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’Έφυγε ό Χρόνος ό παληο; 
με τά γοργόφτερά του.

"Αρπαξε μέ τά νύχια'του 
σ’ τή λαίμαργη χαρά του

γχ ενα κομμάτι άπ’ τ ’^ονειρο 
τής σύντομης ζωής μας, 

πετώντας μέ τή δύναμι 
ιής ίδιάς τής πνοής μας.

SYID ITE Y

D A j m s j k ;

Προηγούμενα τεύχη τής «'Ελληνικής 
Τέχνης» εύρίσκονται πάντοτε είς τά κα
πνοπωλεία, Πατησίων 26 καί Καλλιτεχνι- 
κην’Αγοράν, κάτωίΗ θεάτρου « ’Αλάμπρα».
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E A M O N A O S  Φ Υ Ρ Σ Τ

Παομένο άπό χό ομώνυμο λεύ 
κωμα χοΰ Νικολάου Ί .  Σπανδωνή

Ό  κ. Έδμόνδος Φΰρστ είναι γερμανικής καταγω
γής. Ό  πατήρ τον, καθηγητής γλωσσών, κατήλθεν 
έκ Σμύρνης τφ 1877 εις Ελλάδα, ενθα εγκαταστα
θείς, έδίδασκεν είς διάφορα Λύκεια καί παρ’ ίδιώ- 
ταις, τά μάλιστα έκτιμώμενος, ιδιαιτέρως δ’ ήγαπάτο 
παρά τής έριτίμου κ Σοφίας Τρικούπη, τυγχάνουν 
οικογενειακός φίλος αυτής.

Ή  μήτηρ αύτοϋ, Έλληνίς έκ καλλίστης Σμυρναΐ- 
κής οίκογενείας, εξελλή
νισε τελείως τά τέκνα 
της καί έ'δωκεν εις αυτά 
έλληνικωτάτην ανατρο
φήν καί παιδείαν.

Ό  κ. ΈδμόνδοςΦΰρστ, 
δν μία ιδιαιτέρα κλίσις 
εφερε πρός τά 'Ελλη
νικά γράμματα, ένωρις 
κατελήφθη άπό τό θεα
τρικόν δαιμόνιον. Διδα
σκόμενος έν τφ Γυμνα- 
σίφ τήν Ήλέχιρα,ν  τοΰ 
Σοφοκλέους, ήσθάνθη 
τοσοϋτον έ'ροκα πρός 
τόν μέγαν τραγικόν ώστε 
καταλιπών τά άλλα μα- 
θι'ΐματά του, έπεδόθη εις 
τήν μελέτην του προσπα- 
θών διά τοΰ λεξικοΰ και 
διά μεταφράσεων νά είσ- 
δύση εις τά άδυτα τής 
δραματικής τέχνης.

'Ο  πατήρ του άκοΰσας τά παράπονα τών καθη
γητών διά τήν παραμέλησιν τών μαθημάτα>ν του, α
νησύχησε φυσικώς καί ήθέλησε νά συμπνίξη τήν 
άκαιρον ταύτην κλίσιν. Ά λ λ ’ ό Φΰρστ είχε καταστή 
ήδη φοιβόληπτος, δέν έσκέπτετο καί δέν ώμίλει 
πλέον ή περί θεάτρου καί παραστάσεων καί ήθο 
ποιών.

Μέ τήν συνήθη δέ τών μικρών παιδίων πανουρ
γίαν, κατοίρθωνε νά παρίσταται κρυφά είς τάς έν 
τοΐς θεάτροις δοκιμάς, άφοΰ δέν τφ ήτο δυνατόν νά 
συχνάζχι τακτικώς είς τά θέατρα τάς εσπέρας. Ά λλά  
καί τοΰτο συχνά τό κατώρθωνε διά διαφόρων θωπει
ών πρός τήν μητέρα του καί διά τής κατασπαταλή- 
σεως τών μικρών οικονομιών του.

Ουτω περισπώμενος άπό τό πάθος του, κατώρθα>σε 
μέ φοβερούς αγώνας νά τελειώση τό γυμνάσιον. 
Ά λλά  τότε ήρχισαν τά πραγματικά βάσανά του. 'Ο  
πατήρ του- λογικώτατα ήθελε νά έξακολουθήση τάς 
σπουδάς του καί νά τόν κάμη ιατρόν ή δικηγόρον, 
άλλ’ ούτος κάθε άλλο ή νά δεχθή τοιαύτην πρότα- 
σιν ήτο διατεθειμένος.

’Επί τέλους τή παρεμβάσει τής μητρός του έπήλ-

θε συμβιβασμός καί διά τών μέσων τοϋ πατρός του 
διωρίσθη υπάλληλος είς τοΰς Θεσσαλίκούς σιδηρο
δρόμους.

Φαντάζεσθε πλέον τί {θαυμάσιος ύπήρξεν!
Οι προϊστάμενοί του τόσον πολύ ένεθουσιάσθησαν 

ώστε άφοΰ τόν περιέφερον άπό τμήματος είς τμήμα 
καί είδον καί άποείδον, οτι τό δραματικόν δαιμό
νιον δέν τόν άφινε νά ευδοκίμηση είς κανένα, ήτοι- 
μάζοντο νά τόν παρακαλέσωσι νά παραιτηθή.

Ά λ λ ’ ούτος τούς προέλαβε. Μίαν καλήν πρωίαν, 
ετη τινά μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός του, κατά τό 
1889, ώθούμενος άπό τήν άκαταμάχητον κλίσιν του 

■ κατετάχθη είς ενα θίασον, δν καί ήκολούθησεν είς
Κύπρον. Έκεΐ δέ τό 
πρώτον άνήλθεν επί τής 
σκηνής είς τό δράμα τοΰ 
Άντωνιάδου, τόν « Κρΐ- 
αηον»  υποδυθεϊςτο πρό- 
σωπον τοϋ Τερπάνδρου.

Ά π ό  τής στιγμής έκεί · 
νης ήρχισε μιά σειρά ε
πιτυχιών δι’ αυτόν καί 
προτοΰ παρέλθωσιν ολί
γα έ'τη, τό δ'νομα Φύρστ, 
ύπερπιδήσαν τόν περιω- 
ρισμένον ορίζοντα τών 
θεατρικών κύκλων, έγέ- 
νετο γνωστόν είςτό πολύ 
κοινόν καί τό έπί τοϋ 
προγράμματος, έν δι- 
ακεκεκριμένη θέσει, άνα- 
φερόμενον ό'νομά του, 
ως προταγωνιστοϋ, ήτο 
άρκοϋσα έγγΰησις διά 
τόν θίασον.

Ά π ό  δευτεροτέρων τι- 
νών θιάσων, μεθ’ ών έν αρχή συνειργάσθη προσελή- 
φθη παρά τοΰ πρωτεργάτου τής ^Ελληνικής σκηνής 
κ. Διονυσίου Ταβουλάρη, είς τόν μέγαν θίασόν του.

Έ ν αύτφ ό κ. Φύρστ καί υπό τάς οδηγίας τοιού- 
του διδασκάλου δέν έβράδυνε νά καταλάβη διακεκρι
μένης θέσιν, προχειρισθείς μετ’ ολίγον είς διευθυν
τήν αύτοϋ.

Ό  κ. Φύρστ παρηκολούθησεν ούτω τόν μέγαν 
τοΰτον θίασον, τόν γνωστότατον καθ’ ολον τόν έξω 
Ελληνισμόν είς τάς μακράς του περιοδείας, καταχει
ροκροτούμενος καί έπιδεικνύων τήν εωτέραν 'Ελλη
νικήν δραματικήν τέχνην.

Ό  κ. Δ. Ταβουλάρης, έν τφ μεταξύ, έπί τοσοϋ
τον έξετίμησε τόν νεαρόν μύστην του, ώστε καί τήν 
θυγατέρα του Ελένην, ήτις τήν στιγμήν ταύτην, είναι 
ή πρώτη κωμφδός μας, διακρινομένην ιδιαιτέρως είς 
τό είδος τών Duegnes, έξέδοτο αύτφ είς γάμον.

Ή  περίοδος αϋτη τής μετά τοϋ κ. Διονυσίου Τα
βουλάρη συνεργασίας τοϋ κ. Έ δμ. Φύρστ, δύναται 
νά θεωρηθή, ώς ή κατ’ έξοχήν περίοδος τής μελέ
της. Φλεγόμενος υπό τής περιεργείας νά ανίχνευση 
τά άδυτα τής δραματικής τέχνης, ωθούμενος υπό τοΰ



λίαν ευσυνείδητου αισθήματος τοϋ νά γνωρίση κατά βά
θος τόν συγγραφέα, ου τό έργον διηρμήνευεν, έπεδόθη 
μέ γερμανικήν υπομονήν εις δραματικάς μελετάς και 
ούτω τάς παραμονάς τής εις τό Βασιλικόν Θέατρον 
εισόδου του, δ κ. Έδμόνδος Φΰρστ, ήδύνατο νά καυ- 
χηθή, δτι ήτο, άριστα κατηρτισμένος και δτι συν 
τή πράξει κατείχε και τήν θεωρίαν. Είς τοΰτο δέ 
γ  φείλεται ή εξαιρετική επιτυχία του έν τφ Βασιλι- 
κφ Θεάτρφ εις τά κλασσικά ιδίως έργα, διότι δέν 
είνε δυνατόν ν’ άποδοθή Σοφόκλειος ή Σαικσπήρειος 
ήρως άνευ προηγούμενης βαθύτατης ψυχολογικής καί 
ιστορικής μελέτης έπ’ αύτοΰ.

ΕΝ ΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΩ ΘΕΑΤΡΩ
Μετά ένδεκαετή περίπου θεατρικήν δράσιν ό κ. 

Έδμόνδος Φΰρστ, έξελέγη παρά τοϋ Βασιλέως, ώς 
είς τών πρωταγωνιστών τοϋ νεοϊδρυθέντος τότε θιά
σου τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου.

'Ως ηθοποιός τοΰ Βασιλέως άνέπτυξεν δλην του 
την δραστηριότητα δ κ. Φίιρστ, καί γνωρισθεΐς καί 
έκτιμηθείς παρά τοΰ έκλεκτοΰ κοινοΰ τοΰ θεάτρου 
έκείνου, ύπεδύθη τά δυσκολώτερα τών προσοόπων 
είς τά άκρως 'Ελληνικά καί ξένα έ'ργα.

Ό  κ. Φύρστ κατά τροτίμησιν καί κατ’ Ιδιοσυγκρα
σίαν έπεδόθη είς την τραγφδίαν έν τφ Βασιλικφ 
Θεάτρφ. Δυο δέ κολοσσοί τής δραματικής τέχνης, 
δ Σοφοκλής καί ό Σαίκξπηρ τόν άπησχόλησαν. 
Ίδίςι δ πρώτος, οΰ τόν υίοίποδα διερμήνευσεν, ώς 
ουδέποτε ουτος διηρμηνεύθη εν Έλλάδι.

Κατά την γνώμην δέ πλείστων, ήν πάντως συνε- 
μερίσθησαν ύπερέβαλεν έν αύτφ τόν Γάλλον συνά
δελφόν του Mounet Sully, ου ή διδασκαλία μετείχε 
ποιας τίνος μελοδραματικότητος.

'Ο  Βασιλεύς, δστις τόν έξετίμα ιδιαζόντως, τόν 
έθαύμαζεν δλως έξαιρετικώς είς τήν διδασκαλίαν τοϋ 
Οίδίποδος. Έ ν  τφ Βασιλικφ Θεάτρφ ό κ. Έ δμόν- 
Φΰρστ ήτο personna grata, περιβαλλόμενος δέ ύπό 
τής πλήρους έμπιστοσύνης τοΰ Βασιλέως, είσηκοΰετο 
ΐά μάλιστα παρ’ αύτοΰ είς παν δ,τι άφεώρα τόν θία
σον. Άτυχώς ό βίος τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου υπήρξε 
βραχύτατος καί ό κ. Έ δμόνδος Φΰρστ ήναγκάσθη 
άποχωρών νά τεθή έπί κεφαλής θιάσου καί νά έπα- 
ναλάβη τόν εργώδη καί άχαριν βίον, δν διάγουσιν 
οί θιασάρχαι μας.

