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ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

'0 ιδρυτής τής «Νέας Σκηνής», ό ευγενικός πατέρας τών 
ηθοποιών μέ τό γλυκό παράπονο στχ χείλη γιά τή σωματι
κή του ατέλεια Κ.. Χρήστομάνος, έ/εννήθη, στην Αθήνα τό 
1 8 6 7 Πατρίδα του εϊχε τό Μελένίκον τής Ανατολ. Μακε
δονίας πού διετήρησε ίσια μέ σήμερα τήν ελληνικότητά του 
μ’ δλη τήν φοβερή τρομοκρατία τόσων αΙώνων. Αν πα
ραδεχθούμε δέ cov ; Βυζανηνολόγους συγγραφείς Μαγασήν 
καί Κουροπαλάτην, ό Χρηστομάνος ήτο κλωνάρι τοϋ μεγά
λου δένδρου τής Βυζαντινής οίκογενείας Μάνου η οποία 
έ'ξωρίσθη μαζύ μέ άλλες ακόμη στό Μακεδονικό αυτό μέρος, 
ποΰ οί ίδιες αυτές έϊώριστες οικογένειες (ονόμασαν το μέρος 
αύτό τής έ|ωρίας των Μ έλαινα— Οίκον. (Ά φ ίν ω  τής λεπτο
μέρειες αυτές γιά τούς Ιστορικούς).

Τής ποώτε; του σπουδές ό Χρηστομάνος εκαμε στήν 
’Αθήνα τις δέ Πανεπιστημιακέ; του στή Βιέννην, άναγο- 
ρευθείς και διδάκτωρ τ ή ; έκεΐ Φιλοσοφικές Σχολής. Χάρις  
δέ στή μόρφωσι καί τήν εύφυΐοι του διειέλεσε καθηγητης 
καί συνοδός τής δολοφονηθείσης αύτοκρατείρας Έλισσάβετ  
τήν οποίαν καί συνώδευε σέ δλα τά ταξείδια τής αναψυχής 
της, σ ’ αύτήν δέ. άφιέρυ>σε καί τό πρώτο του σύγγραμμα 
«Βασίλισσα Έ λισσάβετ». Κατόπιν ώς συντάκτης τής γερμα
νικής έφημερίδος «Νέος Ελεύθερος Τύπος» άπεσταλη ως αν* 
ταποκριτής σ ’ τήν Κρήτη κατά τήν έ/.ραγείσαν τότε μεγά 
λην έρανάστασιν, έκδουλεύσας αρκετά τά συμφέροντα μας,  ̂
"Οταν έτελείωσεν ή έπανάστασις έπήγε στήν Ιταλίαν κα

εκεί επί δύο χρόνια έπεδόθη στή μελέτη τών έκεΐ Μονών 
τών σχετιζομένων μέ ώρισμένα 'Ελληνικά χειρόγραφα, με
τά τόν πόλεμον δέ τοϋ 18Η7 κατέβηκε στήν Ε λλάδα, οπου 
παρ’ όλες τή ; δυσκολίες ποϋ συνχντοϋσε μέ δλες τ ή ; άπο_ 
γοητεύσεις κατώρΟωπε τό 901 νά πραγματοποιήση τή συγ- 
κρότησι τής Ν . Σκηνής μέ τάς κ. Είμαρ. Ξανθάκη, Κυβέλη  
Άνδριανού, Ελένη Πασσαγιάννη, ’ Ελπίδα Ξανθάκη, Ελένη  
Βρατσάνου, Ελένη Ποθητού καί τούς κ. Δημ. Μυράτ, Ν. 
Παπαγεωργίου, Πασσάγιάννην. Δ . Δηβάρην, ’Ά γ γ . Χρυσο- 
μάλ/.ην καί Τηλ. Αεπενκότην, ’ Αγγ. Σικελιανόν. Μιχ. 
Ροοάκην. ΙΙέτρ. Α έ-ντα. Σ  οτ. Σπίπην, Παν. Καλογερΐκον . 
Λή|ΐ)ι> Βραισάνον κλπ.

’ Κφ >διχαμένος μέ απεριόριστη μόρφωσι. μέ τή σημαν
τική πείρα πού απέκτησε παρακολουί)όνca ; τά μεγαλείτερα 
θέατρα τή ; Γερμανίας καί ’ Ιταλίας, ακούραστος καί μέ ιδα
νικά άφο,τιώθηκε στή διδασκαλία τών έργων 01  πρώτες δο
κιμές έγιναν στό δημοτικό θέατρο τήν άνοι'ξι τοϋ 1901 μέ 
τήν « ’Άλκιστη» τοϋ Εύριπίόου λίγο δέ αργότερα στό Π α λ. 
Βαριειέ οπου καί έδόΟη ή πρώτη παράστα^ις τόν Νοέμβρι
ον τού ίδίοο έτους. ’ Αργότερα έδίδαξε τήν «Άγριόπαπια» 
τοϋ Ύ ψ εν. τήν «Λοκαντιέρχ» τού Boldoni καί μετά συγ 
κροτημένη πιά ή Νέα Σκηνή, στό Δημοτικό τό «Κράτος τοϋ 
Ζώφου» χού P. V eber, τόν «Ε χ θ ρ ό  τοϋ Λαοϋ»τοϋ'Ύψεν κλπ.

Γιά νά παρασταθούν σήμερα τά έργα αύτά καί γιά νά 
ιταρουσιασθή μιά καλή πρώτη θάταν ίσως υπεράνθρωπο 
πολύ δέ περισσότερο τήν έποχή εκείνη ποϋ μήτε ηθοποιοί 
τής σημερινής πείρας, μήτε τά μέσα, μήτε οί φίλοι τοΰ 
θεάτρου ήσαν τόσοι. Ό  Χρηστομάνος δέν έπρόκειτο νά 
καταρτίση μόνό τούς ύποκριτάς καί νά παρουσιάση ένα σύ- 
νολον άρτιον επάνω στό σανίδωμα τής σκήνής, άλλά καί νά 
διαμορφώσει ένα κοινόν, νά τοϋ έμψυχώση τήν αγάπη πρός 
ιό  θέατρο, νά τό διαπαιδαγωγήση. Δέν έδίστασε μέ δλες 
τής δυσκολίες αύτές ό Χρηστομάνος νά ύψοίση τό σήμα 
τοϋ πρώτου θεατρικού τμήματος, άπό τό ότοίον έβλάστησαν 
τά ωραιότερα λουλούδια τής Πανελληνίου θεατρικής μας κι- 
νήσεως μέχρι σήμερον.

Ό  Χρηστομάνος δέν ήτο μόνον ό μεγαλείτερος συντελε
στής τοϋ συγχρόνου μας θεάτρου, ό ανιδιοτελής προστάτης 
κάθε ήΟοποιού, ήτο ήθικός καί εμπνευσμένος συγγραφεύς. 
Έγραψε τά «Τρία Φιλιά» τήν « ’ Αρπαγή τών Σαββίνων» 
τά «R ou ge m onde» τόν «Κοντορεβυθούλην»τών«Θεϊον δά
κτυλον» καί άλλα σχολικά, τέλος ό Χρηστομάνος ήργάσθη 
ϋοον ολίγοι διά τό θέατρον μας, καί άπέ&ανε καρδιακός 
τό 1911.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ θ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
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βωμε> γιά κάθε μας σκέψι, γιά κάθε μας σκοπό είναι 
ευθύ; άμέσως αισθητή. .

’Αλλά και γενικώτερον άν ρίψωμεν ενα βλέμμα 
είς τήν ομαδικήν έκδήλωσιν τών σκέψε ι.ν τών άν- 
θρώπων, εις τάς αποφάσεις τών εθνών- τί θά ίδωμεν;

"Οτι ή πολιτική των παραπαίει’ αί σχέσεις πρός 
άλληλα αί διά συνθηκών δημ,ιονργούμεναι μεταβάλ
λονται καθημερινώς είς χρόπον ώστε νά μη γνωριζη 
κανείς τί θά γίνη αΰριον.

Αΐ λοιπόν δλα αύτά τί λέγουν;
Δέν οάς λέγουν διι βαδίζομεν στο σκότος ;
Καί δέν νομίζετε δτι δλα αύτά, μαρτυροΰντα γιά 

μας τήν διανοητικήν καιάστασίν μας, δέν είναι άσχετα 
πρός τάς εν λόγω αύιοκτονίας ;

ΑΣΟΦΟΣ
Σ ννδρ ομ α ί  : ’ ϋσωτερικοϋ Έ τη σία  Δραχ. 1 0 0  'Ε 'ΐάμηνος50  

» Εξωτερικού » Σελίνια 16  » 10
» ’ Αμερικής » Δολλάρ. 5  » 3

ΤΟ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  © Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ *

Είναι ή τρίτη ή τέταρτη ϊσως αυτοκτονία 'έ  ιυ ή 
άναγγελθείσα προχθές τοΰ άτνχοΰς Άργυροποΰλου, 
ή οποία έν διαστήματι ενός μηνός λ'/μβά*ει χώρ ιν 
είς τάς ’ Αθήνας. Και γεννάται άφ ’ έαυτοΰ τό ερώ
τημα: μά γιατί λοιπόν αΰτοκτονοΰν οί νέοι μας ;

Νά άρκεσθή κανείς είς τήν δικαιολογίαν ποΰ δί
δει συνήθως τό ’Αστυνομικόν δελτίον, ή νά άνερευ- 
νήσωμεν τά γενικώτερα καί βαθύτερα αίτια τά όποια 
όδηγοΰν τούς νέους μας είς τόν τάφον καί κατά τόσω 
οίκτρόν μάλιστα τρό ιον, τόν διά τής αυτοκτονία,;

Τό ζήτημα είναι τόσφ μεγάλης σημασίας ωστε άς 
προσπαθήσωμεν έρευνώνιες καί καταδεικνύοντες τήν 
πραγματικήν αιτίαν τοΰ κακοΰ, να συντελέσωμεν 
οΰιω  είς τήν θεραπείαν του. Είναι γεγονός δτι τό 
μεγαλύτεραν ανοσιούργημα κατά τής άνθρωπότητος, 
τό μεγαλύτερον στίγμα τής ανθρώπινες διανοητικό- 
τητος ό ά.το πάση; άπόψεως ολέθριος πόλεμος εδη- 
μιούργησε παντοίας καταστροφάς. Καταστροφάς ύλι- 
κάς ανυπολογίστους, χαιαστροφας ήθικάς πρωτοφα 
νεΐς’ και τό καθ’ ύμά; τρ 'μερώτερον εσχε τοσαύτην 
έπίδρασιν έπί τής διανοητικότητας τών ανθρώπων 
είς σημειον νά διερωτ ΐται κανείς βλέπων γύρω τον, 
μά αύτός είναι ό κόσμος ποΰ Ιγνώριζα πριν μη δ’ 
εμαυτοΰ Ιξαιρουμενου ή μήπως αίφνηδίως άνεχώρησα 
καί ευρίσκωμαι είς άλλον πλανήτην ποΰ κατοικούν 
άνθρωποι χωρίς σκέψεις, χωρίς ιδανικά, χωρίς σκοπό, 
έρμαια εκάστοτε τών περιστάσεων ;

’ Αλλά άκούοντες αύτά θά ελεγε κανείς: Μά γιατί 
κάνεις αύτάς τάς σκέψεις; ές-αφορμής τριών τεσσά
ρων αυτοκτονιών μπορεί νά «εωρήση κανείς δτι ό 
κόσμος δλος έπαυσε νά είναι ισοροπημένος καί μετε- 
βλήθη άρδην ; Καί δμως...δυστυχώς γιά τήν ανθρω
πότητα ουτή περίπου εινιη ή γενική κατάστασις σή
μερον τοΰ κοομου.'

Δ£ν λαμβάνομεν ύπ’ ό'ψει μόνον το γεγονός τών 
τριών τεσσάρων θανάτων εί μή ώς μίαν έκδήλωσιν 
τής ψυχοσυνθετικης καί διανοητικής καταστάοειος 
ήτις μεταπολϊμικώς έδημιουργήθη διά τόν άνθρωπον.

’ Λ·ς θελήαωμεν νά φανώμεν ειλικρινείς πρός τόν 
Ιαυτόν μας καί άς διαπιστώσωμεν τήν εσωτερ κήν 
μας κατάστασιν, τάς σκέψεις μας γιά τή ζωή γιά τό 
μέλλον καί ας π'>ραβάλωμεν αύτάς πρός έκείνα; ποΰ 
είχοιιεν προ τοΰ πυλέμου καί ασφαλώς θά ίδωμεν 
τήν διαφοράν.

Θά ίδωμεν δτι μία άβεβαιότης γιά το μέλλον ένας 
δισταγμός γιά τήν κατεύθυνσιν πού πρόκειται νά λά

ΔΡΑΜ Α - ΚΩΜ ΩΔΙΑ

‘ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α , ·
( Θ ίασος Β. 3Α ργυροττούλου)  f

'Γπό τοΟ θιάσου τής Ελληνικής Κωμωδίας έπαί- 
χθησαν καί παίζονται έργα Γερμανικά κομμένα στό 
ίδιο άχνάρι τής ιδίας πλοκής καί τής ιδίας φαντα
σίας.

