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Ό μεγαλοπράγμων άνήρ, οΰτινος τήν εικόνα 
δημοσιεύομεν ενταύθα, είνε ήδη γέρων άγων το 
79" έτος. Ό  ήλιος τής Αίγυπτου, ύπό τάς α
κτίνας τού όποιου ακαταπόνητος έπί τόσα έτη 
είργάσθη πρός έπιτέλεσιν τού έργου ¿κείνου, όπερ 
έδόζασεν αύτόν καί εϋηργέτησε τήν άνθρωπότη- ι

τα, έσεβάσθη τήν καθαρότητα τού μετώπου του 
καί δέν άπετύπωσεν έπ’ αύτού ούδ’ έλαχίστην 
σκιάν. Ή κόμη του είνε λευκοτάτη καί στίλ- 
βουσα ώς έάν ήτο έκ λεπτοτάτων συρμάτων 
αργύρου, καί έν άντιθέσει αί όφρύς του μαύραι, 
σκιάζουσαι οφθαλμούς ήρέμους καί γλυκείς ύπο
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βλέφαρα βεβαρημένα, όπως όλων εκείνων, οϊτι- 
νες συνείθισαν νά προσήλωσε τό βλέμμα καί 
πέραν των κοινών ορίων, έκεί όπου δέν φθάνουσι 
τά βλέμματα των άλλων ανθρώπων. Ή ρίς αύ
τοϋ πλατεία καί σαρκώδης κατέρχεται επί μύ- 
στακος ψαρρού έπιστέφοντος χείλη πάντοτε συνε- 
σφιγμένα, χείλη ανθρώπου υπομονητικού καί 
έπιαόνου. Τοιαϋτα τά χαρακτηριστικά του άνα- 
λαβόντος νά συζευγνύη θαλάσσας, καί ν’ άπο- 
χωρίζη ξηράς, του άποκόπτοντος βραχίονας γης, 
ώς δ χειρουργός άποκόπτει βραχίονας ανθρώπων, 
καί τροποποιούντο; τόν γεωγραφικόν χάρτην, ώς 
ζωγραφίαν της ιδίας αυτού φαντασίας.

*
* ¥

Περί δέ τής καταγωγής αύτοϋ 6 ίδιος διη
γείται, δτι κατά τάς οικογενειακά; παραδόσεις 
εις δμώνυμος έκ τών προγόνων του ήτο ταμίας 
τής πόλεως Βαϋόννης περί τό 1733· δτι κατά 
τό 1771 δ Λομένικος Λεσσέψ έλαβε παρά τού 
Λουδοβίκου ΙΕ' τίτλον εϋγενείας. Υιός δέ τού
του ην δ Ματθαίος Λεσσέψ, δ πατήρ τού Φερ- 
δινάνδου, άποθανών έν Τύνιδι, δπου διετέλει 
διπλωματικός πράκτωρ τής Γαλλίας, κατά τό 
1832. Ό Φερδινάνδος Λεσσέψ έπεδόθη έν άρχή, 
εις τό διπλωματικόν στάδιον, ήρξατο δ’ αύτοϋ 
τω 1832 έν αυτή ταύτη τή χώρα τής Αίγυ
πτου, έν ή έμελλε νά καταστή περίδοξος μετά 
τριάκοντα έπτά έτη.

Ώς πρόξενος έν Άλεξανδρείο: διεκρίθη κατά 
την πανώλη τού 1835. ’Ενώ πάντες φεύγουσι 
τόν φοβερόν λοιμόν, έκεΐνος μένει πιστός εις τήν 
θέσιν του, μεταβάλλει τό προξενεϊον εις νοσοκο- 
μεΐον, σώζει καί ευεργετεί, προκαλών τςν ευ
γνωμοσύνην τής γαλλικής κοινότητος καί τήν 
έκτίμησιν τής κυβερνήσεώς του, ή τις τόν παρα
σημοφορεί.

Ή ζωή ήν διάγει έπί έτη έν τή προξενική 
ταύτη θέσει είνε ζωή ίπποτική· έκδρομαί εις 
τάς έρημους, κυνήγια άγριων θηρίων, ίππασίκι 
διηνεκείς. Καί αύτοί οί Άραβες φέρονται μετά 
σεβασμού πρός τόν άνδρεΐον Γάλλον, άναμφι- 
βόλω; δ’ ή ζωή έκεΐνη έγύμνασε καί κατέστη- 
σεν αύτόν άκαταπόνητον, σιδηρούν είς τε τούς 
σωματικούς καί ηθικούς μόχθους, καί άπήλλαξε 

’ τά γηρατειά του άπό πασης γεροντικής έξασθε- 
νήσεως.

Διαμείνας έπί έπταετίαν έν Αίγύπτω έτέλεσε 
τόν πρώτον του γάμον μετά τής δεσποινίδος 
Δελαμέλλ, καί κατόπιν μετετέθη είς τό προξε- 
νεΐον Μαλάγας. Καθ’ δν χρόνον ή Βαρκελόνη 
έβομβαρδίζετο ύπά τού Έσπαρτέρου, δ Λεσσέψ 
ύψοϊ τήν γαλλικήν σημαίαν καί ύπό τήν στέ
γην τού οίκου του προσφέρει άαυλον είς τούς 
φυγάδας. Ή θαρραλέα καί γενναιόκαρδος αδτη 
πράξις γίνεται γνωστή άνά τήν Ευρώπην πάσαν, 
καί τά στήθη τού Λεσσέψ καλύπτονται ύπό πα

ρασήμου. Ή έν Βαρκελόνη παροικία κόπτει 
μετάλλιον είς τιμήν αύτοϋ, καί ή προτομή του 
ιδρύεται έν τω δημαρχεκώ καταστήματι τής 
πόλεως.

Κατά τήν ρωμαϊκήν έπανάστασιν τού 1849 
δ Λεσσέψ άποστέλλεται μετ’ ειδικής ζέντολής είς 
’Ρώμην, άλλ’ έπειδή αί φιλελεύθεροι πεποιθή
σεις του δέν φαίνονται σύμφωνοι πρός τάς έπι- 
θυμίας τού Ναπολέοντος, ανακαλείται μετ’ ού 
πολύ έκείθεν. Οϋτω τό διπλωματικόν αύτού 
στάδιον λήγει πρός ζημίαν ίσως τής διπλωμα
τίας, άλλά πρός όφελος τής άνθρωπότητος· διότι 
δ Λεσσέψ έλεύθερος ήδη τρέπεται; πρός άλλα 
σχέδια.

* *

Τελών ποτε κάθαρσιν προ τής ’Αλεξάνδρειάς, 
διήρχετο τάς ώρας τής άνίας άναγινώσκων συγ
γράμματα περί Αίγύπτου, έν οίς καί τό τού μη
χανικού Λεπέρ περί διατρήσεως τού Σουε- 
ζικού ισθμού. Έκτοτε ή ιδέα αύ'τη έκαρφώθη 
είς τόν έγκέφαλόν του. ’Απαλλαγείς τών προ
ξενικών καθηκόντων έγκαθίσταται είς τό Βερρύ, 
καί ένώ άσχολεΐται περί τήν γεωργίαν, μελετά 
έπί τετραετίαν τό μεγαλεπήβολον σχέδιον.

Ότε δέ κατά τό 1854, άποθανόντος τού 
Άββά-πασσά, έγένετο άντιβασιλεύς τής Αίγύ
πτου δ Μεχμέτ Σαίδ, υιός τού Μεχμέτ Άλή, 
δ Λεσσέψ απέρχεται είς Αίγυπτον ϊνα συγχαρή 
τόν παλαιόν αύτοϋ φίλον. Ό άντιβασιλεύς τόν 
υποδέχεται λίαν φιλοφρόνως καί τόν φέρει μεθ’ 
έαυτοϋ είς τό στρατόπεδόν του, παρά τήν Μα- 
ρεώτιδα λίμνην. Άλλ’ δ πεπειραμένος διπλω- 
ρ,άτης διστάζει νά ρίψη οΰτω τήν μεγάλην πρό- 
τασίν του φοβούμενος μή δέν γείνη δεκτή· προσ
μένει στιγμήν κατάλληλον πρός τούτο, περί- 
στασιν δυναμένην νά συντελέση πρός εύνοϊκωτέ- 
ραν άποδοχήν.

Τήν 15 9βρίου 1854, τήν πέμπτην ώραν τής 
πρωίας, λαμπρόν ούράνιον τόξον εκτείνεται έπί 
τού Ούρανού καί τά δύο πέρατα αύτού κκταλή- 
γουσι τό μέν είς τήν ’Ανατολήν, τό δ’ έτερον είς 
τήν Δύσιν. Είς τήν θέαν αύτοϋ δ Λεσσέψ άνα- 
σκιρτα. ’Ιδού λοιπόν τό εύνοϊκόν σημείον, όπερ 
παρέχει αύτός δ Ούρανάς, ώσεί συζευγνύων διά 
τής πολυχρώμου καί αιθέριας έκείνης γεφύρας 
τά δύο πέρατα τού κόσμου 1 Λαλεί εύγλώττως 
περί τής τομής τού ισθμού πρός τόν άντιβασι- 
λέα καί έκεΐνος αποκρίνεται:

— Δέχομαι τό σχέδιον.
’Τπό τοιούτους οιωνούς ήρξατο τής έφαρμογής 

αύτοϋ, καί μετά τόσους άγώνας, μόχθους, περί
πλοκά;, ένώ οϊ μέν ένέπαιζον την έπιχείρησιν, 
καί τόν άναλαβόντχ αύτήν άπεκάλουν άγύρτην 
καί τυχοδιώκτην, οί δέ διά πολιτικούς λόγους προσ- 
επάθουν νά ματαιώσωσι ταύτην, έκεΐνος πάντοτε 
άκατάβλητος εφθασεν είς τό θριαμβευτικόν πέ
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ρας. Τήν */ι7 Νβρίου 1869 έπί παρουσία 
τής αύτοκρατείρας Εύγενίας, (τού αύτοκράτορος 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ, καί τού βασιλικού διαδό 
χου τής Πρωσσίας, δ Κεδίβης ένεκαίνιζε τήν 
διώρυγα τού Σουέζ.

Νέα ζωή, πλήρης δόξης καί θριάμβου άρχε- 
ται διά τόν μέγαν έπιχειρηματίαν. Καί ώς ϊνα 
έπισημοποιήση τήν νέαν ταύτην θέσιν, νυμφεύε
ται τό δεύτερον καί ιδρύει νέαν οικογένειαν Λεσ
σέψ αριθμούσαν έκτοτε όκτώ τέκνα.

Πάντες άνομολογούσι τό εύεργετικόν τού έργου, 
καί αύτοί οί Άγγλοι οί τά μάλιστα καταπολε- 
μήσαντες αύτό, ύποδέχονται εν έτος μετά τήν 
λήξιν τών έργασιών τόν πρωτουργόν του θριαμ- 
βευτικώς έν Λονδίνψ, καί δ λόρδος δήμαρχος 
προσφέρει αύτω τιμητικά δώρα.

Νύν ώς γνωστόν δ Λεσσέψ διχοτομεί τόν Νέον 
Κόσμον διά διώρυγος έπί τού ισθμού τού Πανα
μά συνδεούσης τόν Ατλαντικόν μετά τού Ειρη
νικού Ωκεανού. ’Εσχάτως δ’ έξελέγη καί μέλος 
τής Γαλλικής Ακαδημίας.

Δ "

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
Δ  Ι Η Γ Η  Μ  Α

( Συνέχει»· Τδ* προηγ. φύλΧον ).