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ *. ΕΔΜ. ΦΥΡΣΤ ΚΡ1ΣΙΣ
Ή  περί τοΰ κ. Έδμόνου Φΰρστ κρίσις τών συγ

χρόνων, κεΐται είς τούς ογκώδεις τόμους τών εφημε
ρίδων καί τών περιοδικών, τούς άντιστοιχοΰντας πρός 
τήν ύπερεικοσαετή δράσιν του. Οί γνωριμότατοι τών 
κριτικών μας διά μακρών εμελέτησαν τήν ηθοποιίαν 
αύτοΰ καί ίδιαίΐατα'έίς τάς μεγάλας δημιουργίας του. 
Ή  αναδημοσίευες τών κρίσεων τούτιον θά ήτο χρη- 
σιμωτάτη διότι θά μάς παρείχε μίαν πλήρη εικόνα 
τοΰ θεάτρου μας κατά τήν περίοδον ταΰτην.

Καλός φίλος, καλλίτερος συνάδελφος, πρώτης γραμ
μής τραγφδός, δ κ. Έ δμόνδος Φΰρστ.

.Μιρίκα Κοτοπούλη

'Ο  κ. Έ δμόνδος Φΰρστ διεκρίθη εις τό Βασιλικόν. 
Τόν έθαύμασα στό «Χαλασμένο Σπίτι» τοΰ κ. Μελά.

Κυβέλη
Πολλάκις έπροσπάθησα νά ξεχωρήσω τήν εκτίμη- 

σΐν πού έχω στον άνθρωπον Φΰρστ άπό τήν έκτίμη- 
σιν διά τόν ηθοποιόν Φΰρστ. Μά δέν τό κατώρθωσα.

Γυ^αΛία Νίκα

Τΰπος ήθοποιοΰ εύσυνειδήτως μελετώντος, επαξίως 
επιτυγχάνοντος καί εϊλικρινώς εκτιμωμένου.

1. Μ . Δαμ£>έργης

Ό  Έ δμόνδος Φΰρστ είνε ό Αίας τοΰ νεωτέροο 
Ελληνικού θεάτρου. Μέγα μέρος τής προόδου τής 
ελληνικής σκηνής έστηρίχθη καί στηρίζεται είς τούς

στιβαροΰς του ώμους. 'Η  φΰσις τόν έπροίκισε μέ θαυ- 
μάσιον σκηνικόν παράστημα’ ή σκηνή γεμίζει— κατά 
τήν θεατρικήν έ'κφρασιν— δταν εμφανίζεται έπ’ αύτής, 
πάντοτε κάτοχος τής τέχνης, εις τήν οποίαν διαπρέπει 
τελειοποιηθείς δι’ εύσυνειδήτου^άσκήσεως, μελέτης,

Ό  κ. Έδμόνδος Φΰρατ φ£ Λουδοβίκος XI'

παρατηρητικότητος. Ή  αρχαία τραγοιδία ευρεν είς 
τόν Φΰρστ τόν άριστον διερμηνέα της καί τό νεά>τε- 
ρον δράμα τόν άπαράμιλλον πρωταγωνιστήν.

Μπάμ.ιης "Ανηνος.

’Όγκος άμορφος, αύτολεπτουργηθείς σύν τω χρόνφ 
καί καταλήξας είς καλλιτέχνημα καί. καλλιτέχνην.

Δημ. Γρ. Καμπυύρογλους

Γιά μένα δέν υπάρχει άλλος "Ελλην ηθοποιός τής 
αξίας καί τής εύσυνειδησίας τοΰ Φΰρστ. Είνε ό μό
νος είς τόν όποιον έ'νας συγγραφεύς εϊμπορεΐ νά 
έμπιστευθή τόν δυσκολώτερον χαρακτήρα μέ απ όλν- 
τον πεποίθησιν.

Δέν ενθυμούμαι αποτυχίαν τοΰκ. Φΰρστ. Κληθείς 
νά γράψω προχείρως περί αύτοΰ έ'γγραψα τόν μεγα- 
λίτερον, δι’ ελληνα ιδίως ηθοποιόν, έπαινον.

Δ .  I. Καλογερόπουλος.
Διευθ. της Πιναχοθι^ης

Πολύ καλός διά μεγάλους ηρωικούς ρόλους. Έ χει 
εξάρσεις ποΰ δίνουν τήν μεγάλην συγκίνησιν.

‘ Αγγελο; Τανάγρας.

’Ά ν  άπέμειναν ακόμη σήμερον δυο "Ελληνες ηθο
ποιοί αδιάφοροι, αγνοί, κρατούντες τήν σημαίαν τής 
τέχνης υψηλά, ό έ'νας είνε ό Φΰρστ. Οί άλλοι εκπί- 
πτοντες, προφασίζονται την ανάγκην. Ά λλά  και ό 
Φΰρστ, έάν ήθελε δέν είμποροΰσε νά προφασισθή 
το ϊδ ιο ; Δέν ήξεΰρω διά νά είνε εκατομμυριούχος 
καί νά κατορθώση νά κρατηθή έκεΐ δπου έκρα- 
τηθη σημαίνει δτι ήσθάνετο πρό παντός μίαν άλλην 
ανάγκην, τήν ανάγκην τοΰ καλλιτέχνου ό όποιος μέ 
κάθε θυσία εννοεί νά είνε αξιοπρεπής.

Διά τοΰτο κυρίως τρέφω μίαν δλοος ιδιαιτέραν 
συμπάθειαν πρός τόν κ. Φΰρστ. Μοΰ φαίνεται γνή
σιος απόγονος τών παλαιοτέρων ηθοποιών μας, οί 
οποίοι ώνειρεΰοντο έ'να θέατρον διαφορετικόν κάπως, 
άφ ’ δτι τό βλέπομεν σήμερον καί μολονότι νέον—  
δέν είνε γαμπρός τοϋ Διονυσίου Ταβουλάρη;— τόν

κατατάσσω μεταξύ τών παλαιών, ώς συνεχιστήν μιάς 
ώραίας, εύγενοΰς, αριστοκρατικής παραδόσεως.

"Υπό εποψιν δμως τεχνοτροπίας ανήκει εντελώς 
είς τούς νέους. Ό  δραματικός αύτός είνε ρεαλιστής. 
Παίζει φυσικώτατα, χωρίς στόμφον, χωρίς ΰπερβο~ 
λάς. ’Έχει δλην τήν δΰναμιν ποΰ χρειάζεται διά τοΰτο. 
Καί είς τούς καλούς τοϋ είδους του ρόλους— ώς 
Ά ρμορύ  τής «Μ ωράς Παρθένου» παραδείγματος χά- 
ριν— συγκινεΐ βαθύτατα, συγκλονίζει καί είνε αλη
θινά θαυμαστός.

Γρηγόριος Ξβνόπουλος.

Ό  κ. Έκδμόνδος Φΰρστ. μού έζωντάνεψε τόν «Βα- 
σιληά ανήλιαγο. Μπορώ νά μή τόν εύγνωμονώ;

Γ. Πυλεμης.

Τραγωδία καί δράμα μέ πρωταγωνιστήν άνδρα 
είνε δΰσκολον νά σταθούν είς τήν Ελληνικήν σκη
νήν χωρίς τόν μεγάλον, τόν ύπέροχον καλλιτέχνην 
Έδμόνδον Φΰρστ.

Καλιρρόη Παρέν

Ή  ιδέα μου διά τόν κ. Φΰρστ υποθέτω δτι, δέν 
θά είνε διάφορος τής περί αύτοϋ ιδέας τών άλλων 
διότι ό κ. Φύρστ δέν είνε οΰτε, ώς άνθριοπος, οΰτε 
ώς ήθοποιός αμφισβητούμενης θέσεως.

'Ως ήθοποιός— καί πρωτίστως αύτό θά σάς ενδια
φέρει— είνε έκ τών πρώτων δραματικών υποκριτών 
καί ίσως ό μόνος άναδειχθεις τραγφδός έκ τών κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν άναφανέντων ήθοποιών.

'Ως διευθυντής δχι δσον χρειάζεται αύστηρός, προς 
ζημίαν καί αύτοϋ καί τών μετ’ αύτοΰ συνεργαζομένων 
ενίοτε.

'Ως άνθρωπος, τέλειος νοικοκύρης, τελειότερος 
σύζυγος καί τίλειώτατος πατήρ.

I. Δεληκατερίνης

'Ο  ήθοποιός κ. Φΰρστ είναι «ό'νομα κοί πράγμα» 
Είνε δηλαδή der Fiirst τών νεωτέρων Ελλήνων 
δραματικών ήθοποιών.

Ν. I. Λάσκορης

'Ο  καλλιτέχνης Φΰρστ καί ώς ήθοποιός καί ώς 
άνθρωπος έτίμησε καί τιμά τ() Ελληνικόν θέατρον, 
διότι γνωρίζει νά σέβεται καί νά συγκρατή τόν εύ- 
γενή ποοορισμόν τής τέχνης του.

Γ. Ν. Νάξος
Διευθυντής τοΰ 'Ωδείου Αθηνών

Ά θή ναι 191L t  Ν ίΚ Ο Λ Α Ο Σ  Ι· Σ Π Α Ν Δ Ω Ν Η Σ

£ ? ι μ ε ί ω σ ι ς  « '6 j j . Ί 7 ε χ ν η ς>

Ό  Έ δμόνδος Φΰρστ, ό άφθαστος υποκριτής τοϋ 
ρόλου τοΰ Βασιλέως τής Γαλλίας είς τόν «Λουδο
βίκον XI, ό μοναδικός ερμηνευτής τοϋ «Πολιτευ- 
τοϋ» ό ασύγκριτος πρός οίονδήποτε εύρωπαΐον καλ
λιτέχνην ώς «Έξοχώτατος μπαμπάς», ό ένσαρκώ- 
σας— άναμφισβητήτως—  κάθε πρόσωπον ποΰ εδί- 
δαξεν άπό τής σκηνής τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου και 
μέχρι σήμερον, είναι έκ τών δλιγίστων καλλι
τεχνικών αστέρων πού μέ τήν δΰναμιν τοΰ φωτός 
των ήξιώθημεν ν ’ άντικρύσωμεν τούς ολόχρυσους 
θόλους τοΰ Μεγάλου Ναοΰ τής Τέχνης.

Ό  Έδμόνδος Φύρστ κατά τήν ΰπερεικοσιπενταετή 
έν τφ Έλληνικφ Θεάτρσ> άπαράμιλλον δράσιν του, 
έδίδαξε πάντοτε άποθεούμενος, τούς βαρυτέρους 
ρόλους τών ακολούθων έργων, άπό τοΰ 1902 μέχρι 
σήμερον.

