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Κ Λ Ε Ω Ν  Ρ Α Γ Κ Α Β Η Σ .

Έγεννή9·η έν Άδ·ήναις τή 10. ’Οκτωβρίου 1842, έκ πα- 
τρός του Αλεξάνδρου Ραγκαβή, και μητρός τής Καρολίνας 
Skeαe. Ή  πατρική οικογένεια τυγχάνει πασίγνωστος, ή δέ 
μητρική μία των έπιφανών έν Σκωτία, δ ι’ ο κατά τήν γλα- 
φυράν έκφρασιν του πολλού Τανταλίδου:

Εΐν’ αύτδς της έτέρας ρίζης φ ΰς  τδ 
μοιραίου,

2π;ρ είχον άνάψει, δίκην άλλου πυρσοί, 
ή παιρΐς τβυ Βυρώνων, ή πατρις των 

Τυρταίων, 
συνελ&οΰσ’ εν τη κοίτη το ί κλεινού 

Ίλισσοΰ.
Έξεμαίευσαν ταότην την λοχείαν αί 

Μοϋσαι,
βυγγενεΤς έκ πατέρων και οίκετιδες 

οόσαι.

Έσποΰδασεν έν τοΐς έλλη- 
νικοΐς Σχολείοις, καί βραδύτερου 
έν Βερολίνω καί Έίδελβέργη, 
δπου άνεδείχ&η Διδάκτωρτά Νο
μικά κατά το 1862. Έπανα- 
κάμψας δε είς τήν· πατ ρ ί δα ,  
αφοί* διέμεινεν Ιν ακόμη έτος 
έν Παρισίοις, είςήλθ·εν ως Άκο’- 
λουθ-ος είς τό Υπουργείου των 
Εξωτερικών. Κατά τό 1866 
διωρίσ&η Γραμματεύς τής έν 
Ουασιγκτώνι Πρεσβείας, ίδρυ- 
δείσης τότε προς Ιμψυχωσιν του 
κρητικού άγώνος. Του δε ΙΙρε* 
σβευτού, Στρατηγού Καλλέργη,

ΚΛΚΙΩ- ΤΟ  Λ ί ΟΧ 1 " .

ίλανόντος προ τής έξ Ευρώπης άναχωρήσεως, ώρίσ&η αντι
καταστάτης αυτού ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής, καί ουτω πατήρ 
καί υίός άπήλδ-ον όμού παρά τοΐς άντίποσι. ’Αλλά κατά τό 
προςεχές έτος, συνελΟώντος τού έν Παρισίοις Συνεδρίου, ό 
πατήρ άπήλΟ-εν δπως άντιπροςιοπεόση κατ’ αυτό τήν 'Ελλάδα,

άπέμεινε δέ ό υίός έν ’Αμερική 
ως Επιτετραμμένος μέχρι τού 
1871. Τήν δραστηριότητά του 
μαρτυροϋσιν αί τε υπέρ των Κρη- 
τών ένεργη&εΐσαι εύρεΐαι συνεις- 
φοραί καί τά  έπανειλημμένα συμ- ■ 
παδή τής Συγκλήτου ψηφίσματα, 
ως καί ή κατά τό ήμισυ έλάτ- 
τωσις τού έπί τής σταφίδος τέ
λους, Μα&·ών ότι έν Καλλιφορ- 
νία εύρίσκοντο διεσπαρμένοι πολ
λοί "Ελληνες, άπήλ&εν είς τήν 
μεμακρυσμένην έκείνην παρά τον 
Ειρηνικόν χώραν, καί περισυνά- 
ξας αυτούς ίδρυσεν Ελληνικόν 
Προξενεΐον καί όρδδδοξον ’Εκ
κλησίαν, δι’ ών έξόχως έκτοτε 
προήχ&η η' αποικία Ικείνη. ’Επί
σης ίδρυσε μετά_ τού Ρώσσου 
Πρεσβευτού Κατακάζη τδν πρώ
τον έν Νέφ Ευοράκω έλληνικόν 
Ναόν, όπου μετ’ ολίγον έτελέσ&η 
ό γάμος αυτού μετά τής &υγα- 
τρός τού Γερμανού ΙΙρεσβευτού, 

ΚΛΕί^Ν ΡΑΓΚΑΒΗΣ. ■ ^οϋ Βαρωνου Γερόλτ, η πρώτη
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ορθόδοξος της φύσεως ταύτης ιεροτελεστία έν τώ Νέω 
κόσμω.

Κατά το 1871 μετετέδη ώς Α'. Γραμματεύς έν Πετρου- 
πόλει, δπου διέμεινεν ολίγους μήνας, και εΤτα Ιν Βιέννη, 
δπου διέμεινε δόο Ιτη, προαχδείς κατά το 1873 είς Γενικόν 
Πρόξενον έν Βουκουρεστίω. Έ ν  Ρωμανία έμεινεν Ιξ Ιτη, 
διαπραγματευτείς την πρώτην μετά της χώρας ¿κείνης έμ- 
πορικήν συνδήκην, και τοσοΰτον τελεσφόρως προασπίσας τά 
έδνικά συμφέροντα, ώςτε κατά τήν άναχώρησιν αυτού πάντα 
τά  έν τώ-Δουνάβει ελληνικά πλοία ήσαν σημαιοστόλιστα.

Κ ατά δέ τό 1880 προήχδη είς Πολιτικόν Πράκτορα έν 
Αίγυπτο», όπου έμεινε δυο έτη, ήτοι απ' αρχής μέχρι τέλους 
των έν τη χώρα έκείνη διαδραματισδέντων φοβέρων γεγο
νότων. Κατά την ημέραν τών έν Άλεξανδρείερ σφαγών, 
σπευσας έπί τόπου έν ανοικτοί όχήματι, προςεβλήδη υπό 
των Αράβων, καί διεσώδη ως έκ δαυματος, επτά φέρων 
τραύματα, έν ω έφονεύδησαν υπό τών δηρίων έκείνων ό 
ηνίοχος καί οί ίπποι. Κατά τό από τής ημέρας έκείνης μέχρι 
του βομβαρδισμού μεσολάβησαν μηνιαΐον διάστημα, τής Β. 
Κυβερνήσεως λίαν άξιεπαίνως 0·είσης είς τήν διάδεσιν του 
Πολίτικου Πράκτορος πάντα τά  πρόχειρα έμπορικά τε καί 
πολεμικά ατμόπλοια, κατώρδωσεν ουτος ν’ άπομακρυνη έξ 
Αίγυπτου 25 δλας χιλιάδας Ελλήνων καί άλλων χριστια
νών, οίτινες όντως έξ άφευκτου διεσώδησαν δ·ανάτου. Μετά 
δέ τον βομβαρδισμόν, είς ον παρέστη έπί τής ¿Ελλάδος", 
τής ’Αλεξάνδρειάς πυρποληδείση'ς υπό τοϋ άποχωροϋντος 
Άραβή, καί τών ελληνικών κα&ιδρυμάτων διατρεχόντων τον 
έσχατον κίνδυνον, εσπευσε νά είςέλδη καί αυδις μετά της 
¿Ελλάδος“ καί του „Γεώργιον“ είς τόν λιμένα, είς όν μόνος 
ήδη οΤχεν είςπλευσει μετά τών δυο αυτού πλοίων ό Αμερι
κανός. Ναύαρχος, καί άποβιβάσας άγημα έξ 120 άνδρών 
μ.ετά δυο αντλιών, προέβη είς τό έργον της διασώσεως έν 
τω μέσω τής άναστάτου καί αναφλεγόμενης πόλεως. · Δέκα 
δλας ημέρας διήρκεσεν ή έργασία αυτη, υπό τών ατρόμητων 
έκείνων άνδρών καί τών γενναίων αυτών αξιωματικών διεξ- 
αχδεΐσα, Ισχε δ ’ ώς αποτέλεσμα τήν διάσωσιν τοϋ περικαλ
λούς Ναού, των Σχολείων, τοϋ Νοσοκομείου, τοϋ Προξενείου

καί τών άλλων Κοινωτικών κτημάτων, ώς καί σπουδαίου 
■ μέρους τής πόλεως.

Μετά τήν μάχην τοϋ Τελ-ελ-κεβήρ, αποκαταστάσης 
πλέον τής έν Αίγύπτω είρήνης, μετετέδη είς Βουλγαρίαν, 
όπου παρέστη είς πάντα τά  έκει διαδραματισδέντα γεγο
νότα, ήτοι τό έν Φιλιππουπόλει πραξικόπημα, τόν Σερβο
βουλγαρικόν πόλεμον, καί την κατά τοϋ ‘Ηγεμόνος Αλεξάν
δρου στάσιν καί άντεπανάστασιν, τοσοΰτον δέ δεξιώς προ- 
ήσπισε τά  συμφέροντα τών Ελληνικών πληδυσμών τής 
Βουλγαρίας καί Ρωμυλίας έν τώ μέσω τού γενικού τότε 
αναβρασμού, ώςεε ουδέ τά  ιδιωτικά τίνος έβλάβησαν συμ
φέροντα. Συνάμα δέ, άπό τής διακοπής τών μετά της Σερ
βίας σχέσεων, άντεπροςώπευσε καί την δυναμιν έκείνην. Έ τι- 
μήδη διά πολλών παρασήμων, έν οΐς καί ό Σέρβικός Μεγα
λόσταυρος τοϋ Τακόβου.

Έδημοσίευσεν έν έτει 1863 την α '. Ικδοσιν τοϋ „Καί? 
'Όμηρον οικιακοί βίον“, ου δεύτερα πολυτελής Ικδοσις, 
ίδοϋσα τό φως κατά τό 1883,· ταχέως έξηντλήδη.

Κατά τό 1877 , ‘Ιονλιανιιν τον Παραβάτην“, το πολυ- 
δρύλητον έκεϊνο δράμα, μετά προλεγομένων καί σημειώσεων, 
δπερ τοσοΰτον κατά τήν έμφάνισιν αυτού, έποίησε δόρυβον, 
ταράξαν καί αυτής τής Ελληνικής Βουλής τήν ηρεμίαν, καί 
δπερ σήμερον αναγνωρίζεται ώς Ιν τών καλλίστων προϊόντων 
τής νεο-ελληνικής φιλολογίας. Τό όνομα τής ήρωίδος τοϋ 
δράματος τούτου Έλλη φέρει καί ή μονογενής τούποιητοϋ 
δυγάτηρ.

Κατά τό 1884 τήν Θεοδώραν, δράμα μετά προλεγο
μένων καί σημειώσεων, περί ου τόσα έδημοσιεύδησαν εν τε 
τη Έ λλάδι καί τη Εσπερία, ώςτε άδροιζόμενα ήδελον άπο- 
τελέσει τόμον ο’γκωδέστερον τοϋ έπικρινομένου συγγράμματος·

Κατά τό, 1885 τόν 'Ηράκλειον, δράμαέπίσης μετά προ
λεγομένων καί σημειώσεων, δπερ παρά πολλών έκρίδη καί 
αυτής τής Θεοδώρας άνώτερον, καί τό Π ΐρ  νττή τήν αί- 
ίλάλην, κωμωδίαν είς πράξεις δυο.

Πλήν δε τούτων, είς διάφορα περιοδικά, πεζάς τε δια- 
τριβάς καί λ ι^ κ ά ς  π  οιήσεις, αιτινες διακρίνονται έπί τε 
τή  Ιμπνεόσει καί τή χάριτι τής άγαν καδαρευοόσης γλώσσης.

0. I,

0 Ε Φ Ι Α Λ Τ Η Σ .

Καλλίοτην καί λίαν συγκινητικήν έν στίχοι; αυτοβιογραφίαν αποτελεί 
ό „Εφιάλτη;** του εϋγενου; ήμ βν Συνεργάτου κυρίου Κλέωνο; Ραγκαβή, 
τοίΐ όποιου έπιτυχεστάτην εικόνα δημοσιευομεν σήμερον έν τί] προμετωπίδι 
τοΰ. φύλλου μετά τινων απέριττων βιογραφικβν σημειώσεων. Τ ά  ποίημα 
μάλιστα τοίίτο παρέχει καί άκριβεστάτην^ ιδέαν τοΰ λεκτικοΐΐ χαρακτήρο;, 
δν δ Συγγραφεΰ; είσηγεΐται ώ ; μόνιμον εξωτερικήν μορφήν τή ; παρ’ ήμΐν 
λυρική; ποιήσεω;.

Πρδς εόχερεστεραν τοΰ ποιήματος τούτου κατανόησή σημειοΰμεν 5τι 
ό ποιητή; άπωλεσε δυο αδελφού;, καταβληδ·έντα; υπό των κακουχιών τοΰ 
Γαλλογερμανικοΰ πολέμου, νεαρωτάτην αδελφήν καί τέλος τήν πολυτλή- 
μονα μητέρα.

Κρυφία με δαμάζει άνοικτίρμών λύπη._
Ή  άποφράς Ιδού έπέστη τέλος ώρα, 
ήν ή ψυχή μου προσπελάζουσαν έώρα, 
καί τ  χρυσή μου ήβη, έωλος οπώρα, 
ξηρόν τοϋ βίου μου τόν κλώνα καταλείπει.

Αίσ&άνομαι πνεούσας άπογείους αύρας, 
καί τήν ακτήν έγκαταλεϊψαν τήν φιλίαν, 
τό άσ&ενές μου σκάφος σπεύδει πρός άλλοίαν. 
μεμακρυσμένην, άχορρωγα παραλίαν, 
τφ  κλύδωνι άπλουν τάς πτέρυγας τάς λάβρας.

, ,Μ ί)  ν ν ν  ονά ίν ,  ω ς  Χίη<Ηύμ·ί*η$
ον»  $ 4 » «  $νμψθ(ί*·ί < \ΐ!αΐΧ*γή."(Δοςρ. 0/'ύ\ Ιί>.)

Πόσον ταχείς άπέπτησαν οί πρώτοι χρόνοι, 
έαρινής πρωίας ιλαρόν λυκόφως· 
πώς σπαταλώμεν τάς γοργάς στιγμας άσόφως, 
καί πώς έξαίφνης συμπυκνοΰμενος ό ζόφος, 
ώς πένδψ.ος άπλοϋται πανταχοϋ όδόνη!

Παρήλδον αί φαιδραί ήμέραι, καδ’ άς βρέφος 
είς προσφιλούς μητρός αγκάλην έμειδίων. 
Πάσης τρυφής είς ασπασμός αυτής ήδίων, 
καί είς τά  βάδη τής καρδίας μου είσδόων, 
έχρόσιυ πάν προώρως άχειλήσαν νέφος.

Θαλλοί τής ρίζης τής αυτής έσκίρτων είτα 
περί έμέ, καί ή ξανδόκομος χορεία 
όμου είς παίγνια έφέρετο μυρία, 
καί προεκάλει μάχαςπάσα δυσφορία, 
καδ1 άς ευφρόσυνοι καί δρίαμβος καί ήττα.
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Ιίλήν αίφνης έν τώ μέσο» τών φαιδρών γελώτων 
διήλδε παγερόν τό πνεϋμα τών ανέμων, 
καί δύο άνηρπάγησαν των χρυσάνδέμων, 
έν ω έν καταπλήξει, κάτωχρος καί τρέμοιν, 
τό μέλαν δάκρυ έχυσα έγώ τό πρώτον.

Είσέτι ένδυμοϋμαι πώς παρά τήν κλίνην 
δρηνοϋσα μ ’ έφερεν ή μήτηρ έπ’ όλίγον, 
έν ω παν δ,τι εΐχον τιμαλφές προσήγον, 
άνδών εικόνας καί πτηνών χρυσοπτερύγων, 
καί δλην στρατιάν ωραίαν μολυβδίνην.

