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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή ειχοσσχετηρις τής ’Εφημερίδας τών Κυριών, (τ'ο τελευταίου άσμα 

| τής Καρδούτσι) (μετάφρ. Ά ρ . Καμπάνη). — Εΰρυπίδης καί Σοπεγ- 
/άουερ.—Μελεται χριτιχαί (ύπό τής δος Καλλιρρόης Άδαμιάδου διδά- 

I χτορος τής φιλολογίας). — Τό μαραμένο κρίνο (μυθιστόρημα κ. Κ. Πκρ- 
ρεν.— Έςανθηματικοί πυρετοί. — ’Ιλαρά Γ' (ύπό τής δος Άθηνας Βχ- 

: σιλιάδου, ιατρού).—Συνταγή.—Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς. Τό μαύρο 
κρύσταλλο: (Ιπίβΐΐβ Μβιιδββ' μετάφρασις δος Είρ. Νικολαΐδου).

Η ΕΙΚΟΣΣΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ
’Εάν κάθε ήμέοα δπου πέρνα άφίντ] όπισω της καί όλι- 

γην άπό τήν ύπαρξίν μας, τ ί άφίνουν λοιπόν όπίσω των εί- 
κοσιν έτη ολόκληρα ζωής πνευματικής, ζωής, ή οποία περι
κλείει δ,τι ωραιότερου καί εύγενέστερον υπάρχει είς τόν 
άνθρωπον· ‘Ό ταν μ-άλιστα ή ζωή αυτή φω τίζετα ι άπό τό 
ιδιαίτερον φως ενός μεγάλου ιδανικού, δταν ή ζωή αυτή 
¿μέτρησε τά  είκοσι αυτά έτη μέ ένα μέτρον προόδου, δταν 
έβάδισεν, ό'χι είς τούς άνοιγμένους καί ρυμοτομημένους άπό 
τήν παράδοσιν δρόμους, άλλ ’ ήνοιξεν άλλους, νέους, ίδικούς 
της, δέν λογαριάζεται ώς ζωή διπλή, ως ζωή είς τήν οποίαν 
έξοδεύομεν, θυσιάζομεν, σπαταλώμεν δλην τήν δύναμ.ιν μέ 
τήν οποίαν ή φύσις μ.ας έπροίκισεν, δλ.ον τό φως του πνεύ
ματος, δλον τό σθένος τής ψυχής ]

Είκοσι έτη άγώνος, είκοσι έτη πίστέως καί έλπίδος είς 
ενα αΰριον καλλίτερου τής χθές, είκοσι έτη πάλης εναντίον 
τής προλήψεως, τού ίσχυροτέρου καί πλέον άκαταμαχήτου 
τών εχθρών, είκοσιν έτη παιάνων καί θουρίων καί σαλπι- 
στηρίων ασμάτων εξεγέρσεως, είκοσι έτη δράσεως ύπό τήν 
δίαν πάντοτε σημαίαν, δέν είναι πλέον μια ζωή άτόμου

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 1 
ί εΰθύνεται ή συντάκνις αυτών

Κ ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Η
Τάπεμπόμενα ήμΓν χειρό- 

(γραρα δημοσιευόμενα ή μή 
' δέν επιστρέφονται. — Ά νυπ ό-  
ί γραφα καί μή δηλούντα τήν 
! διαμονήν τής άποστελλουσης 
! δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- 
ίγελ ία  άφορώσα είς τάς Κυ- 
( ρίας γίνεται δεκτή.
? Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
! σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
¡γραμματόσημου 50 λεπτών 
(πρός έκτύπωσιν -ιέας ταινίας.
#  #

μόνη καί μία προσπάθεια καί μία δύναμις, ά λ λ ’ ένα σύνα- 
λον δυνάμεων καί προσπαθειών, τάς οποίας αιώνες πιέσεων 
καί αδικιών κυοφορούν καί αί όποίαι αίφνης άφυπνίζονται, 
λαμβάνουν ζωήν καί επιβάλλονται είς μ.ίαν συνείδησιν.

Ή  άνθρωπότης τάς συνειδήσεις αύτάς, αί ύποΐαι συνοψί
ζουν ό'νειρα καί πόθους τών πολλών, αί όποΤαι άναλαμβά- 
νουν αύτεπαγγέλτως τόν άγώνα τής πραγματοποιησεως τών 
πόθων τούτων, αί οποΐαι γίνονται οί διερμηνείς καί οί ύπέρ- 
μαχοι τών κοινωνικών μεταβολών καί μεταρρυθμίσεων, τάς' 
¿πολέμησε, τάς κατεδίωξε καί άντέταςεν είς τάς προσπά
θειας των μιαν επίμονον άρνησιν.

Είναι, βλέπετε, είς τήν φύσιν τού άνθρώπου νά μή άφίνν) καί 
άπαρνήται εύκολα καί τά  δεσμά του άκόμη. Καί δεσμά διά 
τήν άνθρωπότητα δλην είναι αί συνήθειαι καί αί παραδόσεις 
καί ή τυφλή π ίστις είς τά  παραδεδεγμένα. Αδιάφορου, δν 
είς τάς συνήθειας αύτάς πίπτουν έκατόμβαι άπό άνθρώπινα 
θύμ-ατα, άπό ο,τι άγαπώμεν καί έχομ,εν έκλεκτότερον καί 
πολυτιμότερον είς τήν ζωήν. ’Αδιάφορου, άν καί αυτή ή ζωή 
μ.ας πέρνα ολόκληρος άχρηστος καί άσκοπος, χωρίς φώς καί 
χωρίς χαράν, διότι μοιρολατρικώς ύφιστάμεθα τήν επιβολήν 
τού καθεστώτος.

Διά τάς γυναίκας ιδίως ή δουλική καί άνεξέταστος υπο
ταγή είς τάς συνήθειας, είναι άκόμη ίσχυροτέρα. Ή  έπί 
αιώνας καταδίκη είς πνευματικήν στασιμότητα καί άδρά- 
νειαν άφήκεν έπί τής γυναικείας ψυχής ισχυρότατα ϊχνή. Διά 
τάς Έλληνίδας μάλιστα, αί όποΐαι άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων έζησαν άπομ.ακρυσμ,έναι εντελώς άπό τήν κοινωνικήν 
καί πνευματικήν ζωήν, διά τάς Έλληνίδας, τάς οποίας ή 
’Ανατολική παράδοσις έκράτησεν όπίσω άπό τά  σίδερα τού
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γυναικωνίτου τόσους κατά σειράν αιώνας, διά τάς Έ λληνί- 
δας, εις τάς οποίας ό Βυζαντινός χριστιανισμός διεξεδίκησε 
και αύτήν άκόμ.η τήν ύπαρξιν ψυχής, δ ι ’ αύτάς ή συνήθεια 
είναι θρησκεία, εις την όποιαν έμ.μ,ενουν προσκολλημέναι μ.έ 
θυσίας ανυπολογίστους διά την ευτυχίαν ίω ν  την άτου.ικήν 
καί την οικογενειακήν.

Φυσικά εις στενόν κύκλον υπήρξαν καί υπάρχουν αί προ- 
οδευτικαί. Χάρις εις την φυσικήν εύφυίαν καί άντίληψιν των 
μάλλον ανεπτυγμένων ύπήρξε καί εις την Ε λλάδα η εκλε
κτή όμάς, ή οποία έζήτησε κατά τά  εί'κοσιν αυτά έτη εις 
τό φως της επιστήμης καί της τέχνης καί των ωραίων έν 
γένει ιδανικών την έξύψωσιν του οίκου, την άναγέννησιν αύ- 
τής τής φυλής.

Ά λ λ  ’ ή μεγάλη πλειονότης, αλλά τά  πλήθη τά  πολλά, 
τά  σκορπισμένα εις όλα τά  σημεία του ορίζοντας κωφεύ 
ακόμη είς την φωνήν της άφυπνίσεως. Τό σάλπισμα του ει
κοσαετούς κηρύγματος έπέρασεν επάνω από τάς πολλάς ψυ- 
χάς, χωρίς έ'να νά εξεγείργ παλμόν, μίαν νά κίνηση χορδήν 
Ή  ενέργεια ή συγκεντρωθεΐσα τόσους τώρα αιώνας, είς τάς 
γυναικείας καρδίας μένει αδρανής, δεν θέλει νά διάρρηξη τά  
δεσμ,ά τ·75ς συνήθειας καί της παραδόσεως καί νά ζητηση είς 
έαυτην την δύναμιν, την οποίαν της άρνοΰνται καί την οποίαν 
άπό κακήν συνήθειαν θελει καί αύτη νά άγνοή.

’Α ντί νά ζητηση νά άκολουθήση τόν νέον δρόμον, τόν ό
ποιον καταυγάζει ένα γλυκοχάραγμα άληθείας καί χαράς, είς 
τόν όποιον νά φέρη καί τόν άνδρα,τόν συχνά άποπλανώμενον 
καί παοασυρόμενον άπό τάς πολλάς ελευθερίας καί τά  τρελλά 
πάθη, ακολουθεί μάλλον αυτόν είς τούς κρημνούς, όπου συν
τρίβεται καί καταστρέφεται μαζή του.

Ή  νίκη δι ’ αυτό είς τόν εικοσαετή αυτόν αγώνα μια 
δημοσιογραφικής γυναικείας ζωής δεν έσκόρπισεν ακόμη ολό
κληρον τό φώς της. Ή  νίκη, εάν σποραδικώς εδώ καί έκεΐ 
έ'καμεν έως τώρα την έμφάνισίν της, δεν έγκατεστάθη α 
κόμη όριστικώς, ού'τε περί τόν ιερόν βράχον, τόν όποιον μία 
γυναικεία θεότης έδόξασε καί άπηθανάτισε, ού'τε άνά την 
λοιπήν Ε λλάδα  την οποίαν τόσαι μοΰσαι καί τόσαι ώ- 
εάϊαι καί ηρωίκαι γυναικέϊκι μορφαί έστόλισαν καί έύαλαν.