τΗτο φθινόπωρον καί ήρχιζεν ήδη νά καλο- 
νυκτώνη· ψυχροί πλέον οί άνεμοι έσύριζον διά 
τών άραιών τού δάσους δένδρων, ταράσσοντες 
τόν ι̂γηλόν ύπνον τών ήμιγύμνων αύτών κλαδιών, 
άφ’ ών, κλαυθμηρώς γογγύζοντα, έστροβιλίζοντο 
έπί τού έδάφους άναρίθμητα φύλλα. Κατά τοιαύ- 
τας νύκτας, ή έκ διαλειμμ.άτων όπισθεν θολερών 
σύννεφων προφαίνουσα σελήνη, αύξάνουσα τήν 
άγρίαν μελ.αγχολίαν τής Φύσεως διά τών ωχρών, 
τών χεχροχ .ΐώ μ ω ν  αυτής έπιχρώσεων, άντί νά 
παρηγορήση, πληροί τήν καρδίαν τού δδοιπόρου 
άορίστων φόβων καί έπανειλημμένων φρικιάσεων. 
Τήν αγριότητα τού ήμετέρου ταξειδίου έπηύξα- 
νεν ή άνώμαλος ταχύτης, μεθ’ ής δ υψηλός ήμών 
ίππος παρήλαυνεν έμπροσθεν τών έκατέρωθεν 
τής δδοϋ αντικειμένων, πριν ή προφθάσω νά δια
κρίνω τά άμ-φίβολά των σχήματα πρός καθησύ- 
χασιν τής ύποπτου καρδίας μου. Ή διαρκής καί 
έπίσημος σιγή τού θύμιου, τό άπρομελέτητον τής 
οδοιπορίας, δ σκοπός, δΓ δν αϋτη έγίνετο, δ τρό
πος τής φανταστικής έκείνης ιππασίας, έν ή κατά 
μέν τό ήμισυ έκρεμάμην άπό τής ζώνης τού θύ
μιου κατά δέ τό ήμισυ έλικνιζόμην έπί τών οπι
σθίων τού ίππου— ταϋτα πάντα ένώ έκράτουν 
τήν παιδικήν μου καρδίαν είς διαρκή ανησυχίαν, 
έζήπτον τήν φαντασίαν μου μέχρι παραισθησίας.

Δέν νομίζω νά ήτένισα κατά τήν νύκτα έκεί- 
νην παραδόξους συμπτώσεις νεφών, τών μέν έπί

τών δέ φερομένων ύπό τού ανέμου, χωρίς νά τά 
συμπληρώσω τή βοήθεια τού σεληνιακού φώτος 
καί τής προκατειλημμένης φαντασίας είς πελώ
ριον σύμπλεγμα παλαιστών άγωνιζομένων τόν 
ύπέρ τών δλων κίνδυνον. Ό  είς μέ τό λευκόν καί 
πολύπτυχον αύτοϋ έσώβρακον άνεμιζόμενον είς 
τόν άερα, με τά εύρέα, τά κεντητά μ α τίχ ια  τού 
ύποκαμίσου του ήτον άναμφιβόλως δ παππούς μου. 
Ό έτερος μέ τήν μ.ακράν καί λυτήν αύτοϋ κό
μην κυμ.κινομενην, μέ τάς λεύκάς έπί τών ώμων 
πτέρυγας, μέ τόν φολιδωτόν του θώρακα περί το 
στήθος καί τήν φλογίνην όομφαίαν είς την γυ
μνήν δεξιάν του, αύτός ήτο βεβαίως δ άγγελος.—  
Τόσας φοράς τόν είχον ίδεΐ έπί τής άριστεράς 
θύρας τού άγιου βήματος έν τή έκκλησία τού 
χωρίου μας.

Ό καϋμένος δ παππούς 1 Πώς θά τά "βγάλη 
πέρα μέ τόσον φοβερόν αντίπαλον! . ..

"Οσάκις, άπηυδημένος πλέον έκ τε τού κόπου 
καί τής ύπερβολικής έντάσεως τών νεύρων, έκλι- 
νον τήν κεφαλήν έπί τού ώμου καί έκλειον τούς 
οφθαλμούς, ώνειρευόμην τόν παπποϋν μακρύν μα- 
κρύν έξηπλωμένον χαμαί είς τήν σάΛαΥ τής για
γιάς, μέσα είς τό ζωγραφημένον σάβανον, τό 
δποίον τώ είχε φέρει έξ "Ιερουσαλήμ, μέ την ει
κόνα τού Σωτήρος έπί τού στήθους αύτοϋ, μέ 
τά κίτρινα κηρία κολλημένα είς τά κοκκαλια- 
σμένα δάκτυλα τών έσταυρωμένων χειρών του. 
Βασιλικός, θρύμβος, έλίχρυσος, μυροφόροι καί οσα 
άλλα άνθη είνε ε'θος νά κοσμώσι τούς γέροντας 
νεκρούς, έκάλυπτον τόν παπποϋν άπό τής μέσης 
καί κάτω· τά θυμιατά καί δύο λαμπάδες έκαιον 
έστημέναι ύψηλά έκατέρωθεν τής κεφαλής του 
καί μεταξύ τών λαμπάδων τούτων έκυπτεν, έπί 
σκαμνιού καθήμενον παιδίον τού σχολείου, άνα- 
γινώσκον μεγαλοφώνως τό ψαλτήριον καί φέρον 
έπιδεικτικώς τήν προκαταβεβλημένηναύτώ άμοι- 
βήν έπί τού ώμου: κόκκινον κεντητόν μανδήλιΟν 
μ.έ ένα κόμβον είς τήν άκραν. Τό προσκεφάλαιον 
τού παππού ήτο τό ήμισυ τού μεταξωτού εκεί
νου προσκεφαλαίου, τό δποίον τόσας φοράς μάς 
ε'δειξεν ύπερηφάνως ή γιαγιά, λέγουσα, οτι αύτό 
ήτο τό μαξηλάρι, έπί τού δποίου προ έννενήκοντα 
περίπου χρόνων έπάτησεν αύτή καί δ νοικοκύρης 
της, όταν έστεφανόνοντο έν τή έκκλησία. Τά 
πράγματα μέ τά δποία ήτο γεμισμ,ένο τό προσκε- 
φάλαιον τού παππού, ήσαν τό ήμισυ αύτών έκεί- 
νων, τών αγνώριστων πλέον τώρα, άνθέων καί 
λουλουδίων. μέ τά δποία τούς ε'ρρανον οί παρευ- 
ρεθέντες ώς νεονύμφους κατά τήν έξοδον αύτών 
άπό τής έκκλησίας. Τά όξέα τών θρηνωδών μοι- 
ρολόγια, ικανά νά κινήσωσιν <ίς δάκρυα καί αύτόν 
τόν άπαθέστατον άνθρωπον, παρίστων τόν πάπ- 
πον μου, ώς τόν μάλλον άγαθόν, τόν μάλλον ένά- 
ρετον άνθρωπον. —  Διατί λοιπόν ή κεφαλή του 
δ έν’άναπαύεται έπί τού προσκεφαλαίου έν ησυχία ;
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Έπί τής μορφής αύτοϋ διατί δέν βασιλεύει ή | 
αγία ήμερότης, ή βαθέως όνειρευτική ¿χείνττ) έκ- 
φρασις ή συνήθης επί των έν ειρήνη διά παντός 
κεχοιμημένων γερόντων; έπί τών πελιδνών αύτοϋ 
χειλέων ψιθυρίζει, νομ-ίζεις, θλιβερώτατον πχρά- 
πονονί Ύπό τάς λεύκας καί πυκνάς αύτοϋ όφρύς 
οί οφθαλμοί του χύνουσι λάμψιν θαμβού κρυστάλ
λου, ανοικτοί, ατενείς προς την θύραν της οικίας! 
Ποιον περιμένει; Ποϊον έκ των αγαπητών του 
έπεθύμει λοιπόν ¿'τι νά ϊδη, καί άπέθανεν δ καϋ- 
μένος ό παππούς καί έμειναν ανοικτά τα μά
τια του;

Καί έξύπνων τεταραγμένος έκ τής φρίκης τού 
ονείρου, καί ώρθωνα ολίγον τόν μαργωμένον μου 
λαιμόν καί έκλινον τήν κεφαλήν πρός το αντί
θετον μέρος άποκοιμώμενος έκ νέου.

Έκεϊ μοί έφαίνετο, ώσάν νά έπέρασε πολύς 
καιρός, άφ’ ότου άπέθανεν δ παππούς, ώσάν νά 
τόν είχον θάψει πλέον εις ένα τάφον ε'μπροσθεν 
τής εκκλησίας. *0 τάφος ήτον αύτοϋ νεοσκαφής, 
άλλ’ δ παππούς δέν ε'κειτο μέσα εις τό κιβούρι 
του· έκάθητο ίπί τού γιόματος, άκουμβημένος εις 
τόν λευκόν, τόν λίθινον σταυρόν, ύπό τό φως τής 
σελήνης. Εις τόν πόδα τού σταυρού ε'καιε μικρός 
λύχνος καί ¿κάπνιζε θυμιατήριον- παρέκει ύπήρχε 
μικρόν μελίχριστον ζσουρέχιογ καί πήλινον άγ- 
γεϊον γεμάτον έκ μαύρου παλαιού οίνου. Άλλ’ δ 
παππούς μέ τήν κουλοροειδή αύτοϋ σερβέτακ 
χαμηλά περί το μίτωπον, μι τά λευκά του οφρύ- 
δια καταιβασμένα, δέν έφαίνετο εύχαριστημένος 
απ’ αύτά, δέν είχεν όρεξιν νά τά έγγίση· άλλ’ 
έκράτει τό θλιβερόν του βλέμμα προσηλωμ.ένον 
εις τόν δρόμον καί εβλεπεν,έβλεπεν, ε'βλεπεν, ώσάν 
νά έπερίμενε κανένα νάε"λθη μεθ’ δλονέν αύξούσης 
ανυπομονησίας. Έκεϊ έξαφνα, ώσάν νά έξηντλήθη 
πλέον ή υπομονή του, δ παππούς έτιναχθη έκ τής 
θέσεώς του, υψηλός υψηλός, καί μαζί μέ αύτόν 
έσηκωθη καί δ σταυρός, έφ’ ού έστηρίζετο, δ δποϊος 
όμως δέν ήτο πλέον δ σταυρός άλλ’ αύτό έκεϊνο · 
τό λευκόν, τό καμηλοϋψές τού παππού άλογον, 
έπί τού δποίου έπέστρεφον έγώ εις το χωρίον, 
άσίλωτον, άγαλίνωτον ύπέρ ποτε ισχνόν καί ά- 
γριωμένον. Ό παππούς έπήδησεν έπί τής ράχεώς 
του, καί δ ίππος έρρίφθη μανιώδης εις τόν άέρα, 
μέ φλογώδεις οφθαλμούς ρ.έ τεταμένους άχνίζον- 
τας ώ̂θωνας, μέ τήν χαίτην άτακτως κυμ.αινο- 
μένην. Ίππος καί άναβατης έφαίνοντο τρέχοντες 
πρός έμέ μετ’ άπεριγραπτου έκφράσεως οργής καί 
έκίικήσεως. Άλλ’ ενώ άμφότεροι έφέροντο εις τόν 
άέρα, έγώ ήκουον τούς κρότους τού καλπαζοντδς 
ίππου καί ύφιστάμην τούς έκ των βημάτωναύτού 
κλονισμούς, ώς έάν έκαθήμην έγώ έπί των νώτων 
του. Ή  μεγάλη τού παππού σερβέτα, ξεσφιχθεΐ- 
σα κατά τό εν άκρον καί έκτιλυχθεΐσα, έσείετο 
αναπεπταμένη εις τούς άνέμους καί καθιστώσα 
τήν έμφάνισίν του τόσον φανταστικώς φρικώδη,

άστε έφ’ δσον μ.έ προσήγγιζεν, ούτως ε'φιππος, έπί 
τοσοϋτον ηΰξανεν ή στενοχώρια μου, συνεσφίγ- 
γετο ή καρδία, ίλιγγία δ νοϋς, έξέλιπον αί αισθή
σεις μου, Δύο τρεΐς φοράς ¿δοκίμασα νά φωνάξω 
βοήθειαν, νά ζητήσω ε'λεος, άλλ’ ή φωνή μου 
ήτο κρατημένη. Ότε δε ύπό τό κράτος κατα
πληκτικής άγωνίας έξέβαλον ίσχυράν κραυγήν 
φρίκης, τότε μοί έφάνη, δτι έσηκώθη άπό τό στή
θος μ.ου μία μ.εγάλη μυλόπετρα. Διότι——έξύπνησα.

Περιττόν νά είπω δτι μετά τοιαύτας συγκινή
σεις δέν έτόλμησα νά νυστάξω έκ νέου. Άλλως 
τε ήτον ήδη περί τά ¿ξημερώματα καί ένόμιζον 
νά είσέλθωμ,εν μετ’ ολίγον εις τό χωρίον.