Στα περκιτήλια τής «Ελληνικής Κωμωδίας» είναι 
κρεμμααμένοι δέκα "Ελληνες συγγραφείς, έξ έκείνων 
οί όποιοι κατώρθωσαν νά συγκροτήσουν τό περίφημον 
τράατ τών «θεατρικών Συγγραφέων» δπως τά τράοτ, 
τώ / Βασιλέων τών τενεκέδων τής ’Αμερικής.

Μέχρι σήμερον ούδέν έλληνικόν ίργον έδόθη καί 
δμως ό θίασος λέγεται « ‘ Ελληνική Κ ω μ ω δία *!!

Ή  γερμανική μάσκα τοΟ κ. Άργυροπούλου κυτ- 
ιάζουσα μέ παράπονον τού> κρεμμασ μένους  παρακα- 
λεΐ τόν κ. I. Μωραϊτίνην, δπως έπέμβίβ χάριν τοΟ 
'Ελληνικοί) γοήτρου καί τοΟ έλληνικοΟ όνόματος τοΟ 
θεάτρου.

Ά λ λ ’ ό κ. Μωραϊτίνης άντί ίπεμβάσεω; άνέρχεται 
είς τά ΆστεροσκοπεΤόν του καί διά τοΟ φουτουρι
στικοί; του αεροπλάνου κάμνει Ενα «τα ξειδά χ ι στήν  
Σ  λήνη». Κι’ άπ’ έκεΐ άποσιέλλει στό κ. ’Αργυρό- 
πουλον τόν Καζαμία του :

*
* *

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν
( Μ ήνες δέκα)

Χ ε ο μ .ώ ν * ς .  'Ο ήλιος είς τούς πάγους 1 Βαρυ
χειμωνιά! Καταστροφή δλωντών προσφυγικών συνοι 
κισμών καί συνεπώς ούδεμία . . . « ’Ε νοικιάζεται» ; 
έκτός τής αιθούσης τοΟ «'ΕλληνικοΟ ’Ωδείου».

Ό  καιρός έν τφ μεταξύ ξε-λασκάρη ένφ ή « Μ αν 
τάμ Μ αρή » δέν Ιχει σκοπόν νά ξεκολλήσω άπό τά 
κούτσουρα ποΟ άναψε γιά νά ζεσταθ^. Τά *Κ όχκινα  
γά ντια » τάιραγε ό σκόρος τής πολυκαιρίας καί συ
νεπώς δέν είναι δυνατόν νά φορεθοΟν. Μόνον ό * Κ όκ 
κ ινος Β ράχος» γυρτός άπό τά χρόνια κλαίει τήν 
< Τ ρίμ ορφ η » ώμορφίά του.

” /\.νοι!ς&ς. 'Ο "Ηλιος είς τούς Κόκκινους κού
κους δυστυχώς δμως Ινεκεν τής βαρυχειμωνιάς δέν θ’ 
άνοίξουν έφέτος.

Κ ϊ λ ο κ « { ρ ( .  Ό  "Ηλιος είς τάς Παρθένους. Ή  
ζέστη ίμπνέει τόν κ. Π. Χόρν δπως γράψη νέαν ηθο
γραφίαν άκατάλληλη διά δεσποινίδας, ή όποια δμως

Τ  €  X  Ν Η

θά τελείωση μετά δύο Ιτη. "Ενεκεν τής έλλείψεως τοΟ 
νεοοΟ μεγάλος γυναικοκαυγάς. Οί *Γειτώνισσες» 
κατακουρελιάζονται καί δυιτυχώς δέν όπάρχει έλτίς 
νά ξαναντυθοΟνε.

« Ι * θ ιν ό π ω ρ ο ν . Μεγάλη Ατμοσφαιρική πίεσις.' 
Τρομακτική θύελλα «Σ π ύρει μελανά» νέφη. 'Ετοι
μάζεται δράμα ! Ή  στέγη τής «Ελληνικής Κωμω
δίας» συγκλονίζεται καί καταρρέει.

’ Ι ν τ ε ρ μ έ τ ζ ο .  Ό  "Ηλιος έκφεύγει τής τροχιάς 
του’ Κοκκινίζει καί κρύβεται άπό ντροπή πίσω άπό 
τόν μπερντέ τοΟ * Κ αραγκιόζη».
Κ ρ ς τ ή ρ ι ο ν .  Ό  "Ηλιος είς τούς Δημίους ! Ό  κ. 
Μωραϊτίνης ζητά άπό τήν «Ελληνικήν Κωμωδία» 
δφθαλμόν άντί όφθαλμοΟ καί όδόντα αντί όδόντος ! 
ΆφοΟ έκρέμασες τού; "Ελληνας συγγραφείς θά
κρεμμαστής άπό τή ν   « ία κ ινλ ογρ ά φ ον» , ή όποία
ζητείται γιά νά στήσΐί] τά ί κρύω μα».

*  *
*

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  “ MAP· Κ Ο ΤΟ Π ΟΥΛΗ , ,
> ( Θ ίασος : Μ αρίκας Χ έλ μ η )

Τραγψδία, λρ«αα, Κωμωδία, Φάρσα, ’Ηθογραφία 
θρήνοι καί κοπετοί, λυγμοί καί δάκρυα, άναφυλλητά 
καί γέλια, καί δλα τά άνθρώπινα συναισθήματα έπέ- 
ρασαν έπό τό σχνίδι τής σκηνής τοΟ θεάτρου τή; Κας 
Μαρίκας Κοτοπούλη.

« Ό  Άμλέτος* καί ό άγνός Γλεντζέςϊ
«Τό Καπόνι» καί ή «Ίουδήθ»
«'Η  Αντιγόνη» καί «ό Έδουάρδος»
«Ό  Αγαμέμνων» καί ό Καραγκιόζης»
Καί άϊτάνω άπ’ δλα αύτά δνοιξε τό « Πουλί τής  

Ν ύχτας» τές μαύρες φτεροΟγέ; του καί έκάλυψε τό 
μέτωαον τής ήρωΐδος τής Ελληνικής Σκηνής, δπως 
τά φτερά τής νύκτα,· καλύπτουν τό μέτωπον τής Αύ- 
γής !

Χρειάζεται ό καλλιτεχνικός «-"Ηλιος» γιά νά τά 
ξανεμίση καί όχι ό ....«  ’ Εμπορικός» !

*
* *

“Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Κ Υ Β Ε Λ Η Σ , ,
( Θίασος : Κυβέλης Θ εοδωρίδον

'Ο μόνος 'Ελληνικός θίασος ό οποίος δέν έξέφυ- 
γε τής τροχιά; του άν καί παίζει σέ θέατρον τό 
όποιον Ιχει έκτροχιασθή πρό πολλοΟ Αραμα — Κ ω  
μωδία  — Φάροα! — ’ Η θογραφ ία  !

Κυβέλη, Βείκγ(ς, Παπαγεωργίου, ’Αλκαίου, Γα 
βριηλίδης, Χρυσομάλλης, Δημοπούλου καί γιά στό 
λισμα Ινα λαμπρό Ά σ τρ ο . Ή  Ά λ ί* η  Θ εοδω ρίδον. 
Μΐά νέα χαραυγή γιά τήν 'Ελληνική σκηνή !

’ Εμφανίζεται μέ τήν δροσερότητα καί χάρι τοΟ 
μισανοιγμένου μπουμπουκιού καί κλείει τά μάτια στήν 
έκθαμβωτική λάμψι ποΟ άκτινοβίλεΐ μπροστά της.

Είναι ή λάμψις τοΟ ίεροΟ τής ΤΕΧΝΗΣ, δέν άπε 
λπίζεται δμως, άλλά γεμάτη άπό έλπίδες, ποΟ δίνουν 
δύναμι σέ κάθε καλλιτεχνική ψυχή, προχωρεί γιά νά 
φθάση ταπεινή ίέρεια είς τό βωμόν τής ώραίας θ=α; !

Δέν κρούω τόν «Κ ώ δω να  τον  Κ ινδ ύ νο υ » ποΟ 
έκρούσθη τόσον Αριστοτεχνικά είς τό «θέατρον Κυ 
'^έλης», άλλά κρούω έκ τών στηλών τής "Ελληνι- 
χής τέχνης» τόν Κώδωνα τή: χαράς! διά τήν μέλλου 
σαν πρωταγωνίστριαν τής Ελληνικής σκηνής.

Φ. Ε. Οίκονομίδης

t 'E ca i εκδικιέται ό Μ ιρ ιή α ιο .  Λ' Εηρελι>

Συνεπείς είς τήν προηγηθεΐσαν ύπόσχεσίν μας, 
συνεχίζομεν προσφέροντε; είς τού; άναγνώστας μας 
μαργαρίτας μεγάλης έξ ίσου άξια; ώς τά βαρύτιμα 
κολλιέ, τά χρυσά κύπελλα τά, τά, κλπ. τών λοιπών 
συναδέλφων μας. Καί έπε'δή, περί μελοδραματικών 
βαθύφωνων, ό λόγος, δίς— άρμονικώτατα θ’ άσχολη- 
θώμεν περί έ'ός μελοδραματικοί) άνεκδότου.

Ό  σήμερον συντάξας τήν παρούσαν στήλην ούδε- 
νός τήν διαβεβαίωσιν έπικαλεΐται καθ’ δσον ό ίδιος 
είχε τήν τύχην νά παρευρεθή εί; τά παρασκήνια, 
άψευδής μάρτυς τοΟ άκολούθου έπεισοδίου.

Τφ 1919 —άν ένθυμήσθε— παρευρίακετο έδώ όγνω- 
στός καί διάσημος ’ Ιταλός βαθύφωνος Sabelico δστις 
τή συμπράξει τοΟ μελοδράματός μας, ήπείλησε τό... 
Μουσοτραφές κοινόν μας μέ τό «M efistofele».

"Ολα έπήγαιναν καλά καί είς τάς 11 Π. Μ. τής 
άποφράδος ήμερας τής παραστάσεως, έγίνοντο αί 
γενικαί δοκιμαί τοΟ μεγα)ουργηματικοϋ αύτοΟ έργου 
τοΟ ΗαδοβιανοΟ μουσουργού A rrigo Boito, άκόμη 
καί ή έξασφάλισις τρομακτικών συριγμών είς τήν 
ballata τής Α ' πράξεως, διά τήν πλήρη άπόδόσιν 
τών συναισθημάτων τοΟ Ιργου.

ΈξηγούμεΡα: 'Ω : γνωστόν ό Sabbelico ώς Me
fistofele, είς τήν Α ' πρώτην πράξιν έπρεπε νά τρα- 
γουδήση τή« μπαλλάτα ή όποία τελειώνει μέ τό 
«fisch io» (συρίζω) μή είδικευθείς διιως είς τήν μεγά- 
λην αύτήν τέχνην τής γλώσσης έν συνεργασία μέ τόν 
ούρανίσκον, δέν κατώρθωνε νά συρίζig. Απέδιδε δμως 
μεγίστην σημασίαν είς τό σημεΤον αύτό καί παρεκά- 
λεσε τόν capo basso del co ro — δπω; άπεκάλει— τόν 
Κ. Βακόντιον, νά παρευρίσκεται κοντά του καί πίσω 
άπό τήν πλησιεστέρα κουΐντα νά συρίζη αύτός, άκρι- 
βώς είς τό σημείου τοΟ fischio. Εννοείται πρός 
τοΟτο έξελέγη ό Βακόντιος, ό όποιος δταν συρίζει 
νομίζετε δτι εόρίσκεσθε είς τό παρθενικώτερον δάσος 
τών δφεων. 'Ο  Βακόντιος ίπποτικώτατα δεχθείς νά 
συντελέση μέ τό χάρισμά του αύτό είς τήν συμπλη
ρωματικήν δόξαν του παγκοσμίου καλλιτέχνου, έδέχθη 
καί διά θερμής χειραψίας πρ καταβολικώς έδέχετο 
καί τάς εύχαριστείας τοΟ ξένου καλλιτέχνου.