Ο ΡΕ«ΙΜ ΚΜ Ο ί
ΕΝ ΤΗ ΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ·

Πίτο η μελαγχολικωτέρα ώρα της ημέρας άλλά καί ή 
κ α τ ’ εξοχήν ρεμβώδης καί η μάλλον γοητευτική. Πρό έμοΰ 
έξετείνετο διπλή σειρά όρέων, άτινα ύψοΰντο φαιά, άγρια 
καί απειλητικά, ώσεί θέλοντα νά διακό όωσι την συγκοινω
νίαν μ.ετά του λοιπού κόσμου,ενώ είς τό βάθος του όριζοντος, 
πρός δυσμάς μόλις διεκρίνοντο κυανά καί διαφανή υπό τούς 
ατμούς τήε δύσεως χαμηλά, οίονεί ταπεινούμενα πρό του 
κατερχομ-ένου μονάρχου.

Ό  άήρ τής εσπέρας έψυχραίνετο καί παρά την άπειοον 
του ούρανοΰ γλυκύτητα, μελαγχολία κκτελάμβανε την ψυ
χ ή ν  ένόμιζέ τις ότι ή φύσις έρρίγει πρό του μεγάλου δρά- 
μ^τος, του τελούμενου καθ ’ έκάστην καί συμβολίζοντος τόν

θανατον τοΰ ΓΙαντός. Ά λλ  ’ οΐαν πανήγυριν φωτός καί χρω
μάτων κατελειπεν ό δύων "Ηλιος ό'πισθεν αύτοΰ. Μεγάλαι 
χρυσαϊ λωρίδες διεσχιζον τόν ορίζοντα, όμοιαι προς τά  ρείθρα 
μυθώδους τινός Πακτωλού, άλλαι έρυθραΐ, όμοιαι πρός γλώσ
σας πυρκαΐάς, συνεδυάζοντο θαυμασίως πρός τό βαθύ κυα>- 
νοΰν του στρερεώμ.ατος καί τό ίόχρουν τών νεφών. Θά έ'λεγέ 
τις οτι η φυσις επεθυμει να στρώση διά ρόδων, ίων καί χρυ
σάνθεμων την κλίνην η τόν τάφον του προαιώνιου έραστοΰ 
της. Και η άπειρος δυναμις τοΰ ωραίου συνελάμβανε, συνε- 
κλονει, συνετάρασσε την ψυχήν.

Τοτε έστρεψα άποτόμως τό βλέμμα είς την απέναντι α
νατολήν και η αντιθεσις ητο τόσω μεγάλη, ιόστε μ.οΰ έπρο- 
ςενησε ταραχήν. Από τών όρέων, χιονοσκεπών, μεσοΰντος 
τοΰ θέρους, ειχον επισωρευθή τά  νεφη, άλλοΰ μέλανα εντε
λώς, άλλοΰ υπόφαια διαστιζόμενα ύπό άλλων λευκών καί 
ελαφρών, ως πτίλωμα πτηνοΰ· όλη η μονότονος καί απελ
πιστική κλίμαξ τών αποχρώσεων τοΰ φαιοΰ,ητις ηπλοΰτο έκεΐ 
άπαθής είς τάς πέριξ καλλονάς, βαρεία όπως ή χειρ τοΰ πε
πρωμένου. 'Ολόκληρος ή είκών ητο κάτι τ ι ως όψις άπηλπ ι- 
σμενου και είχε την εκφρασιν αορίστου πόνου έγκεχαραγμέ- 
νην έπ ’ αυτής.

Ητο η μυστυριωδης γλώσσα, ήν όμιλεΐ ή Φύσις πρός 
ημάς, όταν βυθισθώμεν είς την παρατηρησίν της. Καί α ί δύο 
εικόνες συνεβολιζον δ ι ’ εμέ τάς δύο ποιητικάς αντιλήψεις, 
ώς βλέπομεν αύτάς έν τή παγκοσμίω φιλολογία. Διότι οί 
ρ.εν εκ τών ττοινιτών ¡Λονον το ώρκίον αισθάνονται έν τν} <ρύ- 
σει, περιγράφουσι δέ καί άναλύουσιν αύτό είς τάς μυρίας 
αυτοΰ αποχρώσεις, οπως το ηλιακόν φώς αναλύεται ύπό τοΰ 
πρίσματος· εις τας πραζεις τών άνθρωπων βλέπουν μόνον τά  
αιώνια πρότυπα τοΰ άγαθοΰ, καί οί αγώνες τοΰ βίου δι ’ αυ
τούς είναι τό γλυκοχάραγμα τών θριάμβων.

Ο "Ομηρος, ό Σοφοκλής, ό Πίνδαρος καί έν τοΐς νεωτέ- 
ροις χρόνοις ό Γκαΐτε είναι τά  τελειότερα πρότυπα τής αίσιο- 
δόξου ταύτης άντιλήψεως τοΰ βίου, την οποίαν θά ήδύνατό 
τις καί Ε λληνικήν ν ’ άποκαλέση.

’Άλλοι τουναντίον δεν συγκινοΰνται ύπό τών φυσικών καλ
λονών, βλέπουν μόνον τάς όδύνας, τάς πικρίας, τάς άτελείας 
τοΰ ανθρωπίνου βίου, τούς πολέμους καί τάς διαμάχας.

Ό  Ευριπίδης, ό Λουκρίτιος έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις, ό Βύ- 
3ων, ό ΕθθραΓ(Β,ό Όβΐίΐΐβ έν τοΐς νεωτέροις,έπί τή θέα τών 
φυσικών καλλονών αισθάνονται ζωηρότερον ακόμη τούς πό
νους τής άνθρωπότητος. Δ ι’ αυτούς ό άνθρώπινος βίος είναι 
αγών αιώνιος, άνευ ηρεμίας, άνευ έπιτυχίας, άνευ σκοποΰ.

Παρά τό άσμα τής άηδόνος ακούεται όδυνηροτέρα ακόμη 
ή κραυγή τών πονούντων, καί ή θέα τοΰ αιωνίου κάλλους καί 
τής αίωνίας νεότητος τής φύσεως, άπαθοΰς είς τάς ήμετέρας 
όδύνας, κάμνει πικροτέραν την έντύπωσιν τών άπηλπισμ-ένων 
προσωπων, ένώ ή φιλοσοφία» βαθυτέρα τής ποιήσεως, έμψυ- 
χόνει τήν φύσιν, ακούει κάτι τ ι μυστικόν καί αγωνιώδες, τό 
όποιον έξέρχεται έκ τοΰ βάθους αυτής έν τή νεκρική τής 
νυκτός σιγή καί διά τής γλώσσης τής θυέλλης καί τοΰ κεραυ- 
νοΰ διηγείτα ι ήμΐν τήν πάλην τών στοιχείων πρός άλληλα.

Οί αρχαίοι ημών πρόγονοι τάς δύο ταύτας αντιλήψεις τοΰ
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βίου είχον συμβολίσει είς τά  πρόσωπα τοΰ Δημοκρίτου, τοΰ 
αιωνίως φαιδροΰ καί είρωνος καί τοΰ 'Ηράκλειτου τοΰ αιω
νίως μεμψίμοιρου καί μελαγχολικοΰ.

Αρχαία θεωρία τήν μέν φαιδράν τοΰ βίου άντίληψιν άπε- 
διδεν είς τόν εύφυά, τήν δέ μελαγχολικήν είς τόν εύαισθη- 
τον, ένώ παραδόξως ή απαισιοδοξία ή ό πεσσιμισμος, δια 
νά μεταχειρισθώ λέξιν, τήν όποιαν καθιέρωσεν ή συνήθεια, 
μετεβλήθη είς φιλοσοφικόν σύστημα ύπό ανθρώπου, ό όποιος 
είναι έν έκ τών βαθυτέρων πνευμάτων τοΰ ήμετερου αιώνος 
καί, παρά τήν έμβρίθειαν, διαυγέστατος είς νοήματα, είνε 
όμως κ α τ ’ έξοχήν μισάνθρωπος, άκαρδος καί έγωΐστής.

Ήνοήσατε βεβαίως ότι πρόκειται περί τοΰ Σοπεγχάουερ.
Πεσσιμισμόν έχομεν τριών ειδών. Τόν πεσσιμισμόν τής 

ποιήσεως, ό όποιος είναι αποτέλεσμα ύπερευαισθησιας, τον 
πεσσιμισμόν τοΰ χριστιανισμοΰ, ή'τοι τήν αποστροφήν προς 
τόν παχυλόν ύλισμόν τής κολασμένης αρχαιότητας, καί τέλος 
τόν φιλοφικόν πεσσιμισμόν, τόν ζητοΰντα ν ’ άποδείξγ ότι τά  
πάντα είνε αγών, πόνος, πικρία καί διά τοΰτο ό θάνατος είνε 
προτιμότερος τής ζωής, τόν άπαίσιον μηδενισμόν τοΰ πνεύ
ματος, τοΰ ζητοΰντος ν ’ απόδειξή είς ημάς, ότι είνε έ'νσαρκον 
τό μ.αΰρον φάντασμα τό όποιον βλέπει ένώπιόν του καί τοΰ 
όποιου έν τή ιστορία τοΰ πνεύμ.ατος προεξάρχει ό Σοπεγ
χάουερ.