Άλλ’ οίμοι! μόλις πρός μικρόν τό έσβεσμένον 
ήκτινοβόλει ομμα, καί σκιά δανάτου 
αυτό έπλήρου άπογνώσεως άφάτου· 
σιγώντες μέ άπήγόν τότε τοΰ κραβάτου, 
καί μυστικώς έδρήνουν έν γωνία μένων..

Ήμερα τέλος χαροπή τοϋ ’Απριλίου 
άνέτειλε, τό σόμπαν ήν μεστόν έλπίδων, 
οί νεοσσοί εύδύμως πτερυγοϋντε’ς. ήδον, 
καί σμάραγδοι πετώντες σμήνη χρυσαλίδων, 
έξήστραπτον είς τάς ακτίνας τοϋ ήλίου.

Α λλ’ έν τώ οίκω τήν πιιϊράν σιγήν τών τάφων 
μόλις διέκοπτον λυγμοί, καί τονδορύζων 
άπήλδεν είτα ίερεύς, άποκομίζων 
φορέϊον πλήρες νεκρανδέμων, ών τό μεΐζον 
είχε χρυσούς βοστρύχους πέριξ τών κροτάφων.

Πα~ς έτι άτελώς τών πάντων άντελήφδην, 
άλλ’ εκλαιον πολλάκις περί νύκτας μέσας, 
καί τήν μητέρα είλκον παρ’ έμέ. καλέσας, 
ώς εί έν προαισδήσει τήν μανίαν τρέσας 
τής συμφοράς μεδ’ ής άργότερον συνήφδην.

Οί χρόνοι ήλδον μ.ετά ταϋτα, καδ’ ούς πάσα 
προ τών όμμάτων τού παιδός ή πέριξ φύσις 
αποκαλύπτεται, δαμβουσα τάς αισδήσεις 
μοιράϊος γρίφος, ου ανέφικτος ή λυσις,
Σφίγξ, είς τοϋ βίου τόν ουδόν έξαίφνης στάσα.

Ή  άλγηδών πληγάς αγνώστους έξορόττει, 
είς τής καρδίας τά  ένδότερα λοχώσα, 
ήχεΐ τών διδασκάλων ή τραχεία γλώσσα, 
καί ή χορεία πελιδνή έπιφοιτώσα, 
τών νόσων έγκαδίσταται παρά τη κοίτη.

Αλλά τήν υπαρξιν ολόκληρον πληρούσα 
έγγός τ  μήτηρ, καί ή άφατος μαγεία 
τών όφδαλμών αυτής πιστή ψυχαγωγία, 
τής προσφιλούς χειρός ή πρόσψαυσις υγεία, 
καί βάλσαμ.ον ή δέ« ή παρηγορούσα.

Καιρός παρήλδε. Διαδάλλων νεανίας 
έγνώρισα τούς πρώτους τής ζωής άγώνας, 
καί- ήχθην καδ’ υφάλων φεύγων τους τυφώνας, 
πλήν μόλις ευρον μελιτος τινάς σταγόνας 
έν τψ πιχρώ κυπέλλφ διαρκούς ανίας.

■Τοϋ έρωτος έγεύδην τό δυμήρες μέδυ, 
καί μάρτυρας επεκαλέσδην τούς αστέρας, 
άλλ’ είδον δτι κατεδίωκον χφ/ζίρας, 
καί τήν πρωίαν ενδους, ήδη τό έσπέρας 
Ιν άπογνώσει ή καρδία μου ευρέδη.

Το πλάσμα τό προσνεϋον, όπερ μ’ ένδουσία, 
καί μοί Ιδόκει τιμαλφέστερον αγγέλων, 
άπήντων είτα, καί τό δναρ διαστέλλων 
τής δλιβερας πραγματικότητος, έγέλων, 
άλλ’ Ιν έμοί χολή έχεϊτο άπαισία.

Τό πλήδ·ος τότε τών άπατηλών είδοίλων 
έδήρευσα, έκτείνων άπληστον αγκάλην, 
πλήν έγκατέλειπον δλιβόμενα αίδάλην, 
καί τήν κατά φασμάτων διεξάγων πάλην, 
τόν κάματον ώς γέρας ευρον, καί τόν δόλον.

Καί δμως τρισευδαίμων σχετικώς ή πρώτη 
έκείνη ώρα — μόνη τότε οικουμένη 
ή φίλη φωλεά, άρτίως πεπηγμένη, 
καί υπό πτέρυγας άγρύπνους φρουρουμένη, 
έν ασφαλεία, ή νεοσσιά υπνώττει.

Είς τούς άγρούς πώς έπλανώρ.ην άμερίμνως, 
τού Γυμνασίου φεύγων κρύφα τάς βασάνους, 
καί άνεμώνας πλέκων είς αβρούς δυσάνους, 
τούς όφδαλμούς έπόδ·ουν στενών τούς βασκάνους, 
ων εκρυσις ό πρώτος τής ψυχής μου ύμνος.

ΙΙώς άλλοτε δαυμάζων έν τη Ακροπόλεε 
τήν Φοίβην λούουσαν είς φώς τό Έρεχδεΐον, 
το1 κϋδος τών προγόνων πρό έμοϋ μεδύων 
έώρων άνιστάμενον είς οναρ δεΐον, 
έν ω έπέρα έν έκστάσει ή νϋξ δλη.

*Η πώς είς τ ’ άλση τά  φαιδρά τής Κηφισσίας 
υπό πλατάνους έξηπλούμην παχυφύλλους, 
είς έκδρομάς πώς συμπαρέσυρον τούς φίλους, 
και τό εσπέρας.τούς άφρόντιδας ομίλους 
συνήδροιζον είς απέριττους πανδαισίας.

Πλήν, φευ! παρήλδον ταυτα πάντα, ‘καί τό πνεύμα
τήν φωλεάν άρπάσαν φέρει τοϋ βορέα,
τ.ούς νεοσσούς όρμή έχώρισε μοιραία,
καί τής καρδίας- ελκη φέροντα βαρέα
έμέ τό άελλώδες παρασύρει ρεύμα.

Τό' έσχατον ό τάλας χαΐρε άπευδυνω 
πρός παν τό φίλον έπί γης, καί είς έρήμους 
πλανώ τό βήμα τό δειλόν, άξενους οΐμους. — 
προπέμποντάς με οιωνούς όρω πενδ-ίμους, 
καί μάτην είς άπόντας τάς άγκάλας τείνω.

Α λλ’ ώς τοΰ κύκνου τοϋ έκπνέοντος τά  μέλη 
καλύπτει ή άγρίως υλακτούσα. δίνη, 
δρηνήσω σε, χρυσή ρ.ου ήβη, έν οδύνη, 
τό  άσμα ισως τό δακρΰβρεκτον ήδύνη 
τό άλγος δπερ άπαντα με κατασκέλλει.

Π *



Η ΑΝΟΙΞΙΣ,
Κατά τήν έλ«ιογρα<ρίαν του Γ. Κράϋ.
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Τί άρα με προσμένει πόρρω της εστίας 
βιούντα έν τώ μέσω κέντρων πολοφόλων;
Έ κεΐ της γνώσεως μοιράζεται το ξύλον, 
και δεις τον δάκτυλον είς τάς όπάς των ήλων 
αντλήσω τον πικρόν ίόν τής απιστίας.

Ό  άρτος πόσον άτερπής του αποδήμου! 
Έπανακάμψω προ τής ώρας ϊσως γέρων,
Ιτώσιον ψευδούς σοφίας φόρτον αΐρων, 
άλλ’ έν έμοί εικόνα μειδιώσαν φέρων, 
γ°ν ή δραπέτις ένεκόλαψεν αόγή μοο.

Πλήν ειρων εφιάλτης ή θεομηνία 
του μέλλοντος τούς πέπλους τίς μοι ανεγείρει; ' 
Τάς ζοφεράς εΙκόνας τίς Μορμώ συνείρει, 
καί την καρδίαν μου, άφατου δέους πλήρη, 
τίς ανεκλάλητος σπαράσσει αγωνία;

Ό ρώ  άτμήρες είς άφρίζοντα πελάγη.
Μακρόν παλαίει προς τούς πάγους και τον σάλον, 
καί τέλος άφικνοόμενον είς κόσμον άλλον, 
παρθένον κόσμον, ευνομούμενου, μεγάλον, 
έκεΐ πενδούντα τον έξόριστον προσάγει.

Φερέοικος πλαναΐαι τότε χρόνους όλους,
καί των φιλτάτων εντελώς άποξενούται,
είς την σχολήν του βίου βα8·μηδόν άνδρούται,
καί προς άνδρώπους διαφόρους οίκειουται,
παρά του Φοίβου τάς τροπάς καί προς τούς πόλους.

Την χώραν έπισκέπτεται την χρυσογόνον 
ήν λουουσι τά  νάματα του Ειρηναίου, 
καί τον λαόν τόν καδημέραν Υμεναίου' 
άνάπτοντος τάς χαρμόσυνους δάδας νέου, ·· 
καί τόν δεόν υμνουντα ουτω των Μορμόνων.

Άλλ’ αίφνης ό στυγνός όρίζων αίθ·ριάζει, 
καί πανταχοΰ ήδεΐα αίγλη διαχεΐται, 
φωστήρων ζεύγος άνατεΐλαν αίωρεΐται 
προ τοΰ* αλήτου, καί τό δέσφατον τελείται,

. έν ώ έκεΐνος καλλιστέφανος φοιβάζει.

Γλυκεία κόρη, άγγελος παραμυθίας, 
έγγύς αυτού τη τρικυμία παρεδόδη, 
κοινόν τόν μίτον τόν χρυσούν ή μοίρα κλώδει, 
καί διαπρύσιοι πληρούνται τέλος πόδοι, 
ους στέφει δώρον τιμαλφές της Είλειδυίας.

- Άν, ότε κείμαι μετ’ ολίγον ήσυχάσας 
παρά τάς ρίζας συμπαδούσης κυπαρίσσου, 
την μνήμην του ωχρού προσώπου ή ψυχή σου 
τηρήση, όπερ έφωτίζετο έγγύς σου, 
καί τάς ξανδάς σου τρίχας κατεφίλει πάσας, -

τό βλέμμα ρίψον είς τό άγνωστον βιβλίον, 
καί οί μετά δακρύων χαραχδέντες στίχοι, 
έπιφοιτώντες ώς ετέρου κόσμου ήχοι, 
καί είς τό οδς σου ψιδυρίζοντες ,,εύτύχει“, 
ό έρμηνεύς μου εσονταί σοι ό καλλίων.

Άλλ’ η' άλίστονος ίδού καί αύδις τρόπις 
γοργώς άτέρμονας ωκεανούς διχάζει,

• καί είς τόν κόσμον τόν άρχαΐον προσπελάζει, 
έν ώ τυφλώς λυσσώδης Ένυώ σφαδάζει, 
τό ήμισυ άναστατοΰσα τής Ευρώπης.

Έ κεΐ τόν · πλάνητα υ μοίρα έλυπήδη, 
καί παρά την εστίαν προς μικρόν καδ·ίσας 
άσπάζεται φιλτάτας κόμας λευκανδ-είσας, 
καί άδελφάς είς την σκιάν άναπτυχδείσας 
τής στέγης, ής επί τοσοϋτον έστερήδη.

Των αδελφών πλήν πού άπέμειναν οί δύο;
Ποίαν ζητεί σχολήν ό ενδους στρατιώτης;
Είς τάς κοιλάδας τής άσπλάγχνου Γραβελόττης 
έγγύς άλλήλων προμ.αχούντες έν τοϊς πρωτοις 
έν τώ κλείνω μορφούνται τής τιμής πεδίω.

Άλλ’ έν τώ μέσω των τροχαίων καί παιάνων 
έλόχων πελιδνοί ή φδίσις καί ο τύφος, 
οΰδ’ έπεσαν κραδαίνοντες τό ξίφος, 
ή τρέχοντες γεννάϊον πολεμίων στίφος1 — 
μακρών άφήρχασεν αυτούς σειρά βασάνων.

Τίς έπισκέπτεται τούς τάφους τούς μονήρεις, 
ούς μαρανδεΐσα χρό τού χρόνου δάφνη σκέπει; 
Άμβλύωψ Ά τη τά  έπίγεια διέπει, 
καί ή πηκτίς μου βλάσφημα οιμώζει επη, 
μεδ·’ ών συνάδει ή ψυχή μου άλγους πλήρης.

Παρά την πλακα τήν ψυχράν ή μελανείμων 
έκείνη τίς, μεδ’ ής τό ζεύγος τών καλύκων 
πενθεί, τήν παιδικήν, άνδούσαν δψιν τήκον; 
Τόν μόνον δάλχει έν αύτοΐς οδύνης κρίκον 
πρός παρελδόν ερώτων τρυφερών ή τλήμων.

Παραφυάς συ μόνη δλιβερας Ιτέας, 'Γπό ερήμους φοίνικας τό άλλο μνήμα
άνδος έκ μέσης τής καρδίας μου βλαστήσαν, ούδείς ματαίων όδυρμών ταράσσει κρότος,
σου κάντες Ικτοτε οί λογισμοί μου ήσαν, έκεΐ Χενδεΐ ό νυκτοπλάνης μόνον ώτβς, ·
καί χάριν σού τής Άτης. τήν άγρίαν λύσσαν καί συσσωρεύεται η' άμμος λεληδότως,
μέχρι πνοής υφίσταμαι τής τελευταίας. _ ώς εί τή ς Ειμαρμένης κρύπτουσ« τό κρίμα.

Κλιμάτων δρέμμα συ ευώδες διαφόρων, Πλην ή-Μορμω τι αγη νέα διαπλάττει;
καί γλώσσας τό στομάτιον τό οίδαλέρν  _____ __________Ακορεστον είσετl_qδυρρ.ών_το τέρας;— .... - -
ψελλίζει ξένας δ ί’ Ελληνικών χειλέων, Τάς έκροάς τών όφδαλμών μου τάς υστέρας
άλλ’ έ π ί ’Ορφικής πηκτίδος κλαίων ' ποδεΐ, καί άλγηδόνας ετι δεινότερα;
¿καταληπτού φίλτρου σοί προσάγω φόρον. άγάλλεται έπινοτσαν, καί φρυάττει;

ΚΛΕΙΩ.

Λαμπάδας μοί δεικνύει αυδις γαμηλίους.
Μακράν ό πλάνης· .—. πλήν τελείται χαρμοσύνως 
τής αδελφής ή στέψις, καί ώς δάλλων κρίνος 
τών δ·αυμαζόντων αποδέχεται τό σμήνος, 
είς πάντας λόγους άπευδύνουσα φιλίους.

Άλλ’ οιμοι! φδίνουσιν αί δάδες έξαπίνης, 
ή σμύρνα τήν όσμήν λαμβάνει τού λιβάνου, 
ή νυμφική έσδής τό μήκος τού σαβάνου, 
καί τήν ώχράν μορφήν κοσμοϋσι τού λειψάνου 
χλωρά τά  (5όδα τής προσφάτου ευφροσύνης

Άρκεΐ, άρκεΐ! Πλήν απομένει, τάλαν, ετι 
ή τρύξ είς τής πίκρας φιάλης τόν πυθμένα.
Τά όμματά σου έκ τών 8·ρήνων έσβεσμένα 
δεικνύεις. Τίς έτάζει; ' Κλίνον τον αυχένα'
5ιαί ύμνον άσον τώ πατρί τφ  ευεργέτη.

Καρδίαν εχεις; ’Απαιτεί αυτήν δυσίαν.
'Ως δήρ λυσσώδης σπάραξον αυτήν, καί φρίσσων, 
άν εδρης αίματος έκεΐ ρανίδα, σπεΐσον, 
άξίως τώ στυγνφ δυνάστη τών αβύσσων, 
τού μητραλοίου' τήν σπονδήν τήν άπαισίαν.