—  Bravo Basso V acontio sei m olto gentille,
— Μή σέ μέλλει κύριε Sabelico, ένοια σου, ό 

Μαρκήσιος θά είναι εν τάξει.
Ντρίγκ, ντρίγκ, ντρίγκ τό τελευταίο κουδούνι, 

άνεβαίνει τό σεπάριο, ό μαέστρος δίδει τά σύνθημα 
τής ένάρξ;ως, μεσολαβεί ό ούράνιο; χορός κλπ., έρ 
χεται ή ballata. 'Ο Sabelico ψάχνει έρευνητικά στό 
σκοτάδι τής σκηνής καί διακρίνει πίσω άπό τό πρώτο 
παρασκήνιο τόν φύλακα άγγελον τής συμπλήρωμα - 
τικής του έπιτυχίας Κ. Βακόντιον. ΉλΑε ή καρδιά 
του στή θέσι της γιατί τήν Ιν.ιωθε νά ξεριζώνεται 
— δχι βέβαια άπό τήν ,δύναμιν τοϋ ούρανίου θείου 
συγκροτήματος μέ τό ' όποιον έμονομάχει —άλλά άπό 
φόβο, μήπως ό Βακόντιος ύστερα άπό τό μεταξύ τους 
μεσολαβήσαν έπεισόδιο δέν έξετέλει τήν ύπόσχεσίν 
του. Έφθασε ή κρίσιμος στιγμή. Ό  Sabelico έπα- 
ναλαμβάνει μέ σατανικωτάτην μανίαν τήν λέξιν 
«e fisch io». Ά π ό  τήν κουΐντα δμως σιγή νεκρική.

— Τίκάνεις Κώστα :Σφύρα.Δέν άκοΟς είπε fischio.
— Γί λέτε ρέ ;
*= θ ά  χαλάση; τήν παράστασι !...
— Ά ς  χαλάση. "Ετσι έκδικεΤται ό Μαρκήσιος 

D’ Eprel.
Mro di Capella
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ
ΕΛΛΝΗΝΙΚΰΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Είναι ανεκδιήγητος ό ενθουσιασμός τών φιλο 
μούσων ’Αθηναίων τοϋ 1889, δταν συνεστήθη τό 
πρώτον τότε Ελληνικόν μελόδραμα υποχρεωμένοι νά 
φιλοξενούν μέχρι τή; εποχής εκείνης κάθε ξένον ναυα- 
γισμένον θίασον ποΰ έστάθυευε εδώ ν’ άνα υγκρο· 
τηθή άπό τά μεγάλα ταξείδια του τής Ρωσσίας, ή νά 
άνεχωνται ’ Ιταλικούς, ώς επί το πλ-ΐστον θιάσους με 
άσήμους χαλλιτέχνας ποΰ έξέλεγον τήν χώραν αυτήν 
τοΰ Ό ρφέως ώς τόπον πρώτης άπό σκηνής έ μ φ α ν ί -  
σεα^  Παοέστησαν ώσαύτω; ■ ΐς παραστάσεις τοΰ 
εδώ. περιοδεΰσαντος ΆρμενιΛοΰ μ-λο5ραματικοΰ θι
άσου, ή σαν ομως έατερημένηι τής ευτυχίας νά έχουν 
Ελληνικόν μελόδραμα (ευτυχείς άνθρωποι).

Ούτε τό Ώδεΐον ώς είχεν υποχρέωσήν, ούτε τό 
'Κράτος, ουτε όψίπλουτοι μουσόληπτοι ομογενείς, 
ουτε ή Βασιλεία, ουτε.... μήτε.... Εύρέθη ένας έπαγ 
γελματίας, εν ις ρ ·πτης ό I. Καραγιάννης ποΰ συνε- 
κινήθη και κατέθ.-.σεν όλ καΰτωμα τή; ίδέ ις τήν έκ 
δέκα χιλιάδων δραχμών περιουσίαν του, κτηθεισαν έκ

τής εντίμου επαγγελματικής εργασία: του. Ή  τέχνη 
αυτή τοΰ Ό ρφ-:ως ποΰ συνεκίνησε λΓθους καί δένδρα 
δέν συνεκίνησε παρά ενα ά ιλοϊκόν έπαγγελμαείαν ιόν 
I. Καραγιάννην.

Ή  ιστορία αυτή τής συλλήψεως, ή κνοφορία, ό 
τοκετός τέλος τοΰ νηπίου αύτοΰ ποΰ έγεν>ήθΐ) και 
ηνδρώθη άλματωδώς εντός μικροΰ διαστήματος 
— ώστε νά παρουσιασθή έφάμιλλον καί άνώτερον 
πολλών ευρωπαϊκών τής έ ιοχής τον (και νά καια 
ντήση στή συμερινή οίκτρά κατάστασί του) έχει 
μίαν περιπέτειαν. Α φορμή τή ςσυ σάσεω ς τοΰ π ώτου 
Ελληνικού μελοδραματικού θίΑΓβΟρ ήτο ϊσως— ό Λ. 
Ταβου/.άρης. Κατά τήν ε.τοχήν εκείνην νεωτερίζιυν 
προφανώς ό Λ. Ταβουλάρης επήρε τήν γνωστήν Ί γ«  
λικήνκωμιοδίαν « ’ Κρωτευμένοι Μυλωνάδες» καί προ- 
σή μωσεν εις αυτήν μερικά τραγουδάκια καί τήν με- 
τέβαλεν είς vaudeville,επιστοατεύσας ττρΛς τ ΰτο με- 
ρικ ις συ> θέσεις ξένων καί Ελλήνων τής I οχ ής εκείνης 
συνθετςον, Διά τ 'jv πλήρει Ιπιτυχίαν δέ τοΰ σκοποΰ,

1) Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  ΑΛΝΛΗΣ χ ω α κ ό ;  βχ^ύφ^νο:, 2) ' Α ΙΚ Α Τ Ε ΡΙ Ν Η  
Λ Α Ν λ Η  όψίφωνος, 3) ΙΩ ΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΘιασάρχηι,  4) Μ. 
ΜΑΝΤΖ \ΡΑΣ βαθύφωνο;,  ο ) ΙΩ ΑΝ ΝΗ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ" οξύφωνος καί 
6) Κ Ω ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΟΣ  Κ Ω Σ ΐ ή Α Α Ο Σ  βαρύτονος"
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προσέλαβεν επί ύπίσχεθεΐσα· αμοιβή μερικούς νέους 
καλλιφώνους.«’ Αλλη μέν βλέψεις και Υποσχέσεις Τα- 
βουλάρη, άλλαι δέ εισπράξεις τοΰ θιασαρχικοΰ του τα 
μείου». Καί ό  Ταβουλάρη5 τοιουτοτρόπως δέν εξεπλή- 
ρωσεν έξ ολοκλήρου τάς -πρός τούς άυιδούς χρημα- 
τικάς του υποχρεώσεις. 01 νεαροί τότε αυτοί τράγου 
δισταί, εκδικούμενοι άπεχοίρησαν τοΰ θιάσου Ταβου- 
λάρη καί ενοίκιασαν ενα συνοικιακόν θέατρον (δέν κα- 
τώρθωσα νά εξακριβώνω ποιον), καί ήρχισαν νά 
δίδουν παραστάσεις είδους βαριετέ, ψάλλοντες διά
φορα 'Ελληνικά τραγούδια και μέρη άπό ξένα μελο- 
δραματατικά έργα. Τήν ιδέαν των αυτήν όχι μόνον 
συνεμερίσθη ό Καραγιάννης άλ ά καί διέθεσεν ολό
κληρον τήν περιουσίαν του διά τόν εφοδιασμόν τών 
-απαραιτήτων ενορχηστρώσεων,σπαρτίτων, Ιματισμού, 
καί πρώτων εξόδων. Ή  μικρά δμως αυτή περιουσία 
•και ή προθυμία τοΰ Καραγιάννη δέν ήσαν ικανά έφό 
δια διά τήν πλήρη ν επιτυχίαν; έπρεπε νά μεσολαβήση 
καί ή εθελοθυσία τών μουσοδιδασκάλων Μπεκατώρου 
και Καούκη Ααμπελέτ οί ιινες επί μήνας ήγωνίσθησαν 
διά νά καταρτίσουν τούς άμουσους τότε νεαρούς καλ- 
λιτέχνας είς χορωδούς.

Ό  θίασος αντός κατηρτίσθη άπό τόν κωμικόν βα- 
θύφωνον Ά ν τ . Αάνδην; τήν σύζυγόν το” υψίφωνον 
Αικατερίνη Αάνδη, τόν όξύφωνον Ίωάννην ’Α πο
στόλου, τόν β ιρύτονον Κωνσταντίνον Κωστέλλον καί 
τόν βαθύφωνον Μ. Ματζάραν, πάντες οί "Ελληνες τοΰ 
μέν ’Αποστόλου ’Αθηναίου τών δέ λοιπών έξ Έ πτα- 
νήσίων.

Ό  χώρος δέν μα; επιτρέπει νά έπεκταθώμεν είς 
λεπτομερήπερινραφήν τής έξελίξεως καίέν γένει σταδι- 
δρομίας τήν οποίαν έσημείωσεν ό πρώτος Ελληνικός 
μελοδραμαιικός θίασος. Επιφυλασσόμενοι άργότερον 
νά προβώμεν εις λεπτομερή περιγραφήν τής τύχης 
τοΰ ώς άνω θιάσου, περιοριζόμεθα είς τήν άμυδράν 
αύτήν σκιαγυαφίαν τοΰ πρώτου 'Ελληνικού μελοδρά- 
ματο,ςδπερ ώς πρώτον έργον έδίδαξεν τήν «ΒΕΤΑΗ » 
κατά μετάφρασιν τοΰ Κατακουζηνοΰ.—

ΛΓ. Θ. Σ υ νοδ ινό ς

’ Arco τ ή ν  π οιη τικ ή ν  συ λλ ογή ν  
V ersus D o lo r is  Θ . Γ .  Μ ηλιΟώνη

ΤΡΕΛΛΟΙ

Τρελλοί, ώ τρελλοί, πού ό κόσμος σάς νομίζει 
δυστυχισμένους, πόσο σάς φθονώ" 
ό πόνος τήν ψυ^ή σας δέν άγγίζιι 
καί σ’ εύτυχίας σείς πλέετε ωκεανό.

Γιά σάς ουτε αΰριο, ούτε χτές, ουτε και τώρα. 
καμμιά φροντίδα, πόθος γιά συλλοή·
Ή  ευτυχία σάς αγκαλιάζει δλη τήν ώρα, 
κι ή άφροντισία σέ δλη σας τή ζω ή.

Θέτε γυναίκες ; "Ολες σάς λατρεύουν.
Ποθείτει πλούτη ; "Ολοι οί θησαυροί 
δικοί σας' στέμμα, δόξα, δαα  γη.τεύουν 
τόν άνθρωπο ; Δικά σας. Ποιος μπορεί,

κ ι’ αν τοϋρανοϋ ποθήοειε τ ’ αστέρια, 
νά σάς έίπη, καλότυχοι τρελλοί, 
πώς τάφτασα ζητάτε ; εσείς στά χέρια 
τά σφίγγετε. Καί τάπιαστο πουλί

στά ξόβεργά σας μόνο εχει πιασιή.
Τρελλοί, χαρά σέ σάς. Δέ σάς λυπάμαι 
κι’ ή τύχη σας γιά  μένα ζηλευτή.

Θ ανος Γ . Μ ηλιδώνης

Ά π ό  τά δημοιδη ποιήματα 
τοΰ κ. Γ . Άργαλιά, τονισμένο 
άπό τόν κ . Ν . Θ . Συνοδινό.

Τ ονισμ ένο  γ ιά  β α θ ύ φ ω ν ο  ά π ό  τόν  
Ό υν^έΓηγ Ν ίκ ο  Θ. Σ υ ν ο δ ιν ό

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

— ’ τ ’ απόμερο τό ’ρημοτόπι 
Π ’ άπλώνετ’ ή βαρυθυμιά 
Πού δέν τό ξέρουν οί άνθρώποι 
Θέλω νά [ϊριΤι τή λησμονιά.

Καί σάν ή αύγούλα θά ροδίζω 
Καί σάν θ ’ άπλώνετ’ ή νυχτιά 
Ή  σκέψί μου θά φτερουγίζη 
Σέ ’ μέρες πού χαθήκαν πιά.

B olzanes. Ά π λεω ν 1923

ΜΥΡΙΟΜΟΡΦΗ

I

Μυριόμορφη βοσκοπού-ΐα τραγουδάει 
χαρούμενη λές κι’ έχει τήν καρδιά, 

τ ’ ολόδροσο της πρόσωπο γελάει, 
τά χείλη της διψούνε γιά φιλιά.

Κι’ ό Κίτσος, παλληκάρι ζη λεμ μ ένο, 
άχόρταγα κυττά τήν διαλλεχτή του, 

τό πρόσωπο θωρεΐ τ’  άγαπημένο,
τά μάιια ποΰ τοΰ κλέψαν τήν ψυχήν του.

I I

Μέ πόθο τήν θωρεΐ, καί τής καρδιάς του 
κάθε παλμός γιά κείνην /αχταρεΐ, 

ή σκέψι της γιορτή ’ ναι τής χαράς τον, 
τοΰ νοΰ τ’ ό στοχασμός γι’  αύτήν μιλεΐ.

Νικήθηκε! Τρανό είχε εχθρό του 
τόν έρωτα, γλυκά ποΰ τυραννάει, 

τό στώμα της σιμώνει σ to δικο τον, 
τά κοραλλένια χείλη της φιλάει.