Έν τούτοις, δταν έξεπεζεύσαμεν πρό τής οικίας 
τού παππού, είχε παρέλθει καί ή μεσημβρία. Ό  
θύμιος, χωρίς νά προφέρη λέξιν, διηυθύνθη πρός 
τούς σταύλους διά νά περιποιηθή τόν άποκαμόντα 
ίππον. Έγώ είσήλθον εις τό πλακόστρωτον κα- 
τώγειον, άνοίξας άθορύβως τήν θύραν. Βαθεϊα 
σιωπή έπεκράτει άνά τήν οικίαν. Άλλά τά πάντα 
περί έμέ ήσαν αμετάβλητα· ή αύτή, ώς καί άλ
λοτε, καθαριότης παντού, ή αύτή τάξις, ή αύτή 
άκρίβεια περί τήν τοποθέτησιν ένός έκάστου οι
κιακού σκεύους, μέχρι καί αύτοϋ τού διά ποικι- 
λοχρόων τσόχινων λωρίδων κεκοσμ-ημένου σαρώ- 
θρου. Μόνον τά υποδήματα τού παππού, τά πάν
τοτε ξεσκονισμένα καί γ.Ιαμπερά, μόνον αύτά 
δέν εύρίσκοντο μέ τάς μύτας αύτών έστραμμένας 
πρός τήν έξοδον, πρό τής θύρας τού δωματίου, 
έν ώ συνήθως διημέρευεν δ γέρων. Ή ε'λλειψις 
αΰτη έκαμε τήν οικίαν νά φανή εις τούς οφθαλ
μούς μ.ου κενή, ε'ρημος, έγκαταλελειμμένη. Ό 
παππούς έλειπεν ! Καί έπειδή δεν ήδυνάμην νά 
υποθέσω, δτι έλειπεν εις κανέν ταξείδιον, θλιβε
ρόν προαίσθημα άνεβίβασε τά δακρυα εις τούς 
οφθαλμούς μου.. . .

Έξαφνα έκ τού βάθους τού κατωγείου πρός 
τά δεξιά, δπου ήτον ή θύρα τού κελλαρίου άνοι- 
κτή, ήκουσα γογγίζουσαν τήν φωνήν τής γιαγιάς 
μ.ου. Παρέβαλον τό ούς καί ήκροάσθην. Ή για
γιά έγόγγιζεν, ώς συνήθως, καλοθέτουσα τά 
σκεύη καί μαλόνουσα έν τψ μεταξύ πρός τινα.

—  Έ ; Θέλεις νά σέ θρέφω ; θέλεις νά θρέφω 
μούχτη, μωρέ τε μ π έ .Ιη ;  Άμ’ τά κουλά σου γιατί 
σέ τάδωσ’ δ Θεός ; Γιά νά ’λογυρνάς καταπόδι 
μου; Άιντε, πάνε νά δούλεψης χ α ϋ μ α τ ί, γατί 
τώρα σέ τινάζω τήν γοϋνά σου ά ! —

Καί έκ τού κρότου, τόν δποϊον έκάμνον ή 
ja./irriniciυψηλότατα τσόκαρα) αύτής έπί των 
πλακών τού έδαφους, έσυμπέραινα οτι έτρεχε κυ- 
νηγοϋσά τινα πρός πραγμ.ατοποίησιν τής απειλής 
έκείνης. Έκεϊ έξώρμησε τής θύρας τού κελλαρίου 
τρέχων πάσαι; δυνάμεσιν δ γάτος τής οικίας, 
μέ τήν ούράν ύψηλά σηκωμένην καί με μίαν έκ- 
φρασιν τών οφθαλμών, ώς έάν ήθελε νά είπη και 
εις έμέ α δ σώζων σωζέτω.τήν ¿αυτού ψυχήν. »!
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Ή !— έσκέφθην κατ’ έμαυτόν —  δ καϋμένος 
δ παππούς άπέθανε, καί ή γιαγεά, αφού δεν έχει 
πλέον μέ ποϊον νά τά βάλη, μαλοκοπιέται μέ 
τόν γάτο της !

Έκεϊ προέβαλε καί ή. γιαγιά, γογγίζουσα μέν 
δπως πάντοτε, άλλά μέ .τόν βραχίονα ύψωμένον 
καί μέ τό γ .Ι ιζή ρ ι * εις τήν χεϊρά της.

Δέν θά λησμονήσω; ποτέ τήν έκφρασιν του 
προσώπου καί τήν στάσιν τού σώματος αυτής, 
υταν με είδεν ούτως άπροσδοκήτως έν τή οικία.

—  Έγοϋΐ ανεφώνησιν . ή γιαγιά μ.ετά τινας 
στιγμάς άφωνου έκπλήξεως, καί άφήκε τό γλι- 
τήρι νά πέση χαμαί, καί έκτύπησε δι’ άμφοτέρων 
τών χειρών τά γόνατά της. Έπειτα, οΰτω προ- 
κεκλιμένη μέ τάς χεϊρας έπί τών γονάτων, μέ 
ήτένισεν έκ νέου διαπορούσα καί, —  ώς έάν ¿κοι
νολογεί τό πράγμα πρός τήν καρδίαν αύτής—  
Ήλθε τό ,’Ξειδερό μας ! είπε μετ’ άληθοϋς άγαλ- 
λιάσεως. . _

Έγώ ώρμησα νά χυθώ εις τάς άγκάλας της. 
Άλλ’ ή γιαγιά, συνοφρυωθεϊσκ αίφνης καί παρα
τηρούσα πρός έμέ, ώς έάν άμφέβάλλε τώρα περί 
τής ταυτότητάς μου,

   Ά μ ’ άπό πού έρχεσαι μωρέ πολλακα-
μένε ; είπεν έπιπληκτικώς προσβλέπουσα Ε ; 
άπό πού έρχεσαι I Άπό τό φεγγάρι έρχεσαι; Ή  
μήπως έφαγες δλο τό θειάφι τών Εβραίων καί 
ήλθες νάμού φέρης τέτοια κίτρινα μούτρα ; Έγού 
στήν ’ντροπή! Έγού πού νά κατακάγεσαι,  ̂φό- 
νισσα! Έγού, έγού, έγού! Μωρ’ τί στέκεις αύτού 
σάν κρεμασμένος; Έ  ; τί στέκεις αύτού ! Πιάσε 
νά φέρης ’λίγο νερό γρήγορα !

Καί λαβούσα ή γιαγιά μου, μοί ένεχείρισε μίαν 
λαγήναν εις έκατέραν τών άδρανώς κρεμαμένων 
χειρών μου. Τάς έλαβον μηχανικώς άλλά δεν 
έκινήθην. - ¡*>

Έγνώριζον, δτι ούδείς ποτε ύπερέβη το κατω- 
φλοιον τής γιαγιάς χωρίς V άγγαρευθή, παρ 
αύτής είς τινα υπηρεσίαν. Ήξίουν όμως, ύστερον 
άπό τόν τρόπον καθ’ ον, καί τόν σκοπόν δι’ δν 
άνεκαλούμην έκ Κωνσταντινουπόλεως, νά πλη- 
ροφορηθώ τί άπέγειν.εν δ καϋμένος δ παππούς 
κατά τόν μεταξύ τού άγγέλου καί αύτού άγώνα. 
Ίστάαην λοιπόν αύτού, κρατών τας λαγηνους 
άκουσίως καί απορών πώς νά θίξω τό ζήτημα 
τούτο, μετά τήν συμπεριφοράν τής συζύγου του 
καί τήν ύποδοχήν, ήτις έγένετο είς έμέ τον επί
κουρον. Άλλ’ ’ή γιαγιά, μή συνηθισμένη είς 
τοιαύτας άναβολάς τών προσταγών της ,

—  Τί στέκεις ε'τσι, μωρέ ΣαψάΛη ;  Έ ; 
τί στέκεις ε'τσι 1 » έφώναξεν. « Φοβάσαι νά μην 
πέσουνε τά νεφρά σου ; Ού! που να κατακά- 
γεσαι, ’πού μού ήθελες καί πουκάμισο μέ κολά
ρο! Αχρημάτιστε ! Πολλακάμενε! Ακαματη!... 

Ή γιαγιά, είς τοιαύτας περιστάσεις, ώμοιαζε

* Ε ίλιτήριον. Τ ό  άΜ Κχοϋ λεγόμενον τ ν Λ ι γ ά ί ι .

μέ τούς μηχανισμούς ¿κείνους, οί δποΐοι, οταν 
άπαξ χορδισθώσι, πρέπει νά παίξωσι πλέον τήν 
μουσικήν αύτών μέχρι καί τού τελευταίου τόνου. 
Διαφορά υπήρχε μόνον έν τούτω, δτι τήν μουσι
κήν τής γιαγιάς ούδείς ύπέμεινε νά τήν άκούση 
ποτέ μέχρι τέλους. Μόλις λοιπόν προελόγισεν 
έκείνη ώς άνωτέρω, έγώ εσφιγξα τάς λαγηνους 
καί ε’σπευσα ν’ άπέλθω διευθυνόμενος προς την 
βρύσιν. Ή ύπακοή μου έν τούτοις δέν ϊσχυσε 
νά τήν διακόψη. Ή  γλώσσα τής γιαγιάς έξη- 
κολούθησε τόν σκοπόν αύτής τίς οίδε πόσην ώραν 
καί μετά τήν άναχώρησίν μου, διότι, όταν έπέ- 
στρεψα έγώ, έκείνη έγόγγιζεν άκόμη πολύ ίσχυ- 

1 ρότερον, παρ’ δ,τι ε'καμνε συνήθως χωρίς τίνος 
αίτιας. Διά τούτο, δταν λαβούσα τάς γεμάτας 
λαγήνους έκ τών χειρών μου, άντικατέστησεν 
αύτάς διά δύο κενών, δέν έσκέφθην νά διστά
σω ποσώς, άλλ’ ε'δραμον πρός τήν βρύσιν προ
θυμότατα τώρα, ΐνα τήν εξιλεώσω.

  ΓΙοϋ είνε δ παππούς γιαγιά; Ήρώτησα
εύλαβώς, έπιστρέψας μετ’ ολίγον καί εύρών αύ- 
τήν είς τά καλά της, πιθανώς διότι δέν ύπήρ-
χεν ά λλη  τις έργασία πρόχειρος δι’ έμέ. ̂

—  Ά μ ’ πουν’ τος γιά ; πουν’ τος! άνέκραςεν 
έκείνη, χορδισθεΐσα τώρα επι άλλου τονου: Επογε 
καί μέ άφηκε! Ό χα ίμ& κα ςΙ'Ο  νεμπύΑαρος! ̂  Ο 
αχρημάτιστος! δ ακαμάτης ! » καί οΰτω καθεξής 
δ . . . ί  . . .  δ ... . μέχρι τέλους.

Ή  γιαγιά —  έσκέφθην κατ ’ έμαυτόν —  θά 
έχη τήν άπαίτησιν νά ’βγαίνη δ παππούς άπό 
τόν τάφον νά κάμ.νη τάς έργασίας μ δσας τόν 
έπεφόρτιζεν έν δσω ε'ζη, καί το έσπίρας να γυ- 
ρίζη πάλιν όπίσω είς τον λάκκον του!

—  Τώρα πού δέν ε'χει δουλειά, τί νά κάμνη 
άρά γε δ καϋμένος δ παππούς ; ε'πον έπειτα χα- 
μηλοφώνως καί τρόπον τινά πρός έμαυτόν δια- 
λεγομένος.

 Άμ ’λιάζεται! Ύπέλαβεν η γιαγια χορ-
διζομένη είς ύψηλότερον τόνον. ’Λιάζει την κοι
λιά του! Ό ψωμοκαταλύτης! Ό χαραμοφάς! Ο 
ανάξιος.! δ ... δ ... δ... » πάλιν μέχρι̂  τέλους·

Περίεργον πράγμα! έσκέφθην έγώ.̂  ’Ως και 
’στόν άλλον κόσμο τόν παραφυλάγει τόν άνθρω
πο, γιά νά ξεύρη τί κάμνει!

