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.Carle Vanloo, ύηο A. Houssaye. (Μειάφρα- 
σις Άλ. Δουζίνα).

Τά λόγ’α τής μάνας μου» ποίησις Μαρ. Σχγοίτρον 
Σκέψίις.
Ό Άγιος Πέτρος» ΰπό Κ. Καχροφίιλα. 
Άπό τους άρχαίους χορούς» ύπό Α. Νέη. 
'Ιίλιοδααίλιμμα βτύ μΰλο, ύπό Φ. ΓΊοφΰλλιΐ. 
2τϋ δρόμο τής Αγάπης, ύπό ΜυρΟίντις.
Τό ίν Γίνΐύη SI” ψυχολογικόν βυνϊδριον, ύπό 

I. Ίωαννίδου.
Camille Lemonnier, ύπό Β. Poincare. 

(Μετάφραοις Νιόβης).
Τό μνημχιαν Βίκτωρος Εμμανουήλ Β'.
Ιωάννης Καλοογοΰρος, ύπό Σπ. Δε-Βχόζνι. 
Ποικίλη βελίς.
Άπό τά παράδοξοι τής τέχνης. (Ό άνδριάς τοΰ 

Σαρδοΰ.— Ingres χαΐ Rossini. — Άπονς καί ά· 
χειρ ζιαγράφος).

Στίχοι. (Ήύελα.— «Αύγή» Μαετόβεν) ύπό Τχμ. 
Μωραϊτχνη.

Γράμματα χαΐ Τεχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

'Αγνή, ύπό Carl Zemy.
Πεταλοΰδις, ύπό II. Zatzka.
Ό Άγιος Πέτρος.
Μονιμδαοία.
Ό ά^δριάς Βίκτωρος ’Εμμανουήλ,ύπό Gliiaradia 
Τά μέλη τον iv Γενεύη ψυχολογικοΰ Συνεδρίου. 
Ν. Κομπέλκωφ.
Μέγαρον 'Ιταλικών οχολών εν Ά&ήναις.
Φερωδύ.
Ρομκξν.
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Έκδίδεται είς τάς άρχάς έκαστου μηνάς.— Άσχολεϊται κυρίως είς rd? Ωραίας Τέχνας. 
Έν φύλλον στέλλεται δωρεάν ώς δείγμα εις τδν αίτονντα.— Τιμή έκάστου φύλλου μία δραχμή. 

ΑΙ συνδρομαι προπληρώνονται, στίλλονται δε άπ’ εδθείαςπρδς τήν ίν 'Αθήναις διεύθυνοιν. 
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ΤΗΑΕΦΩΚΟΗ
Ααϊχφ Ενταύθα.—· Asm είνε ή πρώτη καθ’

ήν η Ι’ωσσία σκέπτεται -νά άοομσιώση το έν χρησει 
έσφαλμενον Ίουλιανόν ήμερολόγιυν πρός τό Γρηγορια- 
νόν. Ήδη ό^εβλήθη νομοσχέδιων είς τό αύτοκρατορι- 
κόν συμβούλιον. Δέν ύποβίτομεν οτι δύναται ή μετα
βολή αύτη νά προκαλέση ταραχάς, διότι πρόκειται περί 
παραδοχής μιας μαθηματικής αλήθειας καί τίποτε 
περισσότερον. Ό τυφλός φανατισμός πρέπει νά υπο
χώρηση, ¥

Κον Δ. Π. Χαλκίδα.1— Ό ΓΙανηγυοικός τής κε’. 
Μαρτίου τοΰ κ. Ίίλιοπούλου δέν εξεδόθη ΰπό τούτου 
άλλ’ ΰπό Επιτροπής Τηνίων είς ήν αυτός τόν έδώ- 
ρησεν, προκειμένου πάντα τ’ αντίτυπα νά δωρηθώσιν 
είς τόν ναόν τής Ευαγγελίστριας. "Ωστε άπευθυντέον 
αυτή. ¥

Έρωτώντι.—Δέν είναι ή ιδέα των ταχυδρομικών 
δελταρίων πολΐ» παλαιά. Τά πρώτα δελτάρια έκυκλο- 
φόρησαν ιϊς Αυστρίαν τήν 1 βκβρίου 1809. Κατά τούς 
3 πρώτους μήνας άπεστάλησαν 3 εκατομμύρια.

*
Ζωοφίλφ Ν.— Τώ 1830 ήσαν γνωστά 78,588 

είδη ζώων—τω 1881,311,653,έζ. τών όποιων 220,150 
ησαν είδη εντόμων, 11,000 πτηνών καί 2,300 θη
λαστικών. Υπολογίζεται οτι κατ’ έτος ανακαλύπτον
ται 12,000 νέα είδη ζωικά. "Δρα σήμερον θά υπάρ
χουν 600,000'είδη. Καί έν τούτοις οί επιστήμονες 
υπολογίζουν οτι μόλις τό ενδέκατον τών υπαρχόν
των εντόμων εΐνε γνωστά.

*

Περιέργφ.— Οί 'Άγγλοι δέν σκοτώνουν άδικα τον 
καιρόν των. Κάποιος απ’ αυτούς ευρεν δτι χίλια αυγά 
—τά συστατικά των δηλαδή—ΐσοδυναμούν μέ ένα άν
θρωπον μέσου αναστήματος.Επίσης .δέ, κάθε άνθρωπος 
εχει τόσον φωτιστικόν αέριον έντός του ώστε θα ήμ- 
ποροϋσε νά φωτίση έπί μίαν νύκτα οδόν ένός χιλιομέ
τρου. Τό σώμα μας δύναται νά δώση τό υλικόν νά 
κατασκευαστούν 780 δωδεκάδες πυρείων,άπό δέ τό σι- 
οηρον ποΰ εχει δύναται νά κατασκευασ'.οΰν 7 χονδρά 
καρφιά. Τό λίπος του άρκεϊ οιά νά γίνουν 50 κηρία, 
έχομεν δέ μέσα μας 20 κουταλάκια μαγειρικού άλα
τος. Δέν μάς λέγει δ Άγγλος όμως τά συστατικά 
τοΰ . . . μυαλού του 1 ¥

I. Β. — Ή Κόρη τού Άντσιο έν τώ συνόλω φέρει 
τήν σφραγίδα τής ’Αττικής καί Ιωνικής τέχνης τού 
τετάρτου αίώ.-ος, είς τήν έκφρατιν, τήν χάριν, τήν 
μυστικήν πνοήν τής ψυχής καί τήν θαυμασίαν πλα

στικότητα. Ή τελειοτης τοΰ κάλλους τής ’Αφροδί
της τής Μήλου ένοΰται μέ τήν χάριν τών Ταναγραίων 
καί είς τήν έκοήλωσιν τής αγνής γαλήνης τής κόρης 
σκέπτεται κανείς τάς -θεάς καί τούς έφηβους τοδ με
γάλου Άθγ,ναίου τεχνίτου, τού φίλου τής Φρύνής.

Ευτυχώς τό ώραίον άγαλμα δύναται νά θεωρηθή 
ως σωζόμενον ακέραιον, άφοϋ δέν λείπ.ι είμή μονον 
τό άκοοντή; ρινός καί ή δεξιά χειρ από τοϋ αγκώνος.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 1 8)ΒΡΙΟΥ 1909-

Γραμμή Κηφισίας

Έξ ’Αθηνών
Έκ Κηφισίας

Στρον ύκιον Παληιης 2τα&ιιος 5

Προ Μεσημβζ>ίας -

6.— 6.55' 7.10'
7.— 8.05' 8.20' ταχεία
8.—ταχεία 8.55' 9.10'
9.- 10.25’ 10,40'

10.30"
11.30'
12.30' ταχεία

ί ί .25' 11.40'

Μετά Μεσημβρίαν

2 — 1.— 1.10’
3'.— 1.55' 2.10'
4.— 2.55' 3.10’
5.05' κατ’ ευθείαν 3.55'· 4.10’
6.05' κατ’ ευθείαν 4.55’ 5.10'
7.05' 5.55' 6.10' κατ’εύθείκν

8-— 6.55' 7.10’
10.— 7,5.5'

9.55'
10.55’

8.10'
10.10'
11.10'

Κυριακάς καί έορτάς προστίθενται

Έξ ’Αθηνών διά Κηφισίαν 3.30’ μ. μ. ταχεία

Σημ. 1η.— Λαΐκα' τιμαί τών μετ’ επιστροφής ει
σιτηρίων έφ’όλης τής γραμμής Κηφισίας κατά πά
σαν Τρίτην, Πέμπτην καί Σαββατον.

Σημ. 2α.— Λαϊκ'αι τιμαί τών μετ’ επιστροφής ει
σιτηρίων τάς Κυριακάς έκ τών Σταθμών 'Αθηνών, 
Στρούμπου καί ’Αττικής μέ τήν αμαξοστοιχίαν τών 
2 μετά μεσημβρίαν.

Σημ. 3 η. — Μέ τάς ταχείας αμαξοστοιχίας οέν 
έκδίδονται εισιτήρια Γ’ θέσεω; ώς και αποσκευαί καί ' 
οορτωτικαί εμπορευμάτων. Carl Zemy. ’Αγνή.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1909.-9.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΦΥΕΙΟΓΝΟΜΙΑ1 ΤΟΥ ΙΗ'. ΑΙΟΝΟΧ *

CRRIxF. UAHkOO
(1705— 1765)

φλας αΰτάς κρίσεις. Καταδικαζουσα αυτή τό 

άτημέλητον τών πλείστων εκείνων έργων, οφείλει 
νά τοΐς αναγνώρισή πνευματώδεις εμπνεύσεις. 

Μετά τόν Μπουσέ καί Λεζουέρ, οί Βονλόου φαί

νονται εις τήν Γαλλίαν ώς καλλιτέχναι μικρά; 
άξια,, άλλά παρά τούς ζωγράφους τοΰ ItT αίώ- 
νος, οί Βανλόου, με επί κεφαλής τόν Μπουσέ 

άναλαμβάνουβι κατ’ εμέ χαρακτήρα τινα ευγενή, 

άν δχι μεγαλοπρεπή1.

1. "Υπήρξα? πρώτο» ζωγράφοι τών βααιλίοιν τής 
Γαλλίας, τής Ίοπανίας καί τή; Πρωσίας, δηλ, οί διδά
σκαλοι δλων των καλλιττχνικύν τόπων.

Χάρις είς αυτούς ή Γαλλική τέχνη διετήρησε 

τήν δάφνην εΐς τόν αιώνα εκείνον τής καταπτώ- 

σεως. Χάρις είς αυτούς ή Γαλλία ήκολούθησε τόν 

εόθύν δρομίσχ,ον καθ’ ξν χρόνον τό πάν «πλανάτο 

εί; μυρίας άσθενεϊς ατραπούς.
Ό χαρακτήρ τής Ιστορίας τοΰ Ζάν Μπατίστ 

Βανλόου είναι τόλμη καί άτκμέλειά τις θελκτική, 

Ό Ζάν Μπατίστ Βανλοου υστερείτο υπομονής, 
όχι σπουδής. Ήτο ευτυχής καί πλούσια φύσις, 
κα-ι αναλισκόμενη άκάρπως διά τήν τέχνην. Τό 

όνομά του επέζησε, θά «πιζήσωσι πολλαί εικόνες 
του. Ει”; τινα; εκκλησίας τών Παρισίών, καί ίδια 

είς τό μουσεΐον τών Βερσάϊγ, δύνασθε νά παρα- 

τηρήσητε τήν μεγάλην δροσερότητα τών σαρκω
δών χρωματισμών του, τήν όλίγον θεατρικήν ευ

γένειαν τοΰ ύφους του. Οί σύγχρονοί του κριτικοί 

«λεγον ότι είχε χρωματισμόν λιπαρόν καί οτι 
κατάτοΰτο ώμοίαζε τόνΡοΰμπενς Ό Ζάν Μπα

τίστ Βανλόου ήτο ό κομψότερος χρωματογρά- 

φας, ίσως δ γνήσιος ζωγράφος τής έποχής του, 
μετά τον Βατω καί προ τού Κάρλ Βανλόου.

Έχω ύπ’δψιν κομψήν εικόνα τοΰ Ζάν-Μπα- 

τίστ Βανλόου. Ιίαριστά γυναίκα είς τό καλλω- 
πιοτήριον της, μαρκησίαν τινα τής Άντιβαοι- 

TAN τό πρώτον ίζετέθη «ΐς 

τό Λούβρ τό Πρόγευμα χυ- 
νηγίον, ηΰδοκησαν νά συμ- 
φωνήσωσιν έπί τέλους όλοι 

δτι δ λεπτός αυτός χρώμα- 
τογράφος. (coloi’iste) δεν 

ητο κοινός τις χρωματιστής, 

ώς είχε δυσφημισθή άπό τι- 
νας μεγάλους ζωγράφου;

προορισμένους ν’άποθάνωσιν ευθύς άμα .τ^ γεν

νήσει των. "Ηχούσα μίαν τών συγχρόνων προσο- 

πικοτήτων μας νά λέγρ αφελέστατα.
βΑύτέςό διαβολάκος χειρίζεταιχαλώςτάχρώ

ματα» . Καί δμως ποϊο; σήμερον θάεζωγράφει ρ»ε 

τόσον πνεΰμα,τόσηνχάριντοιοΰτον χρωματισμόν;
Ποιος είναι πλειότερον τοπειογράφος χαΐ πλειό- 

τερον ποιητής;
Τις θά άφηγείτο ευθυμότερον τήν ρωμαντικήν 

αυτήν α-λίδα, ήτις είναι μία τών άριστων σελί

δων τής ιστορίας μας ;
Ή σχολή του πρό αύτοΰ Βατώ ήτο εφήμερος. 

Ό Κάρλ Βανλόου, ό Δεμουάν καί ό Μπονσέ 

μερίζονται τήν βασιλείαν. Δεν δυνάμεθα σήμε
ρον νά εϊπωμεν τις τών τριών είναι ό «ξοχώτερος, 

τόσον είναι άντιφατιχαΐ είς τό ζήτημα τοΰτο 

αί πλτροφορίαι τής εποχής εκείνης.
’.0 άξιώτερος καί ό όλιγώτερον ίσως ένδοξο; 

ύπήρξεν ό Λεμουάν, δ προσφιλέστερος ύπήρξεν δ 

Μπουσέ. Ιίάντων όμως «δέσποσεν όπωσδήποτε είς 

τή.ν’Αχαδτ.μίαν χαί τόν κόσμον δ Κάρλ Βανλόου.
Ή κριτική άφού υπερενεγκωμίασε τούς Βαν

λόου, τούς «λησμόνησε περιφρονητικώ;’ τά έργα 

των δμως παρέμειναν διά ν’ άνακαλώσι τάς τυ- .
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λείας. Ή γυνή δεν είναι μόνα’ πλησίον τκς 

ϊσταται ή θαλαμηπόλος της οτολίζουσα τήν κό

μην τη; μέ μαργαρίτας. Λί δύο κεφκλαί είναι 

τέλειαι, δέν ελλείπει ούτε ή λεπτότης, ούτε ή 

χάρις, ούτε ,τΰ αίθέριον: τό βλέμμα τής κυρίας 

καί τής θαλαμηπόλου είναι θελκτικόν, διότι 
άμφότεραι είναι-κομψχί. Αί χειρε; είναι χρώμα· 
τισμέναι λεπτεπιλέπτως, τά ϊπουσιώδη μ-'ρη.τής 

εΐκόνος είναι πλουσιότατα. *11 κυρία κρατεί αν
θοδέσμην ήτις σάς προκαλεί νά τήν όσφρανθήτε, 

έάν δέν έφσβείσθε ότι θά έπλησιάζκτε πολύ τ.κ 

χείλη είς τήν ώραίαν χείρα ήτις τήν κρατεί. Τί 
ηδυπαθής καί γοητευτική φιλάρεσκος!. Μετά 
πόσης κυκνείου νωχελ-ίας κατοπτρίζεται! Πό

σον προσέχει καί εΐς τήν «λαχίστην κίνησίν της 

άπό φ'.βον μήπως ή θαλαμηπόλος δεν στολίσει 

καλώς τήν κόμην της!
Ό Κάρλ Βανλόου «γεννήθη ζωγράφος όπως 

γεννάται τι; απόστολος. Δυστυχώ; δμως τήν 
ζωγραφικήν «θεωρεί τέχνην μάλλον, παρά καλ

λιτεχνίαν. Έν τούτοις πρέπει νά τον άναγνωεί- 
σωμεν καλλιτέχνην. Είχε καί αυτός, ώ; πολλοί 
ζωγράφοι δεύτερα; τάξεως, στίγμα; μεγαλοφυία; 

Πολλάκις «λησμονεί τού; μεγάλου; διδασκάλους, 
άφιέμενος δ’ είς μόνον τήν «μπνευσίν του, «δη·’ 

μιούργει μορφά; αξία; μεγάλων διδασκάλων. Συ- 

χνάκις τό εργον του δέν ήτο ή συγκιχυμένη άνά- 
μνησις διαφόρων σχολών’ ότέ μεν «μιμείτο τόν 

χρωματισμόν καί τον τρόπον τοΰ ζωγραφίζει» 
τοΰ Guido, καί άλλοτε ήκόλούθει τόν Κορέγ- 

γιον’ ώ; τοπειογράφος, ήτο Σαλβατώρ Ροζα, ώ; 
ζωγράφος, ήτο Sneyders <Desportes*<m« 

τών διδασκάλων, αύτών άπεΐχεν δ Βανλόου, όσον 

το αριστούργημα τοΰ αντιγράφου. Έν τούτοι;, 
άν καί παρετήρει τήν φύσιν δι’’ όλων -αυτών τών · 

ςένων οφθαλμών, τήν παρετήρει ενίοτε καί διά 
τών ιδίων οφθαλμών. ’Από τά στιγμιαία δ’ 

«κείνα βλέμματα έκερδίσαμεν τάς ωραίας, εικό
να; του. Χάρις είς- τό φυσικόν σχεδόν ΰφο; του 

έδιορθωθη όλίγον η γαλλική σχολή ήν δ Coy- 
pel καί ό de Troy ειχον παραδώσει είς θεα

τρικήν τινα καλαισθησίαν. Μολονόντι σκιώδης 
(fl'iyand) καί άτονος, είχε σχέδιον ευχάριστο» 

χρωστήρα δέ άβρόν. Έποίκιλλε μετά πολλή; 

ιδιοφυίας τό ύφος τοΰ Crayon καί τοΰ χρω- 
στήρος, μετέπιπτε δ’ άβιάστω; άπό τήν δυνα
τήν καί σοβαράν «ντύπωσιν είς τήν άργυρίζουσαν 

καί ήδυπαθή χροιάν. Ό χρωματισμός του, μο

λονότι όλίγον «ρυθρός καί λευκός, θελγει καί μα
γεύει. Αί φυσιογνωμία! του είναι χομψαί,. έλά- 

χισται ποικίλαΓ πάντοτε ή αυτή μορφή, καί 
κατά τοΰτο δμοιάζει τον Βατώ. ’Ελλείπει πολ· 

λάκι; ή έκφρασις. Τό «ργον του διακρίνει ή ευγέ

νεια μάλλον παρά δ χαρακτήρ, ή χάρις παρά 

ή ώραιότης.

Άφοϋ ήδη παρηλληλίσθη δ Βανλόου μέ τον 

Ρούμπενς, δέν είναι φόβο; νά τον συγκρίνει τις 

μέ τόν Ραφαήλ οοοί αφορά τό σχέδιον, μέ τον

Κορέγγιον ίσον άφορφ τόν χρωστήρα,, μέ τόν 

Τιτιανόν όσον· αφορά τόν χρωματισμόν. Μετά 

τ’ ανόσια αύτά εγκώμια, τον «κακολόγησαν ά 

μέτρω;’ αί εικόνες του δέν ήσαν πλέον ή κρεμν- 

δότσουφία. Σήμερον, οτε ή νέα κριτική «πέχυσεν 

άπλετου φώς ίπί τής γαλλική; τέχνης, όλοι 

βλέπουν τον Βανλόου άνευ πρίσματος, όποιο; 
πραγματικώ; ύπήρξε’ ζωγράφο; θελκτικός.

•Ή ευχέρεια μεθ’ ή; «ίργαζετο τον έκαμε νά 

μή συλλογίζεται’ ενίοτε ύργίζετο «ναντιον αυτού 

τοΰ ίδιου' κατέστρεφε δι’ ένός λακτίσματος ή 

μ.έ μία πινελιά έργον έβδομ,άδων. Ήτο εργάτη; 

εύρωστος καί φοβερός. Ουδέποτε Ιλλειπεν άπό 

το έργαστήριόν του’ ίζωγράφει δώδεκα όλα; ώ

ρας συνεχώς καί όρθιος. Μολονότι Μεσημβρινός, 
άπεστρέφετο τήν θερμότητα καί «προτιμά το

Ώμίλει δια τήν τέχνην του ώτεί ουδέποτε 

τήυ έγνώριοεν, ε-ς διάλεκτον δέ πκρ-αστατικω- 

τάτην. Κατά τό πιεύμα ήτο άληθής Φλαμαν- 
δός· ζώυν, Ιλεγεν ή κυρία ντέ Πομπαντούρ’κτή- 

νος, έλεγεν-αφελέστατα 0 Ντιντερώ’ καί όμως ό 

Βανλόου ενίοτε ήτο εύφραδέστατος. Άλλ’ είναι 
εκτός πάσης συζητήσεω; οτε οί καλοί όμιληταί 
ουδέποτε υπήρξαν ικανοί καί διά τό ίλάχιστον, . 