Γ. Ά ο γο λ ια ς

Ά ρ ΐ σ τ ο ς  Δ ια τσ έ ντη ς
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Μ ΙΧ Α Η Λ  Β Λ Α Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο !

Τύπο κύριοι ο ’ τόν Βλαχόπουλο !
ΙΙοιός όέν έγνώρισε τόν μοναδικό, μας έπί τόσα χρόνια 

βαθύφωνο ! Ά ν  όέν τόν είδε σ ’ τό ενα θ ά  τόν είδε ασφαλώς 
στό άλλο, γιατί γιά τόν Βλαχό
πουλο όέν υπήρχε δπερα άγνωστη. 
Ό  Μιχάλης ό Βλαχόπουλος ώς 
μόρφωσί του έχει τήν απεριόρι
στη πείρα ποΰ τού έδωσεν τό τρα
γούδι τόσοι ν έτών.

Έγεννήθηκε είς τάς ’ Αθήνας 
τφ 1876 κι’ έσπούδασε ζίογραφι- 
κήν είς τό έδώ Πολυτεχνείον. 
γιατί οί γονείς τόν προώριζαν 
ζωγράφον. Τπερίσχυσεν δμως ή 
πρός τήν σκηνήν αγάπη του . κι’ 
έτσι ττιν 2 ■ ’ Απριλίου τοΰ 1V00 
ένέφανίξετο- ώς βαθύφωνος τοΰ 
τότε ύπό τόν κ. Λαυράγκα άνα- 
συσταθέντος Ελληνικού Μελο
δράματος είς τούςΒοΙιεπι.

’ Από τήν βραδυά εκείνη έπε- 
βλήδη καί άφιερώθη έν ολοκλήρου είς τήν μελοδραματικήν 
μας αυτήν μάζαν, ετοιμοςπανιοτε δι οίονδηποτε ρολον.

Ό  Βλαχόπουλος άναδεικνύεται όγκος είς τήν μελέτην. 
Έ μελέτησε καί έκρεάρησεν έπιτυχώς τούς κ ριοτέρους ρό
λους είς τά ακόλουθα έργα. B oh em , T osca, A id * . T rova- 
tore, E ru a m . R igo letto , Ballo in M aschera. Forza del 
D estin o , N o rm a , F au st. M efistofeee, G ioeon d a. Carm en, 
E b rea . F avorita, Barbiere di S ev ig lia , Περουζέ, Ά ρ χια - 
τσίγγανον όπερέττα l.exar. καί είς δεκάδα ολόκληρον ακό
μη. τά όποία μάς διαφεύγουν τήν στιγμήν αυτήν.

Ό  Βλαχόπουλος είς ώρισμένους ρόλους ώ ; π. χ. Ποη 
B a ra o llo  είναι ανώτερος καί αυτού ακόμη τ· ϋ celebre 
basso com ico CarnevaUi είς δέ τήν Ρωσσίαν έκρίθη 
υπέρτερος είς πολλά έργα άπό -ένους καλλιτέχνας μεγάλης
<Ρ'Ηιης· , ,

Σήμερα άτυχώς—ευρισκεται και αυτός εις την χωράν 
τών δολλαρίων διότι έχει ύποχρέωσιν νά ζήση αύτός καί ή 
οίκογένειά του. έφόσον ή έννοια τού μελοδράματος έσβυσε 
προ πολλού άπό τήν Ε λλάδα.

Κ Ω Ν Σ Τ .  Γ· Β Α Κ Ο Ν Τ ΙΟ Σ

τημφιεσμένων). A '  basso itrobatore). Re. (Ά ίδ ά )  κλπ.
'Οπωσδήποτε ό Κ. Βακόντιος ή μαρκήσιος Δ ' Έ πρέλ  

είνε άξιος συγχαρητηρίων περισσότερον παιτός άλλου καθό
σον είνε αύτοδημιούγημα χωρίς νά άντλήση φώτα άπό τήν 
χώραν τοΰ άσματος ’ Ιταλίαν μέ μόνα εφόδια τάς είς τά 
νταμάρι τού Στρέφη σπουδάς του . ώς ό ίδιος άρέσκετα 
ενίοτε νό λέυ y.

(

Χ Λ Ρ ΙΛ Λ Ο Σ  Ζ Δ Μ Α Ν Ο Σ

Βαθύφωνος stile dr^m atlco. Γνωστός μάλλον είς to 
’Αγγλικόν κοινόν πρό τού όποιου ένεφανίσθη πολλάκις ευρι
σκόμενος μέ τήν 'Εταιρίαν Carlo R osa, τούς ρόλους του 
D on Basilio (Barbiere di S ev ig lia ), τόν M efistofele (B oito  
καί G ou n od ) K am fis (A id a  V erdi) έπίσης άποσπάσας 
εύνοίκάς τάς κρίσεις τοΰ έκεΐ τύπου. 'Ο κ- Ζαμάνος ώς 
σπουδάς του έχει τριετή φοίτησιν παρά τώ Mro ploris  
(Milano) καί μερικά μαθήματα—κ αθ ’ ομολογίαν τοϋ ίδίου—  
άπό τόν διάσημον Ρώσσον βαΟύφωνον S aliapin  έν Λονδίνφ. 
ΙΙρό τοϋ κοινού μας πρόκειται νά έμφανισθή προσεχώς είς 
τόν Mefistofele τοϋ A. Boito.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Μ. Μ Ο Υ Λ Α Σ

'Ο Γεώργιος Μουλάς έγεννήϋη τώ 18U> έν Καίρφ τής 
Αίγυπτον. ’ ρμορφώθη έν Μιλάνιρ έπί τριετίαν ύπό τούς 
καθηγητάς B orglii καί Salvatore .

Ό  συμπαθής 
καλλιτέχνης κ .Κ . 
Βακόντιος, έγεν- 
νήθη έν’ Αϋήναις 
τώ ι88ί*. 01 γο- 
νείϊ τού εξέλεξαν 
ώς έπάγγελμάτου 
τήν κοσμηματο- 
γραφίαν τό καλ
λιτεχνικόν του Ο
μως δαιμόνιον 
τόν ώθησεν είς τό 
μελόδραμα καί έ- 
νεγράφη είς 1 ό 
’ΰδείον παρακο- 
λουθήιας μαθή
ματα μονωδίας 
ύπό τήν καΟηγή- 
τριαν Σμαρ. Γεν- 

# νάδη
Μέ τά έφ κΗα αύcu ένεφινίσθη τό πρώτον άπό τής σκη

νής τού ο/,μ^ιτικοϋ Θεάτρυυ ε:ς τόν ρόλον τοΰ Μοντεροιε 
(R igoletto  λόγιι) δέ τής τότε σκηνικής άπειρίας του άπέτυ- 
χε. τούτο δμως όέν τόν ήμπόδισε νά καταταχθή ώς απλούς 
χορωδός του μελΛΟράματοο μέχρις ού διά τής επιμόνου με
λέτης καί άτρήτων κόπων του. κατωρθωσε λίαν έπιτυχώς 
νά κρατή τούς ρόλους τού Sparaiucil. Ριγκολέτος) Cap. 
Zunica (Κάρμεν) A n geloti (Τόσκα), T om s (Χορός μΕ*·

Ένεφανίσθη άπό σκηνής τό πρώτον είς τό Αημοτικόν 
θέατρον τής V egh iera, είς τό C astel, είς τό S t G io va n n i 
καί είτα είς ένα θέατρον τοϋ Μιλάνου ώ ς D on B asiglio  είς 
τόν «Barbiere di S ev ig lia »  καί είς τήν Lucia ταυτοχρό- 
νως μέ τήν έκεΐ εύρισκομένην 'Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Δδα 
Οίκονομάκου.

'0  Αιγυπτιακός Τύπος τόν έκρινε εύνοϊκώτατα άπό μερι- 
κάς του συναυλίας.

Είς τάς ’ Αθήνας ένεφανίσθη ώς ’Αρχιατσίγγανος είς τήν 
«Περουζέ» τοϋ Δ. Σακελλαρίδη καί ώς R am fis είς τήν 
«Aida» τού G . V erdi.

'0  κ. Μουλάς έχει ασφαλώς λαμπρόν μέλλον είς τό με
λόδραμα διότι δέν στερείται μήτε ποιότητος μήτε ποσότητος 
φωνής ουδέ τοϋ αισθήματος.

ΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μήτε λίγοι μήτε πολοί οί 
έν Άθήναις κινηματογράφοι. 
Συμπληρώνουν αισίως τόν ά- 

Ιριθμόν δέκα καί έργάζονται 
δ λο ι πρός β-άβην ασφαλώς 
τοϋ ελληνικού θεάτρου.

Συγγραφείς, ηθοποιοί, θι 
ασάρχαι. Κρούομεν τόν κ ώ 

δωνα τοΟ κινδύνου, ποΰ διατρέχει τό θέατρον μας. 
Τό ενα μετά τό άλλο. τά θέατρο., μαί μεταρυθμίζονται 
σέ κινηματογράφου:. Τό « Πανελλήνιον*, τά «Λιονύ 
σια», τό «Πανόραμα*, ή «Άλάμπρα» δέν στεγάζουν 
πιά έλληνικούς θιάσους, δέν δίδουν ψωμάκι στους καλ 
λιτέχνας μας καί τούς έξαναγκάζουν νά έκτρέπωνται 
σέ μάκρυνες καί περιπετιώδεις έκστρατείες, κατά τάς 
οποίες άπονεκροΰται κάθε καλλιτεχνική φλόγα, λόγψ 
τών άναγκών τής Αποδημητικής ζωής των,

Δέν λέμε μ’ αύτά δτι πρέπει νά καταπολεμηθώ ό 
κινηματογράφος. Ό χ ι, άλλά νά έξευρεθή τρόπος νά 
σταματήση ή διαρροή τοΟ θεατρικοΟ μας οικοδομή
ματος. Κανείς δέν μπορεί ν’ άμφισβητήση τ’ άνωτέρω, 
δτι σέ διάστημα τών δύο τελευταίων έτών ένώ ό πλη 
θυσμός τώ ν ’ Αθηνών ηύξήθη καταπληκτικά, οί κεντρί 
κώτερες θεατρικές μας πύλες ύποχωροΟν πρό τής κι 
νηματογραφικής έπιθέσεως.

Λέν καταδικάζουμε γι’ αύτό τό κοινόν, γιά τήν 
προτίμησί του αύτή. Κάθε άλλο, διότι είς τόν κινη
ματογράφον βρίσκει δ,τι πρέπει. Σκηνοθεσίαν θαυ
μαστήν, ένηρμοσμένην μέ τάς έποχάς καί τά πνεΟμα 
τοΟ έργου, ηθοποιού; εύσυνειδήτους, καθαριότητα καί 
σχετικήν καλαισθησίαν στάς αίθούσας, κάτι τέλος 
ποΟ δεν τοΟ κουράζει τήν αισθητικήν καί τά άκου- 
στικά τύμπανα. Ίδοΰ τά σημεία είς τά όποια ούδέ- 
ποτε ώ ; έπί τό πλεΤστον— έδόθη σημασία έκ μέρους 
πολλών θιασαρχών μας.

άέν νομίζετε δτι πρέπει νά γίνη μία άνταλλαγή 
γνωμών μεταξύ σας πρός θεοαπείαν τοΟ ΘεατρικοΟ μας 
κατρακυλίσματος ; Έκτός &ν νομίζετε δτι τό έλλη- 
νικόν θέατρον πρέπει νά Αντιπροσωπεύεται άπά δύο ή 
τρεις θιάσους προνομιακώς γιά νά έργάζωνται άπο 
κλέιστικώς διά ξένους ηθοποιούς καί συγγραφείς.

'Ο κίνδυνος δέν είναι μικρός καί οφείλετε σείς οί 
άρμόδιοι ν’ άναζητήσετε τ4 μέσα τής άποτροπής του 
γιατί πολύ γρήγορα —μέ τόν κινηματογραφικόν άφη 
νιασμόν— δέν μποροΟαε νά έλπίζουμε άν θά στεγά
ζεται «Ελληνικός θίασος* σέ θέατρον Ελληνικόν.

« Ε λ λ η ν ι κ ή  Τ έ χ ν η »
Εικονογραφημένη

ΚΟΣΜΙΚΗ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ ______

Ή  Κοσμική κί 
νησις εύρίσκεται 
εί; τά Ζενίθ τάς 
ημέρα; αύιάς· διο 
τι έκτκάς τών άε 
νάων συναυλιών αί 
όποΐαι διαδέχον 
ται άλλήλας καί 
τάς οποίας μόλις 
έφέτο; φαίνεται 
δτι ένεπτερνίσθη ή 
αριστοκρατία μας 

καί τάς παρακολουθεί άνελλιπώ:, άγγέλονται καθη
μερινώς χορευιαΐ καί τεϊοποτικαί συγκεντρώσεις 
είς πολλά ’ Αθηναϊκά σαλόνια αί όποΐαι ευτυχώς ποι
κίλλονται μέ διαφόρους καλλιτεχνικάς άτραξιόν καί 
άπαγγελίες τών διαφόρων καλλιτεχνών μας πλεΐ- 
στοι τών οποίων καί δή τοΰ άσματος έχουν- τελευταί
ως συγκεντρωθή έκ τή'ς ξένης έν αϋθα.

