνον πρός τόν ’Απόλλωνα 
(στίχ 25ο). Έν τφ έν τι) ίλιάδι όμως καταλόγφ 
τών νεών (Β. 63ι) άναφέρονται έν μέρει άλλοι 
νήσοι ώς άνήκουσαι είς τό βαόίλειον τοΰ Ό- 
δυσσέως, αί Ιθάκη, Νήριτον, Κροκύλεια, Αίγί 
λιφ, Ζάκινθος καί Σάμος. Άλλ' αί έν τμ Όδυσ- 
θεία άναφερόμεναι τέσσαρες νήσοι όέν άνευρί- 
σκοντυ πράγματι δέ τρεις μόνον ύπήρχον, αί 
Ιθάκη. Κεφαλληνία καί Ζάκυνθος, καί Επειδή 
Επι τών τριών τούτων νήσων ήδύναντο νά δια- 
νεμηθώόι τά τρία 'Ομηρικά ονόματα Αποδιδο- 
μένου τοΰ όνόματος Ιθάκη είς τήν κατά τούς 
ιστορικούς χρόνους και πάντοτε μέχρι σήμερον 
φέρουάαν τοΰτο νήσ<·ν, τοΰ όνόματος Σάμη είς 
τήν Κεφαλληνίαν, έφ'ής κατά τούς ιστορικούς 
χρόνους Εκειτο ή Σάμη, καί τοΰ ονόματος Ζάκυν
θος είς τήν μέχρι σήμερον κάλουμένην νήσον, 
ή έλλείπουόα τετάρτη νήσος ήτο τό Δουλίχιον. 
ΙΙερί τής θέόεως τοΰ Δουλιχίου ήγέρθη μεγάλη 
παρά τοίς άρχαίοις συζήτηόις καί ποικίλοι γνώ- 
μαι έξηνέχθησαν, ών τινας διέσωόεν ό Στρά
βων ούτω τινές, ώς ό 'Ελλάνικος, παρεδέχοντο 
δτ< Δουλίχιον ήτο όλόκληρος Α νήσος Κεφαλλη
νία, άλλοι, ώς ό Φερικύδηςκαι Παυσανίας,Δου
λίχιον έθεώρουν τήν χερσόνησον τής Κεφαλλη
νίας Παλικήν πιότεύοντες είς τήν γεωγραφικήν 
αυθυπαρξίαν αύτής κατά τούς άπωτάτους χρό
νους· ό Στράβων άπορρίπτων τής γνώμας ταύ- 
τας ώς μή συμβιβαζομένας πρός τό 'Ομηρικόν 
κείμενον (ταΰτα δ' ούχ Ομηρικά) Ανευρίσκειτό 
Δουλίχιον μεταξύ τών Έχινάδων νήσων, ών μία 
Εκαλείτο έπί τών χρόνων αύτοΰ Δολίχα (Στράβ. 
Γεωγρ. X).

Ποικιλώτεραι καί παραδοξότεραι είναι τών 
νεωτέρων αί γνώμαι περί τής θέόεως τοΰ 'Ομη
ρικού Δουλιχίου τινές τούτων παραδέχονται τήν 
γνώμην τών Αρχαίων τών φρονούντων δτι Δου
λίχιον εΐνε ή Παλική χερσόνησος τής Κεφαλλη

νίας· άλλοι όυμμεριζόμενοι τήν γνώμην τοΰ 
Στράβωνος άναζητοΰσότοΰτο μεταξύ τών Έχι- 
νάδων ή Επί τής άκαρνανιακής άκτής κατά τάς 
έκβολάς τοΰ Άχελφον ποταμού, ένω’ άλλοι ού 
μόνον πρός άλλας τών παρακειμένων νήσων 
στρέφουόι τά βλέμματα καί,άναζητοΰόιν έν αύ· 
ταΐς τό Δουλίχιον,άλλάκαί ύπό.τήν Επιφάνειαν 
έτι τής θαλάσσης έπεκτείνουσι τάςζέρεύνας αύ
τών· οΰτω ό Ge)l θεωρεί 6>ς Δουλίχιον τήν νη
σίδα Κάλαμον, ό Βέι-ard τό Μεγανήόι, ό Dodwell 
φρονεί δτι τό Δουλίχιον έκειτο κατά τήν ΝΑ ά· 
κραν τής Κεφαλληνίας δτι δέ κατεποντίσθη, 
ίχνη δ' αύτοΰ θεωρεί τάς κατά τήν θέσιν Κά
καδα παρά τό . άκρωτήριον Μοΰντα ύφάλους. 
Είς τήν Εγγύς τών τριών τούτων νήσων κειμέ- 
νην έτέραν, τήν Λευκάδα, δέν έότρεφον οί Αρ
χαίοι τά βλέμματα καί ούδείς αύτών έσκέφθη νά 
συμπεριλάβμ καί. ταύτην εΐς τόν Αριθμόν τών 
ύπό τοΰ ’Ομήρου'άναφερομένων νήσων, διότι 
παρεδέχοντο τότε δτι Λ Λεύκάς κατά τούς ‘Ομη
ρικούς χρόνους ήτο χερσόνησος τής ’Ακαρνα
νίας, ώς τοιαύτην δ’Εθεώρουν αύτήν ώς τήν 
ύπό τοΰ*'Ομήρου άναφερομένιιν ι’Ούυόσ. ω 3γΚ) 
Ακτήν ήπείροιο, μόνον δε τόν Ζ’π. X. 
αιώνα οί κ°ρίνθιοι διώρι ξαν τόν τήν νήσον ταύ
την μετά τής Στερεάς ένοΰντα ισθμόν καί μετ- 
Εβαλον ούτω τήν χερσόνησον είς νήσον κατά 
τήν ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος λέγοντας 
περί Λευκάδος.

■Αύτη δ’Αν το παλαιόν μέν χερρόνησος τής 
Άκαρνάνων γής καλιί δ’αύτήν ό ποιητής Α
κτήν ήπείροιο, τήν περαίαν τής 'Ιθάκης καί 
τής Κεφαλληνίας ήπειρον καλών.. Αύτη δ' έστιν 
ή ’Ακαρνανία .. Κορίνθιοι δέ πεμφθέντες ύπό 
Κυ-φέλου καί Γαργάόου. ταύτην τε κατέσχον ιήν 
Ακτήν κάι μέχρι τοΰ Αμβρακικοΰ κόλπου προ- 
ήλθον καίτής χερρονήσου διορύξαντες τόν ισ
θμόν έποίησαν νήσον τήν Λευκάδα καί μετε- 
νέγκαντες τήν Νήριτον έπί τον τόπον, δς ήν 
ποτέ μέν ισθμός νύν δέ πορθμός γεφύρμ ζευ
κτός, μετονόμασαν Λευκάδα (Στράβ Βι§λ- Χ)«.

Άλλ' ό κ. DArpfeld Ακριβώς Ενταΰθα νομίζει 
δτι εύρε τήν κλείδα τού άλύτου τούτου αινί
γματος, δπερ άπό τών Αρχαίων χρόνων άπη- 
σχόληόε τούς γεωγράφους καί φιλολόγους, διότι 
παραδέχεται δτι ή Λουκάς κατά τούς 'Ομηρι
κούς χρόνους —ώς καί πάντοτε — ήτο νήσος, 
πάντοτε δέ νήσος έθεωρεΐτο καί ούδείς ποτέ ώ· 
νόμαόε ταύτην χερσόνησον. ’Ακριβής έρευνα 
τοΰ μεταξύ Λευκάδος καί Στερεάς πορθμού, 
τοΰ πλέον τών βοο μέτρων εύρος Εχοντος. άπο· 
δεικνύει, ώς φρονεί ό κ Ddrpfetd, Αληθή τόν 
ισχυρισμόν αύτοΰ τούτον ουδέποτε, λέγει, ύ- 
πήρξεν αύτόθι ισθμός φυσικός όυνδέων τήν νή
σον μετά τής άπέναντι Στερεάς, μόνον μεγάλη 
λωρίς όχηματιόθεΐσα ύπό τής διά τών κυμά
των τής θαλάσσης προόκομιζομένης άμμου κατά 
τό βόρειον άκρον τής νήσου παρενέβαλλε πάν* 
τότε ώς καί νύν παρεμβάλλει κώλυμα είς τόν 
διά τοΰ πορθμού πλοΰν, άλλά δέν σχηματίζει 
ισθμόν τήν νήσον μετά τής ’Ακαρνανίας συν- 
δέοντα· ταύτην δέ τήν λωρίδα διώρυξαν οί Κο· 
ρίνθιοι κατά τά τέλη τοΰ Ζ’. π· Χ· αίώνος καί 
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Eic τήν έρημον Καραβάνιον Βεδουίνων

ταύτην έννοεΐ ό Στράβων, δάτις μίι ειεριγρά- 
φων τούς τόπους έξ αυτοψίας φαίνεται im έφαν· 
τάόθη ταύτην ώς ισθμόν, δι’ ού ή Λεύκάς Ουν· 
είχετο μετά της 'Ακαρνανίας ούόα οΰτω ταύτης 
χερσόνησος. Άλλ’Λ ταινία αύτη δέν έβράδννε 
καί πάλιν νά Οχηματιόβμ διά τών ύπό της Οα- 
λάόόης διαρκώς φερομένων "καί όυάόωρενομέ· 
νων έκεί χαλέκων καί ψάμμου, οΰτω δ' ό πόρος 
πάλιν έκλείάθη, ούτως ώότε κατά τήν μαρτυ
ρίαν τοΰ Θουκυδίδου Οι». #ι. ’) έπί τού Πίλο· 
ποννηάιακοΰ πολέμου τά πλοία Λδύναντο νά 
όύρωνται ύπέρ τόν άχηματιΰθέντα τούτον ισ
θμόν Διά τοΰτο παρίότατο έκάοτοτε άνάγκη νά 
διανοίγηται ό πόρος, τοΰτο δέ έπραξαν οί "Ρω
μαίοι. οί 'Ενετοί καί οί Άγγλοι δεάπόόαντες 
άλληλοδιαδόχως τής νήσου. Νοτιώτερον τής 
λωρίδος ταύτης κεϊνται σύνδεσμοί τινες μεταξύ 
τής Λευκάδος καί ’Ακαρνανίας, άλλ’ ούτοι είναι 
τεχνητοί βραχίονες ή γέφυραι ή μεταγενέστεροι 
έπιΟωρεύόεις ίλύος άνήκουόαι είς ίότορικούς 
χρόνους καί τούτου ένεκα μή δυνάμεναι νά λη· 
φθώσιν ύπ’ δψει δια.την έποχήν τ<.ΰ έπους.

’Εάν λοιπόν ή Λεύκάς πάντοτε μέχρι σήμερον 
ήτο νήσος, εί καί κατά καιρούς ό μεταξύ ταύ
της καί τής ’Ακαρνανίας πορθμός δέν ήτο πλω
τός. καί έάν λάβωμεν ύπ’ δψει δτι ή πρόσχωσές 
άπό τών παναρχαίων χρόνων έπί μάλλον καί 
μάλλον αύξάνεται, δέν πρέπει νά 'θεωρήόωμεν 
ώς βέβαιον, συμπεραίνει ό κ. IWrpf-l I, δτι πρό 
τριών χιλιάδων έτών. όπότε ήπρόόχωσις ήτο μι- 
κροτέρα. Λ Λεύκάς είχε μάλλον έκπεφρασμένον 
νησιωτικόν χαρακτήρα ή σήμερον ;Άλλά'καί άν 
ύποτεΟμ δτι ή Λεύκάς κατά τό άκρον άύτής δι’ 
όρατοΰ Ισθμού ήτο ήνωμένη μετά τής Στερεάς 
(πράγμα, τό όποιον πραγματικός δέν άυνέβαινε) 
καί πάλιν ό "Ομηρος ώς νήσον θά έχαρακτήριζε 
ταύτην, ώς οί άρχαΐοι Έλληνες τήν Πελοπόν
νησον ώς νήσον άν ι ελαμβάνοντο καί νήσον τοΰ 
Πέλοπος αύτήν ώνόμαάαν.

(‘Enetai αννίχεια). Αθ. ΑΕΚΑΤΣΑΣ .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

Ό Μ;σσονΰ προσεκλήθη ποτέ εις τόν οίκον Πα
ρισινού εκατομμυριούχου ί'να συμμιτάοχη έπ’ισή- 
μ.ου γεύματος.

Ό ζωγράφος μετέόη και παρεκάθησε μετά τών 
επισήμων κικλημίνων είς πλουοίαν τράπεζαν. Τήν 
στιγμήν καθ’ήν προσεφέροντο τά επιδόρπια, ή κυ
ρία του εκατομμυριούχου επλησίασε τδν ζωγράφον 
θίσασα προ αύτοΰ μέγα λεύκωμα έν τφ όποίω οί 
καλλίτεροι ζωγράφοι τής εποχής, ξένοι και Γάλ
λοι, ειχον ζωγραφίσει διάφορα σκίτσα μέ τήν ύπο- 
γραφήν των.