«χουσι στερεότυπου πνεύμα. Ή βαθίϊα όμως έν

νοια των ποΰ εύρίσκεται ; Παρατηρήσατε τους 
είς τό έργον των’ ή γραφί; ή ό χρωστήρ πίπτει ' 
τών χειρών των. Πτωχοί ιεροκήρυκες ! «κήρυξαν 
τό καλόν, άλλά δέν ειχον πλέον τήν δύναμιν νά 

τό κάμνωσι, διαρκούσης όμως τής διδαχή; «πραξε 

τι; τό καλόν, χιορί; νά τό γνωοίζγ.
Τό άληθέ; πνεύμα είναι ενάντιον πάντοτε πρός 

τού; εύγενεστέρους καί θειότερους πόθους αί πλεί- 
σται τών σπινθηροβολουσών εύφραδιών «ξεκολά- 

φθησαν άπό τά ερείπια τή; καρδίας. Είς τάς τέ· 

χνας υπάρχει τι πολυτιμότερου τού καλού πνεύ
ματος’ ό ρεμβασμός, ή «μπνευσις, ή π'οίησις, 

θειον άνθος, μυριάκις σπανιώτερον, θκλλον είς 
τινα; ψυχά; αφελείς καί άγνάς. «Δυσπιστεϊτε, 

ελεγεν ό Ντιντερώ, πρός τού; έχοντας τά θυλά

κια πλήρη πνεύματος καί σπείροντας αυτό -οπο
τεδήποτε’ Ελλείπει άπ’αίαονς τό δαιμόνων3·. Τό 

πνεύμα είναι βωβόν ώ; «πί τό πλείστον, ακροά

ζεται τήν φύσιν ή «αυτό, μή τό καταδικάζετε 

διότι σιωπφ ή εχει ύφος κτηνώδες. Τά μικρά 

πτηνά τιτυβίζουσι, ό σπίνος καί ή σειρήν λα- 

λούσι άπό πρωίας μέχρι; έσπερας, ευθύς ώ; 
πκρέλθη ή ήμερα κοιμούνται' άμα άρχίσεε ή.νύξ 
τό μονήρες πτηνόν αρχίζει το μελαγχολικόν καί 

προφητικόν άσμα του.
Τό άδον νυκτερινόν πτηνόν, είναι τό αγρυ

πνούν πνεΰυ.α. "Ολα αύτά τά λέγει δ Ντιντερώ 

καί τά λέγει καλλίτερου άπό «μέ.

(*Επειαι to ιίλο;)
ARSENE HOUSSAYE

(Μετάφρ. Άλοξ.' Αουζίνα]
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ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ

/‘Αφιερωτέο ατίγ μητίοα μον> 
μι Αγάπη κ' ευγνωμοσύνη).

, —Μιά τεφροδόχη αρχαία 
πάρε, και κρΰψε ίκεΐ 

τά δτείρατα τά ωραία 
ποΰ ϊξήσαν μιάν αυγή.

Τήν τεφροδόχη ρίξε 
είς τήν ακρογιαλιά, 
δλον; τούς πόθους πνίξε 
ποδ φθείρουν τήν καρδιά. .

ΙΙάρ’ τήν άξίνα, σκάψε,
. σκάψε τη γή βαθιά, · 

άνοιξε τάφο, θάψε 
τή μαύρη σου καρδιά.

• Στοΰ κάμπου την ειρήνη, 
στήν έξοχή μακρυά, 
δέσε σφιχτά τήν Φρύνη 
σέ μιαν αγνή μυρτιά.

Κα'ι τοΰ ’Έρωτα τά τόξα 
ρίξε τα στή φωτιά, 
νά γίνουν στάχτη." Δόξα

- · σέ τέτοια πυρκαϊά.

Κ’ ύστερα αγνός, μεγάλος,, 
καλός και δυνατός 
(δμοιός σου δέν είναι άλλος,) 
περπάτέι, τράβα εμπρός.

Πάρ’ τό ραβδί στό χέρι, 
μέ θάρρος στήν ψυχή, 
ταξείδεψε στα μέρη 
ποΰ δ Νοΰς θά σέ δδηγή.

Τής Σκέψης παλλικάρι
■ κύττα, μακρυά κ’ εμπρός, 

τ’ ολόχρυσο λυχνάρι 
μέ τό αιώνιο φώς...

Νύχτα θά περπατήσης, 
θά φθάσης χαραυγή, 
καί θέ νά σταματήσης 
είς τή βουνοκορφή.

Ή Δόξα εκεί προσμένει- 
τής Τέχνης, νά, δ ναός. 
Λίγοι είναι οΐ καλεσμένοι 
κ’ έσύ είσαι δ Λειτουργός.

' ΙΠα&ι, 19Μ).
ΜΑΡΙΠΟΖ 2ΙΓ0ΤΡ03

II. Zalzka. Πεταλούδες,

«.ι.··**,· ιι» .nat-.n»—

? *

Ό ’Άγεος Πέτρος (MerA τον έξωιερικοϋ περιστυλίου τον).

* ΑΠΟ ΤΗΝ A1QNIAN ΠΟΛΙΝ *

0 ΑΓΙΟΣ

Στε’νδαλ,πρό ένός περί

που αίώνος έπισκεφθείς 

τήν Ρώμην,εν τελεί τής 

περιγραφής τοϋ ‘Αγίου 

Πέτρου γράψει :
«Ό "Αγιο; Πέτρος, 

φωτιζόμενος μέ αεριό
φως ή δέσμην φωτός σοποθεψημένην ύπεράνω 

τοΰ κεντρικού βωμού Θά παρουσιασγ ίσως μίαν 
•/μέραν έν Θέαμα τυΰ· όποιου Ημείς σήμερον δέν 

έχομε* ιδέαν. ’Αλλά ποιαν βέβήλον λέζιν μετε- 

χειρίσθην ; «<9ά παρουσίαση ίν &έαμα /» Οίμοι I 
Αί ώραΐαι ήμερα·. τού - ‘Λγιου Πέτρου έπέρασαν. 

Όπως λάβν; τις ίν αύτφ εΰχαρίστησιν, όπως 

εύμρ μίαν συγχίντ,σιν βαθείαν, πρέπει ίν πρώτυις 

πιστεύγ.».
Αυτήν τήν φράσιν είχα προχθές είς τόν νοϋν 

μου εισερχόμενος διά μυριοστά* φοράν είς τον 
"Αγιον ΙΙίτρον. Ήτο ■/, νμέρατής όσιοποιήσεως 

τής Ιωάννας Δ’ Άρη κκί ά "Αγιος Πέτρος πα- 
ρουσίαζεν εν θέαμα μοναδικόν. Τό ονειρον τού 

Στένδαλ είχε πραγματοποιηθώ Μυριάδες Ηλεκ

τρικών Λαμπτήρων εφιΰτιζον τό ύπέροχον τούτο 
τέμενος τοΰ Χριστιανισμού. .Καί ήσθάνθην την

ΠΕΤΡΟΣ
στιγμήν εκείνην μίαν ύπέροχον εΰχαρίστησιν καί 
(δοκίμασα μίαν βαθειαν συγκίνησιν. Διότι καί 

ό μάλλον άθεος τήν στιγμήν εκείνην θά μετεβάλ- 

λετο είς τόν μυστικοπαθέστερον Χριστιανόν. 
Διότι, όπως ώραϊα λέγει ό Ούγκώ, ύπάρχουν 

στ.γμαΐ κατά τάς όποίας οίαδήποτε καί άν είνε' 

ή στάσις τού σώματος, ή ψυχή προσεύχεται.
Καί όμως ... είς τό μέρος εκείνο όπου σήμερον 

έχει στήσνι τόν θρόνον-που ό Μέγιστος τής καθο
λικής έκκλησίας ΙΙοντίφηξ,πρό δεκαεννέα περίπου 

αιώνων αντηχούν οΐμωγαί καί θρήνοι τών πρώτων 
Χριστιανών κατασπαρασσομένων ύπό τών θηρίων 
έν τφ Ίπποδρόμφ τού Νέρωνος, διάσκεδάζοντος 

μέ τάς άγριας αύτάς έορτάς.

Σήμερον είς τό μέρος εκείνο τΰ αίματωμένον 

εγείρεται τό μεγαλοπρεπέστερο* τέμενος τού Χρι
στιανισμού καί μόνος έν τφ μέσφ τής απέραντου 

πλατείας, είς Αιγυπτιακός οβελίσκος, παραμένει 

μάρτυς τών σκηνών αϊτινες έξετυλίχθησαν είς 

τούς Κήπους καί τόν ΙΙππόδρομον τού Νέρωνος.

Μόλις φθάση κανείς εΐς τήν πλατείαν τού. 
‘Αγίου Πέτρου καταλαμβάνεται άπό έν-βαθύ 

αίσθημα μεγαλοπρεπούς έκπλήζεω; θρησκευτικής., 
επιβολής. Είς τήν ψυχήν γεννάτκι τό συναίσθημα 

πομπώδους μεγαλείου γραμμών .καί διακοσμή-
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ΟΙ Κινέζοι ζωγράφοι τιίνοντες πάντοτε νά ζωγραφί
σουν την φνοιν ^βοιοσόιίβοέ ίμοίαν καί asms συνεπείς 
τής ευρωπαϊκής Ιπιρροής ήρχισαν κατά τον 18ovr αίώνα 
να δεικνύουν το ναιουραίιστ.ικον ύφος των. Έκ ι»/ί 
Κίνο,ς είσήΙΙΗν ή via τεχνική διεύ&υνσις φις τήν Ια
πωνίαν. Μεταξύ τών δύο χ«ιρ<δ? ύπήρξεν όμοια ανταλ
λαγή τεχνιτών και τεχνικών έργων, όπως μεταξύ Ευρώ
πης και ‘Αμερικής κατά τδν τιλ.εύταίον αιώνα.

■ *

Αί γυναίκες δεν έκτιμοΰν πάντοτε εκείνο ποΰ αγα
πούν, «Αλα δεν αγαπούν γενικώς 8,τι έκτιμ&ται.

*
Kfve τά ετη δπως τά δένδρα τής έδοϋ' δ ταξειδιύ- 

της νομίζει πώς τά βλέπει νά φεύγουν, ένφ αυτός περνί).
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σεων. Είς τό μέσον τής πλζτείας ύπαρχε·. μέγχς 

οβελίσκο;. Δεξιά καί αριστερά δύο αναβρυτήρια 

θαυμάσια, τών όποιων το ύδω3 αναπηδούν χέ 

λϊτχι γραφικώτατα εί; |?ύο ενοΰχς λεκανας. 
Και τήν ολην πλατείαν περ’βαλλουν κυκλοτερώ; 
δύο ήμικυκλιχά περιστύλια μέ τέσσαρας γραμμά; 

κιόνων Δωρικού ^υθμού.®ά ·ήτο ίσως π,-οτιμό- 
τερον άν έλειπεν άπο εκεί τό μέγαρον τοΰ βη- 

τικανον, τό όποιον, με τόν όγκον του ζημιώνει 

τήν άρμοΰαν τοϋ συνόλου.
Ή πρόσούις, κκτασχευασθέίσα ύπό τοΰ Ma- 

dei'na, επί Γ1άπα:· Ι-Ιαύλου Ε’ είνε δυστυχώ; 

έλαττωμάτίχή. Οί'ήίονε;, τά παράθυρα, τό σύ- 

νολον τέλος τής πρόσίψεως στερείται -άρμονία; 

καλαισθησίας, κατ’ άντίθεσιν πρό; τον λοιπόν 
ναόν. Άλλως τε ή πρόσοψις αυτή κατέστρεψεν 

ούσιυδώ; τό αρχικόν σχέδιον τοΰ Μιχαήλ’Λγγέλ- 

λου. Διότι άν ό Maderna έσέβετο τό σχέδιον 

τοΰ μεγάλου διδασκάλου καγδέν ύψωνε τοσοΰτον 
τήν πρόσοψιν, ό ναός τοΰ Άγιου Πέτρου θά ήτο 

ίξωτεριχώς άρμονιχώτερος.' -
Είς το χεντρον του προνάου είνε μίχ πελώρια 

Ούρα έξ ορειχάλκου. Ό Πάπας Ευγένιος Δ', ό 

όποιος έζησεν έπί έννέα Ιτη εξόριστος εν Φλωρεν

τία, {θαύμασε τάς σκαλιστά; πύλας τοΰ Βαπτι· 
στηρίου τή; Φλωρεντίας. Έπανελθών δέ είς τήν 

Ρώμην διέταξε τόν Φιλαρέτην όπως κατασκευά- 
σγι μίαν θύραν πχρομοίαν διά τόν Άγιόν Πέ
τρον. Τό έργον τού Φιλαρέτη, τελείωσαν τό 1445 

‘ δέν εινε διόλου αντάξιον τών πυλών τοϋ._Βαπτι- 
στηρίου,οπερ το ένέπνευσεν.Άλλ’ εκείνο τό όποιον 

δίδει σπουδαιότατα είς- την θύραν αυτήν τοΰ 

Άγιου Πέτρον εινε ότι πλησίον τή; είκόνος τού 
’Ιησού, τή; Παναγίας, τών ’Αποστόλων, ό Φι
λάρετος έλάξευσε γεγονότα άπαθανατίζοντα την 

ίστορίχν τοΰ Πάπα Εΰγε·Ίου Δ’, ώ; τά εγκαί
νιά τή; Συνόδου τί; Φερράρας, την άφιξιν τοΰ 

Λύτοκράτορος Ίωάννου Παλαιολόγου, την στέ- 

ψιν τοΰ Αύτοκράτορο; Σιγισμόνδου χλπ. Γύρω 

δέ άπό τά; σκηνά; αότά; ό γλύπτης απεικόνισε; 

τόν Άρον χαί την Άφροδίτην, τόν Δία καί τον 

Γανυμήδην, τήν Ευρώπην μέ τόν ταύρον, ττ,ν 

Λήδαν μέ τόν λύχνον, είς τρόπον ώστε οί μάλ
λον φιλήδονοι μύθοι τής εΐδολολατρείας περιστοι

χίζουν τάς σεπτοτέρας μοοφά; τού Χριστιανι

σμού καί στολίζουν τό ύπεροχότερον τέμενος τού 

Χριστιανισμού.

Ό "Αγιος Πέτρος έχει πέντε θύρας. Ή μία 
έξ αυτών είνε κτισμένη καί δέν ανοίγει ,είμή άνά 

πάσαν είκοσιπενταετίαν, διά την τελετήν τοΰ 

Ίωβιλαίου. Σηκώνετε μίαν βαρείαν δερματίνν,ν 

παρασπάδα καί εΰρίσχεσθε μέσα είς τον "Αγιον 

Πέτρον: Δέν μπορεί χάνεις παρά νά λατρεύτ) την 

θρησκείαν,ή όποια δημιουργεί τοιαύτα άριστουρ^ 
γήματα. Τίποτε είς τόν κόσμον δέν δύναται νά 

παραβληθώ μέ.τον Άγιον Πέτρον; Τρία χρόνια
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εύρίσκομαι εις τήν Ρώμην καί έν τούτοι; άκόμη 

πηγχίνω όπως διέλθω iv-αύτφ ώρας πλήρεις γοη
τείας. Διότι έχει μέσα δέν ήξεύρει κανείς τί νά 

πρωτοκάμγ. Νά γονατίσγ πρό τής λατρεία» τοΰ 
θεού ή νά κλίνγ τό γόνυ πρό τή; μεγαλοφυία; 
καί τοΰ μεγαλείου εκείνων, οί όποιοι έφαντασθη 

σχν καί {δημιούργησαν τό αριστούργημα τοΰτο;
Άπό τού Bramante μέχρι τοΰ Bornini 

13 αρχιτέκτονες διεδέγθησαν άλλν,λουςεί; ττ,ν ά· 

ΐοικοδ.όμησιν τοΰ Άγ. Πέτρου χαί πολλάχι; τό 

αρχικόν σχέδιον μετετράπη. ‘Η ιδέα τής άνε- 
γερσεω; του χριστιανικού τούτου κολοσσού ανή
κει είς τόν αρχιτέκτονα Bramanto. Βραδύ

τερο* ήλθέν ό Μιχαήλ Άγγελο; ο όποιο; κατε- 
σκεύασε τον ύπεροχυν θόλον τού ναού, ό οποίος 

{στόλισε καί συνεπλήρωσε τό εργσν.
Τίποτε άπλούστερον τού κολοσσιαίου τούτου 

ναού καί έν τγ άπλότητι έγκειται ολόκληρός ή 

γοητεία τήν όποιαν εμπνέει ό “Αγιος Πέτρος. 

Διά τούς πεζού; άναγνώστας μου σημίίώόω οτι 
ό “Αγιο; Πέτρο; έχει 187 μέτρων μήκος, 45 μέ

τρων ύψος και 177 μέτρων πλάτος πλησίον τή; 

εισόδου- έν αύτφ άριθμούνται 229 κύονε; μαρ

μάρινοι καί 503 έκ τιτανόλιθου.
Ό Μιχαήλ Άγγελο;, πιστό; εΐ; το αρχικόν 

του σχέδιον, ήθελε νά δώσγ είς τον ναόν τό σχήμα 
τετραγώνου Ελληνικού σταυρού. Κατ’ αύτόν 

τόν τρόπον ό ναός Ο.ά είχε περισοοτεραν άρμονι- 
κότητα.Άλλ’άτυχώς κατά τόν ΙΖ’αιώνα έσκεφ- 

θησαν ότι η δ.άδοσις τή; Καθολική; θρησκείας 
άπήτει ϊν« ναόν εύρύτερον. Προσέτι ίθ'ωρήθη 

άνάρμοστον δπω; ή μητρόπολις τή; Λατινικής 

εκκλησία; έχει σχήμα Ελληνικού σταυρού, συμ
βόλου τού Ανατολικού Χριστιανισμού. Έκλήθη 

λο·πόν ό Madei’na ό όποιος {δολοφόνησε τήν 

αρμονίαν τοϋ Άγιου 1 Ιέτρου προσθέσα; τρικ 
άκόμη τόξα, άτινα «μποδίζουν τον είσερχόμενον 

ίν τψ νχφ οπω; άμέσω; διακρίνει τον θόλον, 
δστις δέν είνε ορατό; είμή πολύ βραδύτερου.

’Εν τούτοι; ό Άγιος Πέτρος, παρά τό ελάτ
τωμα αυτό, αποτελεί έξοχον μνημείου λόγφ. 

τών μοναδικών αποτελεσμάτων τοΰ φωτός άτινα 

εκεί γεννώνται καί λόγω τή; αρμονική; διανομής 

τού συνόλου τών όγκων οί όποιοι αναπτύσσονται; 
συνδυάζονται καί συμπλέκονται μέ τέχνην κατα- 

πλήττουσαν.

Προτού άποτολμήσωμεν τήν ίξέτασιν τοΰ Ιε
ρού τούτου, θά παραθέσωμεν μερικά; Ιστορικά; 

λεπτομέρεια; περί του Άγιου ΙΙέτρου,απαραιτή

του; διά τον αναγνώστην.
Κατά τήν παράδοσιν,διαρκουσών τών σφαγών 

καί τών πένθιμων οργίων τού Νέρωνο; ό Άγιο; 

Πέτρο; ύπεστη τόν μαρτυρικόν θάνατον, πιθανώς 

το 67 μ.Χ. Τό σώμα του μετεφέρθη κρυφίως ύπό. 

τού μαθητου του Μαρκέλλου εις εν σπήλαιον μυ
στικόν τοϋ Νερώνειου. Ιπποδρόμου, όπου είχον

/

ταφή καί άλλοι πολλοί' μάρτυρες τού Χριστια
νισμόν^ Ό Πάπα; Άνάκλειτο; επί τού τάφου 

τού Άγιου Πέτρου άνήγειρεν ένα βομόν. *0 Αΰ-- 

τοκρατωρ Κωνσταντίνο; γενόμενο; Χριστιανός,τό 
306, τ7> αιτήσει τοΰ Πάπα Άγιου Σιλβέστρου, 

άνήγειρε θαυμασίαν εκκλησίαν είς τόν “Αγιον 

Πέτρον, Άπό τον πρώτο» τούτον ναόν τίποτε 
σήμερον δεν σώζεται. *0 ναό; νότος διεσώθη έν

δεκα αιώνας. Κατά τό 1440· ήτο ερειπωμένος 

πλέον. Καί δ ΙΙάπας Νικόλαος Ε' έπεχείρησε τήν
— Ά-χ.. -- - <ί» . γι' ·γ-> ,

—-t λοιπόν τό είδωλολατρικόν Ιερόν τού Πρό-

ι
} , . ,· 

άνέγερσιν νέου ναού εί; τόν Άγιόν Πέτρον.Έκρή- 

μνησε * ‘ , ’ ,\ · -τ-
βου Άνανίου καί επί τή; έκτάσεω; τήν όποιαν 

τούτό κατεΐχεν έθηκε τά θεμέλια ένό; νέου Χρι

στιανικού Ιερού. Άλλά μόλιςείχον ύψωθήτά θε
μέλια άπέθανεν ό Νικόλαο; Ε' .καί το οικοδόμημα 

έγκατελείφθη.

