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Μιά μεγάλη γαλανόλευκο;, καμωμένη από μίαν ολόκλη

ρον γενεάν, ή όποια μ.όλις έξυπνα είς τό ώραίον ό’νειρον τής 
ζωής, έκυμάτισε προχθές επάνω από τον στίβον τοΰ Σ τα 
δίου καί άνεπτύχθη εις γραφικότητα γραμμών καί είς α
κτινοβολίαν κάλλους διά νά χαιρετίστ) τον φιλοξενούμ,ενον η
γεμόνα τής ’Ιταλίας.

"Ο,τι οί Ελλάς περικλείει εις πόθους καί είς ελπίδας μέλ
λοντος, ο,τι ανθεί σήμερον καί θά άποτελέσγ αύριον την δύ- 
ναμιν τής φυλής, δ,τ ι κυοφορεί ίσως την άναγέννησίν μας 
καί την δόξαν μας, δ,τ ι είκονίζει την χαράν καί την απλό
τη τα  τής ψυχής ενός ολοκλήρου λαοΰ, παρήλασε προχθές πρό 
των ερυθρών θώκων καί έζητωκραύγασε πρό τοΰ έστεμμ-ένου 
άρχοντος τοΰ αντιπροσωπεύοντας λαόν εύγενή, μέ τόν όποιον 
τόσοι μας συνδέουν δεσμ,οί αγάπης καί ευγνωμοσύνης.

Τό Στάδιον, ό μεγάλος αύτός ναός τής άναστάσεως τής 
παλαιός μ.ας θρησκείας, τό ιερόν αυτό τέμ.ενος μιας παλαιας 
δόξης μας ήτο ένδεδειγμένον διά την μεγάλην αυτήν συνέν- 
τευξιν του φιλοξενοΰντος ’Ελληνικού λαοΰ μετά τοΰ φιλοξε- 
νουμένου βασίλέως τής ’Ιταλίας.

Μέσα έκεΐ πρό δύω χιλιάδων χρόνων έρρίφθη ό σπόρος καί 
έκαλλιεργήθη ή άνθησις τής ωραίας θρησκείας, ή όποία ένέ-
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πνεύσε τήν Τέχνην καί έ'δωκε είς τήν Ε λλάδα  τήν πρώτην 
θέσιν μ,εταξύ τών λαών τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μ,έλλοντος. 
Μέσα έκεΐ ό Φειδίας καί ό Πραξιτέλης συνέλαβαν τάς ωραΛ- 
οτέρας έμ,πνεύσεις των καί έκεΐ μέσα από τήν ακτινοβολίαν 
τών ωραίων σωμάτων τών αθλητών έδανείσθησαν το .φώ ς, 
τό όποιον τόσους τωρα αιώνας καταυγάζει τόν κόσμον δλον.*

Μέσα έκεΐ ήνθισαν αί μεγάλαι ίδέαι καί ή άρμ,ονία τοΰ 
Παρθενώνος έκεΐ συνελήφθη ως δνειρον καί άπ ’ έκεΐ έπτε- 
ρύγησεν είς τόν απέναντι λόφον πραγματικότης αθάνατοι, 
πρός ήν ή άνθρωπότης ατενίζει έ'κπληκτος τόσους τώρα 
αιώνας.

Έ κεΐ αργότερα ένας Κροΐσσος, πρόγονος τοΰ βασιλέως τής 
’Ιταλίας, φιλοδοξών τόν τίτλον τοΰ ’Αθηναίου πολίτου, καί 
τήν αδελφοσύνην τών δύω.λαών, έσκόρπισε τόν χρυσόν του 
είς λευκόν μάρμ,αρον, καί έστόλισε τόν ναόν τής θρησκείας 
τών σωμάτων μέ τήν λευκήν ακτινοβολίαν τοΰ ΙΙεντελικοΰ.

Ό  έπίσημ,ος άρραβών μιας κοινής παλαιας φυλετικής καί 
πνευμ-ατικής συγγένειας τών δύο λαών άνενεώθη μέσα 
έκεΐ, καί τό Στάδιον δι ’ αυτό υπήρξε προχθές μ.ία μεγάλη 
καί δοξασμ.ένη αίθουσα,είς τήν όποιαν αί γενεαί τοΰ παρελ
θόντος, τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος έδεξιοΰντο τόν ύπα 
τον άρχοντα τής νεωτέρας Ρώμης.

Ή  Ε λλάς δέν παρέταξεν έκεΐ στρατούς καί φρουρούς τής 
ζωής τοΰ έστεμ-μένου ξένου της, διότι οί βωμοί τών ωραίων 
θρησκειών είναι άσυλα ιερά, τά  όποια δέν μολύνουν δολοφό
νοι, ά λ λ ’ ούτε πολιτικοί έπαναστάτα ι, ζητοΰντες είς τό 
αίμα τών αρχόντων τήν βιαίαν κατάογησιν τών αρχών.

Ή  έορτή τοΰ Σταδίου υπήρξε διά τοΰτο ή ώραιοτέρα 
έοοτή τής δεξιώσεως, ή πλέον σύμφωνος μέ τόν χαρακτήρα
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τό πνεϋμα καί τάς παραδόσεις τής Ε λληνικές καί Λατινικής 
φυλής, ή πλέον εγκάρδιος και ειλικρινής, ή απαλλαγμένη 
τύπων καί άδελφώνουσα τό παρελθόν των δύο λαών μέ τό 
παρόν, άλλα καί τό παρόν μέ τό [/.έλλον.

Ή  επίσημος πολίτικη πιθανόν νά μην άντήλλαξε σκέψεις 
διά τό παρόν καί τό μέλλον αύτό κατά τό τετραήμερον δ ιά 
στημα της φιλοξενίας, άλλ ’ ό λαός' ό Ελληνικός, καί ό βα
σιλεύς της ’Ιταλίας άδελφώθησαν εις μίαν κοινήν συγκίνησιν, 
ε ις ‘μίαν άφύπνισιν παλαιού αταβισμού, εις μίαν κοινήν κληρο
νομικές καταγωγής συμπάθεια», η οποία έχει περισσοτέραν 
δύναμιν καί κΟρος από κάθε πολιτικόν καί διπλωματικόν 
συμβόλαιον.

Ή  μεγάλη καί επίσημος συμμαχία της αγάπης ενός έν
δοξου τέκνου γενεάς καί φυλής ηρωικής μέ ένα λαόν,του οποίου 
αί περγαμ.ηναί της καταγωγής φέρουν ώς έμβλημα τόν Παρ
θενώνα, έγινεν εις τό Στάδιον, υπό την στέγην του Ε λλη 
νικού ούρανοϋ καί μέ πλαίσιον, εις τό όποιον η δόξα έχει ά- 
φίσει ανεξίτηλα τά  ίχνη τής διαβάσεώς της. Μία τοιαύτη 
συμμαχία συσφίγγει τούς δεσμούς τών δύο συγγενών λαών, 
τών οποίων τό γενεαλογικόν δένδρον έχει κοινάς τάς ρίζας 
καί τών οποίων τό μέλλον ώς καί τό παρελθόν διαγράφεται 
άδελφωμένον εις κοινήν δράσιν έξυπηρετήσεως τών ιδανικών 
τής Έλληνολατινικής φυλής.

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟΝ ΚΡΙΚΟΝ
(Συνεχεία)

Λοιπόν γ ια  που; κατά την ρομάντζα; καί έδειξε την ποός 
τό Ζάππειον διεύθυνσιν, η κατά τό πανηγύρι καί έδειξε τόν 
πρός την Μητρόπολιν δρόμον.

"Οπου θέλεις, είπεν ό Στέφας. Και έστράφη πρός την 
οδόν Έρμου. Ή  Ά μ άλια  έκατάλαβε ότι της έθυσίαζε τό 
Ζάππειον καί του ε ίπ ε : "Ακούσε· κ ι ’ εδώ κ ι ’ έκεΐ. Καί εσύ 
νά εύχαριστηθγς καί έγώ· καί διηυθύνθη αμέσως ποός τά 
κάτω, φερομένη μέ τό ρεΰμ,α του κόσμου, ό όποιος έκατέβαινε.

"Ενα βαρελότο άνεπήδησεν έξαφνα εμπρός εις τά  π .δ ια  
της κόρης καί ένας κρότος φοβερός άντηχησε κάτω  από τά  
φορέματα της. ΓΙάει ή τράπουλα, είπεν ή Ά μάλια , ή όποία 
είχε ξιπασθγ καί τρομάξει κάπως.

Ό  Στέφας παρ’ ολίγον νά μπατσίσγ τόν μικρόν ταοα- 
ξίαν, ό όποιος έτράπη εις φυγήν μέ δλην την δύναμιν τών 
ποδιών, του. Έν τώ  μεταςυ η Μίνα με την "Ανναν,έπιστοέ- 
φουσαι από τήν Μητρόπολιν εύρεθησαν εμπρός εις τούς δύο 
νέους, μέ τά  χέρια φορτωμένα μέ τριαντάφυλλα ώοαΐα καί 
βιολέτες άπό τόν ’Επιτάφιον.

’Ελάτε μαζή μ.ας, είπεν ή Ά μάλια . Θά καταδιασκεδά- 
σωμεν. Προσοχή μόνον άπό τά  βαρελότα, παιδιά. Ά ν/α, ά ! 
κυρία "Αννα, μέ συγχωρεΐς, που σέ λέω Ά ννα . Πάρε την 
Μίνα άπό τό χέρι καί εμπρός.

Ή  Ά ννα  ροδοκόκκινη τώρα καί αύτή άπό τόν δρόαον 
καί την ζωηρότητα, όπου έβλεπε γύρω της, ευχαριστημένη 
άπό τό προσκύνημά της, μέ τήν ελπίδα τώρα καί μιάς ίδι- 
κής της άναστάσεως καί άναγεννήσεως άπό τόν καλόν Χρι
στόν, έστράφη πρός τά  ©πίσω, ευχαριστημένη ότι δέν θά ήτο

άναγκασμένη νά έπιστρέψν) άμέσως εις τό ξενοδοχεϊον καί 
νά εύρίσκεται πλησίον τής κ. Μοίοα, τήν οποίαν είχε πάρει 
άπό φόβον.