Εμπρός αί στύγιοι έκβράσεις τών νερτερων, 
οστά καί σκώληκες, φαγέδαινα καί σήψις, 
παραφροσύνη, έγκλημα, άρά καί τύψις, 
ελκη, πανώλεις, κοπετοί, βρυγμοί καί Θλίψεις, 
η πελιδνή φδορά, τό άλγος τό άσπαΐρον.

Τήν χεΐρα δότε, καί πυρρίχην άπευκταίαν 
όρχούμενοι, συνάσώμεν στροφάς, ών τόνοι 
αί βλασφημίαι, άς έκδλίβουσιν οί πόνοι, 
ψευσδέντες πόδ·οι, καί απελπισίας στόνοι, 
καί σφαδασμοί είς έπανάστασιν ματαίαν.

Μίαν έλπίδα εΐχεν ίεράν ό πλάνης, 
ήν εδαλπε πιστώς Ιν μέση τη καρδία, 
έν άπωτάταις χώραις μία έμειδία 
αύτώ μορφή, παρηγορούσα καί ήδεΐα, 
ήν τρυφερώς έφίλει ετι έν σπαργάνοις.

Κατά τάς ώρας δυσδ-υμίας άφορήτου 
μετά δερμού εκείνην πόδου άνεπόλεΓ — 
μακρόδεν ή άνάμνησις ήκτινοβόλει, 
καί ή ψυχή αυτού λαδραίως ηύτομόλει 
έγγύς αυτής, λατρείας εμπλεως αρρήτου.

Έ ν  μόνον όναρ Ιπλαττε χρυσουν ό τάλας, 
μετα τό τέλος τής μακράς δοκιμασίας, 
όλίγας ώρας Ιντρυφήσεως γνησίας, 
καί λήδην, λήθην ειμαρμένης άπαισίας 
είς τάς πεφιλημένας μητρικάς άγκάλας.

Ά λλ’ οίμοι, χάριν άνεκτίμητον έζήτει, 
καί τολμηρός υπήρξε λίαν 6 Παρίας· — 
κατέστη άξιος ύψίστης τιμωρίας, 
καί ή Μορμώ αυτή, προ τόσης δυσμοιρίας 
συγκινουμένη τέλος, δείλια καί φρίττει.

Νιόβης ύποστάσα απηνείς όδύνας. 
ή μητρική πιστή καρδία συνετρίβη· — 
κρουνούς δακρύων έν κρύπτω άπαύστως λείβει, 
καί λυσσαλέος ερπης έν αυτή έκρύβη. 
τού βίου διακναίων τάς μυχίας ΐνας.

Οίκων ό πλάνης τάς χιόνας της Δακίας, 
μυρίους άνδ’ ενός ύφίσταται δανάτους, 
καί μάτην άποσείει πέδας έπαράτους, 
τους λόγους ίν’ άκουση σπεύσας τούς υστάτους, 
καί ασπασμών τάς χεΐρας λοόση τάς γλυκείας.

*Ως ώχριών πρός τόν ορίζοντα βραδέως 
ό ήλιος κατέρχεται, καί μόλις δύση 
τό παν μαραίνεται καί φδίνει Ιν τή  φύσει, 
καί προ του χάους ορρωδούσαν καταπλήσσει 
ττν  οικουμένην άλγος άφατον καί δέος·

'Ομοίως εδυεν έκείνη, μαρτυρίου 
άνεκλαλήτου περιβαλλόμενη στέμμα, 
καί προς τα  τέκνα, ών έπήγνυτο τό αίμα, 
έψέλλιζεν έκφράσεις ανοχής ήρέμα, 
τό δ'έληρ.α προσδεχομένη τού Κυρίου.

Άποφωλία τέλος έφδασεν ημέρα, 
καδ’ ήν ό κόσμος έσπαιρε καί ήγωνία· 
έν ω ώλόλυζε τής δίνης ή μανία, 
καί γοερώς έδρήνουν φίλοι έν γωνία, 
η προσευχή αύττς ήκούσδη ή ύστερα.

Ή  τρυφερώς λατρευομένη ήφανίσδη, 
καί τού έσχατου ασπασμού τό δεΐον μύρον 
ό πλάνης έστερήδη. Ζοφερόν καί στεΐρον 
το βλέμμα έκτοτε πρός ουρανόν έγείρων 
είς ανέκφραστου πένδους χάος έβυδίσδη.

0
Έ άν έπέζησε, καί ταύτην, φεύ, οφείλει 
τήν τυραννίαν τη άσπλάγχνω είμαρμένη, 
πλήν φδίνει ή λαμπάς αυτού άνεστραμμ.ένη, 
καί καδεσδείς έν . μέσω τάφων αναμένει, 
έν ω λυγμούς άνδ’ ύμνων άδουσι τά  χείλη.



136

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ.
(σννίχαα). -

Ή  Κωνσταντινούπολις όμως άνέρρωσεν, έπειδή συνήνω- 
νεν ήδη έν εαυτή παν ο,τι -προηγουμένως ανήκε τή  'Ρώμη 
και τάϊς άλλαιςί χόλεσι του δυτικού· ρωμαϊκού κράτους από 
Νεαπόλεώς μέχρι Τριβερών. Άλλα .κατά .τούς χρόνους τού
τους άνεφάνήσαν. προςέτι καί'οί'Άραβες καϊ οί Πέρσαι ώς αυ
τόνομοι μεσΐται τού προς τήν Ινδικήν Ιμπορίου, .καί οί Βυ- 

. ζαντινοί είςαγαγόντες τον μεταξοσκώληκα είς τήν χώραν 
των παρήγον αυτοί'.καϊ-έξήγον είς τάς άλλας χώρας σπου
δαίου προϊόν του .'Ιμπορίου και .της .βιομηχανίας, τό όποιον 
άλλοτε' Ιπρομηδεόόντο !κ  του Ίξωτερικοο. Τέλος ό αυτο- 

, κράτωρ .’Ιουστινιανός κατέΚτησέ. τάς υπό των βαρβάρων κα- 
τεχομένας παραλίους'.χωράς προς βορράν της Μαύρης δα- 
λάσσης καϊ εδωκε νέαν ώδησιν είς τό προς Ικεϊνα τά  μέρη 
Ιμπόριον τής πρωτευουσης. Άλλα ταΰτοχρόνως οί βυζαν
τινοί αΰτρκράτορες- παρηρ.έλουν την θεραπείαν της έντοπίου 
αγοράς, μή καλλϊεργουντες τήν βιομηχανίαν, καϊ προς τό 
συμφΙρόν·του· οχλου’της πρωτευοόσης, Ιπι&υμοϋντος πάντοτε 
να έχή μόνον.' έφδηνόν άρτον, καϊ άφθονους απολαύσεις, είς- 
ήγον έκ του Ιξωτερικου ευώνους δημητριακους καρπούς. 
"Οσω μεγαλέιτέρα',καϊ-.περικαλλεστέρα έγίνέτο ή Κωνσταν
τινούπολή, άλλο.τόσω πτωχότεραι καϊ Ινδεέστεραι έγίνοντο 
αί έπαρχίάι.'· 'Οήου δέ-ή γεωπονία παραμελέΐται καϊ οπισδο- 
δρομεΐ,' Ίκέι καταπίπτει καϊ ή, έ&νική. δυναμις καϊ φδ-είρον- 
ται τά . δεμέλία της· πολιτείας. Τοιουτόν τ ι κράτος χάνει 
εν βραχεί τήν σημασίαν του, ευκαιρίας δέ δοδείσης, καϊ αυτήν 
την υπαρξίν του. Κ άϊέτήρηάεμέν Ιπϊ μακρόν ακόμη χρόνον 
ή ΚωνσταντινοΰπΟλις- ως' πρώτη έμπορική πόλις τήν πρωτο- 
καΟ·εδρίαν,'δ,τε §μως· κάτηυνάσδησαν αί καταιγίδες τής με- 
ταναστάσεως τών- λαών, .ήρχισανί δέ οί έγκαδιστάμενοι βάρ
βαροι, νά. εκπολ-ίτίζώνται καϊ τό έμπόριον ήρχισε ν’ άναζω- 
πυρήται Ιν τε τή  ’Ιταλία καϊ τή  Γαλατία καϊ τη Γερμανία, 
δτε έν 'Ισπανία, Σικελία,. Αφρική. καί Άσία ένεκαδιδρυδησαν 
οί Άραβες κάϊ · μετά -ζήλου·' έπεδόδησαν είς τήν δεραπείαν 
τής γεωργίας, τής.'βιομηχανίας, τής έπιστήμης καϊ τής καλ
λιτεχνίας, ότε ·ο 'Κ’άλίίρης Ό μάρ διά τής στρώσεως νέων 
οδών, τής κατασκευής γεφυρών·'καϊ· ίδρύσεως νέων πόλεων 
έν Συρία'καϊ Μεσοποταμία άνεδείχδη προστάτης του έμπο- 
ρίου τών. χωρών τούτων,·' δτε οί διάδοχοι άότοΰ κατέκτησαν 
τό ΚαβουλΓ, κάί· τό· Πεντζάπ· και παντι τρόπω ύπεστηριζον 
τό άμεσον ;έρ.πόριον-:μετά τής ’Ινδικής, τής Κίνας καϊ των 
παρά τόν Βόλγαν-κ'αί τόν Δων οίκοόντων λαών, δτε αί ίτα- 
λικαί δημοκρατίαι· άνένηψαν. έκ του ληδάργου καϊ έπωφελή- 
δησαν τής δέσεως των προς τό ανατολικόν έμπόριον καϊ 
αντί νά διερχωνται διά τής Κωνσταντινουπόλεως συνεκοινώ- 
νουν πρός τήν ’Ινδικήν διά τής Συρίας' καϊ της Μεσοποτα
μίας, — τότε δέν ήτο πλέον άλλως δυνατόν, νά γίνη, παρά 
ή Κωνσταντινούπολή νά τεδή υπό τήν κηδεμονίαν των 
’Ιταλών.

Οί σκοποί των εμπορικών δημοκρατιών τής ’Ιταλίας 
υπεστηρίχδησαν διά των έσωτερικών ταραχών, των φατρια- 
σμών τής πρωτευούσης καϊ τής αδυναμίας τής κυβερνήσεως. 
'Ο  Ελληνικός στόλος έφδείρετο και παρήκμαζεν, έν ω ό 
τής Βενετίας καϊ τής Γενούης ένισχύετο καϊ έκραταιούτο. 
Τό έπιχειρηματικόν πνεύμα είχε καταντήσει είς έντελή πα
ραλυσίαν, δτε οί αυτοκράτορες εΐχον συνάψει πρός τους Βενε-

τους εμπορικήν συνδήκην, δ ι’ ής τοΐς παρείχετο πλήρης ατέ
λεια καϊ έλευδερία δι’ δλα τά  υπ’ αυτών είςαγόμενα έμπο- 
ρεύματα. 'Ομοίως καταδλιπτική και δανατηφόρος διά τό 
έγχώριον έμπόριον ήτον ή διαταγή τού νά μή συν.αλλάσσων- 
ται οί υπήκοοι τών αυτοκρατόρων πρός τους ..Άραβας καί 
τούς Σαρακηνους, κατακτήσαντας ήδη άπασαν τήν. Μικράν 
Άσίαν. Άλλ’ αί ίταλικαϊ πόλεις κατ’ ουδόν έκωλϋδησαν 
υπό -του διατάγματος τούτου είς τάς πρός τούς Άραβας συν- 
αλλαγάς των καϊ ουδέ καν προςέσχον είς αυτό, δτε ό Πάπας 
τό έπεξέτεινε κάϊ έπ’ αυτούς. Μετ ολίγον μάλιστα αφήρ- 
πασαν άπό τών Ελλήνων τά  κέρδη καϊ από των έμπορευ- 
μάτων έκείνων, τ ά  όποια ήγόραζον έν Κωνσταντϊνουπόλει 
καϊ άντήλλασσον αντί ανατολικών προϊόντων. Έ ν  Βενετία, 
Φλωρεντία καί αλλαχού ίδρυσαν ίδια έργοστάσια ή έμεγέ- 
δυνον καί έβελτίουν τά  υπάρχοντα καί, δτε παρ’ :όλά ταυτα 
τά  'Ελληνικά έργοστάσια πάλιν δεν κατεστρέφοντο όσον αυ
τοί ήδελον ταχέως, Ι/.τισαν έν αυτή τή Κωνσταντϊνουπόλει 
καί τοις περιχ'ώροις έργοστάσια καί άντηγωνίζοντο. κατά τής 
έντοπίου βιομηχανίας έπϊ του ίδιου αυτής έδάφους. Τέλος 
όμως είς τών έλλήνων αυτοκρατόρων άπεφάσισε νά τιμω- 
ρήση τήν αναίδειαν των έπηλόδων τούτων εμπόρων καϊ διά 
τών όχλων έξεδίωξεν αυτούς τής βασιλίδος των πόλεων, κα- 
τώρδωσε δε μάλιστα έπϊ χολύν χρόνον, ν’ -άποδιώξη αυτούς 
καϊ έκ τής Μαύρης δαλάσσης.

Έ ν  τώ μεταξύ αί γερμανικαϊ πόλεις, καϊ πρό πάντων 
ή Βιέννη, έπωφελήδησαν τής ευκαιρίας του νά έγκαταστα- 
δώσιν έν Κωνσταντϊνουπόλει ώς άγορασταϊ των βυζαντινών 
καί ανατολικών έμπορευμάτων καϊ πωληταϊ τών βιομηχανι
κών προϊόντων τής Γερμανίας καί τής 'Ολλανδίας; Κατά 
τόν 12°*' αίώνα εΐχον ήδη αρχίσει έμπορικά πλοία νά δια· 
σχίζωσι τά  ρειδρα τού Δουνάβεοις, άλλα κυρίως αί Σταυρο- 
φορίαι εδωκαν τήν σημαντικωτέραν οίδησιν είς τό  μετά τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί της ’Ανατολής γερμανικόν έμπόριον. 
Μέχρι τουδε, οί γερμανοϊ έμποροι εΤχον τούς ίταλούς ώς με- 
σίτας, άλλ’ άμα κατενόησαν τά  ώφελήματα της. αμέσου 
συναλλαγής πρός τά  έμπορέϊα τού Αιγαίου πέλαγους, ένέ- 
τεινον ολας τάς δυνάμεις των όπως έξασφαλίσωσιν· αυτά καί 
είς εαυτούς εγγύς τών ισχυρών έξ ’Ιταλίας ανταγωνιστών 
των. Οϋτΐιι δέ μετά τάς Σταυροφορίας ή  Κωνσταντινούπολή 
κατέστη ή κεντρική άποδήκη τών γερμανικών έμπορευμάτων 
διά τήν ’Ανατολήν καί ή πηγή, δδεν έπορίζετο ή μέση Ευ
ρώπη τά  παντοειδή προϊόντα τής ’Ανατολής.
** Διά τών Σταυροφοριών οί Ευρωπαίοι έγνώρισαν έκ τοδ 

σύνεγγυς τά  έμπορικά προϊόντα της Άσίας, τών οποίων τήν 
κτήσιν καϊ τήν άπόλαυσιν κατέστησε βαδμηδόν _παρ’ αύτοΐς 
απαραίτητον ή ανάγκη καί ή συνήδεια. Πάσα λοιπόν δια
κοπή τών εμπορικών σχέσεων παρέβλαπτε τήν Ευρώπην καί 
μάλιστα άφ’ ου καϊ έν αυτή τή ’Ινδική όλονέν έζητούντο 
περισσότερον τά  βιομηχανικά προϊόντα τής Ιταλίας καϊ της 
Γερμανίας. Οί διαρκείς πόλεμοι κατά τών Μωαμεδανών, αί 
πρόοδοι τών Σαρακηνών και τών Τούρκων, ό όσημέραι έξ· 
απτόμενος καϊ έξαγριοόμενος φανατισμός προεκάλεσαν καί 
άλλην αόστηράν άπαγόρευσιν του έμπορεύεσδαι πρός τουζ 
έπιδρομεΐς. Συνέπεια δέ τούτου ήν, ότι οί ακάματοι λβΪ 
έφευρετικοϊ ’Ιταλοί έζήτησαν καί εδρον νέους τρόπους προς ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
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τό εύκολώτερον συναλλάττεσδ·αι μ.ετά των έξ ’Ανατολή? 
ξένων. .,·