— ’Ελπίζω δτι θά λάδητε τήν καλωσύνην, είπε 
πρός τόν καλλιτέχνην ή κυρία εκατομμυριούχου 
μετά γλυκύτητος, εις άνάμνησιν τής έπισκέψεως 
μέ τήν οποίαν ό οίκος σας τιμά, νά ζωγραφίσητε 
κάτι εις τό λεύκωμα τοΰτο.

Ό μέγας ζωγράφος χωρίς νά χάση μίαν στι 
μήν. έλτδε τό μολυβδοκόνδυλον τό όποιον είχε πφό- 
χειρον καί εντός ολίγων λεπιών έζωγράφησε τήν 
μορφήν ενός Ιππότου.

Δέν ήρκέσθη δμως εις τοΰτο, άλλά έγραψε με
ταξύ τών σπίλων τοΰ ίππου, εις έν μέρος τό όποιον 
δεν περιέπιπτεν ευκόλως εις τα δμματα ενός παρα- 
τηρητοΰ τήν έπομένην παρατήρησιν.

βΜέ αυτό έπλήρωσα τό γεΰμά μου».
Κατόπιν υπέγραψε καί έπέστρεψε τό λεύκωμα 

είς τήν έύγενεστάτην κυρίαν.
’Εννοείται ότι αίίτη. μετά τήν άποπάλυψιν τής 

σημειώσεως τοΰ ζωγράφου, ουδέποτε συνεχώρησε 
τούτον, ούτε προσεκάλεσεε αΰτόι εις τα γεύματά 
της εκτοτε. '

ΤΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ }
Τά όχυρώματα διέσωσαν την ελευθερίαν τής 

Κέρκυρας, ήτις γενναίως άντέστη είς τάς σφο- 
δράς προσβολάς τοΰ έχθρούκαί διατηρούσα οΰ
τω τήν ελευθερίαν έγένετο επωφελής είς τόν ελ
ληνισμόν.

Τά πράγματα μετεβάλλονΤο. Ή ισχυρά και 
δυνατή θαλασσοκράτειρα έδολοφονεΐτο ύπό τού 
Βοναπάρτου καί συνέπεια υπήρξε νά καταλά- 
βωσιν οί δημοκρατικοί Γάλλοι τήν Κέρκυραν καί 
τάς λοιπάς νήσους τφ 1797 .Έκτοτε ή 'Επτά
νησος ΰπέστη περιπέτειας τινάς, έγένετο άνε- 
ξάρτητος πολιτεία μετά έπτανησίου Ήγεμόνος 
και επειτα επαρχία τής γαλλικής Αυτοκρατο
ρίας και τέλος έκ νέου ανεξάρτητος τφ 1815 
ύπό τήν προστασίαν έτέρας θαλασσοκρατείρας, 
τής ’Αγγλίας.

’Από τής γαλλικής κατακτήσεως ηρξατο ή 
δρασις τού νησιδίου Βίδου, τής αρχαίας Πτυ- 
χίας. ’Εν τή νησίδι ταύτη υπήρχε λαμπρός ε
λαίων, δν κατέστρεψαν οί Γάλλοι χάριν τών ά- 
νεγερθέντων οχυρωμάτων. Οί δημοκρατικοί Γάλ
λοι ώνύμασαν τό νησίδριον τούτο της ΕΙρήνης: 
lie de la PaiX· Κατά τήν πολιορκίαν τής 
Κέρκυρας τφ 1799 ύπό τού ρωσσο - τουρκικού 
στόλου, έπί τέσσαρας μήνας, άφοΰ μετά φοβερόν 
κανονιβολισμόν τό Βίδο έκυριεύθη έξ έφόδου, ή 
πόλις δέν ήδύνατον* άντιστή'1). Ή ‘Εητάνη- 

αος Ποληιία δέν ήδύνατο νά σκεφθή περί ό-

1/. Πρβλ. Relazione dell' assedio di Corffi e sua co- 
pitolazione. Corfu 1799.’ 

χυρώσεως τής Κέρκυρας, άλλ’ ό Ναπολέων, γε- 
νόμενος κύριος έκ νέου τής νήσου, διέταξε τήν 
ένίσχυσιν τής χώρας. Τφ 1807 φκοδόμησαν οί 
Γάλλοι κατά τάς πλευράς τού στομίου τού Γου- 
βίου νέα τηλεβόλοστάσια. Νέα όμως σοβαρά ο
χυρώματα έγένοντο έπί 'Αγγλικής Προστασίας.

Έν τούτοις ή οχυρωτική είχε μεταβληθή άπό 
τών ένετεκών χρόνων, Ή τέχνη αΰτη ητο διά
σημος σχεδόν μέχρι τού γάλλου Vaubatl καί 
τού όλλανδού Cohorn. ’Από τού 1816 εμφα
νίζεται έν Γαλλία τό πολυγωνικόν μέτωπον. 
’Αλλ’ έν Ίταλίφ καί Γερμανΐφ ή οχυρωτική 
προώδευε, συνεπώς ή όχύρωσις τής Κέρκυρας εί- 
χεν ανάγκην μεταρρυθμίσεως.

Ό τειχισμός τής πόλεως ητο πλέον άχρη
στος. Αί τελευταΐαι πολιορκίαι καί επιθέσεις 
ειχον φέρει ζημίας είς τά οχυρώματα.

Ή ’Αγγλία ώχύρωσε μέ νέον σχέδιον τήν 
Κέρκυραν καί φκοδόμησε νέους στρατώνας ω
ραίους.

Τή 19 Μαρτίου 1825 ή Βουλή τής 'Επτά
νησου έψήφισεν : αΤά οχυρώματα τών Κορφών 
ικαι έκεΐνα τού νησίου Βίδου θά έπισκευα- 
«σθώσι και θά λάβουν κάθε άναγκάίαν έπιδκίρ- 
»θωσιν, ή οποία θά τά άποκατασταίνη τέλεια».

Έπί τφ σκοπφ τούτφ έψήφισε 164 χιλιά
δας λέρας στερλίνας. Τής άποφάσεως ταύτης 
προηγείτο προοίμιον, δπερ πρός τοΐς άλλοις έλε- 
γεν: «’Επειδή με τδ νά εύρίσκωνται τά όχυ- 
»ρώματα τών Κορφών κατά τό παρόν είς ά- 
ϊθλίαν κατάστασιν καί έτοιμα νά κρημνισθώσι, 
«καθώς καί έκεΐνα τού Νησίου Βίδου έλλειπή
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»καΐ άτελίίωτα, φέρει πολλά ή επισκευή καί 
«ή άποτελείωσις τών αύτών, διά νά ήμποροΰν 
»νά προφυλαχΟούν άπό κάθε λίγης έξαφνον 
«προσβολήν καί έπειδτ έγινε σκέψις επάνω εις 
«την άξιοσεβαστίν αναφοράν τής 12 Δεκεμβρίου 
«1824 σημειωμένην την A. Ε. τοΰ Λοοδ Με- 
«γάλου Άρμοστοΰ τοΰ Βασιλέως καί προστά- 
«του διαληπτικήν τών προσταγμάτων τής Με- 
«γαλειότητός του «πάνω εΐς την ουσιώδη καί 
«χρειώδη ταύτην ύπόθεσιν ...»(’).

Τγί δέ 1 ’Ιουνίου 1833 ή Βουλή πρός τοίς 
άλλοις αποφασίζει τά εξής; «4. Ή Νομοθε- 
»τικη Συνέλευσις Οά καθυποβάλη μίοιν ύπο- 
«κλινή καί πλήρη σέβας διακοίνωσιν εΐς τήν 
»Α. Μ. τόν Προστάτην Βασιλέα διά νά προσ- 
«καλέση τήν προσοχήν τοΰ Α. Μ. εΐς τήν δια- 
«τήρησιν τών σωζομένων φρουρίων εΐς τήν έπο- 
«χην τοΰ 1815 καί εΐς τάς άΟλιεστάτας πε- 
«ριστάσεις τοΰ Ίονικοΰ Κράτους» (*)-

Τφ .1814 η Κυβερνησις διώρισεν επιτροπήν 
έκ μηχανικών ύπό τήν οδηγίαν τοΰ Wellington 
διά το νέον σχέδεον τής όχυρώσεως τής χώ- 
ρας(3). Ώχυρώθησαν τό παλαιόν καί νέον φρού- 
ριον μετά νέων προμαχώνων, οχυρωμάτων καί 
κανονοστοιχιών. ΎψώΟησαν επάλξεις τοΰ νέου 
φρουρίου κατά τήν Κορακοφωλιά, άνεκαϊνίσθη 
το φρούριον ’Αβραάμ. ΏχυρώΟη λαμπρά ή νη- 
σίς Βίδο. Ώς άχρηστοι κατά τό νέον σχέδιον 
κατεδαφίσθησαν οί προμαχώνες τοΰ Σωτήρος, 
τοΰ Αγίου ’Αθανασίου καί τοΰ ‘Αγίου Ρόκκου. 
Κατεστράφησαν όσοι άλλοι ήσαν άχρηστοι προ
μαχώνες καί υπόνομοι. Έπί τοΰ Άρμοστού Δού- 
γλα, τφ 1337 κατεδαφίσθη ή ΙΙνλη ’Ραϋ- 

μούι δον, ότε άνοίχθη ή έν Γαρίτζη ωραία πα- 
ραθαλασσία οδός.

Ό Μουστοξύδης παρεπονιΐτο διά τό μετρον 
τοΰ Δούγλα καί διά τάς καταστροφής οχυρω
μάτων, «άτινα διέσωσαν τον χριστιανισμόν άπό 
τάς βαρβαρικάς χεΐρας (4).

ΗΒκΐιλικη ΙΙνλη ήτο όμως σεβαστή- τότε 
πλέον σεβαστά τά ιστορικά, ώς φαίνεται, μνη
μεία άπό τούς συμπολίτας μας. Έπί Γάλλων 
ή Βηοιλικη Πύλη ώνομασθη Porte de France. 
Έπί προστασίας ’Αγγλικής, έπί ετη αΰτη ή 
Πύλη έφρουρεϊτο ύπό στρατιωτών, ών προί- 
στατο ύπαξιωματικός εντεταλμένος τό κλείσιμον 
καί άνοιγμα αύτής. 11άς ό έν έ/.τάκτφ ώρα 
μελλων νά διέλθη αύτήν έπρεπε νά προμη- 
θευθή σχετικήν άδειαν.
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Έφθασεν έπί τέλους καί ό ποθητός χρόνος 
τής Ένώσεως τών Ίονίων νήσων μετά τής λοι
πής Έλευθέρας Ελλάδος.Διά τής συνθήκης τής 
25 Ίανουκρίου 1864 ή ούδετεοότης περιωρίσθη 
είς τάς νήσους Κέρκυρας καί Παξών ώς καί τάσύν 
αύταις. Ή Κέρκυρα ούδετέρα δέν ειχεν ανάγκην 
κατά την Συνθήκην οχυρωμάτων καί τό άρ. 3 τής 
Συνθήκης τής 14 Νοεμβρίου 1863 διελάμβανε :

«Ώς αναγκαία συνέπεια τής ούδετερέτητος, 
»ης ή ’Ηνωμένη Πολιτεία τών Ίονίων Νήσων 
βκαλήται οΰτω ν’άπολαύσν) τά φρούρια τά ύ- 
«πάρχοντα έν τε τή Νήσω Κερκύρα καί τοΐς 
«αμέσως αύτή παραρτήμασι, καθιστάμενα έφε· 
»ξής άνευ σκοπού, πρέπει νά καταδαφισθώσι, 
»ή δέ κατεδάφισις αύτών θέλει πραγματοποιη- 
»θή πριν ή άποχωρήσωσι τά στρατεύματα, ά 
«διατηρεί ή ’Αγγλία πρός κατοχήν τών εΐοη- 
«μένων νήσων. ...»

Εις την κρίσιν τής’Αγγλία; άφέθησαν τά περί 
τής κατεδαφίσεως καί περιωρίσθη αΰτη βοαδύτε- 
ρον εΐςμόνον τό Βίδο καίτό φρούριον ’Αβραάμ καί 
τάς επάλξεις τοΰ νέου φρουρίου Κορακοφωλιά. 
Οΰτως ήρξατο ό αφοπλισμός (1), ή άνατίναξις.

1) ΛΙίί enanati dal II P.irtamenlo κλπ. Κεοκύοα 
1825, σελ. 15 -16.

2) Atli emanati dal Zuarlo Pai lamenlo «1. Κεοκύοα 
1883 σελ 83.

3) 0 Λεός Benvenuti λεγει on δ Ιιαλδ; μηχανικός 
Tabboni Lu gi άπο&ανων tv Γαλλία τψ 1833 lt&r ρβ 
ώχύρωσε ιάί νήσους μας hl Αγγλικής προσιασίας (Di- 
zionorio degti Iialhni ali’estevo. Firarze 1890 σελ 137.

4) Sulla condizionne attuale delle isole ionic Pro- 
mi-more οιλ. 12.

