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Η υπερήφανος λεύκη.—Καλλιρρόη Άδαμιάδου Β '. — ’Επιστολή της 

: Καλλιρρόης Άδαμιάδου προς τήν κ. Παρρεν, γραφεΐσα δύο ημέρας προ 
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ά ν τ ιπ ρ ο ο ώ π ο ις  Λ μώ ν.

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΕΤΚΙΙ
Ιδού μία υπερήφανος λεύκη, ή οποία αντί να χαρίζη δρο

σιάν είς μιαρά παιδάκια, τά  μαραίνει, τα  πνίγει, τα  απο
γοητεύει, καί σκοτινιάζει εμπρός των τόν φωτεινόν ορίζοντα 
της παιδικής ψυχής.

Είναι εξ εως έπτά τά  παιδάκια αυτά, ηλικίας επτά  έως 
οκτώ χρόνων. Μόλις έμαθαν μέ παιγνιδάκια καί τραγούδια 
νά διαβάζουν καί νά γράφουν,μόλις από τήν πραγματογνωσίαν 
καί από τήν ύπαιθρον ζωήν έγνώρισαν οτι ένα μεγάλο πανύ
ψηλο ν δένδρον μέ ασημένια φύλλα ονομάζεται λεύκη, μόλις 
έλαβαν καιρόν νά θαυμάσουν τό κάλλος του καί νά παίξουν 
κάτω από τήν δροσεράν σκιάν του, μ.όλις ή'ρχιζαν νά τό κα- 
μ.αρώνουν καί νά τό άγαποΰν,καί ιδού τό ώραϊον όραμα σκο
τ ίζετα ι καί τό ζωογόνον δένδρον μ.εταβάλλεται είς άληθι- 
νόν βασανιστήριον.

Ή  γραμματική τής αρχαίας γλώσσης είναι βεβαίως ένο- 
χος του κακού αύτοΐί. Ά λλά  καί ό δασκαλικός σχολαστικισμός 
καί ή παντελής άγνοια τής παιδικής πνευματικής αντοχής, 
μεθ’ δλην τήν διακήρυξιν των νέων συστημάτων είναι εντε
λώς ασυγχώρητος. Τό παιδάκι, αντί νά όδηγηθή πως νά
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γράφη φράσεις καί άσυνειδήτως καί χωρίς κόπον νά συνει- 
θίση είς τούς διαφόρους τύπους τών πτώσεων τής λευκής, 
διατάσσεται όχι μ.όνον νά κλίνη καί γράφη μηχανικώς τό ό
νομα αυτό, άλλά καί έν συνοδεία ενός επίθετου δευτερόκλι
του καί φυσικά άνομοιοτύπου εντελώς, νά κλίνη καί τά  δύω 
μαζή. Ή  λεύκη από δροσερά καί καλή καί ζωογόνος όπου
ητο εως τωρα για  τα  καϋμενα τα  μικοε ινεται διά* μ.μιας
υπερήφανος, απρόσιτος, αρχαιοπρεπής, μέ τάς δοτικάς της 
τάς άκατανοητους, μέ τούς πληθυντικούς της ααΐ {/περή
φανοι λεΟκαι καί ταις ί/περηφάνοις λεύκαις», οΐ οποίοι 
δέν έ'γουν τίποτε τό κοινόν μέ τύπους που τά  παιδάκια ή'κου- 
σαν καί ακούουν γύρω των εως τώρα από τούς ίδικούς των.

Μία τοιαύτη {/περήφανος λεύκη καί μία άχάριστος έ -  
λαφος έ'καμαν ενα αγαπημένο μου μικρό κοριτσάκι, νά χύση 
πύρινα δάκρυα. "Εξυπνο, ζωηρό, μέ πολλήν ευκολίαν είς τήν 
άντίληψιν καί άπόδοσιν τών συγκεκριμμένων ιδεών, έ'περνεν 
έ'να υφος ηλίθιον εμπρός είς τό τετράδιον τών ονομάτων, εις 
τό όποιον έ'πρεπε νά άραδιάζη δοτικάς καί α ίτ ιατικάς, τήν 
μίαν κάτω από τήν άλλην καί άρθρα καί ηλιθιότητας {/πε- 
ρηψάνων λευκών καί άχαρίστων έλάφων.

Βεβαίως τά  υπουργικά προγράμματα πταίουν φοβερά είς 
όλα αυτά καί είναι ή α ιτ ία  του μεγαλειτέρου κακού. Ά λ λ  ’ 
άρά γε δέν έ'πρεπε καί αί παιδαγωγοί μας,έκεΐναι που περ
νούν τήν ζωήν των είς μελέτην τής παιδικής ψυχής καί του 
παιδικού πνεύματος, νά μήν άρκοϋνται μόνον είς τά  πάίγνια  
τών κύβων, ποϋ οί γερμανοί έφευρον διά τήν έκμάθησιν τής 
γεωμετρίας, άλλά νά άσχοληθοϋν καί αύταί είς άπλοποιησιν 
τής διδασκαλίας τής γλώσσης μας,τουλάχιστον είς τά  μικρά 
παιδιά ! Δέν έπρεπε νά καταργηθουν άθορύβως αί δοτικαί
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καί ή γραμμ,χτική νά διδάσκεται οχι μηχανικώς, ό'χι κατά ) 
τδ σύστημα τήςτοΰ μ-ακαρίτουΓενναδίου,δπως έδιδάσκετο εις 
τά  ίδικά μ,ας χρόνια, άλλά άπλούστερα καί εύκολώτερα; 
Τάς δοτικάς καί τά  δευτερόκλιτα καί τά  περιττοσύλλαβα 
δέν θά έχη άρά γε καιρόν νά τά  μ.άθη το παιδί, δταν δέκα 
ένδεκα χρόνων πλέον θά άρχίση νά σπουδάζη την άρχαίαν 
γλώσσαν ; Είναι ανάγκη νά μαραίνεται ό ζήλος του καί νά 
κουράζεται τό μυαλό του μέ νεκράς λέξεις καί νεκρούς τύ 
πους, οί όποιοι ούτε του χρειάζονται, ούτε τοίρα ήμποροΰν 
νά του γείνουν κα τα ληπ το ί;

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΛΑΑΜΙΑΔΟΥ
Η '.

Τό γράμμ.α τό όποιον δημοσιεύω παρά κάτω, έγράφη, υπο
θέτω, ριίαν η δύο ήμ,ερας πρό του θανάτου της. Ή το  ά- 
πάντησίς της εις την δημ,οσίευσιν της μελέτης της περί 
Π εσσίαίο'μοϋ, εις την ’Εφημερίδα των Κυριών,ως μου είχε 
σταλη παρά κυρίου τινός, κατά σύστασιν, ως μου έ'γραφεν 
ούτος, της συγγραφέως.

"Οταν είχα λάβει την μελέτην της εκείνην, είχα έξα ι- 
ρετικώς εύχαριστηθή. ’Ιδίως, διότι είχε φύγει αίφνιδίως από 

.τά ς  ’Αθήνας, χωρίς νά γνωρίζουν οί περισσότεροι άπό τούς 
γνωστούς της που είχεν υπάγει.. Έλέχθη δτι ήτο εις την 
Γερμανίαν, οτι είχεν αίφνιδίως πάθει ό'γκον εις τόν εγκέ
φαλον, δτι δεν ητο καλά. Γύρω εις τό όνομά της ή φαν- 
σία τών εδώ γνωστών της είχε σχηματίσει κάθε είδους ύπό- 
θεσιν. Τόσην φαίνεται κατάπληςιν είχε κάμει, εις οσους την 
¿γνώρισαν, τό σοφόν καί μεγάλο πνεϋμά της, ώστε τόν κίν
δυνον τον έφαντάζοντο πάντοτε περί τό πνεϋμα αυτό, περί 
τόν εγκέφαλον αύτόν με την τεραστίαν αντοχήν καί δύνζ- 
μιν. Διά τούς πολλούς δεν έφαίνετο φυσικόν, κανονικόν, n o r 
m al,  μία κόρη τόσον νέα καί εύμοφη νά θυσιάζη την ώ- 
ραιοτέραν τής ζωής της εποχήν επάνω εις βιβλία φιλοσοφικά, 
χωρίς έλατήριον τήν ανάγκην της εργασίας, ως πόρον ζωής.

Διότι ή Καλλιρρόη Άδαμιάδου, ένα έτος, νομίζω, πριν 
γίνγι διδάκτωρ είχε κληρονομήσει μίαν πλουσίαν θείαν της, 
ή οποία είχεν άποθάνει εις Ρουμανίαν καί διά διαθήκης της 
άφηνε γενικήν κκηρονόμον της τήν κόρην, ή οποία τόσον έ- 
τίμα  μέ τήν μεγαλοφυΐ'αν της καί τήν οικογένειαν καί τήν 
πατρίδα της. "Ωστε μέ τήν κληρονομιάν αύτήν που τής είχε 
πέσει άπό τόν ουρανόν, δπως μου είχεν είπή τήν πρώτην η 
μέραν τής γνωριμίας μας, ή κόρη δέν είχεν ανάγκη νά κα τα 
φυγή εις τό καθηγητικόν επάγγελμα διά νά ζήση. Ά λ λ  ’ 
αντί, ώς θά έκαμνεν ίσως κάθε άλλη εις τήν θέσιν της, νά 
παραμέληση τάς σπουδάς'της, αυτή τότε ακριβώς, άπηλλαγ- 
μένη άπό οίκονομικάς φροντίδας, έπεδόθη μέ περισσότερον 
ενθουσιασμόν εις αύτάς καί ώνειροπολοΰσε νά ύπάγη εις 
Γερμανίαν διά νά τελειοποιηθή εις τήν φιλοσοφίαν, ώς 
γράφει καί εις τό τελευταΐον μίαν ή δύο πρό του θανάτου της 
ημέρας γράμμα της.