Από πολΑου ήδη οί Βενετοί εΤχον προχωρήσει πέραν τής 
Κωνσταντινουπόλεως και εΐχον συνάψει σχέσεις μετά των 
παρά τόν Δών οίκούντων λαών, όπου εΐχον έγκαθ-ιδρύσει και 
ίδια εμπορεία, Αί έπιτυχείς ’αυται επιχειρήσεις ¿κίνησαν την 
προςοχήν των καί έπί τής παναρχαίας έμ.πορικής λεωφόρου 
προς την Ταρταρίαν καί την κεντρικήν Ασίαν, όπου ,ήκμ.αζον 
ακόμη αί έμ.πορικαί πόλεις Βουχάρα, Βάλκ καί ή Σαμ.αρ- 
κάνδη. Διά τής οδού ταότης ήρχισεν ήδη ή Βενετία νά 
πορίζηται τά  ινδικά έμπορεΰμ.ατα, άνταλλάσσουσα αυτά προς 
τά  ίδικά της καί τά γερμανικά. Έ κ  Τουρκεστάνης μετε- 
φέροντο τά  ινδικά προϊόντα διά τής Κασπίας 8·αλάσσης είς 
τάς έκβολάς τού Βόλγα μέχρι τής δέσεως ¿κείνης, όπου ό 
ποταμός ουτος μάλλον προςεγγίζει είς τόν Δών καί έντεύδ-εν 
διά ξηράς μετεκομίζοντο είς τόν ποταμόν τούτον. Αλλα 
μετ’ ού πολύ οί Βενετοί απέκτησαν επικινδύνους αντιζήλους 
τούς Γενουηνσίους, οΐτινες συμφωνήσαντες προς τούς Βυζαν
τινούς έξεδίωξαν αυτούς καί της Κωνσταντίνουπόλεινς καί 
τής Μαύρης θαλάσσης. Μέχρι του ]4"" αίώνος ή Γένουα 
¿κυριαρχεί τής αγοράς εν τε τή Κριμ.αία καί τή Κωνσταν- 
τινουπόλει. _

Είς τούς έκ Βυζαντίου διωχδ-έντας Βενετούς άφ’ ετέρου 
μεγάλας ύπέσχετο ώφελείας ή κατ’ ¿κείνο τού χρόνου συμ- 
βάσα προέλασις των Μογγόλων μέχρι Περσίας, Αρμ.ενίας, 
Συρίας καί Βαγδάτης. Ή  πόλις Ταυρίς, όπου ένεκα0'ΐδρύ8·η 
εις χάνης τοίν Μογγόλων άπέκτησεν από του 13ου αίώνος 
μ.εγάλης -έμπορικήν σημασίαν καί ή άκμ.ή της άνεμ.ίμνησκεν 
ολίγον την άνδ-ηρότητα τού έν 'Ισπανία αραβικού πολιτισμού. 
Έ ξ  αυτής η οδός έφερε πρός τήν Βαγδάτην καί τον περ
σικόν κόλπον, όπόδεν έφέροντο τά  ινδικά εμπορεύματα δια 
ξηράς πρός τήν ’Ισσόν καί τήν γωνίαν ¿κείνην τής Μικρας 
Ασίας, ής έπεκράτει ή ¿γγύς κείμενη νήσος Κύπρος. Διά 
τής οδού ταύτης οί Βενετοί σ,υνεκοινώνουν πρός τάς αγοράς 
τής Ινδικής καί τής κεντρικής Ασίας χωρίς νά χαραβαίνωσι 
τό εκκλησιαστικόν διάταγμα, όπερ έπεξετείνετο μόνον είς 
τύ έμ.πόριον μετά τής Αίγυπτου καί τών άλλων υπο των 
Σαρακηνών κατειλημμένο« χωρών τής Ασίας.

'Η  Κωνσταντινούπολή έξηκολούΟ·ει όσημέραι νά παρακ- 
μάζη καί νά όπισδ·οδρομή. Έ κτος τών ζημιών, άς ύφίστατο 
έκ τών αδιάλειπτων πρός τούς Ιξω0·εν έχδρούς πολέμων, ή 
κυβέρνησις έπραττε παν ο,τι ήδύνατο νά παραλύση καί ν’ 
άπονεκρώση τήν γεωπονίαν, τήν βιομηχανίαν, τό ¿μπόριον 
καί τάς ναυτικάς δυνάμ.εις τού τόπου. Τό' προιοδοφόρον

δίαμετακομιστικον έμ.πόριον, εξ ου έπλούτουν οί "Ελληνες, 
άφήρπασαν από τών χειρών των αί ίταλικαί δημοκρατίαν, 
αίτινες καί πρός'αυτούς ακόμη τούς Σλάβους τής 'Ρωσσίας 
συνεκοινώνουν έμπορικως άνευ της μεσολαβήσεως τής Κων
σταντινουπόλεως Οί Γερμανοί καί οί Αυστριακοί έπίσης 
ήρχισαν κατ’ εύδτίαν νά συγκοινωνώσι πρός τούς ‘Ρώσσους, 
ίδρόσαντες επί τούτω πρακτορεία έν Κιέβω. Διά τάς απώ
λειας ταύτας ή Κυ>νσταντινουπολις δίν ήδύνατο ν’ άποζη- 
μ.ιωδ·ή διά μόνης τής τοποθεσίας της. Κατά το διάστημα 
τών αιώνων οί κάτοικοί της τόσον εΐχον έ&Ίσ&ή είς τήν πί- 
στιν, ότι ή πόλις των έκέκτητο άπαράμιλλον ελκτικήν δύ- 
ναμιν, ώςτε τύ. διά πολλών κίνδυνων καί προςκομμάτων 
διεξαγόμενον άμ.εσον έμπόριον έγκατέλιπον είς τούς έπιχει- 
ρημ.ατικούς καί δραστήριους’Ιταλούς, αυτοί δέ περιωρίσδησαν 
είς το αναπαυτικόν μέν καί προςοδοφόρον, άλλα νεκρόν καί 
άγονον μεσιτικόν έργου, άπώλεσαν πασαν πρωτοβουλίαν καί 
¿ν τή νοιχελεία καί οκνηρία των δεν έσκέπτοντο, ότι καί το 
έμ.πόριον δυναται νά τραπή πρός άλλην-διεύδ·υνσιν.

Από τής εποχής τών Σταυροφοριών πάντες οί ευρωπαϊ
κοί λαοί συνεκοινώνουν κατ’ εύδέϊαν πρός άλλήλους, ή του
λάχιστον δεν κατέφευγον είς τήν μεσολάβησιν των ελληνικών 
εν Κωνσταντινουπάλει οίκων. Οί Γερμανοί προςήρχοντο διά 
τών Αλπεων πρός τούς ’Ιταλούς καί αί όλλανδικαί πόλεις 
έμ.εσολάβουν είς τήν επικοινωνίαν τών άνσεατικών πόλεων 
πρός τούς έμποριχούς λιμένας τής 'Ιβηρικής χερσονήσου. 'Η  
Κωνσταντινούπολή τέλεον κατέπεσεν άπο τής παλαιάς αυτής 
περιωπής καί κυρίως μ.όνον ή φιλοπονία καί ή δεξιότης τών 
χειρωνάκτων της έσωζεν έν μέρει τήν άρχαίαν της φήμην, 
έως ου καί ταύτην άπώλεσε διά τής άλώσεως.

Διά τής προελάσεως τών εξ Ασίας καταχτητών, καί 
πρίν ή άκόμ.η περιέλίύη ή πρωτεύουσα τών Ιλλήνων αύτο- 
κρατόρων είς χεΐράς των, εΐχον διακοπή αί έμπορικαί σχέσεις 
μεταξύ Ευρώπης καί ’Ανατολής. Αί παλαιαί οδοί, γέφυραι, 
αί πόλεις καί τά  πρακτορεία ήρχισαν νά έρημώνται καί νά 
φδ-ίνωσιν, οί έμποροι διέκοψαν τάς πρός άλλήλους σχέσεις, 
βαδμηδόν δέ καί αυτά τά  ίχπδτικά τάγματα, τά  οποία ήσαν 
οπωςδήποτε είς δέσιν νά ύχερασπίσωσι τό ύπ’ αυτών έξ- 
ασκούμενον έμ.πόριον, ήναγκάσδησαν νά Ιγκαταλίπωσι τά  
ορμητήριά των έη Συρία, Κυ’πρω καί 'Ρόδω ' έν.τέλει δέ οί 
Τούρκοι εκράτουν ού μ.όνον τών διά ξηράς οδών πρός τάς 
’Ινδίας καί τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ ανέπτυξαν καί 
μεγάλην ναυτικήν δύναμιν, δΓ ής τό έν τή  Μεσόγεια* καί 
τή Μαύρη 8-αλάσση έμπόριον έν μ.έρει μέν παρηνώχλουν, έν 
μέρει δέ καί καδΐστων εντελώς αδύνατον.

[β ηεια ι ο ν ν ίχ α α .)
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— Σεβαστή κυρία, ήκούσ8·η αίφνης μία βραγχνη καί 
υπόκωφος φωνή.

"Γψωσα τά  βλέμματα.
Ή  μορφή τού Βαβουρίνου ήτο Ιρυ8·ρά καί μέλαινα έν 

ταύτω. Ύπό τάς συνεσταλμένα? όφρύς έβλεπες δύο μικρούς 
διαπεραστικούς οφθαλμούς νά Ικπέμπωσι φλόγας . . . Καμ- 
μία αμφιβολία' αυτός ητο, ό Βαβουρίνος δηλαδή εΐχεν έκ- 
φέρει τάς-λέξεις „Σεβαστή- Κυρία!“ -

Καί ν μάμμη ΰψωσεν έπίσης τά  βλέμματα καί έστρεψε 
τάς διόπτρας της άπο τού Ίερεμίου πρός τον Βαβουρίνον.

— Ποιος όμιλεΐ έκεΐ; ήρώτησε βραδέως μέ ύπόρρινον 
φωνήν.

‘Ο Βαβουρίνος έπροχώρηοεν ολίγα βήματα.
— Σεβαστή κυρία, ήρχισε λέγων . . . έγώ ειμ.αι . . . 

ένομ.ιζα . . . .  λαμ.βάνω τήν τόλμην .να σάς υποδείξω, ότι 
. . . .  είνε ανωφελές, νά φέρεσδ·ε . . . .  τοιουτοτρόπως όπώς 
. . . .  εύδοκεΐτε νά φέρησ8·ε.

— Πραγματικούς! άπήντησεν έκθαμβος ή μάμμη χωρίς 
ν’ άποδέση τάς διόπτρας της.

— Έ χω  τήν τιμήν . . . Ιξηκολούδησεν ό Βαβουρίνος
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έκάστην λέξιν τονίζων. άν καί μ.ετά προφανούς κόπου . . . . 
λαμ.βάνω τό βάρρος νά ομιλήσω ύπέρ τού νέου εκείνου, ό 
οποίος πρόκειται νά σταλή είς τήν Σιβηρίαν . . . .  χωρίς 
κάνέν νά εχη προςωπικόν σφάλμ.α. Τοιαύται διαταγαί, τολμώ 
νά παρατηρήσω, δυςαρέσκειαν μόνον δύνανται νά προκαλέ- 
σωσι καί νά Ιχο*σιν — ό μή γένοιτο — άλλας κακάς συν
εχείας  καί δεν εΐνε άλλο, τή  άληθ·εία, παρά κατά-
χρησις τής δυνάμεως, τήν οποίαν έχουσιν οί γαιοκτήμ.ονες.

— Πού ¿σπούδασες έσύ; ηρώτησεν η μ.άμμη μετά 
μικράν σιγήν έναποδ-έτουσα τήν διόπτραν της.

'Ο  Βαβουρίνος έταράχδ·η, καί '
— Πώς ώρίσατε; ¿ψιθύρισε.
— Σ ’ έρο*τώ πού έχεις σπουδάσει . . . .  Σ’ ακούω νά 

μεταχειρίζεσαι τόσον εκλεκτά? φράσεις.
— ’Εγώ . . ή ανατροφή μου . . ήρχισεν ό Βαβουρίνος.
'Η  μ.άμμη έσεισε τούς ώμους μ.ετά περιφρονήσεως.
— Αί διατάξεις μου λοιπόν, είπε διακόχτουσα αυτόν, 

δέν τυγχάνουν τής Ιδικής σου επιδοκιμασίας! Αυτό μοί 
εΐνε εντελώς άδιάφορον. Τούς κατωτέρους μ.ου έγώ μόνον 
8·έλω νά διατάσσω καί δι’ αυτούς είς κανένα άνδ·ρωπον δεν 
έχω νά δώσω λόγον. Πρός τούτοι? δέ δέν εΐμ.αι συνετι
σμένη νά μ.έ κρίνουν έπί παρουσία μου καί ν’ άναμιγνύωνται 
είς τάς υχο&ώσεις μ.ου. Χυδαίους πεπαιδευμένους φιλανΟ·ρώ- 
πους έγο* δέν χρειάζομαι. Θέλω νά έχω άνδ·ρώπους, οί 
οποίοι ξεύρουν νά μέ ύπακούουν μόνον. Έ τσ η  ήσαν όλα, 
πρίν ή έλθ·ης σύ έδώ, καί έτση &·ά μ.είνουν καί είς τό μ.έλ- 
λον. Δέν μοί άρέσκεις πλέον — σέ απολύω! . . . Νικόλα! 
είπε στρεφομ.ένη πρός τον επιστάτην' κάμε το λογαριασμ.ό 
αυτού τού άν&φώπου. Πρέπει νά φΰγη σήμερον χρό τής μ.ε- 
σημβρίας. Ένόησες; ΙΙρόςεξε νά μή κίνησης τήν οργήν 
μ.ου! Καί τόν άλλον επίσης . . . τόν τρελλόν έκείνον πα- 
ράσιτον νά τού δώσης συγχρόνως τά  παπούτσια ’ςτύ χέρι!
. . . Καί τ ί περιμ.ένει άκόμ.η ό Ίερεμ,ίας; προςέδηκε στρε
φομ.ένη αυ8·ις πρός τό χαράίΗιρον. Τόν έπε&εώρησα ήδη . . . 
’Εμπρός!

Καί συγχρόνως ¿κίνησε τό μ.ανδήλιόν της πρός το πα- 
ράδ·υρον, ώςεί διά ν’ άποδιώξη όχληράν μυίαν. Κατόπιν 
¿κάθησεν έπί τού ανακλίντρου καί στρέφουσα πρός ημάς το 
πρόςωπον είχε μέ τόνον μεμψίμοιρον.

— Τώρα λοιπόν, άνδ-ρωποι, πάτε όλοι έξω.
Καί άπεσύρδ-ημ.εν άπαντες . . . έκτος τού έν υπηρεσία 

Κοζάκου, πρός ον οί λόγοι τής μάμμης καμ.μ.ίαν δέν εΐχον 
σχέσιν, έπειδή αυτός δεν ανήκε μεταξύ τών ,,άνθ-ρώπων“.

* *
*

Ή  διαταγή τής μ.άμμ.ης έξετελέσ8-η κατά γράμμα. 
Περί ττν μεσημβρίαν έγκατέλιπον το κτήμ.α ο' Βαβουρίνος 
καί ό φίλος μου Πουνίνος. Δέν 8·ά έπιχειρήσω νά περιγράψω 
τήν οδύνην μ.ου, τήν ειλικρινή μ.ου και άληδ·ώς παιδαριώδη 
άπελπισίαν. *Ητο τόσον υπερβολική, ώςτε κατέπνιξε καί τό 
«ΐσδημα τού θ·αυμασμοϋ, όπερ προΰκάλεσεν έν έμοί ή τολ
μηρά διαγωγή τού δημοκράτου Βαβουρίνου.