( Μεταξύ τοΰ ήμ-ετέρου Εύριπίδου καί τοΰ Σοπεγχάουερ η 
αναλογία είναι προφανής. Άμ.φότεροι έ'χουν τήν μεγάλην δυ- 
ναμιν τής άναλύσεως καί αισθάνονται τήν αύτην εύχαρι- 
στησιν είς τήν περιγραφήν τοΰ έλεεινοΰ καί τοΰ φρικωόους. 
Άμφότεοαι έ'σχον πικράν τήν οικογενειακήν ζωήν καί τοΰτο 
εξηγεί τό μ-ΐσος αυτών πρός τάς γυναίκας. Δεν άπαντώνται 
ύπό τοΰ ωραίου καί τοΰ μεγαλοπρεπούς, μ.ε την δυναμιν 
έκείνην τοΰ πνεύμ-ατος,ή όποία δίκην χαλύβδινης λεπιδος δια
σχίζει τόν πέπλον τών φαινομ.ένων διά νά είσελθή βαθεια 
μ.έσα είς τήν ουσίαν τών πραγμ.άτων. Ήννόησαν άμφότεροι 
ότι αί βαθύτεραι πληγαί είναι έκεΐναι τάς οποίας σκεπάζει 
ή πορφύρα καί ότι ή ανθρώπινη καρδ'.α δυν.αται να κτυπά 
τόσον εύγενώς είς τό μ.έγαρον όσον καί είς την καλυβην.

"Οπως ό Σοπεγχάουερ ούτω καί ό Ευριπίδης είχεν έμ,πο- 
τισθή ολην τήν φιλοσοφικήν άνάπτυξιν τής έποχής του. Την 
έμ,πνευσιν δεν άνέμ,ενεν μ,όνον παοά τοΰ Διονύσου, iva μετα- 
χειρισθώμεν τήν έκφρασιν τοΰ Nietcsche· τό Διονυσιακόν 
στοιχεΐον, ήτοι τό στοιχεΐον τής περιπαθοΰς λυρικής εμπνευ- 
σεως, όλίγην έπιρροήν έχει έπ ’ αύτοΰ. Παρ’ αύτώ επικρατεί 
ό Απόλλων, ό θεός τοΰ φωτός, τής ήρεμου καί καθαράς γνώ- 
σεως, ό όποιος δεικνύει είς αυτόν τάς πικρίας τής ζωής, τας 
άτελείας τής θρησκείας, τά  πάθη τών άνθρωπων.

Γνωοίζου.εν ότι ήτο μαθητής καί φίλος τοΰ Σωκρατους και 
τοΰ Άναξαγοψου, ένώ άλλη παράδοσις παριστή αυτόν εις 
ήμ.άς γνώστην βαθύν τής φιλοσοφίας τοΰ Ηρακλείτου, και 
ή φιλοσοφία αύτη, ή διδάσκουσα ότι τά  πάντα  παρέρχονται 
καί οτι είναι φευγαλέοη ονειρον, έπεδρασε πολυ επί τοΰ μ.ε- 
λαγχολικοΰ αύτοΰ χαρακτήρος.

Ή  βαθυτέοα όμ,ως α ιτ ία  τής μελαγχολίας αύτοΰ όπως καί 
τοΰ Σοπεγχάουερ είνε ή έλλειψις πίστεως είς τό άγαθόν καί

τήν δικαιοσύνην. Είς τήν άνθρωπίνην δικαιοσύνην δεν επί- 
στευε, τήν δέ άνωτέραν έξήρτησεν έξ ενός πραγμ.ατος προ
φανώς τόσον άδυνάτου όσον είναι ή εμ.φάνισις τοΰ απο μη
χανής Θεοΰ, είς τήν οποίαν ούτε αύτός, ούτε οι σύγχρονοι του 
ήδύναντο νά πιστεύωσι, καί ήτις έτεθη μ.ονον χαριν τής 
τεχνικής τελειότητος τοΰ δράματος, ώς φαίνεται και εκ τοΰ 
κατωτέρω άποσπάσματος αύτοΰ παρά τώ  Στοοαιω : 

αΔοκεΐτ’ έπειδάν τ ’ άδικήμ.ατα είς Θεούς 
πτεροΰσι, κ ά π ε ιτ ’ έν Διός δέλτου πτυχαϊς 
γράφειν τ ινά  αύτά, Ζήνα δ ’ είσορώντα 
έν θνητοΐς δικάζειν ; Ούδ ’ άν ο Ουρανός πας 
έξαρκέσειεν Διός γράφοντος τάς άνθρωπων 
άμ,αρτίας, ούδ ’ αύτός πεμ-πειν εκαστω 
δίκην.

"Οπως καί ό Σοπεγχάουερ ούτω καί ό Ευριπίδης παρεγνω- 
ρίσθη ύπό τών συγχρόνων αύτοΰ, άλλ ’ όπως ο I ερμ.ανος φ ι
λόσοφος, άντέταξε περιφρόνησιν είς την περιφρόνησιν. Ησθα- 
νετο έν έαυτώ τήν άνάγκην νά δημ.ιουργησν) νεον είδος τρα
γωδίας,έν τή  όποια νά έκφράσγ τάς ιδέας αυτοΰ περι κοινω
νίας καί θρησκείας. ‘ II μ.εγαλοφυία, λεγει ό Σελιγγ, ζή δια 
τής άντιθέσεως καί δεν δημ,ιουργεΐ είμή άφοΰ καταστρεψγ. 
Τά πρόσωπα τών δραμ-άτων αύτοΰ δεν ε'χουσι την πλαστι
κήν ενότητα τών χαρακτήρων τοΰ Σοφοκλεους, ούτε τό τρα
γικόν μ.εγαλεΐον έκείνων* είναι ώς έπί τό πλεΐστον γυναίκες 
τάς όποιας τό πάθος συγκλονίζει, οπως ή θύελλα τα  δέν
δρα τοΰ δάσους. Καί ή δραματική πλοκή ύπολειπεται κατα 
πολύ τής τεχνικής τελειότητος τών δραμάτων τοΰ Σοφο- 
κλέους. 'Ο Όρέστης αύτοΰ δύναταί τις νά εΐπγι ότι δεν εινε 
δράμ-α, είνε μ,όνον ή περιγραφή τούς πάθους ενός άνθρωπου, 
ό όποιος έκτύπησε,νομ.ίζων ότι είναι ή τιμ.ωρός χειρ,την οποιαν 
εξέλεξα ν οί Θεοί, καί έπειτα  αισθάνεται ότι έάν ή χειρ ύπήρ- 
ξεν άρκετά ισχυρά διά νά κτυπήσγ, ή καρδια δεν δυναται 
νά ύποστή τό βάρος τοΰ έγκλήματος.

Τά πρόσωπα τής παραδόσεως άπεγύμνωνε παντός τραγι
κού μεγαλείου. Παραβάλετε τήν Άνδρομάχην τοΰ Εύριπίδου 
πρός τήν Άνδρομάχην τοΰ 'Ομήρου. Ή  τελευτα ία  αύτη εί-

Λ ^ ^  Λ  Μ  /  ♦ Τναι βασίλισσα, απολαυουσα τοΰ σεοασμ.ου πάντων, είναι ω
ραία, φιλομ,ειδής καί ή θαυμ,ασία αίγλη τοΰ κάλλους καί τοΰ 
μ.ειδιάματός της ρίπτει θειον φώς έπί τής τραγικής σκηνής 
τοΰ χωρισμοΰ άπό τοΰ "Εκτορος. ’Ίδωμ.εν την Άνδρομάχην 
τοΰ Εύριπίδου. Νομίζει τις οτι άκούει τόν φοβερόν ρόχθον 
τοΰ ποταμού τής μεταβολής τών άνθρωπίνων πραγμ.άτων, ό 
όποιος διέρχεται παρασύρων δ,τι εύρίσκει ένωπιον αύτοΰ ω- 
ραΐον, ύψηλόν, εύγενές.— Ή  βασίλισσα είναι δούλη εν τή 
σκληρά δουλεία τών άρχαίων χρόνων, ήτις ούδέ τής τιμ.ής 
τών αιχμαλώτων έφείδετο, έρωμ-ένη άνδρός, τοΰ όποιου ή 
νόμιμος σύζυγος ποτίζει αύτήν όλον τό δηλητήριον τοΰ έξευ- 
τελισμ-οΰ καί τής περιφοονήσεως, τοΰ όποιου είνε ικανή γυνή 
ραδιούργος καί γυνή ζηλότυπος. Είνε τέλος μήτηρ, ώ τής 
δυστυχούς μ,ητρότητος ύπό τοιαύτας συνθήκας.

Καί έπειδή πας άνθρώπινος έγωΐσμός καί παν άλλο α ί
σθημα άπενεκρώθη έν αύτή, διά νά τήν βασανίσουν περισσό
τερον, θέλουν νά φονεύσουν τό τέκνον της. Τά πάντα ρεΐ,
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Καί ή'δη εκτυλίσσεται η φοβερά τραγωδία τής δοκιμαζό
μενης μητρικής στοργής. Ή . Ανδρομάχη δέν είναι βασίλισσα, 
είναι ή πάσχουσα καί άγωνιζομένη μητρότης, έχεt κάτι τ ι 
άπό την όρμήν της αλόγου φύσεως, επί της οποίας η ανθρώ
πινη γνώσις ρίπτει άπαίσιον φως, η κραυγή ητις εξέρχεται 
έκ του στήθους της είναι κραυγή, ητις εξέρχεται έκ του βά
θους της φύσεως ολοκλήρου, έκεϊ ένθα το παν δημιουργεϊται 
χάριν του παντός καί καταβιβρώσκεται ύτό του παντός, ένώ 
ή μητηρ, ή οποία νομίζει βτι έγέννησε Stà την αιωνιότητα 
χάριν της ζωής καί δχι χάοιν του θανάτου, άφίνει κραυγήν 
άπαισίαν εις τό κενόν.

Ή  Εκάβη είναι καί αυτή τό ζών έρείπιον ενός ολοκλήρου 
καταπεσόντος κόσμου. Τό γήράς της διηγείται όλην τήν 
ιστορίαν της Τροίας. Ώς μήτηρ καί σύζυγος καί μάμμη ¿δο
κίμασε τάς πικρίας, τάς οποίας μία γυνή δύναται νά ύπο- 
στή. Καί τέλος σύρεται εις τούς πόδας τοΰ νικητοΟ ζητούσα 
δικαιοσύνην καί έκδίκησιν διά τήν δολοφονίαν του υίοΰ της.
m \ / c ~1κ πκντκ  ρει.