 Καί πού τήν ’λιάζει τήν κοιλιά του, για
γιά; Ήρώτησα τώρα μετά δειλίας, όιότι την 
ύπέθεσα ικανήν νά ήξεύρη καί άν δ παππούς λιά
ζεται είς τό θάλπος τού Παραδείσου ή είς τόν 
καύσωνα τής Κολάσεως.  ̂ ^

 "Αμ πάνου στήν Μ  Λ α ύ ρ α  ! —  Έφώναςεν
έκείνη έξαφθεϊσα καί πάλιν. Πάνου στην Μπαή- 
ρα! Δέν τόν ’ξεύρεις; Τόν σαχλιό! Τόν̂  σονρ- 
Γονχη !  . τόν χουΛούζη . . ■ Τόν . . .  Τόν . . . 
Τέν . . , —  Ταύτην τήν φοράν δέν έπερίμενα. 
νά τελειώση.. Έξέδραμον τής οικίας χωρίς νά 
είπω λέξιν.
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Ή Μ πα ήρα  είνε τό ττρός βορράν τής οικίας | 
τού παππού μέγα βραχώδες ΰψωμα, έφ’ ού άλ
λοτε ήτον ¿κτισμένη ή άκρόπολις τού τόπου, νύν 
δέ ύψούται επί των πελασγικών αύτής τειχών τό 
τουρκικόν διοικητήριον καί οίκίαι τινές τών έγκρι
των όθωμανών, γραφικώτατον παρέχουσαι θέαμα 
εν τη ποικιλία τών χρωμάτων καί τη ανωμαλία 
τού ρυθμού αύτών. Τά οικοδομήματα ταύτα προ- 
στατεύοντα την μεσημβρινήν τού υψώματος πλευ
ράν άπό τών βορείων καί τών ανατολικών άνε
μων καί συγκεντρούντα καί άντανακλώντα τάς 
έλευθέρας τού ηλιακού φωτός ακτίνας, παρέχουσι 
θαλπερόν πρό αυτών καταφύγιον καί κατ'αυτόν 
άκόμη τόν χειμώνα.

Ό παππούς, δσάκις έβαρύνετο πλέον τά συνα
ξάρια τής γιαγιάς ύπεξέκλεπτεν εαυτόν έπιτη- 
δείως καί άνερριχάτο τό άναντες εκείνο βράχωμα, 
δπωςκαθήση επί τινας ώρας υψηλά εις τόν ήλιον. 
Την εκλογήν τής θέσεως τήν ¿δικαιολογεί δια- 
βεβαιών δ παππούς Οτι μαζί μέ τό θάλπος έκεϊ 
επάνω άπελάμβανε καί τό μαγευτικόν θέαμα 
τού πανοράματος τής χώρας.

Όλος ό κόσμος έν τούτοις έγνώριζεν δτι δ 
παππούς ανέβαινε τόσον υψηλά, διότι ένεκα τών 
ρευματισμών της ή γιαγιά μόνον αύτού επάνω 
δεν είμπορούσε νά άναβή διά νά τόν περιμαζεύση.

Έκεϊ επάνω λοιπόν εις τό ύψηλότατον μέρος 
τής άκροπόλεως, έσπευσα ν' άναβώ, κ’ έκεϊ, επί 
τής συνήθους, τής γνωστής αύτού θέσεως, είδον 
τόν παππούν καθήμενον εις τόν ήλιον μ.έ την κου- 
λοροειδή αύτού σερβ έτα ν  περί τήν κεφαλήν, μ.έ 
τό λευκότατον αύτού έσώβρακον. —  Τό τσόχινόν 
του σαλιβάριον, δέν τώ έπέτρεπε ή γιαγιά νά 
τό φορέση εί μή μόνον κατά τάς έορτάς καί την 
ημέραν τού ονόματος της.—  Εις τάς χεϊρας του 
έκράτει δ παππούς μίαν κάλτσαν— τής γιαγιάς 
ύποθετω —  πλέκων αύτήν μέ μεγάλας πυξίνας 
βελόνας, τάς δποίας τόσον έπιτηδείως ήξευρε νά 
κατασκευάζη καί νά χειρίζηται. Έπί μίαν στιγ
μήν ένόμισα δτι ονειρεύομαι άκόμη.

Άλλ' ύπό τούς σπεύδοντας πόδας μου κυλιό
μενα τά χαλίκια καί τά χώματα τού ανωφερούς 
εδάφους προεκάλεσαν την προσοχήν τού γέροντος. 
Μόλις έσήκωσε τό βλέμμα άπό τού έργοχείρου 
του καί μέ άνεγνώρισε :

Γεωργάχη μου, ποιαν άγαπας 

κ’ δλημερής τήν τραγούδα« ;

Αύτό ήτο τό δίστιχου, δι* ού μέ ύπεδέχετο 
πάντοτε μέ ανοικτάς τάς άγκάλας δ άγαθώτα- 
τος γέρων.

Αύτό δέν ήτο πλέον άπάτη. Δέν ήτο φάντα
σμα. Ό  παππούλης έβρόντηξε τόν άγγελον χαμ.αί 
καί τήν έσχαπού.έισεκ !  —  έσκέφθην κατ’ ε’μαυ- 
τόν. — Τί χαρά ! ΤΙ άγαλλίασις !. . .

—  Έπήγες εί; στην Πόλη, ψυχή μου, είπεν

δ παππούς, όταν ¿τελείωσαν αί περιπτύξεις καί 
τά φιλήματα, καί ¿στέγνωσαν τά δακρυα μου.—  
Έπήγες εις τήν ΙΙόλη —  Είδες πολύν κόσμον!

—  Ναί, παππού. Είδα τήν Συληβριά μέ τό 
Παραπόρτι άψηλά άψηλά καί μέ κάτι μύλους 
πού έχουν φτερά καί γυρίζουν μέ τόν άνεμο !

—  "Ας τ' αύτά ! Εΐπεν δ παππούς. Έπέρασες 
άπό τήν χώρα, πού ψήν’ δ ήλιος τό ψωμί; Καί 
είδες τούς Σκυλοκεφάλους;

—  Όχι, παππού ! Δέν τούς είδα. Πού είναι 
αύτοί οΐ Σκυλοκέφαλοι ;

—  Νά, κομμάτι παρ’ εδώ άπό τήν χώρα, πού 
ψήν' δ ήλιος το ψωμί. Είπεν δ παππούς, σημείων το 
παρ' έύώ εις τόνδρίζοντα διά δεικτικής χειρο
νομίας, ώς κάμνουν οι γεωγράφοι, όσοι έπεσκέφθη- 
σαν τά μέρη περί ών διδάσκουσι.

—  Απ' εμπρός είνε άνθρωποι— έζηκολούθησεν 
δ παππούς— καί άπό 'πίσω σκύλοι. ’Απ’ εμπρός 
'μιλούν καί άπό ’πίσω γαυγίζουνε. Άπ ’ έμπρός 
σέ καλοπιάνουν καί άπό 'πίσω σέ τρώνε! Γι* αύτό, 
ψυχή μου, καλλίτερα πού δέν έπήγες.

—  Ώ ! βέβαια καλλίτερα! είπο/ έγώ. Καλλί
τερα πού δέν μ’ έφαγαν κ’ έπήγα στην Πόλη μέ 
τό καΐκι. Νά ΐδής δά, παππού, καί τήν θάλασ
σα ! Έτσι 'ως πάνου γεμάτη νερό ! καί μέσα 
στο νερό τά καΐκια. — Φσσσσσσσ ! Φσσσσσσσ περ
πατούν μέ τά πανιά φουσκωμ.ένα!

—  "Ας τ' αύτά! Είπεν δ παππούς πάλιν. Έπέ
ρασες άπό τής θάλασσας τόν άφαλό καί είδες 
τό νερό πού γυρίζει γύρω, γύρω, γύρω, σαν πού 
γυ̂ ίζ’ ή γιαγιά σου ή Χατζίδενα τήν άρμη 
στην μπαχήρα, καί γίνεται μιά τρύπα μέσ’ 'στην 
μέση;

—  Όχι, παππού, δέν τό είδα!
—  Ώ χ ! ψυχή μου ! Δέν είδες τίποτε λοιπόν!
—  Καί πού είνε αύτό, παππού;
 Αύτό είνε, έτσι κομμάτι παρ’ έδώ, είπεν

δ παππούς δεικνύων εις τόν δρίζοντα διά τής 
χειρός —  έκεϊ δπου εύρίσκεται καί ή Φώκια, ή 
μ.άνα τ' ’Αλεξάνδρου. Αύτήν τήν είδες καν τήν 
είδες ;

Όχι, παππού! δέν τήν είδα!
Ά χ ! ψυχή μου, άνεστέναξε βαθύτερου δ πα- 

πούς, τίποτε δέν είδες! τίποτε!
— Καί πώς είνε ή Φώκια, παππού;
—  Νά έτσι —  είπεν δ παππούς χειρονομών 

οδτως, ώς έάν είχε τήν Φώκιαν ένώπιόν του καί 
μοί ώριζεν άνατομικώς τά μέλη της. —  Άπο 
τόν άφαλό καί ’πάνου είνε ή έμορφότερη γυναίκα, 
άπό τόν άφαλό καί κάτω είνε τό φοβερώτερο 
ψάρι. Κάθεται στόν πάτο τής θάλασσας. Μά 
'κεϊ πού σκιαχθή κανένα καράβι πού περνά άπο 
πάνω, κάμνει μία χόπ! καί βγαίνει στήν επι
φάνεια- κάμνει μιά χάπ! καί αρπάζει τό καράβι 
μέ τό χέρι της καί τό σταματά. Άπαί, φωνά
ζει τόν καπετάνο καί τόν έρωτά: Αλέξανδρος
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δ Βασιλεύς ζή καί βασιλεύει ; Τρεις, φοραίς τόν 
ερωτιγ, ψυχή μου, καί τρεις φοραίς δ καπετάνος 
σαν τής είπή πώς ζή καί βασιλεύει, τόν αφήνει 
καί ’πάγει στήν δουλειά του. Σαν τής ειπή πώς 
δέν ζή, τόν βουλφ καί τόν πνίγει!

Καί άναποδίσας τήν κάλτσαν τής γιαγιάς 
καί σείσας αύτήν ούτως, ώστε νά πέση τό εντός 
αύτής κουβάριον, μοί ε'δειξε πώς ναυαγούν τά 
πλοία δ παππούς, καί — Γιαύτό έπρόσθεσε —  
καλλίτερα, ψυχή μου, πού δέν τήν είδες.

—  Ώ  βέβαια καλλίτερα, παππού! Γιατί, 
διές, πώς θά ¿πήγαινα στήν Πόλη σάν ίπνίγο- 
μουν; Νά ίδής δά παππού, τί μεγάλη πού είνε ή 
Πόλη, καί τίλογής λογής άνθρωποι πού είν’αύτού 
καί χανούμισαις καί βασιλοπούλ. ...

—-Ά ς τ’ αύτά ! ! διέκοψεν δ παππούς πάλιν, 
ώς έάν ώμίλουν περί πραγμάτων κοινών καί τε
τριμμένων. Είδες τόν τόπο, πού είνε οί άνθρω
ποι οί μαρμαρωμένοι;

—  Όχι, παππού! Δέν τόν είδα!
—  ΆάχΙ ψυχή μου. Τίποτε δεν είδες, στήν 

ζωή σου, τίποτε !
—  Καί πού είν’ αύτό παππού ;
—  Αύτό, είπεν δ παππούς ώς άνθρωπος συγ- 

κεντρών τήν μνήμην του, αύτό είνε βαθειά μέσα 
σ' ένα δάσος. Μέσα σ’ ένα σπήλαιο. Έτσι καθώς 
έμβης άπ’ αύτήν τήν μεριά, βλέπεις δλους τούς 
άνθρώπους πού έγειναν μάρμαρο. Γιατί αύτού 
μέσα είνε μιά μάγισσα, πού δποιον διή πώς περ
νά, καί τόν άγαπήση, τόν παραπλανά νά εμβη 
αύτοΟ μέσα καί τόν κάμνει μάρμαρο καί τόν 
έχει αύτού πέρα στημένο, γιά νά μη τής φύγη. 
'Οπότε θέλει αύτή, παίρνει τό αθάνατο νερό καί 
τού στάζει τρεΤς κόμβους ¿πάνω στήν κορφή, 
καί έκεϊ στήν στιγμή τό μ,άρμαρο μαλακόνει καί 
γίνεται άνθρωπος έμμορφότερος άπό πρώτα. Τότε 
κάθεται καί τρώγει καί πίνει καί διασκεδάζει 
μαζί του· σάν διασκέδαση κ’ ύστερα, μιά τόν 
βλέπει καλά καλά στά ’μάτια καί τόν κάμνει 
πάλι μάρμαρο. Γιαύτό, ψυχή μου, καλλίτερα πού 
δέν την είδες !—

Ποτέ δέν άμφέβαλον δτι δ παππούς μου ήτο 
πολύπειρος, κοσμογυρισμένος άνθρωπος. Άλλ’ 
δπωσδήποτε ¿πέστρεφον καί έγώ άπό τό μακρό- 
τερον —  μετά τόν Άγιον Τάφον —  ταξείδιον, 
άπό τήν Πόλιν. Είχον ίδεί τόσα καί τόσα πράγ
ματα. Ένόμιζον λοιπόν, δ·π έφερον μετ’ έμαυτού 
άφηγητικήν ΰλην, ικανήν νά ένα σχολή ση έπί τινας 
τούλάχιστον ημέρας τήν προσοχήν, άν ούχί τόν 
θαυμασμ,όν τού γέροντος. Άλλ’ 0τε τον ήκουσα νά 
προφέρη οΰτως1 άκαταδέκτως καί περιφρονητικώς 
έκεϊνο τό «Άς τ' αύτά!» νά διακόπτη τά σπου- 
δαιότερά μου θέματα, ώς έάν ήσαν μηδέν δι' αύ- 
τόν, καί νά άντικαθιστά ταύτα δι’ ίδιων τόσον 
θαυμαστών, τόσον άγνώστων εις έμέ διηγημά
των, έπτυξα κατησχυμενος ύπό το μέγεθος τής 

τοΜοε ιζ'.— 1884

[ άνεξαντλήτου κοσμογνωσίας αύτού καί δέν ¿τόλ
μησα πλέον νά είπω τίποτε.