Δέν είξεύρω, άν τό μελετώμενον αύτό ταξεΐδ ι, τό όποιον

ή ατυχής δέν ήξιώθη νά κάμη, ένεκα του προώρου θανά
του της, θά προσέθετε πολλά πράγματα εις τήν πολυμάθειάν 
της. Φοβούμαι μήπως περισσότερα άπό δσα ήξευρε θά τήν 
¿κούραζαν ¿πί τέλους, θά ¿μάραιναν τήν άνθηρότητά της, 
θά έθάμ ποναν τό ώραΐον φώς τών ματιών της, θά έρρυτίδω- 
ναν τό μέτωπον, τό άγαλματώδες, θά έσβυναν τά  χρώματα 
τά  πύρινα άπό τά  χείλη τά  ζωγραφισμένα. Τό σώμα τό 
εύπλαστον, μέ τάς ωραίας γραμμάς, δέν ήμπορούσε παρά 
νά κυρτωθή έπί τέλους άπό τό βάρος τόσου κλασικισμού καί 
ή φυσική ευθυμία καί φαιδρότης της, ή προδίδουσα άνθρω
πον άρτιον καί αρμονικά άναπτυχθέντα δέν ήμπορούσε παρά 
νά σκιασθή, σιγά σ ιγά , κάτω άπό τάς βαθείας άναζητήσεις
τής ψυχικής άνατομίας όλων τών μεγάλων πνευμάτων καί 
έποχών τού παρελθόντος.

Διά τό πνεΰμά της τό τόσον γόνιμον, διά τό μ.υάλό της 
το τόσο άφομοιωτικόν, αί φιλοσοφικαί μελέται οπού είχε κά 
μει έδώ ήσαν υπεραρκετοί.Ή τον άπό τάς έξαιρετικάς φύσεις 
πού δέν έκρυπταν τό τάλαντον ύπό τήν γήν, άλλά τό ¿πολ
λαπλασίαζαν καταπληκτικώς. ’Ά λλω ς τε  γερμανομαθής εις 
τήν έντέλειαν έπαιζεν εις τά  δάκτυλα όλους τούς σοφούς 
Γερμανούς. Τόσον μάλιστα είχα ένθουσιασθή διά κάτι κρί
σεις της έπί τής Ίφιγενείας τού Γ κα ΐτε καί τού Εύριπίδου, 
ώστε τής είχα προτείνει νά έτοιμάση μίαν τοιαύτην μελέ 
την, τήν όποιαν νά πραγματευθή είς τά  γραφεϊά μου εις κύ
κλον άνθρώπων τών γραμμάτων. Ή θελα , ¿ποθούσα νά γίνγι 
γνωστή ή κόρη αυτή εις ολους τούς φίλους μου, εις τόν κύ
κλον τών άνθρωπων όπου ήμπορούσαν νά τήν έκτιμήσουν 
κατά τήν άξίαν της. ’Ήμουν τόσο υπερήφανος διά τό ώραΐον 
αύτό γυναικεΐον πνεύμα, ώστε είχα όνειροπωλήσει διά αύτήν 
ένα μέλλον περισσότερον παρά ένδοξον. Μού έφαίνετο ότι 
ή ψυχή μκας ’Ασπασίας νεωτέρας ¿πτερύγιζε μέσα της, καί 
ότι δέν τής έλειπε τίποτε άλλο παρά ένας κύκλος, ένα 
m ilieu  άνάλογον μέ τήν μόρφωσίν της, άνθρωποι καί ζωή 
κοινωνική κάπως φωτεινοτέρα διά νά άναδειχθή τό τέλειον 
κάλλος τής διανοίας της.

Ή  ιδέα τού νά διοργανώσω μίαν σειράν φιλολογικών ό- 
μιλιών, τάς όποιας πάντοτε άπέφυγα διά τήν έλλειψιν ά- 
ληθινών C o n fe ren c ie rs ,  μού έφάνη μέ τήν γνωριμίαν της 
πραγματοποιήσιμος. Τήν έθεσα εμπρός εις τήν πρώτην 
γραμμήν διά νά τής έμπνεύσω περισσότερον θάρρος, τό ό
ποιον άλλως δέν τής έλειπε .

Μετά δύο ημέρας μού έφερε τήν μελέτην της έτοίμην. 
Μού τήν άνέγνωσε. Ή το  πολύ d o c u m e n té e ,  πολύ καλή, 
άλλά μ-άλλον θεματογραφία ξηρά, κάτι τό όποιον άφίνει 
οπίσω του καί διά τούς πλέον μεγαλοφυείς, ή σχολαστική 
διδασκαλία τών περισσοτέρων Ε λληνιστών μας. Τής είπα 
τήν γνώμην μοι έλευθέρως, τής υπέδειξα ότι τό ΰφος μιας 
τοιαύτης διαλέξεως άπό μίαν κόρην νέαν,ώραίαν,πνευματώδη 
ώς αύτήν, έπρεπε νά είναι άπλούστερον, φυσικωτερον, πλέον 
στολισμένον καί πλέον ζωντανόν.

Έννόησεν άμέσως. Τά είξεύρω όλα αύτά, μού' είπεν.. 
Ά λλά  μέ έχει καί έμέ σιδηροδεμένην, ώς βλέπετε, ό δα
σκαλισμός. Φαντασθήτε ότι ¿δοκίμασα νά σπάσω τά  σίδερα,
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ότι έγραψα εις δημοτικήν γλώσσαν, ά λ λ ’ ότι οί δασκάλοι 
μου όλοι ¿σηκώθηκαν νά μέ πνίξουν. Ή το  προδοσία κατά 
τού ΙΙανεπιστημίόυ, τό όποιον μέ έφώτισεν, μου είπεν ό 
άρχηγός τών ’Α ττικ ιστών. Ήσθάνθην ότι ή πάλη ήτο με
γάλη καί ότι ήτο άκόμη πολύ ¿νωρίς δι ’ έμέ νά λάβω μέ
ρος εις τόν άγώνα αύτόν.

Τήν άλλην ημέραν μού έφερε τήν μελέτην της έντελώς 
άλλην, ώς τήν ¿δημοσίευσα άργότερα εις τήν Έφημ,ερθα 
τών Κυριών. Δέν θά τήν διαβάσετε, θά τήν είπήτε βέβαια; 
ήτο ή έρώτησις μου.

Έσηκώθη, μέ παρέσυρεν εις τήν αίθουσαν έξω,άκούμπησε 
τό χέρι της ¿πάνω εις ένα τραπέζι καί ή’ρχισε νά όμ.ιλή. 
’Εγώ ή όποία τήν ιδίαν στιγμήν είχα διαβάσει τό χειρόγρα
φόν της, έπίστευσα σχεδόν οτι ώμιλοΰσεν έκ τού προχείρου, 
ύπό έμπνευσιν τής στιγμής, τόσον τελείως άπήγγειλεν δ,τ ι 
είχε γράψει. Έσηκώθηκα καί τήν ¿φίλησα, όταν ¿τελείωσε. 

Σοΰ χρειάζονται εύρύτεροι ορίζοντες πνευματικού κόσμου, 
φίλη μου,τής ε ίπα ...

Έ α χ ί τ ο λ ή  Κ αλ λ ιρ ρό ης  Ά ό α ρ ι ά δ ο υ

Παρά Γ?)ν Παριβώτιία τη Ι Ι η ’ΑπριΛίον 1901

’Αγαπητή Κυρία,

Αίσθημα βαθείας συγχινήσεως κατέλαβε τήν καρδίαν μου, όταν είδον 
τά τρία φυλλάδια τής «Έφημερίδος τών Κυριών», εις τά όποια εΐχετε 
την καλωσύνην νά δημοσιεύσητε τήν μελέτην μου περί τού Σοπεγχά- 
ουερ. Συνεκινήθην όμως,όχι διότι ειδον τό έργον μου έκτιμώμενον, άλλά 
διότι ή έκτίμησις προήρχετο παρ’ ήμών. Δέν θά μάθετε ποτέ πόσον 
σάς ήγάπησα. Διότι εύρον εν ύμΐν τόν τέλειον διανοητικόν άνθρωπον 
ώς πάντοτε τόν ώνειρεύθην, τήν υψηλήν διάνοιαν θερμαινομένην ύπό 
καρδίας ευαίσθητου καί ώθουσιώδους. Είνε άρά γε εγωιστικόν καί τολ
μηρόν νά απασχολήσω τάς τόσον πολυτίμους ώρας σας μέ την δηήγη— 
σιν άτομικών περιστάσεων; Τό ενδιαφέρον, τό όποΤον δεικνύετε δια πά
σαν έργαζομένην γυναίκα, μέ κάμνει νά ελπίζω οτι θά μού συγχωρή- 
σητε τό τόλμημα τούτο. ’Επί δύο σχεδόν έτη κατοικούμεν τήν εν τώ 
μέσοι τής Παμβώτιδος μικράν νήσον, έν τή  όποία έφονεύθη ό ’Αλήπασας 
καί τήν όποιαν τοσάκις είδατε ύμνοιμένην ύπό τού Βαλαωριτου, διότι 
έπρεπε νά καταγίνω εις φιλοσοφικάς μελέτας καί νά τακτοποιήσωμεν καί 
τά οικονομικά ήμών πριν μεταβώ εις τήν Ευρώπην χάριν ειδικωτερων 
σπουδών. Ήτο ώραία, πολύ ώραία αυτή ή ζωή, έν τώ τελείω αποχω
ρισμό) άπό τού κόσμου, μέ μόνην ένασχόλησιν τήν φιλοσοφίαν καί μόνην 
διασκέδασιν τήν θέαν τής φύσεως, ή δέ μελέτη περί τού Σοπεγχάουερ 
είνε κατά τό πλεΤστον αποτέλεσμα πείρας προσωπικής' ή ταπεινή όμως 
ύμών συνεργάτις θά έγκαταλείψη γρήγορα τήν ιστορικήν γήν τής Δω- 