*] Τέλος
(1) Ό 'Ισμαήλ εΙχεν υίδν δνόματι Ναβά9, ουιινος οί 

απόγονοι, ΰνομαζόμινοι ΝαβαΟαΐοι, κατιοκησαν ιήν Πε· 
τραίαν 'Αραβίαν καί ίλαβον άργοιερα το δνομα Σαρα· 
κηνοί. Τά Ναβα&αίκά δρη είναι δρη ιής Αραβίας, ενύα 
εγκατέοιηοαν οί υιοί τοΰ Ναβά&.

Το φρούριον Βίδο παντελώς κατεστράφ-ή. 
Πρός τόν κατεδαφισμον ίνα μή έπέλθη έκκρη- 
ξις καί ζημίαι, μετεχειρίσθησαν εΐς τό Βίδο οί 
Άγγλοι μηχανικοί τήν βαμβακοπυρίφιδα πρός 
καταβύθισιν. Έσκαπτον παρά τοΐς τείχεσιν υ
πογείους χάνδακας, ένέθεντο βαμβακοπυρίτιδα 
εΐς ήν ήλέκτριζον σπινθήρα διά σύρματος καί 
μετέδιδον πύο εΐς τά τείχη τά όποια έν βιπή 
οφθαλμού κατέπιπτον κλονίζοντα τό έδαφος καί 
προξενοΰντα τοσοΰτον ισχυρόν κρότον, -ώστε αί 
ύαλοι τών άπέναντι οικιών συνε τρίβ ο ντο.

Οΰτως ή Κέρκυρα έχασε μεγαλοπρεπή έργα, 
άτενα άπετέλουν εν έκ των λαμπρότερων κόσμων 
της. Άναχωρούντες οί Άγγλοι άφησαν σωρούς 
ερειπίων καί δλως αφοπλισμένα οχυρώματα. 
Άλλ’ οί επιζήμιοι δί’ ημάς εκείνοι όροι είχον 
έπιβληθή αιτήσει τής Αυστρίας. Ήσάν μάταιαι 
αί διαμαρτυρίαι (1 2 3 4 *) κατά τής άδικου καί” πα
ρανόμου ταύτης ,πράξεως. Εΐς τάς αποφάσεις 
τών μεγάλων, αί άδύνατοι λέξεις δέν ισχύουσι 
καί αί διαμαρτυρία: πολύ είνε αν φέρουσι βρα- 
χεΐαν καί άγονον συμπάθειαν, τήν μόνην δυστυ
χώς παραμυθίαν τών αδυνάτων.

ΖΠ. ΔΕ · ΒΙΑΖΗΣ

Έν Κερκίρ^ 354 τηλεβόλα (F. Whittin
gham : Four yeaas in the Ionian islands σελ 324).

2) Ορα : Εφημερίάος •"Εν α» ο ι ς» άρ. 12 καί Ιπ. 
27 καί ίπ. Κέρκυρας. — Times Μαρτίου 1864 καί Γ. 
Μαρκορά. La Revision du traili du 5 novembre 1815 
relaiif aux iles dumienne3. Κερκύρα 1863- καί Few 
observation of an Ionian of the debates that took 
place in the house of Cinitnons on [lie 18 March 1864, 
on the motion of Gregory about the cession of the Io 
njan islands to Greece. Corfft 1864. Kai ol sTGiqtai 
δινίσιώπηοαν. h οίς δ Μαρκορ&ς και δ Π. Σκαλ-

& ΚΑΜΟΕΝΣ &

83. Ό ήλιοι έγρύβου δια τών πρώτων αύτοΰ φώ
των τά Ναβαθαικα (1) όρη, όταν ό ήρως προσεκα- 
λεσε τούς πολεμιστάς, οίτινες θά τόν συνώδευον εις 
τήν παραλίαν. Εις τήν φωνήν τοΰ άρχηγοΰ των δ- 
πλίζουσι τάς λέμβους, ώς έάν έγνώριζον έκ τών προ- 
τέρων τήν συνωμοσίαν τών Βαρβάρων Κρύφια τις α
νησυχία, ουδέποτε άπατώσα, ειχεν έξεγείρει την φρό- 
νησίν των.

84. ’ Ήττον ασαφή αίτια άνεμιγνύοντο είς τάς υπο
ψίας τοΰ Γκάμα. Άντί τοΰ πλοηγού,, δν ε’χε ζη
τήσει έν Μοζαμβίκη, δέν εΐχβ λάβει ή άπόκρισιν αμ
φίβολον, έξ ής διεφαίνετο ή ΰβρις καί ή απειλή. Γνω
ρίζει άλλαχόθεν την πίστιν τοΰ Μαύρου καί εχων 
τόν όφθαλμον άγρυπνον έπί τοΰ κινδύνου, διευθύνει 
βραδέως τάς τρεις λέμβους, αΐτινες άπαρτιζουοι τήν 
συνοδείαν του.

85. "Ηδη οί νησιώται διαχέονται έπί τής παραλίας. 
Άλλοι μέν είσιν ώπλισμένοι διά τών ασπίδων των, 
καί πάλλουσι τά ακόντιά των, άλλοι δέ τανύουσι τα 
τόξα των. καί έτοιμάζουσι τά δηλητηριασμένα βέλη 
των. Άπωτέοω, όπισθεν δένδρων καί βράχων, κρύ
πτονται σιωπηλοί όμιλοι πολλοί απίστων. Οί πρώτοι 
έτέθησαν εις τά έμπρός, μόνον καί μόνον δπως προ- 
σελκύσωσι τούς Πορτογάλλους μακράν τών πλοίων των 
καί νά προπαρασκευάσωσιν εΰκολον νίκην είς τους 
ενεδρεύοντας.

86. Είς τήν θέαν τών ηρώων οί Μαύροι έκβάλ- 
λουσι φρικώδεις κοαυγάς καί τρεχουσι τήδε κακεισε, 
κινοΰντες τήν λόγχην καί τήν ασπίδα, ύβρίζοντες, 
προκαλοΰντες τούς εύγενεΐς αντιπάλους των. Εις τας 
κραυγάς τής αύθάδου ταύτης αγέλης οί Πορτογάλλοι 
άγανακτοΰσιν. Ή αύτή παραφορά τούς καταλαμβάνει 
καί ή αύτή ορμή τούς φέρει είς τήν παραλίαν. Ού- 
δεις έξ αύτών δύναται νά προσάψη έαυτώ τήν τιμήν 
ότι εφθασε πρώτος.

87. "Οταν, έμψυχούμενος ύπό τών βλεμμάτων της 
ώραιότητος, ής λατρεύει, ό έραστής πλήρης υπερη
φάνειας καί χαράς ρίπτεται έμπροσθεν τοΰ ταύρου, 
τόν προκαλεΐ, τόν ένόχλεΐ καί τόν ερεθίζει διά τών 
κραυγών του, τό δρμητικόν ζώον μυκάται έξ όργής 
καί μέ τά κέρατα χαμηλωμένα, τούς οφθαλμούς κλει
σμένους τρέχει έντος τοΰ αιματηρού αμφιθεάτρου κα-

ΑΙ ΛΟΎΧΙΑΔΕΣ’ί

ταδιώκει καί καταβάλλει τόν αυθάδη προσβολέα’
88. Οΰτω έπιπίπτουσιν οί πολεμισταί. Αί λέμβοι 

Φωτίζονται, ταύτοχρόνως τό πυροβολικόν κροτεί κατο: 
τής ακτής, ό θανατηφόρος μόλυβδος συοίζει εις τους 
αέρας, οί Βάρβαροι θορυβούνται, διστάζουσιν, ή βρά- 
ζουσα δρμή των ύπεχώρησε πρό τοΰ τρόμου καί άλλοι 
μέν έγκαταλείπουσιν άνάνδρως την ενέδραν, άλλοι δε 
κυλίονται ψυχοραγοΰντες έπί τής ακτής, ην ετόλμη- 
σαν νά περιτρέξωσιν.

89. Ό Πορτογάλλος παρακολουθεί τήν νίκην του 
καί φέρει μακράν τήν φρίκην καί τόν θάνατον. Ή 
πυρκαϊα βογγα έκ τής απαίσιου τόλμης της. Ό πό
λεμος τυγχάνει μισητός ύπό τοΰ ασθενούς γέροντος 
και τής θηλαζούσης τό τέκνον αύτής δειλής μητρός.

90. Έν τή έσπευμένη αύτοΰ φυγή, δ Μαύρος εγ
καταλείπει τεθορυβημένος τό τόξον του καί τά βέλη 
του καί έκσφενδονίζονται δπισθέν του οί χάλικες τής 
παραλίας, τα θρύμματα τών βράχων, καί τά φύλλα 
τών δασών. ’Ανίσχυρος λύσσα 1 Ρίπτει τελευταΐον 
βλέμμα έπί τών καταστραφεισών εστιών, τρέχει φρυάτ- 
των ποός τήν ίχθην, και σπεύδει νά διαβή τό στε
νόν, τό χωρίζον αύτόν έκ τής ξηράς.

91. Αί κατάφορτοι λέμβοι δέν δύνανται νά περιλά- 
βωσι τό πλήθος τών φυγάδων. Ό μέν διασχίζει τά 
κύματα κολυμβών, δ δέ βυθίζεται εις τάς αγκόλας 
τών κυμάτων. Άλλοι πίνουσι καί έμοΰσι τό άλμυρόν 
κΰμα. Τό πυροβολικόν πλήττει δι’ επανειλημμένων 
βολών τά σαθρά σκάφη τών νησιωτών, τά συντρίβει, 
τά διανοίγει, καί καλύπτει τήν θάλασσαν διά συν
τριμμάτων... Οί Βάρβαροι έξηφανίσθησαν, δ θόρυβος 
τών όπλων επαυσε, πλούσια λάφυρά είσιν ή αμοιβή 
τής νίκης, καί αί Ναϊάδες τοΰ α’ιγιαλοΰ έγκαταλεί- 
πούσι τάς ύδρίας των εΐς τα τέκνα τοΰ Λούσου.

92. Έν τούτοις οί καταπεπληγμένοι Μαύροι παρ· 
οργ ζονται έκ τής ήττης των. Διψώντες έκδίκησιν, 
κατέφυγον εις τό δεύτερον τέχνασμα, όπερ δ Βάκχος 
τοΐς ειχεν ύπαγορεύσει. Ό ένοχος αρχηγός των επι
καλείται τήν επιείκειαν τών νικητών, άλλ’ αποστέλλει 
αΰτοϊς τόν πόλεμον πάλιν ύπό τήν μορφήν τής ειρή
νης. Τό εχέγγυον τής ένορκου πίστεως, δ έγγυητής 
τής συνθήκης ε’ναι αύτός ουτος δ πλοηγός, δ έπιφορ- 
τισθείς νά δδηγήση τούς Πορτογάλλους εΐς τό ναυά- 
γιον.

93. Ό Γκάμας άποτίθησι τήν οργήν του. ’Ανυ
πόμονος νά έξακολουθήση τήν πορείαν του καί νά έ- 
πιτύχη εύνοικούς ανέμους, πληροί περιποιήσεως τόν 
νέον του δδηγόν, καί δι’ ειρηνικών αποχαιρετισμών 
αποκρίνεται είς τόν μεσάζοντα τοϋ Αιοικητοΰ. Μετ’
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ολίγον τδ. σύνθημα τής άναχωρήσεως άντήχησεν έπί 
τον στάλου. "Απαντα τα ιστία άναπετασθέντα κι
νούνται εις τούς αέρας.

9ί. Οΰτω? ανεχώρουν οί περιχαρείς Άργοναΰται. 
Τά κύματα διηνοίγοντο ύπδ τήν διάβασίν των καί έ- 
πανήρχοντο ένούμενα νά στηριχθώσιν έπί τών πλευ
ρών τών νηών" ήδύνατο νά «Γπη τις ότι αί θυγατέρες 
τοΰ Νηρέως ηΰχαριστοΰντο, σχηματίζουσαι είς τούς 
πολεμιστάς γελόεσσαν συνοδείαν. Ό ήρως, άποπλα- 
νηθεΐς ύπδ τοΰ όδηγοΰ τής Μοζαμβίκης, δέν επαυεν 
διερωτών 0) αυτόν περί τών ’Ινδιών καί τών προς 
τών οφθαλμών αυτών εξελισσόμενων ακτών.

95. Ό ’Αφρικανός ευφραίνεται κρυφίως έπί τφ ότι 
έντδς ολίγου ή αιχμαλωσία ή δ θάνατος θά παρενέ
βαλλε μεταξύ ’Ινδιών καί Γκάμα αιώνιον φραγμόν. 
Πλήρης του έμπνέοντος αότδν κακοποιού θεού περι
γράφει φιλοφρόνως τας χώρας τής ’Ανατολής, τήν ώ·

l)Tum vpro andemus sciiari et quaerere causas 
Ignari tceteium tantorum aitisqoe Pelasgae.

(Βιργιλίου ΑΙνιάδος ll οτίχ. 1)5—106.) 

Ο. Φωκά. Νερόμυλος

ραιότητα τών λιμένων της, ικανοποιεί ανεπιφύλακτα»? 
όλα? τάς ερωτήσεις του καί γίνεται ουτω κύριος τής 
εμπιστοσύνης τών πολεμιστών. 0) Ό Σίνων μετεχει- 
ρίσθη άλλοτε ολιγωτέραν έπιτηδειότητα διά ν’ άπα- 
τήση τους Φρόγας.