( Έ π ε τ α ι  χν τ έ λ ο ι ) .

Γ. Μ. Βιζυηνοχ 

Χ υ ζ ή τ η σ ε ς

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΙΣ
ΕΝ ΤΗ ΣΟΡΒΟΝΝΗ

Ό κ. Mondry Beaudouin έξέδωκεν όχι 
πρό πολλού χρόνου δύο, κατά τήν έν Γαλλία 
συνήθειαν, έναισίμους διατριβάς, ών ή μέν λατι
νιστί γεγραμμένη επιγράφεται Quid Koraïs (διά 
τί όχι Koraes;) de neohellenica lingua sen- 
serit, ή δέ γαλλιστί, Étude du dialecte chy
priote moderne et médiéval. Κληθέντος δ' 
αύτού, κατά τήν ώσαύτως έπικρατούσαν έκεϊ 
συνήθειαν, νά ύποστηρίζη ένώπιον τής Σορβόν
νης τάς διατριβάς ή θέσεις του ταύτας, ε"δωκεν 
άφορμήν ή πρώτη έξ αύτών εις avrâià.hÇ ir 
άναφερομένην εις τήν νέαν ήμών γλώσσαν, περί- 
ληψιν τής δποίας, ούκ ολίγον ένδιαφερούσης ήμάς, 
ε’νομίσαμεν καλόν νά παραθέσωμεν ε'νταυθχ, πα- 
ραλαβόντες |κ τής « Revue Critique » τής 
26 Μαΐου 1884.

Ό κοσμήτωρ κ. Himly δίδει τόν λόγον εις 
τόν υποψήφιον, δστις αναπτύσσει τό θέμα τής 
διατριβής του, ήτοι τί έφρόνει δ Κοραής περί 
τής νέας ελληνικής καί κατά ποιον τρόπον έπέ- 
δρασεν έπ’ αύτής. Εξέλεξε δέ δ κ. Beaudouin 
ώς υποκείμενον ειδικής μελέτης ταύτην μάλιστα 
τήν περίοδον, διότι αί άρχαί τού Ιθ ' αίώνος 
μεγάλην εχουσι σημασίαν ώς προς την ιστορίαν 
τής νέας έλλ. γλώσση;· εως τότε ή νέα γλώσσα 
καί καθ’ έαυτήν καί έν σχέσει πρός τήν άρχαίαν 
ολίγον είχεν έρευνηθή, άλλ’ έκτοτε δμως τό μ.έν 
ζήτημα τής γλώσσης ήρχισε νά γίνηται τώ όντι 
έθνικόν, οί δέ λόγιοι ήρχισαν νά άξιώσι προσοχής 
τήν δμιλουμένην διάλεκτον. Τούτων δ’ έξοχώ- 
τατος ήτο δ Κοραής, τού δποίου γνωστότατος 
είναι δ έν Γαλλία έπιστημονικός βίος. Ό Κοραής 
κατείχε τήν άρχαίαν γλώσσαν δσον ούδείς τών 
συγχρόνων Ελλήνων, έπεδόθη δέ μετά ζήλου 
άκαταβλήτου εις τήν πρός τελειοποίησιν τής 
εθνικής γλώσσης έργασίαν, μάλιστα διότι έπί- 
στευεν ότι τούτο θά συνετέλει καί εις τήν πολι
τικήν άνάστασιν τού έθνους. Σκοπός λοιπον τού 
Κοραή ήτο νά λάβη καί ή γραιχ ιχή γλώσσα 
τήν προσήκουσαν θέσιν μεταξύ τών γραμματεια
κών γλωσσών. Τόν χύτόν δμως σκοπόν έπεδίω- 
κον καί οί άντίπαλοι τού Κοραή, πρός ούς διε- 
φώνει ώς πρός τά μέσα δι’ ών δ σκοπός θά 
κατωρθούτο. Έκ τών άντιπάλων τούτων οί μέν 
ήθελον τήν εις τήν άρχαίαν γλώσσαν έπάνοδον, 
μέ τούς αύτούς σχηματισμούς τών κλίσεων καί
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τών βυζυγιών καί μέ τήν αύτήν συνθετικήν σύν
ταξιν, οί δέ άπέκρουον ολως τήν τοιαύτην από
πειραν προς άνάστασιν νέκρας γλώσσης καί 
έκέλευον τούς ομοεθνείς να κάμνωσι χρήσιν τής 
όμιλουμένης, της ζωντανής γλώσσης, γνήσιας 
θυγατρός της αρχαίας. Αϊ γλώσσαι δεν περι
κλείονται εντός στενών γεωμετρικών κανόνων, 
άλλα μεταβάλλονται καί αναπτύσσονται. Της 
γνώμης ταύτης ήτο ό Χρηστόπουλος, ό όποιος 
όμως δέν έφαντάζετο βέβαια νά καταστήση την 
νέαν γλώσσαν όργανον επιστημονικόν, άλλα, μό
νον διάλεκτον άρμοδίαν εις τήν ποίησιν. Μέσην 
θίσιν μεταξύ τών δύο αντικειμένων συστημάτων 
κατέχει ό Κοραής, βλέπων μέν ότι όλως αδύ
νατος είναι ή εις τήν άρχαίαν γλώσσαν επάνοδος, 
άλλ άναγνωρίζων ούδέν ήττον ότι ή όμιλουμένη 
ε“χει απόλυτον ανάγκην νά κανονισθή ■ πρός τούτο 
δέ προτείνει την σύνταξιν γραμματικής καί λε
ξικού, αυτός δίδων τό ύπόδειγμα, καθ’ δ θά 
έγράφετο ή γραμματική, ύποδεικνύων δέ τό 
λεξικόν τής Γαλλικής ’Ακαδημίας ώς τύπον, 
καθ’ δν θά συνετάσσετο τό λεξικόν. Θέλει νά 
συλλεχθή άπανταχόθεν τής ελληνικής γής όλη 
ή ύπάρχουσα πολύτιμος εθνική κληρονομιά, ό 
γλωσσικό; θησαυρός, νά έκδιωχθώσιν οί ξενισμοί, 
οί κατακλύσαντες τήν γλώσσαν, άλλά συνάμα νά 
έμποδισθώσι καί οί είσρέοντες αρχαϊσμοί , οί 
καθιστώντες αυτήν άσχημότατον καί παραλογώ- 
τατον άνάμιγμα,

Ό καθηγητής κ. ΙΙαυλος (·Π'αΐ'(1 εύχαρι - 
στήθη, λέγει, πολύ έκ τού θέματος, όπερ ό 
υποψήφιος εξέλεξε, διότι παν τό άναφερόμ,ενον 
εις τήν νέαν έλληνικήν θεωρεί λίαν ενδιαφέρον, 
ούδέν ήττον δ’ ενδιαφέρον είναι καί αύτό τό πρόσω- 
πον τού Κοραή. "Αλλως δέ ό κ. ΒβαικΙοίΠΠ 
ήτο καί καταλληλότατος νά πραγματευθή τούτο 
τό θέμα- ήδυνήθη νά συμβουλευθή βιβλία σπά
νια, τά δποϊα μόνον έν ΙΙαρισίοις εύρίσκονται, έν 
τή βιβλιοθήκη τής Σχολής τών ανατολικών 
γλωσσών, γινώσκει κάλλιστα καί τήν έλευθέραν 
Ελλάδα καί τήν δούλην καί όμιλε! όχι μόνον 
τήν καθαρεύουσαν, άλλά καί τού λαού τήν 
γλώσσαν. Δεν έχει τις άλλο νά ψέξη έν τή δια
τριβή του παρά μόνον ότι έχουσι γείνει τινες πα
ραλείψεις. Μεταξύ τών γλωσσικών κακιών, πρός 
άς ήγωνίσθη δράστηρίως ό Κοραής, μία είναι καί 
ό χυ δ α ϊσμ ός , περί ού κάμνει έν τή διατριβή του 
πλειότερον σχετικώς λόγον ό κ. Βθβυάοπϊη. 
"Επρεπεν όμως κάλλιον νά όρίση καί λεπτομε
ρέστερου τί είναι Ι ίζ εΛ .Ιη η σ μ ό ς · (ενταύθα ό ύπο- 
ψήφιος αποκρίνεται ότι καί αύτός ό Κοραής δέν 
εΐχεν όλως εύκρινή περί τούτου γνώμην). Τί φρο
νεί 6 κ. Βββικίοιύη περί τών ξεν ισ μ ό »-, τής 
χρήσεως δηλαδή τών ξένων λέξεων, τάς όποιας 
ό Κοραής άποδιώκει έκ τής γλώσσης; Οί Έλ
ληνες, άφ’ ότου μάλιστα έγειναν ελεύθεροι, έχουσι

πολλήν ανάγκην νέων λέξεων, τήν δέ ανάγκην 
ταύτην πληροϋσιν άλλοι μέν παραλαμβάνοντες 
λέξεις έτοιμους έκ τού θησαυρού τής αρχαίας, 
άλλοι δέ δίδοντες εις ξένας λέξεις καταλήξεις 
έλληνικάς. Έκ τής εφαρμογής δέ τού συστήμα
τος τών θελόντων τά πάντα νά λαμβάνωσιν έκ 
της αρχαίας γεννάται τό άτοπον ότι δημιουρ- 
γούνται πολλάκις εκφράσεις ακατανόητοι*. (Ό  
υποψήφιος αποκρίνεται ότι τό περί τών ζεν ισμ & γ  
ζήτημα είναι ζήτημα άναφερόμενον εις τήν γε
νικήν γλωσσολογίαν, τό όποιον δέν ένόμισεν 
άναγκαϊον κατά βάθος νά πραγματευθή· παμ
πληθείς ξενισμοί ύπάρχουσιν εις τήν νέαν έλληνι
κήν, δέν ύπάρχουσιν όμως καί κανόνες όρίζοντες 
τήν παραδοχήν ξενισμών εις τήν γλώσσαν. Έά 
δύο λέξεων επίσης καταληπτών πρέπει βεβαίως 
νά προτιμάται ή ελληνική, αν όμως ή ξένη λέ- 
ξις είναι καταληπτοτέρα, γνωστοτέρα-, άπλή, 
τότε δύναται νά τηρήται έν τή γλώσσή ή ξένη). 
Δέν είπε τίποτε ό κ. Beaudouin περί τής γνώ
μης τού Κοραή ώς πρός τήν προφοράν καί τήν 
ορθογραφίαν. (Ό  ύποψήφιος αποκρίνεται ότι οί σύγ
χρονοι τού Κοραή λόγιοι ήσχολήθησαν καί περί 
ταύτα τά ζητήματα, άλλ’ αύτός ό Κοραής δέν 
φαίνεται νά είχεν ιδιαιτέραν τινά γνώμην ώς πρός 
αύτά). Ό  κ. Beaudouin φαίνεται οτι δέν γι- 
νώσκει τόν πρώτον τόμρν τού γαλλογραικικού 
Λεξικού τού Κοραή, όπερ έκδοθέν ¿ν έτει 1781 
τύποις Périsse, περιέχει περί πολλών ζητημά
των στοιχειά τινα θεωριών τού συγγραφέως. ’11- 
δύνατο πρός τούτοις ό υποψήφιος νά είπη πλειό- 
τερα περί τής καταστάσεως τής γλώσσης πρό 
τού Κοραή, παρέχων ύπόδειγμα έκ τής μεταφρά- 
σεως τής Ίλιάδος τού Νικολάου Λουκάνη. Δέ
χεται όμως ό κ. Girard τό διπλούν συμπέρασμα 
τού ύποψηφίου περί τού Κοραή καί τής νέας έλ- 
ληνικής γλώσσης. Είναι λυπηρόν ότι ή νέα 
γλώσσα έπανέρχεται πρός τήν άρχαίαν άπομα- 
κρυνομένη τής ίδιας αύτής φύσεως, άλλ’ ή επά
νοδος αϋτη είναι ούτως είπεϊν μοιραία, διό-π οί 
νύν "Ελληνες καταθλίβονται τρόπον τινά ύπό τού 
παρελθόντος καί ώς πρός τήν γλώσσαν καί ώς 
πρός τά άλλατού βίου.