Ά μ α ξα ς  "Εναελ (Χάοοιτμ,ϊαν)
Κλεμμένη ευτυχία (Σ^όδϊρμαν)
Άριοιδηρουργός ( ’ Ονί).
ΟΙδίπους Τύραννος (Σοφοχλέοος)
Τό μαγεμμένο ποτήρι (Πολέμ,η)
Φ ανστα  (Δ Φβρναρδάχη)

Ή  πληγή (Έρδιί).
Χειμωνιάτικο παραμύθι (Σιίξπηρ) 
Βιβλιοθηκάριος (Μόζβρ).
Φάουοτ (Γχαίτβ)
Δόν Κάρολος (Σχίλλβρ)
Τδ Στοιχειό τον Πύργου (Γριλπάλτα*ρ)
Όρέατεια (Αίσχόλοο)
Μάννα Βάννα (Μαίτ*ρλιχ)
Ή  Σκλήραινχ (Τ. Άμ**λα)
Νικηφόρος Φωκάς (Δ. BspvapSixr,)
Όθέλλος (Σίίςσιιηρ)
Βουλιαγμένη καμπάνα (Χάοοπτμ,αν)
Δούκισσα 'Α θηνώ ν  (Δ. Βϊρναρδάχη)
Ό  χρημαχιστής (Mirdeau)
Ή  τυχοδιώκτρια (Augier)
Συμβολαιογράφος Γκερϊν 
'Ο  άντίπαλος (Capus)
ΟΙδίπους έπί Κολώνφ (Σοφοχλέοο;)
‘Ο κλέπτης (Μπϊρνατάίν)
Άγιωσύνη καI παραφροσύνη (Έτα*γερϋ) 
Σαμψών (Μικρνσταϊν)
Φτωχόκοαμος (Δοατογιέφσκη)
“Ε νοχος (Φ ύς)
Λουδοβίκος 11ος Βαιιλεύτ τής Γαλλίας (Κιζι- 

μ.ϊρ-Αίτα6ι\)
Σαλώμη ((b-iap-OodaXS) »!« τδν ρόλβν τοϋ 'Ηρώ- 

δοο
Πολιτευτής (Μποορζέ)
Χαλασμένο οπήτι ^Σπόροο Μίλα) κρώτος δι?άξας 

τόν Άμαξαν
Άρχιτέκτων Μ άρθας (Νιρβίνα)
’ Ανήλιαγο; (Πολέμη)
Στηρίγματα τής Κοινωνίας (”Ιψ*ν)
Σιμόνη (Μπριέ)
Αλληλούια (Πράγα)

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι Α Σ Τ Ο Χ Α Σ Τ Ο Ι
(Μ. Κ.)

 Είναι κάπιες στιγμές, ποΰ νοιώθω πώς δέν
είμαι δπως πραγματικά είμαι.

Είναι κάπιες στιγμές, ποΰ δέ ξέρω άν βρίσκουμαι 
γιά δέ βρίσκουμαι, είναι κάπιες στιγμές ποΰ συλλο- 
γίζουμαι, μά ποΰ δέ ξέρω αν συλλογίζουμαι, γιά τί 
συλλογίζουμαι.

Καί βρίσκουμ’ έτσι παντοϋ, χωρίς νάμαι πουθενά- 
κι’ είμαι μαζί μ’ δλα, ενφ είμ’ ολομόναχος.

Μά ή σκέψη μου, σαν γοργόφτερο κάτι, ολοένα 
ταξειδεύει στή μελλούμενη ζήση κι’ άπ’ τοΰ αύριου 
τ' άξεδιάλυτα βάθεια, πέφτει μέσα στή σκληρή ση- 
μερνή μου κατάντια.

Μά στή κάθε εικόνα τής ακοίμητης σκέψις μου, 
γιά σκιά ’ναι, γιά χίμαιρα, παραμύθι, αλήθεια, γιά 
όνειρο ρόδιο, γιά ψυχής προαίστημα, στήν κάθε ει
κόνα τής άκοίμητης σκέψις μου, ή γλυκειά σου θωριά, 
άγαπημένη μου, είναι σά μιά συνέχεια, είν’ αύτή ή 
εικόνα.

Είσαι πάντα μπροστά μου, στή φτωχή μου τί] σκέ
ψη, Υ*-ά τό σήμερα σκέπτουμαι, γιά τήν ύστερη, τή 
μελλούμενη ζήση.

Κι’ αύτές τις στιγμές συλλογίζουμαι, χωρίς νά ξέρω 
γιατί συλλογίζουμαι, φτάνει μόνο πώς πάντα εσενα 
συλλογίζουμαι.
οίΜΑΝΤΖικ ’Ιούνιος 1923 IT ΞΕΝ’ΟΣ
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Λ Ε Τ Μ Ο Ν Α Κ Ι  Μ Τ Ρ Ω Δ Α Τ Ο

2

"Ε νας— Μ ήν π α -μ ω ρ ’  μήν παραμυριζ^ς τόσο, 
Χ ο ρ ό ς — Μ ή ν— π α -μ ω ρ — μήν παραμυρίζης τόσο, 
Έ ν α ς — Μ ήν παραμυρίζης τόσο 
Χ ο ρ ό ς — Κα! μέ κάν/jc καί νυχτώσω .

3

*Ε νας— Κ ι’  άν μωρέ κι* άν νυχτώσης παλληκάρη, 
Χ ο ρ ό ς — Κ ι' άν— μωρέ— κι’  άν νυχτώσης παλληκάρη 
Έ ν α ς — Κι' άν νυχτώ3(]ς παλληκάρη 
Χ ο ρ ό ς — Κ άτσε νά ’ βγη νό φεγγάρι

4
“Evac—Νά μωρέ, νά σέ ίδώ νά σέ γνωρίσω, 
Χορός— Νά— μαρ:—νά σέ ίδώ \ά σέ γνωρίσω, 
“ Ε^ας — Νά σέ ίδώ νά σέ γνωρίσω,
Χορός— Κ α ί νά σέ γλυκοφιλήσω.

5 *

“Evac—Τούτο μωρ’ τοΰιο 'σώθη κι’ άλλο πέστε, 
Xopic— Τούτο—μωρ’—τούτο κι' άλλο πέστε, 
"Ε νας—Τούτο'σώθη κι’ άλλο πέστε,
Χορός—Τουτουνοϋ τό ταϊρι βρέστε..

—S> ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΙ

Ν. θ. Σ Υ Ν Ο Δ ΙΝ Ο Σ -  Λ. Π Α Π Α Φ Λ Ω Ρ Ο Σ
ε π ι  t h e  υ λ η ς : Ν. θ .  Σ Υ Ν Ο Δ Ι Ν Ο Σ  
δ λ χ ε ι ρ ι ς τ η ς : Ν ΙΚ Ο Σ Γ. Τ Ρ Α Υ Λ Ο Σ

π ο γ ω ρ ι ν α  γ ρ α φ ε ί α .: Π Α Τ Η Σ Ι Ω Ν  2 6

Συνδρομαί: ‘ Εσωτερικοί} Έχησία Δραχ. 100 Έξάμηνος 50 
» ’Εξωτερικού » Σελίνια 16 » 9
» ’Αμερικής » Δολλάρ. 4 » 2 ι )2

( ’ Απο τήν ανέκδοτη συλλογή των νεοελληνικών τραγου- 
ο·ών τοΰ χυπρίου ποιητοΰ κ. Διανέλλοιι.
Λημοσιεΰβμεν ευχαρίστως τί» κατωτέρω, άϊ'.ερωΟέν εΰγενώί 
εις τήν €*Ελληνιχήνέ Τχνην».
Τον κ. Διανέλον διακρίνει πράγματι μεγάλη εμπνευσιν κα1 
υπέροχος άρμονικότης ρυθμού.)

Ε Ρ Ω Σ  ΚΑΙ Ψ Υ Χ Η

(’ Εμπνευσμένο άπο τήν Μυθολογία).

Πέρα. μακρυά, σχή χώρα χήν όνειρευχή.
S ' ενα χής Πάφου μαγικό ακρογιάλι 
Γοναχιοχή μπροστά στόν έρωχα καί ή ψυχή 
Γέρνει γλυκά μές χή θερμή χου αγκάλη.

Κ .’ οί δυό γοναχισχοί! Κι' ό Έρως κι' ή ψυχή,
Προοεύχονχαι;  ή μέ χείλη ενωμένα
Κλειστά, μιλούν χή γλώσσα χ' ουρανού στή γή;
Τά άνθη φιλούνε χά άστρα μαγεμμένα !

Δέν κλαίει πειά ή ψυχή.... "χοΰ μαΰρου χωρισμού 
Τό θάνατο δέν κλεΐ σχά σωθικά χης'
Στεγνά, καθάρια λάμπουνε χά μάχια χης,
Κι’ είν' ρόδα κόκκινα χά μάγουλά χης.

Στόν κάμπο άνχίκςυ χης σχά σχάχια απλώνονται 
χρυσά, ξανθά σάν χά λυτά μαλλιά της,
Καί κυμμαχίζουν σχού Ζέφυρου χήν πνοή.
Τά σχάχια μοιάζουν χά χρυσά όνειρά χης.

Καί πειά ό Έ ρω ς δέν πετάει μακρυά·
Μ ’ όλάνοι/χα τά κάχασπρα φτερά χου 
"Ισκιο χής ρίχνει μήπως καί χά φλογερά 
Φ,λιά χού “Ηλιου κάψουν χή Κυρά χου.

Ή  θάλασσα άφροσχόλιοχη ξαπλώνεχαί
Μέ χά γαλάζια κυμαχα άνχικρύ χου-
Είν* ή καρδιά χου σάν τή θάλασσα πλατεία,
Κ»’ αιώνια κΰμαχα είν’ οί παλμοί χου!

Βέρα, μακρυά σχή χώρα χήν όνειρευχή,
S ' ενα χής Πάφου μαγικό ακρογιάλι 
Φιλεΐ αδιάκοπα ό Έ ρω ς χήν ψυχή 
καί χήνε σφίγγει σχή θερμή χου αγκάλη.

I. ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ

(Σημ. Έ λλ· Τ .)  ( Ή  Πάφος είναι μιά .εκ τών επαρχιών της 
Κύπρου ή δποία κατά τήν ΜυΘο)ογίαν θεωρείται ώς πατρις της 
"Αφροδίτης. Έ γτε δ & ε*  και Π αφ ία  ’Αφροδίτη).

Ο Ν ΕΙΡ Ο Υ  Π Λ Α Ν Η  
Γλυκά γλυκά κοιμήθηκα κόρη σχά γόναχά σου, 
μά χόχε όνειρεύθηχα κακία τήν άπιστιά σου

έχάριζες σέ άλλονε τά χόσα σου φιλιά 
άλλος βρισκόταν άπονη στή ώρηα σου αγκαλιά.

Έξύπνησα μέ τή καρδιά έκδίκησι γεμάτη 
γ.αχ’ είδα όλοζώνχανη χή δόλια σου άπάχη

Μά πάλι σάν άνχίκρυσα χά μάχια σου χσαχπίνα 
Μοΰπαν πώς είναι ψέμμαχα χά όνειρα εκείνα.

Α Υ ΓΟ ΥΣΤ Ο Σ ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΕ '

Σ  'Τ Η  ΓΙΟ ΡΤΗ  Σ Ο Υ

Μέ λαχτάρα τή γιορτάζω  
τή σημερινή γιορτή σου, 
κι' ας μήν έννοιωσες ακόμα 
είς τό βάθος τής ψυχής σου 
τή φωτιά όπου μου καίει 
τά  φαρμακωμένα στήθια.
Πίσχεψέ με, ’ είν’ αλήθεια  
Π ώ ς αγάπη σάν καί τούτη 
πώχω μέσα στήν ψυχή μου, 
δέν θ ά  σβύσχι, παρά μόνο, 
δχαν σβΰσχι κι’ ή πνοή μου.

Άθήναΐ Ν ΙΚ . Μ ΕΤΛΞΛΣ.

Κ Α Τ Α Ι Γ Ι Δ Α

Κλωθοπέφτουν άχέρια 
σχήν όρμή τού βογηά 
τ’ άνθοκλώνια. ’αχνοκέρια 
στή θλιμμένη βραδυά 
τρεμοσβύνουν χ’ αστέρια 
κι’ αλυχτούν χά σλυλιά...

V  ανθισμένα παρχέρια 
χαλασμός κι’ έρημιά!
Παν σέ ξένα λημέρια 
δειλιασμένα πουλιά 
—δειλινά καλοκαίρια 
στή βουβή λησμονιά!—

Τά καράβια στ’ άγέρια 
μ’ άπίωμένα πανιά 
οά δειλά περιστέρια 
στή θολή τρικυμιά..
2;τα μουντά άγριοκαίρια 
στού φτωχού-,τή σπηλιά 
μένουν δίχως δουλειά...