96.— «Έν τφ μεσιρ τών θαλασσών τούτων, ας 
»διατρέχομεν, έλεγεν δ πλοηγός πρός τούς Πορτο- 
» γάλλους, ού^ί μακραν ήμών, υπάρχει νήσος τις,ένθα 
a δ Χριστός είδε καθ’ άπαντα? τούς χρόνους άκμαζού- 
» σας τήν πίστιν του καί τάς εκκλησίας τον.» Αί 
λέξεις αύται ,κατενεθουσίασαν τδν Γκάμαν. «Φίλε, ά- 
«νέκραξε, ή τύχη σου είναι έξησφαλισμένη,έάν δδη- 
» γήσης τα πλοία μου είς τήν νήσον τών Χριστια· 
» νών.»

1) Prosequitur ρ vitans, et ficlo pectoie futur.
ΙΒιργιλίου ΑΙνιάδος II οτίχ. 107.)

Ό ποιητή; ουγκρίντι τήν προδοσίαν τοΰ πίοηγοΰ τού
του πρ&ς τήν τοΰ Σίνωνος,τοΰ Ιζαπατήσανιος τους Τρφας 
νά παραλ&βωσιν τντος τ&ν ταχών των τον Δοΰρτιον 
Ίππον.

Β. Χατζή Ή καλϋβη τοΰ ψαρΐ

97. Ό άπατεών ύπακούει μετά χαράς. Μέχρι τοΰ 
σημείου τούτου ε’χεν δρισει τδ τέρμα τοΰ πλοΰ καί 
την ΰπαρξιν τών ήρώων. Ή νήσος άνήκεν είς τήν ε
πίορκον καί σκληράν εκείνην φυλήν, ήτις ακολουθεί 
τδν νόμον του Μωάμεθ, Δέν ομοιάζει αΰτη τήν τα
πεινήν Μοζαμβικήν μετά τοΰ άνισχύρου στρατοΰ της" 
είναι ή Κοιλόα : τδ ονομά της άντήχησεν έν τώ 
κίσμω. (')

98. "Ηδη αί πρώραι ανυπόμονοι διηυθύνοντο ποδς 
τδν λιμένα. —· «Που τρέχετε, άφρονες θαλασσοπό
ροι ; Δέν εννοείτε, ότι εν τέρας σάς απατφ; Ή χειρ 
του σάς δδηγεί εις τδν θάνατονί». Ούτως ώμίλει δ 
προστάτης άγγελός των, ή ύπερασπίσασά αυτούς έν 
Όλύμπω θεά. Τρέμουσα δια τούς ν^ρωάς της, προ- 
σκαλεϊ τούς εναντίους ανέμους. Οΐ άνεμοι τρέχονσιν 
άπδ τήν ακτήν, ρίπτονται έπί τών πλοίων καί τ’ ά- 
πωθοΰσι μακράν, έπί τών κυμάτων.

99. Καίτοι νικηθείς ύπδ αοράτου δυνάμεως, δ 
πλοηγός δέν εγκαταλείπει ποσώς τδ φοβερόν σχέδιον 
του. —«Τά ταραχώδη κύματα μάς παρασύρουσι, 
«λέγει ε’ις τδν Γκάμαν" ά^εθώμεν εις τήν μανίαν 
» των. θά μάς φέρωσιν έπί άλλων ακτών, ποδς φιλό- 
»ξένον νήσον, όπου χριστιανικά! οικογένεια! ζώσιν έν 
» ειρήνη, έν τφ μέσω τών Μουσουλμάνων.»—:

100. Νέον ψεύδος, νέά προδοσία. Όθεδς τών Χρι
στιανών δεν ειχεν επί τής ανοσίου ταύτης γής ούτε 
ναούς, οΰτε δπαδούς' έβασίλευεν εκεί μόνος δ Μωά
μεθ. Έν τούτοις δ Γκάμας αφίεται ακόμη νά θαμ
βωθώ ύπδ τών λόγων του άπιστου"- άλλ’ ή αθάνατος 
τών Λυσιτανών φίλη έρχεται διά δευτέραν φοράν νά 
τούς σώση. Τά κύματα, ύπεγερθέντα ύπδ τής’Αφρο-

δίτης, έμποδίζουσι τά πλοία νά εΐσέλθωσιν ε’ις τδν λι
μένα. '

101. Ή νήσος δεν ε^ωρίζετο τής ξηράς ή διά στε
νού τίνος πορθμού. Άπο τοΰ. μέοους’τφς θαλάσσης 
έφαίνοντο μεγαλοπρεπή κτίρια, ών αί ΰψηλαι στέγαι 
επληττον μακρόθεν τήν όρασιν τοΰ θαλασσοπόρου. 
Γέρων αρχηγός τήν έκυβέρνα. Μομβάζα έλέγετο ή τε 
νήσος καί ή πόλις.

102. Ό Γκάμας έν τή διανοίμ του εχαιρεν έκτων 
προτέρων, ώς μέλλων νά εύρη έκεί χριστιανούς καί 
αδελφούς. "Ηδη ελαφρά άκάτια προΰγώρουν ποδς τδν 
στόλον, κομίζοντα εις τούς πολεμιστάςδιάγγελμα τοΰ 
βασιλέα»? τής Μομβάζης.Ό Βάκχος, ύπδ νέανμεταμ- 
φιεσιν, τον είχε προειδοποιήσει περί τής άφίζεώς των.

103. Τδ διάγγελμα εμφαίνει εγκαρδίους φίλους, άλλ’ 
είναι ύπηγορευμένον ύπδ τοΰ μίσους. Ό δφις καθεύ- 
δει υπό τα άνθη, όπου προετοιμάζει τά θανατηφόρα 
δηλητήριά του. "Ω απιστία! “Ω κίνδυνοι! Ώ στα
διοδρομία τοΰ βίου, αείποτε έπεστρωμένη δι’ ύφαλων > 
Φοβερά ένέδρα άνέμενε τδν Γκάμαν εις τά μέρη, ό
που ή ελπίς τφ εδείκνυε καταφύγιον.

104. θλιβερά τών ανθρωπίνων (1) συνθήκη !
Έπί μεν τής θαλάσσης αί ταλαιπωρία! καί τά ναυά
για, και έν έκαστη στιγμή δ θάνατος καταφανής I Έπί 
δέ τής ξηράς αί μάχαι, ·α! προδοσίαι, ή στέρησι?, και 
όλαι αί φρικαλεότητες ’ Πού νά φύγωσι: Ποΰ νά εΰ- 
ρωσιν ασυλον διά τήν τόσον άθλίαν καί τήν τόσονβρα- 
χείαν ταύτην ΰπαρξιν ; ©εέ τοΰ έλέους! είθε αί δυστυ- 
χίαι μας να σέ άφοπλίσωσι. Φείσθητι έν τή έπιιικεία 
σου τδ ασθενες καί στενάζον πλάσμα σου, όπερ εκ
μηδενίζεται ενώπιον σου. .

Τόλος τοΰ Α'. "Ασματος
Μττάφρασις X. ΧΡΗΣΤΟΒΛΧΜΗ

i)O rnieeras hnminum mentes!..
Qnalibus in lenebris vit<e, quanlisquae periclis- 
Degitur hoc aevi, quodiunquae eat !..

(Λοκρ. Il στιχ. 14— 16).

1) Ή απιστία τοΰ πλοηχοΰ τής Μοζαμβίκης καί ή προ 
της Κοιλόας Ιγτρύιΐσα τρικυμία, Hvsxa τή; δποΐας ό πορ- 
ιογαλλικύς οτόλος άπίφτγτ τον . δλτδρον elvai ίσιορικά, 
<5 di Ποιητης παρέλαρτ το γιγονύς αΛ0 τού; πρό αύτοΰ 
γράφοντας Ίωάννην di Μπάρροκ ( J. De Barros | «αΐ 
(Μριον (Osorios),προο^εσά; εΖ; την Ιστορίαν tovo στο

λισμούς τή; ποιήσεω;.
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Τό μαυσωλείου τής Galla Placidia έν Ρα
βέννη παριστά. ετι αυτόν υπό μορφήν νέου ποι- 
μένος φυλάττοντος τά πρόβατά του χαί φέρον- 
τος μικράν βοστρυχώδη κόμην. Έν τή συνθέ
σει ταύτη ό Μ. Lefeneslre έξοχος τεχνοκρίτης 
έν τφ μουσείφ τοΰ Λούβρου παρατηρεί δτι μό- 
νον άπό τοϋ έβδομου αίώνος ή είκών τοϋ Xpt- 
στοϋ προσέλαβε τύπον αύστηράς σοβαρότητες, 
προστίθησιν έπίσης δτι μόνον άπό τής έποχής 
ταύτης οί καλλιτέχναι παριστώσι την Παρθέ
νον είς τάς συνθέσεις αύτών. Μέχρι τής έπο
χής εκείνης δέν παρίστων η συμβολικόν τινα 
θρόνον ή μόνον τόν Χριστόν κρατούντα συνήθως 
πάπυρον έν τή χειρί ώς σπουδαστής Κατά τδν 
έβδομον αιώνα ή Παρθένος φαίνεται ώς άνασσα, 
εντεύθεν δέ καταφαίνεται ή Βυζαντινή έπίδρασις, 
καθότι είναι περιβεβλημένη ύπδ θαυμάσιων άμ- 
φιέσεων, ώς αύτοκράτειρα τής ’Ανατολής.

Τδ σύνολον τής συνθέσεως δεικνύει τόν αύτο- 
κράτορα καί τήν αΰτοκράτειραν διευθυνομένους 
πρός τήν εκκλησίαν «μέ τάς χεΐρας πλήρεις δώ
ρων» ώς λέγει ό Ch. Bayet tv τφ άξιοση- 
μειώτφ εργφ του «Ή Βυζαντινή Τέχνη».

Ύπέθεσάν τινες δτι διά τοϋ χρυσού δοχείου, 
είδους αρτοφορίου ■ δπερ κρατεί έν τή χειρί ή 
θεοδώρα καί τού .κανίστρου δπερ φέρει ό ’Ιου
στινιανός συμβολίζεται ή Ευχαριστία καί έν τφ 
κρήνη ή πηγή τής Ζωής. Ταύτα πάντα είναι 
όμοιας πιθανότητες, άλλά πιστεύεται γενικώτε· 
ρον δτι τό ψηφοθέτημα τούτο παριστά τόν’Ιου- 
στινιανόν καί Θεοδώραν ύποστηρίζοντος τήν εκ
κλησίαν διά τής προστασίας καί τών δώρων 
τών συμβολιζομένων διά τού άρτου (κανίστρου) 
καί τοϋ οίνου (χρυσού δοχείου). Είναι προφα
νώς έργον αναμνηστικόν, διότι έν τφ Άγίφ Βι- 
ταλίφ πάντα μαρτυροϋσιν έν τή διακοσμήσει τής 
οικοδομής τή? γενναιοδωρίαν τής Αυλής. Ό 
χορός τής εκκλησίας ταύτης είναι τι άληθώς 
θαυ^άσεον μετά τών'δύο αυτής χοροστασίων ύ- 
ποστηριζομένων ύπό κιόνων κεκοσμημένων δι’ 

αξιοσημείωτων κιονοκράνων ών οί λίθοι είναι έ- 
ξαισίως γεγλυμμένοι. Έν τφ συνόλφ τής δια- 
κοσμήσεως ταύτης καταφαίνεται ή άρχαία επί
δρασες πληρέστατα δεσπόζουσα τής νέας ταύ
της τέχνης.

Λεπτομέ^ειά τις ήτις κυρίως εκπλήττει είναι 
ή Ελληνική κόμμωσις ή άπαντώσα είς πολλά 
ψηφοθετήματα τής έποχής ταύτης. Έν τή συν
οδεία τών μάγων οΐτινες έν τφ ναφ τού Νέου 
’Αγίου Άπολλωναρίου προσέρχονται δπως προσ- 
φέρωσι δώρα είς τήν Παρθένον καί τό Βρέφος 
Ίησοΰν, τά παριστάμενα πρόσωπα φέρουσι φρυ
γικά καλύμματα. Άλλ’έάν ήδη έςετάσωμεν 
τόν σαρκοφάγον τού έξάρχου Ισαάκ ευρισκόμε
νον ωσαύτως έν Ραβέννη βλέπομεν έπί τοΰ αύ
τοΰ αντικειμένου τό ένδυμα καί τήν κόμμωσιν 
άκριβώς όμοίαν τής κομμώσεως τών μάγων τοϋ 
Νέου Άγιου Άπολλωναρίου. Τέλος ή παρυφή 
τοΰ καλύμματος τής θεοδώρας παριστώσα έπί
σης τήν ΙΙροσκύνησιν τών Μάγων δεικνύει ώ
σαύτως τήν αύτήν Ελληνικήν κόμμωσιν.