Ό καθηγητής κ. Egger λέγει ότι είναι ή 
πρώτη φορά, καθ’ ήν έν. τή γηραιά. Σορβόννη 
συζητεϊται ειδική καί αξιόλογος περί τής νέας 
ελληνικής γλώσσης πραγματεία. Έρωτά άν ό 
κ . Beaudouin διείδε σημαντικήν διαφοράν 
ύφους καί θεωρίας μεταξύ τών παλαιοτέρων καί 
τών ύστερωτέρων έργων τού Κοραή. Διότι φαί
νεται εις τόν κ. Β· ότι αί γνώμαι τού Κοραή 
ύπέστησαν άλλοίωσίν τινα· κατ άρχάς έζήτει 
τήν έκδίωξιν τών ξενισμών καί τήν όλικήν με- 
ταρρύθμισιν τής γλώσσης. Βραδύτερου φαίνεται

* Ί δ .  τόν SeoXöyor τής 29 Δεκεμβρίου 1876 άναγρά- 
φοντα 28 μεταφράσεις τής λέζεως torpille.
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όχι τόσον δογματικός ό άνήρ καί μέ όλιγωτέραν 
επιμονήν αγωνίζεται κατά τών χυδαϊσμών μή
πως προέρχεται τούτο έκ τής φυσικής ήπιότητος 
τού χαρακτήρός του; "Αλλως δέ λέξεις θεωρού- 
μεναι ώς όχι άρχαίαι εύρίσκονται ήδη εις τόν 
σχολιαστήν τού Άριστοφάνους- τούτων δέ τών 
λέξεων ή άνεύρεσις καί συναγωγή θά άπετέλει 
άξιόλογον ειδικής διατριβής θέμα. "Οτε τό πρώ
τον ήλθεν εις τούς Παρισίους ό Κοραής, έν έτει 
1787, ή συγκριτική γραμματική τών ίνδοευρω- 
παϊκών γλωσσών δέν ύπήρχεν ακόμη· όθεν δέν 
ήδυνήθη νά άντιληφθή τού προβλήματος άπά τής 
πρώτης του αρχής ούδέ νά τό λύση μέ εκείνην 
την ακρίβειαν, ήτις θά ικανοποιεί τάς σημερινής 
μας απαιτήσεις. Διακρίνει άρα καλώς ό Κοραής 
τήν περί τόν γλωσσικόν θησαυρόν μελέτην από 
τής μελέτης τής περί τήν σύνταξιν καί τής 
περί τήν θεωρίαν τών γραμματικών τύπων; (Ό  
κ. Beaudouin αποκρίνεται ότι κυρίως περί τού 
γλωσσικού θησαυρού, περί τών λέξεων, έπραγ- 
ματεύθη ό Κοραής, άλλ’ εις τάς έπιστολάς του 
όμως συχνός γίνεται λόγος καί περί τής θεωρίας 
τών τύπων). Γραμματικής τής νέας γλώσσης 
στερούνται κυρίως οί Έλληνες. ΈπιζητεΤται νύν 
ή εις τήν γλώσσαν εισαγωγή τού άπαρεμφάτου. 
Ό Κοραής ένόμιζε τό πράγμα κατορθωτόν καί 
όμως ή έλλειψις τού άπαρεμφάτου είναι έκ 
τών άξιοσημειώτων χαρακτηριστικών τής νέας 
γλώσσης.

Ό  καθηγητής κ. ’Ιούλιος Girard επαινεί 
καθ’ όλου τήν ύπό συζήτησιν πραγματείαν, άν 
καί διαβλέπει ενιαχού δισταγμούς τού συγγρα
φέως· συχνάκις, λέγει, θά έπεθύμει ό άναγνώστης 
πλειοτέραν άνάπτυςιν. Ή στιγμή καθ’ ήν ή νέα 
γλώσσα άπεχωρίσθη άπό τής αρχαίας δέν δη- 
λούται εύκρινώς. Διά τί κατά τόν ΙΕ' αιώνα θά 
ήτο ή κατάλληλος περίστασις πρός σύνταξιν 
γραμματικής; Ό  κ. Beaudouin διήλθεν ώσαύ- 
τως έν πολλή συντομία τά κατά τόν Λουκάνην. 
(Ή  γλώσσα τής μεταφράσεως τής Ίλιάδος, λέ
ει ό κ. Β., είναι διττή· είναι άνάμιξις συντά- 
εων άρχαίων καί συντάξεων νεωτερων · τό 

άπαρέμφατον άρχίζει νά έκλείπη καί αί φράσεις 
καθίστανται άναλυτικαί. Ό  λεκτικός θησαυρός 
δέν ΰπήρξέ ποτε σταθερός, άλλά συμμετεβάλ- 
λετο κατά τάς έκάστοτε πολιτικάς μεταβολάς, 
τάς όποιας διά τών διαφόρων κατακτήσεων ύφί- 
σταντο αί έλληνικαί χώραι. Ή δέ γραμματική, 
ήτις τότε έπρεπε νά συνταχθή, θά παρίστανε τούς 
τύπους τών ονομάτων καί τών βημάτων καί τήν 
σύνταξιν τής δημώδους γλώσσης- τούτο έπραξεν 
ό Σοφιανός, άκολουθήσας τήν δημώδη γλώσσαν). 
Άλλ’ ή δημώδης γλώσσα ποικίλλει κατ' έπαρ- 
χίας, καί ή γλώσσα τού Σοφιανού π. χ. είναι ή 
γλώσσα τού λαού τής Κερκύρας. Ή διορθωτική 
εργασία, ήν έπεδίωκεν ό Κοραής, είχεν ώς βάσιν

ειδικήν τινα διάλεκτον ή τό σύνολον τών κατά 
τόπους διαλέκτων; Ώς πρός τούτο ήτο άόριστος 
ή εργασία τού Κοραή. ’Αγωνίζεται κατά τού 
λεγομένου μ α χα ροη σμ ον , καί όμως μεταχειρίζε
ται αυτόν ό ίδιος. ’Ανακόλουθος επίσης φαίνεται 
καί ώς πρός όσα λέγει περί γραμματικής ό Κο
ραής· κατ' αύτόν μόνον ώριμου γλώσσης δύνα- 
ται νά συνταχθή γραμματική, καί 6μ.ως επιζητεί 
άδιακόπως τήν δημιουργίαν γλώσσης νέας. Ό  
Δούκας καί ό Κοδρικάς είχον γνώμας όλιγώτερον 
συγκεχυμένας. (Κατά τόν κ. Ββαυάοηίη ό Κο
ραής διακρίνεται, διότι εύστόχως έβάδισε τήν μέ
σην όδόν). "Αν διχογνωμίαι μόνον έπέζησαν εις 
τό έργον τού Κοραή, αίτια είναι ότι ό άνήρ έπε- 
θύμει αύτός ό λαός νά προσπαθήση νά άπαλλαγή 
τής χυδαιότητος· είναι δέ μεγάλη ή άπλότης 
τού νομίζοντας ότι δύναται ή γλώσσα νά μεταρ-

?υθμ.ισθή επί τό άκριβέστερον καί καθαρώτερον 
ιά τών υδροφόρων καί τών αχθοφόρων. Αί ίδέαι 

λοιπόν τού Κοραή στερούνται τής άπαιτουμένης 
ακρίβειας, άλλ’ ούδέν ήττον δέν πρέπει νά κρίντ, 
τις τόν άνδρα πολύ αύστηρώς· ή φιλοπατρία 
ήτο τό κύριον ελατήριο ν πάσης ένεργείας του, καί 
είναι φιλόπατρις μάλλον ή επιστήμων ό Κοραής. 
"Επειτα, ή δυσκολία πρός σύνταξιν γραμματι
κής προέρχεται έκ τής έλλείψεως συγγραφών άξιο- 
λόγων. Οί μεγάλοι συγγραφείς δημιουργούσι τάς 
γλώσσας καί μάλιστα όταν εκείνη, ήν όμιλούσιν, 
εύρίσκεται άκόμη εις τό στάδιον τής μορφώσεως.

Ό  καθηγητης κ. ΕΓΟΪββΙ έπεθύμει νά είχεν 
άκριβέστερον όρίσει ό κ. Ββηικίουϊη τά πράγ
ματα, έφ' ών στηρίζεται, τάς μαρτυρίας, τάς 
άρχάς, ϋφ’ ών οδηγείται. Έπρεπε, τού λόγου 
όντος περί τού Λουκάνη, νά άναφέρη πλεΐστα 
χωρία τής μεταφράσεως τής Ίλιάδος, νά τά 
παραβάλω πρό; τό άρχαίον κείμενον, νά δείξη 
τών δύο γλωσσών τόν σχέσιν, τά πλεονεκτήματα 
καί τά ελαττώματα έκάστης έκ τών δύο. Περί
εργον είναι νά βλέπη τις πολιτικούς άνδρας καί 
πρακτικούς άνθρώπους έπιμένοντας εις την χρή- 
σιν τής αρχαίας γλώσσης, ποιητάς δέ προτιμών
τας τήν νέαν. Νεωτέρων ποιητών ποιήματα εις 
γλώσσαν άρχαίαν θά ήσαν όμοια προς τά ήμέ- 
τερα λατινικά στιχουργήματα, ό δέ ποιητής 
οστις ήθελε δείξει τοιαύτην περίεργον προτίμησιν 
θά ώμολόγει ότι άρέσκεται μάλλον νά είναι πά- 
τερ Φαπίνος παρά Κορνήλιος. Εντελώς άκα- 
τόρθωτον έργον έπιχειρούσιν οί πιστεύοντες ότι 
είναι πλέον δυνατόν νά άναγκασθή νά όμιλή 
γλώσσαν συνθετιχην  λαός σκεπτόμενος ά να .Ιυ - 
τ ιχ ώ ς . Θά κατωρθούτο μόνον νά παραχθή γλώσσα 
ψευδοαρ/αία, άλλόκοτος καί βεβιασμένη. Τού 
Κοραή ή μεταρρύθμισις δεν ήδύνατο νά σταμα- 
τήση οπού εκείνος έπεθύμει- καί άγωνιζόμενος 
δέ κατά τής έπανόδου εις τήν άρχαίαν γλώσσαν, 
έπανήρχετο ό ίδιος εις γλώσσαν ψευδοαρχαίαν.
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"Ο,τι χρειάζεται, είναι νά λαμβάνη τις προ 
οφθαλμών τήν χρήσιν, την καλήν χρήσιν, άλλα 
μέ εκείνην τήν περίσκεψιν, ήν είχεν ο νΆ υ£β ΐΆ 8 · 
άλλως άνερχομένη άδιακόποις ή νέα γλώσσα εις 
το παρελθόν δέν θά σταμχτήση παρά εις τήν 
αττικήν διάλεκτον τοΰ Ε' αίώνος. Ό  κ. Β. αν 
καί ε'χων τοιαύτην γνώμην, δέν φαίνεται νά 
τήν διετΰπωσε σαφώς εν τή διατριβή του.

Μετά τχϋτα ήρχισε δεύτερα σ ν τό ιά . ίε ζ ις  επί 
τής γαλλιστί συντεταγμένη; διατριβής του κ. 
Βββΐΐάοΐΐίη τής έπιγραφομένης «  Μελέτη περί 
τής νεωτέρας καί μεσαιωνικής κυπριακής διαλέ
κτου».