Τά δράμ.ατά του βρίθουσιν ύβρεων πρός τούς αρχαίους Θε
ούς. Δεν δύναται νά δημιουργήσγ ίδικόν του ιδανικόν κόσμον 
ιδιαίτερον, οπως ό Σοφοκλής καί ό ΙΙίνδαρος καί ν ’ άνα- 
στρέφηται έν αύτώ, αδιαφορών διά τάς αντιφάσεις τής παρα- 
δόσεως. Θελει τήν αλήθειαν δι" εαυτόν καί διά τούς άλλους 
καί προσπαθεί νά όδηγήσγι τούς συγχρόνους έκεϊ δπου εβλε— 
πεν άνατέλλον δ ι’ εαυτόν τό γλυκοχάραγμα νέας θρησκείας. 
Τήν άρνησιν της ζωής τήν άφιέρωσεν εις έν ιδανικόν εύγενές, 
έδίδ αξε καί αυτός ως καί ό Σοπεγχάουεο έν τω  Τππολύτω. 
Ά λ λ  ’ οί σύγχρονοί του δεν τόν παρηκολούθησαν, δεν τόν 
ήννόησαν. Καί έννοήσας τέλος τό μάταιον των προσπαθειών 
του εις τό τελευταϊον αύτοΰ δράμα, τάς Βάκχας, άρνεΐται 
έντελώς τάς πρώτας αύτοΰ θεωρίας. Τά πάντα ρεϊ.

Ή  μεγάλη όμως του Εύριπίδου αρετή,ώς καί του Σοπεγ- 
γάουερ, είναι οτι έδίδαξαν τήν αγάπην πρός τούς ταπεινούς 
καί τούς δυστυχείς.

"Οταν κλίν/) κάνεις τήν κεφαλήν διά νά μελετήσν] τόν πό
νον του δυστυχούς αισθάνεται έξαφανιζόμενον τό χάσμα, τό 
χωρίζον αυτόν ά π ’ αύτοΰ· έννοεϊ ότι μία καί ή αυτή ανθρώ
πινη φύσις είναι ή βασανιζομένη έν έκείνω καί ή ιδέα οτι 
ίσως ή ιδία συμφορά κρέμαται έπί της κεφαλής του τόν κά- 
μνει νά συμπονή μ ε τ ’ αύτοΰ.

Μετά τόν μεγαλορρήμονα Αισχύλον, μετά τόν Σοφοκλέα 
τοΰ οποίου « τά  χείλη έφίλησαν αί Μοΰσαι » διά νά με- 
ταχειρισθώ τήν φράσιν νεου έλληνος ποιητου, έ'χομ.εν τόν 
Εύριπίδην άπλοΰν καί έμβριθή, περιπαθή καί φιλόσοφον. 
Μετά τόν λυρισμόν του ιδανικού, τήν πεζήν καί όδυνηράν 
πραγματικότητα.

'Ομοίως έν τή νεωτέρα φιλολογία μετά τόν 'Ρακίνα, 
τόν Corneille, τόν Γκαϊτε, έ'χομεν τόν Ibsen, τόν Haup- 
tman, τόν Τολστόη. O Nietcsche έδιδαξεν ήμας τήν 
αίωνιαν έπιστροφήν τοΰ Όρ.οίου καί ή άνθρωπότης φαίνεται 
έπαναλαμβάνουσα έαυτήν διά μέσου των αιώνων.

Οί Ελληνικοί Θεοί άπέστρεφον τό πρόσωπον από τοΰ 
ανθρωπίνου πόνου. Ή  Ά ρτεμ ις άποστρέφει τό πρόσωπον

αυτής από τοΰ Ιππολύτου άποθνήσκοντος διά νά ρ.ή μολύνν) 
τά  θεϊα μάτια της ή αγωνία τοΰ θνητού. Ό  Άμφιων 
βλέπων τόν Ή ρακλέα, ό όποιος τόσον πολύ είχεν άγω- 
νισθή χάριν τοΰ άγαθοΰ, έν τή  παραφροσύνη αύτοΰ νά 
παρωδή οίκτρώς τούς άθλους του, φονεύων τά  τέκνα του 
λεγει : « Ζεΰ, ειρ.αι ασθενής, γέρων, ό δυστυχέστατος
ίσως των θνητών, ά λ λ ’ είρ.αι ανώτερος σοΰ, διότι δεν ¿γνώ
ρισες τόν οίκτον ».

Πόσον φαίνεται προαισθανόμενος ό Εύριπίδης ένα θεόν, ό 
οποίος θά ύψωνε τήν άνθρωπίνην φύσιν μέχρι τής θείας διά 
τής ευσπλαγχνιας πρώτον καί διά τοΰ πόνου έπειτα . Καί 
ή εύσπλαγχνια διδάσκει αύτόν τήν μεγάλην αλήθειαν μέ
χρι τής όποιας δεν ήδυνήθη νά φθάσγ ή μεγαλοφυ'ία τοΰ 
Πλάτωνος καί τοΰ Άριστοτέλους. Πρώτος ό Εύριπίδης ήν- 
νόησε τό φοβερόν άδικον τής δουλείας. « Ό  δοΰλος, λέγει, 
είνε ίσος πρός τόν έλεύθερον, έάν ήνε δίκαιος καί αγαθός».

(*Αηδ την περί Πεσσιμίσμον μελεΧην της διδάκτορος 
Κ«λλιοόιις Άδα̂ ιίδονλ

ΤΟ ΜΑΡΛ1ΗΕΝ03Μ ΚΡΪΝΟΝ
(Συνέχεια)

Μία θειά, πτωχή , ή όποία είχεν αναθρέψει τήν μητέρα 
τής Ά ννας, ή μ π α μ π ’Μάρω είχεν άναλάβει τήν συντήρησίν 
των κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ θανάτου τοΰ Δώρου. Ή  
μπαμπ ’ Μάοω ήτο μία γρηοΰλα γνωστή εις όλον τόν Πει
ραιά, διά τό περίεργον καμπουριασμένον σώμά της, διά τό 
περίεργο ξεθοριασμένο σάλι της, τό όποϊον από μαΰρο είχε 
καταντήσει πράσινο μέ κίτρινες γραμμές, διά τά  γένεια καί 
τά  μουστάκιά της, τά  όποια καθώς έπεριπατοΰσε σκυφτή 
καί διπλωμ,ένη εις δύω τής έδιδαν μίαν φυσιογνωμίαν κατσί
κας. Καί μέ τόν τίτλον αύτόν τήν ¿βασάνιζαν τά  παιδιά 
τών συνοικιών κάθε ημέραν, δπου έστέκετο έξω από τήν έκ- 
κλησιαν τοΰ Α γίου Νικολάου εις τά  'Υδραίΐκα*καί έτεινε τό 
ξηρό καί ζαρωμένο χέρι της εις ελεημοσύνην, καί κάθε βράδυ, 
οπου έβγαινεν από ’τήν τρύπα τοΰ βαθειοΰ υπογείου μέ 
τό τενεκεδένιο μπουκαλάκι της εις τό χέρι καί ¿πήγαινε νά 
άγοράσγ μιά δεκάρα λάδι διά τό εικόνισμα τοΰ Αγίου.

'Ο Ά γιος Νικόλαος ήτο ή μόνη θεότης δπου έλατρεύετο 
από τήν γερόντισσα καί από τήν άνηψιά της. Νησιώτισες, 
ΰδραίϊσες, γυναίκες, καί θυγατέρες θαλασσινών, εις τόν Ά 
γιον Νικόλαον έμαθαν νά αφιερώνουν δλας των τάς έλπίδας 
από τά  παιδικά των χρόνια, από τόν Ά γιον Νικόλαον νά έ- 
ξαρτοΰν τήν ζωήν τών ξενητευμ-ένων τοΰ νησιοΰ τω ν, από 
τόν 'Άγιον Νικόλα νά ζητοΰν κάθε εύτυχίαν καί χαράν, Ό  
"Αγιος Νικόλαος μάλιστα τής γρηάς ήτο τό θαυμ,κτουργόν 
εικόνισμα τής "Υδρας, ποΰ είχεν ίδεΐ ό άνδρας της ό μακα
ρίτης ένα ποωΐ μεγάλης'τρικυμίας νά πλέγ έπάνω εις τήν θά
λασσα, ή όποια έξαφνα ήμέρευσε καί ησύχασε καί έγινε 
γλυκειά καί γυαλιστερή'σαν λάδι. Τ ίτο τότε ό καπετάν Νι- 
κολός ιδιοκτήτης σύντροφος ένός μικροΰ καϊκιοΰ, τό όποιον 
ολη τήν νύκτα εκείνη έπάλαισε μέ τά  κύματα καί τό ό
ποιον ένώ έπήγαινε νά βυθισθή, διά μιάς έσώζετο, σάν κα
νένα μυστικό χέρι νά τό έκρατοΰσε ,έπάνω εις τά  κύματα.

Οταν εφεξε το πρωί καί ο ή'λιος ή'ρχισε νά χρυσών·/) τά  γύρω
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βουνά τών στενών τοΰ Πόρου, δπου μέ τήν βοήθειαν τοΰ Ά -  νά τήν κάμν) δασκάλα. "Ολη της τήν ζωήν, τήν είχε περά- 
γίου Νικολάου κατώρθωσε νά προχωρήσγ τό καΐκι, ό καπε- σει εις τήν σκάφη, γ ιά  νά μπορέση νά βγάλγ τό ψωμι των,
τάνιος είδεν έκεϊ μέ τά  μάτια του τήν εικόνα νά πλεγ και ] τό ’νοϊκι, νά πληρών·/) τά  δίδακτρα τοΰ σχολείου καί νά
νά έρχεται πρός τό μ.ικρό καϊκάκι, τό φορτωμένο πατάτες άγοράζγ τά  βίβλία."Οταν ήλθεν ή αίφνηδία αύτή άρρώστεια 
καί κρομμύδια, τά  προορισμένα διά τό έμπόριον τοΰ ξηρο- τοΰ κοοιτσιοΰ, ή μ.άνα της ένόμισεν οτι θά έτρελλαίνετο. Τε- 
νησιοΰ τής "Υδρας. I τοιο κατατρεγμ.ό δέν τόν είχε βέβαια άλλη εις τόν κόσμο.