■ δώνης χάριν κοσμικωτέρου κέντρου. Τώρα ένασχολούμαι εις την συγ- 
γραφήν βιβλίου ογκώδους όπως δήποτε περί τού Σοπεγχάουερ καί τής 

Ε φιλοσοφίας αυτού. Ή μελέτη,τήν όποιαν έδημοσιεύσατε, προωρίζετο δΓ 
ημερησίαν έφημερίδα καί έντεύθεν ή συντομία αυτής, ή δέ έκδοσις εις 

[  φυλλάδιον ιδιαίτερον έγεινεν έν άγνοια μου τέσσαρας μήνας άφού τήν 
εστειλα,ότε έθεώροον τό πράγμα ώς λησμονηθέν καί ελησμόνησα νά ειδο
ποιήσω τό πράσωπον,τό όποΤον επιφόρτισα μέ την δημοσίευσιν περί τής 
μεταβολής τών διαθέσεών μου. "Ισως όμως είνε πολύ καλλίτερον ότι τά 
πράγματα συνέβησαν οΰτω, διά νά προδιατεθή κάπως τό κοινόν. Δέν 
αμφιβάλλω δέ ότι διά τής Έφημερίδος σας θά μέ βοηθήσητε τότε εις 
την διάδοσιν τού έργου μου. Τό βιβλίον μου θά εκδοθή τό φθινόπωρου, 
πότ ε θά μεταβώμεν είς έ'ν έκ τών ευρωπαϊκών κέντρων τού πολιτισμού, 
οπου θά έπιδοθώ είς τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας καί είδικώτερον τής 
όψυχολογίας. Δέν έπιθυμώ άλλο είμή νά έχω τό έν έκατοστόν τής έπι-

τυχίας, τήν όποιαν είχετε σεΤς. Συγχαίρουσα υμάς θερμότατα διά την 
είκοσαετηρίδα τής «Έφημερίδος τών Κυριών» καί εύχομένη ύμΐν τά 
βέλτιστα διά τό μέλλον διατελώ

μετά βαθύτατης ύπολήψεως καί αγάπης 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Άδα ια άδο υ

Τ. Γ. ‘Η διεύθυνσις είνε :
Δδα Κ α λ λ ι ρ ρ ό η ν  ’Αδαρηάδον

Ί ω ά ν ν ι ν α

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟ!« ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Μέ κουρασμένην ψυχήν, μέ πνεύμα τό όποιον επαναστα
τούσε καί έζήτει καί αύτό άνάπαυσιν, μ.έ σώμ,α τού όποιου 
κάθε δύνχμ,'ς είχε παραλύσει, ή ’Ά ννα έσηκώθη καί έτοι- 
μ-άζετο νά άνοιξη τό παράθυρον διά νά πάρη ολίγον αέρα, 
οταν ή Μινα καί ό Γιαννάκης είσωρμησαν τρέχοντα είς τό 
δωμάτιον.

Κυρία ’Ά ννα, ή μαμά είπε νά μείνωμεν έδώ μαζύ σου. 
θέλεις νά μάς διηγηθής τίποτε άπό τόν θάνατον τού Χριστού ;

Ουφ ! καί σύ είπεν ό Γιαννάκης. Δέν τάκουσες ολα αύτά 
είς τά  Εύαγγέλια . Καί μέ άπαγγελίαν κάπως ερρινον ό μι
κρός άρχισε νά λέγη : Τφ καιρφ έκείνω ...

— Δέν πρέπει νά περιπαίζης αύτά τά  άγια λόγια,είπεν ή 
Μίνα. ’Εγώ θέλω νά μού τά  είπή ή κ. "Αννα, διότι δέν 
καταλαμ-βάνω τό Εύαγγέλιον.

"Αγια λόγια ! είπεν ό μικρός. Ό  Νχόνιρς,όταν τόν ρώτη
σα μού είπε ’πού αύτοί ’πού τάγραψαν ήσαν ψαράδες. Τί 
οί ψαράδες γίνονται άγιοι ποτέ ; *

Ή  ’Άννα ήσθάνετο οτι είχε καθήκον νά έξηγήση είς τά  
παιδιά τ ί  είδους ψαράδες ήσαν οί άπόστολοι, άλλά δέν είχε 
τήν δύναμιν νά όμιλήση. Ή  ’Ά ννα όμως τήν ήνάγκασε μέ 
νέαν πάλιν έοώτησιν : Νά σού ’πώ , κυρία "Αννα, γ ια τ ί λ έ
γουν οτι μετά τρεις ημέρας άνεστήθη ό Χριστός, άφού άποψε 
τόν θάβουν καί αύ'ριο τό μεσημέρι θά άναστηθή ;

Ή  ’Ά ννα εγεινε κατακόκκινη. Ιίοτέ της δέν είχε σκεφθή 
αύτά τά  πράγματα καί διά μιας εύρέθη άπροετοίμ-αστος διά
κάθε άπάντησιν.

— Μά δέν άπέθανεν άπόψε,εϊπε μ.έ κάποιον δισταγμόν καί 
άφού έσκέφθη καλά . Χθές έσταυρώθη.

— Κυρία ’Ά ννα, γ ια τ ί βάφουν κόκκινα αύγά τό ΙΙάσχα ; 
ήρώτησεν ό μικρός.

— Γιατί ό κόσμ,ος χαίρεται.
— Καί άφού ό κόσμος χαίρεται γ ια τ ί σφάζει τά  άρνιά καί 

κάνει τής μαμάδες τους νά κλαΐνε ; ήρώτησεν ή Μίνα. Είς 
τήν Μασσαλία δέν σφάζουν άρνχά. Καί πετώσα άπό τήν 
μίαν ιδέαν είς τήν άλλην είπε. Γ ιατί νά μή φορούν ολοι 
κόκκινα φορέματα τό Πάσχα, θ ά  ήτο ώραϊο νά φορούν ολοι 
κόκκινα.

—Καί οί άνδρες ; είπεν ό Γιαννάκης. Καί άρχισε νά γελη 
άκράτητος.

"Ολο κοροϋδεύεις, καϋμένε, είπεν ή Μίνα. Καί οί άνδρες, 
ήά.λιστα. Τί νομίζεις δτι θά ήσαν άσχημοι μέ τά  κόκκινα.
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Μπά ! έδώ οί άνδρες δεν φοροϋν ποτέ κόκκινα ; Εις τήν Μασ
σαλία, εις τούς χορούς οί άνδρες φοροϋν κόκκινα φράκα. Θέ
λεις νά πάμε νά ρωτήσωμε τή μαμά ·

Το ξέρω, είπεν ό Γιαννάκης. Μα αύτό γ ίνετα ι της άπο- 
κρειαϊς. ’Έ τσ ι ’σαν μασκαράτα. Δεν είναι άλήθεια, κυ
ρία ’Ά ννα.

Ή  καϋμένη ή Ά ννα  ήκουε μέ πολλήν έκπληξίν της διά 
πρωτην φοράν δτι οί άνδρες ¿πήγαιναν εις τούς χορούς μέ 
κόκκινα φράκα. Δεν είχεν ίδή ποτέ της άλλον χορόν άπό 
έκεϊνον ποϋ έχόρευαν εις τά  χωράφια τήν Καθαρά Δευτέρα 
ως καί την Πρωτομαγιά οί συγγενείς τής νοικοκυράς των 
της κερά Δημητραινας, ποϋ την είχε πάρει μιά δοό φορές 
μαζύ της. ΤΗσαν δοό μπακάληδες, ενας τάβερνάρης, καί δη0 
τρεις άλλοι εργατικοί άνθρωποι με της γυναϊκές των. Πώς 
θά ήθελε νά έβλεπε καί αύτή ένα χορό με κόκκινα φράκα. 
Καί διά μίαν στιγμήν τόσον έξέχασε τόν ρόλον της ώς δα
σκάλας, ώστε ηοχισε νά έρωτ^ τά  παιδιά , άν είχαν πάει 
ποτε εις ένα τέτοιο κόκκινο χορό.

—  Τί λές, κυρία ’Ά ννα, καί πηγαίνουν τά  παιδιά εις τούς 
χορούς, είπεν ό Γιαννάκης.

—  Μπά ! εγώ επηγα είπεν η Μίνα. Πάμε νά ρωτησω- 
με την μαμά ;

—  θ ά  πήγες εις κανένα bal d ’ enfants; βέβαια.
—  Έ πήγα καί εγώ ........
Την ομιλίαν τών μικρών διέκοψεν έξαφ/α ή έμφάνισις τής 

κ. Μοίρα εις την θύραν. Γιαννάκη, παιδί μου, φεύγετε, 
είπεν.

—  Τί κρίμα! είπεν η Μίνα. Μαμά, ’πες της κ. Ά ρ ιέτ- 
τας νά στείλγι αύ'ριο τό Γιαννάκη, νά πάμε μκζή εις της 
εκκλησίες......

— Αύριο δεν έ'χει εκκλησίες, είπεν ό Γιαννάκης.
—  Γληγωρα, Γιαννάκη, ήκούσθη ά π ’ έ'ξω ή φωνή τοΰ 

Νιόνιου, ό όποιος έπρόβαλλε την κεφαλήν του εις τό άνοιγμα 
τής πόρτας.

Ή  ’Άννα μόλις τόν*άντίκρισεν έ'γινε κατακόκκινη. Έ - 
φοβήθη πάλιν, μήπως την κυττάξν) με εκείνο τό βλέμμα του 
τό περίεργον, ’ποϋ της έφαινετο ’σάν νά τήν έγύμνωνεν άπό 
δλα τά  φορέματά της.

— Τί μικρή καμαρούλα, είπεν ό Νιόνιος.ΙΙώς χωροϋν μέσα 
’δώ η δηώ κοπέλες, άπορώ. Εις την Ζάκυνθον θά σοΰ έχω- 
μεν ένα μικρό παλατάκι, κυρία Ά ννα.