Σ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΤΣΣΗΣ
ΔΙΑ  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Α Ν Α Κ Δ Λ Τ Ψ Ε Ω Σ  T O T  PASTEUR

’Από τοΰ 1880 ήρξατο ασχολούμενος σπου- 
δαίως b διάσημος Pasteur περί τό ζήτημα τής 
λύσσης. Μέχρι δέ έπ’ εσχάτων είσέτι ό σίελος 
¿θεωρείτο ώς ή μόνη ουσία, έν ή ϋπήρχεν b τής 
λύσσης ιός. Ό  σίελος δέ οΰτος ένοφθαλμιζόμε- 
νος διά δήγματος ή δι’ ένέσεως ε’ν τώ ύποδο- 
ρείφ ίστώ δέν πχρήγε πάντοτε τήν νόσον, όπερ 
σπουδαία προέβχλλε κωλύματα εις τόν έλεγχον 
των διά τοΰ ίου τής λύσσης πειραμάτων καί 
τήν περαιτέρω τής νόσου σπουδήν. Τά κωλύ
ματα ταΰτα ηύξανον ετι μάλλον έκ τών δυσχε
ρείων, τάς όποιας οί πειραματισταί άπήντων 
περί τήν κατά βούλησιν εύρεσιν ΐοϋ, καί έκ τού 
κινδύνου ον διέτρεχον κατά τόν χειρισμόν λυσ
σαλέων κυνών.

Τήν πρώτην σπουδαίαν περί τού ζητήματος 
τούτου άνακοίνωσιν έποιήσατο ό Pasteur εις 
τήν Ακαδημίαν τών επιστημών τήν 30 Μαίου 
1881. Έγνώρισε δηλ: εις τούς εταίρους αύτοΰ, 
ότι, τή συνεργασία τών Chamberland, Roux 
καί Thuillier, έβεβαιώΟη ότι ή κυρία τοΰ ίοΰ 
έδρα είνε τό κεντρικόν νευρικόν σύστημα, ένθα 
εύρίσκεται έν μεγάλη ποσότητι καί δύνχταί τις 
νά συλλέξη αυτόν έν τελείως καθαρά καταστά- 
σει· έτι δέ Οτι b τής λύσσης ιός εμβολιζόμενος κα
θαρός εις την επιφάνειαν τοΰ εγκεφάλου, διά τής 
άνατρήσεως τοΰ κρανίου, γεννρί ταχέως καί ασφα
λώς τήν νόσον, έξουδετερουμένου οϋτω τοΰ μακροΰ 
τής έπωάσεως σταδίου.

Μετ’ ού πολυ δέ εΰρεν ότι εις τό αύτό άγει 
πρακτικόν αποτέλεσμα καί ή τοΰ ίοΰ τής λύσ
σης ένεσις έντός τών φλεβών, μέθοδος ευχερέ
στερου έφαρμοζομένη.

Οϋτω δέ ήρθησαν έκτοτε δύο μεγάλα κωλύ
ματα διά τήν πειραματικήν σπουδήν τής νόσου.

Βραδύτερου ό Pasteur στηριζόμενος έπί πλέον 
Τ ώ ν  200 δι’ έμβολισμοΰ γενομένων πειραμάτων.

άνεκοίνωσε τη Ακαδημία τής ’Ιατρικής (τήν 
12 Δεκεμβρίου 1882) πρακτικά πορίσματα πολ- 
λοΰ λόγου άξια, έν οίς άριδήλως καταφαίνεται 
τό πρώτον γενόμενον βήμα εις τήν άπό τής λύσ
σης προφυλακήν.

Ώς γνωστόν, έν τή σπουδή τής έν λόγω νό
σου δ Pasteur έζήτησε κατ’ άρχάς νά άνακα- 
λύψη τό μικρόβιον αύτής. ‘Ημέραν δέ τινα 
έπίστευσεν ότι εύρεν αύτό· μετά βραχύν όμως 
χρόνον άφ’ οτου περιέγραψε μορφολογικώς τόν 
οργανισμόν, όν παρετήρησεν έν τω σιέλφ, ώμο- 
λόγησεν ό ίδιος ότι ούτος ούδέν είχε τό ειδικόν. 
“Εκτοτε νέαν έχάραξεν οδόν εις τήν πειραματι
κήν σπουδήν τής νόσου ταύτης. Έσπούδασε 
φυσιολογικώς τόν ιόν, δν δέν ήδυνήθη νά δρίση 
άνατομικώς, αι δέ προσπάθειαι αύτοϋ τε καί 
τών συνεργατών του (Chamberland καί Roux) 
έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας, ώς καταφαίνεται έκ 
τής γενομένης τήν 19 καί 20 Μαίου έ. ε'. τε
λευταίας αύτοΰ άνακοινώσεως πρός τήν ’Ακαδη
μίαν τών ’Επιστημών καί τήν τής Ιατρικής.

’Εν τή ανακοινώσει ταύτη, ήν παρατιθέμεθα 
παρακατιόντες ε’ν μεταφράσει, διορή τις εΰχε- 
ρώς ότι ούδέν ήττον πρόκειται ή περί έξαλείψεως 
τής λύσσης έν μέλλοντι μάλλον ή ήττον προσ
έχει. Τής δδοΰ χαραχθείσης, δυνάμεθα άπό 
τοΰδε νά δεχθώμεν κατ’ αρχήν τό δυνατόν τής 
πραγματοποιήσεως, όσφ μάλλον ή έξαραίωσις 
τοΰ ίοΰ της λύσσης διά διαδοχικών μετεμβολι- 
σμών είνε γεγονός πειραματικώς αποδεδειγ
μένου.

Ή  εες τήν Ά κ ο εδ η μ -ία ν  
άναχοόνωαες τ ο  Δ P a s t e u r .

« Ή  γνώσις τής ποικίλης μολυσματικής δυνά- 
μεως ίων τινων καί ή άπό μολύνσεώς τίνος προ
φυλακή διά τοΰ έμβολισμοΰ άλλου τινός ίοΰ 
ήττονος δυνάμεως, είναι σπουδαίου γεγονός ούχί 
μόνον άποδεδειγμένον σήμερον έν τή ’Επιστήμη, 
άλλά καί πρακτικώς έν χρήσει. Ούτως έχόν- 
των τών πραγμάτων, εύληπτου εινε τό ένδιαφέρον 
όπερ γεννά ή έκζήτησις καταλλήλων μεθόδων 
έξαραιώσεως ( méthodes d’ atténuation ) είς 
τήν σπουδήν νέων ιών.

Διά τοΰτα λαμβάνω τήν τιμήν νά άνακοινώσω 
σήμερον είς τήν Ακαδημίαν πρόοδόν τινα ύπό 
τήν έννοιαν ταύτην, σχετικώς πρός τό ζήτημα 
τής λύσσης.

1. ’Εάν τις μεταδώση τόν τής λύσσης 
ιόν άπό κυνός είς πίθηκον καί μετέπειτα άπο 
πιθήκου είς πίθηκον, ή μολυσματική αύτοΰ δύ- 
ναμις άμβλύνεται διαρκώς έπί μάλλον μεθ’ 
έκαστον μετεμβολισμόν. Τής μολυσματικής τοΰ 
ίοΰ δυνάμεως έλαττωθείσης οϋτω διά διαδοχι
κών μετεμβολισμών άπό πιθήκου είς πίθηκον, έάν 
τις μετέπειτα έπαναφέρη αύτόν έπί τοΰ κυνός1
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τοΰ κονίκλου, τοΰ ινδικού χοιριδίου, μένει άμ- I 
βλύς τήν δύναμιν. Έν άλλαις λέξεσι δέν άνα- 
κτφ εύθύς έξ άρχής τήν μολυσματικήν δύναμιν, 
ήν ένέχει ό άπό λυσσώντος κυνός τών όδών 
ειλημμένος ιός. Έπί τοσοΰτον δέ δύναται νά 
λυθή ύπό τοιούτους όρους ή τοΰ ίοΰ μολυσματι
κή δύναμις δι’ ολίγων διαδοχικών μετεμβολι- 
σμών άπό πιθήκου είς πίθηκον, ώστε έντιθέμενος 
έν τφ σώματι τοΰ κυνός δι’ υποδερμικών ένοφθαλ- 
μίσεων νά μή παραγάγη τήν λύσσαν. Ό  έμ- 
βολισμός διά τής τοΰ κρανίου άνατρήσεως, μεθό
δου τόσον άσφαλοΰς διά τήν τής νόσου μετάδοσιν, 
οΰ μόνον δύναται νά άποτύχη, άλλά γέννα άμα 
είς τό ζώον άνοσίαν τινά πρός τήν λύσσαν.

2. Τό ιώδες τοΰ τής λύσσης ίοΰ αύξεται με- 
τεμβολιζομένου τούτου άπό κονίκλου είςκόνικλον, 
άπό ινδικού χοιριδίου είς έτερον όμοιον. Τής μο- 
λυντικής δέ δυνάμεως τοΰ ίοΰ άφιχθείσης είς το 
κατακόρυφον της έντάσεως αύτής έπί τοΰ κονί
κλου, καί άπό τούτου της νόσου μετενεχθείσης 
είς τόν κύνα, τό πάθος έκδηλοΰται έπ’ αύτοΰ 
πολύ πλέον έντονον, ή όσον ήθελεν άναπτυχθή έκ 
μολύνσεώς δι’ ίοΰ ειλημμένου έκ λυσσώντος κυ
νός τών όδών. Ύπό τοιαύτας συνθήκας τηλικαύ- 
τη είναι ή μολυντική τοΰ ίοΰ δύναμις, ώστε ένιέ- 
μενος έν τώ αίμοφόρφ συστήματι τοΰ κυνός 
μεταδίδει σταθερώς τήν νόσον θανατηφόρον.

3. Καίτοι τής μολυντικής δυνάμεως τοΰ ίοΰ 
τής λύσσης αύξομένης διά διαδοχικών μετεμ- 
βολισμών άπό κονίκλου είςκόνικλον, ή άπό ινδι
κού χοιριδίου είς έτερον όμοιον, άπαξ τής δυνά
μεως ταύτης μειωθείσης δι’ έγκεντρισμοΰ τοΰ ίοΰ 
έπί τοΰ σώματος τοΰ πιθήκου, άπαιτοΰνται πολ
λοί καί διαδοχικοί μετεμβολισμοί διά τοΰ σώ
ματος τών πρώτων ζώων μέχρις ού ό ιός άνακτήση 
αύθις τό μέγιστον τής δυνάμεως αύτοΰ. Επίσης 
ή μολυντική δύναμις ίοΰ ληφθέντος άπο λυσ
σώντος κυνός τών οδών είνε, ώς προείρηται, 
πολύ άσθενεστέρα, καί άπαιτεϊ μετενεχθεϊσα έπί 
τοΰ σώματος τοΰ κονίκλου διαδοχικούς μετεμβο- 
λισμούς δι’ άτόμων τοΰ είδους τούτου πριν ή 
φθάση τό μέγιστον τής δυνάμεως αύτής.

Διά λογικής έφαρμογής τών πορισμάτων, άτινα 
έγνώρισα ύμϊν νΰν, δυνάμεθα εύχερώς νάμεταδώ- 
σωμεν είς τούς κύνας άνοσίαν πρός την λύσσαν. 
’Εννοείται δέ, ότι ό πειραματιστής δέον νά έχη 
είς τήν διάθεσίν του ιούς λύσσης ήραιωμένους 
καί διαφόρου μολυντικής δυνάμεως, ών οί μή 
θανατηφόροι προφυλάττουσι τήν ζωικήν οικονο
μίαν άπό τών άποτελεσμάτων ιών δραστικω- 
τέρων, οί δέ τελευταίοι ούτοι έκ τής δράσεως 
τών θανατηφόρων.