Ή  "Αννα ύπεφερε πολύ άπό τό αίσθημα αύτό του φό
βου, τό όποιον παρέλυε κάθε της δύναμιν. Άπό μικρούλα 
έφοβεΐτο τήν μητέρα της, ή όποία ήτο πολύ άγρία καί πολύ 
σκληρά μαζή της. Έ π ε ιτα  εις τό σχολεϊον έφοβεΐτο τήν 
δασκάλα της. "Οταν έμεγάλωσε έφοβεΐτο τούς δασκάλους 
της. Τόν Ε λληνιστήν μάλιστα τόν έτρεμε. Καί τόν μαθη- 
μ,ατικόν άκόμη χειρότερα. Τήν ημέραν τών διπλωματικών 
έξετάσεων είχε πάθει τό φοβερόν έκεΐνο κακό άπό τόν φόβον 
της. Καί τώρα έφοβεΐτο τήν κ. Μοίρα. ’Εννοούσε ότι δέν 
την ύπεφερε καί οσάκις ήσθάνετο τό βλέμμα της έπάνω της 
ή ή/.ουε τήν φωνήν της, τά  έχανε καί παρέλυεν όλη.

Ή  Μίνα εύτυχισμ-ένη διά τήν παράτασιν τοϊί περιπάτου, 
έπηδοΰσε μάλλον παρά έπεριπατοΰσε.

Ξέρεις, Στέφα, πάμ.ε ’σέ κείνη δά τήν μικρούλα έκκλη- 
σίτσα, ποϋ φέγγει έκεΐ εις τό μέσον του δρόμ.ου, ’σάν νά 
είναι αύτή μόνη της έπιτάφιος.

Ή  "Αννα δέν ήθέλησε νάμέ πάγι, διότι δέν είχαμε τήν 
άδεια τής μαμάς· είπεν ή Μίνα.

Πάμε ’ς τήν Καπνικαρέα, είπεν ό νέος. Βέβαια άξίζει 
τόν κόπο. Δέν είναι αύτή όπως όλες ή άλλες εκκλησίες. 
Είναι Βυζαντινή, ξέρεις, χρόνων καί χρόνων. Πολύ παληά.

Καλέ μά τ ί originale έκκλισίτσα είναι τούτη. Σωστή 
άοχαιότητα ! είπεν ή Ά μάλια . Θαρρείς πώς έντεσεν άπό τόν 
ούρανό, έτσι μικρούλα καί στρογγυλή, μ.έ τά  μυστικά καί δια
κριτικά φωτάκια της. Veram ente παράξενη έκκλησιά !

ΕΐΥαι Βυζαντινή, έπανέλαβεν ό νέος, όπως καί οί άγιοι 
Θεόδωροι.

Βυζαντινή ! έπανέλαβεν ή Ά μ άλ ια . Βέβαια θά κτίσθηκε 
κατά τό Βυζαντινό σχέδιο. Πράμα σκοτεινό senza effetto. 
Δέν καταλαβαίνω, είπε, ’γώ  άπό τέτοια , γ ια τ ί τά  άρχαΐα 
δέν είναι ’δική μου δουλειά. ’Εμένα πεχο μ ’ άρέσει ένα και
νούργιο παλάτι ή μια ώμορφη καί φωτεινή έκκλησία άπό 
όλα τά  παληά αύτά έρείπια. Τό Palazzo, έξαφνα, τής 
’Ελισάβετ εις τήν Κέρκυρα. Τί ωραίο πράμμα ! . . .

Η "Αννα έπρόσεχεν εις ο,τι έλεγαν οί δύο νέοι όπίσω 
της καί ήσθάνετο κάποιαν άνησυχιαν καί φόβον, μήπως έξα
φνα τήν έρωτήσουν τίποτε ή εκείνοι ή ή Μίνα διά τήν ιστο
ρίαν τής έκκλησίας αύτής, όπως έσυνείθιζαν νά τήν έρωτοϋν 
πάντα. Ό  κ. Στέφας έλεγε συχνά : αύτό θά μάς τό έξηγή- 
στ) ή κ. "Αννα, ’που ¿>ς διδασκάλισσα θά τά  ξέργ καλλί
τερα άπό ’μένα.

Καί συνέβαινε σχεδόν πάντοτε νά μήν είξεύργ τίποτε διά 
τά  άπλούστερα καί τά  κοινότερα πράγματα καί αύτής τής 
πόλεως τών Αθηνών. Διά τήν Καπνικαρεαν αίφνης, ώς καί 
διά τήν έκκλησίαν του Δαφνιού δέν είχεν εΐδησιν. Τής τ ε 
λευταίας μάλιστα ήγνόει καί αύτήν τήν υπαρξιν. ’Ητο δα
σκάλα καί τ ί μ ’ αύτό ! Μήπως κανείς άπό τούς καθηγητάς 
της τούς είχε ποτέ ομιλήσει διά τής εκκλησίες τών Α θη
νών. Πώς ήθελαν λοιπόν νά ξέρν) πράγματα, τών οποίων καί 
τήν ύπαρξιν αύτήν άγνοοϋσε; Μίαν ημέραν που ή κ. Μοίρα 
τήν είχεν έρωτήσει, τ ί  ήταν εκείνη ή καντύλα ποϋ έκαιγε
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,’ςτό κούφωμα του βράχου, κάτω άπό τήν Άκρόπολι, είχεν 
αίσθανθή ’ όλο της τό αίμα νά άνέβγ εις τό πρόσωπον καί 
■ή ζωή της νά φεύγγ. Δέν άπήντησε, φυσικά, τίποτε, διότι 
δειλή όπως ήτο, έσάστιζε, τά  έχανε, δέν ήξευρε νά είπή 
ότι εις τά  σχολεία δέν γ ίνετα ι ποτέ λόγος δ ι ’ αύτά τά  
ΐΐραγματα. Ά ν  τήν έρωταΰσαν διά τούς Περσικούς καί Μη
δικούς πολέμους, ή διά τόν Τρωικόν, ή διά τήν γενεαλογίαν 
τών κριτών τοϋ ’Ισραήλ, ολα αύτά τά  έπαιζεν εις τά  δά
χτυλα.

Ά λλ  ’ ή κ. Μοίρα δέν έγνώρλζε, φυσικά, τγ. σχολικά προ
γράμματα καί ένόμιζεν άπλούστατα ότι ή ’Άννα ήτο κου
τή, καί τεμπέλα, άφοϋ μετά τόσων χρόνων σχολείο, δέν 
εϊξευρε τίποτε. Καί τό χειρότερον ήτο ότι ή Ά ννα  ήσθά
νετο, πόσον έξέπιπτεν εις τήν ΰπόληψιν τής κ. Μοίρα κάθε 
©οράν, όπου δέν ήξευρε νά. άπαντήση εις 0 ,τι τής έρωτοΰ- 
εαν, καί πόσον - ή άντιπάθεια τής κυρίας της ηύξανε βαθ
μηδόν καί κ α τ ’ όλίγςν άπό όλα αύτά τά  καθημερινά μικρά 
τίποτε.

Εύτυχώς τήν στιγμήν αύτήν ό Στέφας δέν κατέφυγεν εις 
τά φώτά της διά λεπτομ,ερεστέρας περί τής ΙΫαπνικαρέας | 
πληροφορίας, άπλούστατα, διότι ή Ά μάλια  δέν έσκοτιζετο 
ώς έλεγεν διά τά  παλα ιά  πράγματα, εκτός άπό τής παλγές 
νταντέλες, ώ !  γ ι ’ αύτές έτρελλαίνετο καί έξιόδευεν όσα, 
όσα διά τήν άπόκτησίν των. Φθάνει άπό τήν πολυκαιρία 
νά είχαν άποκτήσει εκείνο τό κιτρινωπό χρώμα του παληοΰ 
μαργαριταριού, καί έθυσίαζεν εύχαρίστως μία ώραια τουα- 

Β τ τ α  ολόκληρη γιά  μ.ιά πήχη νταντελα.
Μέσα εις τήν έκκλησίαν έστάθη άδύνατον νά μπουν. ’ Ητο 

γεμάτη κόσμον, ό εσπερινός είχεν άρχίσει καί οί έκκλησια- 
ζόμενοι έφθαναν έως τό μέσον τοϋ δρόμ.ου. ΤΙ Ά μ άλ ια  έν 
τούτοις σπρώχνουσα δεξιά καί άριστερά είχε κατορθώσει νά 
φθάσγ ώς τήν πόρτα, διά νά άκούσγ πώς έψαλλαν τό "Εο- 
ραναν τόν τάφον, τόν ποιητικώτατον αύτόν ύμνον τοϋ θα
νάτου τοϋ Χριστοΰ. Έστάθη δύο τρία λεπ τά  καί έπειτα  
κλείουσα τά  αύτιά της μέ τά  δυώ της χέρια έτρεξε πρός 
τά παιδιά, όπως έλεγε τήν συντροφιάν της. Μπρέ παιδιά 
μου, τ ί στονάτες καί τ ί άγριοφωνάρες -είναι τοΰτες. Είναι 
θάμα πώς δέν έσηκώθηκεν ό Χριστός άπό τόν ’Επιτάφιο 
νά διώξ·/) τούς ψαλτάδες άπό τήν έκκλησία. Δέ ξέρω· μ.πο- 
ρεΐ ή Βυζαντινές εκκλησίες νά έχουνε μεγαλείο, όπως λές, 
Στέφα, μά ή μουσική ή Βυζαντινή είναι ένα νανάρισμα μο
νότονο καί πληκτικό, ποϋ πειράζει ’ς τά  νεΰρα. Καλέ, τ ί 
λες ; Μιά καλή τετραφωνία, άν όχι χορός ολόκληρος άνε- 
βάζει τήν ψυχή σου ώς τόν θρόνον τοϋ Θεοΰ.