Μετά τινα έτη - ό Πάπα; Παύλο; Β' έδωσε 

πεντακισχίλια σκούδα πρό; έξακολούθησιν τού 

ναού. 'Ολόκληρο; ό Καθολικό; Χριστιανισμό; 

ήρχισε προσφερων σημαντικά ποσά διά τήν άνέ- 

γερσιν τού ναού τούτου.
Τέλος έπί τοϋ Παπικού θρόνου άνήλθεν ό ’Ιού

λιος Β'·, άνήρ μεγαλοπρεπής καί προστάτη; 

τών τεχνών, επωνομασθείς δικαίως ό Ναπολέων 
τού Παπισμού.

Ήθελησε λοιπόν νά άποπερατώσν) τόν Άγιον 

Πέτρον καί τήν εργασίαν αυτήν άνέθκκεν εΐ; τόν 
Bramante.

— Θέλω, τού είπεν ό Πάπα; ’Ιούλιος Β'., 

νά κατασκευάσγ,ς τό ώραιότερον πράγμα τοΰ 
κόσμου, αδιαφορών διά τήν δαπάνην.

Άλλ’ ό Ιούλιο; Β'. άπέθανε τό 1513 καί 
μετά εν έτος άπέθανε καί ό Bramante χωρίς 

νά τελειώστ; ό ναός.

Ευτυχώς οί μετ’ αυτόν πάπαι δέν. έπαυσαν 
τήν άνοικοδόμησιν. Τόν Bramante διεδέχθη- 

σαν ίν τΤί ανοικοδομήσει τοΰ Αγίου Πέτρου κο 

λοσσοί τής τέχνης, οίοι ό San Gallo καί ό 

θείο; Ραφαήλ.ος. Άλλά μία {ξωτική περιπέτεια 

καί 'έν ιατρικόν λάθος οδήγησαν νεώτατον εις 

τόν τάφον τον μέγχν καλλιτέχνην.
Τέλος ό Πάπας Παύλος Γ'. άνέθηκε το έργον 

εί; τόν Μιχαήλ Άγγελον, ό όποΕο; άτυχώ; άπέ · 

θανε προτού περατώσν) τόν θόλον τού ναο’1, ό 

όποιος έν τούτοι; εγένετό έπί τών σχεδίων αύτοΰ.
‘Ο Πάπα; Παύλο; Ε’. Ισχε τήν δόξαν νά τε

λείωσή κατά το 1612 τό ώραιότερον τοΰ κόσμου 

οικοδόμημα. Καί τό όνομά του άπηθανατίσθη 

μέ μίαν κολοσσιαίαν επιγραφήν έπί τή; προσό- 
ψεω; τού Άγιου Πέτρου.

"Εκτοτε μέχρι τοΰ Πίου€"'. ίγένοντο πολλαί 
ίσωτερικαϊ προσθήκαι καί βελτιώσεις έν τφ Ά- 

γίω Ιΐέτρφ ύπό τών διασημοτέρων καλλιτεχνών. 
Κατά τού; μετριωτέρου; υπολογισμούς ό ναό; 
ούτος {.στοίχισε πλέον τών τριακοσίων Ικατομ·· 

μυρίων φράγκων κατά τήν. αξίαν τή; έποχής έ- 

■χείνης. Τό ποσόν τοΰτο μεταφερόμενον εί; τό -ίή- ·

..... . ·.*· 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
μεριναν φράγκον αντιπροσωπεύει πλέον τοΰ ένός 
δισεκατομμυρίου φράγκων.

Μετά τήν ιστορίαν τού ναού έρχόμεθα είς τήν 

λεπτομερή ίξέτασιν τού εσωτερικού αυτού καί 

τών αριστουργημάτων,άτινα οΰτος περικλείει.
Ή διακόσμησι; τού ναού αποτελεί θησαυρόν 

εν τώ ήποίφ μαζύ μέ έργα με’τρια·, άνευρίσκει 

κανείς αριστουργήματα. Μεταξύ τών τελευταίων 

κατατάσσονται δλαι αί άρχιτεκτονικαί λεπτό 
μέρειαι αί όφειλόμεναι εί; τόν Braniante,· 

τόν San Gallo, καί τόν Μιχαήλ Άγγελον 

καί εί; τά; οποία; ανευρίσκει τι; τόν καλλίτε
ρου ρυθμόν τή; Αναγεννήσεως,|ν πνεύμα τέλειον 

λογική; καί άρμονικότητο;.
Ό Bornini έχει εκεί μέσα μεταξύ τών άλ

λων κατασκευάσει τόν θρόνον του Αγίου Πέτρου 

καί τόν κεντρικόν βωμόν τού ναού. Ή καθέδρα 
τήν όποιαν ή παράδοσι; αποδίδει είς τον Άγιον 

Πέτρον, εινε θρόνος άπό χονδροειδές ξύλον στο- 
λισμένον μέ ελεφαντοστούν.

Ό κεντρικό; βωμός, ό κείμε,νος ύπεράνω τοΰ 

τάφου' τού Αγίου Πέτρου φαίνεται άπλοϋς. 
Τέσσαρες στρεπτοί κίονες, τυλιγμένοι μέ φύλλα 
δάφνης, βαστάζουν μίαν ουρανίαν αμίμητου 

τέχνης. "Ισως ό κεντρικό; ούτος βωμό; έχει τό 

ελάττωμα νά στερήται θρησκευτικού χαρακτή- 

ρος, άλλ’ όμως ώς εργον τέχνης, είνε ύπέροχον. 
Τό σκάλισμα ιδίως τών φύλλων τής δάφνη; γύρω 

άπό τού; κίονα; δεικνύει χεϊρα τολμηράν καί 
έντεχνον. Άλλως τε ό βωμό; ουτο; θαυμάζεται 
διά. τήν αρμονίαν καί άναλφγίαν ττ,ν όποιαν 

παρουσιάζει πρό.τοΰ συνόλου τοΰ ναού.

’Γπεράνω τού βωμού τούτου εινε 5 περίφημος 

θόλος τον όποίον έφαντασθη χαί έσχεδίασεν ή 

τολμηρά μεγαλοφυία τοϋ Μιχαήλ Άγγελον. 
Κάτω άπο τον βωμόν, άκρι€ώ; πρό τών ποδών 

του εινε ό τάφος τοΰ Άγιου Πέτρου.
Άν ΰψώσωμεν έν πρώτοις τά βλέμματα πρός 

τόν θόλον τον ύπερήφανον, επιφυλασσόμενοι δ

πως κατόπιν περιγράψωμεν τόν τάφον τού με
γάλου πρωτεργάτου τοΰ Χριστιανισμού.

Ή διάμετρος τού θόλου τοΰ Άγιου Πέτρου 

εινε εκατόν τριάκοντα ποδών. Αρχίζει άπό ϋψου; ’ 
. εκατόν έξήκοντα τριών ποδών άπό τοΰ εδάφους. 

Άπό του εδάφους τού ναού δέ μέχρι τού κέντρου 

τοΰ θόλου είνε τριακοσίων εξήκοντα ποδών υψους.
Γύρω εί; τόν θόλον, εν είδει στεφάνης, υπάρ

χει ή εξής επιγραφή μέ μωσαϊκόν ’Ελληνιστί καί' 

Λατινιστί :

"ST ΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΤΤΗΣ THS ΠΕ
ΤΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ THH EKKAHSIAK HOT ΚΑΙ 
5Q2Q ΣΟΙ ΤΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΤΟΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟ? TQH Of. . 
PANQN,,

Είνε τό περίφημου |ητόν τού.Χριστού επί τού
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
όπαίου.«στηριξαν..οΙ· Πάπαι ττ,ν ίσχύν των. Ό 
βόλο; ούτος στολισμένο; με θκυμάσια μωσαϊκά,, 
ίχρκάσθη 355 χιλιάδας κοίλα μολύβδου δπω; 
κατασκίυασθή.Τελειόνει δε είς σφαίραν διαμέτρου 
δύο καί ήμίσεος μέτρων κκί δνναμένην νά χω- 
ρέσ>} δεκαέξ άτομα.

Πρό τού.κ-ντρικοΰ βωμού, είς τον οποίον μό
νος ό Πάπας δύναται νά ίερουργήσν) κζί ακριβώς 
κάτωθεν αυτού ’ύπάρχει ό τάφος τού Άγιου Πέ
τρου έν είδεε λάκκου ντυμένου άπό θαυμάσια 
μάρμαρα καί έπίχριΑον ορείχαλκον.

’Εκατόν δώδεκα κα^λάι χρυσωμένου ορει
χάλκου φέγγουν νυχθημερόν γύρω άπό το μαρ- 
μάρινόν περίφραγμα τοΰ λάκκου. ’Εκεί αναπαύ
ονται τα οστά τοΰ ‘Αγίου Πέτρου, εκεί κατά 
την παράδοσιν δπέστη τό μαρτύριαν ό πρώτος δι
δάσκαλος τής Εκκλησίας. Τό μέρος τοΰτο όνο- 
μάζεταε Oonfessioiie (εξομολόγησες) διότι 1·

ΑΠΟ ΤΟΤΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ
ΧΟΡΟΥΣ
Προβάλλει νυφοστόλιστη καί ώχρο'λευκ, 

Ή .Φοίβη
Kai μις σε πέπλου: άργυρούς και ηχνοφαμμίνους 
Σκύβει
Έρωτεμμένη ώς τή 2α»φ&> 
ΚαΙ .ώς Παναγιά δλιμμένη..; 
Άναγαλιάζει i σύρανός καί ό πλάσίς 
Μαγεμμένη 
Kai τάοτρ'
Άπό τή ζήλεια των χλωμιάζσυν δλα εμπρός της ! 
Καί σιγαλά ‘
Kat άνάλαφρα 
Γλυστρά δ λευκός χορός της 
Στά βελουδένια τά χαλιά 
Τά νεφελαπλωμένα— 
Καί γύρω , 
Στήν όλόγλυχεια καΐ όλόλευκη παρδενα. 
Μερόνυχτα
"Ολοι στό χορόν οί κόσμοι στροβιλίζουν !
Ή λάμψες γοργοφτέρωτ.ες 
Τό ουράνιο δώμα σχίζουν— 
Αναπηδούν σίτιΦόβολα 
Τ' μντιφεγγίσματάτων 
Και τών χρωμάτων οί χοροί 
Στά παραλλάγματά. των— 
Και όνειροφΐρνει τό όραμα ! 
Καί στροβιλίζει ή ζάλή ! 
Γίνεται ή μί&η φόνισσα / 
Kai ή Μοΰσα μεγάλη 
Άπό ‘να ύπερουράνιο βρόνόν 
Ή 'Αρμονία
Ρν&μίζει τους χορούς αΰεους 
Καί τή δημιουργία". . . 

NEHS

κ?ί ώμολόγησε-ττ.ν θρησκείαν του χύνων -ύπέρ 
αΰτ'ίς τό αίμα, του ό πρύτανις τών ’Αποστόλων. 
. Είς το μέσον τοΰ λάκκου αυτού υπάρχει τό 
άγαλμα τοΰ Πίου Σ'Γ' έργον τοΰ Κανό6α. *0 
Πάπας γονατιστός προσεύχεται πρό τού θαλά
μου δστις περικλείει τόν σαρκοφάγον τοΰ Αγίου 
Πέτρον. Ή σαρκοφάγος είνε έργον θαυμάσιον, 
ώς επίσης ύπερό/ου τέχνης καί ώμορφιάς είνε αί 
τρείς έξ επίχρυσου ορειχάλκου θύραι τοΰ θαλα
μίσκου.

'Ενας άπειρο; μύστικισμός δικχύνετκι άπό 
τόν τάφον εκείνον. Αί άσβεστοι έκεΐναι κανδύλαι 
συμβολίζουν θαυμασίως την αιωνιότητα καί την 
παντοδυναμίαν τής θρησκείας εκείνης, της όποίας 
ό Άγιος Πέτρο; ΰπήρξεν είς τών μεγαλειτέρων 
διδασκάλων καί θεμελιωτών.

("Επετάι τό τέλος)
Κ. ΚΑΙΡΟΦΓΛΑΣ

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 
ΣΤΟ ΜΤΛΟ
Γυρίζουνε, γυρίζουνε τοΰ μύλου τά φτερά, 
φτερά ποΰ κοκκινίζει τα ό ήλιος στό κά&ισμά του, 
κά&ιομα ήλιοΰ στή ύάλασαα, δπου βουλάει βαδειά. 
Βαϋ-ειά αναμμένο κάρβουνο φλογίζει τή βωριά του. 
Γυρίζουνε, γυρίζουνε τοΰ μύλου τά φτερά...

Γυρίζουνε καί βάφουνται στής δύσης τή φωτιά, 
μές στή φωτιά τή δυνατή, π' αρχίζει άπό πάτου, 
πάτου &π' τά ούρανοδέμελα κι' όπου τραβάει ψηλά, 
ψηλά και ρίχνει άναλαμπες στό μύλο, στα φτερά του. 
Γυρίζουνε καί βάφουνται στής δύσης τή φωτιά-··

Κι' δλο γυρίζουνε γοργά τοΰ μύλου τά φτερά, 
φτερά πού ή φωτοδάλασσα δολή τά ζώνει πάτον, 
πάτου, κ’ έπειτ' απλώνεται τό κλάμα άπό ψηλά. 
Άπό ψηλά αρχίζοντας σκορπάει τή σκοτεινιά του. 
Τό κλάμα μες στον ουρανό τραβάει σιγά οιγά···

Φ0Τ02 ΓΙ0ΦΤΛΛΗ2

Αεν κάμνει πανείς μίαν εύτυχή, παρά δταν κάμνη 
ζηλοτύπονς. - ■

*
Ή γυναίκα προσέχει όλιγώτερον εΐς δ,τι τής δίνουν 

καί περισσότερον είς εκείνο ποΰ δέν ελαβόν α! άλλατ.
-Κ

Ή φιλία ανδρος πρός γυναίκα κρύπτει πάντα όλίγην 
ίπιδνμίιιν' ή φιλία γυναικός πρός τόν δνδρα είνε ό 
ίρως ό ίλδων προώρως.

ΣΤΟ ΑΡΟΗΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ε τάν πρώτη φθι
νοπωρινή πνοή γεν
νήθηκε Λ κόρη Λ 
ώμορφη μέ τά με
γάλα μάτια της τά 
γαλανά.

Καί ή μοίρα τοΰ
καλοκαιριού τήν ώρα πούφευγε) άφίνοντας Τήν 
θέάι της στες άσπρες άδελφοΰλές της, άκουάε 
κλαψάρικες φωνές κι’ έχαμογέλασε.

Είάέδνσε τό χαμόγελο αύτό ώς τήν καρδιά 
τοΰ νεογεννιιμένου καί τήν έζέστανε μέ μιά 
θέρμη καλοκαιρινά, ένώ γύρω της τά κρύα 
τοΰ χειμώνος π’ άρχιζαν έψύχραιναν τά μέλη 
του τά τρυφερά.

’Έτσι έγεννίιθηκεν ή κόρη ή ώμορψη.
Κι’ έτσι έμεγάλωόε.
’Αχτίδες πάντα έρριχνε μεά’ τήν καρδιά της 

Λ άγάπη τών γονέων της. Μά είχε φθινοπωρινές 
πνοές ή ήσυχη ζωή έκείνη τοΰ άγαπημένου 
της σπιτιού.

Πολλές φορές ά φτώχια τό έμάότιζε,μά πάντο
τε νικήτρια ή ’Αγάπη Λ παντοδύναμι δυνάμωνε 
τέςμεγάλες κι’ εύγενικές ψυχές,ποΰ έδούλευαν 
παντοτεινά γιά μιά ζωή άγνή καί ύπερήφανιι.

Ή κόρη έμεγάλωόε καί Λ ώμορφιά ποΰ την 
έτεχνοδούλεψεν ή ’Αγάπη ή αιώνια, θρονϊάθπκε 
ότάν τρυφερή ψυφή της καί καθρεφτίσθηκε 
ότάν άδολη μορφή.

Ιίοτέ δέν συλλ.ογίσθηκε τό μέλλον.
Εύχαριότημένη μέ τό παρόν. ένεΟυιιεϊτο τές 

χαρές τών περασμένων ήμερων καί εύθυμη 
όάν πεταλούδα άναζητοΰόε νά ροφήσι,ι κάθε 
μιά χαρα άπό τά ώμορφα λουλούδια της παιδι
κής ίωής..

*
Μά ήλθε ώρα πού συνέφίαόε τό μέτωπο τό 

ήρεμο.
Μιά όκεψις γιά τές ήμέρες πού περνούν.έπέ- 

ραόε άπ’ τό άμέριμνό της κεφαλάκι καί τό έτά - 
ραξε. Κι’ άρχιάε νά βλέπμ τότε καθαρώτερα τά 
ζωή, πώς κυλζι μές ’ότό πτωχικό σπίτι των κ<ιί 
πώς ’ς τά άλλα Τά γειτονικά.

Καί ηρχιάε νά βλέπμ καθαρώτερα τόν κόσμο 
καί τήν ψεύτικη ζωιί.

"Εννοιωσε πώς έστεκε άνάμεάα σέ δύο με
γάλους κόσμους Καί πώς έπρεπε νά ζάσμ μέσα 
ότόν ένα άπ’ αύτούς.

*
Δυό δρόμοι άνοιγαν στά μάτια της έμπυός.
Ό ένας ό τρελλός της ψεύτικης χαράς, τΐϊς 

καλοπέρασης, στρωμένος μέ λούλουδα λογιών 
λογιών, πού δέν είχαν τές ρίζες των βαθειές.

Ό δεύτερος, μεγάλος, ήρεμος, της Αληθινής 
’Αγάπης καί τών Ιδανικών ποΰ γύρο) γύρω άν
θιζαν τά λούλουδα αίματηρά, μά αίώνια στο
λίδια μιας ήσυχης καί εύγενικης ψυχής, ποΰ 
πάντα πήγαινε πρός τά ψηλά κι’ έπληάίαζεν 
Ολοένα ’ς τά ουράνια......

Καί τής έφαίνετο ν’ άκόύμ άπό τόν ένα δρόμο 
ύλότρελλα τραγούδια, σάν ένα άλλαλαγμό χι- 
λίων φωνών κι’ Οργάνων πού άνττιχοΰόε στην 
ψυχή καί την άυγκινοΰσε, ένφ άπό τόν άλλον 
σάν μιά προσευχή ήκούετο καί ένας ύμνος μυ

στικός πρός τόν Ούράνιον θεμέλιωτην τοΰ καθ- 
ενός ωραίου, ύψηλοΰ κι’ εύγενικοΰ.

Κι’ ένώ ή μουσική Λ πρώτη έκαμνε τΐιν 
Πίάτι νά κλονίζεται, ή άλλη ίάτερέωνε τά θέ- 
μελά της πιό [ίαθειά καί στήν ψυχή βαθύτερα 
άντηχοΰσε.

★
Κι’ ή κόρη ή ώμορφη έκύτταζε μέ ρεμβασμό 

τούς δρόμους τούς μεγάλους.
Ή ψυχοΰλά της σάν πεταλούδα ήθελε νά 

γλυκαθίι άπ’ όλα τά λουλούδια ποΰ άνθιζαν 
έμπρός της..... Μά μιά αόριστη καί ξεχωριστά
εύωδία την έσυρε στό δρόμο της’Αγάπης.....

Κι’ έξαφνα είδε νά διαβαίνουν σάν αίθέριες 
αί πάναγνες μορφές έκείνων, ποΰ τήν έθρεψαν 
καί την έμεγάλωάαν μέ την άγγελικήν των 
καλωάύνην.

Έδάδιζαν συντροφικά κιΐ έπτερύγιζαν πρός 
τά ούράνια.....

*
Έληάμονήθηκαν εύθΰς τά εύθυμα τραγούδια 

καίτά λούλουδα τΛς πρόσκαιρης ζωής....
Ό κόσμος ό εύγενικός στολίσθηκε και μ' 

άλλη μιά Αγνά ψυχή καί τό όλόαστρο παλάτι 
τΛς άληθινής ’Αγάπης έστερεώθηκε μέ ένα στύ
λο περισσότερο τεχνοάκαλιάμένο μέ τά ώμορφα 
Ιδανικά.....