Μετά τήν πρός τήν μάμμην μου διαφωνίαν είχε μεταβή 
«μ.έσως είς τό δωμώτιόν του καί ήρχισε νά περιτυλίσση τά 
πράγματά του. Έ μέ ουδέ καν μ.ιάς λέξεως, ή ενός βλέμ
ματος άξιον μ’ έ&τώρησε, καίτοι διαρκώς περιεφερόμην γύρω 
του, ή μάλλον γύρω τού Πουνίνου. Ουτος δε πλέον δέν 
ήξευρε τ ί  νά κάμ.η. Καί αυτός δέν έλεγε τι πρός έμέ, αλλά 
τουλάχιστον μέ χαρετήρει άκαταπαόστως καί είς τούς όφδ·αλ· 
μ.ους του έφαίνοντο δάκρυα . . . πάντοτε τά  ίδια δάκρυα,

τά  όποια ούτε έξηραίνοντο ούτε έχύνοντό ποτε. Τόν „ευ
εργέτην“ του δέν έτόλμ.α νά επίπληξη, διότι ό Παντολέων 
δέν ητο δυνατόν νά κάμη σφάλμα, ήσ&·άνετο όμως μεγάλην 
8-λίψιν καί. μελαγχολίαν.

Ιΐρός αποχαιρετισμόν έπεχειρήσαμεν ν’ άναγνώσωμέν τι 
έκ τής ,,'Ρωσιάδος“, καί πρός τούτο έκλείσ&ημεν είς τήν 
γρυτοδόχην, — διότι νά ύχάγωμεν είς τόν κήπον, ούτε 
καν τό έσκέφ8·ημεν. Άλλ’ είς τόν πρώτον στίχον διεκόπη- 
μ.εν καί οί δύο καί έγώ ήρχισα νά οιμώζω ώς μ.οσχάριον 
— παρ’ όλα μου τά  δώδεκα έτη καί τήν άξίωσιν τού νά 
8·εωρώμαι ώς ηλικιωμένος άν&ρωπος.

Τέλος άφ’ ου έπέβησαν τής άμάξης, μέ παρετήρησε 
καί ό Βαβουρίνος, δςτις άποβάλλων ολίγον τό απότομον 
τ&ός του μοί είπε:

— Α ς σάς χρησιμεύση τούτο ώς μάδημα, νέε μου. Μή 
λησμονήτε το σημερινόν συμβάν καί έστε, όταν μεγαλώ- 
σητε, πρόΟ-υμος νά έπανορδ·ώσητε τοιαύτας αδικίας. Έ χετε  
άγαδήν καρδίαν καί χαρακτήρα, μη διαφδαρέντα ακόμη . . .  
Νά ήσ8·ε φρόνιμος . . . καί τά πράγματα αδύνατον νά' μεί- 
νωσι τοιαύτα!

Έ ν ρ.έσΐι* τών δακρύων, τά  οποία άφό-όνως έρρεον υπέρ 
τήν ρΐνά μου, τά  χείλη μου καί τήν σιαγόνα μου, εΐπον 
όλολόζων οτι πάντοτε 8·ά εν8·υμοΰμαι τήν σημερινήν ημέ
ραν  ότι υπόσχομαι νά έπ«νορ8·ώσω τά  πάντα, τά
πάντα .............

Τότε όμως έ Ιίουνίνος, τόν οποίον πλέον ή είκοσάκις
εΐχον περιπτυχ&η, — αί παρειαί μου έκαιον έκ τής τριβής
έπί τού άξυρίστου γενείου του καί ή ίδιάζουσά του οσμή
εΐχεν όλη μεταδοΟή καί είς έμέ — τότε λοιπόν ό Πουνίνος
κατελήφ&η υπό αίφνιδίου ένδουσιασμού! Ανεπήδησεν υψηλά
έκ τής 8·έσεώς του, ΰψωσεν άμφοτέρους τούς βραχίονας πρός
τόν ουρανόν καί ήρχισε μέ βροντώδη φωνήν — πού ’ςτόν
διάβολο είχε τήν εδρει κατ’ έκείνην τήν στιγμήν! — ν’
άπαγγέλλη τον ψαλμόν έκείνον τού Δαυΐδ, ό όποιος εΐνε
καί είς τήν ρωσσικήν γλώσσαν μεταφρασμένος:

, ,θ ε ίς  εκδικήσεων Κιίριοσ, ό θεό? εκδικήσεων έπαρρησιάσατο 
'  Γφυίίάητι ό κρίνων τήν γην, απόδο? ονταπόδοσιν το~? υπερήφανοι?. 
Φ&έγ|ονται καί λαλήσουσ.ν αδικίαν, λαλήσουσι πάντε? οί εργαζόμενοι

τήν άνομίαν.“

— Κάδησε! τώ εΐχεν ό Βαβουρίνος.
' Ο ΠουΆνος έκάδησεν, έξηκολού&·ησεν όμως ν’ άπαγγέλλη:

 ................Τόν λαόν σου, Κύριε, ¿ταπείνωσαν,
Καί τήν κληρονομιάν σου έκάκωσαν.
Χήραν καί ¿ρφανόν άπέκτειναν,
Καί προσήλυτον έφόνευσαν,
Καί εΐπον: ο ικ  όψεται Κύριο?,
Ούδέ συνήσει ό θεό? τού Τακώβ.“

Είς τάς λέξεις ,,οί έργαζόμενοι τήν ανομίαν“ ό Πουνίνος 
είχε δείξει διά τού δακτύλου τήν οίκίαν μ,ας, ήδη δέ ώδή- 
σας τόν πρό αυτού κα8·ήμενον αμαξηλάτην άνεφώνησε: 

,,Σύνετε δή άφρονε? έν τώ λαω, καί μωροί, ποτέ φρροντίσατεΗ“
Τήν στιγμ,ήν έκείνην έξήλΟ·ε τής οικίας μας ο Νικόλας 

τρέχων, καί έφώνησε πρός τόν αμαξηλάτην μ.έ όλας τάς δυ
νάμεις τών πνευμόνων του:- "·”·

— Εμπρός! Αί σύ, μυιοχάύτη, έμπρός! Τ ι ανοίγεις 
έτση.τό στόμα σου!

Καί ή άμαξα ήρχισε να τρέχη, μακρό&τν όμ,ως ήκού- 
οντο οί λόγοι:

„  . . . Ό  φυτεύσα? τό ού?, ούχί άκούει;
Ή  5 πλσσας τόν όιρ&αλμόν, ούηί κατανοεί;
Ό  παιδεύων ε&νη, ούχί ελέγξει; ό διδάσκων άνθρωπον γνώσιν:
Κύριο? γινώσκει τού? διαλογισμού? των άν&ρώπων, 3τι είσί ματαιοι. 
Μακάριο? ό άνθρωπος δν άν σύ παίδευση?, Κύριε,
Καί έκ τοθ νύμου σου διδάξη? α υ τό ν ..............
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— Tí μασκαρϋ.ς'.! παρετ.ήρησεν ό Ναόλας.
— Αυτό προέρχεται από την κακή ανατροφή, ύπέλαβεν 

ο ίεροδιάκονος, έμφανισθείς κατ’ έκείνην ττν στιγμήν έπί τη? 
χλίμακος. Αυτός

χειρισμένου κτέ- 
νιον, δοΟ·έν μοι άλλοτε υπό τής μάμμης, έν παλαιόν νυκτικον 
υποκάμισου και έν καινουργές μεταξωτόν μανδήλιον τοϋ 
λαιμού. Ό  ’Ιερεμίας, άφ’ ου πρώτον τον έξόπνησα — έκοι- 
μ,ατο εις τήν αύ-

γενναίων προθέ
σεων μου είς τδ μέλλον — και αντί τούτου . . . .

— ΜΙ αυτούς τους άνδφώπους τίποτε Βεν γίνεται . . . 
δέν έχουν κάνίν αΐσ&ημα, έσκεπτόμην δτε έπέστρεφον οΐκαδε. 

Ή '  μάμμη, ήτις, δεν ήξεύρω διά τί, καδ>’ όλην τήν

αξιομνημόνευτου δ ι’ έμέ ημέραν ¿κείνην εΤχε με αφήσει ήσυ- 
χον, μέ παρετήρησε μεδ·’ υπόπτου βλέμματος, δταν τω εσπέ- 
'ρας μετά το δεϊίτνον ήδ·ελον νά τήν καλονυκτίσω.

— Έ χεις  τα  
μάτιασου κόκκινα, 
μοί είπε γαλλιστί, 
και από ’πάνω σου 
βγαίνέι μια χω
ριάτικη μ.υρΐι)διά. 
Δεν &έλω νά εξ
ετάσω τά  αίσ&ή- 
ματά σου και τάς 
σημερινάς σου έρ- 
γασίας . . . διότι 
δεν δ-έλω ν’ άνα- 
γκασΟ-ω νά σε τι
μωρήσω . . . .  ελ
πίζω όμως ότι δ·ά 
παυσουν πλέον αύ- 
ταΐς ή βλακείαις 
και ότι άπδ τοΰδε 
και είς τδ έξης θ-ά 
φέρεσαι, όπως πρέ
πει είς ένα υίδν 
εύγενους οικογέ
νειας. Άλλως τε 
μετ’ ολίγον έπι- 
στρέφομεν είς Μό

σχαν καί εκεί δ·α ευρο) διά σέ ένα παιδαγωγόν, — διότι, 
ώς βλέπω, έχεις ανάγκην ανδρικής χειρος. Πήγαινε!

Καί πραγματικως μετ’ ολίγον έπεστρέψαμεν είς Μόσχαν.

II.
(1837.)

Εΐχον παρέλθ·ει 
επτά έτη. °Οπως 
καί είς προηγού
μενα έτη ¿μένομεν 
τόν χειμώνα καί 
το δάρος ¿ν Μό
σχα. "Ημην φοι
τητής καί μόλις 
εΐχον είςέλδ·ει είς 
τδ δεύτερον τής 
ακαδημαϊκής μου 
φοιτήσεως έτος. 
Ή  βαρεία χειρ τής 
μάμμης μου, στις 
κατά τά  τελευ
ταία έτη πολύ είχε 
γηράσει πλέον, δεν 
κατεπίεζε πλέον 
τδν νεανικόν μου 
τράχηλον.

Μεταξύ - όλων 
των άλλων συμ

φοιτητών μου στενότατον φίλον εΐχον κάποιον Ταρχώφ, εύ
θυμου καί άγαδ-όν νέον. Αί συνή&ειαι καί αί ορέξεις μας ήσαν 
οί αυτού. 'Ο  Ταρχώφ ήτο θ·ερμός τής ποιήσεως λάτρις καί 
Ινίοτε έστιχούργει καί ό ίδιος. "Οσον δ’ αφορά ¿με ό ύπδ του

εΐχεν έλδ'ει δια νά 
έρω τήση ποίαν 
ώραν ή&·ελεν ή 
μάμμη.μου νάγίνη 
ό Εσπερινός.

- "Οταν μετά 
τινας ώρας έμα- 
&·ον, ότι δ Ιερε
μίας εύρ ίσκετο  
ακόμη είς τδ  χω- 
ρίον καί ότι την 
έπιοΰσαν εμ ελ λε  
νά μεταφερτή είς 
την πόλιν, τον έπε- 
σκέφδ'ην καί τω 
ένεχείρισαέλλείψει 
χρημάτων μικρόν 
δέμα, περιέχον δύο 
μανδήλια, έν ζεύ
γος παλαιών υπο
δημάτων, έν μετα- Φ2Τ0ΓΡΑ Φ ΙΑ  ΑΛίίΠΕΚΟΣ.

λην πλησίον της 
άμάξης έπί τίνος 
δεσμίδος άχυρων 
— έδέχθη τδ δώ- 
ρόν μου άδιαφό- 
ρως, χωρίς νά μ’ 
ευχαρίστηση καί 
μέ άμ.φιβολίαντινά 
μάλιστα, — έξή- 
πλωσε πάλιν την 
κεφαλήν του έπί 
τοϋ άχύρου καί 
άπεκοιμτ&·η έκ 
νέου. .

Τον άφήκακά- 
πως συνεσταλμέ
νος, διότι έφαν- 
ταζόμην δτιήθ·ελε 
χαρή καί έκπλαγή 
διά τήν έπίσκεψίν 
μου καί ήδ 'ελε 
θεωρήσει αυτήν ώς 
έγγύησιν περί τ.ων K rS N  ΙΧ ΝΗ ΛΑΤ2Ν .
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Πουνίνου σπαρείς σπόρος δέν είχε πέσει έπί αγόνου γής. "Οπως 
έπικρατεΐ συνή&εια μεταξύ φιλικώς συνδεόμενων νεανιών, ό ε?ς 
εξ ημών δέν είχε μυστικά άπδ τοϋ ετέρου. Έ ν  τοΰτοίς από 
τινων ημερών εΐχον παρατηρήσει παρά τω Ταρχώφ κάποιαν 
ευαισθησίαν καί ταραχήν . . . Έ π ί ολοκλήρους ώρας έξηφα- 
νίζετο ένίοτε . . . χωρίς εγώ νά μά9·ω, όπερ ουδέποτε πρό- 
τερον συνέβαινε, που είχε περιπλανηΟ-ή! ΕΤχον ήδη συλλάβει 
τήν άπόφασιν νά ζητήσω παρ’ αύτοϋ έν ονόματι της φιλίας 
μας μίαν φανεράν έξομολόγησιν . . . άλλ’ ιδού αυτός πρώ
τος έσπευσε νά μέ προλάβη.

Εσπέραν τινά ήμην μετ’ αύτοϋ είς τδ δωμάτιόν το υ__
— ΙΙέτρε, εΐπεν έρυθ-ριών καί άτενίζων με άσκαρδα- 

μμκτεί· Πέτρε, πρέπει έπί τέλους νά γνωρίσης τήν Μοΰσάν μου.
— Τήν Μοϋσάν σου! Τ ί άλλοιώτικα που έκφράζεσαι 

. . . .  απαράλλακτα όπως καί οί κλασικοί! (ό ρωμαντισμός 
είχε τότε, έν έτει 1837, φθ·άσει είς τδ όπατον σημείου της 
δ·έρμης του). ‘Ωςάν τάχα νά μή τήν ¿γνώριζα τώρα από 
πολλοϋ . . . .  τήν Μοϋσάν σου! Ή  μήπως έφαμπρικάρισες 
πάλιν άλλους στίχους;

{'ίπΐίαι ονιΊχ(ΐα,)

1. ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ (έν σελ. 129).
2. Η ΑΝΟΙΞΙΣ. Κατά τήν έλαιογραφίαν τοϋ Γ. Κράύ 

(έν σελ. 132—133). Τού διάσημου τούτου καλλιτέχνου πολλά 
έργα γινώσκουσιν οί ήμέτεροι άναγνώσται, πλειστάκις δέ &·ά 
ένετρύφησαν είς τήν 9·έαν τών εικόνων ,,ή Κολυμβητική έν 
Βενετία“, καί της „Κύματα 9-αλάσσης καί καρδίας κύματα“, 
ας παρεδήσαμεν έν τοΐς τεύχεσι τοϋ παρελθόντος έτους. 
Εικόνα τής ,Άνοίξεως“ ετέρου ζωγράφου Ιδημοσιεύσαμεν καί 
έν τω πέμπτω τεύχει του 1886 καί έπισπάσαντες δι’ εκείνης 
τον έπαινον τών ήμετέρων φίλων, καταχωρίζομεν στμερον, 
έπί τή πρώτη τοϋ Μαΐου, καί τήν όμοίαν τοϋ ήμετέρου 
Κράϋ, συνοδεύοντες αύτήν διά τών εξής χαριεστάτων στίχων 
τοϋ μακαρίτου Ίωάνυου Βηλαρά:

'Η  γλυκύτατη Άνωξι 
Μέ τ ’ άν&ια στολισμένη,
'Ροδοστεφανωμένη 
Τή γή γλυκοτηράει.