Είς πολλάς τοιαύιας συγκεντρώσεις παρέστημεν 
άποκομίσαντες τό εύχάριστον συναίσθημα δτι είς τόν 
καλάν μας κόσμον άρέσει περισσότερον ή άλλο:ε ή 
μουσική παρήγορον φαινόμενον διά τήν γενικήν έξέ- 
λιξιν τής μουσικής καί παρ’ ήμ7.ν.

Ά π ά άπόψεω: κοσμικών κέντρων τό περισσότε
ρον καίέκλεκτώτερον κόσμον συγκεντρνώνει ToCaprie 
τό όποιον κατήντησε τό ραντιβοϋ τής άριστοκρατίας 
μας.

Ό  Κοσμικός

— Έ κ  τών κοσμικών συγκεντρώσεων έκείνην τήν 
όποιαν δέν θά έπρεπε νά παραλείψωμεν νά άναφέρω 
μεν είναι ή προχθεσινή παρά τφ κ. Φον Σεν τώ κ. 
Πρεσβευτή τής Γερμανίας δεξίωσις.

Είς ταύτην παρευρέθη τό άϊλάϊφ τής άριστοκρα
τίας μας.

Ό  κύριος ναι ή κυρία ΜπραμπΙλλ, ό κ. καί ή κυ
ρία Μπαλιγκάν, ό κ. καί ή κυρία ΙΙεσματζόγλου, ό 
κύριος καί ή κυρία Βούλτσου. ή κυρία Σκουζέ, ή κυ
ρία Σταθάτου, ή κυρία Παπαδιαμαντοπούλου, ή κυ
ρία Σιτσιλιάνου, ή κ. Παπάγον καί ό κ. καί ή κυρία 
Μεταξά.

Τό μονόκλ

E K A O S E I S

'Γπό τοΟ M ro Guido Serrao έξεδίθη ενα Ιμπνευ 
σμένο τραγούδι του T an go «Έ λ α  νά ’ βρής».

Ό  γνωστό; έπίσης μουσικοσυνθέτης Νικ.Συνοδινός 
εδω,σε πρός έκτύπωσιν δύο τελευταίας του συνθέσεις, 
ενα τραγούδι γιά βαθύφωνο «Ερημίτης» καί ενα 
άνατολικό «Soultan F ox  — tro t»^

Έκυκλοφόρηαριν τά «Αιη^ήματα* τοΰ κ. Λ. I. 
Καλογεροπούλου. Τό βιβλίον αύτό τά διακρίνει ίΐα- 
θειά παρατηρητικότης τών πραγμάτων τής ζωής καί 
μιά λεπτή ποίησις.

■ Τό νέον ήμερολόγιον ιοΟ θάνου Ζήρα «όΣατανάς» 
τοΟ 1925 προβλέπειαι άνώτερον πάσης προσδοκίας 
χάρις είς τούς διακεκοιμένου; συνεργάτας, καί τήν 
έπιμεμελημένην |κδοσίν του.



}θ Λ Ό γί/ ?1 '?1

Μ ίνω ος Κ . Ά ρ δ ρ ονλ ιδά χ η

“ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ,,

[Ό  ήμερήσιος Τύπος χηι Πρωτευούσης, άνήγ- 
■(s0.it άπό κχιροΰ τήν έκδοσιν ίνός νέου 
βιβλίου τοΰ εκλεκτού δημοσ.ογράφου καί 
συγγραφέως κ. Μίνωος Κ. Άνδρουλιδάκη 
Ό  τίτλος του : « "Ε ν * ; χρόνος αγάπης». 
Τό περιεχόμενόν του : Μία σειρά πεζών 
τραγουδιών, τραγουϊιδν γραμμένων μέ πολ- 
λήν μαεστρίαν καί τά όποια μας ιστορίζουν 
τήν αγάπην δύο εςαιρετικδν δπάρξέων, ποΰ 
εζησαν μαζύ τής ευτυχισμένες ώρες τής 
χαράς καί τής μαύρες στιγμές τής λύπης. 
Ό  συγγραφείς καί φίλος τ ή ; «'ϋλληνιχής 
Τέχνης», είχε τήν καλωσ ίνην νά μ ά ; δώση 
πρός δημοσίευσιν, άπό τό ανέκδοτον άκόμη 
ριβλίον του. τά τελευταϊον κεφάλαιόν του. 
Διαβάστε το].

ή αγάπη μας. Ή  καρδιές μας άνο ξαν και ό ’Έ ρωτας 
πού κρύβαμε τόσο στοργικά, πέταξε μέσα στά σκοτά
δια τής νύχτας. Τώρα κι’ άν τόν κινηγήσωμεν δέν 
θά τόν φθάσωμε πιά ! Γοργόφτερος αύτ< ς πετάει 
τόσο γρήγορα π >ύ χάνεται στά βάθη τά σκοτεκά.

—  Καληνύχτα Νινέττα...
— Καληνύχτα αδελφή μου...

Μ ίνω ς Κ .  3 Α νδρονλιδάχης

ΑΠΟ  Τ Η Ν  ΕΛΛ -Ο Π ΕΡΕΓΤ Α  Π Α Π Α Ί Ώ Α Ν Ν Ο Υ

Στό χλιαρό χινοπωρινό βράδυ, έ'σβυσε ή αγάπη 
μας Νινέττα. Ή  καρδιά μας άνοιξε και δ έρωτας 
ποΰ κρύβαμε τό so στοργικά, πέταξε μέσα στά σκοτά 
δια τής νύχτας. Τώρα κι’ άν τόν κυνηγήσωμε, δέν θά 
τόν φτάσωμε πιά. Γοργόφτερος αύτός, πετάει τόσο 
γρήγορα πού χάνεται στά βάθη τά σκοτεινά. Κι.’ 
εμείς θά μείνωμε πίσω, μέσα στή νύχτα, μέσα στή 
νέκρα τής φθινοπωρινής νύχιας, πού ή θερμότης 
της μάς πνίγει και μάς παραλύει τή δύναμι, χαμένοι 
στό σκοτάδι, χωρίς ά/ά,τη, 'χωρίς ζωή, τί νά κάμωμε, 
Νινέττα;

Έ λ α  λοιπόν νά χωρίσωμε τώρα, χωρίς νά μολΰνη 
τής ψυχές μα; τό μίσος. Χωρίς νά λίρώση τό είναι 
μας το πάθος. Δώσε μου τό χέρι σου γιά μιά άκόμη 
φορά. Τό μικρό κομψό χεράκι σου πού τόσες φορές 
τό κσφιξα ώρες μέ; οτό διχό μου. Δώσε μου τό χεράχι 
σου, νά τό χαρώ γιά τελευταία φορά! Νά τό φιλήσω 
τό ύστατον! Νά τό ν>>ιώσω ζεστό ζεστό, σάν κάτι 
πού μάς γλυκαίνει, σάν άλλοτε Νινέττα....

'Έλα γλυκό μου κορίτσι. Πΐ'όφτασε!... Μιά στιγμή 
άκόμη άν περάση, δέν θά μπορέσω νά νοιώσω πώς 
είσαι Έ σύ κοντά μου. Έ σύ  ή αγαπημένη και ή λα 
τρευτή. Στή ψυχή μου σβύνει ή εικόνα Σου. Τά 

.ωραία μεγάλα μάτια Σου, σάν νά μοΰ είναι ξένα. 
Έ σ ύ  ολόκληρη, μοΰ φαίνεσαι άγνωστη. Σάν μία γυ
ναίκα μέσα στής άλλες. Γρήγορα, Νινέττα, γιά τό 
Θεό !... θέλω νά δοκιμάσω τήν τελευταία χαρά. Θέλω 
νά ρουφήξω τήν ΰ ιτατη σταγόνα τής αγάπης μας. 
Θέλω νά ζήσω μία στιγμή— ενα αιώνα, τόν έρωτά 
μας, Νινέττα.

’Αδύνατο! Τ& χέρι σου, είναι σάν ενα κομμάτι 
μάρμαρο. Τά χείλη μου δέν αναδεύονται γιά νά σοϋ 
είποΰν γλυκά λόγια. *Τά μάτια σου δέν είναι πιά ή 
αστέρευτη πηγή τής ζωής μου. 'Η φ ω -ή  σου δέν κυ
λάει πιά σάν μουσική συμφωνία μεγάλου συνθέτου. 
«Ισαι γιά μένα ενα ξένο πλάσμα πού, θαρρώ, πώ ; δέν 
άπάντησα ποτέ στή ζοιή μου. Τράβηξε τό δρόμο 
σου αδελφή μου. Στό χλιαρό χινοπωρινό βράδυ έσβυσε

Η Δ 5 ΛΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Η  Δίς Σταματοπούλου διά πρώτην φοράν,ένεφα- 
νίσθη είς τά θέατρον «Άλάμιτρα» ώ ; καλλιτέχνις 
της 'Ελληνικής Όπερέττας, ύποδυθεϊσα άριστοτεχνι- 
κώτατα τόν £όλον τής Τιτίκας, τής ήρωΐδος τών « Ά -  
πάχηδων». Ούδεμία, έξ δσων ύπεδύίησαν άργότερον 
τόν ίδιον  ̂όλο ν, κα τώρθωσε νά φθάσή τήν θριαμβευ
τικήν έπιτυχίαν τής Λδος Σταματοπούλου.

'Ως «Κάκια« ε!ς τί «Κορίτσι τής Γειτονιά;» 
έζωντάνεψε τάς στιγμάς τοϋ πόνου άποδώσασα είς 
τόν ρόλον της μεγαλειτέραν δύναμιν παρ’ δσον τήν 
έφαντάσθη ό συγγραφεύς.

'ΩςΝτόλλυ είςτήν όπερέτταν ΙΊαπαιωάννου έπαιξε 
ώς άληθινή ιδιότροπο; κόρη έκατομυριούχου διερμη- 
νεύσασα τήν τρελλή χαρά τής νεότητος, μέ τήν θα
λερότητα τής όμμορφιας της, η όιτοία έν άρμονικ-jj 
συμφωνίας μέ τήν σκηνικήν τη; τέχνην,τήν άνύψωσεν 
είς τό ελληνικόν καλιτεχνιχόν στερέωμα.

Φ. Ε. Οίκονομίδης.

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Ι  Δ ΙΑΛΟΓΟ Ι

— Δέν μοΟ λές Αιλίκα πώ; τά καταφέρνεις νά σέ 
τρώνε δλοι μέ τά μάτια ; Έ γώ  είμαι πιό δμορφη άπό 
σένα κι’ έν τούτοι; κανένα: δέν μέ προσέχει.

— Τ£ νά σοΟ χάνω ’γώ. ΙΙάρε καί σΰ καπέλλο 
άπό τήν Δ)δα Κατίνα Κρυσταλλίδου

—  Τί λ έ ; ; Καί ποΟ είναι το άτελιέ της;
— Σ ’τό συνοικισμό Βύρωνος τετράγωνο Ε'.
— Aurevoir.

ΘΕΑΤΡΟ Ν ΕΘ VIKO V

“ Ο  ΒΑΣΙ ΛΗ Α Σ  Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν , ,

Προχθές ε!; τά Εθνικόν Θέατρον έδόθη ή πρώτη 
τοϋ άμέτρω; έμμέτρου έργου τοϋ κυρίου ΓαλανοΟ «'Ο  
Βασιληάς τών ’Αθηνών». -  Μέ τόν «Β»σιληά τών 
’Αθηνών» πρωτότυπον άπό σκηνής διάλεξιν πολιτικής 
καί πολιτεικολογίας δέν θά ήσχολούμεθα καν νομίζον 
τε; δτι εί: τού; ’Αρχηγούς τά)ν*κομμάτων καί άλλους 
πολιτευτά; ή πολιτειολογούντας άπόκειται νά κρίνω- 
σι περί τής έπιτυχί.ας ή μή τούτου, έάν δέν έπρόκει- 
το νά σημειώσωμεν τήν έν πολλοί; έπιτυχή διδα 
σχαλίαν του έκ μέροος τών ηθοποιών, οί όποιοι ποιος 
ξεύρει διατί ήναγκάσθησαν νά δεχθώσι τήν διδασκα
λίαν τοιούτου έργου. .

Οί κ. κ. Μπίνης καί Χριστοφορίδης παλαιοί ήθο 
ποιοί, άπέδωκαν τελείως τούς ρόλους των.

'Ο χ. Μ^υσούρης καλός είς τήν άταγγελίαν καί 
μελετημένο; ώ; πάντοτε.