Ή  Μίνα ή όποία προηγείτο μέ τήν Ά νναν, έστράφη νά 
ερωτήσγι, άν θά έπήγαιναν ή όχι εις τήν Μητρόπολι. Μέ 
τήν πρόφασιν αύτήν έστάθη έμ-πρός εις τήν βιτρίναν ενός 
μεγάλου έμπορικοΰ καταστήματος τής όδοϋ Έρμοϋ, εις τήν 
οποίαν ήσαν έκτεθειμενα αύγά μ,εγάλα άπό όστρακα καί 
μέταλλα καί πολύτιμα ξύλα, άλλα ώς nécessaires έργο— 
χειρου, καί άλλα ώς μαντυλόθήκες καί μ.πομπονιερες. Τά 

. έβλεπε μέ περιπάθειαν καί πόθον, καί έστέκετο έπίμονα 
έμπρός εις τήν βιτρίναν, ψιθυρίζουσα μέσα εις τά  δόντιά

της. Θέλω νά έχω ένα άπό τά  ώραΐα αύτά αύγά.
Τ ’ άκοΰς, κυρία Ά ν ν α ; ΊΙέ το εις τήν θεία Ά μάλια .
Η Ά ννα  δέν εϊξευρε τ ί νά κάμ.γ· έποεπε νά μεσιτεύσγ 

διά νά εύχαριστήσγι τήν Μίναν ; Μία διδασκάλισσα έπετρέ- 
πετο νά ένθαρρύνή τήν μ,αθητρίαν της εις άγοράς καί έξο
δα ; ’Ητο τοϋτο πα ιδαγωγικόν; Είχε μάθει ά π ’ έξω όλην 
τήν ψυχολογίαν καί τήν παιδαγωγικήν τοϋ Σπαθάκη καί 
δέν εϊξευρε πώς έπρεπε νά φερθή διά τά  άπλούστατα αύτά 
πράγματα.

Πάμε τωρα, είπεν έπί τέλους μέ φωνήν παρακλητικήν εις 
τήν Μίναν καί ϊσως σοΰ χαρίσουν τήν ημέραν τοϋ Πάσχα 
κανένα άπό τά  ώραΐα αύτά πράγμ,ατα. Ό  συνοστισμός 
άλλως τοϋ πλήθους τάς ώθησε πρός τά  έμ.πρός καί ή Μίνα, 
φυσικά καλό πα ιδ ί, ύπεχώρησεν εις τήν συμβουλήν τής Ά ν 
νας". Θά τό ’πή, ϊσως κρυφά εις τήν θεία μου, έσκέφθη ή 
μικρά καί θά έχω τό αύγό μ.ου.

Εις τήν Μητρόπολιν δέν έπήγαν, διότι ή Ά μ άλ ια  υστέρα 
άπό τήν μουσικήν, όπου είχεν άκούσει, είχε χάσει όλην της 
τήν διάθεσιν. Ούφ ! μυρίζει άνθρωπίλα ! έλεγεν εις τόν Στέφα. 
Ό  άερας αύτός ό μολυσμένος άπό τόσες άναπνοές σαρακο- 
στιανές χαλάει τήν ώμ.ορφιά τοϋ πανηγυριού, όπως ή μ.ου- 
σική μ.έσα ’κεΐ χαλοϋσε τήν ώμορφιά καί τό μυστήριο τής 
μικρής έκκλησίας.

*0 Στέφας διεσκέδαζε μέ τάς άφελεΐς αύτάς κρίσεις τής 
’Αμαλίας. Είχε πολλήν πρωτοτυπίαν καί πολλήν ειλικρί
νειαν εις τάς σκέψεις της καί αύτό τόν ένθουσίαζε. "Επειτα 
ήτο έξυπνη, εύθυμη, φαιδρά καί τόν έξεκούραζεν άπό τό 
βαρύ, τό μο,νότονον καί μελαγχολικόν υφος τής έξαδέλφης 
του Κορνηλίας. 4

Είχες δίκηο ! "Επρεπε νά είχαμε πάει εις τό Ζάππειο. 
Μά έλα, ποϋ δέν άγαπώ  τής μοναξιές, ποϋ μ ’ άρέσει ό κό
σμος, ή ζωή, ό θόρυβος. Δέν είμαι, βλέπεις, γεννημένη γιά  
ρομάντζες.

Ό  Στέφας τής άπήντησεν, ότι θά έλθν) ϊσως ή στιγμή, 
ποϋ θά άγαπήσγ καί τής μοναξιές, καί ποϋ θά τής άρεσει 
ή ησυχία.

Ά μ α  γεράσω, μπορεί. Μά δέν τό πολυπιστεύω. Μέ τής 
ομιλίες αύτές είχαν φθάσει εις τό ξενοδοχεϊον των. Θά άφη- 
σωμε ’δώ τά  παιδιά καί θά τραβήξωμε κατά τήν ρωμάν- 
τζα .

'Η 'Άννα καί ή Μίνα, αί όποΐαι είχαν άκούσει τάς τε
λευταίας λέξεις έσταμάτησαν, ή πρώτη μέ εύχαοίστησιν, 
διότι ήτο πολύ κουρασμένη, ή δευτέρα μέ λύπην, διότι ή'θε- 
λε νά μείνη άκόμη έξω.

Ό  Στέφας τότε μόνον έπρόσεξε πόσον χλωμή καί έξην- 
τλημένη έφαίνετο ή Ά ννα . θ ά  έστοιχηματιζα ότι έχετε 
πυρετόν, τής είπε.

Ή  Ά μ άλια  τήν έπρόσεξε τότε καί αύτή. Α λήθεια είναι 
κατάχλωμη. Νά πας νά ήσυχάσγς, κορίτσι μ.ου, καί την 
Μίνα τήν πέρνουμε ’μεΐς μαζή

Τό κακόμοιρο τό κορίτσι! είπεν ή Ά μ άλ ια , εύθύς ώς 
| άπεμακρύνθησαν. Μοΰ κάνει λύπη. Ποτέ του δέ γελάει· 

πάντα  είναι σκεπτική καί συλλογισμένη. Κακό πράμα ή
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φτώχεχα ’ς αύτή μ.άλιστα την ηλικία. Καί φαντά-του, να μή 
μπορέσ»] να πάργ καί τό δίπλωμ,α.

θ ά  το πάρη τον ’Ιούνιο, είπεν ή Μίνα. Κάθεται καί με
λετάει κάθε βράδυ, ιος της τοείς μετά τα  μεσάνυκτα. Καί 
ξέρεις, ή θεί ’ Ά μ άλ ια ,γ ιά  νά μην καιν) φως του ξενοδοχείου, 
έχει ’δικά της κερχά, καί διαβάζει μέ ένα τόπο  δά φως. 
Έ γώ  δέν το είπα τής μαμάς, γ ια  νά μη μ.αλώσγ).

"Εκαμες καλά, είπεν ή Ά μάλια . Ή  αδελφή μου, είπε 
σιγώτερα, δεν το χωνεύει τό καϋμένο τό κορίτσι.

Ό  Στέφας έγινε διά μιας σκεπτικός. Τό κορίτσι αυτό τον. 
εϊλκυε πολύ, καί εντελώς διαφορετικά από τήν ελξιν ’που 
ήσθάνετο διά τά  άλλα κορίτσια. Είχεν άντιληφθη καί αυτός 
την αντιπάθειαν της μητρυιάς του πρός την ’Άνναν καί ίσως 
η συμπάθεια η '.δική του είχεν αύτό ως πρώτον έλατηριον. 
Κατά κανόνα ο,τι δέν ήρεσεν εις την μητρυιάν του ή'ρεσεν 
εις αυτόν. Θά ήθελε νά κάμγ κάτι καλό εις τό πτωχό και 
αδύνατο εκείνο πλάσμα, αλλά τ ί καί π ώ ς ;

Διά μιας καί ενώ ανέβαιναν την οδόν Φιλελλήνων του 
ήλθε μ.ία ιδέα. θ ά  τής έ'σωζε την υγείαν. Μετά ενα χρόνον 
θά ητο ιατρός. Είξευρε λοιπόν άρκετά πράγματα από τώρα, 
ώστε θά ημποροϋσε νά προλάβγ τόν κίνδυνον, β όποιος έφαί— 
νέτο νά απειλή την ζωήν τής μ.ικράς. Καί διά πρώτην φο
ράν ησθάνθη αγάπην πρός την επιστήμην του. Έ ω ς τώρα 
έσπούδαζεν ιατρός, διότι έτσι είχαν θελήσει οί ίδικοί του. 
Τό άνατομ,είον μ.άλιστα τόν άηδίαζε. Τά πτώ μ ατα , επάνω 
εις τά  όποια εσκυπτε μίαν καί δύο ενίοτε συνεχείς ώρας, 
τόν έξενεύριζαν.

Ά πό της στιγμής όμως αύτής η επιστήμη του έφάνη 
υπό την ιδανικήν καί ώραίαν δψιν της, της φιλανθρωπίας. 
Ή  αηδία τών πτωμάτων έξηφανίζετο καί άντ ’ αύτών η 
μελέτη θά έγίνετο εις την νέαν καί τρυφεοάν ΰπαρξιν ένός 
ωραίου κοριτσιού.θά έζητει τό μυστικόν κακόν,τό όποιον την 
ύπενόμ,ευε, τόν εχθρόν, ό όποιος έρροφοϋσε τό αϊμ.α καί έδη- 
λητηρίαζε τόν οργανισμόν καί εξαντλούσε τάς δυνάυ.εις καί 
¿ζωγράφιζε μαύρους κύκλους τριγύρω εις τά  ’μ.άτχα καί 
έσβυνε τό χρώμ,α άπό τά  μ.άγουλα καί άπό τά  λεπ τά  καί 
ζωγραφιστά χείλη.