Κι’ η γη τή χλόη ¿ντύνεται,
Τα δάίη tr\$ ι<τ>αόνονν,
Τ ά  κρυα χιόνια λιόνουν,
Ό  ούρανόί γελάει.

Τ ά  λουλουδάκια βάφουνται,
Τά πλάγια χρωματίζουν,
Κι’ ήδονικα~ί φωτίζουν 

Ή  δροσεραΐί αΰγαί{.

Σ τ’ άγκαδερό τραντάφυλλο 
Γλυκολαλάει τ ’ ’Αηδόνι.
Τό ξένο Χελιδόνι 
Ταιριάζει τή φωλιά.

3. ΑΠΟΨ1Σ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (έν σελ. 137). ’Ολίγος 
χρόνος παρήλδτν άφ’ δτου συνέβη ό τελευταίος κατά τά 
παράλια τής ’Ιταλίας σεισμός καί πάντες ένδ-υμοϋνται ακόμη 
τάς καταστροφάς, άς έπέφερεν είς τήν δαυμασίως γόνιμον 
καί εύ&αλή φύσιν τής Λιγουρίας. Άλλ’ ή ακάματος δρα- 
στηριότης τών κατοίκων τοϋ τόπου έκείνου, καί ή προ&υμία, 
ρεό’ ής καί αί κυβερνήσεις καί δ λαό? τής τε ’Ιταλίας καί 
Γαλλίας ού μόνον έσπευσαν νά βοη&ήσωσι τούς πα&·όντας,

αλλα και να έπαναφέρωσι τας βλαβείσας καί έρειπω&είσας 
πόλεις είς την προτέραν των άν&ηρότητα, χαρέχουσιν έπαρκή 
έγγύησιν, ότι άρχομένου τοϋ προςεχοϋς χειμώνος οί πλούσιοι, 
αλλοδαποί τε καί εντόπιοι, δ·ά συρρεύσωσι πάλιν είς τον πα
ράδεισον τοϋτον τών ηδονών καί τών απολαύσεων. "Οτι δέ 
είς καταρτισμόν τοϋ παραδείσου τούτου μετ’ έπιμελείας καί 
στοργής συνειργάσΟ-η καί ή φύσις καί ή χειρ τοϋ άν&ρώπου, 
φαίνεται έν μέρει έκ της είκόνος. ήν σήμερον παραθέτομεν.

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΩΠΕΚΟΣ. — .5. ΚΓΩΝ ΙΧΝΗ
ΛΑΤΩΝ (έν σελ. 140). Πασίγνωστα κατέστησαν τά  στιγ
μιαία φωτογραφήματα του Ansehiitz, περί τής έφευρέσεως 
τοϋ οποίου έπανειλημμένως έγράψαμεν καί έν τω πρώτω καί 
Ιν τω δευτέρω τόμυ> της ,,Κλειούς“. Είς όλιγίστους όμως 
εΐνε γνωστός ό τρόπος, κα&’ όν γίνονται, καί πόσοι κόποι 
πρέπει νά κατ«βλη&·ώσιν, όπως έπιτύχη τοιαύτη τις φωτο
γραφική είκών. Διότι ό φωτογράφος ένταϋΟ-α δέν έχει έμ- 
προσ&έν του άνδρώπους, δυναμένους έπί τινας στιγμάς νά 
στα&ώσιν ήσυχοι, άλλ’ οφείλει ότέ μέν νά προςηλώση έπί 
τής πλακός εκτάκτως ταχείας, κινήσεις, ή άλματα ίππων, 
κυνών καί άλλων ζώων, ότέ δέ πρέπει νά φωτογράφηση ακρι
βώς τήν χαρακτηριστικωτέραν καί έκφραστικωτέραν στάσιν 
ενός οίουδήποτε ζώου. Διά νά γίνωσι δέ όλα τούτα, απαι
τείται όχι μόνον τελειότατος φωτογραφικός μηχανισμός, ού
τως ώςτε.ή ευαίσθητος πλάξ νά έκτε&ή είς τό φώς μόνον 
έπί έν έλάχιστον πολλοστημόριον τοϋ δευτερολέπτου, αλλα 
εΐνε ανάγκη ό φωτογράφος νά έχη καί καλαισ&ησίαν ούχί 
τήν τυχοϋσαν καί έπιστημονικήν παίδευσιν Ικανήν, όπως 
άνευρη τήν προςφυεστέραν διά τό φωτογραφηδησόμενον κα- 
τοικίδιον ή άρπακτικόν ζώον. ΙΙροςαπαιτεΐται δέ συγχρόνως 
καί ούκ ολίγη υπομονή μέχρις ότου τδ ζώον εύαρεστηδη να 
δειχθ-η είς τήν πο6·ουμένην στάσιν. "Ολας ταύτας τάς Ιδιό
τητας φαίνεται συνενών έν έαυτώ ό ανωτέρω μνημονευδ·είς 
φωτογράφος, είς όν όλίγιστα χιλιοστημόρια ενός δευτερο
λέπτου ήρκεσαν, ΐνα φωτογράφηση τήν άλώπεκα, είς ήν 0·έσιν 
δεικνύει αύτήν ή ήμετέρα είκών, ήτοι κα8·’ ήν ώραν μετ’ 
ανυπομονησίας περιμένει τήν έρ.φάνισιν της λείας της. Π«- 
ρομοία εΐνε καί ή φωτογραφική είκών τοϋ ίχνηλατοΰντος κυ- 
νός, πιστότατα άναπαριστώσα δλας τάς κινήσεις τον»

4
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Ποικιλόμορφος λαών εσμός διαιταται άνά μέσον των δύο μεγάλων 
θαλασσών εν ταΤς όρειναΐς χώροι« του Κουκοβου. Αί Κιρκάσιαι γυναίκες 
εΐνε περιώνυμοι διά τό κάλλος των. αλλά την έμφυτον ταύτην σωματικήν 
αρετήν δέν εχουσιν έ |  ίσου πασαι αί συγγενείς φυλαι, όπως δέ συμβαίνει 
πανταχοΰ έν τω κόσμω, ουτω καί ένταΰδα ού μόνον περικαλλείς, αλλά καί 
ούκ όλίγαι; ύπάρχουσιν ασχημότατοι γράδχι καί δυςειδε'σταται νεαραί είς- 
έτι την ηλικίαν γυναίκες.

Άλλ’ άξιαι περιεργεί«« καί λαμπροί εΐνε αί ένδυμασίαι των καί εν 
ταΰτω πολυειδεΤς, διότι έκαστη τών διαφόρων φυλών τηρεί καί φυλάσσει 
ώς κόρην ύφδαλμοΰ τόν ίδιάζοντα αυτή χαρακτήρα. Καί ή εφευρετικω- 
τέρα τό5ν εν Παρισίοι« ίερειών του συρμοΰ, ή  όποια, νά ί’όοόλίυεκ , ώς 
λέγουν, 'ςα ν  /Λ  κ ρ ά ϊό ο ς  χι'(ιι, ούδέποτε δά «ατώρδου νά φέρη εις πέρας 
τοιαΰτην ποικιλίαν περί τε την σύνδεσιν καί τήν θιακόσμησιν τών ενδυ
μασιών, οίαν «αδ’ εκάστην δημιουργοΰσι τά δημώδη τοι Καυκάσου.εδιμα, 
τά όποια είς τό ζήτημα τοΰτο ύπερτεροΰσι παντός συρμοΰ.

Αι καδαυτό Κιρκάσιαι φέρουσιν έδνικήν στολήν ¿μοιοτάτην πρός τον 
ιματισμόν των ουσάρων της Ουγγαρίας. Ό  περιεργότατος καί ?λως ί5ιόρ- 
ρυδμο« κόσμος της κεφαλής συνίσταται εκ κυλίνδρου δεκαπέντε υφεκατό- 
μίτρα υψος έχοντος, ου τό εδρος εΤνε ακριβώς ίσον πρός τήν περιφέρειαν 
της κεφαλής καί όςτις ίριζοντείως εΐνε περιερραμμένος διά τριπλών σειρών 
χρυσών γ α ϊια ν ίω ν ,  πεπλεγμένων υπό τών γυναικών Ικ  λεπτότατου σύρ
ματος. 'Ο  κύλινδρος ουτος στενοΰται πρός τά άνω δίκην πυραμίδος έχού- 
σης Ιξ πλευράς εκ καδαροΰ μετάλλου καί ύψος είκοσι περίπου ύφεκατο- 
μέτρων. Έ καστη τών πλευρών τούτων φέρει διάφορα κοσμήματα εκ 
χρυσοΰ καί καλυ'πτεται, ώς επί τό πολυ', Ικ  τριγώνων χρυσών έστραμμένων 
πρός τά κάτω καί έχόυτων έν μέσφ των άργυροΰν τροχόν. ’Από τής κο
ρυφής τής πυραμίδος ταύτης κρέμανται λεπταί άργυροί ¿λύσεις μετά κομ
βίων, έπίσης αργυρών, καί από του αύτοΰ πάλιν μέρους έξαρτώνται δύο 
λεπτότατα, μακρά καί χρυσό! σχοινία, άπολήγοντα είς δύο χρυσοΰς καί δύο 
άργυροΰς κροσσούς. Λεπτός, άνδοστελιστος καί λευκός πέπλος περιβάλλει 
τό κάλυμμα τής κεφαλής και πάντα τόν ιματισμόν, όςτις άποτελεΤται εκ 
μακροΰ καί λεπτοί! άνδρικοΰ χιτώνος μετά εύρειών χειριδών καί εξ εσδη- 
τος άνοικτης είς τά  έμπροσδεν. 'Γπεράνω ταύτης φέρουσιν αί Κιρκάσιαι 
καί έτερον ¿χειριδωτόν χιτωνίσκον, όςτις έμπροσδεν επί τοΰ ότήδους φέρει 
διάφορα -κεντητά κοσμήματα καί τρεις παραλλήλους σειράς μικρότατων, 
σφαιροειδών καί έξ άργύρου κατεσκευασμένων κομβίων.

'Η  στολή αύτη βεβαίως είνε ζωγραφική καί χαρίεσσα, αλλά δέν εΤνε 
τοιαυτη καί παρά ταΤς άλλαις φυλαΤς τής Γεωργίας. Αί γυναίκες τών Καλ- 
μούκων φέρουσιν υψηλόν πίλον μετά δέρματος, δέκα ύφεκατομετρων πλά
τος εχοντος, καί άνωδεν αύτοΰ έτερον τετράγωνον πίλον εξ ερίου, παρυ- 
φασμένον ποικιλοτρόπως. Ί·Ι ύπό πυκνοΰ πέπλου κεκαλυμμένη κόμη κα- 
δικνεΤται μέχρι τών κροτάφων καί τών ςφδαλμών, όπισδεν δ’ επίσης εΐνε 
χωρισμένη είς δύο μακράς πλεξίδας. Αί γυναίκες της Δαγεστάνης ένδύον- 
ται πενιχροί« «αί μάλιστα ενίοτε βάκη μόνον άποτελοΰσιν ολην τήν ενδυ
μασίαν τ ω ν  ουδέποτε άποβάλλουσι τό εύρύ καί λευκόν ύφασμα, δ ι ου 
κατά τά ανατολικά, έδιμα περιτυλίσσονται καί καλύπτουοι τό πρόςωπόν των, 
όταν ίδωσιν άνδρα προςερχόμενον, ή  όπωςδήποτε πλησιάζοντα αύτάς.

'Ο  συνδέτης τοΰ ,,Τρουβαδούρου“ καί τής ,,Τραβιάτας“ , ου ιό  άρτι- 
φανέστατον μουσικόν έργον „6 Όδέλλος“ έγένετο άντικείμενον τόσων συζη
τήσεων καί περιγραφών, 6 πολύς ’Ιωσήφ Ιίερδης δέν ανήκει εις τήν κλάσιν 
τών μουσόληπτων εκείνων, οί οποίοι έν πενιχροί« οίκήμασι κάτωδεν της 
στέγης ρέμβάζοντες άκροώνται τούς αιωνίους ρυδμούς, τούς άδιακόπως τα 
ράσσοντας τά σπλάγχνα των· αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ τών πλουσιω- 
τάτων της ’Ιταλίας καλλιτεχνών. Ό  ’Αρδοΰρος ΠουγΤνος, γράφας καί έχ- 
θούς έσχάτως βιογραφίαν τοΰ Βέρδη, μετά πολλής χάριτος περιγράφει τήν

έπαυλιν τής Αγιας Αγάδης, λαμπροΰ καί εγγύς τοΰ Βουφεττου κείμενου 
κτήματος, όπου διάγει τό δέρος 5 Βέρδης. Ή  χώρα όπου ή επαυλις χεί- 
ται στερέίται τοπογραφικών δελγήτρων, άλλ’ εΐνε λίαν γόνιμος. Παραπλεύ- 
ρως μακρας τίνος δενδροστοιχίας έκ λευκών ίστανται έμπροσδεν μεγάλη? 
πύλης δύο ίτέαι «αί ¿Ιζ ττν  πύλην ταύτην είςέρχεταί τις διά τίνος γέφυρας 
δι’ ής καί μόνης συγκοινωνεί τό οίκημα τοΰ καλλιτέχνου πρός τόν εξω 
κόσμον.

r Τό πυκνόν φύλλωμα τών δένδρων προφυλάσσει τήν έπαυλιν άπό των 
περιέργων βλεμμάτων τών διαβαινόντων τήν λεωφόρον, εν ω εις την ετε- 
ραν πλευράν μέγας καί καλώς διατηρούμενος κήπος εκτείνεται μέχρι τ& 
όχδών μιχρας τίνος λίμνης. "Οςτις έγγιζούσης τής εσπέρας «ροςέρχεται ει 
της μακρας καί σιωπηλής δενδροστοιχίας πρός τόν μονήρη οίκον καταλαμ
βάνεται άκουσίως ύπό άνεξηγήτου αίσδήματος καί νομίζει υτι οι μελαγχο- 
λικώς κλίνοντές κλάδοι τών δένδρων ψάλλουσι τά έπιδανάτιον άσμα τον 
Τρουβαδούρου, ή μέλπουσι τό τελευταίον παράπονον τής δνησκούσΐ)? 
βιολέττας.

Πέραν της λίμνης έξαπλοΰνται, διασχιζόμενα ποΰ καί που υπό μα
κρών δενδροστοιχιών, τά άπέραντα κτήματα τοΰ διδασκάλου. Ό  Βερδη; 
δέν εΐνε μόνον καλλιτέχνης ευφάνταστος καί εύερεδιστος, αλλά «αί γεω
πόνος ούχί έκ τών τυχόντων, μετά πολλής έπιμελείας επιδοδεΐς εις τήν 
μελέτην τών προόδων τής αγγλικής καί γαλλικής γεωπονίας. Τήν π?« 
τά χρήσιμα καί πραχτικώς ωφέλιμα αύτοΰ ροπήν ενδεικνύει ή αρχιτεκτο
νική τής έπαύλεως καί ή εκλογή τών επίπλων μετά της άλλης τοΰ οική
ματος διασκευής. Συνήδως συνδέτει έν τω χοιτώνί του, κειμένω έπί τώ 
ίσογαίου καί έστολισμέυω μετά .καλλιτεχνικής όντως πολυτελείας. Ο δπ· 
λαμος περιέχει λαμπρόν «λειδοκυ'μβαλον, βιβλιοδήκην καί γιγαντιαΤόν ο 
ο’ξιοπερίεργον έπιπλον, διατέμνον τόν δάλαμον εις δύο τμήματα καί πε· 
ριέχον πλουσίαν συλλογήν άγαλματίων, δοχείων καί καλλιτεχνικών αντι
κειμένων.