Ή  κ. Μοίρα, ή οποία δεν είχεν ακούσει την προηγη- 
θεΐσαν συνομιλίαν τοϋ Ζακυνθινοϋ βουλευτοΰ μέ την κόρην 
έστράφη καί τόν είδε μέ κάποιαν έκπληξιν. Ή  ’Άννα ή 
οποία είχε σηκωθή, εύθύς ώς είδε την κ. Μοίρα, ένόμισεν 
δτι θά σωριασθνί κάτω , δταν ύπεστη καί αύτη τό εξετα
στικόν βλέμμα της κ: Μοίρα.

Ό  Νιόνιος έν τώ  μεταξύ είχεν άποκρυνθή, διότι η γυ- 
ναΐκά του ήρχετο νά την ζητήσν] καί τά  δύω παιδιά τόν 
ηκολούθησαν. Ή  κ. Μοίρα πριν νά έξέλθη άπό τό δωμώ- 
τιον, είπεν εις την ’Άνναν. "Ωστε έ'χομεν καί μυστικά μέ 
παντρεμένους, κυρία Ά ννα  ; Κάτι βιάστηκες, μικρούλα μου, 
έπρόσθεσε καί ¿βγήκε κλείουσα την θύραν μέ όρμήν.

I Η Ά ννα  την φοράν αύτήν έσωριάσθηΆραγματικώς κάτω 
εις τό πάτωμα. Τό κτύπημα ήτο πολύ βαρύ καί πολύ δυ
νατόν διά την κουρασμένην ψυχήν τοϋ πτωχού κοριτσιού. 
Ένόμισεν δτι ήτιμάζετο, δτι ή κ. Μοίρα θά τήν έπετοΰ- 
σεν άνιλεώς εις τόν δρόμον, δτι ή μάνα της θά τήν έσκότω- 
νεν, οτι ό κόσμος δλος θά τήν έδειχνε μέ τό δάκτυλο. Πόσην 
ωραν έμεινε κάτω εκεί, εμπρός εις τό κρεββάτι της, χωρίς 
να ευρισκτι δυναμιν νά σηκωθή δέν ή'ξερεν ούτε ή ιδία. Καί 
δέν θά έσηκώνετο ίσως δλο τό βράδυ, -αν δέν ή'κουε δύο σι- 
γανα κτυπήματα εις τήν πόρταν, ή οποία έσυγκοινωνοΰσε μέ 
τό πλαϊνόν δωμάτιον, τό οποίον ήτο άνοικον.

Έσηκωθη, τρικλίζουσα, ’σάν μεθυσμένη καί ¿ξεκλείδωσε, 
υποθετουσα ότι ή Μίνα ή'οχετο ά π ’ εκεί. Ά λ λ ’ άντί της 
Μίνας τής επαρουσιάσθη ό καμαριέρης τής ημέρας μέ ένα 
μπουκάλι κονιάκ καί ένα ποτηράκι εις τό χέρι. Σοΰ έφερα 
αύτο τό κονιάκ, τής είπε καί τήν κατέτρωγε μέ βλέμματα 
σατυρου, άφοϋ σοΰ άρέσει, γ ιά  νά πίννις κάθε τόσο άπό ’λ ί 
γο. Αλκοολικός ό ίδιος υπέθεσε δτι τό κοοίτσι, επειδή είγε
Υ  '  1 '  € /  'ι,ητήσει το κονιάκ την ημέραν, άγαποΰσε νά πίνη καί έσκέ- 
φθη δτι μέ τήν προσφοράν αυτήν θά άπέκτα τήν εύνοιαν 
τής δασκαλίτσας, ώς τήν έλεγε τό υπηρετικόν προσωπι
κόν τοΰ ξενοδοχείου. Νά σοΰ ’πώ, είχε ’πή εις τόν μάγει
ρο, τό άπόγευμα, δταν ή μάνα τής Ά ννας ¿τελείωσε τήν 
διηγησιν τής δυστυχίας της, περιμένοντας τήν ¿πιστροφήν 
τοΰ κοοιτσιοΰ της άπό τούς ¿πιταφίους καί έφυγε: Τί κουτή! 
Ναχγ ενα κορίτσι τόσο (ίίμορφο καί τρυφεροΰδι άκόμη καί νά 
πεθαίνγ τής πείνας. Τί μποροΰσε νά βγάζν) τό κοριτσάκι 
αύτό, άν ήθελε ;»  Καί φαίνεται δτι είχε βάλει εις τόν νοΰν 
του νά μυήστ) τό πτωχό πλάσμα εις τήν εύκολην ζωήν 
τοΰ κέρδους, άρχίζοντας άπό τό άχρείον άτομόν του.

Η Ά ννα  εις ένα δευτερόλεπτο ήννόησε, φαίνεται, τήν 
σκεψιν τοΰ υπηρέτου καί μέσα εις τήν ψυχήν της εξύπνη- 
σεν έξαφνα ένα τέτοιο αίσθημα άγανακτήσεως, ώστε παρ’ 
ολίγον νά πάρ-/) τήν μποτίλια καί νά τήν φέρη εις τό κε
φάλι του φαύλου ¿κείνου. ‘Ο φόβος τοΰ σκανδάλου τήν ¿κρά
τησε. ’Εκείνος άλλως ¿πρόφθασε νά φύγν), άντιληφθείς δτι 
τό σχέόιόν του άπετύγχανε. Ή  ’Ά ννα έκλείδωσεν όπίσω 
του την θύραν καί τώρα άλλος άνθρωπος πλέον, δυνατή μέ 
την δυναμιν ’ποϋ δίδει ένιοτε ό κίνδυνος, έστάθη όπίσω άπό 
την πόρτα, κολλημένη έκεί εις τόν τοίχο ’σάν άγαλμα άπελ- 
πισικς· καί ήρχισε νά σκέπτετα ι.

Μεσα εις δύο ώρας δύο τέτο ια  τρομερά τραύματα κατά 
τής τιμής της, τήν έκαμαν νά ίδή τή/ ζωήν άκόμη χειρο- 
τεραν άπό δ, τι τήν είχε φαντασθή έως τώρα. "Ωστε δέν 
είχε νά άγωνίζετα ι μόνο γιά  τό ψωμί, δέν έφθανε μόνο νά 
έργάζεται μέ ταπείνωσιν καί έξευτελισμόν, καί νά αισθά
νεται τήν ψυχικήν έρήμωσιν, τήν οποίαν είχεν αίσθανθή καί 
ώς μικρό παιδί κοντά εις τήν μάνα της καί τώρα ένα μήνα 
πλησίον εις τήν πλουσίαν κυρίαν της. Ά λλά  είχε νά πα - 
λα ίσγ καί μέ άλλου; άκόμη φοβερωτέρους κινδύνους.

’Αναθρεμμένη, ώς ήτο καί ώς άνατρέφωνται δλα τά  
άβγαλτα κορίτσια τοΰ λαοΰ, μέ τό αίσθημα τής τιμής ύψω- 
μένον επάνω εις ένα στυλοβάτην άγνότητος, εις περιωπήν
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θρησκείας, τήν οποίαν καί ένα μόνον βλέμμα ήμποροΰσε νά ( ρών ποΰ μόλις πετάξγ, κοντά του ένα μικρόν έντομον καί
μολύντ) καί νά κηλιδώσγ), συνειθισμένη νά άκούγ στερεοτύ- 
πως άπό τήν μάνα καί άπό τήν γρηά θεχά της, δτι ή π τω 
χές γυναίκες ένα μόνο θησαυρό έχουν, τήν τιμή των, ένό
μισεν δτι ¿κείνο τό βράδυ ό θησαυρός αύτός τής είχεν άφαι- 
ρεθή σχεδόν μέ τήν έπίθεσιν αύτήν τήν άπότομον, τήν 
οποίαν δέν έπερίμενεν άπό τούς δύο ¿κείνους άνδρας, τούς 
τόσον άνομοίους εις τήν κοινωνικήν θέσιν των καί τόσον 
όμοιους εις τήν διαγωγήν των.

«Κάλλιο νά βγη τό ’μάτι σου, παρά τό όνομά σου, 
έλεγε συχνά ή μπάμπ ’ Μάρω, μόλις τό δυστυχισμένο τό 
κορίτσι έπλ.ησίαζε ’λ ιγάκι ε ί; τήν πόρτα, γ ιά  νά πάρ·/) ολί
γο άερα, τήν Κυριακή, ύστερα ποΰ έμελετοΰσε μεσα εις τόν 
ζωντανόν ¿κείνο τάφο, τρεις καί τέσσαρας ώρας κατά σειρών. 
«Τά τίμ ια  κορίτσια δέν βγαίνουν εις τής πόρτες καί εις τά  
παρεθύρια», ¿πρόσθετε στερεότυπα ή μώ/α της. ’Εγώ ’σάν 
’παντρεύτηκα, έλεγεν ή θειά, άντρας δέν μέ είχε ’δή κα
τάμ ατα . Κι ’ ώς τήν ώρα ποΰ χήρεψα τόν άντρα μου τον 
ντρεπόμουνα άκόμη».

Ζυμωμένη λοιπόν μέ τής ιδέες αυτές καί μέ τόν φόβον μή
πως χάσν) τόν πολύτιμον αύτόν θησαυρόν, άπεφυγε μέ έπι- 
μέλειαν εις τό σχολεΐον νά πλησιάζγ άλλα κορίτσια, διότι 
ή μάνα της, τής έχαρακτήριζεν δλες τής ζωηρές, μέ τίτλους 
ποΰ τήν έκαναν νά κοκκινίζή. Μία φιλενάδα μόνον είχε κα
λή/ καί πτωχούλαν καί αγνήν ’σάν κ ι ’ αύτήν, ή όποία ήτο 
θρησκόληπτος καί δ ι ’ αύτό άδιάφορος έντελώς εις τήν φω
νήν τής φύσεως, ή όποία προσκαλεί δλα άδιακρίτως τά  πλά 
σματα της εις τό πανηγύρι τής νεότητος καί τής ζωής.