Ό  καπετάν Νικολός δέν έχασε καιρόν. "Οπως ήταν μέ I 'Η μ παμ π ’ Μάρω, ή όποία πλέον δέν έβγαινε, διότι ήτο ένε- 
τό κοντό καί φουσκωτό βρακί τό ύδραίϊκο καί μέ τό ψηλό 1 νήντα χρόνων, έκάθητο εις τό σκαμνάκι εις τό πλά ϊ τοΰ άρ- 
φέσι, ’ποΰ είχε τό σχήμα ψηλοΰ καπέλλου, έκαμε τό ση- I ροόστου κοριτσιοΰ, τής έδινε νερό μέ τό κανάτι, όταν ήσθά- 
μεϊον τοΰ σταυροΰ, έορίφθη εις τήν θάλασσαν, έκολύμπησεν I νετο οτι ο πυρετός την εκαιε, και τής ελεγε να ταξϊ) ταγμα 
έως τό σημεϊον, δπου έπλεεν ή εικόνα, άνοιξε τήν αγκάλην εις τόν Ά γ ιο  Νικόλα γ ιά  νά τήν κάμν) καλά. 'Η μικρή εί-
του μέ σεβασμών, καί ψιθυρίζων τό «πάτερ ήμ.ών» τήν μό- I χε τάξει τόν πρώτο της μισθό, τόν όποιον θά έπερνεν ως
νην προσευχήν,οπου έγνώριζε,ένηγκαλίσθη τό μ.ισοξεθοριασμέ- I δασκάλα, όταν θά έγίνετο καλά, νά τόν διαθεσ·/) εις λαμ.πά- 
νον ξΰλον καί ήρχισε νά τό φιλή μ.έ εύλάβειαν καί κατάνυξιν. I δες καί άσημοιμ.ατα, καί τήν στιγμήν αύτήν ακριβώς έσυλ-

Ή  ιστορία αύτή τής θαυματουργού είκόνος τοΰ θαλασσι- I λογίζετο, οτι τά  χρήματα, τά  όποϊα τής είχε δώσει τό πρωί 
νοΰ αγίου ήτο τό πρώτο παραμύθι, δπου είχεν ακούσει ή μι- I έκεϊνο ή κυρία, ή όποία τήν είχε προσλάβει πρό ένός μ.ηνός 
κρή ’Ά ννα, δταν είχε γίνει τριών χρονών. Τό παραμ.ΰθι αύτό I διά τήν έκπαίδευσιν τοΰ μικροΰ κοριτσιοΰ της, έπρεπε νά τά  
μέ μικράς έναλλαγάς ήκουσεν έκτοτε έπαναλαμ,βανόμ,ενον, I διαθέσγ δλα εις τό τάξιμόν της.
οσάκις μία εύλαβής ξένη, είτε πατριώτισσα τής μ παμ π ’ Ά λ λ ω ς  τε ό μισθός της ήτον τόσον μικρός. Τριάντα δρ.
Μάρως, είτε άπό άλλο νησί γειτονικό τής "Υδρας, ήρχετο νά τόν μήνα καί ή τροφή της. Ή  κυρία Μοίρα ήτο Έ λληνίς
έπικαλεσθή τήν θαυματουργόν συνδρομήν τοΰ Άγιου. Ή  *«ό  τήν Μασσαλίαν, ύπανδρευμένη μέ τόν έγγονον ένός με- 
μπαμπ ’ Μάρω προσέθετεν, βτι άπό τότε τό σπ ϊτί της είχε γάλου ναυτικού σπιτιού. Ό  σύζυγός της είχεν άποθάνει καί 
μεταβληθή εις έκκλησιά καί μοναστήρι, δτι κόσμος καί ντου- τήν άφήκε χήραν μέ δύο πα ιδ ιά . "Ενα υιόν δέκα οκτώ χρό
νιας έτρεχε νά προσκύνηση) τόν άγιον Νικόλα, οτι άπό τότε νων καί ενα κορίτσι δέκα μόνον. Τόν υιόν τόν είχε στείλει ό 
κρέας καί ψάρι καί τίποτε άρτυμένο δέν έμπήκεν εις τό 1 ««τέρας εις τάς ’Αθήνας, άπό δέκα έτών, διότι έννοοΰσενά 
σπϊτί της ούτε Χριστούγεννα, ούτε Λαμπρή, ούτε άποκρηά, τόν σπουδάσν) καί τόν άναθρέψν) Ε λληνικά . ’Ενώ τό κορι- 
τής ήμ,έσαις, δπου' συνήθως έτρωγαν άλλοτε κρέας. Έ γώ  ά- τσάκι, δέν ήξευρε καλά, καλά, νά όμιλήσν).
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ί σπριζα τήν κάμαρη κάθε δυω ήμερας καί απ εζω και απο
μέσα, έγώ έμάζευα πεντάρα με πενταρα τα  λ ε τ τα  τοΰ δί
σκου, έγώ ¿σύναζα τά  ταξίματα  καί επουλοΰσα το κ,εοι και 
τό λάδι ποΰ έπερίσσευεν, ώς που συνάχθηκαν ή πεντακόσιες 
πρώτες δραχμές. Τότες άσήμωσα τήν εικόνα καί έκαμα εί- 
κονοστάσιο άπό άτόφια καρυδιά καί άγόρασα μανουαλι, και 
δταν ήλθε ό άντρας μου άπό τή Μαύρη θαλασσα, επεσε και 
¿προσκύνησε τόν "Αγιο καί άπό τή χαρά του μοΰ ’δωκε τρία

Η "Αννα Δώοου τής οποίας ή μητέρα είχεν άνατραφή 
οις ψυχοκόρη εις τό οικογενειακόν σπϊτι τοΰ κ. Μοίρα είση- 
χθη άπό τήν άδελφήν του ώς οικοδιδάσκαλος εις τής ^ύμφης 
της. Είχεν άναλάβει πρό πάντων νά όμιλή Ε λληνικά  με 
τήν μικράν Μίναν, νά τήν φροντίζν), νά τήν διδάσκν) τά  
πρώτα γράμματα καί νά παίζν) μαζή της.

Η κ. Μοίρα έμενεν εις τό ξενοδοχεϊον, διότι δέν είχεν 
άποφασίσει άκόμη, αν όριστικώς θά έμενεν εις τήν 'Ελλάδα, 
ή αν θά έπέστρεφεν εις τήν Μασσαλίαν. Τό άπόγευμα τής

ί ταν απλωμένη ’σαν ζωγραφιά μιά όλογάλανη σημαία μ.ε το 
σταυρό εις τή  μέση»

Ή  "Αννα σκυμμένη άπό το παραθυρον και παρχκολου- 
■ θοΰσα τήν εύθυμον θρησκευτικήν κινησιν τής ημέρας, επα- 

νήρχετο εύχαριστως εις την παιόικην της αυτήν αναμνησιν 
ί καί έσκέπτετο δτι ούτε ή μητέρα της, ούτε η μπαμπ Μα-
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τούς έπιταφίους καί άπολαύσουν καί αύτοί τό θέαμα τής 
λαϊκής έορτής.

Ή  "Αννα Δώρου είχε μείνει μόνη, χωρίς έργασίαν καί 
ένασχόλησιν άλλην, παρά νά παρακολουθή άπό τό παράθυ- 
ρον τήν εύθυμον κίνησιν τής όδοΰ Έρμοΰ. Α δύνατη, ώς ήτο 
άκόμη, έκουράσθη άπό τήν προσήλωσίν της αύτήν καί άκόμη

πλωμα, διότι είχεν άρρωστήσει τήν πρώτην ημέραν τών 
έξετάσεων, άπό μίαν αΐφνηδιαν άσθενειαν, απο την οποίαν 
μόλις πρό δύο μηνών είχεν άναλάβει έντελώς.

Ή  μητέρα της τήν είχεν άναθρέψει μέ τήν ιδέαν αύτήν

φοοερα θα αρχι: 
τό κεφάλι της έπάνω εις τό χέρι τοΰ καναπέ καί ε’κλείσε τα  
’μάτια της, ¿>ς νά έπερίμενεν έκεϊ κάτι, τό όποιον μοιραιως, 
άφεύκτως ώφειλε νά συμβή.
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Ε Ξ Ι Α Ν Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  Π Τ Ρ Ε Τ Ο Ι
Δίδεται το όνοριαί τοϋτο εις πυρετούς καθ ’ υπερβολήν μο- 

λ,υσμ. θετικούς, έχοντας ώς κύριον χαρακτήρα εξάνθημα, το 
όποιον αναφαίνεται εις τό δέρμα.