Τό σχήμα προσέτι τών ενδυμάτων έν τοΐς ψη- 
φοθετήμασι τοΰ Άγιου Βιταλίου καταδεικνύει 
τήν άρχαίαν έπίδρασιν· εύχερώς έκεΐ άναγνωρί· 
ζεται τό ελληνικόν καί ρωμαϊκόν ένδυμα ολί
γον τροποποιημένου. Καταφαίνεται εύκρινώς ή 
μετάβασις ένταΰθα έν τή έξ Ανατολής έλθούση 
τέχνη, έκδήλουμ.ένη διά ποικίλων στοιχείων.

Τά πρόσωπα είναι συμμετρικώς τεταγμένα 
εχοντα έν τή στάσει των άκαμψίαν τινά δει- 
κνύουσαν τό έπιτετηδευμένον ύφος τής Βυζαν- 
τιακής Αύλής. Τό σύνολον τής συνθέσεως φαίνε 
ται ολίγον άδέξιον. Είναι ανατολικοί τύποι μετά 
λεπτής μορφής καί μεγάλων καστανοχρόων ά- 
μυγδαλοειδών οφθαλμών, ώς έν τή ελληνική 
τέχνη.

Αί αμφιέσεις έν τή άύλή τοΰ Βυζαντίου δέν 
είναι πλέον έξ ερίου άλλ’Ικ μετάξης προσδε- 
δούσης είς τάς πτυχάς υγρότητα τινα.

■ Ό 'Ιουστινιανός είσαγαγών είς τό Κράτος 
τήν καλλιέργειαν- τής. μετάξης μετεχειρίζετο. 
τοΰ λοιπού αύτήν τορος’κατασκευήν τών ένδυ- 

μάτων της Αύλής. Ή άσωτεία αύτη τοΰ χρυ
σού έν τοΐς άνακτόροις τοϋ αύτοκράτορος προσ
τίθεται είς τά πολυτελή ενδύματα άτινα μετ’ 
ού πολύ περικοσμούνται διά χρυσού, άργύρου, 
μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων, ένφ τών σμαλ- 
τωμάτων ή χρήσις δεσπόζει έν τή διακοσμή
σει. Ή ύπερβολική αύτη τάσις πρός τήν πο
λυτέλειαν βαίνει μεγεθυνόμενη έντή βυζαντιακή 
καλλιτεχνία καί ή θεοδώρα ή άρχαία ορχή
στρες καταστάσα αύτοκράτειρα ουχί ολίγον συν
τελεί είς τήν άνάπτυξίν της.

Βεβαίως εκπλήττεται τις βλέπων έν Ίταλίφ 
τοσοΰτον πολυτίμους αποδείξεις περί τής βυ- 
ζαντιακής τέχνης κατά τόν έκτον αιώνα.’ πο- 
φεύγοντες ενταύθα ιστορικήν εκθεσιν δίδομεν 
βραχεΐαν έξήγησιν έπ’ι τοΰ θέματος τούτου.

Ή 'Ραβέννη, νύν τόσον έρημος καί νεκρά, 
ητο άλλοτε μία τών ισχυρότερων ’Ιταλικών 
πόλεων. ΙΙερικυκλουμένη ύπό τεναγών ώς ή Βε
νετία κατεΐχεν επίσημον λιμένα τδν «Portus 
Classis», δν όΆύγουστος βραδύτερο? έμεγέθυνεν 
δπως κάμη σταθμόν τού στόλου τής Άδριατι- 
κής. ’Ολίγον δμως κατ’ολίγον τά τενάγη έπλη- 
ρώθησαν άμμου άπομακρύναντα πλέον τών 10 
χιλιομέτρων τής θαλάσσης τήν 'Ραβέννην.

Ή βυζαντινή έπίδρασις έγένετο αισθητή έν 
Ραβέννη άπό τοϋ πέμπτου καί έκτου αίώνος.

Ίδρυθεΐσα, ώς νομίζεται, ύπό αποικίας Θεσ- 
σαλών ή πόλις κατελήφθη άλληλοδιαδόχως ύπό 
Έτρούσκων, Σαβίνων καί τών Γαλατών.

Ειτα έπεσεν είς χεΐρας τών 'Ρωμαίων. Ό 
’Ονώριος αύτοκράτωρ τής Δύσεως ΐδρυσεν έκεΐ 
τήν έδραν του κατά τό 402. Ειτα μετά τήν 
πτώσιν τής Αυτοκρατορίας ό Όδόακρος αρχη
γός τών Έρούλων έκυρίευσε τήν πόλιν. Τέλος 
έν έτει 493 Θεοδώριχος ό Μέγας βασιλεύς τών 
Όστρογότθων κατέκτησε τήν 'Ραβένην ίδρύσας 
τό άνάκτορόν του, ού τά έρείπια σώζονται ετι.

Εντεύθεν άρχεται ή βυζαντιακή εισβολή. Α
νεψιός τις τοΰ θεοδωρίχου -θεοδάς» ένυμφεύθη 
τήν έξαδέλφην του « Άμαλασόνδην» ήν μετ’ού 
πολύ έδολοφόνησεν δπως γίνη κύριος ,πάσης τής 
έζουσίας. Τότε ό αύτοκράτωρ τής Κωνσταντι
νουπόλεως ’Ιουστινιανός έπί προφάσει έκδική 
σεως τής Άμαλοσόνδης έκυρίευσε τήν ’Ιταλίαν 

διά του στρατηγού του Βελισαρίου (535 — 550) 
καί άφήρεσε τού Θεοδάτου τήν Σικελίαν, Κάτω 
’Ιταλίαν κα·. Νεάπολιν.

Κατά τό 554 ό Ναρσή δίορισθείς στρατηγός 
υπο τού ’Ιουστινιανού μετά πολλάς λαμπράς 
νικάς έμεινε κύριος τής 'Ιταλίας ής ή διοίκη
σες τφ ένεπιστεύθη. Έλαβε δε μέχρι τοΰ 568 
τόν τίτλον δουκός τής ’Ιταλίας.

Έν τή εποχή ταύτη ή αύλή τού Βυζαντίου 
άπέστειλεν είς Ραβέννην «έξαρχόν» τινα είδος 
άντιβασιλέως, ούτινος ή ισχύς έξετείνετο έφ’ ό
λης τής χερσονήσου. Ή πόλις ήτο τότε κατά 
τούς αρχαιολόγους «μικρά Κωνσταντινούπολις». 
Η βυζαντινή τέχνη είσήχθη εν αύτή διά τών 

τοποτηρητών τού ’Ιουστινιανού. Ή μεταβολή 
έγένετο, ώς λέγει ό Lefeneslre, μετά τίνος ε
πανόδου είς τήν Έλλην. καί Ανατολικήν τέχνην.

Ό χριστιανισμός είσαχθεις είς Ραβένναν ύπό 
τοϋ αγίου Άπολλωναρίου μαθητού τοϋ άγίου 
Πέτρου άπό τοϋ 44ου έτους άνεπτύχθη ταχέως.

Έν έτει 439 ή λαμπρά αύτοκρατορική πό
λις κατέστη έδρα άρχιεπισκόπου.

Οί ναοί τού Νέου Άγίου Άπολλωναρίου, 
Άγίου Βιταλίου καί Άγίου Άπολλωναρίου ήρ
ξαντο άπό τών Όστρογότθων άλλά οί βυζαν- 
τιακοί στρατοί διέκοψαν τά έργα των.Κατά τόν 
ΛΓ Lefeneslre «μ.όνκ τά ψηφοθετήματα τοΰ 
Νέου Αγίου Άπολλωναρίου (ένθα φαίνονται 
μακραί συνοδίαι έξερχόμεναι τών ανακτόρων τοϋ 
Θεοδωρίχου) φαίνονται έν μέρει γενόμενα έπί 
τής βασιλείας των».

ΓΙάντες οί έγκύπτοντες είς τήν μελέτην τής 
^π5χήί ταύτης δέν λείπουσι νά συμπληρώσωσι 
τό κατά παράδοση» προσκύνημα τής Ραβέννης, 
διότι έκεΐ άληθώς άπαντώσι τά οιραιότερα δεί
γματα τής Βυζαντιακής τέχνης τού έκτου αίώ
νος. ’Εκπλήττεται τις καί μαγεύεται πρό τών 
θαυμάσιων τούτων ψηφοθετημάτων τοΰ Άγιου 
Βιταλίου, άτινα μαρτυρούσε τήν άνήκουστον 
πολυτέλειαν δε’ ής ήρέσκετο νά περιβάλλεται ή 
θεοδώρα καί συμφωνώ μετά τού μαρκησίου Μ. 
de VoQue δτι κατά τήν έποχήν ταύτην, «ή 
τέχνη ηλθεν άληθώς έξ ’Ανατολών».

(Έκ τοΰ Γαλλικόν).
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Έρωτοΰν ίνα επιστρέψαντα ex‘Ερωτοΰν ίνα επιστρέψαντα ex ταξειδίου, δττις ί·: 
yet τήν μανίαν νά διηγήται περισσίτβρα από όσα 

. ειδ?.
— Είδες «Ις τήν Βενετίχν τήν λέοντα τοΰ 'Αγίου 

Μάρκου ;
— ’Όχι, γιατί εκείνην την ήμίραν δέν ητο ανοι

χτός b ζωολογικός κήπος . . ί

Ένα άμάξι, βαρύτατα φορτωμένον, σύρει ίππος 
ψωραλέος, αοθααίνων, μόλις κατορδώνων ιί τό χινή.

— Τό κακόμοιρο ! λέγει κάποιος, θά πάσχη άπό 
φδίσιν !

—'Οπωσδήποτε δέν 9i είνε καλπάζουσα ...

Κάποιος περίφημος τεμπέλης άπεφάτ.σε τέλος καί 
νά έργασβή- Παρουσιάζεται λοιπόν s“; τι κατάστημα 
καί ζητεί εργασίαν.

·— Πόσον καιρόν ?χεις — τόν «ρωτ? ό καταστημα
τάρχης ■— ποΰ είσαι ^_ωρΐς εργασίαν ;

— Νά σάς πώ χαλα · χαλά, δέ» γνωρίζω, έχασα τά 
πιστοποιητικά... τής γεννήσεώς μου !

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ

ορμητική έπέλαοις τοΰ βο

ρειοδυτικού φυγαδεύει ία <5- 

υαιμικά καί σκονισμένα φύλ
λα άπδ τούς κλά.δο.υς των 
δένδρων καί τούς παραθε

ρίζοντας νίττό τάς έξοχάς.. 
Τρεις μήνας εζησα είς τά 

βάθη τον χωρίου, εις £ια 
πτωχικόν οίκίσκον έν μέσω βλαστήσεως άτιί*άο- 
σου. Ύψοϋιο έκεΐ κάτω ό οι’κίσκσς μοναχός, 

ώσάν »ά ειχεν άποπλα νηθή Από. τούς άλλους 

συντρόφους του, Κι', άίοθάνομαι μίαν ευγνωμο
σύνην πρό; την έμπνευσιν μου αύτήν να φύγω 
Ιξ "Αθηνών καί νά Απαλλαγώ οντίο δισεκατομ

μυρίων μικροβίων καί μερικών θεατρικών πα
ραστάσεων — μικροβίων πνευματικών- Έπέρα- 

σα τρεις μήνας χωρίς ν' Ακούσω τήν μουσικήν 
τοΰ Ji - Μέντου, χωρίς νά μεταφερθώ διά τοΰ 

τροχιοδρόμου είς Φάληρον, χωρίς τά μοΰ ζητή
σουν δάνειον. ‘Αλλ’ όλα τά ώραΐα πράγματα 
έχουν ταχύ τό τέλος των- Έχει καί δ ουρανός 

τάς ρυτίδας του: τά νέφη- Και εις τήν επίμο

νον οκυθρωπότητά του, ήσθάνθην διπλοΰν ρί
γος. Το ρίγος τοΰ ψύχους, τό όποιον λεπτόν εί- 

σέδυεν Εντός μου καί τδ ρίγος τοϋ συναισθήμα
τος, δτι ήλθεν ή στιγμή, νά έγκαταλείψω τό ή

ρεμου χωρίου, τδν ταπεινόν οίκίσκον, τήν θελ

κτικήν σκηνογραφίαν τής άμπελον,: τήν ιόχρουν 
αυλαίαν, τών βουνών.

Ήτο ή τελευταία ήμερα τής διαμονής μου 

και τδ χωρίον είχεν ΰψιν άγρίαν. Οι όγκοι τών 

νεφών ερριπτον μίαν Αλλόκοτον σκιάν είς τούς 
δρομίσκους, είς τάς καλύβας, είς τήν ψυχήν μου. 

Η Πεντέλη ειχεν Εντελώς άποκρνβή, Εστεφανω- 

μενη μέ τούς λευκούς Ατμούς τών σύννεφων. 
Ένας θόρυβος φύλλων ουγκρουυμένων έπληττε 

τήν άκοήν μου ώς Ιπικήδειος ψαλμωδία. Καί 
μέ ώθει τδ θλιβερόν αύτό θέαμα μακράν καί 

Sv πένθος μοϋ έσφιγγε τά χείλη' έχανα τήν γα
λήνην τής οκέψεως, τήν παρθενίαν τής άντιλή- 
ψεως και ήδη θά ήμουν υποχρεωμένος νά Αντι

κρίζω τούς κηφήνας τών καφενείων, τούς ή- 
λ'θίους τών αίθοτσών, τούς άγύρτας και άπα 

ταιώνας, έγώ δ συνηθισμένος νά όμιλώ μέ μίαν 
πολύγλωσσον καί πανεύμορφον φύσιτ, μέ μίαν 

μεγαλοπρεπή σκηνογραφίαν, άσωτον εϊς χρώ
ματα,, γενναιόδωρον εϊς ίναλλαγάς Απόψεων.