Δι ’ αύτό καί εις τήν φαντασίαν της αί έπιθέσεις τής βρα
δείας ¿κείνης ¿μεγαλοποιούντο τόσον. Τό δ'νομά της βέβαια 
είχε βγή, άφοΰ ή κ. Μοίρα είχεν ύποθεσει δτι αύτη εύρισκε- 
το εις μυστικάς συνενοήσεις μέ ’παντρεμένους καί άφοΰ ό 
υπηρέτης υπέθεσε πώς έπινε, πώς ήταν μπεκροΰ καί πώς 
ήμποροΰσε νά μήν είναι και καλής διαγωγής κορίτσι.

Καί τώρα τ ί έπρεπε νά κάμν) ; Καί τ ί νά γειν/) ·
Εις τήν σκέψιν αύτήν ό νοΰς της ¿σταματούσε. Τί θα έ- 

γίνετο, άλήθεια ; ’Έπρεπε νά έξηγήσϊ) εις τήν κ. Μοίρα, δτι 
ό κ. Νιόνιος πρωτήτερα έκεί εις τό μπαλκόνι τής είχε πή 
οτι θά τήν διώριζε δασκάλα εις τήν Ζάκυνθο, δταν θάπερνε 
τό δίπλωμα. Καί θά τήν ¿πίστευε, διότι .τόν είχε άκούσει 
καί ό κ. Στέφας. Ά λλά , αν ή κ. Μοίρα ερωτοΰσε γ ια τ ί ο κ 
Νχόνιος τήν έπερνεν έτσι έξαφνα ύπό τήν προστασίαν του 
ένω πριν, δταν έποόκειτο νά την παρν) η κ. Μοίρα την είχε 
τόσον πολεμήσει; Βέβαια ή κυρία θά έμενε μέ κάποιαν ύπο 
ψίαν, θά έφαντάζετο δτι κάτι είχε συμβή. Έ πρεπε λοιπόν 
νά διηγηθή λεπτομερώς τά  καθέκαστα. Να ομιληστ) δια τη 
αύθάδη φράσιν τοΰ βουλευτοΰ καί διά το βλέμμα τό αυθαδε 
στερον άκόμη, ποΰ τήν ειχε συνοδεύσει. Αλλα τής εφαίνετο 
δτι καί έάν τολμοΰσε νά ύιηγηθή τα  πραγματα,οπως ειχ^αν 
συμβή,θά άφαιροΰσε κάτι πάλιν άπο την τιμήν της,θα έχανε 
πολύ καί άπέναντι τοΰ έαυτοΰ της άκόμη κάτι τό όποιον 
δέν είξευρε πώς νά παραστησ/]. Ητο η πτωχή, η τόσον α
θώα καί άγνη ψυχη της, σάν ενα λουλουδάκι ενωτικών χω -

χόλις τό έγγίξή μέ τά  πόδια τ .υ , τά  οποία έχουν οργιάσει 
¿πάνω εις άλλα λουλούδια τής ηδονής, αύτό κλείει τό στε- 
στεφάνι του, χάνει τή μυρωδιά του καί σβύνει.

Μέσα εις τήν μαύρην αύτήν άπελπισίαν της ή'κουσεν έξω 
εις τό δωμάτων τής κ. Μοίρα τήν φωνήν τοΰ Στέφα. Εις 
ο,τι έλεγεν είχεν άναφέρει τό ό'νομά της καί αύτό τήν είχε 
κάμει νά αίσθανθή έξαφνα μίαν μεγάλην παρηγοριάν. «Π ή
γαινε, Μίνα, νά κοιμηθής, είχεν είπεί διότι ή καϋμένη ή 
κ. Ά ννα  θά σέ περιμενν). Καί έχει άνώγκην τό πτωχό τό
κορίτσι νά ήσυχώσγ)......................

—Θέλω νά μείνω μαζή σας,είπεν ήΜίνα μέ τόνον χαϊδευ
τικόν, σάν παιδί χαλασμένο οπού ήτο, άπό τήν τρελλή λα 
τρείαν τής μητέρας της.

— Μίνα, νά πής νά κοιμηθής. είπεν ό Στέφας μέ αύστηρό- 
τη τα . Είναι ένδεκά μιση.

Καί τό παιδί παραπονεμένο ¿πήγε μέσα εις τό δωμάτιον 
καί έπεσεν εις τήν άγκαλιά τής Ά ννα ς , ή όποία είχε τ-ρέξει 
¿πάνω του, εύθύς ώς ή'κουσε τά  βήματά του νά διευθύνων- 
τα ι πρός τήν θύραν.

Ε Τ Λ Ο Γ ΙΑ
Α '.

ην

Ά πό παλα ιοτάτω ν χρόνων ή εύλογία ένέπνεε τόν ίδιον 
φόβον ον καί ή πανώλης, καθότι καί αύτή ώς καί ¿κείνη δ ι ' 
¿πιδημιών θανατηφόρων άπεδεκάτιζε τήν άνθρωπότητα. Με- 

ά τήν άνακάλυψιν τής δαμαλιδος ή φοβερά αύτη νόσος 
¿φάνη μετοιαζομένη, άλλά άπό καιροΰ εις καιρόν άναζωογο- 
νεϊτα ι καί ¿πιφέρει μεγώλας καταστ ροφάς. »

Ή  εύλογία είναι πάντοτε μεταδοτική,ποτέ δέν γεννάται 
αύτομώτως, προσβάλλει δέ άδιακρίτως άπαν τό άνθρώπινον 
γένος οίαδήποτε καί άν είναι ή φυλή, ή ηλικία, τό φυλον. 
Δέν προσβάλλει είδικώς κατά προτίμησιν τήν παιδικήν ηλι
κίαν, έν τούτοις δέν φείδεται καί αύτής.

Ό  δαμαλισμός οστις είναι ήδη λιαν διαδεόομενος και η 
άπομόνωσις ή τελουμένη αύστηρώς, οτε έμφανίζονται κρού
σματα εύλογίας, καθιστώσι τήν όιώδοσιν τής νόσου μάλλον 
περιωρισμένην καί σπανιωτέρας τάς έπιδημίας αύτής.

Εις τάς μεγαλοπόλεις άπομονοΰσιν, έκτός τής πόλεως,είς 
ειδικά νοσοκομεία τούς εύλογιώντας. Έν Λονΰίνω εφθασεν 
ή άπομόνωσις τόσον, ώστε νά μεταφέρωνται οί παθόντες 
εύλογίαν εις πλοία διεσκευασμένα καταλλήλως, έπί τοΰ Τα- 
μέσεως. Ταΰτα καλοΰνται νοσοκομεία ένδοποτάμικ.

Έάν δέν δυνάμεθα νά διαθέσωμεν μεγάλην οικίαν ή εύ- 
ρύχωρα διαμερίσματα καί άφθονα τά  μέσα, δέν πρέπει νά 
διατηοώμεν κ α τ ’ οίκον άσθενή προσβληθέντα ύπό εύλογίας. 
Τό άσφαλέστερον μέσον πρός άποφυγήν τής μολύνσεως ολο
κλήρου τής οικογένειας είναι μετά θάρρους νά άποχωριζώμεθχ 
τών άσθενών μας, μεταφέροντες αύτούς εις τά  ειδικά νοσο
κομεία, οτε έχομεν πεποίθησιν δτι ταΰτα  λειτουργοΰσι κα
λώς, μή στερούμενα προσωπικού έξ ιατρών καί νοσοκόμων^
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προς δε ¡/.ηχανηριάτων απολυμαντικών καί διαφόρων άλλων 
μέσων άτινα στερείται οικία ιδιωτική.

Έκτος ομ,ως της καταλλήλου περιθάλψεως του ασθενούς 
δεον νά φροντίζωμεν οσον τδ δυνατόν να προφυλάξωμεν τά  
ύγιά πρόσωπα από της μολύνσεως.

Τό μικρόβιον της ευλογίας είναι άγνωστον. Έν τού- 
τοις είναι βεβαιωμένον οτι ή μόλυνσις έμ,περιέχεται εις τό 
πύον οπερ διατείνει τάς φυσαλίδας και τάς φλύκταινας. 
Φλύκ τα ινα ι ονομάζονται αί φυσσαλίδες αί σχηματιζόμεναι 
έκ τής ύπεγέρσεως της έπιδερμίδος, οτε ό διαυγής ορός ό 
όποιος κ α τ ’ άρχάς διατείνει αύτάς,αντικαθίστατα ι διά πύου. 
Φλύκταινα λοιπόν είναι ή διαπυηθεΐσα φυσαλίς. Ά νεκάλυ- 
ψαν επίσης οτι αί έφελκίδες αί όποϊαι καλύπτουσι τάς φλύ
κταινας, οτε άποξηρανθώσιν, έγκλείουσιν όμοιους μολυσματι
κούς σπόρους.

Η εύλογία ενοφθαλμίζεται δπως καί ή δαμαλίς,ό δέ ενο
φθαλμισμός επιτυγχάνει ή εάν μεταχειρισθώμεν υγρόν των 
φυσαλίδων, ή διαλύσωμεν τάς άπεσκληρημένας έφελκίδας 
των φυσαλίδων εν όλίγω ύδατι. Κατωτέρω θέλομεν ιδει δτι 
κατά τόν τελευταϊον αιώνα ό ενοφθαλμισμός ένηργεϊτο τα - 
κτικώς επί σκοπώ προφυλάξεως από βαρείας μορφάς εύλο- 
γίας.

Ή  έπώα,ΟΊς τής ευλογίας διαρκεΐ από επτά μέχρι δέκα 
ημερών. Καθ ’ ήν εποχήν ένοφθάλμιζον τήν νόσον προληπτι- 
κώς, εβλεπον αναπτυσσόμενα τά  πρώτα φαινόμενά τήν έβδό- 
μην ήμ.έραν άπο του ενοφθαλμισμού.