Μέ χ’ άφρόντιστα ταίρια 
ποΰ διψούν τά φιλιά, 
πάρι τοϋ πόνου χης πλέρια 
κι* ή ’δική μου καρδιά 
σχα χαμένα νυχτέρια, 
σχή οβυσμένη φωχιά!.

«ι kafekoz (Καλλοναΐος)

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

*Υπό τοϋ εκδοτικού οίκου I. Ν. Σιδέρη εξετυπώ- 
θησαν καί χυκλοφορινν τά «Διηγήματα» τοϋ γνω
στού συγγραφέως καί διευθυντοΰ τής «Π ινακοθή
κης» κ. Δημητρίου Καλογεροποΰλου. Περιλαμβάνει 
δύο μέρη μέ είκοσι εν ανεξάρτητα διηγηματάκια, 
παρμένα από τή ζωή τών ώμορφων νησιών μας και 
αϊτό αλλα μέρη, γραμμένα μέ τή γνωστή μαεστρία 
τοΰ συγγραφέως. Τ «  διηγήματα αυτά διακρίνει μιά 
απαλή ποίησις ποΰ δυναμώνεται σέ ώμορφες ζωντα
νές εικόνες καί μιά βαθειά πσρατηρητικότης τών χα
ρακτήρων καί συναισθημάτων τών διαφόρων ηρώων 
καί ήρωΐδων τών διηγημάτων, ώς ό 2ρως, ή θρησκο- 
ληψία. τό μίσος, ή συκοφαντία ή μετάνοια κλπ.

Τό κομψό αυτό βιβλιαράκι είναι άληθές άπόκτημα.



Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν ΙΑ
Ή  Δόκιμη ήταν κείνο τό άπόγευμα εξαιρετικά 

άνήσυχη. “Ενα καχό προαίσθημα βασάνιζε τήν 
καρδιά της. "Ενα κεφάλι, ποϋ τόσο ωραία στόλιζαν 
πλούσια μαΰρα μαλλιά, Εσκυψε πάνω άπό ενα πρό
σωπο παιδικό.

Δυο μάτια ποΰ άγρΰπνια βαθειά τά αύλάκοοσε, 
καρφωμένα πάνω στό πρόσωπο τοΰ μικροΰ, καιρο- 
φυλαχτοΰσαν ν ’άρπάξουν τό περαστικό σημάδι ποΰ 
θά τής χάριζε κάποια ελπίδκ.

Μά τά κλειστά μάτια δέν άνοιγαν κα! άπό τά 
μικρά χλωμιασμένα χειλάκια μόνο παράπονο πονε
τικό κυλούσε.

Μέσα στό σιωπηλό δωμάτιο τοΰ νοσοκομείου δ 
πόνος μονάχα βασιλεύει’ μονάκριβη παρηγοριά τοΰ 
μικρού άρρωστου είναι τό γλυκό γεμάτο συμπο- 
νειά χαμόγελο τής Δόκιμης, ποΰ πρωτάρα στή; άγρι
ες τρικυμίες τής ζωής, άγναντεΰει γιά πρώτη φορά 
μιά τόσο δύσκολη περίστασι.

Ξάφνου ένας Ανακατωμένος ή^ο; ά τ ό  σάλπιγγες 
ξυλοροκάνες·, σφυρίχτρες, έχοψε τή προσήλωσι της.

Τό σκυφτό κεφάλι σηκώ&ηκε καί μιά άγωνία 
ζωγραφίζεται στό πρόσωπό της.

Πάλι! ψιθύρισε, σάν καί χθές!....
Γρήγορα γρήγορα, έτρεξε νά κλείστ) τήν θύρα, 

ο θόρυβος εγινε άιταλώτερος. Τό κεφάλι έσκυψε λί
γο, τά μάτια ξανακαρφώθηκαν «άλι στό χλωμιασμένο 
πρόσωπο τοΰ μικρού, σ ’ ολίγο, ήχος άπό σάλπιγγες, 
άκούσθηχε κάπως καθαρώτερα.

Τό κεφάλι ξανασηχώθηκε. “Ενα χέρι απλώθηκε 
προφυλαχτικά και μέ προσοχή τράβηξε τό σχοινί τοΰ 
κουδουνιού.

Στό λεφτό πάνω, ό Γέρω Δημήτρης παρουσιάσ- 
θηκε, δ'χι λίγο ξαφνιασμένος άπό τό δυτατό κα! επί
μονο κουδούνισμα.

— Κυρα Μαγδαληνή τ! τρέχει;
— Πήγε ό Κώστας γιά τό γιατρό;
— Είναι ώρα ποΰφυγε, μά μείνε ήσυχη, δέν θ ’άρ- 

γήστ) νά τόν φέρη, ξέρει τά κατατόπια του.
— Είσαι βέβαιος πώς θά έλθη;
— Μάλιστα, ό κυρ Γιώργης, μοιάζει τοΰ μακαρίτη 

τοΰ πατέρα του, είναι πάντα πρόθυμος κα! καλός.
“Ακούσε κυρ Δημήτρη, κλείσε καλά τήν έξώθυρα, 

μπορεί νά ξυπνήση τό παιδί.

eO θόρυβος μόλις ακούεται1 πού κα! ποΰ, ενα δυ- 
νατώτερο σφύριγμα ή ενα σάλπισμα ξαφνιάζει τή 
Δόκιμη.

Δυό μισοσβυσμένα μάτια άνοιξαν ξαφνικά, τά 
χλωμιασμένα χείλη σιγοκινήθηκαν. Τό σκυφτό κεφά
λι χαμήλωσε περισσότερο, δλη ή προσοχή τής Δόκι
μης Ιουγχεντρώθηκ* στό άδυνατισμένο αύτό πρό
σωπά.

Ν ερό,..
Γρήγορα άρπαξε τήν έ'ίοιμη πορτοκαλάδα, τού 

έδωσε νά πιή. Μέ τόση λαιμαργία κατέβαζε τις γου
λιές, τό ποτήρι γρήγορα άδειασε.Έ να άνάσασμα’ πό 
άνακούφιση άκούσθηκε, τά μάτια αργά άργά μισο- 
κλειούσαν, ε α χεράκι πρόβαλε έξω άπό τά σκεπά
σματα. Ή  Δόκιμη τόπιασε στά χέρια της, τό χάϊ- 
δευψε τρυφερά. Μά πόσο έκαιε! Στό χάϊδευμα αυτό 
τά μάτια ποΰ σχεδόν είχαν κλείσει, άνοιξαν, ενα γλυ

κό χαμόγελο φάνηκε στά χείλη τοΰ μικροΰ. "Επειτα 
τό κεφάλι επεσε πλάϊ στό τό προσκέφαλο, τό χαμό
γελο έσβυσε, σφάλισαν τά μάτια, ή άναπνοή γινό
ταν δύσκολη λίγο λίγο.

Ταχτοποίησε ή Δόκιμη τό πϊΐδάκι στό κρεββατά- 
κι τοΰ πόνου μέ κάβε δυνατή προφυλαξι· τό πρόσω
πό του φωιίτθηκε τώρα μέ κάτι κοκκινάδες παρά
ξενες, σιγοαναστέναξε. Τ ό  χέρι τή; Δόκιμης άκούμ- 
πησε ελαφρά στό μέτωπο πάνω. Σάν φωτιά εκαιε. 
Γονάτισε άμέσως. Ά π ’ τή παρθενικιά της ψυχή μιά 
ολόθερμη κρυφή προσευχή βγήκε κα! μιά καρδιά 
ποΰ είχε φαρμακώσει ό πόνος κα! έκαμε συντρίμια 
μιά γερή άνεμοζάλη τής ζωής, πρόσφερε ταπεινωμέ
νη, κάθε παλμό της μαζύ μέ τή προσευχή εκείνη.

Μητέρα... Αρλεκίνο...
Μητέρα... Μητέρα...
Ή  Δόκιμη τινάχθηκε ολόρθη, τό παιδ! παραμι

λούσε. Τά χεράκια είχαν πεταχτή έξω άπό τά σκεπά
σματα, κάτι ζητούσαν νά πιάσουν.Σάν άγαλμα άιτό- 
μεινε ή Δόκιμη. Έ νας πόνος πρωτάκουστος ξέσχισε 
τά φιλοκάρδια της κα! μιά άγω> ία έσφιγγε τό λαι
μό της κάθε φορά πού τό παιδί επρόφερε τά 
λόγια εκείνα.

Γύρισε τά μάτια απελπισμένη κατά τή θύρα.
’Κεΐ ποΰ κύτταζε,εΐδε, άνάμεσα’πο τά γυαλιά τοΰ 

διπλανοΰ ποραθυριοΰ, νά περνά ό κυρ Νίκος μέ τά 
χέρια φορτωμένα πό ψώνια.

’Ή ξερε πόσο ήταν πλούσιος, μά ήξερε άκόμα 
πόσο ήταν τσιγκούνης.

Χωρίς καλά καλά νά συλλογισθή τ! έκανε, μ’ δλο 
ποΰ τό ψιλό νερόχιονο άκόμα έπεφτε, άνοιξε τή 
θύρα κα! ετρεξε νά τόν άνταμώση.

— Γιά τήν άγάπη τοϋ Θεού, ενα παιχνιδάκι, έχετε 
τόσα άνείψια- ενα παιδ! σβύνει κα! τό ζητάει. 
— Κα! σύ τό ζητάς γιά κείνο; Νά σού πώ πολύ ώμο- 
ρφο μεσίτη διάλεξε.Τί λες; Δέν έρχεσαι νά τό πάρη;.

Τινάχθηκε ή Δόκιμη π 'σω , ορθάνοιχτα τά μάτια 
της τόν κυττοΰσαν κατάμματα, κάη θέλησε νά τοΰ 
άπαντήση μά δέν πρόφθασε.

"Ένα μεγάλο μαύρο σκυλ! μέ γαυγίσματα χαράς 
πηδούσε σιμά της. Ή  Δόκιμη γνώρισε τό σκυλ! κα! 
στή καρδιά της, ποΰ ξάφνου λυσιάρικη μπόρα ήταν 
έτοιμη νά ξεσπάση, χύθηκε ή γαλήνη.

Στή στροφή τού δρόμου είδε νά έρχεται ό κυρ 
Σπΰρος μέ τά δύο του παιδάκια.

Δέν έχω άνάγκη, άπό τό παιδνίδισας κρατήστε το 
κυρ Νίκο.

Καί τόν άφησε σύξυλο χωρίς κάν νά τόν χαιρε- 
τήσΐ]. Ό  άλλος δέν άργησε νά πλησιάστ] κα! ή Δ ό 
κιμη ποϋ τόν περίμενε διέκρινε, μά μέ τι χαρά πρω 
τάκουστη, πώς τό ενα ’πό τά παιδιά κρατούσε ένα 
στρατιωτάκο.

Κ ύρΣπΰρο τ ’ όρφανό πεθαίνει, νά είχα ένα παιχνί
δι! δέν φαντάζεσαι πώς τό ζητά.

Ό  κυρ Σπύρος χαμογέλασε γλυκά καί χωρίς δεύ
τερο λόγο, πήρε τό στρατιωτάκο τοϋ παιδιοΰ του 
κα! τόν έδωσε στή Δόκιμη.

Έ ν α  βιασβικό ευχαριστώ, καί ή Δόκιμη έτρεξε 
εις τό νοσοκκμεΐο.