Άπερροφημένος άπό τάς σκέψεις αύτάς έλησμόνησεν εν
τελώς την Άμ.άλιαν. Ή  σιωπηλή .άλλως μελαγχολία του 
είχε μ.εταδοθή καί εις αύτην. "Οπως εις εκείνον καί εις 
αυτήν ή ιδία ιδέα του κινδύνου της υγείας τής κόρης είχεν 
έμφανισθγ. Ά λ λ  ’ εντελώς κατά διαφορετικόν τρόπον. "Α ι 
ή ’Ά ννα έ'πασχε, θά μετέδιδε, φυσικά, τό κακόν καί εις τήν 
Μίναν. Καί ήτο τρομερόν αύτό. Ά λλά  πώς νά όμιλήσγ εις 
τήν άδελφήν της, καί πώς νά ριφθή εις τούς δρόμους τό 
πτωχό αύτό κορίτσι, τό όποιον δεν είχε κανένα διά νά τό 
φροντίζϊ) καί τό περιποιήται καί του παρέχει όλίγην τούλά- 
χιστόν καλήν τροφήν.

Έφθασαν εις τό Ζάππειον. Ό  ήλιος έδυε τήν στιγμ-ήν 
εκείνην κάτω έκεϊ ’πισω άπό τήν Άκρόπολιν καί ό ούοανός 
ενωμένος μέ τήν θάλασσαν, ¿σχημάτιζαν μίαν άπέραντον 
κόγχην κατακόκκινην, ενώ υψηλότερα τακτικά καί κανονι
κά ό ούρανός έχωρίζετο εις.μεγάλες λουρίδες χαμηλότερα

χρ’->σορρόδινες καί όσον άνέβαιναν επάνω τριανταφυλλιές καί 
λ ιλά  καί πρασινοκύτρινες.

Τό θέαμα άπέσπα καί τούς δύο νέους άπό τάς σκέψεις 
των. Τήν στιγμήν μ.άλιστα όπου έστάθησαν διά νά θαυ- 
αάσουν, εύρεθησαν άκριβώς εις μίαν θέσιν έξαιοετικήν. Τό 
μεταξύ αύτών καί τής φωταψίας τής Δύσεως διάστημα 
ε'κοπτεν ή κυονοστοιχία τών ερειπίων του ναοΰ του ’Ολυμ
πίου Διός. II άντανάκλασις τών φιοτεινών χοωμ.άτων ¿φώ
τ ιζε  καί ¿χρύσιζε τούς στύλους, μ.έ τήν άπαράμ.ιλλον άο- 
μονίαν καί γραφικότητα τών γραμ,μών, μέ τήν χάοιν καί 
τήν λεπτότητα  τής άρχιτεκτονικής, μέ τήν άριστοκοατι- 
κήν εύγένειαν καί άρχοντχάν, τήν όποιαν άναδεικνύει περισ
σότερον ή έξαιρετική εις τό σημείον ¿κείνο θέσις του ιινη- 
μείου.

(?1ΐβ ΙίοΙΙοζζη! είπεν ή Ά μ άλ ια . Τό μέρος αύτό μου θυ- 
μ.ίζει τήν Κέρκυρα. Δέν έχουμ.ε ’μείς έκεΐ κολώνες μά έ- 
χωμε τό κανόνι καί τά  νησάκια, τά  σκόρπια μέσα εις τή 
θάλασσα μέ κάτι γραμμές, ποϋ φαντάζουνε σά σμαραγδέ
νιες νεράιδες που πά,ένε μέσα σέ μιά άπέραντη κούπά άπό 
διαμάντια.

Μόνον ή Μίνα δέν έπρόσεχεν εις τήν φυσικήν καλλονήν.Εις 
τήν ηλικίαν αύτήν ή γλώσσα τής φύσεως δέν όμίλεΐ άκόμη 
άρκετά εις τήν ψυχήν. Τό παιδί άποοροφαται όλο άπό τό 
έγώ του, άπό τάς ορέξεις καί τάς ζωηράς έπιθυμ,ίας του.

*Η Μίνα τήν στιγμήν ¿κείνην έσυλλογίζετο αν θά έχγι τό 
χρυσό έκεϊνο αύγό, μέ τήν άσημενια δακτυλίθρα, ή άν θά τής 
¿χάριζαν τό άλλο τό άπό τρ ιανταφυλλί κογχύλι, ποϋ είχε 
μεσα ένα μικροσκοπικό ωραίο μαντυλάκι. Θά τά  ήθελε καί 
τά  δύο, άλλά ποιος θά τής άγόραζε τό δεύτερο. Τήν άπασχο- 
λοϋσεν άκόμη ή έπιθυμία νά φάγ κάτι·έκεϊ έμπρός άπό τόν 
άσπρον ό'γκον του Ζαπείου ήσαν άραδειασμένα εις μίαν μό
νον σειράν μερικά τραπεζάκια τοϋ ζαχαροπλαστείου καί πρός 
τά  έκεΐ έστρέφοντο τώρα οί πόθοι τής μικρας. Ιίαμε νά πα- 
ρωμε κάτι θ ε ί’ Ά μ άλ ια , είπε. ’Εγώ πεινώ φοβερά. Μέ τήν 
νηστεία αύτές τής ήμερες είμαι αιωνίως πεινασμένη.

Ή  πεζή πρότασις τής Μίνας άπέσπασε τούς δύο νέους 
άπό τήν έκστασίν των. Χωρίς νά είποϋν τίποτε ήκολούθησαν 
τήν Μίναν εις ενα τραπεζάκι καί διέταξαν άπό ενα σαρα- 
κοστειανό γλυκό.

—  Καλή ή ρομάντζα, δέ σου λέω , μά χάνει κανείς τά 
λόγχα του καί τό κέφι του, είπεν ή Ά μ άλ ια .

Τ ΡΙΑ  Β ΙΒ Λ ΙΑ
Μετά τήν Βουλήν, μ.ετά τούς τρεις ρήτορας τούς συνη

γόρους τής γλώσσης μας τής ζωντ ανής, τήν όποιαν αί γε- 
νεαί ¿κληρονόμησαν εις τάς γενεάς, καί ή όποία άποτελεί 
τό άληθινόν γνώρισμα τής γνησίας Ελληνικής καταγωγής 
μας, έ'ρχονται έπίκαιρα καί εις τήν κατάλληλον στιγμήν 
καί τρία νέα βιβλία διά νά άποδειξουν τό κάλλος καί τήν 
μεγάλην δύναμίν της.

Τά τρία βιβλία αύτά άνηκουν εις τρεις διαφόρους κατη
γορίας καί οί συγγραφείς των είναι καί οί τρεις άνθρωποι
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τών γραμμάτων, άλλά μέ ιδιαίτερα ό καθείς ιδανικά καί 
συγγραφικά γνωρίσματα.

'Ο ένας ποιητής, φιλόσοφος καί* παλαιός δημοσιογράφος, 
ό άλλος γλωσσολόγος, άλλά καί ποιητής χωρίς ρίμαν καί 
ιαμβικούς ρυθμούς, καί ό τρίτος νέος ντιλετάντες συγγρα- 
φεύς μιας ζωντανής ηρωικής ιστορίας, καλλιτέχνης όμως 
καί αύτός, καί φιλόσοφος μαζή.

Ό  καθείς άπό τούς τρεις αύτούς φεύγει άπό διαφορετικόν 
σημείον τέχνης καί έμπνεύσεως, διερμηνεύουν όμως καί οί 
τρελς αισθήματα άνθρώπινα καί σκέψεις ωραίας καί ύψηλάς. 
Ό  ένας ψάλλει καί οίκοδομ.εί παλάτια  τών μουσών καί 
ζωγραφίζει εις αύτά ωραίας εικόνας καί ζωντανά σύμβολα, 
κάτω άπό τά  όποια ένας νοϋς βαθύτατος καί μέ πλούτον 
σοφίας έφ«)διασμ.ένος, σκέπτετα ι καί φιλοσοφεί, καί μ.ία ψυ
χή ποϋ σπαρταρά, παθαίνεται, χαίρεται, πονεϊ.

Είναι ή ψυχή αύτή καί ό νοϋς αύτός ό φιλοσοφικός καί ιστο
ρικός μιά ψυχή καί ένας νοϋς γύφτου, δηλαδή δημιουργοΰ, 
δηλαδή άγωνιστοΰ,ό όποιος άνακατόνει μ,έσα εις τήν πύρινην 
φλόγα τοϋ μυαλοϋ καί τής ψυχής του κάθε πολύτιμο καί μή 
μ.εταλλο καί τό βγάζει χυμένο εις ώραΐα άγάλμ,ατα, τά  όποια 
ή τέχνη σφραγίζει μ.έ τήν μεγάλην σφραγίδα της. Είναι 
αύτός ό κ.Κωστής ΙΙαλαμάς ό γύφτος τοϋ Δωδεκαλόγου του.

Ό  άλλος ό γλωσσολόγος καί ποιητής χωρίς ρίμες, ό κ. 
Ψυχάρης εις ένα νέον ογκώδη τόμον τών Ρόδων κα\ Μή
λ ω ν  του κάμνει τήν Απολογίαν τής Δημοτικής Γλώσσης, 
άληθινόν Γλωσσολογικόν μνημεΐον, μελέτην μεγάλην έργασίας 
μ.ακρας, συστηματικής καί πολύ εύσυνειδήτου. Είναι ό τρίτος 
τόμος, τόν όποιον ό κ. Ψυχάρης γράφει μ.έ τόν ίδιον πάν
τοτε τίτλον τών Ρόδων καί Μήλων, μέ τόν όποιον έπιγρά- 
φει τάς γλωσσολογικάς μελέτας του. Ή  δημ-οτική, τό ονειρον 
αύτό τοϋ κ. Ψυχάρη, ή όποία πλέον κατήντησεν ό κυριώτε- 
ρος τής ζωής του σκοπός, άνατέμ-νεται, ψυχολογεΐται, θεμε- 
λιόνεται, έτυμολογεϊται καί ταξινομείται εις τήν όμ-οταξίαν 
τών ζωντανών γλωσσών, μέ τύπους καί γραμμ.ατικά γνωρί- 
σμ.ατα ίδικά της, μ.έ ιστορίαν τής καταγωγής της, μέ περ
γαμηνής άρχοντιας σμηρικής.