ΜΓΡΣίΝΗ

ΜΟΝΕΜ Β A X ΙΑ

t ’Π είκών παριστά τμήμα τή; πόλεω; Μονεμβασίας 
το υπο τήν είσοδον τού φρουρίου. Δεξιά φαίνεται ό- 
τρούλο; τού ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικόλαόν. Κατωτέρω 
κεϊται οπερίφημος ναό; τοΰ -Έλκομένου, δπου ύπάρ- 
γ,ει ύαυμασια είκών Βυζαντινοιταλική; τέχνης (εποχή 
’Λναγεννήσεω;) παριστάνουσα τόν Χριστόν έν πορφύρφ 
με τόν άκάνθινον στέφανον περί τό κρανίον καί τόν 
κάλαμον έν τή δεξιφΛΑνωθεν φαίνονται αί επάλξεις τοΰ 
φρουρίου, δεξιφ δέ Λ ναό; τής άγιας Σοφίας.
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ΤΟ ΕΝ ΓΕΝΕΤΗ ΣΤ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΐΝΕΔΡΙΟΝ
Γενεύη, της οποίας αί 
φυσικαί καλλοναί άμιλ- 
λώνται πρός τάς τεχνι
κός και περί ής εύφρα- 
δής και γλυκύς Αγορη
τής ό κ. I’atini καθί] 

γητής τοΰ πανεπιστη
μίου τής Νεαπόλεώς

καί μέλος τοΰ Συνεδρίου παρέβαλεν εις τό τε
λευταίου αποχαιρετιστήριον γεΰμα έν τφ δάσει 
τώλεγομένφ Ζωντων ύδάτων, πρός την Νεάπο- 
λιν, ήτις ώς έλεγε θά μετετρέπετο είς επίγειον 
Παράδεισον, έάν αί καλλοναί της μετεφέροντο 
είς την πεφημισμενην πατρίδα του, ή πόλις 
αΰτη σήμερον κατέστη τό Αναμφισβήτητου κέν- 
τρον τών λόγιων,τών επιστημόνων τώνέξεχόντων 

προσώπων εϊτεεϊς τά γράμματα, εϊτε ε.ίς τάς 
τέχνας, είτε είς τό έμπόριον. Το ένσυνέδριον 
διαδέχεται τό έτερον, ή μία εορτή τήν Αλλην καί 
δ εις διαγωνισμός δ έθνικός, τόν διεθνή. Τό 
/Πανεπιστήμιου, το έν τώ μέσφ εύρυχωρότάτου 
κήπου κείμενον, γογγύζει, έκ τών απείρων συνε
δρίων εϊτε τοπικών,εϊτε διεθνών.

Δέν ειχον είσέτι οί κάτοικοι λησμονήση τήν 
συγκεντρώσασαν έξ δλων τών Πανεπιστημίων 
τών πέντε ήπείρων λογίους καί σοφούς, έπί τή 

ιωβιλαίω εορτή τοΰ Πανεπιστημίου, προσέρχον
ται νέοι καί νέαι διά τά θερινά μαθήματα πρός 
ασκησιν εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, ήγ διδά- 
σκουσιν είς τάς εαυτών πατρίδας'τούτωνδέ διαρ- 
κούντων συγκαλειται. τό προαποφασισθέν ήδη 
κατά τό τελευταϊον πέμπτον διεθνές συνέδριον 
έν'Ρώμη έκτον διεθνές ψυχολογικόν συνέδριον 
εΰθυς δέ μετάτήνλήξιναΰτοΰ ήπόλις πυρετωδώς 

παρασκευάζηται διά τούςμεγάλους διεθνείς μου
σικούς Αγώνας, είς οΰς προσέρχονται περί τά 250 
σωματεία, τρισχίλια δέ μέλη συμμετέχουσι, ή δέ 

/ πόλις έπί εβδομάδα πλέει έν τφ ώκεανφ τής μουσι- 
• κής.Δι’δ πάνυδικαίως είς τό προτελευταίου γεύ- 
, μα τό είς ήμάς παρετεθέν υπό τής Κυβερνήσεως 
καί τής πόλεως τής Γενεύης δ άντιπροσωπεύων 
την πόλιν κ. Joicr b'chneidcr είς τήν θερμήν αΰ· 
τοΰ πρόποσιν σεμνυνόμενος ονομάζει αυτήν 
πρόσωπον προνομιούχου καί ώς Αλλος 
Περικλής πλέκων τό έγκώμιον αύτής λέγει δτι 
δέχεται τούς πάντας ώς Αδελφούς μετά τής αυ
τής εΰμενείας, κεκτημένη καί έγκλείουσα είς τούς 
κόλπους της πάντα τά,Αναγκαία δι’ έκαστον 

στοιχεία.
Τό ψυχολογικόν συνέδριον δπερ έγένετο έν 

αΰτη Αρχομένου τοΰ Αύγουστου έ. έ. απετελειτο 
έκ 520 περίπου μελών, τών πλείστων ανδρών 

διακρινομένων ψυχαλόγων,' φιλοσόφών, παιδα
γωγών, Ιατρών, θεολόγων καί λοιπών λογίων.

Ή πειραματική ψυχολογία, ώς γνωστόν, 
είναι επιστήμη νεωτέρα διαφέρουσα τής φιλο
σοφικής ήτις πάντα τά ψυχικά φαινόμενα έλυε 
δι’ έσωτερικών παρατηρήσεων. Πρώτος ώς 

γνωστόν δ πολύς φιλόσοφος καί μέχρι σήμερον 
καθηγητής έν τφ Πανεπιστημίφ τής Λειψίας κ. 
XVuikJ έπεχείρησε διά πειραμάτων νά έφαρμόση 
την φυσιολογικήν έπί τής ψυχολογίας, μέθοδον 
ίδρύσας ίδιον πρός τοΰτο έργαστήριόν τής φυ
σιολογικής καί πειραματικής ψυχολογίας κατορ- 
θώσας οΰτω δι’ ασφαλέστερος ή πρότερον δδοΰ 
νά έγκύψη βαθύτερον εις τούς ψυχολογικούς 
νόμους καταρρίπτων τούς υπό τών συγχρόνων 
καί προγενεστέρων αύτοΰ δρισμούς καί θετών 

τάς βάσεις τής νέας πειραματικής ψυχολογίας, 
δι’ ής πασαι αί τής ψυχής λειτουργίαι δύναν- 
ται νά ΰπαχθώσιν ύπό έλεγχον. Ό Wund ευρε 
πολλούς οπαδούς, έξ ών Αξιοι λόγου είναι δ 
Stumpi, δ πολύς Kiiipc, δ Dessoir καί αλλοιέξ 
ών τινές ήσχολήθησαν καί είς τό περί υπνωτι

σμού ζήτημα.
’Αλλά καί έν ’Αγγλία διά τής Αρχής της έξε- 

λίξεως τοΰ Σπένσερ Ανάλογοι πρόοδοι έγένοντο 
ώς καί έν Γαλλία καί αλλαχού. Οΰτω δ ’Άγ
γλος Laiccck (1840), δστις ήσχολήθη μεταξύ 
τών πρώτων περί τά παθολογικά ψυχικά φαι
νόμενα έν συγκρίσει πρός τά κοινωνικά, δ 
Charcot έν Γαλλίφ, δ Perez, δ ΙιίΙυΊ, ό Α
μερικανός — διασημότατος πάντων — \VHEiam- 
l anie-·, δ Δανός Hoi't'ding, δ μελετήσας εμβρι
θέστατα τάς μεταξύ σώματος καί πνεύμα
τος σχέσεις.Οί’Ιταλοί ώσαύτως') Vignoc, b'crgi, 
de Sanctis καί άλλοι.’Επίδοσιν ώσαύτως μεγίστην 
καί εύεργετικωτάτην έλαβεν ή ψυχολογία τών παί- 
δων, ζήτημα σπουδαιότατου, διότι διά τών 
πειραμάτων κατεδείχθη ή ύπερκόπωσις ή πνευ
ματική ώς αίτια πολλών νοσημάτων καί κατα
στρεπτική καί διά τό πνεύμα καί διά τό σώ
μα. Περί τούτου έγράφησαν πραγματεΐαι α- 
ξιαι λόγου ύπό διαπρεπών ψυχολόγων (Cross, 
Ament. James, Warnen. iiibot, Decroly καί Αλ
λων). 'Ωσαύτως ικανήν έπίδοσιν έλαβεν ή νεω· 
τέρα ψυχολογία είς τήν τών ζώων έρευναν 
(σπουδαιότατος δ Mcrgar).

Σήμερον ή νεωτέρα αΰτη ψυχολογία κατήγα- 
γεν αληθή θρίαμβον καί αναπτύσσεται διατών 
πειραμάτων καί παρατηρήσεων καθ’ έκάστην- 
πάντα σχεδόν τά Πανεπιστήμια καθιέρωσαν έ

1). ‘Εκ τον ‘Ιταλικού i κ. Γρατσιαιος μετέφρασε 
εσχάτως ελληνιστί αξιόλογοι· εργον τοΰ κ. Guido Villa 
οδτινο; τήν άνάγνωσιν αυνιστώμεν τοΐς ενδιαφερόμενοι;. 
‘Εκδότης 'Ιωάννης Κολλάοος.

Η

δραν μετά εργαστηρίων, ατινα έχουσιν Ιδίας συ- 
σκευάς Αξιολόγους διά την έκπαίδευσιν ιδίφ.Διά 
τών πέντε προηγουμένων διεθνών συνεδρίων, 
έξ ών τό πρώτον γενόμενον . έν Παρισίοις τό 
1889, ήτο μάλλον φυσιολογικόν, συνεξητή.θησαν 
πλεΐστα ζητήματα Αξια λόγου, έξ ων έγένετο. 
καταφανής ή πρόοδος τής έπιστήμης ταύτης. Έν 
Γενεύη τό πρώτον είσήγαγεν τό μάθηματοΰτο δ 
κ. Flournoy δ πρόεδρος τού νΰν έκτου Συνεδρίου, 
διορισθείς τό 1891 καθηγητής, κατά δέ τό πα- 
ρελθόνέτοςώσαύτως καί δεύτερος καθηγητήςδιω- 
ρίσθη δ κ. Claparcdc δ καί διευθυντής τοΰ έργα- 
στηρίου. Ό πρόεδρος τοΰ συνεδρίου κ. Flournoy 
ανήρ εμβριθέστατος καί εγκρατής ·τή*νέα; έπι·. 
στήμη; παρεσκεύάσε καί διηύθυνε λίαν έπιτυ- 
χώς μετάτών λοιπών συναδέλφων τό Συνέδριον. 
Ύπό τήν Ιπίτιμον προεδρείαν τοΰ κ. Hosier συμ
βούλου τής Κυβ^νήσεως καί τοΰ κ.-Claparcdc 
γραμματέως, τού εύγενεστάτου κ. L Cellcrier 
ταμίου, παρεσκευάσθη έκθεσις δργάνων (δυνα
μόμετρων, σφυγμοχρονογράφων, σφυγμοκαρδιο- 
γράφων, πολυγράφων, χρονομέτρων, χρονογρά
φων κτλ.) τών μάλλον αξιόλογων οίκων τών ΙΙα- 
ρισίων (Tanituricr) τής Βέρνης (Schacrei) τού 
Βερολίνου (Ζί in iiiermad urn). 'Ωσαύτως έκθεσις 

βιβλίων καί περιοδικών παιδαγωγικών καί ψυ
χολογικών διαφόρων βιβλιοπωλείων. Εκείνο 
όμως δπερ τά μάλιστα έκίνει τήν προσοχήν τοΰ 
έπισκέπτουήτο ή Σχολική έ’κθεσ ις τών αμε 
λών καί ανισόρροπων παίδων εϊτε σωματικώς εϊτε.

* ΚΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ*

ΥΡΙΑΚΙΣ τό όνομα τοΰ 
Καμίλλου I.enionnier έ- 
τέθη παραπλεύρως τοΰ 
όνόματος τοΰ Bubens 
καί τοΰ Jordaens.

Γονιμότης ανεξάντλη
το;, έκχείλισις δημιουρ
γική; δράσεως, μεγαλο

πρέπεια τή; δραματική; φαντασία;, ιδού έν γενικαϊ; 
γραμμαϊ; αί κοινοί ιδιότητες μεταξύ τών έξ Άμβέρ- 
ση; διδασκάλων καί τοϋ Λεμοννιέ. Ώ; ό Ζολά, είνε 
πρό παντό;λυρικό;.Ό «Άνθρωποθήρας» (Ha jipeebai r), 
καυστικόν ποίημα τών εργατών τοΰ έλασματοποιείου, 
συγγενεύει στενώτατα πρό; τό «licnii inal»- τό «Τέλος 
των ’Αστών», συνθετική Ιστορία καί Αδυσώπητα»; άνα- 
πάραστατική τής πρό; διαφθοράν τάσεω; μια; οικο
γένεια;, φαίνεται εισερχόμενου εί; τήν σειράν τών 
lloiigon-Macquart. Αί «Κρεωθήκαι» προηγήθησαν τή; 
«Διαλύσεως τών πάγων» καί έμειναν διά την μαγείαν 
τοϋ, χρώματος υπέροχοι έν τη γαλλική μυθιστορίφ. 
Ό*’Αδάμ καίΕδα»,δπου άνευρίσκομεν τό «Σφάλμα τοΰ 
άββα Mour ι». είνε εΐ; ύμνο; τοΰ πανθεϊσμού καί 
τοϋ έρώτο;. Ό «Θάνατος», έπική ζωγραφία τών αιμο
χαρών ένστικτων, άτινα εργάζονται εί; τό βάθος τών 
σκοτεινών ψυχών, εϊνε εν όραμα νυκτερινής θυέλλης. 
•Εί; δρρην», σπονδή παλλομένη έκ πρωτογόνων συναι

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
μνημρνικώς, έργασία ήν θά έπεθύμουν νά έβλε- 
πον τελουμένην ύφ δλων τών μαθητών καί μα- 
θητριώνήμών, παρασκευήν δλων τών Αντικειμέ
νων δι’ ών αίσθητή καί αντιληπτή γίνεται ή 
διδασκαλία είς τούς παΐδας. Διά τόιαύτης έργα- 
σίας παύει πλέον δ παϊς νά βασανίζεται καί Α- 
ναπτύσσων τάς αισθήσεις αγαπφ ίνα έργάζηταΐ" 
κινείται οΰτω τό διαφέρον καί κατ’ ακολουθίαν 
ή αυτενέργεια τοΰ παιδός, είδος Φροεβιλιανής 
μεθόδου έπευξημένης, τελειοποιημένης. Πρόο
δον μεγίστην παρατηρεί τις εις παιδία οκταετή, 
δεκαετή είς τήν ιχνογραφίαν, διότι ολόκληρον 
ιστορίαν τήν περιγράφουσιν έν ·:τφ τετραδίω 
διά ίχνογραφημάτώνί'Η μέθοδος’αυτί] σήμερον 
εύρίσκεται έν τοΐς σχολείοις τών· πεπολιτισμέ- 
νων λαών είς τήν ήμερησίαν διάταξιν- εις τήν 
Αγγλίαν μάλιστα είς τάς κατώτερος τρεις τά

ξεις έξωβέλισαν πάντα σχεδόν τά μαθήματα- ό 
δέ μικρός παϊς οδηγείται είς τάς έξοχάς ένθα 
φυσικώς Αναπτύσσεται, καί έκεϊ τή δδηγίφ τοΰ 
διδασκάλου διδάσκεται μόνον νά παρατηρή κατ’ 
αρχάς καί είτα νά ίχνογραφή τά έξετασθέντα.

Είς τό είδος τοΰτο τής έργασίάς μέγας έπαι
νος δφείλεται είς τόν καθηγητήν Βέλγον κ. De- 
croly, δστις μετά πολλής μεθοδικότητος τό περί 
κατατάξεως ψυχ. παιδαγωγικής τών σχολικών 
ανισορροπιών Ανέπτυξε.

(Έπτται τδ τέλος).
I. ΙΩΑΑΝΙΔΗΣ

LEMONNIER
σθημάτων, είνε μία διαρκής φωνή παθητική; έμπνεύ- 
σεως.

Παντού καί πάντοτε, άκόμη καί έν τφ σκότει, άκόμη 
καί έν τη φρίκη, θριαμβεύει τό πάθος τής δυνάμεώς, 
τοϋ χρώματος καί τής κινήσεως.

’Εν τή άφθόνφ ταύτη καί ογκώδη παραγωγή δέν 
θά άπαιτήσητε άναμφιβόλως νά θαυμάσω δλα τά 
έργα του αδιακρίτως. Ύπάρχουσι τοιαΰται σελίδες τοΰ 
Λεμοννιέ, τοιαΰτα βιβλία άκόμη, τά όποϊα έκουσίως 
θά έθυσίαζον.

Άλλ’ έν τφ έργφ τοΰ Λεμοννιέ, τφ τόσφ άφθόνφ καί 
ποικίλφ, τοΰ μυθιστοριογράφου, διηγηματογράφου καί 
τεχνοκρίτου γνωρίζω τόσα σημεία αξία άνεπιφυλάκτου 
θαυμασμού. "Οταν ανακαλεί τό δροσερόν μυστήριον 
τής καρδία; τοΰ Δάσους- δταν χαράσση μέ τήν λεπτήν 
καί συγκινοΰσαν χάριν ένό; Άλφόνσου Oaudet, τήν 
σεμνήν καί γλυκεϊαν εικόνα τή; Θηρεσίας Monique-- 
όταν έξελίσση πέριξ τοΰ ναοΰ iSaint - Walbitrgc, έν 
1·'ιΐΝΐ<λ«,τάςψαλούσα;λιτανεία;· δταν κόμη τόν άνεμον 
νά φυσφ εΐ; τάς πτέρυγα; τών μύλων- δταν, τέλοτ, ανυ- 
ψούμενο; εΐ; μίαν ύψηλήν καί εΰρεΐαν άντίληψιν τοΰ 
κόσμου, μα; ζωγραφίζη, έν τφ Petit Honime de 
Dieu», εν τφ ui'Arche». ή έν τφ «Comme va )e ι uis- 
seau-, τό χόρτον τή; χλόη;, εΐ; τό όποιον πάλλεται 
ή καθολική ζωή, τήν ακαταμάχητου κατωφέρειαν τοΰ 
πεπρωμένου, τά, δυστυχή δντα καί άνήσυχα καί φρι- 
κιώντα έπί τών όποίων περρ. τό μέγα ενεργητικόν τής 
’Αθανασία;, μάς δίδει τό συναίσθημα μιά; τέχνης συν
θέτου, άλλοτε ισχυρά; καί ρωμαλέας καί άλλοτε δυσ- 
νοήτόυ καί κεκαλυμμενης.

Εις τό ΰφο; θά έπεθύμει τις ένίοτε όλιγωτέραν δα-
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C h i a r a d i a. Ό άνδριάς τον Βίκτωρος Εμμανουήλ Β'.

ψίλειαν, μίαν άναζήτησιν όλιγώτερον παράφορον εί; 
τήν καινοτομίαν τών λέξεων, μίαν αύστηροτέραν έπί· 
βλεψιν τής συντάξεως καί τή; ματαφοράς. Άλλ’ ό κ. 
Κάμιλλο; Λεμοτνιε μάς ένεπιστεύθη είς ένα πρόσφα
τον τόμον περί τής «βελγικής ζωή;» όποια βάσανο; 
ήτο δι’αύτόν άπο τής παιδική; ηλικία; ή γραφή. Μά; 
είπεν δτι νεώτατος έπεδόθη είς τήν μελέτην τών λέ
ξεων, εί; γυμνάσματα εύστροφίας,δπωςό κλειδοκυμβα- 
λιστής έπί τών πλήκτρων, δια νά διαπλάσση άορίστω; 
διά νέων χρωματισμών τΐιν αρχικήν Ιδέαν τοΰ θέμα
τός του. Τοιουτοτρόπως απέβη αριστοτέχνης τοΰ στί
χου, ή, δπως έλεγεν ό Λέων <λ»ι|<:Ι, δαμαστής τών 
φωνηέντων. Ίσως ενίοτε έλησμόνησεν, ίδίφ είς τά 
πρώτα έργα του, δτι ή τέχνη τών μεγάλων 
συγγραφέων δέν συνίσταται εί; τήν σπατάλην καί δτι 
συχνάκις επίσης δημιουργείται διά τής περικοπής καί 
τής οικονομίας.

’Αδιάφορου έν τούτοι;, είνε διδάσκαλο; ή, ώς λέγο- 
μεν οίκειότερον έν Παρισίοις, μαίτξ. ’Εκείνο δπερ προ
τιμώ έν.αύτφ άλλως τε, δπως είς ολους τού; Βέλγους 
συγγραφείς, καί δπερ είς τούς οφθαλμού; μου διαπι
στώνει πληρέστιρον τήν ισχυρόν'του προσωπικότητα, 
είνε δτι δημιουργεί τή βοηθείφ στοιχείων, τά όποια 
δανείζεται έκ τών έθνικών του κεφαλαίων. Ό γνήσιο; 
χαρακτήρ του έκδηλοΰται σαφέστατα δταν καθήμενος 
έί· τήν llulpe, μέσφ τών κυνών, γαλών καί ορνίθων 
του περιγράφει έν τφ θαυμασίφ βιβλίωτου περί Βελ
γίου. τόν ήρωϊομόν τών Βελγικών πόλεων, τήν καλ
λονήν τών εξοχών, ή δταν μάς' δεικνύει τόν (tries, 
τό άληθές τέκνον μια; φυλή; ύπομονητικής καί έπι- 
μόνου, αίσθανόμενον τήν ψυχήν τών Φλανδρών άνερ- 
χόμένην έν αύτφ έκ τοΰ γηραιοΰ Ιερού χόρτου. «Οί 
μικροί μύλοι έγύριζον, τά πλοία έπλεον πρός τήν θά
λασσαν, ό σίτο; άνυψοΰτο, οίπαλαιοί κώδωνες έπαιζον 
εντός τής σκοπιάς. ’Αναμφιβόλως ήτο ή μήτηρ Φλαν- 
δρία, ή όποια μέ μίαν νεότητα πάντοτε θαλερόν, έμε- 
λφδει τά φσματά της».