Ε ίς την βαδείαν σιγήν τής νυκτός άκούονται εκ τοΰ δωματίου τού
του αί συγκινητικοί μελωδίαι, αίτινες παράγονται ύπό τοΰ δημιουργικοί 
πνεύματος τοΰ καλλιτέχνου. ’Ε δώ  έγράφη «αί δ ,,Δόν Κάρλος“ εν δω- 
στήματι Ιξ μηνών. "Οπως τό οίκημα, οδτω περιγράφεται «αί αυτός ί 
καλλιτέχνης ότε ήτον ά«όμη πεντήκοντα καί πέντε έτων, έν φ  τώρα εικ 
Ιβδομηκοντου'της καί πλέον τήν ηλικίαν, 'Γψηλός τό ανάστημα, ζωηρό? 
καί ρωμαλέος άπολαύει σιδηρό!« ύγιείας καί αναπτύσσει μεγσλην δράση- 
ριότητα· όλη του ή μορφή προδίδει τήν άδλητιχήν ρώμην καί τήν ευστά- 
δειαν τοΰ χαρακτήρός του' δέν εΐνε μόνον τώρα υγιέστερος παρά τό πρό- 
τερον, άλλα καί έπιβλητικώτερος, μάλλον εύπροςήγορος καί ομιλητικός. 'Η 
επαυλις τής 'Αγ Άγάδης εΐνε ή προςφιλεστέρα του διαμονή. Περί τήι 
6·;·' ώραν τής πρωίας περιδιαβάζει άνά μέσον τών δενδροστοιχιών τοΰ 
άλσους, επισκέπτεται τούς άγρούς καί τά οικήματα τών έκμισδωτων και 
κατόπιν έπί τής μικρα.ς λέμβου του διασχίζει τά κύματα τής μικρός λί
μνης. Ουδ’ έπί στιγμήν μένει άργός. Διά ν’ άναπαυδή ολίγον εκ τής 
μουσικής, καταφεύγει είς τήν ποίησιν καί’ διά νά μετριάση τάς εκ ταυτη? 
ίσχυράς έντυπώσεις προςφεύγει είς τήν ιστορίαν καί τήν φιλοσοφίαν. Δεν 
υπάρχει σχεδόν κλάδος επιστήμης «αί άνδρωπίνης γνώσεως, είς ôv τό 
άνήσυχον καί φιλομαδές πνεδμά του νά μή ένεβάδυνε μετά ζήλου καί εμ· 
βριδείας.

Τήν ώστικήν δυ'ναμιν τής φαλαίνης έπεχείρησεν έπ’ εσχάτων μεταξύ 
άλλων νά έξετάση καί νά έξαχριβώση ό έν ’Εδιμβούργο» καδηγητής Τοϋρνερ. 
Έ χ ω ν  λοιπόν ώς βάσιν τό γεγονός, ότι ή  φάλαινα εντός μιας ώρας διατρέχει 
άπόστασιν 20 χιλιομέτρων, υπολογίζει ότι τοιοΰτό τ ι κήτος, έχον 24 μέ
τρων μήκος καί ουράν πλάτους Ο μέτρων, ζυγίζον δέ 7!> τύννους, άναπτύί- 
σει δύναμιν 145 ίππων, όπως δυνηδή μετά τής μνημονευδείσης ταχύτητο? 
νά κινηδή διά μέσου τών ύδάτων
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Η Π ΕΝ ΤΗ Κ Ο Ν ΤΑ ΕΤΗ ΡΙΣ Τ01’ ΕΘΝΙΚΟΙ’ ΠΑ ΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ!.

'Εορτήν επίσημον καί μεγάλην εορτάζουσι τά ελληνικά γράμματα 
χατά τάς ήμερα« ταύτας καί πανταχόδεν οί τά νάματα τκς επιστήμης πο- 
τισδέντες έλληνις λόγιοι συρρέουσιν είς Άδήνας, όπως συμμετάσχωσιν αύ- 
της καί τήν καταστήσωσιν, όσον τό δυνατόν, μάλλον αξίαν του ανώτατου 
ελληνικού των γραμμάτων ιδρύματος. Τό εδνικόν ημών πανεπιστήμιον 
ήμίσεως αίώνος καρπόφόρον βίον διανΰσαν καλεΤ παρ’ εαυτφ πάντας τούς 
τροφίμους του, οπως τελούν φόρον ευγνωμοσύνης πρός τούς άειμνήστους καί 
επΚωντας είςέτι δημιουργούς καί εύεργέτας αύτοΰ, άναδεωρήση μικρόν τά 
αχρι τουδε πεπραγμένα καί μετά νέου σδένους έξακολουδήση τήν εκπολι
τιστικήν αύτοΰ καί επιστημονικήν πορείαν έν τοϊς προπυλαίοις τής ’Ανατο
λής. Δέν εΐνε δυνατόν, ούτε είμεδα ή μ  εις αρμόδιοι έν τώ  στενώ τουτ<>] 
χιόρω νά πλέξωμεν άφ’ ενός τό προςήκον έγκώμιον είς τούς ίδρυτάς καί 
εύεργέτας αύτοΰ, άφ’ ετέρου δέ καί νά έκδέσωμεν, έστω καί έν συντομία, 
πάσας τάς. φάσεις τών ενεργειών του κατά τό πεντηκονταετές τοΰτο διά
στημα τής ύπάρξεως αύτοΰ. θ ’ άρκεσδώμεν λοιπόν είς τό νά χαράξωμεν 
όλίγας μόνον σημειώσεις περί τοΰ χρόνου, καδ’ δν ίδρύδη, τών πρώτων 
αύτοΰ καδηγητών, τών πρώτων διδακτόρων, τοΰ αύξοντος άριδμοΰ τών 
φοιτητών καί τής περιουσίας, δι’ ής χάρις είς τήν φιλομρυσίαν καί φιλο. 
γένειαν τών άπανταγ.οΰ ομογενών έξαοφαλίζεται είς αυτό μέλλον πλήρες 
ελπίδων.

’Εν τή συνοικία τής ΙΙλάκας εκειτο τό οίκημα, έν ω έγένετο έπι- 
σήμως ή έγκαδίδρυσις τοΰ Πανεπιστημίου, τή 8. Μάΐου 1837. Έ κ  τών 
*ατ’ έχείνην τήν έδνικήν ημέραν έκφωνηδέντων λόγολν μεταφέρομεν έν- 
ταϋδα τάς εξής περικοπάς τοΰ λόγου τοΰ Νεοφύτου Βάμβα. „’Από τοΰτο 
λοιπόν τό πανεπιστήμιον δέλουν έξέρχεσδαι είς τό εξής έκκλησιαστικοί 
πρώτης τάξεως εχοντες τήν προςήκουσαν παιδείαν, πρός διακονίαν τοΰ δείου 
λόγου καί πρός οδηγίαν τοΰ χριστιανικοΰ ημών λαοΰ, οποίαν παιδείαν εΐχον 
οι Χαμπρύναντες ποτε τήν άμώμητον ’Εκκλησίαν τοΰ κυρίου ημών σοφοί 
εχεΤνοι άνδρες αρχιερείς, ίερεΤς, δεολόγοι καί κήρυκες τοΰ Ευαγγελίου ή 
δέ άμάδεια ήμαύρωνεν αύτήν τοσούτους ήδη αιώνας, μέ α’πώλειαν τών 
ψυχών. Άπό τό Πανεπιστήμιον τοΰτο δέλουσιν έξέρχεσδαι νομικοί, πολι
τικοί, ρήτορεί, δικασταί, φωτισμένοι είς τά ύψηλά των χρέη, όποιους άπαι- 
τεΐ ή ασφάλεια τής ατομικής έκαστου έλευδερίας, της κοινής ησυχίας, τής 
τιμής, «αί καταστάσεως τών ευνομούμενων πολιτών. Έ νταΰδα «αί ή  φι- 
Χάνδρωπος ιατρική, ανακαλούσα τούς αρχαίους έκείνους πατέρας της, Ίππο- 
κριίτην, ΆρεταΤον, Γαληνόν, όμοΰ μέ τάς ύψηλάς δεοιρίας καί πείρας τών 
μεταγενεστέρων αιώνων, δέλει διδάσκει τούς νέους "Ελληνας είς τήν μη
τρικήν αι’τών γλώσσαν, τά  διάφορα είδη τών εκτεταμένων της γνώσεων, 
ωςτε νά μήν αναγκάζωνται πλέον νά καταναλίσκωσιν είς ξένην γην, μέ τα
λαιπωρίαν καί πολυειδεΤς κίνδυνους, τοσαΰτα έτη καί αναγνώσματα. Τέλος 
πάντων ή φιλοσοφική σχολή, τής οποίας ήξιώδην καί εγώ νά είμαι μέλος, 
δέλει μορφώνει τήν νεολαίαν μας είς τήν φιλολογίαν, ελληνικήν καί λατι

νικήν, είς τήν αρχαιολογίαν, ιστορίαν, μαδηματικα, φυσικά, χημείαν, ρητο
ρικήν καί είς τήν ιδίως λεγομένην φιλοσοφίαν τοΰ άνδρωπίνου πνεύματος 
καί τήν ήδικήν. ’Ανοίγεται πηγή ίφδονος είς τήν δημοσίαν ελληνικήν νεο
λαίαν καί είς πάντα ομογενή ή αλλογενή εραστήν τής ελληνικής παιδείας.“

Έ ν  τώ  πενιχρώ τής Πλάκας οίκοδομήματι έδίδασκον πανεπιστημιακά 
μαδήματα μέχρι τοΰ 1841 περί τούς τριάκοντα καδηγηταί. Κατά Νοέμ
βριον τοΰ αύτοΰ έτους ανεώχδησαν αι πύλαι τοΰ νέου καί λαμπροΰ κτιρίου, 
όπερ εΐχεν οίκοδομηδ-ή δΓ έράνων καί εισφορών, άς εΐχεν έπιμεληδή νά 
σύναξη έπιτροπή συνισταμένη έκ τών αοιδίμων άνδρών I'. Κουντουριώτου, 
Θ. Κολοχοτρώνη, Γ . 'Ράλλη, Κ. Σχινα, Γ . Γενναδίου καί θ . Έάλλη.

’Ολίγα έτη μετά ταΰτα, τή 9 . ’Ιουλίου 1843, άνεκηρυ'χδ-η ενώπιον 
τοΰ βασιλ.έως "Οδοινος ό πρώτος διδάκτωρ, ό έξ Ίωαννίνων ’Αναστάσιος 
Γούδας Ιξετασδείς είς τήν ιατρικήν καί άργότερον γράψας τούς „Παραλ
λήλους βίους“ τών άνδρών τοΰ άγώνος. Πρώτος προλύτης έν τή δεολο- 
γική σχολή άνηγορεύ3·η ό έκ 'Ρωσσίας Πέτρος Νιτσίνσκης. Έ ν  τή νομική 
σχολή πρώτος διδάκτωρ δ πρό μικροΰ άποδανών Βασίλειος Νικολόπουλος, 
καί έν τή φιλοσοφική σχολή πρώτος διδάκτωρ τής φιλολογίας έγένετο ό 
Ευδύμιος ©εοδωρόπουλος, τών δέ μαδηματικών έ νΰν καδηγητής Βασί
λειος Λμκων καί έν τώ  φυσικώ τμήματι ό έκ Πατρών Κων/τίνος Μητσό- 
πουλος, καδηγητής νΰν καί ουτος τοΰ Πανεπιστημίου, έξετασδείς τώ 1868 
πρυτανεύσντος τοΰ θεοδώρου Όρφανίδου.

’Από τής συστάσεως τοΰ Πανεπιστημίου μέχρι τοΰ 188C είς τά μη
τρώα τοΰ ελληνικού Πανεπιστημίου ενεγράφησαν 18,160 φοιτηταί. Έ κ  
τούτων 4387 ήσαν Πελοποννήσιοι, 2271 ΣτερεοελλαδΤται, 940 Έπτανήσιοι 
868 έκ τών Κυκλάδων, 650 ΊΙπειρώται, 640 έκ τών νήσων τής Μ. Άσίας 
520 Μακεδόνες, 510 Μικρασιανοί καί Αιγύπτιοι, 475 Θεσσαλοί, 441 Εύ 
βοεΐς, 484 Κρήτες, 296 Θράκες καί Βαρνάίοι, 279 νησιώται Πελοποννήσου 
272 Κοινσταντινουπολΐται, 65 έ« Μολδοβλαχίας, 53 Κύπριοι, 22 έ« Γερ 
μανίας «αί Αυστρίας, 18 έκ 'Ρω σ σίας, 11 έ ξ ’Ιταλίας, 5 Ικ  Βουλγαρίας 
4 έκ Γαλλίας, 4 έξ ’Αγγλίας, S Σκανδιναυοί, 2 ’Αμερικανοί καί 2 Σέρβο 
Κατά τό πρώτον έτος οί φοιτηταί ήσαν μόλις 60 τόν άριδμον, τώ 1841 
τάς αίδούσας τοΰ νεοδμη'του κτιρίου έπεσκέπτοντο περί τούς 160 καί έκ- 
τοτε ό άριδμός αύτών άκαταπαύστως ηυξανεν, ούτως ώςτε «ατά τό τελευ
ταίου ακαδημαϊκόν ετος απαντες οί εγγραφέντες μετά τών παλαιών άνήλ- 
δον είς 2,945.

Ώ ς  καί ανωτέρω είπομεν, δέν εΐνε δυνατόν ένταΰδα νά μνημονεύ- 
σωμεν τών .πολυαρίδμων ευεργετών τοΰ άνωτάτου ημών έδνικοΰ ιδρύματος, 
άρχόμενοι άπό τοΰ αειμνήστου βασιλέως "Οδωνος, ουδέ νά άναφέρωμεν 
τάς πολυειδεΤς καί άτελευτήτους δωρεάς, άς φιλόκαλοι όμογενεΤς τε καί 
ξένοι προςέφερον εις καλλωπισμόν αύτοΰ καί υλικήν άνάπτυξιν. Τό βέ
βαιον γεγονός εΐνε , ότι σήμερον τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον «έκτηται πε
ριουσίαν 5,267,390 δραχμών, έξ ών τά 2 '/■> εκατομμύρια είς χρήματα, τά 
δέ λοιπά είς κτήματα προςοδοφόρα και μή.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— 01 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΓΣ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ μετά μεταφράσεως, σημειώ

σεων, κειμένου καί τή ; τούτου ρυδμίσεως κατά σύνταξιν συμπεπληρωμένην 
διά τών άπό κοινοΰ λαμβανομένων ή έξωδεν νοουμένων ύπό ΘΕΟΔΟΣΙΟ! 
Β. 01Κ0Ν0ΜΙΔ0Γ, διδασκάλου έν τή ελληνική Σχολή τής Τεργέστης. — 
Τεϊχος Α’. περιέχον τόν περί ι>]ς ί ίμ ή ιη ς  λόγον . Έ ν  Τεργέστη 1887. 
σελ. α '— ιδ '. καί 1—87. ’Αντί δραχ. ν. 4. — Μετά πολλής έπιμελείας έπε- 
λάβετο τοΰ χρησίμου έργου του ό φιλόπονος κυρ. θεοδ. Οίκονομίδης καί Ικ 
τοΰ προκειμενου τεύχους πειδόμεδα, ότι πρός καταρτισμόν αύτοΰ κατέβα
λε» ούκ ολίγους κόπους καί έμελέτησεν έπισταμένως τούς σημαντικωτέρους 
των παρ’ ήμΤν περί Δημοσδένους γραφάντων. Διά τούς άσχολουμένους είς 
την σπουδήν τών δημοσδενείων έργων καί πρό πάντων διά τούς είς τά 
ελληνικά σχολεία και τά γυμνάσια, φοιτώντας Ιλληνόπαιδας παρέχει ό πο
ίησα« πόσης συστάσεως άξιον βοήδήμα, ώς τοιουτον δέ τό συνιστώμεν «αί 
ήμείξ είς τούς ήμετέρους άναγνώστας.