Τό βιβλίον εις τάς τριακόσια; εξήντα πυκνογραμ-μένας σε
λίδας του, έμ.πνέει ένας θρησκευτικός φανατισμός πρός τό 
ιδανικόν τής έπικρατή τεο>ς τής ζωντανής γλώσσης, ό όποιος 
έ’χει τάς ύπερβολάς καί τήν βίαν καί τό παράτολμ,ον καί τυ 
φλόν θάρρος, τό όποιον έχουν όλοι οί φανατισμοί, ά λ λ ’ ό 
όποιος, διά τοΰτο άκριβώς, γ ίνετα ι σεβαστός καί προκαλεΐ 

• τόν θαυμασμόν.
Τό τρίτον βιβλίον έχει τίτλον ηρωικόν «Μ αρτύρω ν κ α ι 

Η ρ ώ ω ν α ίμ α »  φέρει τό ψευδώνυμ,ον ’Ίδ α ς  καί έγράφη άπό 
τόν νέον Δραγούμην, υιόν τοϋ έπιφανοΰς πολιτευτοϋ κ. Στ. 
Δοαγούμη.
. Είναι ή άφήγησις ένός φιλοσόφου άντάρτου, ένός πρωτα- 

γωνιστοϋ τοϋ Μακεδονικοΰ ζητήματος, ένός νέου, ό όποιο; 
δέν ήκολούθησεν εις τήν ζωήν του τήν τακτικήν σειράν τών 
νέων, οί οποίοι ένα καί μόνον έχουν κοινόν καί στερεότυπον 
ιδανικόν.

Πώς νά γείνουν έπιστήμονες διά νά κάμουν ένα στάδιον

έπικερδες, πώς νά κερδίσουν φήμην καλοϋ καί φρονίμου διά 
νά καταταχθοϋν εις τήν ομοταξίαν τών ,πωλουμένων άκρν- 
βώτ ερα εις. μίαν πολύφερνον νύμ,φην. Αύτός ό νέος άφιερώθη 
έτσι άπό ιδιοτροπίαν — κατά τήν κρίσιν τών πολλών— εις 
έξυπηρέτησιν τής πατρίδος του. Καί δ ιηγείτα ι τήν ιστορίαν 
του καί τήν ιστορίαν μαζή τής "Μακεδονικής άμυνης εις 
γλώσσαν ζωντανήν, φυσικήν, άληθινήν, εις γλώσσαν τής 
καρδιάς.

Ήσθάνθη ό νέος αύτός, ό οποίος έζησε καί άνετράφη μέσα 
εις ένα κύκλον ύπερκαθαρευούσης, ότι ή καρδιά καί ό ήρωϊσμ,ός 
καί τά  βάσανα μιας φυλής δέν έξωτεοικεύονται, δέν ήμπο- 
ροϋν νά διατυπωθούν καί νά ζωγραφισθοΰν μέ δύναμιν καί μέ 
άλήθειαν παρά μέ τήν άληθινήν, τήν ζωντανήν γλώσσαν.

Καί δ ι’αύτό τό βιβλίον του άπό τό ένα άκρον έως τό άλλο 
συγκινεΐ, συγκλονίζει, φαίνεται άληθινή, ζωντανή, σπαρτα
ριστή άφήγησις μιας πονεμένης,άλλά ήρωϊκής έλληνικής ψυ
χής. Εις τό τελευταίον κεφάλαιόν του, τόν θάνατον τοϋ πα- 
ληκαρχοΰ, εις τόν όποιον ζωγραφίζεται ή ωραία αύτοθυσια 
τοϋ Παύλου Μ ελά, τό ’μάτι τοϋ άναγνώστου υγραίνεται καί 
ή καρδιά κάθε άληθινοΰ Έ λληνος συναρπάζεται άπό ένα 
αίσθημα λύπης καί ένθουσιασμοϋ καί πόθου αύτοθυσίας διά 
τό μεγάλον τής πατρίδος ιδανικόν.

Τά τρία αύτά νέα βιβλία, παρουσιάζουν τήν δημοτικήν, 
γλώσσαν μέ μίαν κανονικήν καί λογικήν έξέλιξιν, δυναμένην 
νά ύπηρετήσγ τήν ποίησιν, τήν έπιστήμην καί τήν ιστορίαν, 
έξ ’ίσου, άπλούστατα καί φυσικά διότι είναι ή .γλώσσα τών 
ζώντων, καί όχι ή γλώσσα τώ ν νεκρών.

------ I— ^  --- ------

Η ΑΝΕΜΩΝΗ ΤΟ Υ  ΒΟΥΝΟΥ .
Μίαν ώραίαν ημέραν τής άνοίξεως ¿πάνω εις τήν ράχην 

τοϋ βουνοϋ, εις τό χώμα τό ποτισμένο άπό τας βροχάς τοϋ 
Απριλίου έβλάστησε μία άνεμώνη.

Είχε τό χρώμα ποϋ έχει ό ούαρνός όταν ό ήλιος έξαφανί- 
ζετα ι μέσα εις τά  νέφη. Είχε τό χρώμα ποϋ έχει ή ποι-
μενίς, όταν τής είπή ό βοσκός πώς είναι ωραία ! Μικρά καί
χαρίεσσα κόρη τοϋ βουνοϋ, άγρία άνεμώνη ! Είχε τήν χσέριν 
ποϋ έχουν όλα τά  άνθη, όταν βλαστάνουν μόνα των εις τους 
άγρούς, τούς λόφους, καί τούς κάμπους. Είχε τήν ¿ντροπήν 
ποϋ έχουν τά  άγρια άνθη όταν εύρεθοΰν έξαφνα έν μέσω 
τών ρόδων καί τών ίακίνθων. Μικρά καί χαρίεσσα κόρη τοϋ 
βουνοϋ, άγρία άνεμώνη ! Τήν ¿θώπευαν αί πνοαί τοϋ Ζεφύ- 
ρου, τήν ¿θώπευαν αί άκτϊνες τοϋ ήλίου καί τήν νύκτα ά
κόμη, όταν έκλειε τά  πέταλά της διά νά κοιμηθή,τήν ¿θώ
πευε τό ώχρόν φώς τής σελήνης. Μικρά καί χαρίεσσα κόρη
τοϋ βουνοϋ άγρία άνεμώνη !

Τήν έςύπνα τό πρωί ό ήχος τοϋ αύλοΰ καί τών κωδωνί- 
σκων τών ποιμ-νίων, άργά δέ τό έσπέρας τήν ¿κοίμιζε τό 
άσμα τών νρίλλων.

Ό  Απρίλιος παρήλθε, τό χώμα έξγράνθη ¿πάνω στήν 
ράχη τοϋ βουνοϋ.Μικρά καί χαρίεσσα κόρη τοϋ βουνοϋ, άγρία 
άνεμώνη, ποϋ είσαι; Έμαράνθη όπως όλα μαραίνονται, έξη— 
ράνθη όπως όλα ξηραίνονται, ¿χάθη όπως όλα χάνονται ή 
μικρά καί χαρίεσσα κόρη τοϋ βουνοϋ, ή άγρία άνεαώνη.

Π. Λ.
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Ε ^ Α Ν Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  Π Τ Ρ Ε Τ Ο Ι
Ί λ α ο ά

Β '/
Ενίοτε τό εξζνθημζ είναι ωχρόν (λετά χροιάς χαλαοχρόου 

η μάλλον βλεπει τις κηλί3ας χψ ,χτος  έ~ί τοΰ δέρματος. 
Το'τε πρόκειται περί ίλαρας κακοήθους, νςτις ουγνάκις άπο· 
βαίνει θανατηφόρας. Κατά την έξανθησιν ό πυρετό, είναι λίαν 
υψηλός (39° εως 40°), τά  παιδία είναι λίαν ανήσυχα, έ'χου- 
σιν έντονον δίψαν καί αισθάνονται μεγάλην θερμοκρασίαν 
κατα τό δέρμα. Ά λλα  η μεγίτη κύτη κακουχία δεν διαρ- 
κεΐ πλέον των είκοσιτεσσάρων εως τριάκοντα έξ ωρών.

Οτε η νόσος είναι καλοήθης, τότε ό πυρετός καταπ ίπτει 
ταχέως, την τριτην η τετάρτην ημέραν μετά την έξάνθη- 
σιν. Γο παιδίον αναλαμβάνει την ευθυμίαν καί την όρεξίν του.
Επι του δέρματος παρατηρεΐται χροιά ρόδινη, ελαφρώς φαι~ 

οχρους, ήτις είναι ακόμη ίχνη τ>5ς έςανθήσεως. *() ερεθισμός 
των οφθαλμών, της ρινος καί τών βρόγχων ό όποιος έπέφερε 
τήν δακρυόρροιαν, την κόρυζα καί τόν βήχα εξαφανίζεται 
ολίγον κατ ολίγον. Πεντε εως εξ ημέρας μετά τήν έζάνθη- 
σιν σό παιδίον εγείρεται καί δεν ζητεί ή νά έπαναλάβγ τά 
παιγνίδια του καί τους συνήθεις περιπάτους του εις τό ύπαι
θρον. Αλλ ’ ίνα μη μεταμεληθώμεν, δεν πρέπει νά έπιτρέ- 
ψωμεν την έξοδον πριν ή παρέλθωσιν οκτώ ολόκληροι ήμέ- 
ραι. Μόνον δε μετά παρέλευσιν τεσσάρων εβδομάδων μετά 
την εξανθησιν, ανευ ουόενος κίνδυνου ό ιλαριών δύναται νά

Ε Π  Ι Φ  Y  A  Λ Ι  Σ

ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ Α Α Χ Τ Υ Λ Ι Α Ι
Τρείς νίοι πρίγκηπες ώεαίοι καί πλούσιοι,—ό εν ας ώνομάζετο Φελι- 

βιάνος, ό άλλος Ρολάν καί ο τρίτος Ά ϊμερίλ,—έταξείόευαν έφιπποι εις 
όλας τάς χώρας τοΰ κόσμου, άκολουθούμενοι άπό πολυπληθή ακολουθίαν 
Ή τυχαία συνάντησις εις ένα ξενοδοχείου τούς έκαμε φίλους καί έτα- 
ξείδευαν μαζή.. Διατί εταξείδευαν ; διά νά ¡αελετήσουν εκ τοΰ πλησίον 
τα ηθη καί έθιμα τών διαφόρων έθνών, διά νά γίνουν ίκανώτεροι νά βα- 
σιλεύσουν, όταν θά ήρχετο ή ώρα νά καταλάβουν τήν άρχήν. Ά λ λ ’ οί 
πρίγκηπες Φελιβιάνος καί Ρολάν δεν έκαμαν τό μακρύ αύτό ταξείδ1 
χωρίς κούρασιν καί στενοχώριαν" έζήλευαν φοβερά τόν Άϊμερίλ, ό 
όποιος ήτο πάντοτε εύθυμος καί δέν έ'παυε νά τραγουδή καθ’ όλον τό 
ταςείδι τραγουδάκια, τά όποια έ'καμνε διά τήν άγαπημενην του.