Έχεΐνο τό όποιον δέον νά έξαρθ$ είναι τό δτι είς 
τό έργον τούτο τό μέχρις άηδίας πολιτειολογοΟν άπη- 
λαύσαμεν τή; μέχάλης εύχαριστήσεω; τού θαυμασμού 
μιας πολύ δυνατής σκηνικής εύμορφιάς τής δ)ίδος’ 
Ισμήνης Μπέλλου.

Αΰτη καίτοι πρώτην φοράν έμφανιζομένη άπό σχη- 
νή: μέ τήν ώραίαν, άβίαστον καί φυσικωτάτην άπαγ 
γελίαν της έπιτυχώς έκάστοτε χρωματιζομένην καί 
τήν έν συνόλω ύπό'κρισίν της,πολύ δικαίως άπέσπασε 
τά έπανηλημμένα χειροκροτήματα τών θεατών. Τής 
συνιστώμιν πρός δφελος τού Έλλην. θεάτρου νά εί- 
σέλθη εί; τό θέατρον μέτήν πεποίθησή δτι πολύ γρή
γορα θά εύρεθή είς τήν πρώτην γραμμήν τών καλλι
τεχνών μας.

Διά τήν έτέραν Δ)δα Μπέλλου ’Αντιγόνην παρα- 
τηροΰμεν δτι ή άπαγγελία της, δι’ άτυχών πολλάκις 
μεταπτώσεων καί χοωματισμών δχι πάντοτε ένηρμο 
νισμένων πρός τήν ψυχικήν κατάστασιν είς τήν οποίαν 
έπρεπε νά εόρίσκηται, δέν μάς έδωκε πιστήν εικόνα 
τών συναισθημάτων άπό τά όποια έπρεπε νά συνέ- 
χηται ή άδελφή τού 'Αρμοδίου ό όποιος άν ήτο δυ
νατόν νά ξεμαρμαρωθή άσφαλώ; μετά τού Ά ριστο- 
γείτονο; θά διεμαρτύρετο διά τό έργον τή; διαιρέσεως 
τών Ελλήνων είς τό όποιον,άγνωστον διατί,τού; κα- 
τεδίκασεν ό κ. Γαλανός νά πρωταγωνιστήσουν.

A -  I I  -  ί

Δ ΙΑ  ΤΟ ΥΣ Η Θ ΟΠ Ο ΙΟ ΥΣ Μ Α Σ

Παρακολουθών έιτ1. σειράν είκοσι καί πλέον έτών 
το Ελληνικόν θέΐτρον καί γράφων δι" αύτό, παρετή· 
ρησα πάντοτε, δτι οί "Ελληνες καλλιτέχναι, έξαιρέσει 
ολιγίστων, δέν έδωκαν, ούτε δίδουν ποτέ, προσοχή'·, 
ϊστω καί τήν έλαχίστην, διά τήν ευπρόσωπον αύτών 
έμφάνισιν εί; τήν σκηνήν.

Καί έξηγούμαι. λέν φροντίζουν ούτε νά είναι κά
τοχοι τού ρόλου των — τούλάχιστον μελετημένοι — 
άφοΟ καί αί γραμματικαί των γνώσεις, άτυχώς δι’ 
Λυτούς δέν τούς βοηθούν—καί άκούομεν συχνότατ*

άπό σκηνής τούς ώραιοτέρους τών μαργαριτών —ούτε 
νά εΐνε έμφανίσιμοι άπό άπόψεως περιβολής. Καί 
τοιουτοτρόπω; άσεβοΰν καί πρός τό Κοινόν, τό όποιον 
πληρώνει νά ίδη κάτι τι τό καλόν καί πρός τόν ίδιον 
τόν έαυτόν των άκόμη. ΈπΙ πλέον δέ κάμνουν καί έν 
άλλο πολύ χειρότερον.

"Οσοι έξ αύτών δέν έχουν μέρος εί; τήν παράστα 
σιν, ή έτελείωσε τά μέρος των, ή είνε ήθοποιοί άλλων 
θιάσων, μαζεύονται θορυβωδέστάτα είς τό καρενεΐον 
τού θεάτρου, χωρί; ιά προσέχουν, δτι ή αύλαία είνε ,
άνοικτή,ή xotl καταλαμβάνουν κενά καθίσματα είς τήν 
πλατείαν, καί λησμονοΰντες, δτι καί αύτοί είνε ήθο
ποιοί, λρχίζουν μεγαλόφωνον συζήτησιν, σχολιάζον 
τες πάντοτε τούς παίζοντας συναδέλφους των, άδια 
φοροΟντες δέ διά τό Κοινόν,τά όποιον θέλει νά παρα
κολούθηση τήν παράστασιν, προκαλοΟν οΰτωείς βάρος 
έαυτών καί τών έπ! σκηνής συναδέλφων των τού; χει
ροτέρου; χαρακτηρισμούς, τούς οποίου; δύναται π&ς 
τι; νά κάμη εδρισκόμενος τήν στιγμήν έχείνην είς 
τήν ψυχολογικήν κ</τάστασιν τών δυστυχισμένων θε
ατών.

Έάν δμως παρακολούθησητέ Εύρωπαίους καλλι 
τέχνας θά ίδητε δτι δέν ομοιάζουν—καί τά γράφω μέ 
λύπην μου— ούτε κατά κεραίαν πρός τού; 'Έλληνας 
συναδέλφους των. ΑύτοΙ, καί άν δέν είνε τελείως κ ά 
τοχοι τού ρόλου των, είξεύρουν δμως τό μέρος των 
(τά λόγια τών) άπ’ έξω, ή δέ περιβολή των είνε άμεμ- j 
πτος. Δηλαδή είξεύρουν νά σέβωνται καί τόν Ιαυτόν 
των καί τί Κοινόν. Δι’ αύτό καί έκτιμώνται.

Καί σάς άναφέρω ένα παράδειγμα.
Είς τό «Πάνθεον» τής Θεσσαλονίκης τήν περασι 

νήν χειμερινήν περίοδον, έκτό; τών άλλων θιάσων— 
πάντων Ελληνικών — πού έπέρασαν άπό έκεΐ, έπέ- 
ρασε καί ένας Γαλλικός θίασος— μπουλούκι σωστά — 
άμιλλώριενος πρός τά χειρότερα Ελληνικά μπουλού 
κια, πού λυμαίνονται τ ’ άπομεμακρυσμένα χωρία τής 
Παλαιά: καί Νέας Ελλάδος.

Ό  Γαλλικός αύτός θίασος έδωκεν είκοσιν έπιτυ 
χεΐς παραστάσεις μέ έργα γνωστά έκ μεταφράσεων 
είς τό ελληνικόν δραματολόγιον. 'Όλοι δέ οί ήθοποιοί 
του ήσαν τελείως μελετημένοι, καίτοι πολλοί τούτων 
ήσαν ξένοι πρό; τούς ρόλου; των, αί δέ άμφιέσ3ΐ; των 
ένώ δέν ήσαν αί κατάλληλοι διά τόν ρόλον ποΟ ύπε 
δύοντο, ήσαν δμω; καθαρώταται καί τής όιρας σιδε- 
ρωμέναι. Μέ τήν στρατιωμικήν δέ πειθαρχίαν, ήν 
είχον πρό; την διεύθυνσιν τού θιάσου, τήν άγάπην 
πρός τά έπάγγελμά των καί τόν σεβασμόν πρός τόν 
έαυτόν των παρουσιάζοντ / πρό τού Κοινού εύπρόσω 
ποι καί εύιτρεπέστατοι, καλύπτοντες καί αύτάς άκόμη 
τάς άτελεία; τής ύποκρίσεώ; των.

Τέλος δέ ααρετήρησα δτι, καί δσοι τυχόν τών 
Γάλλων αύτών ηθοποιών — Κυριών ή Κυρίων — δέν 
έίχον μέρος είς τό παιζόμενον έργο', είσήρχοντο είς 
τήν πλατείαν τού θεάτρου, κατά τήν ώραν τή; παρα- 
στάσεως άκροποδητεί— τών άνδρών άποκαλυπτομένων 
— καί κατελάμβανον όλως άθωρύβως μίαν θέσιν, πα 
ρακολουθοΟντες έν άχρςι σιωπή τήν παράστασιν. Καί 
τοιουτοτρόπ-ως άιτεδείκνυον, δ τ ι. σέβονται τήν έργα 
σίαν των καί τό Κοινόν καί έδιδον συγχρόνω; άξίαν 
καί βαρύτητα καί εί; τούς συναδέλφους των.

Εύχομαι δσοι έκ τών νέων ηθοποιών, πού θά έξέλ 
θουν άπό τήν θεατρικήν Σχολήν, νά έχουν διδαχθή 
πρό παντός νά σέβωνται τήν έργασίαν των, τό Κοινόν 
καί τόν έαυτόν των.

ΕΜε ! 
Τό Διαβολάκι,



ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σ υ νέχ -ua ΛτΛ τί» π οοη γ οΰ α β ν ο .

Κάθησα σβ “ν% μπάγκο. κ^τιο απ’ τ 3) ’’ίπ^στεγ0 το·> μονχχι- 
κοΰ μαγαζιαί xf}- άκροθχλασσιΐς κχ! έπίοχσ? σ ιρόπι ’πο δί
πλα μου, χωρίς θέλησι. yiepti πρίγρχμμχ. Πε^πχτο^σε Ααρ- 
Ρ®Ε? γι* Vi κ-ίν^ κ ϊτι, βίϊιζε yto·>!-ς κτνένχ σκοπί. ΊΙηγε 
κοντοί at’ άνηκρυνίι Οπσστεγο τ° 'ϊ τροχιο9ρί|ΐοο. επιθεώρησε 
τό κιόσκι. τ* μικρ* προσφυγόπουλα ποΤ διχλχλ'ϊϋσαν τ ί  φρέ
σκα too; κουλούρια. τ ϊ  λουστρίκιχ. τόν κόσμο πο^τρεχε νά 
πιίρ-fl θέσι στό τρίμ , τ ' α’ιτοκ'ντιτχ πι'ι περνίΰσχν αχν σχΐτε: 
xt’ ότι έβλεπε μποοστί τη ;. Τοίδλεπε δλα νωρίς -οίποτχ Vi 
π ροσέγη.... αύτή ηταν τουλάχιστον ή άντίληψ' μου.

—  Ίσο)·: νά θέλη κι’ αύτή νά σκιτώση τήν ffipa τη- σάν 
κι’  Ιμένχ. Ποιός ξέρει, μπορεί vxvxt κχπου Επάλληλο;. κχ'ΐ- 
μιά ϊχκτυλογράφος κι’ ήίελε ν’ άποφύγη τή μεσημεριάτικη 
συνάντησι μέ τοΰ; δικούς τ η ;. Γιστερα άπό κάποια σκηνή προ>- 
ΐνή μέ τή μητέρα της ή μέ τόν άντρα τη ς— μπορεί V^Vat κι* 
πχντρειιμένη— τήν έκανχν νά π?ράσΐ() μι* ή 5·>ό <δρε; γυρίζον
τας άσκοπα. >

Τιποτ’ άπ’ δλ’ αύτά. ΕΤνχι γυνχΐκχ κα1. στή σκανταλιά
ρικη αύτή εποχή, μεθυσμένη άπ’ τό ϊίισ τό άρ:»μχ τή ; νεανι. 
κής της δμορφιας. θέλει νά ριχτή στό γορό τή ; άγάπη;.

Κύτταξέ τη ν .... νά. Ιρχειχι κχτχ δ®. Τ ' σηκώνεσαι : Γι
ατί φεύγεις : Κι’ δμω; θά’Λελε; νά με'ν^τ.

—  Λεν ξέρω. Τσω; θά ’θελα νά ιιείνω. Μά πά?ι. .*γιχτ! νά 
μείνω ; Εκείνο πού ’θελα τό Ιχω. ΕΤνχι μιχ γυνχϊκχ. ίσως 
ένα κορίτσι πού κάνει ότι τή ; αρέσει. Κι’ άν ά/.όμχ θέλει νά 
ριχτή σέ μιά πέσιπέτειχ έίωτική δπω; λές. έγώ δέν έχω σκ^πό 
νά συμπληρώσω τό ήμειολόγιο αύτό Πρώτχ πρώτα γιατί δέν 
είμαι στήν ϊμορφη έκε'νη εποχή ποΰ θά ’ τχ: ριαζε μιά τίτοια 
περιπέτεια, κι’ ύστερα.... τ', θά ’6οισκε σέ μέν-χ :

— Μά ηλίθιε ίές την καλά νά πλησιάζει, μή ζητα ; στό
άναμμα τοϋ τσιγάρου σου νά Ιώσι^ς διέξοδο στήν αμηχανία 
σου. Μή γυρεύεις νά έξοικονομήσης τά χέρια σου σέ μιά τέτοια 
ένασ/όλησι. Άφησέ τα νά σφίξουν τό άπχλό χεράκι ποϋ σέ 
μιά στιγμή θά ’ναι δίπλα σου.