Είσήλθα είς τδν σιδηρόδρομον. Είναι δ προ- '

άγγελος τής' φυλακής' καί φυλακή είναι ή πό

λις. -Είναι 'πλήρες τδ βαγόνι. Μόλις εύρέθη και 
δι’ έμέ' μία θίσις·' Κυττάζω γύρω μον και 

βλέπω ενα Αρχιεπίσκοπον, ένα πρώην Υπουρ

γόν, ένα ■ ■ ■ κοιμώμενον, δύο χαριτωμένος δε

σποινίδας, π&τε έξ παιδάκια μέ δύο τρεις παι
δαγωγούς, μίαν έκτακτου ώραιότητος κυρίαν μέ 

ενα κύριον, δν έπρόδιδον ώς σύζυγον τά Ανή

συχα ζηλότυπα βλέμματά του, ένα Αξιωματικόν, 
ένα/μπορομπακάλνρ·,ξνα δύο δανδήδες καί δίπλα 

μου ένα όγκον έκ σαρκών ιερωμένων,-ένα άπροό- 
διορίστου ηλικίας καί γένους όγκον, Α,ντικατα- 

στήοαντα είς ιό μικρόν έκεϊνο διαμέρισμα τόν 
'Υμηττόν, μέ μίαν δπισθοδρομικήν εναλλαγήν 

τής..,., κορυφής του. 1 ’’ J
Ό θόρυβος τής Ατμαμάξης καί τών ύελοπινά- 

κων οί τριγμοί Αναγκάζουν όλους νά όμίλοΰν 
μέ ζωηρόν φωνήν. Από’ τδ παράθνρόν μου 

εισέρχεται καί μέ ραπίζει δροσερά πνοή, ένεβ 

συγχρόνως ή αύτή ριπή άνακινεΐ. χαριτωμένα 

κατά τήν διάβασίν της δύο τρεις βοστρύχους 

πίπτοντας άδρώς έπί τοΰ παρθενικον μετώπου 
τής Απέναντι μου -κόρης, ήμικλειοάοης ήδονικώ- 

τατα’τά βλέφαρα έίς τδ ευχάριστου Εκείνο θώ
πευαν τοϋάέρος.

Έξω, ή φυσις φαίνεται ώς νά Ιξήλθεν Από 

λουτρόν. Ολα λάμπουν" τά βουνά έχουν βαθύ- 

τερον χρώμα, τό χώμα Αναδίδέι μετά τήν βρο
χήν οσμήν τάφου' Ιπάνω είς τά δένδρα ακτινο

βολούν αί’ τελευταϊαι ρανίδες τής βροχής, Αλλάι 

καλύπτουοαι τά φύλλα καί αλλαι κρεμάμεναι Απ' 

αύτών Ετοιμόρροποι ■
Καί δμιλεϊ ή δεσποινίς πρδς ένα πλαγινόν 

της κύριον, Ενώ συγχρόνως ούρλιάζον Ετρίβετο 

είς τούς πόδας της ?ν σκυλάκι.

— div είνε Αμφιβολία ότι αυτό ήτο άδικον... 
Μία γυναίκα ν’άφίνη έτσι τδν Ανδρα της...

— Μά είχε λόγον. Ήτο λιγάκι...

— Ή Απιστία θεραπεύεται. Πρέπει νά εινε 

πολύ σπουδαίος αυτός δ λόγος.
— “Ε, καί τότε;

— Νά μή τδν Εκδικηθή κατ’ αυτόν τόν τρό
πον. "Επειτα, μέ ένα άσχημον...

— "Ώστε αν ήτο εύμορφος;
— "Οχι δά δέν θέλω νά είπώ αυτό . . .θά 

τό Απέδιδα τότε είς έν αίσθημα τρυφερόν. . .

— Ένφ τώρα ποΰ τδ Αποδίδετε;

. — Είς πείσμα, πάντοτε όμως πταίει... δ 

σύζυγος.
— Μά πώς;
— Αιόιι τό έμαθε τόσον Αργά · - -

Καί διακόπτεται ή συνδιάλεξις μέ ένα γέλωτα 

ήχηρόν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μ. Lenoir ·Ο δισταγμός

Παρέχει Ακούεται & κοντόχονδρος ίμπορο- 

μπακάλης »·ά Αναφωνή ώς ίν ίπιλόγω τής οι- 

ζητήσεως:
— Κρέμασμα θέλουν Ανάσκελα δλοι, πέρα- 

πέρα .' ■ . Άκονς νά κλέβουν οί θεομπαίχτες τδ 
Δημόσιο. ■ .

Καί οίονει συμπληρών τήν φράοιν είς διχα
στικός άφήκε νά φύγη άπδ τά δόντια του ή 

φρασις:
— Πρωτοφανές, φίλε μου, διδάσκαλος και 

νά κατηγορήται διά τοιαύτην Ανήθικον πράξιν.

Μία μεσόκοπος φλυαρεί παρεκεϊ.

— Καί δ άδελφδς τής Κούλας;
— *0 Πετράκης·, Εύφαντάστο, δηλαδή ά- 

νδητο παιδί. Έξεκίνησε άπδ τήν Αμέρικα, 6- 

που ήτο λαμπρά τοποθετημένος εις τδ κατάστη

μα τοΰ θείου του καί ήλθε εδώ διά νά ΰπάγη 
Αντάρτης είς τήν Μακεδονία. Άκοΰτε;

— θά τδν φάη ή πείνα, ή ψείρα, τδ κρύο 

καί στο τέλος καμμίά Βουργάρικη σφαίρα. Λέ

γει παρεμβαίνουσα άπρόσχλητος μία γραία.

— Και άν γυρίση ζωντανός, δέν θά γυρίση 
κάνεις νά τδν κυττάξη. θά τδν ιδοΰμε, τί θαρ

ρείτε, είσπράχτορα είς κανένα τράμ τής Κολο- 
κυθοΰς ή τών Αμπελοκήπων. Και έσεισε μέ 

Απελπισίαν χιλίων Ιερεμιών τήν γωνιώδη κε

φαλήν της.
— Ξεύρεις τί εκαμε; ’Επήρε ψεύτικον ζρ- 

κον, ίλεγεν κάποιος άλλος, ενώ <5 δανδής ώμι- 

λοΰσε στρεβλωμένα Γαλλικά, τά άπομεινάρια τών 

μετά τής κουβερνάντας συνομιλιών τον,δ δέ Αξιω
ματικός έξεστράτευε διά τών οφθαλμών του 
κατά των δεσποινίδων μέ πυρ δμαδδν καί ό 

Αρχιεπίσκοπος συγκατένευσε νά άποφανθή πρδς 
τδν Απέναντι του κύριον:

— Είνε άστυνομία αύτή νά μας άφίνη νά 

τρώμε φθισικές Αγελάδες;
Άλλ’ ό θόρυβος τών δμιλιών κατηυνάσθη 

καί αίφνης ήκούσθη εν κοριτσάκι νά φωνάζη 

είς τήν μητέρα του.
— Μαμά, δ Μπέμπης (δεκατριετές ξανθόν 

παιδάκι) μέ τσιμπάει . - .

Καί έδειξε τά τρυφερώτερα μέρη τοΰ σώμα
τός της.

Η παιδική αύτή Αναφώνησις ώς βόμβα ρι- 

φέΐσα μέ άπήλλασσε τοΰ κόπου νά ακούσιο άλ

λος δμιλίας.

. Είχα εις χώρον μόλις πέντε-έξ μέτρων έν 

σύνολον κοινωνίας.
Όλαι αί Αθλιότητες ώς ίν φωνογράφφ άντι- 

παρήλθον.1 Εβαρύνθην ν ’ άκούω έξευτελισμούς, 

καί Ιπροτίμησα νά κλείσω τά ώτα καί νά υψώσω 
τούς δφθαλμούς είς τά νέφη, τά συνωθούμενα 

βραδέως ύπδ τδν κυανοΰν θόλον.
Έν τούτοις ή δεσποινίς μοΰ ίρριπτε πλάγια 

πονηρά βλέμματα· καί τήν συνέλαβα νά μοΰ μει

διά Ακριβώς τήν στιγμήν καθ ’ ήν ελεγεν έν έχ- 

οτάσει αύταρεσκείας : &ΕΙς εμέ τίποτε δέν. κάμνει 
τόσην έντύπωσιν όσην τδ μαλακό κρεββάτι μου 

και τδ ρωμαντικδν μυθιστόρημα. Πιοτεύετε δτι 
πολλές φορές συναντώ μέσα είς τής σελίδες και 

τδν έαυτόν μου', . .» Καί ίσταμάτησε τήν ίρώ- 
τησίν της ή Ίουλιέττα διά νά ίκλέξη ίσως έκεΐ 

μέσα τδν Ρωμαΐον της.

*0 σιδηρόδρομος Ασθμαίνων και Αγωνιών έ- 
πλησίαζε πρδς τδν σταθμόν. *0 πρφην υπουρ

γός εσχολίαζε τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής 

Ρωσσίας, ό σεβ. Αρχιεπίσκοπος μέτρων τδ κομ- 
βολόγι του, τδ όποιον άνεπαύετο είς τήν ίξέ- 

δραν τοΰ στομάχου του, ίσκέπτετο τά Αγαθά 
τοΰ ήσύχου βίου, ό Αξιωματικός ύπελόγιζε τά 

είσοδήματα τής μελλούσης προικός, 0 σύζυγος 

έοφυρηλάτει κατά φρένα καί θυμόν νέα δεσμά 
διά τδ τρυφερόν ήμισύ του, δ δικαστής έσκέ- 

πιετο μετά δυσφορίας τάς Αμελέτητους δικο
γραφίας, δ μπακάλης έφριττε διά τους νέους 

τελωνειακούς δασμούς, ό δανδής ώνειροπόλει 

τούς πρωτόβγαλτους λαιμοδέτας, δ κοιμώμε 
νος θά έβλεπεν έν δνεΐρφ δτι έπήγαινεν ίσως 
είς τδ Παρίσι, και δ μικρός Μπέμπης ίσχε- 

δίαζεν Αφεύκτως, στρατηγικώιερον. καί Επι

τελάρχου, νίαν έφοδον κατά τής σαρκδς τής μι- 
κροσκοπικής δεοποινίδος. τής όποιας ή μαμά 

ήτο βυθισμένη είς τήν Ανάγνωσιν ένδς τόμου 

νεωτάτου γαλλικού μυθιστορήματος.
“Οταν ίσταμάτησε τό τραίνο, κατήλθον τε

λευταίος ό Αρχιεπίσκοπος, δ κωτόχονδρος καί 

ό είς σχήμα γυναικείου σώματος “Υμηττός ώς 
Συμπληγάδες πέιραι θά μέ συνέτριβον άν άπε- 

πειρώμην νά κατέλθω μαζή των. Ή δεσποινίς 

είσήλθεν είς μίαν άμαξαν μέ τδ σκυλάκι της, 
άλλ' ένφ απεμακρύνετο μοΰ έρριψεν έν περίερ

γον βλέμμα, ώς νά ήπόρει πώς εύρέθη είς τδ 
βαγόνι άνθρωπος νά μή βγάλη μιλιά, καθ’ήν 
έποχήν διανύομεντδν εικοστόν αίώνα τής προόδου 

Καί είχα εννοήσει δτι δ αιών μας είνε ει

κοστός, διότι μόλις ήρχισα νά περιπατώ είδα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άναακαφαί.—Μακρδν άρθρον είς τους «Τάιμς» 

αφηγεΐται τα αποτελέσματα τών έφετεινών ανασκα- 
φών εις τό Άρτεμισιον τής Εφέσου, τό ύπό τοΰ I. 
Τ. Γούδ τό 1874 άνασχα^έν τό πρώτον, τών ένεργη- 
θεισών απο τό Βρεττανικον Μουσείον, δια τοΰ Χβγ- 
καρθ τοΰ άλλοτε διευθυντοΰ τής έν Άθήναις ’Αγγλι
κής Σχολής.

’Εκτός τών αρχιτεκτονικών διευκρινίσεων καί βε
βαιώσεων, είς τάς οποίας κατέληξαν αί άνασκαφαί, 
άνεκαλύφθησαν εκατοντάδες μικρών αναθηματικών αν
τικειμένων. Έν όλω ό άριβαός αυτών υπερβαίνει τάς 
2,000.

Μερικά νομίσματα έξ ήλεκτρου καί μερικοί σκαρα
βαίοι έχρησίμευσαν πρδς χρονολόγησιν τών άλλων. 
Τά ευρήματα ανάγονται εις περίοδον προγενεστέραν 
τής τοΰ Κροίσου. Μεταξύ αυτών διακρίνονται πόρπαι 
διαφόρων ειδών, καρφίδες, ενώτια, τεμάχια περιδε-· 
ραίων, περόναι καί περίαπτα διάφορα, πάντα έκ πο
λυτίμων μετάλλων.