Μίαν φοράν όπου έκάθηντο καί οί τρεις κατά τό μεσημέρι, μέσα εις 
ενα ςενοδοχεΐον, περιμένοντες νά ξεκουρασθούν τ ’ άλογά των, ό Φελι- 
βιάνος είπε :

— Μάς κάνεις νά πιστεύσωμεν, αγαπητέ μου Άϊμερίλ, ότι δέν αγα
πάς άληθινά καμμία ώραία πριγκήπισσα, διότι δέν εξηγείται αλλέως 
πώς είσαι πάντοτε τόσον εύθυμος.

— "Εχω τήν γνώμην, είπε ό Ρολάν, οτι τά παθητικά τραγουδάκια 
μέ τά όποια διασκεδάζεις τά πουλάκια τών δασών, δέν λένε παρά ψεύ
τικες αγάπες, καίτά κάμνεις τυχαίως δι’ αισθήματα, τά όποια ίσως θά 
ήσθάνεσο, τά όποια όμως δέν ήσθάνθης.

Ό  Άϊμερίλ έμειδιοΰσε χωρίς ν ’ άπαντα.
— ’Εγώ, έπανέλαβε ό Φελεβιάνος, θλίβομαι γιατί ξέρω, οτι ή μόνη 

γυναίκα ποΰ αγαπώ μέ περιμένει κλεισμένη μέσα εις ένα πύργο, χωρίς 
καμμίαν άλλην εύχαρίστησιν, άπό τά κεντήματά της καί τάς διηγήσεις 
τής ακολούθου της.

’Εγώ, είπε ό 'Ρολάν, είμαι τόσον λυπημένος, διότι συλλογίζομαι τήν

συγκοινώνησα) μετά τών μικρών συντρόφων του, καί τότε 
πρεπει νά φέργ άλλα ενδύματα καί ό'χι εκείνα, τά  όποια τώ  
εχρησίμευσαν κατά τήν άνάρρωσιν, ά φ ’ ου προηγουμένως 
λάβει λουτρόν αλκαλικόν περιέχον 300 γραμμάρια ύπανθρα- 
κικοΰ νατρίου. Ή  κόμη, τό πρόσωπον καί αί χειρές του πλό- 
νονται διά σάπωνος πρίν ή έλευθεροκοινωνήση. "Οταν ’ίδωμεν 
τόν πυρετόν, οστις οφείλει νά καταπέση ταχέως μετά την 
έξάνθησιν, νά έπιμείνη άνευ διακοπής,— τό θερμόμετρον εί
ναι εις τήν περίστασιν ταύτην ό καλλίτερος οδηγός— οταν 
παρατηρήσωμεν οτι ή αναπνοή είναι δύσκολος καί συχνή, οτι 
ύπάρχει δύσπνοια καί ό βήξ επιμένει, ή δέ αδυναμία του 
παιδίου είναι μεγάλη, συγχρόνως δέ ή έξάνθησις επί τοΰ 
δέρματος ώχρίασε ταχέως, ποέπει νά φοβούμεθα οτι ή ιλαρά 
έπεπλάκη υπό συμφορήσεως του στήθους. Δέν πρέπει πάν
τοτε νά πιστεύσωμεν οτι ή ιλαρά παρήλθε, διότι ή κατά 
τό δέρμ.α έξάνθησις μετεφέρθη εις τούς βρόγχους καί εις 
τους πνεύμονας. Έ ν τούτοις ομως τοΰτο συμβαίνει ενίοτε, 
οτε τά  πα ιδ ία  έκτεθώσιν άσυνέτως εις τό ψΰχος· δ ι’ ο πρέ
πει νά παραγγείλωμεν νά περικαλύπτωνται καλώς ή νά δια
μ ένουν έν δωματίω, του οποίου ή θερμοκρασία νά κυμαίνε
τα ι μεταξύ 18°— 20° καί νά τοΐς χορηγώνται πτισαναι 
θερμαί.

Ά λ λ  ’ αί έπιπλοκαί τοΰ στήθους παρουσιάζονται συνήθως 
εις παιδία καχεκτικά, έ'χοντα αδύνατον τό αναπνευστικόν 
σύστημα. Είναι ανάγκη λοιπόν νά διπλασιασθώσιν αί φρον-

κόρην ένός αΰτοκράτορος, την αρραβωνιστική μου, ή όποια καθισμένη 
στό παράθυρο τοΰ παλατιού της θά μέ περιμένη κάθε πρωί νά τής φέρω 
τά ποιό ιύραία λουλούδια τοΰ κήπου ποΰ μοιάζουν μέ την ομορφιά της.

Ό  Ά ϊμερίλ μειδιοΰσε πάντοτε.
— Είνε βέβαιον, είπε τέλος, οτι είσθεπολύ αξιολύπητοι. Ά λ λ ’ έχετε 

άδικον νά νομίζετε οτι δέν είμαι καί εγώ ερωτευμένος, όπως εσείς. Ά  ! 
αν ήξεύρατε πόσον τήν λατρεύω εκείνην ή όποια επίσης μ ’ άγαπα. 
Μόνον οταν έφυγα διά τό μακρύ αυτό ταξείδι,δέν τήν άφησα εις τόν πύργο 
της, αλλά τήν έπήρα μαζή μου.

Οί δύο άλλοι πρίγκηπες είπαν :
,— Θέλεις νά γελάσης μαζή μας, βέβαια, ύποθέτομεν ; ’Εάν τήν είχες 

μαζή σου θά την είχα μεν ϊδεί τήν φίλην σου, έκτος άν τήν έχης κρυμ- 
μένην μέσα σέ κανένα μπαούλο σου, ή τής έχεις φορέσει τά φορέματα 
ακολούθου.

Δέν είνε διόλου κρυμμένη μέσα εις μπαούλο, διότι θά ύπέφερε. άπό 
τάς βιαίας κινήσεις τών κάρρων, ούτε κρύβεται ύπό τό φόρεμα ακολούθου.

— Ποΰ λοιπόν τήν κρύβεις, σέ παρακαλούμεν ;
Ό  Άϊμερίλ έδίστασε νά απχντήση, αλλ’ επειδή εξακολουθούσαν 

νά τόν έρωτοΰν με επιμονήν, είπε :
— Μέσα εις την σφενδόνην του δακτυλιδιού μου.

II

Οί λόγοι αυτοί έκαμαν τούς συντρόφους του νά γελάσουν.Μιά γυναίκα 
κρυμμένη μέσα εις τήν σφενδόνην ένός δακτυλιδιού, αυτό ήτο αδύνατον 
νά τό πιστεύσουν. Αγαπούσε λοιπόν μιάν κόρην μεγάλην σάν ένα ψύλ
λο ; Θά είχε μαλλιά τόσον μακριά σάν το άσπρο χνούδι τών άνθίων" 
καί οταν ¿περπατούσε εις τούς κήπους τών παλατιών της μέ μεγάλη 
πομπή, θά υπήρχε φόβος μήπως κχταπατηθή καί άπό τά μικρότερα έν
τομα. Ό Άϊμερίλ έπανελάμβανε τάς διαβεβαιώσεις του, λέγων ότι ολα 
είναι δυνατά διά μεριχάς μοίρας, εις τάς όποιας είχε κάμει μεγάλας ύπη- 
ρεσίας" οί φίλοι του ομως δέν έπαυαν νά γελούν καί έλεγαν : 'Έλα,
έλα, αύτά νά τά λές εις άλλους φίλους ! Τέλος έχασε τήν υπομονήν καί
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τίδες καί αί έπιμέλειαι τής τοιαύτης περιστάσεως. Έν του- 
τοις ή θέσις τοΰ παιδιού είναι πάντοτε σοβαρά, οτε τοΰτο 
προσβληθή ύπό συμ,φορήσεως τοΰ στήθους κατά τήν διάρ
κειαν τής ίλαοας. Καλόν νά θέτωμεν τό παιδίον πλειστάκις 
τής ημέρας εις λουτρόν 35°, ίνα καταβιβάσωμεν τήν θερμο
κρασίαν τοΰ σώματος. Έ π ί τοΰ στήθους του έφαρμόζομεν 
καταπλάσματα καί τώ  χορηγοϋμεν οίνον κατά μικράν ποσό
τητα ή καί ετερα διεγερτικά, ίνα διεγείρωμεν τάς δυνάμεις 
αίτινες τώ άπομενουσιν όπως άντιστή κατά τής νόσου. Συ- 
χνάκις πάντα ταΰτα  είναι ανεπαρκή καί ό μικρός ασθενής 
αποθνήσκει, διότι ύπάρχουσιν Ιπιδημίαι ίλαρας,καθ ’ ας πάν
τα τά  προσβαλόμενα υπό ποΰ νοσήματος ' παιδία άποθνή- 
σκουσιν έκ πνευμονικής συμφορήσεως ή κάλλιον είπεΐν έκ 
βρογχοπνευμονίας, όπερ σημαίνει φλεγμονήν τών βρόγχων έν 
ταυτώ καί τών πνευμόνων.