Μιιάφρασις Νιόβης Raymond Poincabe

♦ I ♦

Τβ ΜΝΗΜΕΐΟΝ BUM ΕΒΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ Β.

ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ μνημεΐον πρόκειται νά άνεγερβή είς 
τόν Βίκτωρα 'Εμμανουήλ τόν Β'. έν Ρώμη.

Τό μνημεΐον, δρειχάλκινον, άποτελείται έκ δύο με-. 
γάλων μερών: τοϋ αγάλματος καί τοΰ βάθρου, δπερ 
σχηματίζει μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονικήν, τό όποιον ό 
άρχιτέκτων κ. Saccinii ώνόμασεν «Βωμόν τής Πατρί- 
δο;·-. Τό μνημεΐον άνεγείρεται είς τό βάθος τής Πλα« 
τεία; τής Βενετίας. Τό μικρόν ’Ανάκτορου τής 
Βενετίας τό όποιον ανήκει είς τήν Αυστρίαν καί ή- 
γοράσθη ύπό τή; ’Ιταλικής Κυβερνήσεω; θά καταδα- 
φισθή. Ή πρόσοψις θά μείνη ελεύθερα μέχρι της 
πλατείας ττΰ Λαοΰ, κείμενης δύο χιλιόμετρα απέναντι 
τοΰ μνημείου.

Τό άγαλμα παριστφ έφιππον τόν βασιλέα· έχει ύψος 
12 μέτρων.’Ητο αδύνατον νά ληφθή έν τφ έργαστηρίφ 
τού καλλιτέχνου φωτογραφία τοΰ συνόλου, ένεκα τοΰ 
υπερβολικού μεγέθους.

Τό μήκος τοΰ 'ίππου άπό τοΰ στήθους μέχρι τής 
άρχής τής ούράς είνε 8 μέτρων Τό βάρος τοΰ άγάλ- 
ματος είνε 50 τόννων καί έχρειάσθη υλικόν 170 τηλε
βόλων τοΰ τύπου τοΰ 1895 διά τήν τήξιν.

Τό μέγα τοΰτο καλλιτεχνικόν μνημεΐον είνε έργον 
τοΰ ’Ιταλού γλύπτου (ibiarailia, τό όποιον έπλασε 
πρό τεσσάρων έτών. Ή τήξις έγένετο πρό διετία: είς 
τό έργαστήριον τοΰ κ. Bastianelli, δστις έσχε περίερ
γον, δσφ καί εύφυά εμπνευσιν. Μετά τήν εσχάτως γε- 
νομένην έπίσκεψιν τοΰ Βασιλέως τής ’Ιταλία; εί; τό έρ
γαστήριον, προσέφερε είς. τούς μηχαγικού; καί καλλι- 
τέχνα^ οϊτινες συνειργάσθησαν τιμητικόν γεΰμα.'Καί 
τούς εκάλεσε πέριξ μιας κοινής τραπέζης εντός τής 
κοιλίας τοΰ ίππου, δθεν έλαβε καί φωτογραφίας τοΰ 
έργου. ΟΙ κεκλημένοι άνήρχοντο είς 26 άτομα.

’Εν τή είκόνι ήν δημοσιεύομενέκ φωτογραφίας στα- 
λείσης ημίν ύπό τοΰ καλλιτέχνου φαίνεται τό άνω μέ
ρος τοΰ αγάλματος, είς τόν ώμον τοΰ οποίου ϊστα- 
ταιό γλύπτης τοΰ μεγάλου τούτου έργου κ. Cbiaradia.
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

* ΕΛΑΗΝΕΖ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑί *

ΙΒΑΝΝΗΣ ΚΛΛόΖΓαΤΡοε^
Bozzesi, έν τή Guida istorica dello iso· 

le Jonie,. τνπωθείση έν Κερνυρψ τφ 1835, 
ιστορεί δτι τό σπουδαστήριον τοΰ Καλοσγού· 

ρου ήτο έφοδιασμένον καλά άπό αγάλματα, προ· 
τομάς, έκμαγεΐα καί άπό τά χρειώδη διά τήν 

τέχνην.
Ό Καλοσγοΰρος εΐργάσθη πολύ. Μαθητής 

ών έν Κερκύρρ, έκαμε δύο ανάγλυφα' τό μέν 
μέ τήν μορφήν τοΰΜεγάλου ’Αλεξάνδρου, το δε 
μέ ένα Σάτυρον. Έν Βενετίφ έξειργάσθη ώ
ραίαν έκ μαρμάρου Βάκχην, τήν οποίαν εδώ 

ρήσε τφ διδασκάλω του Προσαλέντη, ευγνωμο

σύνης ενεκεν.
Έκ τών έργων του άναφίρομβν την προτο

μήν τής εύεργέτιδος Ελένης Άρμένη Μοτσε- 
ιίγου σωζομένην έν τή Δήμαρχό? Κερκύρας, έκ 
μαρμάρου τής Καρράρας.Έκ τοΰ ίδιου μαρμά
ρου έποίησεκαί τήν προτομήν τοΰ Περικλέους. 
Τφ 1824 έποίησε τήν προτομήν τοΰ Αειμνή
στου Γυίλφορδ, ήτις έκειτο πρώτον μέν έν τώ 
Ίονίφ Πανεπίστημίφ, έπειτα έν τή δημοσία 
βιβλιοθήκη Κερκύρας καί νΰν έν τή ’Εθνική 
βιβλιοθήκη έν Άθήναις. Τφ 1843 έπειργάσθη 
τά τέσσαρα έξ ορειχάλκου ανάγλυφα διά τήν 
βάσιν τοΰ οβελίσκου τηΰ άνεγερθέντος· έν τή 

Σπιανάδα Κερκύρας πρός τιμήν τοΰ άρμο- 
στοΰ Δούγλα. Τά ανάγλυφα ταΰτα παριστώσιν 
έξ ένός έκαστου μέρους τά εξής', τήν Κύρκυραν, 
τό οΐκόσημον τοΰ Δούγλα, διάδημα καί ελλη
νικήν έπιγραφήν συνταχθεΐσαν ΰπό τοϋ X. 

Φιλητά.
Προσέτι έποίησεν ό Καλοσγοΰρος καί τήν 

προτομήν τοΰ αγαπητού αύτοΰ διδασκάλου 

Προσαλέντου, τόν όποιον μέχρι τών τελευταίων 
ημερών τής ζωής άνέφερεν. Εύγνωμονών δέ 
πρός τόν διδάσκαλον τούτον, έσχεδίασε και τήν 
εικόνα του, την οποίαν άπέστειλε πρός λίθο- 
γράφησιν εις Βονωνίαν καί έπειτα διένειμεν 
αυτήν δωρεάν εΐς Κέρκυραν καί λοιπάς -*Ιο- 

νίουςνήσους.
Σημειωτέον ότι ό Καλοσγοΰρος έν τφ Κερ- 

κυραϊκφ A!bu:n Ιυΐΐίο εδημοσίευσεν ΐταλι- 
στί ώραίαν τον Προσαλέντου ψυχολογικήν έξει- 

κόνισιν.
‘Ο ψηθείς Periceiuoli Borzeri γράφει 

ότι ό Καλοσγοΰρος είχε κάμει έκ γύψου καΐ 
φυσικού μεγέθους τήν προτομήν τού Κυβερνή
του Καποδιστρίου ήτις υπερβολικά ώμοίαζεν.

Ό φιλότιμος ούτος καλλιτέχνης καί άριστος 
πολίτης απέθανεν έν Κέρκυρα τφ 1878 ΰπέρ- 

γηρως.
ΖΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗ3

ΙΣ έκ τών άνδρών έκείνων, 
οί όποιοι αφιλοκερδώς εΐρ- 
γασθησαν προς διάδοσιν τής 
καλλιτεχνίας και πρός μόρφω 
σιν τών τεχνιτών, ήτο και δ 

’Ιωάννης Καλοσγοΰρος, 
δστις έγεννήθη. έν Κερκΰρμ

τφ 1794. Έν τή γενετείρα αύτοΰ πατρίδι εμαθε 
τά εγκύκλια μαθήματα. ΙΙαώιόθεν είχε δείξη 
κλίσιν πρός τάς ωραίας Τέχνας' τά πρώτα μα
θήματα τής ιχνογραφίας και Αρχιτεκτονικής έ 
λαβε παρά τίνος'Ρώσον συνταγματάρχου ευρι
σκομένου έν Κέρκυρα. Ακολούθως, τφ 1815, 
ένεγράφη έν τή Ιν Κέρκυρα άκμαζούση τότε 
σχολή τών 'Ωραίων-Τεχνών, τή ίδρυθέιση καί 
διευθυνομένη υπό τοΰ περιλάλητου καλλιτέχνου 
Παύλου τοΰ Προσαλέντου. Μετά δύο έτη με- 
τέβη είς Βενετίαν και ένεγράφη εΐς την Άκα 

δημίαν τών ‘Ωραίων Τεχνών.
Τελειοποιηθείς είς τήν γλυπτικήν, περιηγήθη 

ιταλικός πόλεις διά νά'μελετήση τάς Πινακο- 

θήκας καί τά Μουσεία.
"Αμα τή έπανόδφ είς τήν πατρίδα, ή Κυβέρ- 

νησιςέκτιμώσα τόν νέον καλλιτέχνην τόν άπέστει- 
λε εις τήν ’Ιθάκην διά νά ίδρυση και διευθύνη 
τήν σχολήν τών Ωραίων Τεχνών. Μετά τήν κα- 
τάργησιν της σχολής ταύτης, δμορίσθη 'γενικός 

μηχανικός τών Ίονίων νήσων.
Κατεγίνετο είς έργα γλυπτικής, Αρχιτεκτονι

κής, ζωγραφικής. Είργάζετο καλά τήν μινια
τούραν. Είχε γνώσεις τής σιδηροχυτικής, τής 

τορνευτικής καί τής χωρομετρικής.
Τό σπουδάστήριόν του έκειτο εΐς τό προά- 

στειον Καστράδες. ’Αλλά δέν ήτο άπλοΰν σπου- 
δαστήριονδιά νά έργασθή. Ήτο αληθινή σχο
λή διδάσκουσα δωρεάν τάς ωραίας τέχνας 
καί δίδουσα σύμβουλός καί μαθήματα είς τούς 
τεχνίτας, οΐτινες έπιθύμουν νά τελειοποιηθούν 
εΐς τήν τέχνην των. Εΐς τοΰτο ήτο εφάμιλλος 
τοΰ διδασκάλου του Προσαλέντου καί τοΰ αλη
σμόνητου Μαντζάρου, οΐτινες παρέΐχον δ ω· 
ρ ε ά ν τήν διδασκαλίαν των εις τήν νεολαίαν 
καί εΐς τούς θέλοντας νά τελειοποιηθώσιν. Εις 
τοΰτο ή Κέρκυρα είναι καλότυχη, διότι έξέχον- 
τες Κερκυραΐοι ειργάσθησαν διά τήν μόρφωσιν 
τοΰ τόπου καί διέδωσαν τάς ωραίας τέχνας, διό 
καί τήν σήμερον.θιαπρέπουν Αρκετοί Κερκυ- 
ραίοι εΐς τήν ζωγραφικήν, μουσικήν καί άλλας 

ωραίας τέχνας.
Ό σύγχρονος ΐταλός ’Ιωσήφ Pei’iccilioli

Πώ; ί'να; ζωγράφο; εδιωξί τους διαβόλου;. — Δίκη 
κατά κριτικόν. —Ό Ποινικό; νόμο; καί η καλ
λιτεχνική δημιουργία. — Άχοζημίωσι; ενό; (!) 
λεπτού.— Ό Σπένσερ περί μελέτι,ζ καί σοσιαλι
σμόν. — Αί δύο Σονάται τον Κοόΰσιερ. — Τά 
δάκρυα τον Τολστόη. — Τό μυστήρ-ον τοϋ γάμου.

Ό Βοναμΐκος Χριστόφορο; ήτο εΐς τών καλών ’Ιτα
λών ζωγράφων τοΰ ΙΔ' αίώνος, άλλά φαίνεται δτι πε
ρισσότερον άπό τά έργα του έκαμε πρός αύτόν ρεκλά
μαν ιιία παραφθορά τοΰ ονόματος του την όποιαν 
τοΰ εκόλλησαν καί ή όποια τόν έφερεν ώ; ηρώα πολ
λών ποικίλων σκηνών είς τό στόμα τοΰ λαοΰ τής 
Ρώμης. "Εν ώραϊον έπεισόδιον εΐνε καί τό εξής:

Ό Βοναμΐκος ήθελε πάντοτε νά κοιμάται πολύ, ένφ 
ό διδάσκαλό; του εΐς τήν ζωγραφικήν ό Άνδρέας Τάφ· 
φη έσννείθιζε νά έξυπνη τούς μαθητάς του διαρκώς 
κατά τά έξημερώματα. Ό Βοναμΐκος δια νά τόν κόμη 
ν’ άφήση τάς συνήθειας αύτά; έφρόντισε νά προμη- 
θευθή περί τά τριάκοντα γύψινα αγάλματα παριστώντα 
δαίμονας καί τά είσήγαγε δι’ οπής κατά τήν νύκταείς 
τό δωμάτιαν τοΰ διδασκάλου, τρυπήσας τό πάτωμα. 
'Όταν τό πρωί έσηκώνετο ό Τάφφη · κατελαμβάνετο 
άπό τοιοΰτον φόβον πρό τών δαιμόνων ώστε έμενε 
μέχρι τής πρωίας γονυκλινής εΐς τήν κλίνην του προ
σευχόμενος.

Τό πράγμα έξηκολόύθησεν έπί πολλάς ήμερα; μέ
χρι; δτου δ Τάφφη ήναγκάσθή νά τό εΐπη είς τόν 
πνευματικόν του καί έπί τέλους καί εί; τού; μαθητάς 
του. Ό πνευματικός του ήγίασε τό δωμάτιαν, άλλ’ οί 
διάβολοι έξηκολούθουν νά είσέρχωνται άφόβως. Τότε 
δ Βοναμΐκος άνέλαβε νά σώση τόν διδάσκαλόν του 
καί τού είπεν δτι αύτά τά πράγματα συμβαίνουν διότι 
οί διάβολοι έπνεαν μένεα καθ' όλων έκεΐ μέσα επειδή 
έζωγράφιξόν άγιου; καί δέν ήθελον νά τού; άφίσουν 
νά έργασθούν,, Άλλ' έπειδή μόνον κατά τήν νύκτα ή- 
δύναντο οί διάβολοι νά ένεργήσουν, έπρεπεν αυτοί νά 
παύσρυν την νυκτερινήν εργασίαν διά νά σωθούν.

Ό διδάσκαλό; του έπείσθη καί τοιουτοτρόπως οί 
μαθηταί όλοι ήδύναντο νά κω.·ιώνται κάπως περισσό
τερον.

¥
Ή παρισινή «Έπιθεώρησι;» φέρει εΐ; φώς τήν περί

φημον δίκην τήν όποιαν ήγειρεν δ ’Αμερικανό; ζωγρά
φος Ούίστλερ εναντίον τοΰ Άγγλου κριτικού Ροΰσκιν.

Κατά τό 1877 ό Ούίστλερ είχεν εκθέσει μερικούς πί
νακα; εί; τήν Κρόσβενορ Γκάλλερυ τοΰ Λονδίνου.

"Ολοι οί κριτικοί έπήνουν καλ έξεθείαζον τού; πίνα
κα; αύτούς.

Ό προ,φήτης τού νέου ευαγγελίου τοΰ κάλλους Τζών 
Ροΰσκιν ύπήρξεν δ μόνο; ό όποιο; κατεφέρθη εναντίον 
τοΰ ζωγράφου καί τόν κατεκεραύνωσε μέ τά; αύστη- 
ροτάτας κριτικά; του. Ήτο τότε δ Ροΰσκιν ό μέγας 
διδάσκαλος τής αισθητική; κριτικής. Εί; μίαν άπότάς 
κριτικά; του, έγραφεν δτι είδε νά παίζωνται πολλαί 
άπρεπέΐς φάρσαι εί; βάρος τοΰ κοινού, άλλά ποτέ έως 
τότε δέν είχε φαντασ&η δτι ήτο δυνατόν νά ύπαρξη 
άνθρωπος ό όποιος νά ζητή 200 γουινέας (5.200 φράγ.) 
διότι έρρνψε μερικά χρώματα επάνω εί; ένα πανί τό 
όποιον εξέθεσεν είς κοινήν θέσιν.

Ό Ούίστλερ ένήγαγε τόν κριτικόν ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου, ,στηριζόμενος είς εν άρθρον τοΰ νόμου 
κατά τό όποιον ούδεί; έχει τό δικαίωμα νά προσβολή 
ή νά ύβρίση τόν καλλιτέχνην τόν δημιουργοΰντα δ,τι 
ή καλλιτεχνική του φαντασία τόν εμπνέει.

Τό δικαστήρων ώρισεν άποζημίωσιν ένός λεπτού 

δώσαν τό άδικον εΐς τόν Ροΰσκιν, ό όποιος παρεφέρθη 
είς τήν κριτικήν τον.

Ό κόσμος έγέλασε μέ τόν ζωγράφον, τήν έπομένην 
όμως ήμέραν ό πίναξ έπωλήθη αντί τεσσαράκοντα δύο 
χιλιάδων φράγκων, καΐ έκτοτε κοσμεί τήν μεγάλην 
αίθουσαν τοΰ’Εθνικού l’o-,,σ..’ου.

¥
Οταν κανείς σκέπτεται τό κολοσσιαίου έργον τοΰ 

’Ερβέρτου Σπένσερ, εκπλήσσεται μανθάνων ότι δ μέγας 
φιλόσοφος άνέγνωσε σχετικώς ελάχιστα. Δέν εΐχεν 
αναγνώσει τόν Πλάτωνα, σχεδόν καθόλου τόν Βάκωνα, 
δλίγου; δέ μόνον στίχου; τοΰ Κάντιου. Κατά μείζονά 
λόγον δέν_'είχεν ανοίξει τά βιβλία άλλων όλιγώτερον 
επιφανών φιλοσόφων.
( "Οταν κάποιο; έξέφρασε τήν άπορίαν του διά τήν 
αντιπάθειαν του αυτήν πρός τήν μελέτην, ό Σπένσερ 
άπήντησε:

«Προετίμησα πάντοτε νάπαρατηρώ καί νά μελετώ 
τήν ζωήν μέ τούς ίδιου; μου οφθαλμούς καΐ ούχί διά 
μέσου τών οφθαλμών άλλων. Διά τοΰτο δταν ετοιμάζω 
τά βιβλία μου άναγινώσκω όλίγον καί σκέπτομαι πολύ, 
έρωτών καί μελετών έπί γεγονότων τήςάντιλήψεώ; μου 
τών τωρινών».

Ό Σπένσερ όχι μόνον ό ίδιος δέν έμελέτα, άλλά καί 
του;άλλους συνεβούλευεν ομοίως, ήτο δέ ανέκαθεν έχ- 
θρός τών λαϊκών βιβλιοθηκών.

«Δέν επιδοκιμάζω τά; λαϊκά; βιβλιοθήκας, έλε.γεν, 
δπως δέν επιδοκιμάζω καί τού; δωρεάν φούρνου;. Είνε 
και αΰται έκδήλωσι; σοσιαλισμού καί έγώ άποστρέ- 
φομαι βαθέωςτόνσοσιαλισμ'.ν ;ί; δλαςτά; μορφάςτου».

Πώς έγράωη ή «Σονάτα τόν Κρόύτσερ,· τό μέγα 
έργον τοΰ Τολστόη ; ■

Μά; τό άποκαλύπτει τώρα ή Ναδίνα Χέλμπιχ μία 
μορφωμένη ρωσσίς φίλη τοϋ συγγραφέω; εί; τά άπο· 
μνημονεύματά της τά δημοσιευόμενα είς τήν «Γερμα
νικήν Έπιθεώρησιν.’

Ή Χέλμπιχ ήτις είνε καί κλειδοκυμβαλίστρια έλαβε 
πολλακις εύκαιρίαν νά παίξη πρό τοΰ Τολστάη, καί 
όμολογεϊ δτι σπανιώτατα εΐδεν άκροατήν πλέον προσε
κτικόν.

Κατά τάς εκτελέσεις της ό Τολστόη έφαίνετο ώςνά 
έλησμόνει τόν έαυτόν του καί δλον τό περιβάλλον, τό 
δέ πρόσωπόν του έλάμβανεν έκάστοτε έκφρασιν άνά- 
λογον τής μορφής τοΰ παιζομένου τεήαχίού.

Είς, τά παθητικώτερα μέρη ήρχισαν νά ρέουν άπό 
τοΰ; οφθαλμού; του δάκρυα, έν τούτοις δέν ήθελε νά 
φανέρωση δτι τοΰτο ώφείλετο εΐς συγκίνησιν.