’Ανεκαλύφθησαν επίσης, δυτιχώς του ναού, άκόμη 
πολυαριβμότερα αντικείμενα, άπδ υλας δλιγώτερον 
πολυτίμους, ήτοι έκ χαλκού," έλέφαντος, κρυστάλλου, 
ύέλου, οπτής γης, ήλεκτρου, κράματος, μεμΛτωμέ- 
νης οπτής γής καί σιδήρου. Πάντα τά αντικείμενα 
ταΰτα άντιπροσωπεύουν τέχνην, τής όποιας μέχρι 
τοΰδε δέν έχομεν άλλα υποδείγματα.

Μεταίύ τών πολλών χαλκών αντικειμένων, το πε· 
ριεργότερον είναι αρχαϊκώτατον αγαλυατιον, παριστών 
τήν θεάν κατά τδν ρυθμόν τής έν Σάμω Έρας. Με
ταξύ τών έκ «πορσελάνης» αντικειμένων έν παριστα 
σύυ.πλεγμα δούλου γονυπετούς φέροντος υδρίαν. Με
ταξύ τών έξ οπτής γής διακρίνονται άγαλμάτια τής 
Οεας. αρχαϊκού τύπου. Υπάρχουν ώσαύτως πολλά 
ειδώλια έζ οπτής γής μιμιλτωμένης. 

ένα Αστυφύλακα νά ύβρίζη Χριστούς καί Πα

ναγίες, ένα αμαξηλάτην νά μαστίζη Ανηλεώς 

τ&λογά του. δύο λρύστρρυς άλληλογρονθοκοπου- 
μίνους, μίαν γεροντοκόρην μέ παρειάς φωτιά 

άπδ τδ . . .ψιμμύθων, και- ένα χωρικόν άπο- 
πνέοντα ' δσμήν κρομμύου. Αίών .-. . προόδου 

χαριτωμένος !
Έγκατεστάθην ήδη είς τάς 'Αθήνας. Μέ κα

τέλαβε καί πάλιν ή ζάλη τών συμφερόντων και 

μέ Απειλεί ό πυρετός τής Εργασίας και έν μέοφ 
τοΰ κυκεώνος αύτοΰ μέ έν άπειρον νοσταλγίας 

αίσθημα άναπολ.ώ τδν πτωχικόν οίκίσκον, τδν 

βίον τδν Αγροτικόν, δστις άφίνει τδ πνεύμα ά- 

θικτον Απδ Ανοσίους πειρασμούς, Απδ πάθη μι- 
κρολόγα, άπδ συζητήσεις ασφυκτικός. Καί δι* 

αύτό χθές μετέβην καί πάλιν νά έπισκεφθώ τδ 

πτωχικόν μου χωρίον, όπως πηγαίνει κανείς τάς 

πρώτας ημέρας είς τάφον προσφιλή.
Και τδ χωρίον, ίρημωθέν ήδη, ομοιάζει Αλη

θώς μέ τάφον, ένθα έτάφη ή ήρεμίο, ή άνεσις 

και δ ρεμβασμός.
ΑΑΦΝΙΣ

❖ ❖ ❖

'Τά κρυστάλλινα αντικείμενα φαίνοντίι ώς πεσσοί 
παιγνιδιού τίνος. Μεταξύ τών έξ ηλέκτρον περιλαμβά
νεται καί έν αγαλμάτων τής Άρτέμιδος. Τά έκ κρά
ματος εύρηματα έιναι όλα σχεδόν καθκρώς αιγυπτιακά.

'Τπέρ τά 80 νομίσματα έ^ ήλεκτρου, άπδ ήμιστα- 
τήοων μέχρι τών έλαχίστων, ανήκουν ε’ις τήν Μίλη
τον, τήν Σάμον, τάς Έρυθιάς καί άλλας γειτονικάς 
πόλεις, ολίγα δέ μόνον έέ αυτών είναι έφεσιακά.

’Αργυρούς δίσκος, φόρων εκατέρωθεν έγγεγλυμμένουί 
ιωνικούς χαρακτήρας, φαίνεται, ότι άνήκεν είς τδ 6η- 
σαυροφυλάκιον τοΰ ναοΰ.

Τδ σύνολον τών εύρηματων αποτελεί θησαυρόν πο
λύτιμον, μοναδικόν, δστις πρόκειται να εκτεθή είς τδ 
εν Κων)πόλει Αΰτοκρατορικδν Μουσείον, έκτος τών 
διπλών, ώς και μερικών άλλων, τα όποια περιέρχον
ται εις τήν κυριότητα τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου.

*
βάνατοι.— Τραγικόν τέλος εσχε ή Άμερικανίς ζω

γράφος μις ’Ελένη Ντόνλανς Χοΰντ. Παραθέριζεν είς 
τήν παραλίαν Σαιν - Ζάν πλησίον τοΰ Μορλαί, ειχεν 
δ’άνέλόη έπί βράχου καί κατεγίνετο είς μίαν θαλασ
σογραφίαν. Άφηρημένη είς τήν έργασίαν της δέν 
έπρόσεξεν ότι ή παλίρροια περιετριγύρισε τδν βρά
χον. Έκάλεσεν είς βοήθειαν, άλλ’ είς μάτην. ’Απε- 
φάσισε νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, άλλά κατά τήν 
πτώσιν της προσέκρουσεν είς βράχον καί τδ σφοδρόν 
κτύπημα παρέλυσε τας δυνάμεις της,καί εμεινε νεκρά. 
Ή τραγικώς φονευθεΐσα καλλιτέχνις ητο ηλικίας 24 
ετών, μεμνηστευμένη, διεκρίνετο δέ δια τδ ζωγραφι
κόν της τάλαντον.

*
Μονοεΐα.—Είς τδ Μουσείον τής Κοπενάγης έγένετο 

δεκτή μία έκ μαρμάρου προτομή τοΰ γλύπτου κ. Θ.
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θωμοπούλου, παριστάνουσα τόν Δανόν .Axel Hinri- 
chsen.

*
ΕΙχων τοΰ Ρούμπας — Άνευρέθη είς Λονδϊνον, «Ις 

τήν κατοχήν Ιδιώτου τινός, μία είκών του Ροΰμπενς, 
ή όποια «θεωρείτο. ώς άπολεσθεΓσα,. χαθότι άπδ 264 
έτών ουδέν ητο γνωστόν πςρί.αύτής. Κ<?.τίχ?ι έν τή 
σειρά τών έργων τοϋ μεγάλου ζωγράφου τδν αριθμόν 
96, παριστ^ δέ Κάρολον τδν Τολμηρόν καί έγράφη 
ύπδ τοϋ Ροΰμπενς τώ 163$.

Κίνηβιί.— Άφίκετο έκ Ρώμης καί Νεαπόλεως ένθα 
έτελειοποιηθη ό νεαρός ζωγράφος έκ Τριπόλεως χ. 
Κιυνστ. Τράκας, απόφοιτος τής ήμετέρας Πολυτεχνι
κής σχολής καταγίνας είδικώ; είς τήν προσωπογρα
φίαν.

Ευρήματα.— Άνευρέθη παρά τδ Φαληρικόν άλί- 
πεδον έπιτύμβιον άνάγλυφον, φέρον δύο μορφάς, γυ- 
ναικειαν καί ανδρικήν.

Τδ άνάγλυφον τοΰτο είναι Ρωμαϊκής έποχής φέρει 
δέ επιγραφήν :

Ζιοοΐμη Ζωοίμου 
έκ Atvxovoeiov

Mivtuv Mere· 
κράεον Ί’^ωαδεύ;

ναύκληροι
Έπι τοΰ άνω μέρους τής στήλης και ύπέρ τδ όλον. 

κατασκεύασμα, αντί αετώματος έχει σχεδόν δλόγλυ- 
φον πλοϊον, εξ ού ερμηνεύεται καί τοϋ ναυκλήρου τό 
όνομα.

★

Πευλήοεις εικόνων.— Έν τή πωληθιίση έν Λονδίνιρ 
συλλογή τής Λαίδης Άσβούρτον, ΰπήρχον καί τινες 
εικόνες μεγάλης αξίας.Ή Παρθένος καί τό Παιδίον τοΰ 
Βοτιτσέλλι ήτις έπωλήθη αντί 150,000 φρ. Είς νεανίας 
του Τ,ιορτζιόνε, άντί 40,000 <ρρί Μία' θιυμασία' εί
κών τής Λαίδυ Χόυαϊσβέρό ύπό Λοράν; ά·<τί 50,000, 
έτέρα τής κυρίας Φούλλερτον ύπδ Ρεμβράνδ αντί 42, 
500 φράγκων. Μία είκών τοΰ Γεωογίου Ρόμ·εϋ αντί 
16,000 φρ. καί μία τοΰ Βασουύζεν αντί 15,000.

*

Τί7. Α. Bouguereau.—Ύ1, 21 (ν.) Αύγουστου άπε- 
βίωσεν έν Παρισίοις ό, διάσημος Γάλλος ζωγράφος 
Γουλιέλμος Μπουγκερώ έ£ άρτηριοσκληρώτεως. Μετά' 
τον Henn'er, χάνει^ή Γαλλική τέχνη εύθύς αμέσως, 
μίαν μεγαλειτέραν έτι δόξαν, τόν γηραιόν καί γόνιμον 
καλλιτέχνην, δστις συ.νετέλεσε μέ τό ισχυρόν του τά
λαντου εις τήν ά»άδειξιν τής ζωγραφικής, έν Γαλλία.

Ό Bouguereau ίγεννήθη ε'ις Ροσέλ τή 30 Νοεμ
βρίου 1825. Κατ’αργάς εγεινεν έμπορος είς Βορδώ, 
άλλα κατόπιν ύπείκων είς τήν κλίσι» του πρός τήν 
ζωγραφικήν,ήρχισε νά λώμβάνη έν τή αυτή πόλει 
καλλιτεχνικά μαθήματα, έξηκολούθησε δέ τάυτα είς 
τήν Καλλιτεχνικήν σχολήν τών Παρισϊων, ύπό τήν 

οδηγίαν τοΰ Picot. Τώ 1850 διενεμήθη μετά τοΰ 
Baudry τό μέγα βραβεϊον τής Ρώμης. Έπανελθών 
έκ Ρώμης είς Παρισίους έξετέλεσε διαφόρους διακο
σμήσεις ιδίως είς ξενοδοχεία καί ήρξατο συγχρόνως 
μετέχω» εις τό Salon.

Έκ τών κυριωτέρων έργων του είναι τά έξης : Τό 
σώμα τής άγ. Καικιλίας φερόμενον είς τάς Κατακόμ
βες (1855) ευρισκόμενον είς τδ μουσεϊον τοϋ Λουξεμ
βούργου, δ Αύτοκράτωρ έπισκεπτόμενος τούς έκ πλημ
μύρας παύοντας έν Ταρασκώνη (άγορασθέν ύπό τοΰ 
Κράτους!, αί τέσσαρες ώραι τής ήμέρας ίplafond), δ 
Έρως, ή Φιλία; ή Νεότης, ή Τέχνη, δ Έρως πλη
γωμένος, ή ημέρα τών νεκρών (εν τω μουσείω τοϋ 
Βορδώ), ή έκ τών αγρών Έπά'-οδος (1861 ),αί τύψεις 
τοΰ Όρέστου, ή Αγία Οικογένεια (1862 άγορασθέν 
ύπό τοΰ ΑύτοκρατοροςΙ, ό Έρως δοκεμάζων τά βέλη 
του, τό Φίλημα (1863). ό "Ύπνος, ή Λουομένη, ή 
Έγερσις, τδ Ειδύλλιο», ή Προσευχή, τό Βιβλίον τών 
ωρών, τδ τάμμα, ΙΙαιδία κο μώμενα, Νύμφη καί Σά· 
τυρός, ό "Ομηρος καί ό οδηγός του, μετά τό Λου- 
τρόν (άγορασθέν ύπδ τοΰ βασιλέως τής Όλλα»δίας)ή 
ΙΙαρθένος, ό Χριστός πμιδίον καί. δ Άγ. Ιωάννης δ 
Βαπτιστής,Παρθένος παρηγορήτρια (μουσεϊον Λουξεμ
βούργου), ή Νυμφαία, ή ’Ισότης έν τώ θανάτω, ή π;ο- 
σκύνησις τών Μάγων, τό πρώτον πένθος. Ψυχή καί 
Έρως, Πρώτη ονειροπόλησή, ό μαργαρίτης, ή Άθωό- 
της κλπ.

Ό Bouguereau ήτο μέλος τής Άκαδημί ας τών 
Καλών Τεχνών άπδ τού 1876, διαδεχθείς τόν Pits, 
αντιπρόεδρος τής 'Εταιρείας τών Γάλλων καλλιτεχνών. 
Εξέθετε τακτικά είς τάς ’Εκθέσεις, λαμβάνω» πάν
τοτε μετάλλια.