* *

Μισολαχανιασμένη στάθηκε σιμά στό μικρό. Τ ά  
μάτια του είχαν άνοίξειμά ήσαν σβυστά χωρίς λάμψι, 
έσκυψ3 ή Δόκιμη καί μέ λαχτάρα άκροάσθηκε πόσο 
άργά καί π όσι αδύνατα άνάπνεε, Α νάμεσα στά χε
ράκια ποΰ ήσαν πεσμένα στό σεντόνι πάνω, τοπο
θέτησε τό στρατιωτάκο προσεχτικά.

Σαν νά είχε τή δύναμι, αύτό τό άψυχο ξυλένιο 
στρατιωτάκι νά χαρίζη τή ζωή, τά δάχτυλα κλείσθη- 
καν δυνατά, τά μάτια τά φώτισε μιά δυνατή άλλό- 
κοτη λάμψι χαμογέλασαν τά χειλάκια. Μά αύτό ήταν

διαβατικό καί τά μάτια έχασαν πάλι τή λάμψι τους, 
σβύσθηκε τό χαμόγελο, μόνο τά χέρια κρατοϋοαν 
σφιχτά, πολύ σφιχτά, τό στρατιωτάκο.

Σιγοτινάχθηχε λίγο τό πονεμένο του κορμάκι κάτω 
πό τά σκεπάσματα' τό κεφαλάκι έιτεσε λ ίγ » πλάγια. 
"Αρπαξε τρομαγμένη ή Δόκιμη τό κουδ <ΰνι κα! 
σήμαινε.

— Μοΰ φαίνεται πώς έφτασα άργά.
Γύρισε λαφιασμένη ή Δόκιμη νά Ιδη ποιός τής 

μιλούσε. 'Ο  γιατρός ήταν δίιτλα της.
— Γ ιατρέ; Ά ρ γ ά  είπες ; Χάθηκε τό παιδί ;
— Ά ρ γ ά  πολύ... κυρά Μαγδαληνή.
— Δημήτρη Δημήτρη φώναξε τόν παππά, φώναξε 

τού παππά γρήγορα,
— Τοΰ παππά ; Γιατί άδελφή μ ου ; Ό  μικρός δέν 

έχει άνάγκη άπό πνευματικό γιατ! έχει ένα.
— Π οιόν ; κα! κύτταζε κατάμματα τό γιατρό.
— Ποιο πνευματικό έχει γιατρέ ;
Τυΰ γιατρού τό χέρι σηκώθηκε, κάτι τής έδειξε 

κοντά στό βάθος τού δωματίου.
Γύρισε ή Δόκιμη νά Ιδη τά μάτια της άντίκρυσαν 

τόν ’Εσταυρωμένο που κρεμώταν στόν τοίχο.

Στό κρεββατάκιτοΰ πόνου δίπλα, σκύβει δ γιατρός 
μονάχα, λες κι’ ενα δάκρυ τρέμοσβύνει στά μάτια 
του. Π άρα πέρα ή Ή γουμένη μέ δύο τρεις άλλες 
καλόγρηες προσπαθοΰν νά λιγοστέψουν τόν μεγάλο 
πόνο μιάς ψυχής, πού γιά πρώτη φορά έβλεπε μιά 
ζωή νά σβύνεται μπροστά της. "Ε ξω  άκούεται ήχος 
μουσικής ποΰ τήν συνοδεύει ενας θόρυβος άπό σάλ
πιγγες σφυρίγματα κι’ οχλοβοή μεγάλη. Κανόνια 
άκούονται σέ λίγο νά πέφτουν

Περνά δ χρόνος. Στό πέρασμά του μιά ζωή εδιά- 
βηκε, κρατώντας γιά μονάκριβη της παρηγοριά 
μικρό ξυλένιο στραΤ.ώτη.

Γ. Α Ρ Γ Α Λ ΙΑ Σ

ΑΠ Ο ΣΠ Α ΣΜ Α ΑΠΟ ΡΩ Μ ΑΝ ΤΣΟ

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Ε Ν Ο Σ  Α Θ Ω Ο Υ
(Καινούργιο βιβλίο τοΰ χ. Γιάννη 
Ζήρα— Αγχα&ιώτη πού βγαίνε» σέ 
λίγο προλογισμένο άπΓ τό διαπρεπή 
Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Montpellier κ Louis Roussel)

Πάλι πήρε τό λόγο ή φωνή τής ψυχής μου.
«Τί σ ’ ωφελούν τάκλάμματα κακομοίρη, τί τ’ άνα- 

στενάγματα, ; νά ή ευκαιρία νά πραγματοποίησης 
εκείνο ποΰ πολλές φορές είχες σκεφτεϊ. “ Ενα τέτοιο 
κορμί σάν τό δικό σου τί τ ’ αφήνεις πειά στή ζα>ή ;
τώρα σάν βραδυάσει πάρτοκαί ρίχτο χωρίς νά σέ ίδή
μάτι ανθρώπου, σέ κανένα άπόμακρο χαντάκι' εμπρός 
λοιπόν τί περιμένεις; σοΰ έκανε τόσα μεγαλύτερα 
κακά ποΰ δέ θά είναι τίποτα μπρος σέ δαΰτα αύτό 
ποΰ θά τοΰ κάνης έσύ».

Έ ν φ  πάλευαν απεγνωσμένα μέσα μου τά διάφορα 
συναισθήματα άκουσα τό μωρό τής Θάλειας νά κλαυ- 
θμηρίζη/ϊνοιξα ευθύς τήν πόρτα τής καμαρούλας ποϋ 
τώχαν κλεισμένο. Μόλις μ’ άντίκρυσε έκλαιγε πειό 
δυνατά άκόμα, λές καί μέ παρακαλοΰσε ρίχνοντας μου 
κατά πρόσωπο χίλιες δυο άκατονόμαστες βρισιές μέ 
τή δικίά του γλώσσα, Τό προσωπάκι του κόκκινο, κα- 
τακόκκινο, τά μάτια του πεταγμένα έξω, τά μάγουλά 
του φουσκωμένα, τό κεφαλάκι του μαλακό σάν νάταν 
καμωμένο άπό προζύμι φαινότανε πώς ήταν κυλι- 
μένο στους μικρούς του ώμους καί τό δλον του ήτανε 
μισοφτιασμένο άκόμα προξενώντας τήν αηδία σ’ αυτόν

ποϋ έριχνε τά μάτια άπάνω του. Τό κυττοΰσα, τό 
κυττοΰσα χωρίς νά βγάζω τά μάτια του άπό δαΰτο, 
κι’ δσο περισσότερο στύλωνα τά μάτια μου άπάνω 
του τόσο πειό πολύ πειθόμουνα πώς μοΰ μοιάζει κα- 
ταπληχτικά.

Ή  ίδια φωνή άκούστηκε τότε άπ’ τά έγκατα τής 
ψυχής μου.

«Παιδί σου είναι άθλιε, τό σπλάχνο τό δικό σου 
δέν τό σφίγγεις στήν άγκαλιά σου ; δέν τό φιλεΐς ; 
ή πατρική λαχτάρα δέ σέ κεντάει, δέ σέ σπρώχνει νά 
τό πάρης' τά χέρια σου. νά τό χαϊδέψης; εμπρός λοι
πόν τί κάθεσαι ; τί περιμένεις ;»

Αύτό ήτανε σωστό ποϋ μούλεγε ή φωνή. Τό παιδί 
μου, ναί τό παιδί μου ήτανε καί έγώ ούτε κάν τό φί
λησα, ούτε ένα γλυκόλογο δέν τοΰ είπα' τί σκληρός 
άλήθεια πατέρας ποΰ είμαι ! ’Έσκυψα πρώτα τό κε
φάλι μου καί σιγά σιγά δλο τό κορμί μου τ’ ακολού
θησε. Τό μωρουδάκι σά νάκουσε τήν πρόθεσί μου 
έ'παψε στή στιγμή τά κλάμματα. Βάζω τότε τά χέρια 
μου γύρω άπό τό σφιχτό φασκκομένο κορμάκι του 
καί πασχίζω νά τό σηκώσω ν’άφήσω στό μέτωπό του 
τό πρώτο πατρικό φίλημα. "Αχ ! τήν ’ίδια δμως στιγ
μή ποΰ πάσχιζα νά εκτελέσω τό σκοπό μου μία άλλη 
άκατανόητη δΰναμι μ’ έκαμε νά τό πετάξω άπ’ τά χέ
ρια μου λές καί τό σωματάκι του ήτανε πυρωμένο 
σίδηρο "Οχι, δέν ήτανε σωστό νά κάμω έ'να τέτοιο 
πράμμα εγώ, νά φιλήσω ποιόν; αυτόν ποΰ έσπειρε τήν 
καταστροφή στό σπίτι μου, ν’ άγκαλιάσω εκείνον ποϋ 
ορθώνοντας τό μαϊμουδίστικο τό γέλιο, τό κωμικό 
παράστημά του βάλθηκε νά μέ χωρίση άπό τή γυ- 
ναΐκά μου, '  ά χαϊδέψω έγώ τό μισαρό αύτό συνω
μότη ποΰ σφινωμένος στά σκοτεινά ]3άθεια τής κα
κίας τής μάννας του, ύφαινε όλόκρυφατήν ποιο φριχ- 
στή συνωμοσία εναντίον μου παίρνοντας γιά συμμά
χους του δλες τές μικροαδυναμίες μου. Ποτέ, δχι δέ 
θά  τό κάνω γιατί θάναι τό ίδιο σά νά μολογοΰσα μό
νος μου τήν ένοχή μου, σά νάλεγα στόν κόσμο: 'Ο ρί
στε κύριοι κυττάχτε με καλά ξέρετε ποιός είμαι ; εί
μαι ό πατέρας τοΰ παιδιοΰ τής γυναικαδέρφης μου, 
είμαι ένας ποΰ θέλει νά νομιμοποίηση τή διαφθορά 
του διαλαλώντας τήν πατρότητα τοϋ μωροϋ».

Τόν μικρό φαίνεται πώς φοβήθηκε καίρίχτηκε σέ 
γοερά κλάμματα τόσο ποΰ κόντευε νά σκάση άπό τό 
κακό του’ καί έγώ δέν άκουα τίποτα, έπρεπε ό φταίχ
της νά τιμωρηθή παραδειγματικά, έπρεπε νά λήψη 
μ’ όποιοδήποτε τρόπο άπ’ τή μέση κι’ έτσι ή συχα- 
μερή του παρουσία νά πάψη θυμίζοντάς μου τά βρω 
μερά μου περασμένα' τά χέρια κινηθήκαν τότε σπασ- 
μωδικά πάνω στήν κούνια τοΰ μωροϋ κι’ άρχισαν νά 
πασπατεύουν σάρκες ακανόνιστες, μαλακές, σά λά
στιχο, σάρκες πετώντας μακρυά τής κουβέρτες καί τής 
φασκές ποΰ έμπόδιζαν τό σκοπό μου. “ Ενα ελαφρό 
τικ τΐκ τίκ, σάν γρατσούνισμα ποντικού σέ σανίδα, ή 
καρδούλα τοΰ μωρού βάλθηκε νά μ’ άνακόψη γιά 
λίγο τό έργο μου, μά γώ άπό τίποτα δέν μποροΰσα 
νά κρατηθώ.

Νά ’πάρ’ ή οργή, είχα φαίνεται προχωρήσει παρά 
πάνω άπό κεΐ ποΰ ήθελα καί τό κατάλαβα γιατί σέ 
κάτι πολύ υγρό άκούμπησαν τά χέρια μου, ήταν 
τά χείλια τοΰ μωροΰ πού ξαφνικά μοΰ τάγλειψαν. 
Μοΰ φιλοΰσε τά χέρια ! Τάχα άπό εύγωμοσυνη γι’ 
αύτό ποΰ πάσχιζα νά κάνω γλυτώνοντάς το έτσι 
άπό τήν αιώνια ντροπή ποΰ γΐά πάντα θά είχε σά 
νόθο πούτανε, ή μήπως μ* εκλιπαρούσε νά μή τοΰ 
στερήσω αύτό ποΰ έγώ ό ’ίδιος τοΰ χάρισα τ’ αξέ
χαστο εκείνο βράδι...