Οί πυρετοί ούτοι είναι νοσήματα σχεδόν παιδικά, περί των 
όποιων πρεπει να εχωμεν γνώσεις, λίαν σαφείς καί λίαν ακρι
βείς, ίνα θετωμ.εν εις άπορεόνωσιν άμ.έσως είς τάς οικογένειας 
ώς καί είς τά  σχολεία τα  παιδιά τα  παρουσιάζοντα τά  πρώτα 
αυτών σημ.εϊα. Είναι δέ ταϋτα  ή ιλαρά, ή οστρακιά ή άνε- 
μοευλογια καί ή εύλογιά. Έκτος όμως νής τελευταίας ήτι? 
μεγαλως ήλ.αττώθη, άφ ’ής ό δαμαλισμός γ ίνετα ι τακτικώς, 
οι άλλοι έξανθημ ατικοί πυρετοί ιλαρά, οστρακιά, ανεμοευ- 
λογιά είναι νοσήματα λίαν διαδεδομένα. Δυνάμεθα μάλι- 
στα νά είπωμεν ότι όλίγιστα παιδιά διαφεύγουν ταϋτα . Ή  
δύναμις τής διαδόσεως τών πυρετών τούτων είναι μεγάλη 
καί καθίσταται συχνάκις επιδημική. Οι ιατροί άναλύσαντες 
άκριβώς τά  διάφορα φαινόμ.ενα τών έξανθηματικών αυτών 
πυρετών διγοεσαν την άνάπτυΕιν αυτών είς τέσσαρας περιό
δους, τάς οποίας πασα μήτηρ οφείλει νά γνωρίζϊ], διότι είς 
τάς πλείστας τών περιόδων τούτων οί πυρετοί ούτοι είναι 
μολυσματικοί.

Ή  πρώτη περίοδος είναι η της έπωάσΤως.
"Οπως κατά την επώασιν τά  πτηνά έπικάθηνται επί τών 

ώών αύτών επί τινα χρόνον, ίνα τούς μεταδώσουν την θερμό- 
τη τα  τοΰ σώματός των καί άναβλαστήσγ τό έ'μβριον, κ α τ ’

 _____________Ε Π  Ι Φ Υ Α Λ Ι  Σ______________

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΝ
Εις μακκυνην ήδη εποχήν, οπού το κρύσταλλον τού βράχου, πλέον 

¡καύρον, από την ¡καυροτέραν νύκτα, ητο σκοτεινόν όπως τό κάο- 
βουνον.............

Μιά ανυπόμονος αναγνώστρια, δεν μέ αφίνει νέ πώ τίποτε περισσό
τερον. ΙΙώς αύτό τό τόσον διαφανές καί φωτεινόν κρύσταλλον, διά μέ
σου τού οποίου βλέπομεν, ήτο άλλοτε κάΆ σκοτεινόν καί από τό όποιον 
δέν ημπορούσε νά περάση τό φως ;

’Ιδού ή πλέον παράδοξος φαντασία, βεβαίως δέν σκέπτεσθε ότι είνε 
δυνατόν νά πιστεύσωμεν λέξιν.

Καί όμως τίποτε δέν είνε αληθέστερου. Επειδή όμως δεν πιστεύετε 
είς την διαβεβαίωσίν μου, αναβάλλω δι’ άλλοτε την διήγησίν μου καί 
θά σας ε'ίπω είς ποιαν περίστασιν. τό κρύσταλλον τού βράχου, το πλέον 
μαύρον άπό τό κάρβουνον, έγινε διαφανές όπως τό διαμάντι, τό οποίον 
επίσης θά σας άποδείξω ότι δέν ήτο πάντοτε τοιοϋτον.

I I
Ή κόρη τού βασιλέως τού Όρμούζ, ή όποια ήτο ή ωραιότερα πριγ- 

κήπισσα τής γής, κατά τήν εποχήν όπου όλαι αί πριγκήπισσαι ήσαν ώ- 
ραίαι,—τότε δέν εύ’ρισκε κανείς άσχημες παρά είς τάς καλύβας τών 
πτωχών καί είς τάς οικίας τών εμπόρων' ευτυχώς όλα αυτά ήλλαξαν,— 
ή κόρη τού βασιλέως τού Όρμούζ ¿περπατούσε είς τήν εξοχήν, ένα α
πόγευμα τού καλοκαιριού, μαζη μέ έναν μικρόν ακόλουθον ό όποιος τής 
έκοατούσε την ουράν της.

Ήτο τόσον θαυμάσια ένδεδυμένη, μέ κίτρινα μεταξωτά φορέματα μέ 
χρυσουυαντες μουσουλίνες καί μέ τόσα πετράδια, ώστε θά την έπερνε 
όποιος τήν έβλεπε, διά μίαν άκτίνα τού ήλιου ή όποια είχε λάβει το 
σχήμα ανθρώπου. Ά λ λ ’ ό μικρός άκόλουθος δέν έχανε τόν καιρόν του 
μέ τό νά θαυμάζη τά ωραία φορέματα καί τά πολύτιμα κοσμήματα.

αναλογίαν έ'δωκαν είς τήν ’Ιατρικήν τό  δνομα τής έπωά- 
σεως είς τό χρονικόν διάστημα τό μεσολαβούν μεταξύ τής 
στιγμής, καθ’ ήν οί σπόροι τών πυρετών έσπάρησαν έν τώ 
όργανισμώ καί τής στιγμής καθ’ ήν ή βλάστησες καί ή άνά- 
πτυξις φανερουται ύπό διαφόρων διαταραχών, αίτινες άποτε- 
λοΰσι τάς έξωτερικάς εκδηλώσεις τοΰ νοσήματος.

Τό σπέρμα ύπνόττει κατά τήν περίοδον τής έπωάσεως, 
τής οποίας ή διάρκεια είναι ποικίλη. Τό παιδίον τό φέρον 
αύτό φαίνεται διατηρούν τήν υγείαν του, τίποτε δεν δύνα- 
τα ι νά φανερώση οτι τό πϋο, τό όποιον μ ε τ ’ ολίγων θ ’ άνα- 
λάμψη κρύπτεται ύπό περιστάσεις τόσον εύαρέστους. Δέν εί 
ναι, βέβαιον ό,τι καί κατά τό στάδιον τής έπωάσεως τό 
παιδίον δύναται νά μεταδώσγ τά  νοσογόνα σπέρματα, έπο- 
μ.ενως ούδεμία σκέψις περί άπομονώσεως τών παιδιών, διότι 
τίποτε απολύτως δέν φανερώνει ότι προσεβλήθη ύπό νοσήμα
τος τίνος. Αυτη γίνετα ι καταφανής είς πάντας κατά τήν π ε
ρίοδον τής εισβολής ήτις είναι ή δευτέρα. Βεβαιοϋται δέ ή 
εισβολή διά διαταραχών λειτουργικών τοΰ πυρετοΰ κ .τ .λ . 
’Αλλά ή εισβολή αυτη ήτις καί καταπλήσσει είναι δευτερεύ- 
ουσα διότι ή πραγματική εισβολή είναι ή τής έπωάσεως ήτις 
είναι καί πάντι αδύνατον νά διαγνωσθγ. Οί έξανθηματικοί 
πυρετοί καί πρό πάντων ή Ιλαρά είναι μολισματικοί κατά 
τήν περίοδον τής εισβολής καί πριν ή άναφανή τό έξάνθημα.

Τό έξά νθημ α  αποτελεί τήν τρίτην περίοδον.

Τό έξάνθημα συνίσταται άπό έξανθήματα τοΰ δέρματος

Εκείνο τό όποιον τόν απησχόλει ήτο αύτή ή όμοροιά τής πριγκηπίσ- 
σης, η όποια έλαμπε καλλίτερα ανάμεσα είς τά πλούσια στολίδια. ’Α
ναστέναζε με τόσην λύπην ώστε συνεκίνει τά πάντα, διότι αγαπούσε μέ 
μεγάλην περιπάθειαν τήν κόρην τού βασιλέως τού Όρμούζ' είνε σκλη
ρόν, ευχάριστου επίσης, αλλά πολύ σκληρόν όταν κανείς άγαπά χωρίς 
καμμίαν ελπίδα. Τά τριαντάφυλλα άκούοντα τον μικρόν ακόλουθον ν ’ ά- 
ναστενάζη κατ’ αυτόν τον τρόπον έγίνοντο μελαγχολικώτερα, ενα άγριο 
περιστέρι ανάμεσα άπό τό μυστήριον τών φύλλων είπε είς μίαν περιστε
ράν : « ’Ιδού ένα αξιολύπητου παιδί ! Ά λ λ ’ ή περιστερά τού άπήντησε : 
Καί τί σε απασχολούν οί άλλοι όταν έγιύ σέ αγαπώ;» Ή πριγκήπισσα 
ήτο πλέον κακιά άπό τό περιστέρι αύτό τών δασών. 'Όχι κακή, άλλ’ 
αδιάφορος. Μήπως την ενδιέφερε ό μικρός εκείνος άκόλουθος, ό οποίος τήν 
ακολουθούσε ύποφέρων ;

Έως εκείνην τήν στιγμήν τέσσαρες άρχοντες εστεμμένοι, τήν ειχον 
ζητήσει είς γάμον : Ό  βασιλεύς τών Μαδχυίνων, τόν οποίον ύπερασπί- 
ζοντο αί μοίραι, ό αύτοκράτωρ τής Τραπεζοΰντος, ό οποίος έκτιζε, διά 
νά εΰδοκήση νά είσέλθη, ένα παλάτι, τού όποιου κάθε κολόνα ήτο κα- 
μομένη άπό ένα μονοκόμχτο ρουμπίνι, καί κάθε πχοάθυοο άπό ένα μαρ
γαριτάρι. Ό  πρίγκηψ τής Βαγδάτης ό οποίος είχε είς τούς κήπους του, 
άντί διά τριαντάφυλλα καί υάκινθους, αστέρια, τά όποία κάθε βοάδυ 
Πνεύματα έφερνον άπό τόν ουρανόν δι’ χύτόν, καί ό αρχών τής Βιζα- 
πούρ, τού οποίου ο ύπερμεγεθης θρόνος ήτο τοποθετημένος είς τήν ράχιν 
τεσσάρων ελεφάντων' οί ελέφαντες αυτοί είχαν είς τάς προβοσκίδας των 
μουσικά όργανα τά οποία έπαιζαν τόσον ώρχία καί τόσον γλυκά ώστε 
ένόμιζε κανείς οτι τά μεγάλα ζώα ήσαν γεμάτα άπό καλλικέλαδα 
πουλιά.