Τά πρώτα φαινόμενα τής ε ισβο λής είναι ό πυρετός,δστις 
είναι έντονώτατος 39° 5 εως 40° καί πολλάκις πλείονες βα-

Ε Π  Ι Φ Ϊ Α Λ Ι Σ

Μ Α Ρ Ι Ε Μ
Εις τήν εξοχήν, τήν όποιαν ό χειμών τής Αίγυπτου κάμνει τόσον ώ- 

ραίαν, ολίγα 1 βήματα μακράν άπό τήν πόλιν, τής όποιας οί μιναρέδες 
διακρίνονται εις τόν καθαρόν ουρανόν, ή Μαριέμ καί ή αδελφή της Φα- 
τουμά, κάθουνται καί προσπαθούν ν ’ ανάψουν την φωτιά.εις τήν όποιαν 
θά δράσουν τό βραδινό γεύμά των.

'Ολόγυρά τους, ή απέραντος πεδιάς, οί άγροί, άπλοΰνται καταπρά- 
σινοι καί θαυμάσιοι, μέ όλας τάς αποχρώσεις, άπό τό ωχρόν χεώμα 
του σιταριού, τού όποιου ό χρυσοπράσινος τάπης άπλούται απέραντος, 
έως τό βαθύ πράσινον φύλλωμα των γιγαντιαίων συκομορεών αί όποια1 
φαίνονται εις τό βάθος του τοπίου.

Εις μερικά μέρη φαίνονται κομμάτια ακαλλιέργητου γής μέ σκοτει- 
νάς αποχρώσεις, εις τά όποΤα έδώ καί έκεί έ’χει φυτρώσει κάποιο φυ- 
τόν, χωρίς τήν θέλησιν τού ανθρώπου, καί βλαστάνει πλουσιώτερο καί 
δυνατώτερο ανάμεσα εις τήν μοναξιά όπου τό περιτριγυρίζει. Σπάνιαι 
σκιαί άνθρώπων φαίνονται εις τήν εξοχήν κινούμεναι, χέρια σηκόνονται 
κρατούντα δρέπανα ή κλαδευτήρια, τά οποία μαντεύει τις, διότι εις 
τό βραδινόν σκότος δεν διακρίνονται. Καί εις τόν δρόμον οί διαβάται γ ί
νονται πολυπληθέστεροι όσον ό ήλιος πλησιάζει εις την δύσιν καί ή 
ώρα προχωρεί. ’Εν τούτοις άλλαι φωτιαί, ανάπτουν κατά σειράν εις 
τούς ολόγυρα αγρούς καί ή Μαριέμ, έπιδεξία εις τό ν ’ άναγνωρίζη τούς 
φίλους της καί τούς συγγενείς της, δείχνει μέ τό δάκτυλο εις τήν ¿διά
φορον αδελφήν της, τά δείπνα τά όποία ετοιμάζονται εις τό ύπαιθρον.

— Κύτταξε . . .  ή Ζενάβ ! . . , Ά  ! νά ή Φαρίδα, ή όποια ετοιμάζει

θμοί παρατηρούνται εν τώ  θερμομετρώ. Φρικιά και εμ.ετοι 
δεικνύουσι τήν έ’ναρξιν του πυρετοΰ. Το παιδίον είναι κατα
βεβλημένου, παραπονεΐται διά σφοδράν κεφαλαλγίαν, και 
δυνατόν καί νά παραληργ. ΙΙρός τούτοις παραπονεΐται διά 
πόνους εντόνους κατά τούς νεφρούς. Πολλάκις οί πόνοι ούτοι 
καθίστανται ανυπόφοροι καί φθάνουσι μέχρι τών κνημών. Η 
ό'ρεξ.ς ελλείπει, αλλά ή δίψα είναι άσβεστα;. ΙΊρό τοιουτων 
φαινομένων ουδέποτε πρέπει νά ήσυχάζωμεν, άλλ ’ αμέσως 
δέον νά καλείτα ι ιατρός.

’Αμέσως άπό τήν πρώτην ή τήν δευτέααν ήμεραν τής 
έμφανίσεως του πυρετοΰ ή έξάνθησις άκδηλοΰται κατά το 
δέρμα. ’Ά λλοτε παρουσιάζεται ως ερυθήματα λίαν εκτετα
μένα, ως τά  τής όστρακιας, άλλοτε ως έρυθραί πλάκες 
περιγεγραμμέναι, ως αί τής κνίδώσ 'εως,άλλ ’ αύται εξαφα
νίζονται συνήθως τόσον ταχέως όπως καί αναφαίνονται. 
Τό εξάνθημα τής εύλογίας αναφαίνεται εις τό τέλος τής 
δευτέρας ημέρας τοϋ πυρετοΰ ή κατά τήν διάρκειαν τής 
τρίτης.

Ή  έξάνθησις τής εύλογίας αναφαίνεται τό πρώτον παρα 
τό πρόσωπον, είτα  εις τόν κορμόν καί τά  άκρα. Τό δέρμα 
είναι ολως έστιγματισμένον μέ μικράς κηλϊδας στρογγύλας, 
έρυθράς, αί όποϊαι καθ’ ήν στιγμήν αναφαίνονται δεν είναι 
μεγαλείτεραι άπό τήν κεφαλήν καρφίδος. Αί έρυθραί αύται 
κηλΐδες πλατυνόμεναι λαμβάνουσι τό σχήμα φακής. Τό 
δέρμα τό μεταξύ τών κηλίδων τούτων αίτινες άργότερον θέ- 
λουσιν άποτελέσει τάς βλατίδας τής εύλογίας είνε άχρουν· 
ενίοτε είνε δύσκολον οτε τό έξάνθημ.α εύρίσκεται έν αύτώ τφ  
βαθμώ νά διακριθή ή εύλογία άπό τήν ιλαράν. ’Αλλά τό

τήν σούπα τού άνδρα της, καί ό ’Αλής ό όποιος μοναχός του ετοιμάζει 
τό δεΐπνόν του.

Ά λ λ ’ επειδή ή μεγάλη αδελφή δεν ακούει, ή Μαριέμ κρατεί τέλος 
δι’ αυτήν τάς σκέψεις της.

Ή Φατουμά έχει άλλα συμφέροντα άπό τά τής αδελφής της, άλ
λην οικογένειαν άλλας φροντίδας καί άλλας επιθυμίας" βεβαίως μια παν
τρεμένη γυναίκα συλλογίζεται περισσότερον τόν άντρα της καί τό σπίτι 
της, παρά τούς συγγγενείς της καί τό πατρικό της σπίτι.

Ό  άντρας τής Φατουμάς εργάζεται εις τήν πόλιν, λαμβανει ως μι
σθόν δυάμισυ δραχμάς καθ' ημέραν, μεταφερων με το καρρο του πετρες 
καί κάρβουνα, ενώ ό πατέρας τών δύο γυναικών, οεν λαμβανει παρά 
μικοόν μισθόν,φυλ,άττων τάς γαίας τού πλουσίου Μωάμεθ Σελειαμ.

Κατά τήν εποχήν αυτήν αί εσοδείαι είνε μηδέν και το βαλαντίου τού 
φελάχου έχει αδειάσει άπό τάς άγοράς διά τό Ραμαζάνι καί τά ολίγα 
ύφάσματα οπου ήγόρασε διά τά φορέματα τής εορτής.

"Οταν δεν ύπάρχουν χρήματα, δέν γίνονται καί μελόπητες διά τήν 
εορτήν, άλλ’ όποία εντροπή νά μήν έχουν νά προσφέρουν κανένα γλύκι
σμα εις τούς φίλους καί συγγενείς,όταν θά έλθουν νά τούς ευχηθούν καί 
νά τούς προσφέρουν τούς ξηρούς καρπούς των.

Εις τά δεξιά τού ακαλλιέργητου αγρού, όπου κάθουνται ή Μαριέμ 
καί ή αδελφή της, είνε ένα μεγάλο τετράγωνον καταπράσινον, τό ό- 

, οποίον κάμνει άντίθεσιν μέ τάς ξηράς γαίας, όπου τό περιτριγυρίζουν" 
είνε τό περιβόλι ενός πλουσίου κ ό φ τ ο υ  τού Κιγουίργκούις Έφενδη, 
ό οποίος ευχαριστεί εις τήν γωνίαν αυτήν της γής το άθώον πάθος ολο
κλήρου τής ζωής του.

’Εκεί, ύπό τήν σκιάν ενός μοναδικού δένδρου, τό όποιον μισοσκεπάζει 
ένα κακοκαμομένο κ ιό σ κ ι ,  έρχεται ό ’Εφένδης καί περνά τάς ώρας 
όπου έχει έλευθέρας καί απολαμβάνει τήν ευτυχίαν τού ιδιοκτήτου" τξ
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μυστήριον ταχέως εκλείπει. Αί έρυθραί κηλΐδες αίτινες είνε 
διεσπκρμ,έναι κατά τό δέρμα, είκοσιτέσσαρας ή τριάκοντα έξ 
ώρας τό βραδύτερον μετά τήν έμφάνισίν των ύπεγειοονται 
κατάτό κέντρον, έάν δέ τάς παρχτηρήσωμεν μετά προσοχής 
διαγιγνώσκωμεν ότι ή κεντρική αύτη έπαρσις οφείλεται εις 
τήν ύπέγεοσιν τής έπιδερμίδος ύπό τήν όποιαν συναθροίζεται 
ορός .διαυγής. Τοΰτο δέ είνε τό πρώτον σημεϊον τής φυσαλί- 
δος, ήτις ταχέως άναπτυσσομένη συγχωνεύεται μ,ετά τής 
κηλΐδος ή’τις παράγει ουτω τήν αληθή έξάνθησιν. "Οτε ή 
εύλογία άναφανη εις τό δέρμα, ό πυρετός έλαττοΰται ή καί 
καταπίπτει έντελώς. Έν τούτοις ή κατάστασις τοΰ ασθε
νούς είνε λίαν οχληρά, καθότι άπασα ή έπιφάνεια τοΰ δέρ
ματός του καλύπτετα ι ύπό φυσαλίδων κατά τό μ.άλλον καί 
ήττον πυκνών, δέν δύναται νά μ.έν7) εις μ.ίαν θέσιν έν τγ  
κλίνη, ή αίσθητικότης τοΰ δέρμ.ατός του αύξάνει διά τής 
έξανθήσεως καί άκαριαίως τό παιδίον παραμορφοΰται. Τά 
βλέφαρά του έξοιδαίνονται, καθώς καί ή ρίς, αί παρειαί καί 
τά ώτα. 'Ά παντα  δέ ταΰτα  τά  μ.έρη είνε έρυθρά καί παρα- 
μεμορφωμένα έκ τών φλυκταινών τής εύλογίας. Συχνάκις οί 
οφθαλμοί είναι φλογισμένοι ένεκα τής έξανθήσεως τής έντός 
τών βλεφάρων έκδηλωθείσης. Ή  φλεγμονή δέ αύτη προχω
ρούσα μέχρι τής οφθαλμίας έπιφέρει καί τύφλωσιν. *0 σίελος 
τοΰ όποιου ή έκκρισις αύξάνεται ένεκα τής έν τή βλεννομεμ- 
όράνη τοΰ στόματος άναφαινομένης έξανθήσεως ρέει έξω τών 
γειλέων. Μετά αποστροφής μεγίστης καταπίνει τά  ποτά ά- 
τίνα τώ  δίδουσιν· ή ύπερώα καί αί άμυγδαλαί είναι κατει- 
λημ,μέναι ύπό έξανθημάτων λευκών όμοιων μέ ψευδομεμβρά- 
νας. Έ π ί τοΰ κορμού καί τών άκρων ομοίως βλέπομ,εν πο-