"Οχι δέν ήθελα ν ’ ακούσω τίποτα, ό ανεπιθύμητος 
αύτός κύριος, ό ενοχλητικός επισκέπτης ποΰ μ’ άδιαν- 
τροπίά τρύπωσε στό σπίτι μας έπρεπε νά,.,δχι δέ 
διστάζω νά τό ειπώ, νά πεθάνρ έπρεπε.

το



’Ά  ! αύτό κι’ εγώ γύρευα τόση ώρα, τόσο δά elvat 
τό λαιμάκι του καί τό περίεργο ποΰ ίσα ϊσα μούρ- 
χεται στό χέρι μου, ούτε καί παραγγελία νά τό είχα.

’Έφτανε τώρα ενα αλαφρό σφίξιμο τοϋ χεριοΰ 
μου γιά νά κλείσει γιά πάντα τά μάτια τ,ό ανθρω
πόμορφο αυτό μικρό τέρας ποΰ βάλθηκε νά κατα- 
στρέψη δ,τι έγώ μέ χίλιους δυό κόπους πάσχιζα νά 
ξαναφέρω στή πρωτεΐνη του τροχιά.

’Έλα, έ'λα μικρούλη μου γίγαντα ετοιμάσου νά 
φΰγης άπό δω, πήγαινε άλλου νά δράσης, δέ σέ χω
ράει πειά τό σπίτι τό δικό μου. Καί σά νά κατάλαβε 
τί τοϋ είπα μ’ απάντησε μ’ ένα βραχνό νανούρισμα 
ποΰ ποιος νάξερε τί νά σήμαινε, ενώ κάτω άπ’ τό 
χέρι μου τό λαρυγγάκι του άνεβοκατέβαινε.

Νά λοιπόν κΰριε μικρέ πώς τιμωρούνται δσοι πα
σχίζουν μαζί μου νά τά βάνουν.

Κι’ ενώ ήμουνα έτοιμος νά σφίξω λιγάκι τό χέρι 
μου γιά νά τελειώσουν δλα μΐά σπαραχτική φωνή 
ακούστηκε νά μέ καλεΐ «Κΰριε κΰριε τρέξε πρός 
Θεοΰ γιατί ή Λίζα....»

Αυτό ήταν αρκετό γιά νά μοΰ παραλΰση ολόκλη
ρο τό κορμί μου καί στή στιγμή ή έκδίκησι ποΰ κα
τάκλυζε τά στήθεια μου νεκρώθηκε καί τά χέρια 
μου αδύνατα ξεκλειδωμένα παράτησαν τό λαιμάκι 
τοΰ μωροϋ.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΖΗ ΡΑΣ
Άγκα ίιώτης

HV[ Ι Σ Ο Σ

Χ θές τό βράδυ συνήντησα τήν άσχημότερη γυναίκα 
σέ μιά παράμερη γωνιά ενός πάρκου, λίγες γαζίες 
ποΰ έκρέμονταν άπό τούς αδύνατους μίσχους των 
έχλώμιασαν καί έπεσαν στό υγρό χώμα καί της συνε- 
πήρε ή λάσπη. ’Ακόμα καί ή φωτισμένη γραμμή ποΰ 
έπερνοΰσε μέσα άπό τή φαλάκρα τοΰ άντικρυνοϋ δέν
δρου, δπως έ'πεφτε άπάνω της, μοΰ φάνηκε σαν νά 
ήθελε νά αποφυγή τό πρόσωπον άπό άηδία.

Αύτή ή γυναίκα ποΰ έζοΰσε μαζύ μας, πολλοί 
λίγοι θά έπρόσεξαν τήν άσχημιά της, άφοϋ ήρχετο 
καί σέ μέρη γελαστά, δπως είνε ενα πάρκο.

'Ό ταν πέρασα κοντά της ένοιωσα ν’ ανατριχιάζω. 
Κάτι έ'πνιγε μέσα στήν άποκρουστικότητα τών χεριών 
της" ήταν έ'να γραμματάκι. "Οταν σέ λίγο τό πέταξε, 
μέ πείσμα, πίσω άπό τή ρίζα κάποιου χαμόκλαδου, 
τό φτωχό δενδράκι μαράθηκε. Έσκυψα, τό πήρα και 
διάβασα.

« . . » Τά γλυκά μεγάλα μάτια σου μοιάζουν σβώ 
λους ινδιάνικης ζάχαρης καί τά χείλη σου κεράσια 
ποΰ έγνώρισαν μόνο τήν άνοιξι. Τό χαμόγελό σου 
είνε ή ώραιότερη πινελιά είς τό γοητευτικό πορτραϊτό 
σου, ένα πορτραΐτο ποΰ τό έτράβηξε ό Θεός, μέ τό 
μεγάλο χέρι τής Δημιουργίας.

Τ ά  μαλλιά σου μοιάζουν μία ξανθή θάλασσα ρόδων 
καί κυματάκια της τά ροδοπέταλλα, άχός της τό ώραϊο 
μίλημά σου, άνάσασμα καί φλοίσβος μαζύ ποΰ ντιν- 
τινίζη σά μιάν υπερκόσμια συμφωνία κάποιου ύπερ- 
συνθέτου. Τό στήθος σου μιλεΐ τήν ώμορφη γλώσσα 
τοΰ έ'ρωτα καί οι λακκίσκοι τών παρειών σου εινε τών 
χαρίτων, ένεδρα . . . »

Ά ποσβωλομένος έμουρμούρισα:
— ’Αγάπη ! ..  .
Κάποια δύναμις ποΰ δέν πρέπει νά τήν ζητήσουμε 

εδώ κάτω, κ’ έστρεψα πάλι στήν άσχημη γυναίκα. Κ ’ 
έδιάβασα καθαρά στό πρόσωπό της.

— Μίσος . . .
Ώ , Δέν είνε τίποτε βαρύτερο ποΰ νά μάς άσχημί- 

ζη περισσότερον άπό τό μίσος ποΰ άκολουθάει τόν 
Έ ρ ω τ α  . . .

ΜΙΝΩΣ Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Η Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ  Τ Ο Υ  Δ Α Ν Ε ΙΟ Υ  

ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟ Ι  Μ Α Σ  Ο ΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ Ι

Ή  καταπληκτική’ επιτυχία τοΰ Εθνικού Π ροσφυ- 
γικοΰ Δανείου είς τό εξωτερικόν, καλυφθέντος έν μιά 
ήμερςι μάς οδηγεί είς τά έξης συμπεράσματα.

Έ ν πρώτοις μαρτυρεί τήν οικονομικήν άνθηρότη- 
τα τής χά>ρας, ή όποία παρά τούς παντοίους κλονισ-

Ο κ. I, Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

μούς τούς οποίους τελευταίως ύπέστη, ευρίσκεται είς 
οίκονομικήν κατάστασιν τοιαύτην ώστε είς την χρη
ματαγοράν τοϋ Λονδίνου, άποτελοΰσαν ώς γνωστόν 
τό βαρόμετρον της οικονομικής ζωής καί κινήσεως 
έν γένει σύμπαντος τοΰ κόσμου, νά υπερκαλυφθώ τό 
δάνειον τοΰτο, τό όποιον Υποδεικνύεται ούτα>ς ό'χι 
μόνον φιλανθρωπικόν άλλά κα! άσφαλεστάτη τοπο- 
θέτησις κεφαλαίων.

Κατά δεύτερον λόγον δέον νά έξαρθή ή μεγίστη 
συμβολή εις τήν επιτυχίαν τοΰ δανείου τούτου τών 
διαχειρισθέντων τό ζήτημα Οικονομολόγων μας κ. κ. 
’Αλ. Διομήδους διοικητοΰ τής Εθνικής τραπέζης τής 
Έλλλάδος, Δροσοπούλου συνδιοικήτοΰ αύτής καί τού 
κ. Άνδρεάδου καθηγητοΰ τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστη
μίου, οι όποιοι διά τής λίαν δεξιάς διαχειρίσεως τοϋ 
δλου ζητήματος τοΰ δανείου καί τών σοφών συνδια- 
σμών τούς όποιους είσηγήθησαν είς την Οικονομικήν 
Επιτροπήν τής Κοινωνίας τών εθνών και τούς Οικο
νομολογικούς κύκλους τής Εύρώπης έδημιούργησαν 
τοιαύτην ευμενή άτμόσφαιραν ώστε νά ύπερκαλυφθή 
τό δάνειον άμα τή έκδόσει του καί είς εποχήν μάλι
στα κατά την οποίαν, έκδοθέντος μόλις πρό ολίγου 
τοΰ μεγάλου γερμανικού δανείου δύναται της είπεΐν 
έσπάνιζε το χρήμα.

Ή  «Ελληνική Τέχνη,» καίτοι μη ειδική νομίζει δτι 
διερμηνεύει τήν γνώμην τοΰ Πανελληνίου, έκφράζουσα 
τήν άμέριστον ευγνωμοσύνην της πρός τούς τιμώντας τό 
Ελληνικόν δνομα δημιουργούς-είναι ήκυριολεξΐα-τής 
πρωτοφανούς είς δλον τόν κόσμον επιτυχίας, τοΰ- 
δανείου.

ΤΕΧΝΗ

Ε Υ Θ Υ Μ Η  Σ Τ Η Λ Η  

«Ε  TE M P O  P E R D U T O »
Άπό τήν ανεξάντλητη άνεκδοΐολογ(ι 
τοΰ κ. Γρήαα Τραυλόν.

Δέν αρκεί σήμερα νάχη κανείς πολλά ν.εφτα, κα
ράβια ή παλάτια γιά νά μπορή νέ λέη πώς είναι τέ
λειος τζέντελμαν καί γιά νά μπορή νά είναι εύπρόσ- 
δεκτος σέ κάθε σαλόνι, σέ συναναστροφές καί σέ κο
σμικές συγκεντρώσεις.

Είναι μεγάλη άλήθεια ή άποφθεγματική αύτή 
φράσις τοΰ μεγάλου Κορσικανού δτι τό χρήμα κάνει 
τούς πολέμους άλλά δέν μπορεί νά κάμη καί τό γαϊ
δούρι άνθρωπο.