ΙΙοίον άπό τούς τέσσαρας άρχοντας θά εξέλεγε διά σύζυγον ; "Ισως θά 
απεφάσιζε νά προτιμήση κανένα άπό τούς πολύ πλουσίους εμπόρους οί 
οποίοι από τά μακρυνά ταξείδια τους έφερον τήν μαγευμένην λάμπα 
τού λ  lad ίιι, ή τό δακτυλίδι τού Σολομώντος, καί ένα μικρό πετραδάκι 
ακόμη πολυτιμότερου, διότι, κάθε φορά όπου τό εκτυπούσαν μέ μίαν αλ-
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εχοντα χαρακτήρα διακεκριμένον άναλόγω; τοΰ πυρετοΰ ες 
ού προέρχονται. Αί δερμ.ατικα'ι αύται έξανθησεις καλυπτου- 
σαι το πρόσωπον, τόν κορμών και τά  άκρα δεν όιαρκοΰσιν ή
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όλίγας ημέρας. Έν τη ίλαοα δμ.ως και οστρακιά εχουσιν εςε- 
λιξιν πλέον διαρκεστέραν.

Σπανίως τά  παιδια κατά τήν έζανθισιν δεν μενουν κ.λινη- 
ρη, διότι ό πυρετός είναι έ’ντονος καί αί δυναμ.εις εκλειπουσιν.

ΤΙ τετάρτη περίοδος είναι ή τής ά π ο λεπ ίνσ ’εω ς .
Τό δέρμα είς τό όποιον έγένετο συμφόρησις αίματος κατά 

τήν περίοδον τής έξανθήσεως έπαθεν άλλ.οιωσιν κατα την 
θρέψιν καί τό αποτέλεσμα τής πρόσκαιρου έρυθρότητος και 
τής άλλοιώσεως τοΰ δερμ-ατος είναι ή άτίοπτασις τής επ ι
δερμίδας κατά λέπ ια , έξ ού καί ή όνομ-ασια άπολεπισις.

Ή  άπολέπισις δέ αυτη δέν είναι ειδική μό;ον είς τους 
έξανθημ-ατίκούς πυρετούς. Πάντες παρατηροΰμεν τοιαυτην 
καί μ.ετά ελαφρά εγκαύματα ή ηλιακόν ερύθημα (ηλιοπλη
ξίαν). Ή  είς τήν επιφάνειαν έπιδερμ.ίς είς πασας ταυτας τας 
περιστάσεις άποπίπτει κατά μικρά τεμ.άχια ενώ κατα βάθος 
άναγεννάται. Τά λέπια τα  άποσπωμενα εκ τοΰ δέρματος 
¿τόμων, παθόντων ενεκα τών πυρετών τούτων περιεχουσι τα  
τά σπέρματα τοΰ νοσήματος.

Παν παιδίον φέρον λέπ ια  επιδερμικά εις το πρόσωπον, εις 
τό δέρμ.α τοΰ σώματος, ή επί τών χειρών δεον ν αποφεύγε-
ται ώς ύποπτον.

Ί  λ  α ο ά

Αυτη είναι νόσημα κοινότατον, δύναταί τ ις  μάλιστα νά 
ε’ίπγι οτι πάντα τά  πα ιδ ία  προσβάλλονται ύ π ’ αυτής τά -

Ά Ο / ̂χιον η βραοιον.
ΤΙ δύναμ.ις τής διαδόσεως τής ιλαράς είναι μεγίστη. 

Αυτη ευκόλως λαμβάνει είς τάς οικογένειας, τά  σχολεία καί 
τά  νοσοκομ.εία χαρακτήρα έπιδημ.ικόν. Τά θηλάζοντα βρέφη, 
καθώς καί πάντα τά  ύπερβάντα τό δέκατον πέμ-πτον έτος 
τής ηλικίας των είναι όλιγώτερον εκτεθειμένα είς τήν προσ
βολήν τοΰ νοσήματος. Έν τούτοις δμ-ιος δέν φείδεται καί 
ούδεμιάς ηλικίας. Ή  ιλαρά κυρίως μεταδίδεται κατά τήν 
περίοδον τής εισβολής, κατά τόν χρόνον δηλονότι, καθ * όν αί 
εκκρίσεις τών βλεννομεμ-βρανών τών οφθαλμών καί τής ρινός 
είναι άφθονώταται καί τά  σπέρματα έ'χουσι ,μεγαλειτέραν 
δραστηριότητα. ’Αρκεί τότε παιδίον υγιές νά πλησιάση επί 
τινας στιγμάς έτερον παΐδα ίλαριώντα,ίνα τό πρώτον προσ- 
βληθή ύπό τής νόσου τοΰ δευτέρου. Δέν είναι δέ άναγκαϊαι 
αί άμεσοι έπαφαί. Τά σπέρματα μεταφέοονται συχνάκις ύπό 
ετέρων προσώπων, τών οποίων αί χεΐρες, τά  ενδύματα κ .τ .λ . 
είναι μεμολυσμ,ένα. Τά αντικείμενα άτινα έχρησίμευσαν είς 
διατροφήν τοΰ άσθενοΰς, ώς κοχλιάρια, ποτήρια κ .τ .λ . αί λα - 
βαί τών θυρών άς ή'γγισεν είς ίλαριών ή ή νοσοκόμος αύτοΰ 
είναι οί φορείς τοΰ σπέρματος. Όφείλομεν λοιπόν νά ένερ- 
γήσωμεν αύστηράν άπομόνωσιν, ευθύς μόλις παρατηρήσωμεν

λην πέτιαν, έβγαιναν σπινθήρες εκ τών όποιων ενας μόνον, αμέσως εγε- 
. νετο δέκα τέσσερις χιλιάδες χρυσά νομίσματα !

Κάθε άνθρωπος εννοεί οτι έπειτα άπό τοιαύτας προτάσεις, ή τόσον ω
ραία πριγκήπισσα δέν ένδιεφέοετο διόλου διά τόν μικρόν της ακόλουθον. 
Τί θά άπογίνη ό δυστυχής εκείνος ; Έ λοιπόν! Τήν ημέραν τού γά
μου της θα τής κρατή τήν οόρά, είς τόν δρόμον τόν στρωμένον μέ άνθη 
καί μικρά πετραοακια.

’Εκείνη πάντοτε αδιάφορος, εκείνος άναστενάζων έφθασαν πλησίον είς 
μίαν λίμνην, τόσον γαλανήν, τόσον καθαράν, τόσον διαφανή, ώστε εφαί- 
νετο σαν νά είχε πέσει ένα κομμάτι τού ουρανού είς την γήν, καί ε
πειδή ήτο κουρασμένη, έξ αυτής τής μακρας πορείας της ή κόρη τού 
βασιλέως τού Όρμούζ, έκάθησε είς τήν άμμον, κοντά είς τό νερό τό 
δροσερό. ’Αργότερα ό αύτοκράτωρ τής Τραπεζούντος, ό οποίος δεν έγινε 
σύζυγος τής πριγκηπίσσης, άμα έμαθε οτι εκείνη άνεπαύθη επάνω είς 
τήν άμμον, έστειλε καί έπήρε μέ χρυσά καλάθια, όσην ήδυνήθη περισ- 
σοτέοαν καί τήν έρριψε επάνω είς τήν σκάλα τού παλατιού του.

Καθισμένη έκεΐ έβλεπε τήν ώραία γαλανή λίμνη, καί τής ήλθε επι
θυμία νά λουσθή μέσα είς τά κρυσταλλένια νερα της. Αφού μμοιαζ^ 
τόσον μέ τόν ουρανόν 'ητο αςια να λουσθη εις αυτήν ένα άστρο. Αλλ 
εκείνο τό οποίον τήν έκαμνε νά διστάζη 'ητο ή παρουσία τού ακολούθου, 
ό οποίος έστέκετο όρθιος όπίσω της. Λεν γδύνεται μιά πριγκήπισσα εμ- 
ποός είς ένα τόσον άσήμχντον πρόσωπον καί έκτος τούτου επειδή 'ητο καλά 
άνχθρεμμένη βεβαίως δέν θ’ άπεφάσιζε νά κχμη αύτό καί εμπρός εις ενα 
μεγάλον άρχοντα. Νά δίωξη τον ακολ,ουθον; Το εσκεφθη και αυτό, αλλά 

; πώς νά έπιστρέψη είς τό παλάτι χωρίς συνοδόν ; Ισως θά εγκατελειπε 
τήν ιδέαν αύτήν νά λουσθή μεσα εις την λίμνην, εαν δεν -ΐχε παρα
τηρήσει, όχι μακράν μεταξύ τών βράχων, ανάμεσα είς τούς κισσούς ενα 
είδος μεγάλου βράχου μαύρου, τού όποιου η Οεα τής έφερε μιαν ίδ;αν. 
«Μικρέ ακόλουθε τού είπε* ί σκέπτομαι νά λουσθω μεσα εις το θχυμκ- 
σιον αύτό νερό, τήν ώραν χύτην σύ θά μεινης άπο πισω απο τον βρά-

χος άπό κάρβουνο" εμπρός πήγαινε- εκεί καί μήν κινηθής, — Θά γίνη
κατά τήν επιθυμίαν σας, Ύψηλοτάτη, άπεκρίθ-η εκείνος». Καί έκρύφθη
πίσω από τόν βράχον, ένω ή κόρη τού βασιλέως ήρχισε νά ετοιμάζεται
διά τό λουτοόν της.' »

0ά  -ητο δύσκολον νά δώσωμεν μίαν ιδέαν τής άπελπισίας τοΰ μικρού 
ακολούθου από πίσω άπό τον σκοτεινόν τοίχον. Ή πριγκήπισσα τόσον 
κοντά του άφινε είς τόν ήλιο καί είς τά πουλάκια όπου τής έκελαδού- 
σαν τόσον γλυκά, νά θαυμάζουν τά κάλλη της, καί αύτός έπρεπε νά 
μένη φυλακισμένος άπό πίσω άπό τόν μαυρον εκείνον όγκον άπό τόν 
οποίον ού'τε τήν λάμψιν τού ήλιου δέν ήτο δυνατόν νά ϊδη. Τό ήξευρε 
ότι ή πριγκήπισσα δέν ήτο δυνατόν νά γίνη ποτέ σύζυγός του, αλλά 