—  Είσαι τρελλός  ’ Αλήθεια είμαι τρελλός.
Δέν ξέρω άν ο! άντ'θετες αύτές σκέψεις πιϋ γεννιώντχν 

άπά μιά στιγμή στήν άλλη μέσ’ στό κεφάλι μου. δέν ήταν άπό 
τόν πυρεττό μιάς τρέλλα; ποΰ άρχισε νά έκδηλοΰτχι άπό τήν 
ώρα τής αδικαιολόγητης άνίας μου. ή αν αύτό δέν μπορούσε 
νάναι τό άγνωστό μου ίσια μέ τήν Λρχ ’κείνη αίσθημα ποΰ 
τόσο καθυστερημένα αποφασίζει νά μοΰ άναστατώση έναν κοι
μισμένο έσωτερικό κόσμο ’ !

Μπά δέν βαριέσαι. . . .  αδικαιολόγητε; φαντχσ'ε;. ανόη
τες σκέψεις πού τής γεννάει ή άνισοροπημένη ψυχολογική 
μευ κχτάστασις. Άναψ α τό τσιγάρο μου καί μέ τόν πρώτο 
κάπνό πού6γ*λα άπό τό στόμα μου τής έδιωξαν μαζί του.

Γιά μιά φορά στερνή κι’ άπό πολύ κοντά ζήτησα τή ματιά 
της χωρίς πόθο κανένα μήτε καν άπό τή πρώτη ερευνητική 
περιέργεια, μ α ... ή ματιά τώρα συνόδευε τή ; έγκοέτε; ποΰ 

■ έστόλιζαν τά γοβχκια της. Α*ύτό δέν ξέρω. μ’ άνακούφισε πο
λύ, ίσως γιατί μ’ έκαμε ν’ άποφύγω ένα καινούργιο φουρτού- 
νιασμα. "Ετσι, τελείωσε κι’ αύτό. Μετατόπισα μηχανικά κάποιο 
χαλίκι μέ,τό μπαστούνι μου κα! σάν μέ τό χχλικάκι αύτά νά 
’ μπαιναν κι’ οίσκέψεις μου στόν Toto τους τό δρόμο, ξεκίνησα 
γιά τή διπλανή ξύλινη πχραγκούλα κι’ έζήτησα Ινα είσητήριο 
λουτρού.

Είχα τελειωτικά ξαλαφρώσει άπό κάθε σκέψι πού μοΰ κού
ραζε τά κεφάλι. Τά θαλασσινά καθαρό αεράκι, δ Απαλός θό
ρυβος τδν κρυσταλλένιων νερών ποδ ξέσπαε σέ άρμονικές άφρι-

σμένε; γραμμές, μέ ξεκούρασαν τόσο, μούδωσαν μίαν άλλη 
ζωή.

Ξχλαφρωμένο; στή σκέψι κάί στό κορμί πέρασα τή στενή 
έξέδρα καί ξαναπχτησα στήν στεριά. Ό  περίπατος, τά μπάνιο 
δλα δσα ’μεσολάβησαν— χωρίς πιά νά μ’ απασχολούνε— ήταν 
σάν ένα προδόρπιο έξαιρετικό. Πεινούσα ! ήμουνα τέλος κι* 
εγώ μιά οργανική σύνθεσι σάν τσύς άλλους άνθρώπους, δέν βα
σανιζόμουνα πια άπό σκοτεινές κι’ , άκχτάστατες σκέψεις. 
Είχα δρεξί γιά φαί, ήυ,ουνχ γιχτρεμμένος.

Ξχνχμπήκα στό υπόστεγο τοϋ ίδιου μαγαζιού τ ή ; ακροθα
λασσιάς, κα! σχν τό μικρό πού γυρίζει άπ’ τά σχολειό του 
πεινασμένο, δέν εδλεπχ τίποτ’ άλλο άπό τό γκχρσόν μπροστά 
μου καί τουπχ λαίμαργα «πεινώ». "Ετριβα άπά εύχαρίστησι 
τά χέριχ μου μπροστά στήν δρέχτική σχλάτα, ξέσχισα κυριο- 
λεκτικΐ τά ψωμί καί κάρφωσχ τό πηρούνι μου στό ροδοκόκ
κινο λέθρίνι. Σ’ τή στάσι αύτή μέ τό περοϋνι καρφωμένο στά 
ζεστό ψάρι σκέφθηκα πώς θαχα γίνει δ στόχος μερικών ποδ 
βρίσκουνταν έκεΐ, μέ τήν έξχιρετικήν μου ανυπομονησία στ^ 
φχί. Σήκοισχ μέ κάποια συστολή τά κεφάλι μου νά ’δω τί γί
νεται γύρω μου. Δέν ε!χχ γελαστή... άντίκρυσα δοά μεγάλα 
μάτιχ μέ μιχ έκνευριστική περιέργεια ριγμένχ απάνω μ ου .... 
ήταν τά ϊ ’ ιχ πού ε!δχ πριν μέσ’ τό κόκκινο αύτοκίνητο....

( ’ Ακολουθεί)
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Κ εντρικόν Κατάστημα έν Ά & ήνα ις  
'Υποκαταστήματα  :

"Ay. Νικόλαος, Άγρίνιον, ’Αλμυρός, ’Αμαλί
ας, 'Αμφισσα, 3Αργοσιόλιον, ’Ά ρτα , ’Αταλάν
τη, Βάμος, Βόλος, Γκιομουλτζίνα, Γΰθειον, 
Δεδεαγάτς, Δημητσάνα, Δράμα, Έδεσσα, Ζά
κυνθος, Ηράκλειον, Θεσ)νίκη, θή'^αι, Ιθάκη, 
’ Ιωάννινα, Καβάλλα, Καλάβρυτα, Καλάμαι, 
Καρδίτσα, Kaocooia, Κέρκυρά, Κοζάνη, Κ ό 
ρινθος, Κΰ&ηρα, Κύμη. Κυπαρισσία, Ααμία, 
Αάρισσα, Αεβαδεία, Λεύκάς, Μεγαλόπολις, 
Μεσολόγγιον, Μεσσήνη, Μυτιλήνη, Ναύπα
κτο;, Ναύπλιον, ΞάνΟ'η, Παξοί. Πάτραι, Πει- 
ρεεύς, Πόρος, Πρέβεζα, Π ύΙο;, Πύργος, Ρ έ - 
ϋυμνος, Σάμος, Σέοραι, Σουψλίον, Σπάρτη, 
Σύρος. Τρίκαλα, Τρίπολις Φλώρινα, Χαλκίς 
Χανιά, Χίος.

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.Προεξοφλήσεις· 
Δάνεια και ανοικτοί λογαριασμοί επι ένεχΰρο) τίτλων· 

> έπί ε\εχύρω έμτιορενμάτων χρυσού καί άρ-
γΰρου.

’Άνοιγμα πιστώσεων έναντι φορψωτικών (Credits 
dccum cntaires).

Χορηγήσεις είς γεωρ,οκ.ηματίας.
"Υπηρεσία ’ Κθνικών Δανείων και διαφόρων ιϊλλων 

A 't'fim ν και Μετοχών.
Εισπράξεις άξ ών.
Καταθέοεις εν οψει άπλαϊ και είς ανοιχτόν λογα

ριασμόν.
Καταθέσεις έπί προθεσμία.

» Ταμιευτηρίου.
ΨΓιλαΕις χρεωγράφων, αύτουσίου χρυσού καί αργυ- 

ρου καί άλλων πολυτίμων αντικειμένων.

"ΔΙΟΝΥΣΙΑ̂ ,

ΡΑΚΕΛ ΜΑΛ ΛΕ Ρ

Δέν είναι δυστυχώς 'Βλ/.ήνίς 
κοι λιτέ/.νις. Έπειοή όιά πρώιην 
φιιράν έμφαιίι,ειαι από τής Όί)- 
ον11ς τών κινηματοθεάτρων μας. 
ή «Έλλΐ|νικη Τέχνη» αφιερώνει 
τ>ΐς ό/.ίνες αύιές γραμμές στήν 
καλλιτέχχιύα ποΰ ό Ευρωπαϊκός 
τύπο; αφιέρωσε στήλες καί σελί
δες ολόκληρες.

Ή  Ράκέλ Μέλλερ πρωταγωνι
στεί ώς δραματική καλλιτέχνις, 
είς τήν όπερά Κωμίκ.

"Οταν εμφανίζεται, μία άγνο^- 
στος δύναμις επιβάλλει σιγή είς 
τούς Οεατάς. 'Η  καρδιές γιά μιά 
στιγμή χάνουν την φισιολογική 

του άνάπαυσι καί ή ψυχές ανυ
ψώνονται εις τά ύπέρΟεα στρώ
ματα τής άγνωστης 12μΟΡΦ 1ΑΣ  
πού δεσπόζει τό ΑΠΕΙΡΟΝ.

Ή  ματιά της έκφεύγουσα μέ
σα άπό τό πλαίσιον τών μαύρων 
βλεφάρων 'της. όμιλεΐ κατ ’ ευ
θείαν στήν καρδιά καί όταν απ ’ 
τήν άκρη τών ματιών της κατραε 
κυλά τό δάκρυ τοϋ πόνου, σερνά
μενο σάν κρυσταλλένιο φεΐδι στά  
μάγουλά της, προξενεί σπαραγμό 
στή ψυχή.

Τό πρόσωπό της, είς τό όποι
ον άπαλοχύνεται τό συμπαΰητι- 
«ιΰτερον μελαχροινό χρώμα είναι 
μιά αρμονική συμφωνία τοΰ Μπε- 
τόβεν, εχουσα ώς πλαίσιον τήν 
Βαγνερική θύελλα τών μαλλιών 
της. "Οταν αγαπά τελείται γύρω 
της αληθινή μυσταγωγία καίόταν 
δίνει τό πρώτο της φιλί ανθίζει 
ςτά χείλη της τά μενεξεδένια, τό 
όποιον σάν κύμα χαράς εις όλους 
απλώνεται.

Ή  καρδιές λειτουργούν κανο
νικούς καί μόνον ή άνάμνησις μέ
νει στήν φαντασία ζωγραφισμένη 
μέ τά κυριιύτερα χρώματα εντυ
πώσεων.

Ή  ΡΑΚΕΛ Μ ΑΛΛΕΡ παίζει 
ώς Βιολέττα στες « Α νζοκ ρα το -  
ριχες Β ιολέττες» ποΰ παίζονται 
είς τό θέατρον Δ νονύσια .

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Είς t4 KiVcpU.V <*ί&γάζειαΐ & GiaiJs;

τοΟ κ. «Άργυροΐίούλου δπό τήν ίπωνυμίαν «Ε λληνι
κήν Κωμωδία».

’ Eiv αί λέξεις δέν ίχαιαν τήν αημααίαν των 
άοφαλώς ό κ. Άργυρόιτουλος ώς κωμικός, έφιλοδόξη 
σ® ν4 παίξτε φάρααν ένώπιον δλων τών Ελλήνων προ 
σωνομά^ας τάν Θίασόν του «'Ελληνική Κωμωδία» ένφ 
ούδε κ&ν εν, μέχρι τοΟδε έλλγ,νικάν ίργον λνεβίβασε 
διά vi δικαιολογήι^) τουλάχιστον κατά τύπους τόν 
τίτλον του.

Καί άν έπρόκειτο τούλάχι τον vi μ&; άναβιβάστ] 
ΧαΙ άπλώς δποφερτά ipya ίιτω , άλλά νά Θέλτ̂  σώνει 
καί καλά ό κύριος ‘Αργυρόπουλος νά μάς άηδιάζτ^ μέ 
τά θνησιγενή κατασκευάσματα τών τριόδων τοΟ Βερο 
λίνου είναι μά τήν άλήθεια νά άπορή κανείς.

ΕΙχομεν τήν Ίώβειον όπομονήν νά παρακολουθή 
οωμεν δλα τά ϊργα δσα άνεβίβασεν ό κ. ’Αργυρόπου
λος καί όμολογοΟμιν δτι είς ούδέν έκ τούτων εΰρο- 
μιν στοιχεία ίκανά κατά τήν γνώμην μας νά δικαιο- 
toyoQv τήν 4*ιμονήν του βίς «ΟϊΑ,

Είναι δλα χονδροειδείς φίίρσat χωρίς πνοήν κάν 
«νεύματος ή είρωνίαί, μέ έξεζητγ(μένους χονδροειδείς 
τύπους ή Καραγκιοζισμούς, οί όποιοι— καθ’ ήμ&ς 
Τουλάχιστον προΰποθέτουσι νοημοσύνγ,ν πολύ κατω 
τέραν τής τοΟ ’ΑθηναϊκοΟ κοινού διά νά ώσιν άνεκτά.