Σπανίως, ευτυχώς, ή ιλαρά έπ ιπλέκετα/  με ΰμενογόνον 
λαρυγγίτιδα (croup ). Ή  επίφοβος αυτη άπιπλοκή προαναγ- 
γέλεται διά φωνής βραγχνώδους, ήτις κατόπιν σβενυται όλο- 
τελώς, τόσον ώστε πρέπει ό νοσηλεύων νά πλησιάση τό ούς 
εις τό στόμα τοΰ μικροΰ ασθενούς, ίνα ά καύση τήν όμίλιαν 
του. Ή  αναπνοή γ ίνετα ι δυσχερής, ή δύσπνοια καί ή π ν ιγ 
μονή αναφαίνονται καί εντός όλιγίστων ημερών τό παιόίον 
άπόλλυται. Ή  μ.ετά ιλαράν ύμενογόνος λαρυγγίτις είναι 
σχεδόν πάντοτε θανατηφόρος. Παρά παιδίοις προδιατεθειμε- 
νοις εις νοσήαατα τοΰ στήθους, ώς τά  καταγόμενα έκ γονέων

άπεφάσισεν,—έκαμεν απερισκεψίαν!—νά τού; δείξη οτι είχαν άδικον ν ’ 
αμφιβάλλουν. Έσήκωσε τό άριστερό του χέρι εις τό όποιον ¿φορούσε τό 
δχχτυλίδι, άνοιξε μέ τό νύχι τρυ τήν στεφάνην καί μόλις ακούμπησε τά 

Κ μίλη του εις τό άνοιγμα, άμεσως έπκρουσιάθηκε μιά μικρούτσικη κό
ρη, ή όποια ολίγον κατ’ ολίγον ¿μεγάλωνε καί έγεινε τέλος μιά θαυ- 
μασία νέα, ντυμένη μέ πλούσια φορέματα καί μέ πολύτιμα κοσμήματα 

. στολισμένη, ή όποια άμέσως έβαλε τά χέρια της μέσα στά χέρια τού 
Άϊμερίλ καί τόν ¿ρώτησε μέ αγάπην : «Τί μέ θέλεις, άγαπημίνε μου 

: άρχοντα ;
Ή έκπληξις τών δύο συντρόφων του ήτο τόσον μεγάλη, ώστε δέν

I υπάρχουν λέξεις νά τήν έκφράσουν" καί έγινε μεγαλειτέρα, όταν εις ένα
νεύμα τού φίλου των, ή νέα κόρη έγινε πάλιν τόσον μικρούλα, ώστε νά 
χωρέση μέ ευκολίαν εις τήν χρυσήν κατοικίαν της. Δέν έλαβαν την

[ί ώραν εκείνην καιρόν νά ομιλήσουν διά τό, θαύμα αυτό, διότι οί ύπηρέ-
4 ται, ήλθαν ν ’ άναγγείλουν ότι τ ’ άλογα ήσαν έτοιμα καί ήτο ώρα νά 
I  επαναλάβουν τόν δρόμον των.

III
Ά λλά καί όταν ¿συνέχισαν τόν δρόμον των ό Φελιβιάνος καί ό 

R Ρολάν δέν έπανέλαβον τήν ομιλίαν ¿κείνην μέ τον Άϊμερίλ. Ά λλά χω- 
Βίριστά συνομιλούσαν μυστικά. Ά ν  καί τήν είδαν διά μιαν στιγμήν μό- 
• νον, ή ομορφιά της όμως τούς είχε θαμβώσει καί έσκέπτοντο πώς νά 

Βπάρουν άπό τον φίλον των τό δακτυλίδι.
— Ναι, άλλά θα είνε άρά γε εύ'κολον νά έπιτύχωμεν ; είπε ό Φελι- 

Γ βιάνος.
; — Λοιπόν τόσον ολίγον έφευρετικός είσαι ι άπήντησεν ό Ρολάν. Τί
θά αας έαποδίση νά είσέλθωμεν εις τό δωμάτιον τού φίλου μας, όταν θά 
κοιμάται καί νά τού πάρωμεν τό δακτυλίδι ;

— Χωρίς νά τόν εξυπνήσωμεν ;
— Κοιμάται πολύ βαρειά εκείνος πού ¿πέρασε μίαν ολόκληρον ημέ

ραν έφιππος ! καί οταν έχομεν τό δακτυλίδι εις τήν κατοχήν μας, νο
μίζω οτι θά εύοωμεν τόν τρόπον νά κάμωμεν τήν ώραίαν, νά εξελθη από
την κρύπτην της.

παθόντων έκ τοιούτων νοσημάτων, συχνάκις βλέπομεν ν ’ 
αναπτύσσεται μετά ιλαράν είδος τ ι καλπαζούσης φθίσεως. 
Ή  καλπάζουσα αυτη φθίσις ή καί άλλως οξεία φυματίωσις 
έπιφερει τόν θάνατον μετά τινας εβδομάδας. Δέν πρέπει ο
μως ν ’ άνησυχώμεν ύπερμέτρως, άναλογιζόμενοι τάς διαφό
ρους ταύτας έπιπλοκάς, διότι εις τάς υγιείς οικογένειας ώς 
καί εις τάς τηρούσας πάντ.ας τούς κανόνας τής υγιεινής τάς 
βλέπει τις σπανίως.

Υπάρχει πληθύς νόσων καί συμπτωμάτων μάλλον ή ή τ- 
τον σοβαρών, άτινα επέρχονται μετά τήν ιλαράν καί τά  ό
ποια δικαίως αποδίδονται εις αυτήν. Τά μέν είναι αληθώς 
αποτέλεσμα τοΰ έξανθηματικοΰ τούτου πυρετού, τά  δέ σχε
δόν έξαρτώνται.

ΙΙαραδείγματος χάριν ή κοκκΰτις μέ τούς παροξυσμούς 
αυτής τούς βηχικούς, τούς οποίους πάντες γνωρίζομεν, αί πα 
ρωτίτιδες, αίτινες οφείλονται εις έξοίδησιν τών σιελογόνων 
αδένων τών κειμένων όπισθεν τής σιαγόνας, παρακολουθοΰσι 
συνηθέστατα τήν ιλαράν. Τοΰτο συμβαίνει καθότι τά  παιδία 
έξασθενήσαντα κατέστησαν ώς έκ τούτου καταλληλότατα 
νά δεχθώσι καί πολλαπλασιάσωσι τά  σπέρματα ετέρων νό
σων. Ή  φλεγμονή τοΰ έσωτερικοΰ στρώματος ενίοτε έπιμε- 
νει, ομοίως ή φλεγμονή τοΰ έσωτερικοΰ ύμένος τής ρινός καί 
τών ρινικών κοιλοτήτων διάΝ τάς οποίας είπομεν ανωτέρω. 
Προκύπτει έκ τούτου οτι οί οφθαλμοί μένουσιν έρυθροί, αί έκ- 
κρίσεις καθίστανται άφθονώτεραι, τά  βλέφαρα παχύνονται

Άφού έκαμαν τό σχ ίδιον των έξηκολούθησαν τό δρόμον των πλησίον 
τού Άύαΐοίλ, ό οποίος αμέριμνος μέ τό δακτυλίδι κοντά · εις τά χείλη 
έτοαγουδούσε εις τήν φίλην του παθητικά τραγουδάκια διά νά τήν δια- 
σκεδάση. »

IV

“Εκαυαν, όπως άπεφάσισαν. Ό ταν όλοι ¿κοιμήθηκαν εις τό ξενοδο- 
χεϊον, τό όποιον εξέλεξαν διά νά περάσουν τήν νύκτα, καί ¿νόμισαν οτι 
καί ό φίλος των είχε άποκοιμηθή, ¿μπήκαν μέσα εις τό δωμάτιόν του 
υιέ >χεγάλην προσοχήν νά μή κάμουν θόρυβον. Δέν ήκούετο τίποτε άλλο 
υιέσα εις τό σκότος καί τήν ησυχίαν τού δωματίου παρά ή κανονική 
άναπνοτ} του κοΐ{χο){λ£νου.

Ό  Φελιβιάνος ό οποίος είχε καλά μάτια είδε κάτι νά λάμπη ! καί 
¿νόησε ότι ήτο τό δακτυλίδι" ¿πλησίασε μέ άπειρους προφυλάξεις καί 
σιγά, σιγά έβγαλε τό κόσμημα άπό τό δάκτυλο τού φίλου του, έπειτα 
είπε "εις τόν Ρολάν : «ας φύγωμεν ! τό έχω !» Ή χαρά τών δύο κλε
πτών ήτο άπειοος,όταν έπέστρεψαν εις τό δωμάτιον των καί ήσαν πλέον 
βέβαιοι, οτι ήσαν κύριοι τού πολυτίμου δακτυλιδιού, μέσα εις τό οποίον 
εύοίσκετο αία τόσον ώραία πριγκήπισσα. Δέν είχαν πλέον νά κάμουν 
άλλο, παρά ν ’ ανοίξουν τήν στεφάνην καί νά τήν προσκαλέσουν νά 
έξέλθη. Ό Ρολάν ανέλαβε τήν εύ'κολον αυτήν έργασίαν, ¿σήκωσε μέ 
το νύχι του τήν στεφάνην καί ¿πλησίασε τά χείλη του" τότε ομως έσκέ- 
φθησαν ότι ήτο δυνατόν ή ώραία νά μήν εύρίσκεται μέσα εις τό δακτυ
λίδι, καί τούς κατέλαβε φόβος. "Ισως ό Άϊμερίλ τήν έλευθέρονε κάθε 
νύκτα, διά νά τήν ξεκουράζη, καί τότε θά ¿θεωρούντο ώς πραγματικοί 
κλέπται ένός κοσμήματος. Άπεφάσισαν νά βεβαιωθούν καί ό Ρολάν 
έπανέλαβε, άχοιβώς, ότι είδε νά κάμη ό φίλος του,- οταν τούς ¿παρου
σίασε τήν ώραίαν πριγχήπισσαν. Ά λ λ ’ εις μάτην" ή κόρη δέν εΰρί- 
σκετο πλέον εις τό δακτυλίδι, καί τοιουτοτρόπως έλαβαν τήν διχαίαν 
τιμωρίαν διά τήν άπάτην, τήν όποιαν ήθέλησαν νά κάμουν εις τόν φί
λον των. (Gatulles Mandés)



ΕΦΗΜΕΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΕΙϋΝ

ή ορασις διαταράσσεται. 'Ομοίως ό κατάρρους τής ρινος 
δύναται νά καταλήξγ) είς οζαιναν μέ οσμήν απεχθή. Έ πί 
των παίδων τούτων ή επί ετέρων οί τραχηλικοί αδένες πολ- 
λάκις έξοιδαίνονται μ,ετά την ιλαράν. Ή  δέ έξοίδησις απο
λήγει εις διαπύησιν, δτε τό δέρρ,α διανοίγεται. "Οτε δέ τά  
έλκη κλείσωσι καταλείπωσιν ούλάς έρυθράς κολπώδεις, αί 
όποϊαι είναι τά  σημεία των χοιράδων. ’Επειδή δμως αδένες 
ύπάρχουσι καί έντός- του θώρακος καί έντδς της κοιλίας δύ- 
νανται καί ουτοι νά έξοιδηθώσι καί διονκωθώσιν. Αί διογκώ
σεις αύτα ι, άν καί δέν είναι όραταί, είναι ομως πολύ βαρύ
τερα'. των χοιράδων του τραχήλου. Έ ν τώ θώρακι ή άνα- 
πνοή μεγάλως δυσκολεύεται, διότι οί βρδγχοι μεγάλως συμ
πιέζονται έκ τής διωγκώσεως ταύτης, έν δέ τή κοιλία συμ
βαίνει διογκωσις σκληρά, οπότε καί λέγετα ι δτι τά  παιδία 
έχουσι την κοιλίαν διωγκωμένην. ’Οφείλεται δέ αυτη ή διόγ- 
κωσις, εις πλείστας περιστάσεις, εις την έξοίδησιν των αδέ
νων τής κοιλίας. Ά λλά  πασαι αύται αί φλογώσεις άπαν- 
τώσι εις τά  παιδία εκείνα, τά  όποια έχουσι τάσιν εις την 
χοιράδωσιν ή μάλλον είναι ήδη χοιράδικά.

’Ενίοτε μετά την έξάνθησιν τής ίλαρΚς αναφαίνονται 
ώτόρροιαι. Οί πόνοι οί προηγούμενοι τής εκροής άναγκάζουσι 
τούς μικρούς άσθενείς νά έκβάλωσι κραυγάς, χάνουσι τον 
ύπνον των καί δεικνύουσι κάλλιστα την θέσιν όπου- έδράζει 
ό πόνος. Αί φλογώσεις αύται των ώτων σχηματίζονται έσω, 
εις μικράν τινα  κοιλότητα, ή/ όνομάζομεν κοίλον του τυμ 
πάνου. Είναι άναγκαΐον νά έξαχθή τό ύγρόν, όπως ό ύμήν 
του τυμπάνου, δστις είναι τεταμένος έμ,προσθεν του κοιλώ
ματος σχισθή ή δια^ραγή. °Ότε δέ διαρραγή τό πίον εξέρχε
τα ι καί τό παιδίον ανακουφίζεται ώς δταν διανοιχθή από
στημά τ ι. Μετά μίαν ή δύο έβδομάδας, εάν διατηρώμεν τον 
ακουστικόν πόρον καθαρόν,έγχέοντες τρις τής ημέρας διάλυσιν 
χλιαράν βορικοΰ όξέως 2 πρός 100 κάί διατηροϋντες τόν πό
ρον τούτον έν τοίς μεταξύ των έπιθέσεων διαλείμμασι πε- 
φραγμένον διά πώματος έκ βάμβακος κεκαλυμμένου διά κό- 
νεως βορικοΰ όξέως, ή θεραπεία τής ροής έπ ιτυγχάνεται. 
’Αλλά παρά τοίς παιδίοις τοίς κακώς περιποιημένοις καί 
παρά τοίς μή έ'χουσιν καλήν κρασιν, ή διάρκεια τής ροής 
είναι μακρά. Τό έκρέον ύγρόν καθίσταται κάκοσμον καί αί- 
σθανόμεθα μακρόθεν τήν δυσάρεστον ταύτην οσμήν. Πρέπει 
τότε νά διπλασιασθή ή καθαριότης καί νά προσπαθήσωμεν 
νά ένδυναμώσωμεν τό παιδίον, διότι έάν ή ροή αυτη έξα- 
κολουθήσγ θέλει μένει κωφόν ή τ ’ όλιγώτερον βαρήκοον. Νά 
διπλασιασθή ή θρέψις των καχεκτικών καί αδυνάτων αυτών 
παιδιών διά παντός μέσου. Άποστέλλομεν αυτά εις τήν έξο- 
χήν, ή κάλλιον εις μερη παραθαλάσσια, δπου ό άήρ είναι 
μάλλον ζωογόνος. Χορηγοΰμεν εις αύτά μ-ουρουνόλαδον δύο 
έως τρία κοχλιάρια τ/,ν ημέραν, άναλόγως τής ηλικίας, του 
οποίου έλαίου αί τονωτικαί ιδιότητες είναι γνωσταί έξ άμνη- 
μονεύτων χρόνων. Τοίς χορηγουμεν έπισης λουτρά θερμά εις 
ά προστίνθεται 3— 4 χιλιόγραμμα θαλάσσιον ύδωρ. Λίαν 
ωφέλιμα ήθελαν είσθαι εις τά  χοιράδικά παιδία τά  θαλάσ
σια λουτρά θερμ-ά ή ψυχρά κατά τό θέρος άλλά τή θεραπεία 
ταύτν) δέον νά προστεθή καλή καί άφθονος ζωική τροφή.

Έ κάστη παιδαγωγός ή μ.ήτηρ δίχως ουδόλως νά έπέμ.βη 
εις τήν δικαιοδοσίαν του Ίατροϋ δύναται ευκόλως νά δια- 
γνώσγ ’Ιλαράν, έάν άναμ.νησθή τήν περιγραφήν τής εισβολής 
καί έξανθήσεως τής νόσου, ώς ανωτέρω άνεφεραμεν.

Καλοήθης ’Ιλαρά δέν απαιτεί φάρμακα. Διιευκολύνομεν 
τήν έξάνθησιν διατ/ροΰντες τό παιδίον έν θερμοκρασία 18°—  
20°. Τά παραθυρόφυλλα, ώς καί τά  παραπετάσματα,νά τη 
ρούνται ημίκλειστα διότι οί πεφλογημένοι οφθαλμοί δυσκόλως 
ανέχονται τό ζωηρόν φως. Χορηγοΰμεν αύτοϊς θερμάς π τ ι-  
σάνας, αιτινες άραιουνται διά γάλακτος. Ό  ζοψ.ός καί τό 
γάλα έσονται, ή μ.όνη τροφή, έ φ ’ δσον ό πυρετός ύφίσταται. 
’Εάν ό πυρετός έξακολουθή έντονος έπϊ πολλάς ημέρας, κα- 
ταφεύγομεν εις λουτρά 30°— 35° κάλλιον ή εις τήν χρήσιν 
άντιπυρετικών. ’Εντούτοις δέον πάντοτε ή ιλαρά νά μ.ή 
μ.ένγ άνευ ιατρικής έπιβλέψεως.

(παράφρασις έκ του γαλλικού)
’ Α ν θ η  Β α ό ιλ εη ίδ ο ί'

’Ιατρός.

Σ  Τ ΙΝ Τ Α  Γ Η
Ά «5τακδς η  ι|μίρι ιϊαοακο< 5τιανό· Βράζετε μέ νερό καί λάδι 

τρία τέσσαρα μάτσα πολύ ψιλοκομμένα καρότα, δύω μάτσα μαϊντανό, 
ένα δύω μαρούλια, ένα μάτσο σέλινο, ολίγο άνιθο, ολίγο σπανάκι καί 
ένα μάτσο φρέσκο κρομμυδάκια. Ό ταν λυώσουν σχεδόν, τά περνάτε 
άπό τό τουπητά, προσθέτετε όλίγην ντομάτα, στρώνετε τά μισά εις 
μίαν καραβάνα, άπό ’πάνω τό ψάρι η τόν αστακό σας εις κομμάτια, 
τά σκεπάζετε μέ τά άλλα μισά, άποπάνω προσθέτετε ψύχα ψωμί τρυμ- 
μένο, ολίγο λάδι λεμόνι καί νερό καί ή τά βράζετε εις τό σπίτι, ή τά 
στελλετε εις τόν φούρνο.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ή  Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η  καί ή Μ ά γ κ ί ι ία  είναι τά  δύο 

πρώτα έργα τής ύπό τόν τίτλον : Τά Β ιβ λ ία  τ ι ί ς  Α ν -  
γ η ς  τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης Παρρέν.

Εις τά  μυθιστορήματα αύτά μελετατα ι καί είκονι'ζεται ή 
γυνή τής παλαιάς ανατροφής έν συγκρίσει πρός τήν γυναίκα 
του Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεϋμ-α καί τήν όοθήν του προορισμ.οΰ της, ως ανθρωπίνου ό’ν- 
τος άντίληψιν.

Εις τήν «Χειοαφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ήθη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μάγισσαν» ό βίος τών 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών αγώνων.Καί τά  
δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικειαν καρδιαν καί δίδουν πλήρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας έπί τής παλαιας ανατροφής.

Έκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεΐται άπό 400 
περίπου σελίδας καί τιμ.αται διά τάς ’Αθήνας δο. 3, διά 
τάς έπαρχίας 3 ,60  καί διά τό έξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΓΙάσα α’ίτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. Παρρέν, όδ.Πα
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό του άντιτίμον.

ί  .. —  . . . . .

Εαρακαλουνται θερμ,ώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
οοϋσαι τήν συνδρομήν των του λήγοντος έτους νά άπο- 

στείλουν αύτήν αμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμοϋσαι νά εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν « Έ φημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοϋνται νά ανανεώσουν τήν συνδρομήν των.

ΤΓΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΤΑ ΛΕΩΝΗ