Τούτο έγίνετο πάντοτε οσάκις ήκουε τήν Χέλμπιχ 
παίζουσαν έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου.

Μίαν ήμέραν τήν παρεκάλεσε νά παίξη μετά νέου 
τινό; Πολωνού βιολιστοΰ τήν περίφημον «Σονάταν τοΰ 
Κρόϋτσερ» τοΰ Μπετόβεν. Άμα ήρχισεν ή έκτέλίσις, 
έφάνη ή καταφανής συγκίνησι; τοΰ Τολστόη. Δέν ήδύ- 
νήθη να κρατήση τά δάκρυά του. ‘Εξαφνα ήγέρθη 
καί χωρίς νά ζητήση συγγνώμην άπό τους παρευρι- 
σκομένους, έκλείσθη εΐς τό δωμάτιόν του καί έμεινεν 
έκεΐ μέχρι πρωίας.

Έγραψε τήν ίδικηντου «Σονάταν τοΰ Κρόΰτσερ,» τό 
αθάνατον έργον του.

*

Εΐ; ερασιτέχνης παρατηρών τά «Επτά Μυστήρια·, 
τό περίφημον ζωγραφικόν έργον τού Πουσσέν είπε:

— Βλέπω δτι εΐνε δύσκολον νά κάμη κανείς ένα 
καλόν γάμον, ακόμη καί είς τήν ζωγραφικήν.
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fljio Tfl ΠΑΡΑΔΟΞΑ TRI ΤΕΧΗΗΣ
Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΔΟΥ.

Όλίγον πριν ή άποθάνχ) δ μέγας Γάλλος δρα- 
ματόγράφος Σαρδοΰ, περιεπάτει μετά τίνος φίλου 
του είς τήν πλατείαν τήν ύπάρχουσαν πρό τής έκκλη- 
σίας τής 'Αγίας Μαγδαληνής, δπου ώς γνωστόν ευρι- 
ακεται τό άγαλμα τοΦ ’Ιουλίου Σίμωνος, απέναντι δε 
αύτοΰ εν μικρόν άναβρυτήριον.

.’Α! είπεν δ Σαρδοΰ, δέν γνωρίζει κάνεις τι να 
εϊπχΐ δι’ αύτούς τούς άν&ρώπους. ’ Αδύνατον νά εΰρεθή 
Ασχημότερος Ανδριάς, δπως αύτός ποΰ αποθανατίζει 
τόν μέγαν πολιτικόν. Γνωρίζετε, προσθέτει στραφείς 
πρός τόν φίλον του, δτι δια νά τοποθετήσουν τόν αν
δριάντα αυτόν ήναγκάσθησαν νά Αφαιρέσουν έν ώραϊον 
άναβρυτήριον σαν καί αύτό εκεί κάτω. Δυστυχισμένο 
Παρίσι τί αμαρτίας ποΰ έχεις! .Δέν είνε παράξενον 
έπειτα άπό ολίγους μήνας, νά Αφαιρέσουν και το άλλο 
Αναβρυτήριον διά νά τοποθετήσουν κανένα άλλον αν
δριάντα νά βείχνη τό άσχημο μοΰτρον καμμιάς συγ
χρόνου έπισημότητος». ,

Καί δμως τώρα τό Δημοτικόν Συμβουλών τών Πα· 
ρισίων πρός ένδειξιν τιμής πρός τό μέγα τέκνον τής 
Γαλλία:, έψήφισε την τοποθέτησιν τοΰ ανδριαντος 
τοΰ Σαρδοΰ, ακριβώς είς τό μέρος τοΰ άλλου αναβρυ
τηρίου, τό όποϊον βέβαια θά έκτοπισθή. Τί παράδοξος 
ειρωνεία τής τύχης!

*

— INGRES KAI ROSSINI.
Ό Ingres, ώς γνωστόν, είχε τήν αξίωσιν δτι ήτο 

Αριστοτέχνης τοΰ βιολιού. Ευχαρίστως παρεδεχετο την 
έπίκρισιν τών πινάκων του, Αλλ’ έξωργίζετο όταν δεν 
έξετίμων τούς ήχους τοΰ βιολίου του. Όταν τοΰ ωμι- 
λουνπερί ζωγραφικής, αύτός άπήντα περί μου
σικής. Καί πρό τοΰ προφθάση τις να τόν παρακά
λεσή νάποίξη, ήρπαζεν είς τά; χεΐρά; του τό δοξάρι. 
Εί- έν νεΰμά του ή σύζυγός του ετίθετο προ του κλει
δοκύμβαλού καί ό ζωγράφος εξεεν άτέχνως και απει- 
ροκάλλως τός χορδάς.

’Αλλ’ δ Ροσσίνι, ό γηραιός εκείνο; πανούργος, ο 
πρόθυμο: πάντοτε είς σκώμμα, τοΰ εδωκεν εν μάθημα 

διδακτικόν. . . „
'Εσπέραν τινά είχε συναχθη παρα τφ ζωγραφφ 

πλήθος πολύ. Συνδιελέγοντο ολίγον περί όλων, Ιύιφ 
περί μουσικής, διά νά άρέσωσιν είς τόν οικοδεσπότην 
ελάχιστα δέ περί ζωγραφικής. Ουτω, εντός ολίγου 
έδόθη ή αφορμή καί δ μέγας ζωγράφος έπεδοθη, ως 
συνήθως, εί; τήν μικράν συναυλίαν του. Επειτα, άφου 
«τελείωσε, ένφ έδεχετο τόν ψίθυρον τής κολακευτικής 
εύγενεία·, παρέτήρησεν δτι δ πονηρο; μουσικοδιδά
σκαλος έμειδία είς μίαν γωνίαν, διχω; να προφέρη

Λοιπόν! Αγαπητέ διδάσκαλε, δέν μοΰ λέγετε τί
ποτε.... Δέν είσθε ευχαριστημένος ηπο έμέ; εχετε τί
ποτε νά μέ παρατηρήσητε ; Σάς παρακαλώ μη διστα-

— Καμμίαν παρατήρησιν δέν έχω νά κάμω· «παίξα
τε πολύ καλά, Απαντα δ Ροσσίνι σοβαρότατα, απαγ- 
γέλλων τάς γαλλικάς λέξεις μέ τήν ιδιαιτέραν του Ι
ταλικήν προφοράν. , , . ,

Καί μετ’ όλίγον προσθέτει αργά-άργα με την μελω
δικήν φωνήν του: .....

— ’Εχω καί εγώ μιά χαρι να σας ζητησω.
— Ποίαν; .
—Έχω κάμει ένα μικρόν πίνακα, ωραιοτατον, τον 

όποϊον επιθυμώ, φίλε μου, νά θέσω ύπό τήν _κρισιν 
σας, διά νά γνωρίσω τήν γνώμην σα; έν ολη τη είλι- 

πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού ή γράφων τά διαγράμματα 
τών μουσικών συνθέσεων σας; ©ά μέ μεμφθητε _ισως 
έπί περιεργείφ, άλλ’ ήθελα νά μοΰ πήτε ποιας ώρας 
τής ήμέρας θυσιάζετε δια τήν ζωγραφικήν!

— Ώ! φίλτατέ μοι, εύκολωτάτη ή άπάντησις. Ζω
γραφίζω τούς μικρούς μου πίνακας κατά τόν Ιδιον χρό
νον, καθ’δν σείς παίζετε τό βιολί σας·. · ι

Καί ύρχισε νά γελφ, δπως όλοι οί πέριξ. Αλλα ο 
Ingres δέν έλαβε μέρος είς τούς γέλωτας εκείνου;.

*

- ΑΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΧΕΙΡ ΖΩΓΡΑΦΟΣ.
Τερατώδεις είνε ένίοτε αί ίδιοτροπίαι τής φύσεως: 

Πρό 45 περίπου έτών έκαμε κατάπληξιν τό γεγονος 
δτι έν Ρώμη έγεννήθη εν βρέφος στερούμενου εντελώς 
ποδών καί χειρών, πλήν άρτιον κατά τά λοιπά μέρη 
τοΰ σώματος καί κατά τάς όργανικάς λειτουργίας. Ιο 
βρέφος έκείνο είνε ό σημερινός διαπρεπής ζωγράφος 
Νικόλαος Κομπέλκωφ, αύτός τόν όποιον βλεπετε είς 
τήν εικόνα, εργαζόμενον.

Ώσεΐ ειρωνεία τής φύσεω:, έκ πρώτης οψεω:, εις 
ιό άπουν καί άχειρ έκείνο σώμα ύπήρχε σφοδρά η 
καλλιτεχνική ψυχή, καί ό μικρός Ανάπηρος εφερετο 
άκαταιιαχήτω; πρό; τήν λεπτήν τέχνην του Απελλου, 
μολονότι δέν ήγνόει δτι αί χείρες είνε το πρώτον μά
θημά τής ζωγραφικής. Έν τούτοι:, αναπτυξας επιμο- 
νήν άφαν^άοιου θυνάμεω;, κατωρϋωσε να μετοί^εσ^ 
τήν δεξιότητα.τής ζωγραφικής χειρός είς τόν πωγωνα, 
εί; τό στόμα ήαί είς τήγ δεξιάν ωμοπλάτην.

Τώ δντι, οΰτω δημιουργεί τους εξαίσιου; ζωγραφι
κού- του πίνακα;, οΐτινες απολύτως είνε άριστα έργα 
τέχνη:, καί σχετικώς πρός τήν κατάστασίν του, Αρι
στουργήματα άκατανοήτου σοφία;. Διά τοΰ στόματός 
κρατών τόν χρωστήρα λαμβάνει τά διάφορα χοωματα 
ζωγραφίζει δέ, ώς φαίνεται είς τήν εικόνα uo$, πιεζων 
αύτόν διά τοΰ πώγωνος έπί τής δεξιά; ωμοπλάτης, 
ήτι- άναλόγω:, κατά τήν βούλησιν τοΰ καλλιτέχνου, 
κινούμενη, καθοδηγεί τό άκρον τοΰ χρωστήρο; εις την 

^ΜκΓάλλη λεπτομέρεια δχι όλιγώτερον παράδοξος 

είνε δτι δ κ. Κομπέλκωφ είνε σύζυγος, πατήρ εξ νΐων 
Αρτιμελεστάτων, άρίστης δέ ύγείας.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* XT I X Ο I *

*ρϊ?Πώς, λέγει δ Ingres είς άκρογ έκπεπληγμένος, 

ζωγραφίζετε ; Δεν σάς αρκεί λοιπόν ή μουσική; Αύτό 
είνε πολύ ιδιόρρυθμον. Καί πότε ημπορεϊτε και ζω
γραφίζετε, ΑφοΰεΙσθε τόσον άπησχολημενος, αιωνίως

Η Ο Ε Λ Α
"Ηθελα μιά μικρή φωληά σέ μιά γωνίτσα ναχα

Μικρούλα δσω νά χωρεϊ εμάς τούς δυο μονάχα.

"Ηθελα νάχα μιά φωληά σέ μιά γωνιά τοδ κόσμου

Μεγάλη δσφ νά χωρή δ έρως δ δικό; μου.

“ατγη„ μπετοβεν

Τα μαγικά σου δάχτυλα στο πιάνο έφτερουγίσανε 

Και άρωμα εσκορπιστηκε καί φώς δλόγυρά σου 

Οί άγγελοι άπδ τά σύννεφα σιμά σου Ιγλυστρήσανε 

Καί με λαχτάρα έφίλησαν κρυφή τά δάχτυλά σου

Κι’ δταν ξαναγυρίσανε μέ τις δικές τους λύρες 

Βουβές καί μέ λυτές χορδές και μέ κλειδιά σπασμένα 

Άφησαν δλες τ’ ουρανού δρθάνοιχτες τις Αύρες

Ν’ άκοΰνε πάντα έσένα.

θ’-’

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Ή Κόρη τοΰ Άντβιο.

Ούδείς άγνοεΐ,διι ή επί τών αρχαίων καλλιτεχνημά
των κρίσις δέν θεωρείιαι άπηλλαγμένη στερεοτύπων 
τινών δρων, ενίοτε δέ καί προκαταλήψεων τινών, πε- 
ριδεσμευουσών καί τήν ,έλευθέραν άντίληψιν άλλα καί 
τήν εμπνευσιν, προκειμένου ουχί τόσον περί τής τεχνο
τροπίας, δσον περί τής παραστάσεως καί τής τοΰ συ
νόλου μορφής, ην εξωραΐζει ή άρχαία είχαοτική τέχνη, 
ή προωρισμένη ν' άποθανατίζη σκηνάς καί εικόνας, ει
λημμένα; έκ τοΰ βίου ενός ηθικού πολιτεύματος, εξελισ
σόμενου εν συνεχεϊ παρελάσει τελετών, λορτών καί αγώ
νων, ή μιας θεοκρατική; κοινωνίας, άκορέστου είς λιβα
νωτόν θυσιών.

Έάν τις παρακολούθηση τήν ίκάστοτε κριτικήν επί 
τών έργων τής άρχαία; τέχνης, καί δή τών επίλεκτων 
και τών θαυμάσιων αριστουργημάτων, θά όμολογήιη 
τήν εμμονον προσπάθειαν τοΰ τεχνικού ή έπιστήμσ-’ 
νος κριτικού είς τό νά μή άποξενωθή τοΰ κανόνος, δν 
ουδεμία αρχαιολογική ανάγκη καθιέρωσε και ούδείς λό
γο; συνδεόμενος μετά παραδεδειγμένων τινών δρων έδη· 
μιούργησε.

’Εκτός δμως τούτου, συνδυάζονται πολλάκις ανόμοια 
άντίθετα καί ασυμβίβαστα, ούτως ώστε ένφ άποφαίνε- 
ταιοή κριτική. περί τής Α φέρ' είπείν παραστάσεως, 
ώ;-άποτυπούάης μίαν επίσημον στιγμήν, ληιμονεί δτι ή 
πα^σταμένη ^ορφή είνε. ήμίγυμνο; ύπεράγαν καί άνευ 
ίμβάΐήματος · τίνος δικαιολογούντο; ή πιστοποιοΰντος 
έκέϊνην.

^δτω,δίά τήν κόρην τοΰ?Αντδιο πασαι αί κρίσεις, 
δσας. τουλάχιστον άνίγνωμεν, συμφωνοϋοιν είς τό συμ
πέρασμα.δτι αυτή δίδρι τι, προσφέρει, καταθέτει ή 
Αναθέτει' διατί δμως νά μή παραδεχθή τις δτι αΰτη,

Τ. MQPA-1'ΤΙΗΗΣ

καί^ατημελητος οίσα, κρατεί τι άκροωμένη συγχρόνως 
μετ’ ευσεβούς προσοχής ή δέχεται τι γνωστόν ζ πα- 
ραλαμβάνεί τι άγνωστον, πρόςώρισμένον σκοπόν, ή 
προσφοράν καί ανάθημα, ή σκεύη διά θυσίαν ήτι άνα- 
γόμενον είς ίεράν τινά τελετήν, καί έπομένως ή άπορία 
καί ή εκπληξις και ή μετά σεμνότητος σοβαρότη; τής 
έκφράσειος καί ή εύλαβής αξιοπρέπεια νά μελετηθώσι 

.και άπό τής άπόψεως τούτης βαθύτερον, δεδομένου μά· 
λίστα δτι πιθανώτατα νά μή ήτον αυτοτελές τό πεοί- 
φημον άγαλμα, άλλά ν’ άπεσέλει μέρο; συμπλέγματος.

Έαί είναι μέν άληθές δτι τό νά καταλήξη τις είς 
σαφή Οπωσδήποτε καί έπιτυχή συμπεράσματα τυγχάνει 
δυοχερέστατον, άφοϋ ή παγκόσμιος κριτική δέν κατώρ- 
θωσιν Ιτσ νά καθορίση ακριβώς ποια ή αλήθεια είς τό 
φωτεινόν κάλλος καί ποιόν τό μυστήριον είς τήν αΐ- 
Τ^ποΰ ιδανικού, δπερ κυρ αρχεί εις τήν. Άφροδίτην 
τής Μήλου» ή τί εμφαίνει ή αρμονική πλαστικότης καί 
ο ένθεο; τύπος τής ανδρικής ώραιότητος τοΰ ’Εφήβου· 
τών Αντικυθήρων, χωρίς έννοεΐιάι νά ληφθή ύπ’ δψιν 

^^ύαων παραστάσεων,, ών σκληρά καί 
αδυσώπητος ανωνυμία άπεστέρησε καί αύτόν τόν τίτλον, 
αφού δμως τό απεριόριστον κυριαρχεί είς τό σοβαρώς 
ή άφελώς γνωμαιεύειν, καί τά θεσπέσια.μ.προϊόντα τής 
χειρός τοΰ Πραξιτέλους άναμένουσιν ούχί άπό τήν τύ
χην τόσον,δσον άπό τήν διορατικότητα τών μυοταγωγών 
rm Ιδανικού τήν άνεύρεσιν τής θείας πηγής, είς ήν ά- 
νηκουσιν α’ ^ρΟίαι άκτίνες τής άθανασίας των, ύπο- 
θιτομεν διι δίκαιοΰνται, χωρίς ν’ άποκαλώνται τόλμη- 
$οΙ a^o.iMv/Tiral ixstat νοΰ ναοϋ της
ΧΒχνης, ού 'μόν->ν"α! επίσημοι ειδικότητες, δημοσίρ ν’ Α- 
ποφαίνιονται. Η

»
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΜ
ΕΙς <3 ΖΕΰχο» Σβπεβμβ$'ον roO yteQioitrewj «L’Art 

et les Artistes» ό γνωστός καί έξ άλλων πιρί Ελλά
δος δημοσιευμάτων κ. Adolphe Tlialasso δημοσιεύει 
σύντομον έπιθεώρησιν ιή; νεοελληνικής ζωγραφικής, 
Επ' «ύχαιρίι/ τής έξ ‘Αθηνών διελευσεως του. Έξαίρει 
ώς αξίας θαυμασμοΰ τάς καλλιτεχνικά; προόδους παρ 
δλην τήν άστοργίαν της Έλλ. κυβερνήσεως. Άποκαλε! 
μεγάλους καλλιτέχνας τόν Γύζην κιί τόν Λόιραν, <ό» 
χαράξαντας era δοξασμένου δρόμον πρός την τέχνην. 
‘Ονομάζει (σημαιοφόρους της Αναγεννήσεως τής Έλλην. 
τέχνης τόν Ράλλην καί τόν Ίακωβίδην, αφιερώνει δέ 
συμπαθεί; λέξεις διά τους κ. κ. Μποκατσιάμπην καί 
Γιαλλινάν. ‘Αναφέρει εύφημο; έκτων νεαστΐρων τόν 
Μαθιόπουλοσ τοΰ όποιου έξαίρει την Προσωπογραφίαν 
τοΰ Βασιλέω; Γεωργίου, τόν Ρο'λόν διά τούς σιραιιω- 
τικοΰς τον πίνακα; καί τόν μακαρίτην Άλεκτορίδην 
ώς νεωτεριστήν τής βυζαντινής εικονογραφίας. Ό κ. 
Thalasso έποιμάζει Εκτενή μελέτην πβοί τώ? νεωτέρων 
'Ελλήνων ζωγράφων.

*

Ό κ. Ν. Ζάννο;, έκ τών επίλεκτων ηθοποιών, διω· 
ρίσθη καθηγητή; εί; τήν Δραμαι. σχολήν τοΰ ’Ωδείου.

¥

Αί 'Αμερικανικοί Εφημερίδες χαΐ πάλιν περί τής 
Δούγκαν όμιλοΰσι. Ή νεωτέρα αΰτη λάτρις τών αρ
χαίων ελληνικών παραδόσεων εξακολουθεί χορεύουσα 
περιβεβλημενη τό άρχαΐον ελληνικόν ένδυμα. Έν Το- 
ρέντφ τοΰ Καναδα τό πλήθος τήν (χειροκρότησε. Και 
έν Νέφ ’F3axg έχο'ςβνοβ πολλούς χορούς ύπό τούς ή
χους τής μεγάλης δρχήστρας τής πόλεασς παιανιζούσης 
Απανθίσματα έκ τοΰ κλασικού έργου τοΰ Gteeg “Ή 
‘Ιφιγένεια έν Αύλίδι*.

¥
Ό περίφημος.θεατρώνης τής νάρκης, ό πολύ; Χα- 

μερστάίν οίκοδομελ είς τό Σικάγον, τεράστιον θέατρου, 
τό όποιον θα στοιχίση δέκα Εκατομμύρια φράγκα.

Καί τό περίεργον είνε οτι ένφ πολλοί προσεφέρθη- 
σαν νά γίνουν μέτοχοι είς τήν επιχείρησίν του ταύτην, 
ό Χαμεροτά ν ήρνήθη καί προβαίνει είς τήν κατασκευ
ήν τοβ έργου με άποκλειστικώς ίδικΐ του κεφάλαια.

Ό Χαμερστάϊν πρό ολίγων Ετών ήτο άπένταρος, 
σήμερον δέ ή περιουσία του ύπολογίζεται είς 23') Εκα
τομμύρια φρ.