Ά π ’ αυτές τής σκέψεις επηρεασμένος ό σιορ Πί- 
πης κατέβηκε στ’ Αργοστόλι Τμέ άπόφασι νά άλευ- 
ρωθη μέ λίγες φιλολογικές γνώσεις καί μέ λίγη μου
σική, χωρίς ό δυστυχής νά δίνη καμμιά σημασία στό 
σοφό deve nascere per essere,

’Έστειλε λοιπόν τήν χονδροκομμένη χίορίάτισα 
ΰπηρέτριά του στό μοναδικό αντιπρόσωπο τής με
γάλης τέχνης τοΰ Απόλλωνος μαλτέζον μουσικοδι
δάσκαλον καί πρώην τριτοβάθμιον καθηγητήν τών 
μαθηματικών σΐόρ Don Basilio, ό όποιος σοΰ θύ
μιζε τόν ήρωα τής κωμωδίας τοΰ συμπολίτου μου 
Μπάμπη Άννίνου «Ζητείται υπηρέτης» καί τόν 
αστυνόμον τοΰΤσπανικοΰ κωμειδυλλίου«Grand’ Via.» 
Στήν επιθυμία τοΰ νΐόπλουτου άφέντη ό Don Basilio 
έτύλιξε τό λαιμό του μέ τό μακρύ μποξά του, πήρε 
τήν ακαθορίστου χρώματος δμπρέλλα του καί σκουρ- 
δουμπελώντας σπεύδει νά τεθή στή διάθεσι τ’ άφέν- 

τη·Συνεφωνήθη έ'νας ικανοποιητικός μηνιαίος μισθός 
καί άπό τής ημέρας εκείνης άρχίνησε τό σακριφίτσιο. 
"Οσο καί αν έ'σπαε τά στήθεια του ό δυστυχισμένος 
ό D on Basilio ήτανε αδύνατο νά μεταδώση στά 
δάκτυλα τόν σιορ Πίπη τήν άτζελιτά ποΰ έ'πρεπε 
γΐατί ή αρθρώσεις τών δακτύλωνέ του είχανε σκλη- 
ρύνει άπό τό κουπί καί άπό τό πλύσιμο τσή κου
βέρτας καί τοΰ στόκκολου, άπηλπισμένος δέ ό δάσκα
λος καί σάν κεραυνόπληκτος άπό τόν άρρυθμο θόρυ
βο τοϋ μαθητόΰ του ποΰ έξετέλει κάποιο μινουέττο 
έπλασε τό κεφάλι του καί έφώναξε :

— Per D io ; basta ! ! C lie  tem po e questo ? 
καί κάποιος διαβάτης ποΰ πέρναε, γνωστός υπαί
θριος συντάκτης άσυναρτήτων ερωτικών επιστολών 
άκούσας τόν άγανακτοϋντα Don Basilio, συνεπλήρωσε 
άπό τοϋ ανοικτού παραθύρου :

—  Ε  tempo perduto

E P O S  Κ Α Ι Ε ΙΙΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΪΣ

Πόσοι θίασοι συνεταιρικοί δέν έναυάγησαν σέ μιά 
επαρχιακή πόλι γιατί ή πρωταγωνίστρια, ύπήκουσα 
είς τήν φωνήν τής καρδιάς της, ήκολούθησε τόν 
εκλεκτόν αυτής, άφίνουσα τούς δυστυχισμένους της 
συναδέλφους άπένταρους, άγνώστους καί χωρίς νά 
μποροΰν νά συνεχίσουν παραστάσεις γιά νά εξοικο- 
νομίσουν τουλάχιστον τά έ'ξοδα τής επιστροφής των: 
Π όσα χρηματικά κεφάλαια δέν έπήγανε χαμένα διότι 
έστήριξαν τήν έκμετάλλευσίν των ε7ς τήν έλαφράν 
καρδίαν μιάς ώραίας πρωταγαινιστρίσς ή καί είς τις 
βαρείες τουαλλέτες καί γάμπες μιάς δευτεραγωνι- 
στρίας καί. καί. . . . !

Πόσοι παλαίμαχοι έντιμοι ηθοποιοί δέν έξαρτούν 
τήν ζωήν των άπό τής ιδιοτροπίες ενός άμαΰοΰς καί

Π

ελεεινού γυναίου πόΰ ή ανάγκη τό επέβαλε είς πρω
ταγωνιστούν άστρον.

Είναι τόσα τά παραδείγματα ποΰ δέν θά έφθαναν 
ή σελίδες τοϋ Σεβάχ θαλασσινοϋ»γιά νά έξιστοριθοΰν 
τά βάσανα πολλών δυστυχισμένων θεατρικών επιχει
ρήσεων. Καί δλα αύτά ΰποννοεΐται ότι τά δημιουρ
γούν συνιθέστατα παρείσακτες στή θεατρική οικογέ
νεια θ  ε ο π ο ι έ ς, τώρα δμως τελευταία, χάριν του 
θρύλλου τής ιστορίας, ποιος ξέρει τίνος, έλαβε χώραν 
παρόμοιον γεγονός καί δει άπό καλλιτέχνιδα ήτις 
έ'χαιρεν άμέριστον τήν έκτίμησιν καί συμπάθειαν τοϋ 
τύπου καί τοΰ θεατριζομένου κοινοΰ.

Καί γιά νά είμαι συντομώτερος μπαίνω στό ρω- 
μάντσο μέ ήρωΐδα τήν πρωταγωνίστρια τοΰ θιάσου 
Βεάκη— Νέζερ κ. ’Αθανασία Μουστάκα καί τής οποί
ας ό αισθηματικός και ύπανάπτων ίσπανοερωτι- 
κός βεζούβιος, έξέσπασεν παρά τάς δχθας τής Μακε
δονικής θαλάσσης καίσυγκεκριμένως είς τήν γραφικήν 
πόλιν Καβάλλα. 'Ο  εκ τής άναφλέξεως τοΰ πυρίνου 
αύτοΰ βεζουβΐου βόμβος ήτο τόσος, ώστε έφθασε καί
μέχρι τής άδιακρίτου ακοής μας:

❖ ❖* ρ
Είς τήν Καβάλλα καί εις τό θέατρον Τεμερτζή«Ό -

λύμπια» άπό μηνός ευρίσκεται ό θίασος Βεάκη— Νέ
ζερ, ό όποιος, χάρις εις τήν φιλομουσίαν τοΰ έκεΐ 
κόσμου, έπήγαινε θαυμάσια, τήν δέ 29 π. μ. τό με
γαλοπρεπές πρόγραμμα τού θεάτρου αύτοΰ άνήγγιλε 
διά τό βράδυ εκείνο τήν Κυπριακήν τραγιοδίαν τοϋ 
Σαίσπηρ «Ό θέλλον» "Ολα έπήγαιναν καλά καί εύ- 
χαριστημένοι ηθοποιοί, φίλοι καί συγγενείς έπαιρ
ναν τό φάϊβ-ο-κλόκ τεΐ εις τό καφφενεΐον τοΰ θεά
τρου κατά τό χιονοσκεπές εκείνο απόγευμα.

Τί έγινε! πώς δέν έφάνη ακόμη ή κα Μουστάκα; 
Έ ρω τά  ό κ. Βεάκης.

—  Ποιος ξέρει μπορεί νά βγήκε περίπατο μέ τόν 
Σκουρλέττην. Ά παντά κάποιος.

— Πώς, εΐν’ εδώ ό Σκουρλέττης;
Έ άν έπιτρέπιονται αί παρεκβάσεις, μέ τό πρόσω

πον αύτό ή ήρωΐς μας έγνωρίσθη περισσότερον τοΰ 
συνήθους έν Θεσσαλονίκη, δταν ό θίασος έ'διδε πα
ραστάσεις είς τό έκεΐ θέατρον «Πάνθεον» τοΰ πα
λαιμάχου ήθοποιοΰ Φίλιππα Άπέργη, ό δυστυχής δέ 
αύτός, γνώστης τής υψηλής τέχνης τής παιγνιοχαρτι- 
κής δέσμης, μή άντέχων είς τήν μαγεύουσαν γλυκύ- 
τητα τής πρωταγωνιστρίας, έτοποθέτησεν άσυναισθή- 
τως τόν έαυτόν του είς τό τραίνο καί ιιΐά καί δύο 
φθάνει τήν προηγουμένην τής άναπαραστάσεως τής 
Σαιξπηριανής τραγωδίας, είς τήν γείτονα τής πατρί- 
δος τοΰ Φιλίππου, καί ώς άλλος Μεγαλέξαντρος 
σώζει τήν Δεισδαίμονα (Μουστάκα) άπό τήν έπικει- 
μένην θυριώδη έκδίκησιν τοΰ Όθέλλου (Βεάκη).

—  Τ ά μάθατε: ή σπητονοικοκυρά τής Αθανασίας 
τήν έ'διωξε άπό τό σπήτι, γιατί— λέει είχε άνοίξει 
τήν πόρτα τοΰ δωματίου της καί τήν είδε μέ τόν 
Σκουρλέττη καί λοιπά, ενώ αύτή είχε νοικιάσει μο
ναχή της τό δωμάτιο.

—  Καί τώρα ποΰ πήγε;
—  Στό ξενοδοχείο.
—  Πετάξου νά δής τί γίνεται, ή ώρα είναι όχτώ- 

μιση. * *
♦

—  Ά σ τ α  κύριε Βεάκη.
—  Τί μο)ρέ,...’μίλα.
—  ’Έφυγε γΐά τή Θεσσαλονίκη ! Μοΰ τώπε έ'νας 

υπάλληλος τοΰ συμβολαιογράφου.
Ακόμη μ]α παρέκβασις :
Ή  διακεκριμένη καλλιτέχνις καί άποστάτις Ά θ . 

Μουστάκα είχε— δέν έ'χει πειά— έ'να ώραϊο οικόπεδο, 
αξίας 70— 80 χιλιάδων δραχμών είς τό άερόλουστον 
τέρμα τής όδοϋ Άχαρνών, παρά τόν «Φάρον» έπε- 
σκέφθη δέ τόν συμβολαιογράφον αυτόν Καβάλλας



διά ν* άποξενωθή παντός δικαιώματος νομής καί 
κατοχής έπί τοΰ ώς άνω οικοπέδου της— συνορεύον
τας άνατολικώς μέ δημοσίαν όδόν, άρκτικώς κλπ. 
υπέρ τοϋ έκπσρθητοϋ τοΰ καρδιακού της φρουρίου, 
Σκουρλέτη.

Φθάνει ή ώρα ποΰ πρόκειται νά διαδραματισθή 
τό μεγαλούργημα τοΰ Σαίξπηρ, κατά τό όποιον μέ 
τόσην δΰναμιν παρουσιάζονται τά αισθήματα τής 
γενναιοψυχίας, τής συκοφαντίας, τής ζηλοτυπίας τής 
αγνής αγάπης, τής μεταννοίας και τής τιμωρίας, οπό
τε από τοΰ προσκηλάου ό κ. Βεάκης αναγγέλλει τάδε :

—  ’Αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι. Ή  πρωταγωνί- 
στριά μας άπήχθη καί είς τόν ρόλον τής Ένετής 
εύγενοΰς Δεισδαιμόνας θά έμφανισθή ή Κα Λόλα 
Λεάνδρου.

Ταΰτοχρόνως δ πρό ολίγων ήμερων εορτάσας τήν 
τρίτήν ίσως είκοσιταετηρίδα του Διονυσάκης Πλέσ- 
σας καί γεννήτωρ, έφρόντισε ν’ άπαλλάξη μέ τρόπο, 
τόν θίασον άπό τό άχθος τοϋ βεστιαρίου τής λιπο- 
τάκτιδος κόρης του, φορτώσας τοΰτο και τό σώμα 
του είς ένα βαγόνι τοϋ τραίνου ποΰ έφευγε τήν 
ώραν εκείνην διά Θεσσαλονίκην;

Δέν κακίζουμε βέβαια, τήν πάντοτε συμπαθή 
Ά θαν. Μουστάκα διότι εχει δλα τά δικαιώματα άπό 
τό εΰγενές καί προηγμένον επάγγελμα τής ήθοποιοΰ 
νά διαθέτη δπως θέλει τόν έαυτόν της καί νά ρυθμίζη 
τά τής ιδιωτικής της ζωής, κατ’ άποκλειστκήν βούλη- 
σιν, άλλά παρατηροϋμε πικρά τήν καλλιτέχνιδα 
ποΰ άμαυρώνει μιά λαμπρή καί ένδοξη ίσια με τώρα 
σταδιοδρομία.

Ζ  ^  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ΚΙΝΗΣΙΣ
ψ % S*Sb

Λ \ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν 21-12-924 
είς τήν αίθουσα τοϋ ̂ Κινηματογράφου 

«Ίντεάλ» έδόθη ή όγδοη Συμφωνική συναυλία τής 
Κυριακής τοΰ Έλληνικοΰ ’Ωδείου υπό τήν διεύθυνσιν 
τοϋ κ. Δημ. Μητροπούλου, τή συμπράξει τής Δ)ιδος 
Καίτης Καλαμαριώτου (τραγούδι) καί τοϋ κ Π α- 
ποδημητρίου (βιολο τσέλλο.)