πλοκκίρι έξυπνα πριν ξημερώση καί καλλιεργεί τό περιβόλι του, ώς 
ινός φίλαχος, κάμνει αυτός μόνος την εργασίαν τριών κηπουρών.
Ά λ λ ’ επίσης όποία εύχαρίστησις νά κόπτη μόνος τά πρώτα πεπό- 

Ιη, τά πρώτα κολοκύθια, τής ώραιότερες άγγυνάρες. Εις καμμίαν 
Ά χήν τού έτους τό περιβόλι των δέν είνε ξηρόν, καί ή Μαριέμ άν 
καί είνε συνειθισμίνη νά τό βλέπη πάντα νά δίδη τόσον πλουσίους 

ιρπούς, δέν ήμπορεί νά έννοήση μέ ποιαν μαγικήν δύνχμιν κατορ- 
Κνει αύτό ό ’Εφένδης, ένω αί γαΐαι τάς όποιας επιτηρεί ό πατέρας 
|#ς, δέν έδωκχν τίποτε άπό τότε όπου έκοψαν την πρώτην έσοδείαν. 
Καί έξαφνα μία σκεψις απασχολεί τόν νοΰν τής κόρης, καί μία ιδέα 
ήν βασανίζει, ή όποία περιστρέφεται μεταξύ τών πλουσίων καρπών τού 
γείτονος καί τών γλυκυσμάτων τής προσεχούς εορτής.

ΤΙόσον άλεύοι, βούτυρον, ζάχαρη καί μέλι ήμπορούσε ν ’ αγοράση 
|Ι είχε δύο πανέρια άπό τά λαχανικά αύτά,τά όποία πωλούνται τόσον 

ριβά εις τήν αγοράν τής πόλεως !
| Εις τό μεταξύ ή φωτιά της άναψε καί ή ώρα τού δείπνου πλησιά
ζει" άπό τά διάφορα μέρη τής έξοχής φαίνονται διάφοροι σκιαί αί όποίαι 

στρέφουν άπό τούς άγρούς, ή Μαριέμ όμως πάντοτε σιωπηλή καί 
επτική, κυττάζει τήν φωτιά καί ακούει μέ προσοχή τό μουρμούρισμα
*ύ νεοού πού βράζει μέσα εις τό χάλκινο καζανάκι" ολαι αί δυνάμεις 
ύ νού καί τής ψυχής της έχουν συγκεντρωθή εις μίαν σκέψιν" δέν 

ογίζεται πλέον πιρά τήν πλουσίαν έκείνην γωνίαν τής γής,όπου τά 
τά βλαστάνουν μόνα των καί δίδουν καρπούς θαυμάσιους.
Ή μεγαλειτερα αδελφή θά φύγη μετ’ ολίγον μόλις έπιστρέψει ό πα- 
ας των, καί αυτός κοιμάται άμέσως μετά τό" δείπνον, τό οποίον περι- 

Μνει μετά τόσης άνυπομονησίας" αύτη ή ίδια θά τόν εξυπνήση διά τό 
είπνον τής νύκτας, τήν εύ'θυμον ώραν τού Ραμαζανιού. Καί ή Μαριέμ 
_*πτεται ότι τρείς ή τέσσερες ώρας θά μείνη ελεύθερα διά νά κάμη

Τ

λυαριθμ,ους όγκώδεις φυσαλίδας μ,ετά βάσεως ερυθρά;. Αί 
φυσαλίδες τής εύλογίας τάς έπομενας ημέρας μεταμ.ορφοΰν- 
τα ι εις φλύκταινας, ό διαυγής ορρός πυκνοΰται, αί φυσαλίδες 
καθίστανται ώχραί, τό δέ περιεχόμενον αύτών έχει σύστασίν 
μελιτος. ΙΙλεΐσταί φλύκταιναι κοιλαίνοντκι κυπελοειδώς εις 
τό κεντρον, λαμ.βάνουσαι σχήμα ομφαλοειδές. Εννοείται ότι 
όσον ή διαπύησις είναι εκτεταμένη τόσον ό πυρετός είναι έν
τονος. 'Η θερμ,οκρασία ητις έταπεινώθη μετά τήν έμφάνισίν 
τοΰ έξκνθήμ.ατος, άνυψοΰται κατά  τήν διάρκειαν τής δια- 
πυήσεως. Ή  φάσις αύτη είναι ή κρισιμωτάτη διά τόν ασθε
νή, καί δύναται νά τελευτήση, έάν τό έξάνθημα είναι έντο- 
νώτατον, έν μεγίστη στενοχωρίη παραληρήματος καί σπα
σμών ! Έάν ή νόσος ακόλουθη τήν τακτικήν της πορείαν, 
αί φλύκταιναι άρχονται άποξηραινόμεναι τήν όγδόην ήμεραν. 
Ό  πυρετός όριστικώς καταπαύει, ή ό'ρεξις καί αί δυνάμεις 
έπανερχονται. Ή  άπόπτωσις τών έφελκίδων έπέρχεται οτε 
άποπερατωθη ή έπούλωσις. Συμβαίνει δέ αύτη δεκαπέντε- 
εϊκοσι ή καί τριάκοντα ήμ.έρχς καθόσον ή έξάνθησις προσέ- 
βαλεν έπί μάλλον ή ήττον τό δέρμ-α. Ή  θέσις τών έφελκί
δων διακρίνεται ύπό μικρας έμ.πιύσεως, ή'τίς διατηρείται έρυ
θρά έπί ένα ή δύο μήνας. Ή  βαρεία εύλογία καταλείπει έπί 
τοΰ προσώπου δυσμορφίαν άνεξάλείπτον. Συνήθως παραμέ- 
νουσιν άραιαί κοιλότητες έπιφέρουσαι όμοίαν δυσμορφίαν. Τά 
στίγματα  τά  έναπομείναντα οφείλονται εις τάς ούλάς τών 
φλυκταινών καί γίνονται ώς έκ τής καταστροφής τοΰ δέρμα
τος εις τό μέρος έκεΐνο, ή άντικατάστασις τών οποίων 
μετά τήν απώλειαν καθίσταται αδύνατος. Ούδόλως έπανορ- 
θοΰται ή έπελθοΰσα δυσμορφία. Κατά τήν έξάνθησιν έπ ιχει- 
ροΰσιν οί ιατροί διάφορα μέσα κ α τ ’ αύτής,άλλά μετά έπ ιτυ- 
χίας άβεβαίου.

Ά ν θ ί ι  Β α ιίιλ ε ιά δ ο ι/ , ιατρός

ο,τι τάσην ώραν σκέπτεται" τεσσερες ώραι είνε άρκεταί δι’ αύτήν νά 
κόψη όλα τά λαχανικά τού κήπου τού ’Εφένδη.

Όσον ή επιθυμία της λαμβάνει ύπόστασιν, καί ό τρόπος ορίζεται 
καλλίτερα εις τό πνεύμα της, γνωρίζει ήδη άπό ποίον μέρος τού φρά
κτου πρέπει νά περάση, πού εύρίσκονται τά καλλίτερα λαχανικά καί 
πώς γρηγορότερα θά ήμπορέση νά συνάξη όσα τής χρειάζονται. Ή Μα
ριέμ, δέν είνε κλέφτρα έξ επαγγέλματος, είνε μάλιστα ένα άπό τά 
φρονιμώτερα καί τιμιώτερα κορίτσια τής φυλής, της, θρήσκα, άξια ν ’ 
άποθάνη διά νά μήν παραβή ένα κανόνα, άλλ’ αί ήθικαί ίδέαι της δέν 
είνε άρκετά άνεπτυγμέναι καί δέν εύρίσκει διόλου κακόν, νά πάρη άπό 
τόν πλούσιον γείτονα ολίγα από τά πλούτη, όπου τού περισσεύουν, διά 
νά ήμπορέση καί αυτή ή ταπεινή φελάχα, νά έορτάση τήν πλέον με- 
γάλην εορτήν όπου προετοιμάζεται.

’Επειδή ή Μαριέμ κάμνει μόνη τάς σκέψεις αύτάς καί μόνη γίνε
ται κριτής τής πράξεώς της, βεβαίως ή άπάφασις είνε νά κλεψη τήν 
νύκτα εκείνην τά λαχανικά τού Κγουϊργκουίς ’Εφένδη.