¥

Ώρισμένος ό διάσημος φ:λόσοφος τής άρχαιότητος 
Διογένης δίν έπερίμενε νά Ιδη εγειρόμενου τό άγαλμά του 
είς τό Παρίσι, τήν μάλλον νεωτεριστικήν έκ τών πρω
τευουσών τής Εύρώπης.

Τό άγαλμα τοΰ Έλληνας φιλοσόφου κοσμεί μίαν μι
κρόν δενδροφυτευμένην πλατείαν, κειμένην πλησίον τοΰ 
Σκάρ ντΰ Τάμπλ, είς τό κέντρον τής πόλεως·

Ό γλύπτης παρέστησε τόν Διογένην κρατούντα τό 
- περίφημου φανάρι του και βαίνοντα είς άναζήτησιν αν

θρώπου.
¥

Επειδή υπάρχουν πολλά αγάλματα τής Αύρηλιανής 
Παρθένου ίις τάς πλατείας, έγεινε σκέψις νά έγερθή Εν 
άκόμη άγαλμα επάνω εις έν βουνόν καί ίδρύθη τοιοΰ- 
τον είς τό 'Μπαλλόν ντ’ Άλοαςο είςϋφος 1201 μέ
τρων άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης.

Άπό τοΰ ύψους Εκείνου φαίνεται ή όροσειρά τών 
Βοσγίων όρέων καί όλόκληρος ή πεδιά; τής Αωρόαίνης, 
ή τόσον προσφιλής είς τήν Αύρηλιανήν παρθένον.

Τό βαρύ άγαλμα τής ήρωίδος μετεφέρθη μέ πολλά 
βάσανα είς ,τό μέρος έκείνο καί έτοποθειήθη έπί τοΰ 
έκ πετρών βάθρου του.

¥ '

Ή Γλωσσική εταιρία, ή σκοπούσα προς μελέτην Τ&ν 
νεοελληνικών Ιδιωμάτων, προκηρύοσοι ανθις αγώνα 
πρός συγγραφήν πραγματειών περί τών άπανταχοΰ τών 
Ελληνικών χωρών διαλέκτων και γλωσσικών ιδιωμάτων. 
Αί πραγματ-Χα’. άποιτέλλονται προς τόν πρόεδρον X. 
Στ. Δραγούμην ή τόν γραμματέα κ, Γ. ΧατζιδάκιΡ, 
καθηγητήν έν τφ έθν.κιβ Πανεπιστημίφ. Είσί δεκτοί 
μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1910, ή κρίσις άνεγνωσθή- 
τεται κατά Μάρτιον τοΰ 1911.

¥
Έ κ θ έ σ ε ι ς.
Είς τό Αούβρ ιών Παρισίων εγένετο Εκθεσις τής 

’Εταιρείας τής 'Ιστορίας τού ενδύματος-
Έν Κοπενάγη διοργανώθη εκθεσις Γαλλική τής 

δεακσσμητίκής τέχνης.
Είς τήν Δρέσδην έκθεσις. διεθνής υδατογραφιών, 

κριτιδογραφιών καί διακοσμηιικών Εργων.
Είς τήν Γάνδην ή 40ήεκθεοις τής Βασιλικής Εται

ρείας.
Είς τήν Γαλλικήν πάλιν Lai)g;es εκθεσις Καλλιτε· 

χνική. 'Ωσαύτως είς Valencionucs.
Είς τούς Παρισιού; γ-νήοεται εκθεσις τών έργων τοΰ 

ζωγράφου Corot.
Είς τό Βορδόσ Εκθεσις ού;ιοριστικής τέχνης.
Είς ιό Αίβερπουλ διεθνής εκθεσις καλών τεχνών.

Μ
Άπέθανεν δ Γάλλος καλλιτέχνης J.-C. Chaplain, 

χαράκτη;, έν ήλικΐιι 70 Ετών, υπέροχος διά τά με
τάλλια, έφ' &ν απετύπου μεγάλα Ιστορικά γεγονότα. 
Γεννηθείς εις Mortagne δπ)?ρξ8 μαΟιμήί τοϋ Jouf- 
ftoy καί τοΰ Oudiliot. Tip 1863 έτυχε τοΰ βραβείου 
τής Ρώμης. Τιβ 1381 είοήλθεν είς τήν Ακαδημίαν 
τών Καλών τεχνών. ΠλεΙστα μετάλλια του, προσωπο
γραφιών καί άλληγορικών παρασιάσεων, εΐσίν όνομαστά.

»
Ό Ριχάρδος Στράους, ό ευτυχής τής Σαλώμη; ι- 

και τ'Ηλέκτραςν συνθέτης, έςακολουθε' νά ιινε τής 
μόδας ε'ς Γερμανίαν καίδλην τήν Κεντρικήν Ευρώπην. 
'Ετοιμάζει νέάν κωμικήν άμεραν, τής όποιας άγνωστος 
είσέτι είνε καί ή υπάθεσι; και ό τίτλος.

Είνε δμως γνωστόν 3τι τό λιμπρέιτο αυτής τό σννέ- 
θεσεν ό αυτός ποιητής Χόφμανσθαλ, δστις έκαμε και 
τής τ-Ήλέκτραςτ τό λιμπρέττο, καί δτι ό Στράουςέχει 
ήδη έτοιμους τάς δύσ πράξεις, υπολογίζει δε οτι πρό 
τών Χριατουγένων θά τελείωση to έργον, to όποιον θά 
δυθή είς Βερολϊνον Ισως τό πρώτον κατά τάς άρχας 
προσεχούς Ιανουάριου.

¥
Ή έν 'Οδησσφ ίδρυθεϊ/α Εταιρεία «Ένωσις τών 

Σληύων· πρός έπίτευξιν οικονομικής πρσσεγγίοεω; άνά 
μέσον τών σλαυϊκών έθνών έλαβε τήν .πρωτοβουλίαν 
νά προσκαλέιη απαντάς τους Σλαύους δπεες μετάσχωαι 
μεγάλης έκθέσεως τεχνών έν Όδησσιή. Έπί τούτφ ή Εν 
λόγφ εταιρεία δΓ εγκυκλίου ποοέβη είς σχηματισμόν 
Επιτροπών έν Σόφιρ, Βελιγραδίφ, Άγραμ, Δουβλίνφ, 
Πράγα,, Κεττίγνη, Λιμβέργη καί Κρακοβίφ.

¥
Έν τή Γαλαρίρ Georges Petit τών Παρισίων ήνοι- 

ζε τάς πΰλαςτης.ή εκθεσις τοΰ Παύλου Αωράν; μετ’ 
Επιτυχίας. Καταθέλγει τήν ψυχήν to βαθύ καί σπάνιον 
τοΰ καλλιτέχνου τούτου θίλγηιρον. Έν τών θαυμασιω- 
τέρων πλεονεκτημάτων αύτοΰ ti/ε ή έμφυτος ευγένεια 
καί ώς-όκ τής φύσεως καί ώς έκ τής μσρφώσεως καί 
ήτις εινε tg καλλίτερον γνώρισμα τόίν καλλιτεχνών τής 
πρώτης γραμμής. ¥ · ·

Ό έν Παρισίοις άποβιώσας ζωγράφος θ. · Ράλλης 
ώρισε δ>ά τής διαθήκης του, άπω; ' εξ έργα και δέκά 

τεσσαρες απρυδαλ αύτοΰ αί έχουσαι Ελληνικόν jagaxti}- 
ρα παραδοθούΡ είς τήν Δημοσίαν Καλλιτεχνικήν Πινα
κοθήκην,

Τόν δρον αύτόν τής διαθήκης θά πραγματοποίηση 
ή κόρη τοϋ αειμνήστου καλλιτέχνου κυρία Α. Πολίτου,

*
Ή ώραία προτομή. τοΰ Χά'νε είς τήν όποίαν ή ποιην 

τική Αΰτοκράτειρα ιίχτ otiott βωμ'·ν λαπρ ίας ύπό τύ- 
γαλανόν ουρανόν τής Κέρκυρας, πλανάται σήμερον δνευ 
ασύλου. Είνε γνωστόν διι ό Κά ’ζερ, αμείλικτο; άπέ- 
•νανιι τής σκιάς τοΰ ποιητοΰ, έξετόπισε τήν προτομήν 
έκ τοΰ κήπου τοϋ ‘Αχίλλειου.

Ό Γερμανός κ. Κάμπ, υιός τοΰ έκδοτου τών έργων 
τοΰ Χά'νε, τήν ήγόρσσε καί τήν προοέφερεν είς τήν πά
λιν τοΰ 'Αμβούργου. Άλλμ, καί to Άμβοΰργον πιστόν 
είς τόν Κά'ζερ, ήρνήθη να φιλοζενήτη τόν διωγμέναν 
ποιητήν. Ό δέ κ. Κάμχ »?*’·?’» τή? προτομήν 
δια τόν έαυτόν του.

¥
Έπΐ τοΰ τάφου τοΰ αρχαιολόγου Φονρτβαΰγ.κλερ ή 

’Αρχαιολογική Εταιρεία θά ίδρύση στήλην έκ Πεντε- 
ληοίου μαρμάρου. 'H στήλη ανιη στηριζομένη.έπί τριών 
επίσης μαρμάρινων βαθμ'Αων επιστέφεται άπό χαλκήν 
Σφίγγα, ήτις είναι πανοέΐριάτυπον τής Σφιγγός τοΰ 
ναοΰ τής Αίγίνης, δπως συνεπλήρασεν αυτήν αύιός ού- 
to; δ Φουρτβαϊγκλερ.

Είς προσκύνημα τοΰ τάφου τοΰ μεγάλου αρχαιολό
γου ήλθεν είς ‘Αθήνας ή έρίτιμος χήρα αύτοΰ.

*

Διά τον προσεχή Δεκέμβριον ό εΣύνδεσμο; τών Συν- 
τακτών* Ετοιμάζει καλλιτεχνικήν εκθεσιν.Τήν όργάνω- 
σιν αύτής άνέλαβεν ό κ. Γ. Ρο'λός, έφορο; τοΰ καλ
λιτεχνικού τμήματος τοΰ Συνδέιμου. Ή εκθεσι; θ' ά
νοιξη τήν 1 πρόσεχοΰς Δεκεμβρίου, θά διμρκέιη δε 
δέκα μόνον, ημέρα;. -Προμηνύεται λίαν επιτυχή:, διότι 
πολλοί καλλιτέχναι θά στείλουν έργα. >Ημέ->αι πρός α
ποστολήν έργων ώρίσθηιαν αί 10, 1> κΐί 17 Νοεμ
βρίου. Μετά τήν έκθεσιν αυτήν, 4ά όρφανωθρ έν τφ 
Συνδέσμρ καί φωτογραφική δκθσίΐ; διά τούς έρασιτέ- 
χνας μόνον. .

¥
' Σπίτι μου σπιτάκι μου* είνε ό τίτλος ένός νέου έρ

γου τοΰ Ανγούστου Νοβέλλι, παρατιαθϋντο; πρά τινο; 
ιίς τό Μιλάνον, ύπό τοΰ θιάιου Νικόλι.

Ό Αύγουστο; Νοβέλλι — υιός τσΰ διάσημου Έρμέττε 
—έχει γράφει καί άλλα έργα θεατρικί, έπιτυχόντα 
έπίοη;. Έμπνέεται κυρίω; άπό τήν Τοικανικήν ζωήν, 
δεικνύει δέ τάλανιον πρώτης δυνάμεως.

Είς τό «σπήτί μου σπιτάκι μσυΡ δέν ύπάρχει τίποτε 
νέον καί έν τούτοις δλα φαίνονται εί; αυτό νέα. Πνό- 
κειται περί τής παραβολή; τοΰ ‘Αζώτου υίοΰ, ήιις κα
θίσταται κωμωδία διασκευαζόμενη συμφώνω; μ; τά 
Τοσκανικά ήθη.

¥
Έν Λονδίνφ θ' άνεγερθβ μέγα ‘‘Θέατρου τοΰ Σαίξ- 

Χήί'ι σισεί μνημεΐον τοΰ μεγάλου δραματικού, θάστοι- 
χίση 3,753,003 Εκατομμύρια καί θά έχη προικαίότη- 
σΐν 9,250,030 διά νάουντηρήται έκ τών είσοίημάτων. 
Τό γήπεδον ήγοράσθη ήδη αντί 2,033,030 φρ.

Ό λόρδος δήμαρχος τοϋ Α&ώίνου ζητεί τήν χρημα
τικήν συνδρομήν τών Άγγλων. Κάποιος ανώνυμο; 
Άγγλος έστειλε ώς έρανον 1,759,0)3 φρ.

¥
Πρριεχώς Ιδρύεται έν Άθήναις μέγαρον τών Ιτα

λικών σχολών. Άφίκετο πρός τοΰτο έκ Ρώμης ό ‘Ιτα
λός άρχιτέκτων «. Eurico Bovio, ύπό τήν έποπτείαν 
τοϋ όηο’ου da οίκο’ϊομηθή τό μέγαρον ιού όποίσν τό

Ί‘6 μέγαρον των Ίταλτχ&ν Σχολών

σχέδιον, δπερ παραθίτομεν, ένέκρινεν ό ‘Ιταλός ύπουρ- 
γός τών Δημοσίων Έργων-

Έν τή άπλότητι τών γραμμών ανευρίσκει τις Ικανήν 
κομψότητα Ιταλικής δλω; καλαισθηιίας.

¥
Εις ,τάς Βρυζέλλας τήν 1 Mafou 131) θά άνοιξη 

μεγάλη διεθνής έκθεσις, είς ήν θά μετάιχωσι πάντα 
σχεδόν τα κράτη. Εις τήν ίκθεχιν ταύτην ειδικόν τμή
μα καλλιτεχνικών έργων θά δπάρχη.Ή Εκθεσις έτέθη 
ύπ’> τήν προστασίαν τοΰ Βασιλέως τοϋ Βελγίου καί τήν 
Επίτιμον προιδρείαν τοΰ πρίγκηπο; Αλβέρτου, τό δέ 
καλλιτεχνικόν τμήμα ύπό την επίτιμον προιδρείαν τής 
μομήαση; τής Φλάνδρης.

° Η Εκθεσις θά διαρκέση μέχρι τής 15 Νοεμβρίου, 
θα άπουεμηθώσι 6 έν δλφ χρυσά μετάλλια.

¥
Άπέθανεν εί; τήν Ρώμην είς ήλικίαν 43 μόλις έτώ.ν, 

ό μουσικοδιδάσκαλο; Νικόλαος Σπινέλλης, συγγενή; τοΰ 
Λουί. Σπινέλλη, διτις ύπήρξεν έκ τών τελεσφορώτ^- 
ρον έργαιθέυτων διά την ούπασιν τοΰ ποώιου Ελληνικού 
μελοδραματικού θιάσου.

Ό Νικόλαος Σπινέλλης είνε σύνθετή; ιο’ί μελοδρά
ματος «Λαμινία* τό όποιον έβραβεύθη εί; τόν'ύπό τοΰ 
έκόοιικοΰ ιΚκου Σανιζόνιο προκηρυχθέντά διαγωνισμόν, 
μαζή μέ την «Καβαλλερίαν* τοΰ Μαικάνη.

¥
Ό κ. ύχοοργός τών Έιωτερικών διέταζε τόν iSiev- 

θυντήν τοΰ Πολυτεχνείου, ΐνα υπογραφή, ώς άνΐιπρό- 
σωπος τής αρμόδια; διαχειριστικής επιτροπής, τό ουμ- 
βόλαιον περί σννάφεω; δανείου 150,09) δραχμών μετά 
τής Εθνικής Τραπέζης πρός άνέγεριιν ίδίου κτιρίου 
δημοσίας Καλλιτεχνικής Πινακοθήκης.

Διά το δάνειον θά χοησιμοποιηθοΰν οί τόκοι τοΰ 
κληροδοτήματος Άβέρωφ, τοΰ οποίου προσθέτω; τά 
μέχρι σήμερον περισσεύματα έκ 55 χιλιάδων δραχμών 
θά διατεθοΰν διά τόν ΐδιον σκοπόν.

Τό δάνε'.ον θά άποσβεσθή εί; 23 τοκογοεωλυτικάς 
δόσεις άπο τοΰ προσεχούς έτους 1910.

Τό κτίοιον τής Πινακοθήκης, μονόροφου διά λόγου;
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ί

όπτικής, άνεγερθη έντός του περιβόλου τοΰ Πολυ
τεχνείου καΐ πρδς την οδόν Τοσίτσα, έχει διγείνη ήδη 
τδσχέδισν, τδ όποιον έλαβε μεθ' ίαυτοΰ καιά την el; 
Ευρώπην άναχώρησίν τ·»ν ό χ. Π. Καλλιγας, ίνα δώ
ση πρδς έπτξιργαυίαν είς ειδικόν αρχιτέκτονα.

¥

Δύο εταίροι της Γαλλικής Κωμφδία;, ό φερωδν χαί 
ή Ρομπίν, έρχονται νά δώσουν τέσσαρας παραστάσεις 
elf τδ Βασιλικόν θέατρον. Ό Φερωδΰ, <5 αντάξιο; τοΰ 
μεγάλου Κοχλέν, εινε γνωστός είς τους ‘Αθηναίοι; έκ 

‘τής προηγούμενης περιοδεία; τον·
Ή Γαβρ. Ρομπίν, νέα και εύμορφη ήθοπσιός, θεω

ρείται ή περισσότερον καλαίσθητος τών Παρισίων. Εχει 
πρώτον βραβείον Κωμφδίας' ίβαιξεν έπι τή; σκηνή; 
τής «Comedie Francaisc»,' όπόθεν ή Σάρα Βερνάρ 
την προσέλαβεν ά/ιέσω; είς τό θέαιρόν τη;. Τώρα ερ
γάζεται εί; τήν ’Γαλλικήν Κωμωδίαν» ώ; πρωταγωνί
στρια, χαί κάμνει τήν πρώτην τη; άνά τήν Ανατολήν 
περιοδείαν.

¥

Είς τδ Μονάχον προπαρασκευάζεται μεγάλη έκθωις 
ή δποία θά άφιερωθή είς έπίδειξιν έργων τής Μουσουλ
μανικής τέχνης. Ή έκθεσις αϋτη θά περιλαμβάνη 
τήν πρώτην περίοδον τών Καλιφών μέχρι τοΰ 4253, 
έπειτα τήν Μαυριιανικήν τέχνην τής Ισπανίας καί Σι
κελίας μέχρι τοΰ 1509, έπειτα τήν Περσικήν τέχνην 
και τήν έαίδρασίν τη: έπί τής Ρωσσίας χαί τής Πολω
νίας και τέλος τήν έπίδρασιν τής Τουρκικής τέχνη; έπι 

τή; Ιταλική; καΐ Γερμανικής, συγχρόνως δε καΐ έπί- 
δειξιν τή; επιδράσεω; τή; Ευρώπη; έπί τών Άνατολι - 
κών τεχνών· *

Ό κ. Μποκατσιάμπη: κατά τήν έν Κερκύρρ. θερι
νήν διαμονήν του νέα εΐργάσθη έργα, Suva θά έκθεση 
κατά τήν έτησίαν έν τφ έργασιηρίω του έκθεσιν. ‘Εκ 
τών νέων έργων του έξέχει ε'ς πίναξ έλαωγραφικός 
’■’Ηλιόλουστες έλη»;’, πλήρη; ζωηρότατου φωτός.

*
'Εν Γάνδη συνήλθε τό Ε'. ‘Εθνικόν συνέδριον τών 

Βέλγων αρχιτεκτόνων. Ύπεβλήθησαν δύο προτάσεις. 
Ή μία άφορή τήν άναγνώρι.σίν τών επισήμων διπλω
μάτων αρχιτεκτόνων, ή δέ Αλλη αφορή τόν οργανισμόν 
μουσείων οικοδομικής, είς τάς κυριωτέρας πόλεις τοΰ 
Βελγίου.

Τδ προσεχές Συνέδριον θά ουνέλθη τό 1910 είςΒρυ- 
ξέλλας. ’ - ;-- *
' Ό αγαπητό; συνεργάτης μας* και συμπαθής ποιητής 

κ. Μαρίνος Σιγοϋρο; μετά θριαμβευτικήν δοκιμασίαν, 
διωοίσθη ακόλουθο; είς τδ Υπουργείο? τών ‘Εξωτερι
κών. Είνε σπάνιον νά "εΐοέρχονται είς τήν ‘Ελλ. Διπλω
ματίαν νέοι ενρείας μαθήσεως'καί Ισχυρή; άντιλήψεως, 
καΐ διά τοΰτο ό διορισμό; τοΰ κ. Σίγουρου πρδκαλεί 
Ιδιαιτέραν δλως χαράν δχι δι' αυτόν, δν' περικοσμονσι 
έπ.'λεκτα προσόντα, άλλά διά τήνύπηρεοίαν τοΰ Υπουρ
γείου τών 'Εξωτερικών. ·

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! EIAOEIS
Κάτά τάς Αιγυπτιακά; εφημερίδας, αρχαιοδίφης 

τις άνεΰρεν ίν Λίγύπτω άρχαΐον βιβλίο* έπί παπύρου 
οπ«ρ πςοιιγει παντός εΓδους γνώσεις, ουνάμενον νά 
όνομασθή «εγκυκλοπαίδεια». Τό βιβλίο* ανέρχεται 
πατά τους ειοιχούς είς τον δεύτερον μετά Χριστόν 
αιώνα. ,( ¥

Άνασκχφαΐ γίνονται ύπό τίνος 'Αγγλικής όμάδος 
ε« τά περί- τών Ιεροσολύμων, παρά τήν λεγομένην 
Πηγήν τή; Παρθένου. Είς τό μίσος έκεΐ.·ο υποτίθεται 
δτι ευρισκετο ή πόλις τοΰ Δαυίδ. Εόρέθη υπόγειός τις 
σωλήν, είδος οχετού, δστις υποτίθεται δτι είναι μέρος 
τον υδραγωγείου τοΰ Έζεάιά.