—- ΤρεΤς κωμωδίαι μονόπρακτοι ύπό Λ. Σ. Λιβαδηνοπούλου α '. Δίκαι 
όεών, β '. Ε ίς  τόν παράδεισον, γ '.  Ή  αιδημοσύνη. Εν Άδήναις 1887. 
σελ. 1 —»1. Τιμό^. αντί φράγκου.

— Eiu flüchtiger / o r  nach dem O rient. Reise der aller- 
lorchlauclitjgsten Frau Gräfin von Holieoembs von August v. Alm-

ste in , lc. k . L iaienschiffscapitän M it 43 Illu stra tionen  und 1 K arte. 
W ien 1887. V erlag von A lfred Hölder. Τό φδινόπωρον τοΰ έτους 1885 
ή αύτοχράτειρα τής Αυστρίας ’Ελισάβετ εΐχεν έπιχειρήσει περιοδείαν είς 
τά παράλια τής Μικρδς Άσίας καί τά άλλα κυριώτερα μέρη τής ’Ανατολής, 
δέν έλησμόνησαν δ ’ οί άναγνώσταί μας, ότι ή αύτοχράτειρα έκαμε τό τα- 
ξείδιον τοΰτο ύπό τό ψευδώνυμον τής κομήσσης Χόενεμς. Τό άνωτέρω 
λοιπόν βιβλίον, καλλιτεχνικώτατα κατηρτισμένον καί αφιερωμένου εις αύτήν 
τήν αύτοκράτειραν, έ|έδωκεν ό πλοίαρχος τοΰ ,.Μιραμάρ“ , έφ’ ου έπέβαινεν 
ή ευχενής κυρία. Εινε γεγραμμένον μετά χάριτος καί γλαφυρότητος καί 
περιεχει περιγραφάς τών τόπων ούς έπεσκέφδη ή ’Ελισάβετ, «αί τάς έυ- 
τυπώσεις, άς άπεκόμισεν έξ αύτών καί έκ τών κατοίκων τής ’Ανατολής. 
Τό βιβλίον συγκείμενον έκ διακοσίων περίπου σελίδων μεγάλου σχήματος 
τιμδται αντί 5 μάρκ.

— Ό  προμηδευτής τής ,,Κλειοΰς“  C. A. Koch’s V erlag έξέδωκεν 
άρτίως βιβλιάριου υπό τόν τίτλον E n ro p f t-F ii l ir e r  ('Οδηγόν τής Εύρώ- 
πης) χρησιμώτατον είς πάντας τούς έν Εύρώπη ταξειδεύοντας, διότι έν 
συντομία παρε'χει τάς κυριωτέρας όδηγίας είς τούς έρχομένους είς μίαν 
πόλιν οίανδήποτε, τέως άγνωστον είς αυτούς. Τ ό βιβλίον εΐνε γερμανιστί 
γεγραμμένον καί τιμδται αντί μάρκ. 1,20.



ΚΛΕΙΩ.

Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι ΘΕ ύ Ρ Η Σ Ι Σ .

Ιίαρήλθον πλέον α ί πρώται τοΰ έαρος ημέραι καί από πολλού ήδη 
οί συρμοί έκ των πόλεων μετετοπίσ&ησαν εί? τά? έξοχά? καί εις τά? έπ ιό -  
λεις κα ί εις τάς παρά την θάλασσαν πο· 
λίχνας, όπου καταφεύγουσιν ήδη  αί κομ- 
ψευύμεναι κα ί α ί άριστοκράτιδες κυρίαι 
μακράν τού θορύβου κ ά ί 'τ η ς  .τύρβη; τών 
πόλεων, Πρό πάντων 81 τήν προςοχήν των 
δλην α ί γνναΤκες καταβάλλουσι πρό? τήν 
όσον οΤον. τε  .τελειοτέραν διαρρύ&μισιν καί 
προςφυξσίέραν εκλογήν τών οδοιπορικών 
των ενδυμασιώ ν, καί ώ? πρό? τούτο οόκ 
όλίγα ύποδείγματα  παρα&έτουσι τά  διάφορα 
συρμικά πρακτορεία των Παρισίων καί της 
Βιέννη?. .

Ο ί ' ψιάθινοι τίΐλοι. κατέκλυσαν πάλιν 
τον κόσμον, προτιμιόνται δ ε , ώ? επ ί τό 
πολύ, οί χαμηλοί, οί εχοντες ούχί τόσον 
πλατύν κα ί εύθυτενή γιρον καί φέροντες 
ταινία? διαφόρων χρωμάτων περί το κύριον 
κα ί επ ί τη? κεφαλή? έπικα&ήμενον σώμα.
Ο υχ ηττον επαγωγοί κα ί κομψοπρεπέίς εΐνε 
καί οί πρό? τά  έσχάτω? ενταύθα παρατε- 
θέντα υποδείγματα όμοιάζοντες πίλοι εκ 
ποικιλοχρόοο ψιάθου, έπικοσμου'μενοι. π ά ν
τοτε ύπό μικρών ανθοδεσμών καί φέροντες 
τό δεξιόν ή  τό αριστερόν μέρος του γύρου 
πρό? τά  άνω εστραμμένον.

Άλλ’ εν τούτοι? τ ι  θέρο? τούτο δεν 
φαίνεται πάρα πολύ πλούσιον εΐ? συρμι- 
κούς νεωτερισμού? κ α ί πρωτοφανή εφευ
ρήματα. 'Η  φαντασία των γυναικών έξ-
κολουθεΐ νά στρέφεται περί τόν ίδιον άξονα, όσα δέ  άν λέγωνται καί γρά
φονται περί τού εύμεταβλήτου τώ ν ιδιοτροπιών των, άποδέικνόουσιν άκρι-
βώ ? τό αντίθετον όσον άφορδ εί? τήν άπό τινων ετών εκδηλουμένην περί

τό ενδύεσθαι φιλοκαλίαν των. Τ ά  παρατιθέμενα υποδείγματα χαριστώσιν 
ενδυμασίας του δρόμου άπλουστάτα?, άλλα κομψοπρεπεϊ?, δέν δύναταί τι?

δέ επ’ αυτών νά παρατηρήση πολλά? με- 
ταβολά?, τά? όποία? νά έχη έπιφέρη 5 
ουρμό?, όςτις καί αυτό?, φαίνεται, από τι- 
νο? έκουράσθη αΐωνίω? ύφιστάμενβς τροπο
ποιήσει?.

Ή  προ?εχή? εορτή τής πεντηχονταε- 
τηρίδο? τη? βασιλίσση? καί Λύτοκρατείρας 
Βικτωρία?, τήν όποιαν μετά μεγάλη? πομ
πή? καί λαμπρότητο? θά  έορτάση σόμπαν 
το αγγλικόν κράτο?, θ ά  προκαλέση άναμφι- 
βόλω? πολλά? συρμικά? άνατροπά?, διότι 
«? φαντασθώμεν πόσαι ήγεμονίδε?, πόίαι 
κυρίαι υψηλήν κατέχουσαι θεσιν επ ί τω 
κάλλει κα ί τ ή  καταγω γή των θ ά  προςέλ- 
θωσιν εί? τήν πρωτεύουσαν τή ?  ’Αγγλία?, 
όπω ς ενταύθα Ιπ ιδειχθώ σ ι καί έπιδείξωσι 
τήν ιδίαν περιβολήν, κα ί δέν θ ά  διαψευ- 
σθώμεν εάν μ ετά  πεποιθήσεω? προείπωμεν, 
2τι α ί ήμέραι τώ ν εορτών τη? Βικτωρία? 
5·’ αποτελόσουν εποχήν εξαιρετικήν εΐ? τά 
χρονικά τή? νεωτέρα? συρμική? ιστορία?.

Α πό πολλού ήδη  γίνονται Ικτό? των 
άλλων καί α ί συρμι-Καί προετοιμασίαι εκ 
μέρου? τών φιλαρέσκων γυναικών δ ιά  τάς 
επισήμου? ,ταύτα? ημέρα?, ώ? δέ μανθά- 
νομεν, τά  πλεΐστα καί βαρυτιμότερα κοσμή
ματα τώ ν βασιλέων τή? Γαλλία? ήγοράσθη- 
σαν κατά τήν Ισχάτω? !ν  Παρισίοις γενο- 
μένην δημοπρασίαν ύπό του άπεσταλμένου 

τή? αγγλική? αυλή?, ή? α ί κυρίαι πρόκεινται νά κοσμηθώσι δ ι’ αΰτών κατά 
τά? εορτά? τή? Βικτ&)ρία?.

κ. Μ. Μ. εΐ? Μελιτούπολιν. Τ ά  πρό? τον κύρ. 
Γ . τεύχη άποστέλλονται εί? Γενιτσέσκ, μέ έντυπον 
μάλιστα διεύθυνσιν, άγνοούμεν δέ πώ? περιέρχον
ται αυτού. — κ. Κ. Γ. ει? Γαλάζιον. Έ σημειώ- 
σαμεν καί Σδς γράφομεν. — κ. X. Θ. εί? Πάτρα?. 
Εϊμε&α σύμφωνοι καί άναμένομεν τ’ αποτελέ
σματα. —  κ. θ .  Φ. Ξ εί? Αθήνας "II παραγγε
λία Σα? εγκαίρω? εξετελέσθη. Ούδόλω? όμως 
ένεχόμεθα ήμεϊ? εί? τά . αύτόθεν προκύπτοντα 
άπροςΒόκητα προςκόμματα. — κ. Λ. Σ. εις Αλεξ
άνδρειαν.. Ίίλήφθησαν καί Σα? εύχαριστοϋμεν. — 
κ. Α. Μ.,είςΆγχίαλον, Λαμβάνετε έπισϊολήν μα?.
— κ  ; 'Θ Β . έίς Κωνστανηνούπολιν, Έλήφθησαν
—  Ι>Γ; P . d a  C o sta  εί? Λισβώνα. Τ ά  ελαβομεν 
παρά του ένταΰθα κυρίου Μ  R, καί Σδ? εύχαρι- 
στούμεν. — κ. β . Β. εί? Αδριανούπολιν. Έ νε- 
γράψαμεν καί Σδ? άπεστείλαμεν εγκαίρως. — κ.

Σ . Α. ε ί?  Σ ουέζ. Π ρο τυ /ος Σ α ?  Ιγράψαμεν οτι 
ί  ά ρ ιθ μ ο ς Σ α ?  εχληρω θη  ε ί?  τήν  αξίαν του κ α ί 
ή δη  πάλιν  Σ α?  τό ύκεν& υμίζομεν, δ ιά  ν ά  μ ή  ά π ω - 
λέσητε τήν  εόκαιρ ίαν. -  κ κ . Σ . κ α ί Κ. ε ις  3 ά ν - 
θην. Έ σ η μ ε ιώ σ α μ ε ν  κ α ί θ ά  Σα< άνάγγείλω μεν 
τή ν  παραλαβήν έν κ α ιρώ  τ ω  δέοντι. Σδ? εύχα- 
ρισεούμεν έκ  το ύ  π ρ ο τέρ ο υ .'—  κ  Φ , ,Ζ· εϊ?  Σ ιά 
τισταν. Α πορουμεν π ώ ς  δέν  έλάβετε ε ίςέ τ ι τήν  
επ ισ το λή ν : μα?', έν ω  τ ά  φύλλα εφθασαν μέχρι? 
υ μ ώ ν  ακέραια . Τ ή ν  αξίαν τώ ν  συνδρομώ ν π αρά- 
δ ο τέ  τ ο «  α υ τό θ ι κυρίοις Χ ρ. Ι ’κ. υίοΤ?. —  κ  I. 
Γ ρ . ε ί?Τ ά ν τα ν . Τ ο ύ ?  α ιτη θ έντα ς  αριθμού? θ’ άπο- 
στείλω μεν εις Α λεξάνδρειαν, —  κ  Ν . Κ. εί?  Β έρ- 
ροιαν. 'Ο  ζω γράφο? τ ή ς  „Ά νοίξεω ?“ , ήν έδη μ ο- 
σιεύσαμεν έν τ ώ  5“  τεύ χει του παρελθόντος έτους 
όνομά ζετα ι Μ πόδενχάουζεν (Β ο ιΙβ η ΐΜ π 5 « η ) κ α ί 
ε ινε  εΤ? τώ ν δ ια π ρ επ έσ τα τω ν  κ αλλ ιτεχνώ ν.τή ς Γ ερ

μανίας, νεαρό? είςέτι την ηλικίαν αποκτήσας φή
μην διά τή ς είκόνο? tou  τη ς παριστώση; τήν ,/Ηρώ 
καί τόν Λέανδρον11, ιδημοσιευθείσης καί συνοδευ- 
θείσης δ ι’ ιδιαιτέρου άρθρο» ύπό του ήμετέρου 
κ  Σπυρ. Παγανέλη έν τω  51“ ά^ιθμ. του Λ ', ετου?) 
επειτα δ ιά  των δυο λαμπρών έργων του „του Πα
ραμυθιού“ , όπερ ή ,.Κλειώ“ κατέστησε γνωστόν 
εις τούς φίλου? τη ς διά τού Λ ', τεύχους του Β'. 
έτους-, κα ί τού , Α σματος1 , όπερ επίσης σκοπουμεν
έν εύθέτω  χρόνοι νά δημοσιεύσωμεν. Τ ή ς  σήμε
ρον καταχωριζομένης είκόνο; τ,ζς „Άνοίξεω?“ ποιη- 

εΤνε ο ουχ ηττον έξοδος καλλιτέχνης Γουλιέλ- 
Κ ράύ, γνωστότατος εν Γερμανός ώ? «ρεσχό-

■'ύ? 
μ0ίμένος δ ιά  ζωηρότατων χρωιαάτων ν" άναπαριστί 
ρω μχντικάς σκηνά?, φανταστικά? εικόνας καί πε- 
ριπαθεστάτα? τώ ν αισθημάτων εκδηλώσεις.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α . Κλέων 'Ρ αγκαβή ς (μετά είκόνο?) ύπό Ο. I . —  Ό  ’Ε φιάλτης. Π οίημα ύπό Κλέωνος 'Ρ αγκαβη . —  Αί έμπορικαί όδοί 
πρό'? τήν ’Ανατολήν καί τάς ’Ινδίας (συνέχεια). —  Ο ί δύο Φίλοι (Διήγημα —  συνέχεια). —  Π ινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία των εικόνων. — Ποικίλα. (Αί 
ενδυμασίαι τών γυναικών τή ς Κιρκασσίας. —  'Ο  Βέρδης κατ’ οΤκον.) —  ’Ε πιστήμη  κάί καλλιτεχνία. ( Η  πεντηκονταετηρίς τοΰ εθνικού Πανεπιστημίου.) 
—  Βιβλιοθήκη. — Συρμική έπιθεώρησις (μετά ύποδείγματος). —  Μικρά Αλληλογραφία.

Π ΙΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η , Κλέων Ραγκαβής (σελ. 1211). — 'Η  Α νοιξις. Κατά τήν ελαιογραφίαν τού Γ. Κ ρί'! (έν σελ. 132 -1 3 3 ). — Ή '  αποψκ
I  1 O l?\   . .α .!  Ι7.ό.ν>, _Λ  ..« .V  . f I . .  1 ΙΩ \τή ς  Ν ικαία? (σελ. 136). —  Φωτογραφία άλωπεκος κα ί Κύων ιχνηλατών (έν σελ. 140).
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