Λαμβάνομεν π. χ. τόν ιόν τής λύσσης παρα 
κονίκλου, είς δν ή νόσος μετεδόθη δι άνατρή- 
σεως τοΰ κρανίου, δ  δέ θάνατος έπήλθε μετά 
στάδιον έπωάσεως ύπερβαϊνον κατά πολλάς ήμέ-

ρας την βραχυτέραν παρά τώ κονΐκλω έπώασιν. 
Τής νόσου μεταδιδομένης δι’ άνατρήσεως τοΰ 
κρανίου καί δι’ έμβολισμοΰ ίοΰ ίσχυροτάτης μο
λυντικής δυνάμεως, τό στάδιον τής έπωάσεως 
κυμαίνεται σταθερώς μεταξύ έπτά καί όκτώ ημε
ρών. Ό ιός τοΰ κονίκλου, είς δν ή νόσος έξεδη- 
λώθη μετά στάδιον έπωάσεως μακρότερον, ένο- 
φθαλμίζεται πάντοτε δι’ άνατρήσεως είς δεύτερον 
κόνικλον καί άπό τούτου είς τρίτον. Έκάστοτε 
δέ οί lot ούτοι, οΐτινες καθίστανται διαρκώς έπί 
μάλλον μολυντικώτεροι, μετεμβολίζονται είς κύνα 
τινά, όστις καθίσταται μετέπειτα έπιτήδειος νά 
άνεχθή τόν έμβολισμόν ίοΰ θανατηφόρου. ’Απο
κτά δέ ό κύων ούτος τελείαν πρός τήν λύσσαν 
άνοσίαν, είτε μεταδοθή αύτώ ή νόσος δι' ένέσεως 
τοΰ ίοΰ έν τώ φλεβικώ συστήματι, είτε δι’ έμ- 
βολισμοϋ έν τφ έγκεφάλφ μετά άνάτρησιν, τοΰ 
μολύσματος λαμβανομενου έν άμφοτέραις ταϊς 
περιστάσεσιν άπό λυσσώντος κυνός τών οδών.

Δι’ ένοφθαλμίσεων αίματος λυσσώντων ζώων, 
ύπό συνθήκας ώρισμένας, κατώρθωσα νά απλο
ποιήσω πολύ τάς τοΰ έμβολισμοΰ μεθόδους καί 
νά γεννήσω έν τφ κυνί τήν μαλιστα σταθεράν 
πρός τήν λύσσαν άνοσίαν. Θέλω δέ άνακοι- 
νώσει μετ’ ού πολύ είς τήν ’Ακαδημίαν τό σύνο- 
λον τών έπί τοΰ άντικειμένου τούτου πειραμά
των μου.

Μέγιστον δέ έχομεν συμφέρον έν τε τφ παρόν- 
τι καί μέχρι τής μεμακρυσμένης έποχής καθ’ 
ήν θέλει έπιτευχθή ή τής λύσσης διά τοΰ έμβο- 
λισμοΰ έξάλειψις, νά κατορθώσωμεν νά έπίσχω- 
μεν τήν τοΰ πάθους τούτου άνάπτυξιν έκ δηγ
μάτων λυσσώντων κυνών. Τά πρώτα έγχειρήμα- 
τα, άτινα έπί τοΰ αντικειμένου τούτου έπεχείρησα, 
μοί παρέχουσι τάς χρηστοτέρας έπιτυχίας έλπί- 
δας. Τοΰ έπακολουθοΰντος τφ ίοβόλφ δήγματι 
σταδίου τής έπωάσεως όντος μακροΰ, φρονώ διά 
τοΰτο, ότι δύναται τις νά γέννηση άσφαλώς 
τήν πρός τήν λύσσαν άνοσίαν έν τφ προσβλη- 
θέντι άτόμφ πριν ή ή νόσος μετά τό ίοβόλον 
δήγμα έκδηλοιθή.

Τά πρώτα ύπό τήν ε'ποψιν ταύτην πειράμα
τα άπέβησαν λίαν ευνοϊκά· δέον όμως πριν ή 
ή θεραπευτική τολμήση νά πειραθή τοΰ προφυ- 
λακτικοΰ τούτου μέσου καί έπί τοΰ άνθρώπου, νά 
έλέγξωμεν καί πολλαπλασιάσωμεν οσον ένεστι 
πλειότερον καί έπί διαφόρων ειδών ζώων τάς 
άποπείρας ταύτας.

Ή ’Ακαδημία θά έννοήση, ότι καίτοι τά 
πρό τετραετίας έκτελεσθέντα ύπ’ έμοΰ πολυά
ριθμα πειράματα πολλήν μοί παρέχουσιν έμπι- 
στοσύνην, μετά δειλίας δημοσιεύω σήμερον γε
γονότα είς ούδέν άλλο τείνοντα ή είς δυνατήν 
τινα άπό τής λύσσης προφυλακήν. Έάν ήδυ- 
νάμην νά διαθέσω υλικά μέσα άρκοΰντα, θά 

I ημην εύτυχής νά μή ποιήσωμαι τήν άνακοίνωσιν
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ταύτην πριν η παρακαλέσω τινάς των συναδέλ
φων μου τής ’Ακαδημίας τής ’Ιατρικής καί τής 
των ’Επιστημών ϊνα έλέγξωσι τά πορίσματα, 
άτινα προ μικρού έγνώρισα ΰμϊν. Έκ τοιαύτης 
όρμώμενος αρχής ε'λαβον τό θάρρος νά γράψω 
εσχάτως τω κ. Fallieres, ύπουργω επί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, παρακαλών αύτόν νά 
εΰαρεστηθή να διορίας επιτροπήν τινα, εις τόν 
έ'λεγχον τής οποίας νά ύποβάλω τούς κύνας, ούς 
κατέστησα άνόσους προς την λύσσαν.

Το κύριον πείραμα όπερ έν πρώτοις θέλω έκτε- 
λέσει θά είνε νά παρουσιάσω είκοσι κύνας φέ
ροντας ανοσίαν πρός την λύσσαν, οΟς θά συγκρί
νω προς ετέρους είκοσι, οίτινες θέλουσι χρησι
μεύσει ώς μάρτυρες. Θά ενεργήσω ώστε οί 
τεσσαράκοντα οΰτοι κύνες νά δηχθώσιν άλλη- 
λοδιαδόχως ύπό λυσσώντων κυνών. Έάν τά 
γεγονότα, άπερ άνεκοίνωσα ύμϊν, είσίν ακριβή, 
οϊ ύπ’ έμοϋ θεωρούμενοι ώς φέροντες άνοσίαν προς 
την λύσσαν είκοσι κύνες θά μείνωσιν άπρόσβλη - 
τοι, ε’νψ οί έτεροι είκοσι θά πάθωσιν έκ τής νόσου.

Εις δεύτερον πείραμα, ούχί όλιγώτερον τού 
πρώτου αποδεικτικόν, έκ τεσσαράκοντα κυνών οί 
είκοσι θά έμβολισθώσιν ένώπιον τής ’Επιτροπής, 
οί δέ έτεροι εϊκοσιν ούχί. Μετέπειτα θίλομεν 
μεταδώσει δι’ άνατρή'σεως. του κρανίου καί εις 
τούς τεσσαράκοντα κύνας τόν τής νόσου ιόν λη- 
φθέντα έκ λυσσώντος κυνός των όδών. Οί εϊκοσιν 
έμβολισθέντες πρό τού μολυσμού κύνες δέν θά 
μεταλάβωσι τής νόσου, -· ενώ οϊ έτεροι είκοσι θά 
άποθάνωσιν άπαντες έκ λύσσης, έκδηλουμένου 
τού πάθους είτε ύπό την παραλυτικήν, είτε ύπό 
την μανιώδη αύτού μορφήν. L .  Pas teu r».

ΓΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Είχομεν αναφέρει πρό τίνος την νίκην, ήν έν 
'Αγγλία, καττ,γαγον αί γυναίκες, κατορθώσασαι 
νά γίνωνται δεκταί εί; έξετάσεις διδακτορικάς 
έν τώ Πανεπιστήμιο» τής 'Οξφόρδης, νά λαμ- 
βάνοισι διπλώματα, καί νά άπολαΰωσιν όλων 
των έζ αύτών άπορρεόντων δικαιωμάτων έν ΐστ, 
μοίρα, πρός τούς άροενας φοιτητάς. ”Ηδη άναγι- 
νώσκομεν ότι καί άλλην σπουδαίαν έπιτυχίαν 
κατήγαγε τό ώραΐον φύλον έν ’Αμερική, ήτις 
έν πολλοΐς φιλοτιμεϊται νά ύπερβή την Ευρώπην. 
Νεανις, μαθήτρια τής νομικής έν τώ Πανεπι
στήμιο» τής Φιλαδέλφειας, άφού ύπέστη έπιτυ- 
χώς τάς έξετάσεις καί άνηγορεύθη διδάκτωρ 
τού δικαίου, άπεφάσισε νά άσκήσγι τό δικηγο
ρικόν έπάγγελμα. Άλλά τά δικαστήρια εις ά 
παρουσιάζετο δέν τ,θελον νά δεχθώσιν αυτήν 
ώς δικηγόρον, διατεινόμενα, ότι, ναι μ.έν, ού- 
δείς νόμος ά-πηγόρευεν εις τάς γυναίκας νά ά- 
σπασθώσι τό έπαγγελμα τού δικηγόρου, ούχ

ήττον όμως δέν ήτο δυνατόν νά γείνωσι 
δεκταί ώς συνήγοροι έν δικαστήριο», πρίν ή 
ειδικός τις νόμος άπονείμη αΰταίς τό δικαίωμα 
τούτο. ’Εν τούτοις ή κυρία C a rr ie  K ilg o re  -  
οϋτως ονομάζεται ή δικηγόρο;-δέν άπεθαρρύν- 
θη έκ των αρνήσεων τούτων διά των έπιμόνων 
αυτής προσπαθειών κατώρθωσε τέλος νά εύρη 
δικαστήν, όστις άπεδέχθη την αϊτησίν της, 
είπών ότι δέν είνε πλέον καιρός νά διαμφισβητών- 
ται τά δικαιώματα τών γυναικών· ότι δέν είνε 
φρόνιμον νά θέλτρ τις νά στρέψε εις τά όπίσω 
τόν τροχόν τού χρόνου καί νά διατείνηται έν τή 
σημερινή έποχή ότι δέν πρέπει νά έπιτραπή εις 
τάς γυναίκας νά άκολουθώσι τό έπάγγελμα, πρός 
τό όποίον έχουσιν έμφυτον κλίσιν, καί δύνανται 
νά τό άσκήσωσιν έπιτυχώς, έγκρατεΐς αύτού γε- 
νόμεναι διά πολλών μελετών καί κόπων.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΤΜΑ

Μία φίλη πρός άλλην :
—  Δέν ’ξεύρεις, καϋμένη Σοφία, χθές σέ κα

τηγορούσαν ότι τάχα βάφεις τά μαλλιά σου· 
’σάν νά μή τά ήγόραζες όσο θέλεις μαύρα άπό 
τόν κομ-μωτήν!

* I»

Ό ιατρός Α. συνειθίζει νά είνε πολύ ακριβός 
εις τάς έπισκέψεις του. Τού ίδιου όμως ή κόρη 
έπαθεν ίκτερον. Ό  μικρός τού κυρίου Δ. θεραπευ- 
θείς ύπό τού ιατρού Α. έντελώς, έρωτή τόν πατέ
ρα του:

—  Άφού ό γιατρό; γιάτρεψε ’μένα, γιατί δέν 
γιατρεύει καί τη κόρη του, μπαμπά ;

—  Γιατί θά τού κοστίσουν πολύ ακριβά ή, 
β ί ζ ι τ ε ς ,  παιδί μ.ου, άπαντή άναστινάζων ό 
πατήρ.

Α Λ Η Θ Ε 1  Α Ι

Ή καρδία ήμών είνε ημερολόγιου, έφ’ ού έν 
άγνοια μας έκάστη ώρα τής ζωής ήμών έγγράφει 
τάς παρατηρήσεις της. Πάν ό,τι ή,σθάνθημεν, 
παν ό,τι ύπέστημεν έπαφίνει εις τήν ψυχήν ήμ.ών, 
καί χωρίς νά τό έννοώμιν, τάς έξ αύτού έντυ- 
πώσεις, καθώς δέ τά άνθη καί ή χλόη ή καλύ- 
πτουσα τόν λειμώνα φύονται έκ σπερμάτων ύπό 
τής τύχης έκεΐ ριφθέντων, οϋτω καί τά πλεϊστα 
τών αισθημάτων καί παθών ήμών πηγάζουσιν 
έκ τών έντυπώσεων εκείνων, ών ούδέν ίχνος δια
μένει έν τή μνήμν) ήμών.

Ό Καΐσαρ ε"λεγεν ότι, προκειμένου περί με
γάλων καί παραβολών τολμημάτων, ό άνθρω
πος πρέπει νά τά ένεργή αμέσως, καί νά μή δια- 
σκέπτεται.