Υπάρχει ελπίς νά ευρεθή χαί ό τάφος τοΰ Δαυίδ 
εχε: ποΰ, προσέτι δέ χαί ερείπια τοΰ ναοΰ τοΰ Σολο- 
μώντος. ¥

Κατα την έτησιαν εν Λονδίνω συνέλευσιν τής Αγ
γλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τών ’Αθηνών, δ καθη- 
Τ’ητής κ. Μώρείέ έςήρε τάς προόδους τάς όποίας έπε- 
τελεσαν αί χλασιχαί σπουδαί έν Αγγλία, δ δε κ. Δώ· 
χινς, ο Διευθυντής τής Σχολής, έτόνισε τήν άνάπτυξιν 
τών εν Έλλάδι Άγγλ ιχών άνασκαβών.

¥ Ψ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό έν Κωνσταντινούπόλει καί έν Άθήναις εναλλάξ 

οιαμένων πρώην καθηγητής χ. Γεώργιος ΧαΟιώτης, 
έςέδωκεν έν τόμω έκ 408 σελίδων μ-λέτην περί τής 
Γλώσσης τοΰ "Ελληνος — τοΰ Πτωχοπροδρόμου 
«αϊ τών όπα’δών αύτοΰ. Μέρος τής μελέτης ταύ
της άνεγνώσθη ύπό τύπον διαλέξεων έν τώ Έλλ. οι- 
λολογιχώ συλλόγω Κων]λεως. Τό έργον τοΰ κ. Χα· 
σιωτου, το όποιον ύπερεβδομηκοντούτης ήδη εκδίδει, 
εινε συνοπτική, καί άπό γενικότερα; άπόΦεως, επι
σκόπησες τής έξελίξεως τοΰ γλωσσικού ζητήματος.

Δια τους μή παρακολουθήσαντας τάς διαφόρους αυ
τού φάσεις χαί την πολεμικήν οξύτητα, το βιβλίον τού 
κ. Χασιώτου είνε διαφωτιστιχός όδηγός, κα'ιιστών τοϋ; 
αμύητους ένα,μέρους τοϋ έθνικού τούτου ζητήματος, 
οιά τής σαφούς χαΐ άμερολήπτου έχθέσεως τών περί 
τή; Ελλην. γλώσσης γραφέντων. Μετά ιστορικήν 
αναδρομήν περί τής γενέσεως τής γλώσσης καί τής έ· 
ζεΛίςεως αυτής από τού Όμήυου μέχρι τής σήυε.ον, 
αποδεικνόε, δτι αΰτη ύπήρξε διφυής, έπ-χτανθεϊσΐ 
εί< οιαλέκτους χαΐ ιδιώματα, εξαιρεί τούς λογοτεχνι
κούς αύτής τόπους χαΐ παρατηρεί δ-t καίτοι ή δι- 
γλωσία πάντοτε υπήρχε, έκυριάρχει ή καθαρεύουσα ή· 
τις είνε ή γνήσια Έλλ. γλώσσα, απέναντι τής δημώ- 
οους/ήτις ήτο μίγμα παραφθοράς.

Ειδικόν μέρος τοΰ βιβλίου άφιεροϊ εί; τόν Πτωχό- 
πρόδρομον, ου άναλύ.ι τά έργα καί δ, θεωρεί πρόδρο
μον τών μαλλιαρών. Διεξέρχεται τόν έπί Τουρκοκρα
τίας γλωσσικόν αγώνα χαΐ τήν έχνίκησιν τή; νεοελ
ληνικής, ήτις ηκολούθησχ τήν μέσην όδόν,τό πλείστον 
οέ τού βιβλίου άφορα τούς μαλλιαρούς. Ό Ψυχάρης 
καί ό Παλαμάς κυρίως άτασχολοΰσι διά μακρών τόν 
συγγραφέα, δστις επιτίθεται χασά τών γλωσοολογικών 
προσπαθειών των. ’Αναγνωρίζει ιός υπέρτερους τού Ψυ- 
χάρη τον Πτωχοπροδρομον καΐ τόν Βηλαράν, άποκα- 
λών τά έργα τού Ψυγάρη έςαμβλωματικά καί νοσηράς 
φαντασίας αποκυήματα. Είνε δέ αρκετά περίεργος καί 
χαρακτηριστική ή λεπτομέρειαοτι ό πατ-ήρτού Ψυχά- 
ρη έγραφε καλλιεπώς τήν καθαρεύουσαν, άναγνώσας δέ 
τό «Ταξίδι» τοΰ υιού του, δακρύων, τον κατηρσσθη. 
Τους μαλλιαρούς, έν γένει χαρακτηρίζει δ συγγραφεύς 
ως απαίδευτους χαΐ φιλοδόξου;.

Τό βιβλίον του δ χ. Χασιώτης περατοί άνάλύων 
τάς περί γλώσσης ιδέα; τού Δγιμ. Βερναροάκη, ίς θεω
ρεί ώς έχούσα; μέγα κύρος.

Μόνον έλλειπές είνε τό βιβλίον είς τάς περί τών 
νεωτέρων λογογράφων καΐ ποιητών πληροΦοοίας. Ό 
συγγραφευς παραλείπει ν’ αναφέρη πολλούς συγγραφείς 
τά μάλιστα έργασθ-ίντας φιλολογικώς κα> δή ε’.ς τήν 
οιαμόρφωσιν τής γλ.ώσσης καί τοδ ύφους, πολύ υπέρτε
ρους άλλων, οδς μνημονεύει έστω καΐ έν παρόδω.

*

Ό κ. Ν. Νικολαιδης,.διευθυντής τής έν Βρυξελ- 
λαις έχδιδομενης Γαλλικής έφηκερίδος «[/Orient· έ- 
ξεδοικεν είς τόμον έχ 262 σελίδων πολιτικήν μελέτην 
περί τής έν Τουρκία μεταπολιτεύσεως, ΰπό τό όνομα 
«Un e an η ιί e de Co n s t u t io n*. Τό έργον 
είνε γεγραμμένον μετά πολλής γνώσεως τών . πραγμά
των, σκοπεί οέ κυρίως νά ύποδείξη οτι πρέπει έκ τών 
πολυαρίθμων σφαλμάτων άών διαπραχθέντων κατά τό 
α’ έτος του Τουρκικοί Συντάγματος νά έπέλθουν δι
δάγματα καΐ δοθή άοορμή βαθύτερα; μελέτης διά τό 
ήμετερον Έθνος.

¥
Ό Απόγονος Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολό- 

γου, ΰπό Λ. Παπασοπουλου, ιατρού καΐ ΰφηγητου 
τού Έθν. Ιίκνεπιστημίου. ’Εθνικόν ιστορικόν ανέκδο
τον. ’Εν Άθήναις. Σελ. 70. Εϊνε φανταστική άφή- 
γησις θίγουσα τά τελευταία ιστορικά γεγονότα τής 
Άλώσεω:, έπί τώ σκοπώ νά ένισχύση τόν θρύλον, 
κα.τοι ίστοΛικώς ά.ναχριβή, οτι ή Έλκ, Βασιλική οι
κογένεια κατάγεται έκ τών Παλαΐολόγων, λαμβάνων 
άφορμήν έχ τής έν τή βιβλιοθήκη' τού Βαρθολομαίου 
Κουτλουμουσιανοΰ τού Ίμβρίου εΰρεθιίσης σημειώ- 
σεως. Ό συγγραφεύς αποβλέπει κυρίως έί; τό νά υ
πόθαλψή πχρά τώ λαώ τήν παράοοτιν περί άοιασπά- 
στου συνεχείας τή; Έλλ. ήγεμονείας. ’Απόγονο* τρϋ 
Κωνσταντίνου Παλχιολόγου θεωρεί ποιητική άδείφ 
τόν Βασιλέα Γεώργιον Λ'.'.

*

Τό περίφημον σύγγραμμα τού Μάξ Νορδνου “Τά 
χατά βυνθήπην ψεύδη» έξέδωχεν είς τρι'την έκδοσιν 
ό κ.’Ιω. Σιδέρης, διευθυντής τού γνωστού διεθνούς βι
βλιοπωλείου. Τό έργον μιταφρασθέν πρό τινων έτών 
ΰπό τοΰ πολυχλαύσ:ου ιατρού Στεφ. Ζωγραφίδου, 
έχδ-.οεται ήδη μετ’ έπιθεώρησιν χαί παραβολήν ποός 
τήν τελευταίαν Γερμανικήν έκδοσιν, ΰπό τοΰ αΰταδελ- 
φου τοΰ μεταφραστού,είνε δέ η μετάφρασες ακριβής καΐ 
γλαφυρά. Προτάσσεται είκών νεωτάτ-η τοΰ διάσημου 
συγγραφέως μετ’ αύτογράφου έπιστολής του, έκτος 
δέ τοΰ προλόγου τού συγγραφέως, όστις άποδειχνύεται 
επί μάλλον μέγα; φιλελλην, και τού μεταφραστοΰ 

. επακολουθεί χρίσις περί τού έργου χαί τής μεταορά- 
σεως υπό τού διευθυντοΰ τής «Πινακοθήκης» κ. Δ. 
Κχλογεροπούλου ώς χαΐ γνώμαι σύντομοι περί τοΰ 
Μα; Νοροάου έπί τή έξηχονταετηρήδι αύτοΰ, υπό 
καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, ιατρών κλπ.

“Τά κατά συνθήκην Ψεύδη» ούναται νά θεωρη
θούν ως Κοινωνικόν Ευαγγέλιον, ή άνάγνωσις τοϋ 
οποίου χαθορήγεί δπω; χε,ραφετηθή δ αναγνώστης άπό 
τήν τυραννίαν τοΰ ψεύδους έντή πολλαπλή αυτού κοι- 
νωνιχήζίκδηλώσει, και χαταστή χρηστός χαί ειλικρι
νής ό χαραχτ-ήρ.

ΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

«Ps ν υ ho 1 υ g ie <!’ A r ί». Les maitres d·: la 
fin du XIX Silicle, ΰπό E. Ericon.

«Be Suse au Louv re», ύ.τό J. de Morgan.
«b a e n cl Bayeax·, θπό II. Preu tout. Μετά 

[68 εικόνων.

«Eugene Delacroix», ΰπό Camille Mau-



clair. Ειδικόν τεύχος ίχοοΟεν ύπό -τού περιοδικό j L’ 
Aft cl le Beaiu

•«L e G a t h c dra I u d e lihartres», ύπό lit·- 
ne Merlet.

• Lt mi niat u re.8Ur i v.<· i re»,i>*0 τής δε
σποινίδάς G. DebilJcmout-Cbardoh.

«fL’ Art ct les Moours on France», 14 
συνεργά-ιαι είργάσβησαν.

•Charles Le, Brun», ύπό P. Marcel·
“Mo nti ce 11 i», ύπό Charles Faurc.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
"Al βερμόπύλαι» Έλληνοαγγλικόν πεσιοίιχόν, 

πολιτικόν, επιστημονικόν χαί κοινωνιολογικόν, έχει· 

οόμενον κατά μήνα έν Ν. Ύόρχη. Ίίκ τών περιεχο
μένων :. ’Εθνική Έπιόεώρησίς.—Λί ίορταί τόυ Χώδ- 
σων.— Ή βώοσοβία τής μακροζωίας.— Διήγημα τών 
μεταναστών.-—Ό βόρε,ιος πόλος κλπ.

¥
.«Κόσμος» έν Λευκωσία, δεκαπενθήμερον περιοδι

κόν. Περιεχόμενα 1Ζ'. τεύχους. Ό Ηρακλής έν τή 
’Λμφίδω, δράμα.— Καρατομήσιι; βαοιλέων.— Μαχια- 
βέλης.—ΊΙ γυνή παρά τοί; Ρωμαίοι; κλπ.

*
«The Hellenic Herald οΓ America» 

Περιοδικόν εχοιδόμενρν αγγλιστί έν Βοστώνη. Περιέ
χει άρθρα περί τής διδασκαλία; τής Νεοελληνικής έν 
τώ Πανςπιστημίω τής ’Οξφόρδης, περί τής Τουρκικής 
βουλής, περί τών έν'Ελλάοι άνασχαφών τών “Αγγλων. 
Δημοσιεύει εικόνα; ένό; εύζώνου χαί ένδς Κρητός πο- 
λεμ'.στου παραπλεύρως, <|>ς καί τήν προσωπογραφίαν 
τοϋ Ματσούχα.

*
«Φάρος», είχονιγραφημένον περιοδικόν οι’ έφη

βους, έκδιόόμνον ύπό Τ. Δ.πάστα έν Κων)πόΛει, αρ. 
18. Περιέχει παιοαγωγ κά δημοσιεύματα τής οεσποι· 
νίδος Παπαριστείδου χχί άλλων.

4
«Νέα ζωή» Ά ίεξανορείας. Τεΰχο; Σεπτεμβρίου. 

Περιέχει τινά αποσπάσματα άπό τους «Παραδεί
σους» τοϋ χ. Παλαμά, διήγημα, μετάφρασιν τών 
« 'Επτά έπί'Θήβας» ύπό τοϋ κ. Γρυπάρη, ποιήματα 
τοΰ χ. Λαμπελέτ, μελέτην περί Μαρτελάου ύπό Σπ. 
Δε-Βιάζη κλπ.

¥
Ψυχιατρική uai Νβυρολόγεκή ‘Επιθεώρησις 

Σ. Βλαβιανοΰ, ύφηγητου. "Ετος Ζή Τεύχος 1Β’. Έκ 
τών περιεχομένων; Ψυχική τηλενέργεια, ύπό Δ, Πα- 
παβασιλοπούλου.—Εγκληματολογία, ύπό Κ. Καιρο- 
βύλά.— Ψυχολογία τον Έλλ, λαοδ, ύπό Σ. Βλα- 
βιανον.— Ίί σύζυγος τοΰ έπιστήμονος κλπ. Έβεξή; 
βά έχδίδιται κατά διμηνίαν.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:
«Καλλιτεχνική Έπιθεώρησις», μηνιαίον μουσι

κόν περιοδικό», έκδοβησιμενον ύπό τών χ, κ. Μπιοβι- 
μιτζάχη καί Παπαδημητρίου έν ΆΟήναις.

★
«Παιδαγωγικοί μΰθοι», ύπό Γιάννη Περγιαλίτη.

¥
'Γπό τόν τίτλον «[) i e t i o n n a i r e Univer- 

sel du Genic Con temporal ιι», όέν Πα
ρισίοις δημοσιογράφος και πρώην πρόξενος κ. C 1ι a Γ- 
ies Η. Stephan αγγέλλει τήν κατά τεύχη έκ- 
δοσιν έργου, τό όποιον 6ά πληρώση μεγάλην έλλει- 
ψιν. Ό α'. τόμος μέ τρίστηλους σελίδας, θά άποτε- 
λεσύή έκ 400 τοιούτων. Ή έκδοσις είναι πολυτελής. 
Διεύδυνσις Boulevard Beaumarchais 61.

Ό χ. Ν. Ίγγλέσης άγγελλε; τήν κατά τόν προσεχή 
’Απρίλιον εκδοσίν, τρίτον ήδη έτος, τορ ογκ<·-οεστά· 
του «’Οδηγόν τής Ελλάδος» Ελληνιστί καί Γαλ
λιστί είς.'-ύό χωριστούς τόμους. Θά άποτελείται εκ 
3000 σελίδων. Μέρος.Α’. Έλίυύέρα 'Ελλ-ϋς.-π-Β'. 
Κρήτη, . Κύπρος, Σάμος.—Γ' . Μακεδονία,— Δ'. Μ.ι- 
κρά ’Ασία και νήσοι τοΰ ’Αρχιπελάγους.

4 .
Ό έν ΊΤραχλείω τής Κρήτης φίλος κ. Ιω. Μου- 

ρέλλος αγγέλλει τή- έντό^ τοΰ Δεκεμβρίου έχδοσεν 
τ-.ΰ β’. τόμου τής «Κρητικής Στοάς», Θά περιλαβη 
έργα γνωστών λογίων, έν πλήρη ελευθερία ΐοεών καί 
γλώσοης, διηγήματα πρωτότυπα, ποιήματα εμμετρα 
καί πεζά, σκαριφήματα, περιγραφάς, ιστορικά;, έπι· 
στημονιχάς, μουσικές χ.’ί γεωγραφικά; πραγματείας. 
Τιμή δρ. 3. ΊΙ εγνωσμένη σιλοκολία του έκδοτου 
έγγυδται περί τής καλλιτεχνικής έχδόσεως καί τή; 
έκλεκτικότητος τής ύλης. ϊίίΐΣΪΐοΓ

Προκηρύσσει τόν πρώτον Ι^όντειον αγώνα ύπό τους 
εξής ορούς :

Α) Θέμα τοΰ πρώτου Κοντείου άγώνος ε?νε. «Ή 
Ίσιορία ήτοι ή γένεσις καί ή χρήσις τών γραμματι
κών δρων άπό τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοτέλους 
μέχρι τής υπό τών Λατίνων άλωσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως». (Σημείωσις : τών ζητούμενων λέξεων 
έκάστης Οά συνεξετάζηται ή πρώτη καί αρχική ση
μασία).

Β) Χρόνος προς συγγραγήν καί αποστολήν τών 
πραγματειών ορίζεται δ άπό σήμερον μέχρι τής 10 
’Απριλίου τοΰ έτους 1911.

Γ) Λϊ πραγματεϊαι, συντεταγμέ-'αι είτε έν τή άρ· 
χαίφ είτε έν τή νέα γραφόμενη 'Ελληνική, γεγραμμέ- 
ναι δέ εύαναγνώτως χαί ίχουσαι όκτασιν 10 τουλά
χιστον τυπογραφικών φύλλων 6ά άποσταλώσιν έν καιρώ 
πρός τήν Πρυτανείαν έγκεκλεισμέναι έν φαχέλοις, έν 
ο’ς 6ά ύπάρχωσι καί έσφραγισμένα δελτία φέροντα τά 
Ονόματα τών συγγραφέων. Έπί τοΰ φακέλου ο’ έκα
στη; πραγματείας 6ά ε?νε έπιγεγραμμένον ρητόν τι, 
τόδ’ αύτό καί έπί τοΰ εξωφύλλου αύτής.

Δ) ΊΙ περί τών πραγματειών τούτων εχύεσις τής 
’Επιτροπείας, συγκιιμένης έχ τών κ. Σπυρίδωνος 
Βάση. Γεωργίου Χατζιοάκι καί Πέτρου Παπαγεωρ- 
γίου, όά άναγνωβύή ύπό τοϋ έΐσηγητοΰ αύτής τή 21 
Μαίου 191! έν τή μεγάλη αιθούση του Παπνεπι- 
στημίου.

Ε) Τω άριστεύσαντι Οά δοδή παρά τής Πρυτανιίας 
μετά τήν άνάγνωσιν τής κρίσεως τή; Επιτροπείας 
χιλιόοραχμον βραβείου έκ τών τόκων τοϋ έν τώ τα- 
μείω τοΰ Πανεπιστημίου κατατεθειμένου κεφαλαίου 
τοΰ διαγωνίσματος, τώ ο’ αύτώ θα έγχειρισύή καί τό 
τών τόκων ύπόλοιπον, άφθΰ έκτυπώοη τήν πραγμα
τείαν ούτοΰ.

ΣΤ) Ό χρήζων διασαφήσεώς τίνος δύναται νά άπο· 
ταόή πρός τινα τών τής ’Επιτροπείας.

Ό Πρΰτανις 
Ν. X. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔ1ΙΣ

X. r. ΒΑΑΒΙΑΝΟΥ
Ύφηγητου τής Νεκρολογίας καί Ψυχιατρικής έν τφ 

’Εθν. Πανεπωτημίφ. Διευθυντοϋ τής «Ψυχια
τρικής και Νεορολογικής ΈπιΟεωρήσεως».

Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
Πλήρης μελέτη 'Ιστορική, Κλινική, ’Ιατρο

δικαστική, Ψυχολογική, Κοινωνιολογική και Θε
ραπευτική.Έκ ΙΟ τυπογρ. εις 4ον, έπί άρίστου 
χάρτου καί 10 ε’ικόνων έκτος κειμένου.

Τιμδίται Δραχ. ίί. Πσρά τώ συγγράφει, ίοός 
Πολυτεχνείου 2α χαί έν τοΐς Βιβλιοπωλείου.

Έν Ά&ήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα'Οδός Άριστείδου 1.