Τό κανόνι ήκούσθη δύο φορές, άπό τήν ώραν όπου ή Μαριέμ άπεφά- 
φεσεν" ό πατέρας κοιμάται, ή μεγάλη αδελφή έφυγε, διά νά συναντήση 
τόν σύζυγόν της, τότε μέσα εις τήν σκοτεινήν νύκτα, ή νέα φελάχα 
τρέμουσα, περνά ανάμεσα από τά χόρτα καί έπειτα άπό ολίγα βήματα 
εύρίσκεται μέσα εις τό περιβόλι τού γείτονος" μέ τά άπλυτα χέρια της, 
ζητεί, ψάχνει νά εύ'ρη τά τόσον επιθυμητά λαχανικά.

Ή Μαριέμ δέν διστάζει πλέον καί ενώ ολόγυρά της τά νυχτερινά 
πουλιά περνούν καί γεμίζουν τόν αέρα μέ της πένθιμες φωνές των καί 
τήν αγγίζουν μέ τά μαύρα πτερά των, εκείνη σκέπτεται τής μελό
πητες όπου θά ζυμώση αΰριον, καί μέ πυρετόν, κόβει και έρημάνει τό 
γειτονικό περιβόλι, μεθυσμένη άπό τήν αρπαγή της καί άπό εύχαρί- 
στησιν.

(Ιβίιβιι ό ’ Ινεγ)



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Η  Η Γ Μ Σ Ω

Τά κάτωθι ποιηαατάκια μεταφέρομεν από το ποιητικόν 
περιοδικόν Ήγησώ του οποίου ή'οχισε νά έκδίδεται αυτήν τήν 
εβδομάδα.Οί συντάκται του είναι νέα έντελώς παιδςά,ποιη- 
τα ί, οί όποιοι θά διακριθοΟν εις τό μέλλον, άφου άρχισαν 
από τόσον νέοι νά έργάζωνται σοβαρά και νά γνωρίζωνται 
μέ τήν μούσαν, τής οποίας τά  μεγάλα καί υψηλά μυστικά 
φαίνονται ολοι των νά εννοούν.

Α Ν Ο Ι Ξ Η

Στήααν  τ ρ ιγ ύρω  οι ομορφ ιές  α ιθ έρ ια  π α ν η γ ύ ρ ια '
Σ τούς  κ άμπ ο υ ς  τΑγριολούλουδα σά θάλασσα  α π λ ω θ ή κ α ν ,  
Κ ι ’ 6 Πάρνης γέρνει κα ι θωρεΊ λευκά λουλούδ ια  μ ύ ρ ια  
Κ α ι λέει μ ή π ω ς  τά χ ιόν ια  του στους κ ά μ π ο υ ς  κ α τ εβ ή κ α ν .

'Ο  άγέρας Ανθομύριστος τά στάχ ια  άναταράζει'
Και κελα ϊδοΰνε τά πουλ ιά  κ ’ ήχο ι σκορπ ιοΰν τα ι χ ίλ ιο ι.
Κ α ι  τά τρα γούδ ια  δ κ άθε  νους πώ ς  γ ρο ίκ ησαν  λογ ιάζε ι  
Τά στάχ ια κ ’ έστησαν χορά μα ζ ί  μ ε  τον  ’ Απρίλη.

Αέαντρος Π αλαιιας

Γ Υ Ρ Ι  Σ ΜΟ  Σ

Ξ αναγυρ ίζω  στο παλ ιό ,  στάρχα ΐο  τάραξοβόλ ι .
Σαλέψτε τήν  ταφόπετρα , φ ιλ ιά  νεκρά φ ιλ ιά  
"Ανθη σου φέρνω , τάκοψα  στοΰ π ό θ ο υ  το περβόλι  
Νά τά μ α δ ή σ ω  στη παλ ιά ,  τή γ νώ ρ ιμ η  άγκαλ ιά .

"Ο πως δ ναύτης  πού κα ιρούς  ά π ’ το ν ησ ί  του λείπει 
Κ α ι βλέπει ξένα δράματα ,  κα ι ξένες ομορφ ιές ,
Μά τήν ψ υχή  του ένας κ α ιμ ο ς  σπαράζε ι κα ι μ ιά  λύπη  :
Νά φτάαη στο νησάκ ι του κα ι στις ά κ ρογ ια λ ιέ ς . . .

Γ υρ ίζω  πάλ ι προς  εσέ ’ κ ’ εντός μ ο υ  κάτι ν ο ιώ θ ω  
Κ α ί κάποτε στή μ ο ν α ξ ιά  ρω τάω  μ ή  οΑγαπώ . . .
Σ τούς  πρώ του ς  στ ίχους έκλεισα γ ιά  σένα κάπο ιο ν  πόθο '  
Κ α ί το στερνά τραγούδ ι μ ο υ  γ ιά  σένα θ ά  το πώ .

Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ

Τή σκέψη μου  τήν  έχτισα σά γ οτθ ική  εκκλησ ία  
Με π ύργου ς  Απροσπέλαστους στον δχλο, στή β ο ή ■
Μά δ κόσμος  μ ’ εκ δ ικ ή θηκ ε  μ ε  τής  ζω ής  τούς πόνους  
Κ α ί τά θ εμ έλ ια  σάλεψαν υπ ό ν ομ ο ι  βαθε ιο ί.

Κ α ί  τώρα  πού  φ ιλοσοφώ  σ' ερε ίπ ια  πεταμένα ,
Κατάλαβα πώ ς  έπρεπε νά χτ ίσω  το ναο  
"Οχι σέ π όθ ω ν  Αμμουδιά μ έ  λόγια α φ ροπ λα σ  μ ένα ,
Μά μ ε  γραν ίτη  θέληση  στής πάλης  το βουνό .

Η ΜΟΥΣΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΙΟΥ

Σ ά  βλέπω  μάτ ια  κόκκ ινα ,  π ρ ό σω πα  χλω μ ιααμένα  
Πού λυώνουνε στις ξένες σου , ξεθω ρ ιασμένε ς  λέξεις,
Κ ι '  ούτε μαντεύουν  μέσα  σου τί πα ιχ ν ιδ ιάρα  Μ ούσα  
Μ ' ένα της γέλοιο γαργαλα τ ίς  π ιο  π ικρές  μ α ς  σκέψεις.

—  'Ρ ω τ ιο ϋμα ι  : τ ί  θ αν '  α ύρ ιο  τής ' Ο μορφ ιάς  ή τύχη  
Οταν δ γ έ ρ ο -Κ ό σμ ο ς  μ α ς  ξεχάση  τά τραγούδ ια  ;
Α χ !  φ ιλολόγων σχόλια, μελέτες ανα τομώ ν  

Σ έ  κρύα  τέχνης π τώ μα τα ,  μες  τά νεκρά λουλούδ ια  !
Α . Κ ο ν ε ια ο ια ν ο ς

Ρ Ο Δ Α

Στο  περ ιβόλ ι σήμερα  δεν ήπ ια ν  φώς τά ρόδα  . . .
Απ' τήν  αυγήν  οί καταχνιές έχ ύθηκαν  στούς δρόμους  

Κ5 επνίξανε το κάθε  τι φεγγόβολ.ο πού  εύώδα  
Κι’ είχεν ή Μέρα τής Νυχτός τά σύγκρυα  κα ί τούς  τρόμους  !

Κι’ υψώνε ι κάθετ ι  στο φ ώ ς  μ ιά  δέησ ιν  Αγία,
Ενώ φυσάε ι Ανάλαφρα το βραδ ινά  Αεράκι,
Κι’ όλα τά ρόδα  τής  β ραγ ιά ς  κάνουνε λιτανεία :
« Αύριο τά Φώς θ ρ ια μ β ικ ά  κ ι '  ο ύ δ ’ ένα συννεφάκ ι ».

Ρώμος Φιλύρας

τ τ /^νΤΑ V  ΪΤ  Λ ΤΤ V  ι:οΙιΊ'ότητος καί στερεότητας κατακσευά- 
I V  ν α  17 —' 1 4 —1 1 -I ζει εν Άθήναις μόνον ή δεσποινίς Μαρία Γ' 
Πύργου, οδός Καλλιθέας 45, μέ νέα σχήματα καί τιμάς συγκαταβατικά;.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ή Χειοαφετη^ιένη καί ή Μάγηίεία είναι τά  δύο 

πρώτα εργα τής ύπδ τόν τ ίτ λο ν : Τά Β ιβλία  τη ς  Αν» 
γης τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρεν.

Εις τά  μυθιστορήματα αυτά μ ελετάτα ι καί είκονίζεται ή 
γυνή τής παλαιας ανατροφής έν συγκρίσει πρός τήν γυναίκα 
του Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεύμα καί τήν ορθήν του προορισμ-ου της, ως ανθρωπίνου όν- 
τος άντιληψιν.

Εις τήν «Χειραφετημενην» περιγοάφονται ό βίος, τά  ή'θη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μ άγισσαν» ό βίος των 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών άγωνων.Καί τά  
δύω συγκινουν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικείαν καρδίαν καί δίδουν πλήρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας επί τής παλαιας ανατροφής.

''Εκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεΐται από 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ατα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς επαρχίας 3 ,50  καί διά τό εξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΙΙασα αίτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. ΓΙαρρέν, όδ.ΙΙα- 
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό του άντιτίμον.

Παρακαλοΰνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
ροϋσαι τάς συνδρομάς των του λήξαντος έ'τους νά άπο- 

στείλουν αυτήν αμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμουσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοϋνται νά ανανεώσουν τήν συνδρομήν τιρν.

Μην χάμνετε χρήσιν διά τήν κ ό ι ιη ν  όας καί τήν τών
τέκνων σας ή μόνον του γνησίου JJfiTPEAAlQY HAHN 
αντισηπτικού καί άναγεννητιχου, ··■·· ΑΑΑίΜί Aftflil 

ΙΙωλείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία 
χ.τ.λ. ’Αποθήκη F . V ib ert, Lyon [ΓαλλΟαί.
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