Ό χαρακτήρ τής τέχνης του ήτο άπλους καί ήρεμος 
και κάπως «συμβατικός,», μη παρουσιάζων τήν συ
νήθη ευςωστίαν είς την διαγραφήν τών προσώπων. 
Ήτο οπαδός τής σχολής τής Άναγεννήσεως, ήσμενί- 
ζστο δέ εις την σύνθεσιν διακοσμητικών πινάκων εις 
θέατρα ιδίως καί εκκλησιαστικών εικόνων, εικονογρα
φήσεις δ.αφόρους ναούς μ.έ πρωτοτυπίαν καί τόνον εν
τελώς προσωπικόν. .

Ο Bouguereau ήτο έκ τώ» αγαπητότερων γάλλων 
καλλιτεχνών, οι όποιοι τόν εξετίμων μεγάλως καί τόν 
ανεγνώριζον ώς κορυφαίο». Άπήλαυε μεγάλης φή
μης, έκτος τής Γαλλίας, καί έν Αμερική, απέκτησε 
δέ έκ.τή; πωλήσεως τών έργων του μεγάλην περιου
σίαν, άνερχομένην είς 6 έκατομμύρια φρ. Ό θάνατος 
τοΰ έξοχου καλλιτέχνου δέν ητο άσχετος πρός τήν λύ
πην, ηνήσθα.θη πρό τριών μηνώ» διά τινα διαπραχ- 
θεΐσαν εν τώ μεγάρω του κλοπήν.

Ό Bouguereau ινγι μαθητές τούς διακριθέντας 
μετέπειτα ζωγράφους Bellanger καί Chabas.

: Έν τή «ΙΙινακοθήκητ έδηαοσιεύθησαν τά έξής έργα 
τοΰ Bouguereau: θαυμασμός πρδ; τδν Έρωτα, 
Έρως καί ψυχή, Παιδικόν είδύλλιον (Α’ τόμος), ή 
Παναγία μέσω τών άγγέλων-ή Παναγία, δ Ίησοΰς 
καί ό Άγ. ’Ιωάννης (Τομ. Δ ).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άναακαφαί. — Διεκόπησαν έν Τήνφ αί έν τω ίερφ 
τοΰ Ποσειδώνο; καί τής ’Αμφιτρίτης διενεργούμεναι 
ανασχαφαί ύπό τοΰ κ. Π. Γραϊνδωρ Βέλγου, συνεχι- 
σαντος τάς κατά τά ϊτη 1902 καί 1903 άνασκαφας 
τοϋ Δεμουλέν. Ό κ· Γραίνδώρ ύπήοξεν ευτυχής είς 
τάς κατά τό λήξαν έτος εργασίας ■ του. Άνευρε το 
προαύλιου τοΰ ναού, τά θεμέλια τοΰ Προνάου βωμού, 
τή» εξέδρα», τήν βάσι» τοΰ άνδοιάντος τοΰ ανθυπάτου 
Κορνηλίου Ρόύφου καί τοίχον, πιθανώς τοΰ περιβόλου 
τοΰ ναοΰ. Άλλά τό σπουδαιότερου εινε ή ανεύρεσις 
τοΰ Ηλιακού ωρολογίου, έργου τοΰ εκ Κυρρηστηί 
διασήμου αστρονόμου ’Ανδρονίκου, φέροντος ’Ιαμβικό» 
έξάμετρον. Έπίσης εύρέθησαν 46 έπιγραφαί, έν αίς 
ψηφίσματα τοΰ δήμου Τηνίων,: άγαλμάτια καί; μιχραι 
κεφαλαί, καί 14 νομίσματα-
V V W W V V V V w vvvvvwwvvvvyvv WW"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
Έχδέδετα» τή» Ιην έκάστου μηνός.
Ti> y4vov ίν Ανατολή περιοδικόν τό άοχο- 

λούμενον είς τάς Καλάς τέχνας.
Γραφεία : "Εν "Αθήναις, δδός Γ' ■ Σεπτεμ

βρίου &ρ· 85.{*Ωραι 8-9 π.μ. 2-5 μ.μ-)-

Σννδρομη Ετήσια προπληρωτέα δραχ. 12-

Είς τό Εξωτερικόν φρ. χρ. 12. 

Τό έτος άρχεται άπό 1ης Μάρτιον. 
“Εν ψύλλον στέλλεται εις πάντα αίτοΰντα 

δωρεάν.
Ttjtit φύλλου δρ. 1,30

VVVWVYVWV

Ούδεμία αίτησις περί άποστολής τής «Πι· 

νακοθήκης» ή οιασδήποτε Εκάόοεως αυτής, βι
βλίου ή είκόνος, λαμβάνεται ΰπ' δψει, άν μή 

συνοάεύηται ύπό τοΰ Αντιτίμου.

οι έκ των παλαιών καί νέων συνδρομητών 

έγγράφοντες ενα Ετι νέον συνδρομητήν, λαμ

βάνουν ώς άωρον άμα τή καταβολή τής 

συνδρομής τά

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,
τόμον πλουσίως εικονογραφημένου, περιέχοντα 
πεζά ποιήματα τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου ,πρός 

τούτοις δέ και βϊκοότ εικονογραφημένα δελ

τάρια καλλιτεχνικότατα.

Ονδεμΐα πληρωμή ισχύει, {έκτος των άπ" 

εό^είας ταχυόρομικώς άποατελλομένων) &ν μή 

προοάγηται άπόάειξις Εντυπος, φέρουσα τήν ί>- 

πογραφήν τοΰ ΔιευΒυντοΰ, τήν σφραγίδα τοΰ 

περιοδικού καί αΰξοντα αριθμόν.

Ήλιάδου (Λεωφόρος Σωκράτους44).Έν Κα- 

ΐρφ είς τό βιβλιοπωλείον Κ. Ευαγγελίδου (Rue 

el Mughraty, Μέγα "Ηπειρωτικόν ξενοδοχέΐον), 
ίν 'Ιωαννίνοις είς τό βιβλιοπωλείου I. 
Ίωαννίδου. "Εν Σμύρνη είς τό Πρακτορείου 
των Εφημερίδων (Madamai Hani 79.)

Κατά τό Ε . ΕτοςάντασιοκρίταΙ τής «Πι

νακοθήκης'» εΐνε ίν Καίρφδ κ. Περ. Τσιριγώτης 
(Rue Shareh el Manack 14) ίν ‘Αλεξανδρείφ 

Τρ. Τοιτσέλης (Βιβλιοπωλείου «Ερμής», άπέ- 

ναντι τοΰ 'Αβερωφείου γυμνασίου) ίν Όδησ- 

οφ Α· Μάλτας καθηγητής (Rue Puschkin 66).

"Εν Σμύρνη X. Συρράκος ζωγράφος (δδός 

Γαλαζίου].

Έ^βδόθη ό
-ΑΠΟΧηΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ"
Φωτοτυπία εις μέγα όχημα, έργου Roche- 
grosse. αρχαίας ελληνικής ύποδέσεως.

Λίδεται δωρεάν εις τούς αννδρομητάς τής 
« Πινακοθήκης *.

Διά τούς μή τοιούτονς, δρ. 1.

Παρακαλοννται οί κ.κ. συνδρομή- 

ται έπαρχιών καί εξωτερικού δπως αμα τή 
λήτβει τού παρόντος φύλλου άποστείλωοιν 

άπ" εύθείας πρός τήν ίν "Αθήναις 
Διευθυνσιν τής «Πινακοθήκης» τήν συν

δρομήν των τοΰ έτους.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

τον Α , Β", Γ' και Δ'. Ετους πωλοΰνται είς τό 

γραφείου μας άντί δρ. 1,50. Διά τάς επαρχίας 2 

δρ. Διά τό εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ

βανομένων τών ταχυδρομικών.

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

ευρίσκονται είς τό γραφεΐον μας, τιμώμενοι όί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12, τών 
ταχυδρομικών πληρονωμένων νφ" ήμών.

Διά τό ίξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.

ΚΑΡΤ ΠΟ2ΤΑΛ
Ζητείτε είς τά βιβλιοπωλεία τά Κάρτ Πο 

ύτάλ τής «Πινακοθήκης» 20 ειδών, μέ Εργα 

διασήμιον "Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

10 λεπτά Εκαστον.

Φύλλα τής «ΙΙινακοΰήκης» πωλοΰνται έν 

’Α&ήναις είς τά βιβλιοπωλεία «Έστίμςν 

Κ. ΈλευΒερουδάκη, Κ. Μπίκ και Μιχ· Σαλι 

βέρου, έν Π ε ιρα ι εϊ είς τό βιβλιοπωλείου



EHIffl ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΛΛΑΑΟΣ
Ι'ντοκοϊ καταθέσεις.

Η Εθνική Τραπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εις τραπεζικά γραμ.μάτια καί . είς χρυσόν άποούτέ·' 
εις ώρισμενην προθεσμίαν η διαρκή. Λί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί σί τ'.κσι αυτών πληεόνονται είς το 
αΰτό νόμισμα; είς ο έγένετο ή κατάθεσις.

ίο κεφαλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται εν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου εν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπεζης, εν Κέρκυρα δε Κεφαλληνία καί ΖακύνΟω 
Οια τών ύποκαταστημάτων τής Ίονικής Ί'ραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνόμαστίκαί ή ανώνυμοι

1 1)2 τώς 0)0 κατ’ έτ. Sta κατ. 6 ;>7ρ/ών
2 f> 0)0 » » » 1 £του<
a 1 )2 9 0 )0 » » ( υ a
3 t> 0)0 » )) 4 ίτών
4 η 0)0 » » 5 61 ών

Λί ομολογίαν τών εντόκων καταθέσεων ίχδίδονται

^TOHQAEIOH ΠΑΛΛΗ Μ Κ0Τ2ΙΑ
Ίδρυθέν έν Άθήναις κατά τό έτος 1870

Εν αυτώ πω/,οΰνται λιανικώς και χονδρτκώς εκτός 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί 
τα εν τώ ιοιω ατυ.οκινητω εργ'οστασίω κατασκευαζό· 
μένα είδη, ήτοι-

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καοτόνιά'φωτογρα
φίας με κατατομας επιχρυσωμένα;. Πένθ'μος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταΐ επί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί εκ καουτσούκ καί πλάκες 
δια Ούρας επί σμαλτωμένων ελασμάτων.

Έπτσκίπτίιοτα κατασκευάζονται στιγμιαία,; καί 
διά χαλκογραφίας.

20— 'Οδός "Κρμοΰ—20

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦίΙΤΟΓΡΑΦΕΙΰΝ
Δ. ΚΑΒΡΑ

I Ο. — ΟΓ>δς· Έμμί»ϋ—Ι Ο.

Τ’κτέλισις φωτογραφιών παντός είδους και με
γέθους έξίχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα κεί
μενο·' παρα τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος κα
τέστη το κατ’ εξοχήν καλλιτεχνικόν τργαστήρ &ν, 
τελεία πινακεΟή/η τών εικόνων τών ώραιοτέρων 
ΆτΟίδων κα· τών επισημότερων προσώπων.

,,ιαγρικος Hinruii·"
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυντής: Σ. ,Α. ΡΟΚΚΟΣ Ιατρός ' 

/ρα</4Γα υδόζ Πινδάρου 44.
*Λ«χραςτητ(>ν δ&ά «&ααν οίκογένδ^αν xat πάντα 

$πι<ττήμ.ονα.

“ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΦΙΛΟΤΕΚΝΩΝ,,
Περιέχει μελέτα; καλλιτεχνικά; καί φιλολογι

κά;, ώς καί σειράν 4-ννενήκοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρώμονς φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τώ·ν 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ωραιότερου λεύκωμα 
τής 'Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται εις τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 5. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2.Χαρ
τόδετος δρ. 4-

Τό μοναδικοί· εβδομαδιαίοι· σατυρικόν φύλλον 

Γμαόεϊα : Όδός Σταδίου 6.

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

Γύζη. Φωτοτυπία εις μέγα όχημα. Δρ· 1. 

Επί χονδρού χάρτου δρ. 2·

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ.» δράμα φρ. Κοππί, 
κατά μετάφρασιν "Αγιδος θέρου. Τιμαται 

δρ. 1. Έπί Ολλανδικού χάρτου δρ. 2·

TO ‘ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν.
Λάσκαρη και Π. Δημηιρακοπούλου-Δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-, »ί- 
ναξ Φρίξου Άριοτέως. Φωτοτυπία είς μέ

γα σχήμα. Δρ. 1.

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

Δρ. 1.

“Η ΑΙΩΡΑ,. Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία

Δ. Ι.,ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΪ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ · Σελ. 208. Δρ.'3. 

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ »ίί ΖΩΗΣ,, Διη 

γήματα εικονογραφημένα. 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.

Jia τους συνδμομητάς τής «Πινακοθήκης* 

είς τό ή μι συ τής τιμής.

εις μέγα σχήμα. Δρ. 1. Πωλοϋνταΐ είς τά γραφεία μας

/ζ-ζ £ λ, Α £ X. X./(,ΎυέΧΧΧΧΧ/ίΧΧυίΧΧΧΧώ
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