Είς τόν κ. Άργυ;όπολλον νέον θιασάρχην, τίν 
οποίον έκτιμώμεν ώ ; καλλιτέχνην δημιουργήσαντα. 
άρκετά καλούς τύπους μέχρι τοΟδε, άπευθύνομεν τήν 
σύστασιν δπως παύσιτ] έιτιμένων έπί τής άντιαισθητι 
κίτητοί τών έργων τά όποια άλλεπαλλήλως μέχρι 
τοΟδε έδωχε καί S; ξεκρεμάσ 1Q Ινα τών δέκα 'Ελλή
νων συνεργατών του τού; οποίους έκρέμασε πλαγίως 
τήν σκηνής καί ίς είναι βέβαιο; δτι άν δχι τί άλλο, 
τούλάχισχον, τάς άντιαισίητικόιητας τού ΚαθηγητοΟ 
τοΟ Μποξ καί τού ’Αθανάτου θνητού δέν θά παρου 
σιάση πρό τοΟ θεατριζομένου κοινού, τό όποιον έπαυ
σε πρό πολλού νά κατέχηται άπό ξενομανίαν.

Πιθανόν νά φέρη ώς δικαιολογίαν του ό νεοφώτι 
στος θιασάρχης δτι δέν τοΟ δίδουν οί συγγραφείς μας 
έργα,αύτό δμως— νομίζομεν— δέν είναι άρκετόν δπως 
δήποτε, νά μ&ς δικαιολογήση τόν τίτλον τής κωμω
δίας του. Λ . II— c
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Είναι άλγ,θέ; δτι ό Ίϊπανάς αυτός καλλιτέχνη', 
είναι πράγματι φαινόμενον ώ ; πιανίστας. Μπορεί 
νά λεχθή —χωρίς ν* θεωρηθή υπερβολή — δτι κυρι
ολεκτικά εχει έξευτελισει το πιάνο. 'Η άζελιτέ, ό 
μηχανισμός, ή σονοριτέ, ή διαύγεια τήν όποιαν 
άιίοδίδει καί είς τούς έλαχιστοτέρους φθόγγους 
είναι τόσον σπανία ώστε νά μπορή νά δικαιο- 
λογηθή ό υπέρμετρος ένθουσιασμός καί τά ακα 
τάσχετα καί αλλεπάλληλα φιλήματα, ποϋ τ ό σ ο ν  
ζηλοτύπως Ιδέχθί] ό Ίντούρμπι έκ μέρου, τών 
μούσολήπτων κυριών καί δεσποινίδων μα-.

Νέοι Θίασοι

Τ Ο  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α

Άφίχθη έκ Θεσσαλονίκης ό άλλοτε δξύφωνος κ. 
’ Ιωάννης Κόκκινης μετά τίνος έπιχειρηματίου διά 
νά καταρτίσω έκ τών ένόντων τό μελόδραμα καί φέρη 
τοϋτο είς Θεσσαλονίκην. Αί δυσχέρεοι ομω: τάς 
οποίας συναντά διά τόν καταρτισ >όν του, είναι τό j-ji 
ώσται υπάρχει φόόος νά παραιτηθή τής τολμηρά; του 
άποφάσ£ως.

ΘΙΑΣΟΣ ΕΛΛΗΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Επίσης ή γνωστή καλλιτέχνη? τής όπερέττας κ. 
"Ελλη Άφεντάκη, έγνώσθη δτι καταρτίζει θίασον όπε- 
ρεττικόν πιθανώς με τάς κ. κ. "Ελλην Άφεντάκη, 
Λανάην Συράκου, Όλυμπίαν Δαμάσκου, Χαρίκλειαν 
Τριχά, Μαρίαν Πρινέα κλπ. καί τοΰ; κ. κ. Νικόλαον 
Άφεντάκην, ΕμμανουήλΡοΟσσον Γεώργιον Καμβύσην 
Παρασχευάν Οικονόμου, Ευάγγελον Δαμασκόν, Ί ω  
άννην Πρινέαν κλπ. Πληροφοραύμεθα δέ δτι ό καταρ
τιζόμενος αύτός θίασος θ’ άρχίση τάς παραστάσεις 
του άπό τήν Κέρκυραν*. '

ΘΙΑΣΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΕΝ Α0ΗΝΑΙΣ

Είδοποιοϋμεν τού; φίλους τοΰ ΙλαφροΟ θεάτρου, 
δτι άφίχθη πρό δλίγων ήμερών έξ Αίγύπτου, δι.αβα- 
τικώς έντεΰθεν ό περίφημος θίασος τοϋ Χάντη-Μπάν- 
τη καί τής συμπαθοϋ; Δίδος Νάδια Ναδήρ. Ό  θίασος 
θά δώση λίαν προσεχώς είς .τά θέατρον «Όλύμπια» 
όλίγας παραστάσεις έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος μέ 
πλούσιον ρεπερτόριον περιλαμβάνον ταχυδακτυλουρ
γίαν καθαρώς αιγυπτιακής καί ιαπωνικής τέχνης, ώς 
καί ένδιαφέροντα έπιστημονικά πειράματα ύπνωτισμοΰ 
καί τηλεπαθείας.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Ό  έν Καβάλλα ανταποκριτής μας, διά μακροσκε 
λθ0< άνταποκρίσεώς του, τής όποιας Ελλείψει χώρου 
δημοσιεύομεν μόνον περίληψιν μά; πληροφορεί δτι ό 
έκεΐ εύρισκόμενος θιάσος Βεάκη Νέζερ έσημείωσε 
καί σημειοΐ καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Κάθε βράδυ εχει άγριας πιένα μέ τά έργάν τοϋ 
κ. Μελά «Μιά Λ κτα μιά ζωή» τό όποιον τήν περασμέ 
νην θερινήν θεατρικήν σαιζόν έδιδίχθη υπό τοϋ θιά 
σου Κυβέλης μετά τοΰ όποιου συνέπρατε καί ό Κ. 
Βεάκης. δστις ήτο κοί.1 πρώτος δάδουξας.

Κατά τόν άνταποκριτήν μας ή ύποδοχή τής όποιας 
ϊτυχεν έν Καβάλλα ό έν λόγ4> θιάσος καί αί συμπά- 
θίΐαι, τών οποίων έξακολουθητικώς απολαύει ούτος

€! Λ Λ Η Ν I Κ Η Τ Ε Χ Ν Η

παρά τή κοινωνία τής Μακεδονικής μεγολουπόλεως 
έγγιώνται μακροτάτην σειράΝ παραστάσεων μέ ίκα 
νοποιητικάς εισπράξεις είς σημεΐον ώστε νά είναι ζή 
τημα άν, καθ’ δλην τήν διαρκείαν τής χειμερινής 
θεατρικής περίοδου, περιοδεύση καί άλλας πόλεις ή 
θά έγκαταλείψη τά δρομολογίάν του, διαμένων μέχρι 
τοΰ εαρος έν Καβάλλα.

Ά π ό  τήν  Μ υτιλήνην
© Ι Α Σ Ο Σ  Μ Α Ρ 1 Κ Α Σ  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η

'Ολόκληρος ό θίασος τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη 
έκτός τής ίδια;, παίζει τό γνωστόν ρεπερτουάρ. άπο- 
σιτάσα; τόν θαυμασμόν τοΰ έκλεκτοΰ κοινοΰ τής Μυ 
τιλήνη:. Ό  θίασος συνίνοεΐται διά τό θέατρον Βό
λου δπου Θ4 μεταβή μετά τό τέλος τών έν Μυτιλήνη 
παραστάσεών του.
’Α πό  τήν  Ζ άκ υνθον

ΟΙΑΣΟΣ Δ ^ χ ΝΕΖΕΡ

Πρό είκοσαι μέρου σχεδόν ε ρίσκεται έν Ζ-χκύνβω 
ό θίασο: τών Δ5ct>v Νέζεο. Ό  θίασος απαρτιζόμενος 
άπό τάς κ. κ. Μαρίκα Βάζο·. δεσποινίδας. Κατ να 
καί Μαρίκα, Νέζερ, τήν καί 'Ολυμπίαν Νέζερ κ.λ.π. 
καί τούς κ. κ. Κωνσταντίνον Νέζερ, /Αγγελον Βά 
ζαν, (I. Βεράρδον, Ν. Νούλην όξύφωνον, Σταϋρον 
Ίατρίδην, Δημήτριον Κουταβάν βαρύτονον. Ίωάννην 
Τοζέλλην κλπ. ήρξατο παραστάσεων εϊς τά έχει Δ η 
μοτικόν θέατρον.·

Τάς παραστάσεις ■ του ήτχισε μέ τήν όπερέττα ' 
τού κ. θ . Σακελλαρίδη «Πίκ Νίκ» άκολούθως «Βα- 
πτιστικόν» «Γλυκειά Νανά». Διαβολόπαιδο «Κου- 
ρέλλι» «Ά γνω στον» ’ Επιθεωρήσεις, κλπ.

Τά φιλόμου3ον κοινόν τής ποιητική; αυτής νήσου 
περιβάλει μέ απεριόριστον άγάπ/,ν, τόν καθ’ δλα άρ 
τιον αύτάν θίασον, ύποστηρίζον διά τής άνελλειποϋ; 
παρουσίας του τάς καθημερινάς του παραστάσεις.
3Α π ό  τά  *Ιω άννινα

Θ Ι Α Σ Ο Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ι Δ Η

Είς τήν πόλι τοϋ Άλη-πασσά, άπό μηνός περίπου 
εύρίσκεται ό θίασος «Κυριακίδη Νίτσας Ρούσσου 
Λάμπρου. ’ Εκ τών πληροφοριών μας δ θίασός ήρε 
σει καί όποστηρίζεται άπό τό κοινόν τών Ίωαννίνων.

Ό  θίασος σύγκειται άπό‘τάς κ. κ. Νίτσαν Ρούσου. 
Μερώπη Κυριακίδου, Ά ννα ΓΙαπαδοπούλου κ.λ.π. καί 
τούς κ. κ. Νικόλαον Κυριακίδην, Ά γγελον Αάμπρου, 
Ά γγελον Μαυρόπουλον κλπ.
Ά π ό  τήν Κύπρον

Μ Ι Α  Α Π Ώ . Λ Ε Ι  Α

Μέ τόν πρόωρο θάνατο τής κ. Σωτηρίας Ία - 
τρίδου, είς τήν Κύπρο τής γλυκυτέρας ίσως ηθο
ποιού μας, αυτής, ποΰ είνιι αδύνατον νά λυσμο 
νηθοΟν ποτέ οί άφθαστες έπιτυχίες της, τά θέα- 
θέατρόν μας χάνει μίαν άληθινή του ’ Ιέρεια.

“ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ” 
άφίνη νά χυθοϋν τά ποιό πονετικά δάκρυα γιά 
τά άωρο σβύσιμο Ινάς τ = τοιου Ά στρου.______

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ  ^
Προηγούμενα τεύχη «Ελληνική; Τέχνης» εύ- 

ρίσκονται πάντοτε είς τά Καπνοπωλεία, Πατη1 
σίων 2ti καί Καλλιτεχνικήν Αγοράν κάτωθι θ«- 
άτρου «Ά λάμπρα».
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«Μέγαρον Άλάμπρα»
“ Μ ΐ ς Ν θ > ί „  I

Ευαγγελίστριας 26

Μανικιούρ - Πεδικιουρ Α Ν Ν Α  Α .  Σ Τ Ε Φ Α  & Σ «
Ηοϊίσται

Λημ,ήτρ&ος Κωνστατίνου
’ Ο ό ο ν τ ί α τ ρ  ο ς

Παθήσεις στόματος καί όδόντων

Αιόλου κχί Βϋσσης 1 (Ινχντι Παυλίδο»)

Παναγιώτης Βασιλοπουλος
Ά ριστΐίδο» 10 - Στοά Τραπέζης Βιομηχανίας

Απαντα τά είδη Πιλοποιίας

Κ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ό Ν  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν
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“ Υ Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ ”
ΓΡΑΦ ΕΙ» ’ BEPANZEPOV 12

Κάρβουνα γιά σόμπες, φούρνους, εργοστάσια
κ.τ.λ. Μεγάλη Παρακαταθήκη

Ι1»λτ(σις χονδρική · '

Ν. Π Ρ Ω Τ Ο Π Π Α Π Α Σ  & Δ- Υ Μ Ε Ν Α ΙΟ Σ
Γραφεία: Γχαράζ  JV\ Σιγάλα ΙΙλατ. Κάνιγγος

ΈπΙ προμη&εία: ΆγοραΙ - Πωλήσεις 
διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

Ε. Κ Α Ρ Μ Ι Ρ Η Σ -  Α. Π Α Π Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ

Εισαγωγή χάρτου, χαρτονίων 
κ.λ.π.

Στοά Πολίτοο 3 - Πίΐραιεύς
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Τά κοστούμια και παλτά σας 
θά εΰρητε εις ' πλο.υσιωτάτην συλ
λογήν έίςτό κατάστημα :

κ. κ. Κ. Έμπέογλου καί
Ν ι κ ί ο ν  26

X A P T Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Ν , Κ. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ
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"Απαντα τά.εϊδη γραφής
Σφραγίδες Επισκεπτήρια 

Τυπογραφικοί Έργασίαι