ούλάχιστον άφού έπαρουσιάζετο ή περίστασις δέν ήτο δυνατόν νά είχε 
καί αύτός την εύτυχίαν τήν όποιαν είχε ό ήλιος, τά πουλάκια, ή αύρα, 

ά όποία επίσης δέν ήσαν ού'τε αύτοκράτορες ούτε βασιλείς ;
Ά λ λ ’ επειδή ήτο πολύ πιστός άκόλουθος, δέν εννοούσε νά παρχβή 

τήν διαταγήν τής πριγκηπίσσης' ή καλή τύχη τόν έλυπήθη όμως καί 
έπάνεσε τά δάκρυα του, καί ό μαύρος καί σκοτεινός βράχος έγινε ποιο 
διαφανής άπό τό κρυσταλλένιο νερό τής λίμνης, ποόο λ μπερός άπό ένα 
διαμάντι καί έτσι ό μικρός άκόλουθος ήμπόρεσε νά θαυμάση τό ε'ίδωλόν 
του, άλλ’ αύτό δέν ήτο διά τό καλόν του, διότι άργότερα άπέθανε άπό 
τήν λύπην του, άλλά καί τότε τά κλειστά μάτια του είχαν κρατήσει
κάποιο ς>ως απο την εςοχη ομορΦϊα της.

III

Ένεκα λοιπόν εύσπλαγχνίας διά τήν λύπην μιας μεγάλης άγάπης, 
τό μαύρο κρύσταλλο έγινε τελείως καθαρόν καί διαφανές, σαν τά νερά 
τής μεγάλης λίμνης.

Catulle Mendes
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τά  πρώτα συμπτώματα τοΰ νοσήματος.Τά ύγι2 πα ιδ ία , οτε 
η ιλαρά άναφανη εν τ ιν ι οικογένεια, άποχωρίζονται, ώς και 
άλλοτε άνεφέραμεν, εντελώς, όχι μόνον τοΰ ίλαριώντος άλ
λα καί τοΰ περιποιούμενου αύτόν,η κάλλιον έγκαταλείπουσιν 
εντελώς, την οικίαν εις ην άνεφάνη τό νόσημα. Εις τα  σχο
λεία  δε πρέπει ν ’ άποπέμ.πωνται τα  παιδία της οικογένειας 
είς ·?ιν άνεφάνη κροΰσμα ιλαράς. Ή  έπώασις της ιλαράς ποι
κίλλει άπό δέκα μέχρι δώδεκα ημερών. Δυνάμ.εθα να παοα- 
τηοησωμεν τοΰτο δτι παιδίον, τό όποιον έπαιζε μεΟ ’ ετέ
ρου φέρον την ιλαράν, θέλει προσβληθ·?), χωρίς ποσώς ν ’ άμ- 
φιβάλλωμεν περί τούτου,υπό των πρώτων συμπτωμάτων της 
εισβολής, δέκα έ’ως δώδεκα ημέρας μετά την πλησίασιν ταύ- 
την. Τά φαινόμενα της ε ισβολής της ιλαράς πρέπει νά τά  
γνωρίζωμεν καλώς, ινα εγκαίρως άπομονώσωμεν τό παιδίον 
είς ο άνεφάνη αυτη.

Κ α τ ’ άρχάς τό παιδίον είναι άδύνατον, μέ διάθεσιν κα
κήν, ή όρεξίς του έλαττοΰται, η καί χάνεται, έχει υψωσιν 
θερμοκρασίας καί ιδίως την εσπέραν, βεβαιούμεθα δέ περί 
τούτου διά της θερμομετρήσεως. Βήχει καί συχνάκις η βηξ 
αύτοΰ είναι βραχγνη, ή δε ρίς του ρέει άφθόνως, η δέ έκκρι- 
σις αυτη ερεθίζει τό άνω χείλος του καί τά  πτερύγια της 
ρινός, καθιστώσα αύτά ερυθρά καί οίδημ.ατώδη. Άπομυττό- 
μενον δέ δύναταί νά πρόκαλέσνι ρινορραγίαν ητίς καί επα
ναλαμβάνεται ευκόλως. Οί οφθαλμοί είναι κατέρυθροι καί 
δακουρροοΰσι, τά  βλέφαρα έξοιδαίνονται, η δέ έ'κκρισις τών 
οφθαλμών αυξάνεται καί καθίσταται πυκνότερα ώς η της 
ptvoá. Τά μν]λα τών παρειών χρωμ,ατίζονται πλέον τοΰ συν
ήθους καί δλον τό πρόσωπον είναι ολίγον οίδαλέον. Ή  κα- 
τάστασις αυτη, έν τη όποια ό πυρετός σπανίως είναι τόσον 
ισχυρός, ώστε νά κρατν) τό παιδίον είς την κλίνην, παρατεί- 
νεται επί τρεις η τέσσαρας ημέρας. Τότε επέρχεται ή έξάν- 
θησις, ητις ούδεμ.ίαν επιτρέπει άμφιβολίαν περί τοΰ νοσή
ματος. Τά πρώτα ίχνη της έξανθησεως άναφαίνονται είς τό 
στόμα καί βλέπομεν ταΰτα  επί της υπερώας ώς μικράς κη- 
λίδας έρυθράς. ’Αλλά νομίζομε,/ ότι τόσον αί μητέρες, οσον 
καί οι διδάσκαλοι δεν είναι άρκετά έξησκημ,ένοι υίστε τό 
μικρόν αυτό σημειον νά μή τούς διαφύγν). "Ινα διακρίνωμεν 
τάς πρώτας κηλίδας της Ιλαράς πρέπει νά παρατηρησωμεν 
μετά προσοχής τάς παρειάς καί πρό πάντων τό δέρμα τοΰ 
τράχηλου όπισθεν τών ωτων. Θά ίόωμεν επί τοΰ λευκοΰ 
καί λεπτοΰ δέρματος μικρόν στίγμα ερυθρόν, τό όποιον προ
αναγγέλλει τάς κηλίδας, τών οποίων ή άνάπτυξις θά γίνγ 
την έπομένην ημέραν. Ή  έξάνθησις τοΰ προσώπου καί τ 
λαιμοΰ προηγείται δώδεκα ώρας καί είκοσι τέσσαρας ώρας 
τ·ης τοΰ κορμοΰ καί τών άκρων. "Οτε ή έξάνθησις καταλάβε 
τό στήθος, την κοιλίαν, τά  νώτα, τούς βραχίονας καί τάς 
κνημ.ας, τελευτή , παράγουσα επί τοΰ δέρματος έπάρμ.ατα 
μόλις αισθητά είς τόν έπιθίγοντα δάκτυλον. "Οτε τά  έπάρ- 
ματα ταΰτα  είναι πολυπληθή καί κεϊνται πλησίον άλλη- 
λων ολον τό δέρμα είναι ερυθρόν καί τό πρόσωπον ομοίως ε 
ρυθρόν καί οίδαλέον τότε λέγομεν ότι ή ’Ιλαρά τελείως έξε- 
δηλώθη, άλλοτε τά  έπάρματα ταΰτα  είναι σπανιώτεοα καί 
τό δέρμα απλώς έρυθροΰται διά κηλίδων ερυθρών μόνον. Είς 
την περίστασιν ταύτην η ’Ιλαρά δύναται νά '/¡ναι ελαφρά 
ά λ λ ’ ούχί καί πάντοτε.

Ά ν θ ί ι  Β α ό ιλ ε ιά δ ο ν  ( ’Ιατρός)

Παρακαλοΰνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομητριαι αί καθυστε- 
ροΰσαι την συνδρομήν των τοΰ ληγοντος έτους νά άπο- 

στείλουν αύτην αμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμ,οΰσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμ.βάνουσαι την « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοΰνται νά άνανευόσουν την συνδρομήν των.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ή  Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η  καί η Μ ά γ ισ σ α  είναι τά  δύο 

πρώτα έργα της ύπό τόν τίτλον : Τά Β ιβ λ ία  τ η ς  Α ν -  
γ η ς  τριλογίας της κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρέν.

Είς τά  μ.υθιστορήματα αύτά μελετάτα ι καί είκονίζεται ή 
γυνη της παλαιάς άνατροφ-ης έν συγκρίσει πρός την γυναίκα 

οΰ Νέου Κόσμου, την άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεΰμα καί την όρθην τοΰ προορισμοΰ της, ώς ανθρωπίνου όν- 
τος άντίληψιν.

Είς την «Χειραφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ηθη 
καί έθιμα της Κων/πόλεως, είς την «Μ άγισσαν» ό βίος τών 
Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών άγωνων.Καί τά  

δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν την γυναικείαν καοδίαν καί δίδουν πληρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημ.άτων της νέας έπί της παλαιας άνατροφης.

"Εκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεϊται άπό 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ατα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς έπαρχίας 3 ,50  καί διά τό έξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΙΙάσα αίτησις απευθύνεται πρός την κ.Κ. ΓΙαρρέν, όδ.ΙΙα- 
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό τοΰ ά ντιτ ίμ ον.

Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ !  Ε Σ Τ Ε  Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Α Ι
Μην χάμνετε χρήσιν Sti την κ ό μ η ν  όας χαί την τών 

τέχνων σας η μόνον τοΰ γνησίου nfTPFAAffW JI4ÜM 
άντισηπτιχοΰ χαί αναγεννητιχοΰ, ·ι· ι *·Ι·ιμι* ι niinii 

Πωλείται είς άπαντα τά Φαρμαχεϊα, μυροπωλεία 
χ.τ.λ. Άποβήχη F . V ib e r t ,  Lyon [Γαλλίαί).
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