Τό Πρόγραμμα άρηιοτατον περιελάμβανε.: 
ι )Mozart, Ή  απαγωγή άπό τό Σαραϊ (είσαγωγή) 
2) Handel. G oncerto grosso 
Έ ρ γ α  τοΰ Έ λληνος συνθέτου Μαρίου Βάρβογλη.
1) Ποιμενική · ουϊτα 2) Τραγούδια πό τό πό- 

γευμα τής αγάπης 3) Ελληνικό Καπρίτσο 4) Εισαγω
γή στήν 'Αγία Βαρβάρα.

'Η  έκτέλεσις άπό πάσης άπόψεως καλή.
Διά τήν Δ)δα Καλαμαριώτου έ'χομεν νά προσθέσω- 

μεν οτι μας άπεκάλυψε φωνηπκόν πλοϋτον τόσον 
>αί μόρφωσιν τελείαν πράγματι, διά τά όποια δέν 
μάς έ'χουν συνηθίσει τελευταίως αί διάφοροι καλλι- 
τέχνιδες καί ταλαντοϋχοι καί διπλωματοΰχοι τών δια
φόρων Ωδείων τών τε Ελληνικών καί τών ξένιον.

συγκεντρώνει καί άχαλίνωτον τήν Διονυσιακήν τέχνην 
ήτις ήρχισε νά έκδηλοΰται μέ τόσονάποτόμους όρμάς.

Μ ΙΑ  Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Ι 2
Καί λίγη ανάπαυλα, δέν θά ήτο άσχημη υστέρα 

άπό τούς κόπους τής άναγνώσεως τών προηγουμένων 
σελίδων έκ μέρους τών άναγνωστών μας, γι’ αύτό, 
παραθέτομεν καί τήν ένδιαφέρουσαν κατωτέρω εϊδη- 
σιν, ώς ξεκούρασμα είς τό αναγνωστικόν μας κοινόν.

'Ό λοι καί δλαι φυσικά γνιορίζετε τόν είς κάθε πρε
μιέραν καί είς περίωπτον θέσιν ποζάροντα γνωστόν 
φίλον, tout a fait fratelriel δλων τών κεχαριτωμέ- 
νων ηθοποιών τής έπιθεωρήσεώς μας καί υποχρεω
τικόν μέχρι παρεξηγήσεως κ. Γιαννάκην

Λοιπόν ώς ό ίδιος μας πληροφορεί εντός τοϋ προ- 
προσεχοϋς μηνός, μή δυνάμενος νά συγκράτηση τόν 
όγκοΰμενον έπικινδΰνως καλλιτεχνικόν εσωτερικόν του 
χείμαρρον, θά έμφανισθή άπό τής σ/.ηνής τοϋ ’Εθνι
κού μας θεάτρου δπως έρμηνεύση τό «Κριτήριον» 
τοΰ άειμνήστου Πολ. Δημητρακοπούλου. 'Οπότε άπο- 
δεικνύεται δτι ό ευτραφής καί αδελφικός συμπολίτης 
μας εκτός τής παρεξηγητικής πλάνης τοΰ γένους του, 
τήν οποίαν τοΰ κληροδοτεί ί'σως ή μυθολογική εποχή,

*8 ]ω ζερ ικ η  Ζ Κ ινημ αζογραφ ικ ή  κ ίν η σ ις

Είς τό Παρίσι ϊφδασε πρό τί
νος 6 Ρέξ Ίνγχρβμ, δ περίφημος 
σκηνοθέτης του «Σκαραμοός». 
Δέν πρόκειται περί τα£ειδίοο άνα- 
ψοχής. Άπλοόστατα δ Ρέ£ "Ιν- 
γχραμ πρόκειται νά κινηματογρά
φησή προσεχώς έν Εόρώπη τδ 
π«ρί<ρημ.ον μοθιστόρημα το5 Ία- 
πανοδ σογγραφίως Μπλάσκο Ί μ - 

πάν.εθ «Μάρε Νόστροομ». Ή  κινηματογράφησή αοτη 
θ’ άρχίσ^ μετά ϊνα μίνα περίκοο.

’Επί τοδ παρόντος δ Ρέ£ *Ίνγχραμ άσχολεΐται *ϊς 
τήν έκλογήν τοδ καταλλήλοο προσωπικοδ 

¥ *
Είς τδ Παρίσι έπίσης «δρίσκεται άπό τίνος καί ό 

Ροϊόλφος Βαλεντίνο. Ό  Βαλεντίνο πρόκειται νά παίξΐβ 
προσεχώς είς Ινα ίργον μεσαιωνικής εποχής, είς τό 
δποΤον θά δποκριθ^ τόν ρόλον ένός σχληροδ χαί αιμο
χαρούς Ίσπανοϋ εϋγενοΰς. Είς τόν ρόλον αάτόν— είρήσθω 
ϊν παρόδψ—δ Βαλεντίνο θά έμφανισθή μέ... δπογένειον. 
Μάλιστα τό £χει άφήσει άπό τώρα, μέ αδτό δέ Ιχει 
δημοσιεοθ^ καί φωτογραφία τοο είς τελεοταϊον φύλλον 
tju «Σινέ-Μιροοάρ»,

♦ *
*Η «Σταχτοποδτα», αδτό είναι τό νέον Ιργον, τό 

δποΐον «ιρόκειται νά κινηματογράφησή προιεχώς ή 
Μαίρη Πίκφορ.

Πρόκειται περί τοΰ γνωστοδ διηγήματος τοδ Περώ, 
Τό διήγημα θ’  άναπαραυταθ^ μετ’έξαιρετικής μεγαλοπρε- 
πείας. Πάντως άκόμη ή ιδέα εδρίσκεται είς τό στάδιον 
τής αελέτης.

Σημειωτέον, δτι ή «Σταχτοποδτα» εχει ήδη κινημα- 
τογραφηθ^ ύπδ τής Οοφα. Τον ρόλον τής Σταχτοπούτας 
δπεδόθη ή 'Ολγα Τόμας καί τοδ Πρίγκηπος δ Λεονά- 
δρος Χάσκελ.

★
ΤΤ 3* *Προσεχώς πρόκειται ν άρχίβ^ ή κινηιιατογράφησις 

τοΰ άριστοοργήματος τοδ Ά ββά Πρεδό ή «Μανόν». Σκη
νοθέτης θα εϊκ» δ Λοοίοβίχος Παλιέρι. 'Η «Μανόν» 
θά χινηματογροφηθή δ»ά τοδ οιχοο «Παριζιέν Φιλμ*

ΤΕ Χ Ν Η

© E 7 S T P I K 7 *  
Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α
« ι3 ί  3Υΐήδεια ά ω έδρ α  και i j a n o j o v d e l  >

’Επ’ ευκαιρία τής δημοσιεΰσεως είς άλλην σελίδα 
τοΰ παρόντος τεύχους τοΰ επεισοδίου τής θεατρικής 
έπίχειρήσεως Βεάκη-Νέζερ, λαβόν χώραν έν Καβάλλα 
σάς προσφέρομεν τόν ακόλουθον σχετικόν μαργαρί
την άλιευθέντα τώ 1896 είς τά θολά νερά τοϋ Νεί
λου.

Έ ν σωτηρίω ετει 1896 καί είς τήν ώραίαν πόλιν 
τής ’Ίσιδος ’Αλεξάνδρειαν (Φαραωνική Χ ώρα) έτε- 
λοΰντο μεγαλοπρεπή τά εγκαίνια τοΰ έπίσης μεγα 
λοπρεποϋς θεάτρου « ’Αλκαζάρ». 'Υπάρχει άδιάψευ- 
στος ή πληροφορία, δτι ήνοίχθησαν τρεις ολόκληρες 
κάσσες καμπανίτου οίνου, διά τοϋ οποίου καί έραν- 
τίσθησαν, πρώτον ή σκηνή, ακολούθως τά θεωρεία, 
ή πλατεία καί κάθε απόκρυφος υποδιαίρεσις τοϋ νε- 
οδμίτου αύτοϋ κτιρίου, κυρίως έπί τφ γεγονότι τοϋ 
έγκαινιασμοϋ τοϋ θεάτρου υπό τοϋ Όιάσσου Κωνσταν
τίνου Πέρβελη (συγγραφέως τών « ’Ανθρωποφάγων» 
λεπτομέρεια άπαραίτητος διά τήν ιστορίαν). Τήν 
ώραν ακριβώς εκείνην άμαξα τέθριππος εξ εκτομιών 
καί φορβάδων τοΰ ωραίου άραβικοΰ γένους, σταματά 
έ'ξωθι τοΰ έγκαινιαζομένου {θεάτρου φέρουσα τήν θαυ
μαστήν πρωταγωνίστριαν, συνοδευομένην ζηλοτύπως 
έν τή αυτή άμάξη, έκ δεξιών μεν παρά τού θιασάρχου 
Κ. Πέρβελη έξ εύωνύμων δέ υπό τοϋ πρωταγωνι- 
στοΰντος τραγφδοΰ Φ. Άπέργη.

Τρία ήχηρά, άλλεπάλληλα στόν αέρα μαστιγοκρο- 
τήματα τοϋ εύσταλούς μελαχροινοδέρμου καί φεσο- 
φοροΰντος γηγενοΰς κα! αυτόχθονος αμαξά, άναγγέ- 
λουν είς τούς εΰωχουμένους έορταστάς, τήν άφιξιν έν 
τφ θεάτρφ τής άναμενομένης έναγωνιωδώς πρωταγω
νίστριας.

Μέ στγκινοϋσαν ευγένειαν καί φιλοξενίαν υποδέ
χονται τούς "Ελληνας καλλιτέχνας οί φίλοι τοΰ ρω 
μαίου κτήτορος τοΰ {θεάτρου, άποθέτοντες άμα εύλα- 
βέστατον άσπασμόν είς τό άβρόν χέρι τής πρωταγω
νίστριας. Μετά τήν τυπικήν δεξίωσιν άπεχώρησαν οί 
προσκεκλημένοι πληρης ενθουσιασμού διά τήν νέαν 
γνωριμίαν, νά έτοιμασ&οΰν φιλαρέσκως διά τήν εσ
περινήν επίσημον παράστασιν. ’Επίσης, έν τή δια- 
κρινούση αύτήν λεπτότητητι ή εϊρημένη καλλιτέχνις 
δέν ήδυνήθη νά μή δεχθή τήν υποχρεωτικήν πρόσ- 
κ?νησιν τοΰ τελευταίου όμογενοΰς, καί στηριχθεΐσα είς 
τόν ύποχρεωτικότερον βραχίονά του, εβγαινε μαζύ του 
δι’ ενα ώραϊον περίπατον άνά τ’ άξιοθέατα μέρη τής 
πόλεως έφ ’ άμάξης.

Τί συνεκεντρώθη εις άριστοκρατίαν κατά την πα- 
ράστασιν έκείνην δέν περιγράφεται. Νομίζεις δτι έγέ- 
νετο διαγωνισμός έπιδείξεως τουαλέττας καί μπιζοΰ, 
τά φράκα, τά σμόκιν, οί ραντικότες, τά μπον-ζούρ, 
τά μετάξια, τά χρυσά λορνιόν, τά άτίμητα φτερά, ή 
νομπλές καί οί φρεσκομπουγαδιασμένες όλόασπρες 
κελεμπίες καί τά βαθύχροψα φέσια τών άραπάδων, 
έδιναν μιά πειό επίσημη τοπική χροιά στό σύνολον.

Πρόκειται νά παρασταθή ή «Μήδεια» τοΰ Εύρυ- 
πίδους. Σηκώνεται τό σεπάριο, τό διεθνές κοινόν 
κρατεί τήν άναπνοήν του, ό δέ. τότε πρόξενος κ. Γρυ- 
πάρης σεμνήνεται, κολακεύεται, ύπερηφανεύεται καί 
έναβρύνεται πού έκπροσωπεΐ τήν φωτοδότριαν 'Ε λ
λάδα, άπό τήν οποίαν όρμούνται τέτοιοι θίασοι καί 
...παρομοίας έπιβλητικότητος.

Είς τόν ρόλον τοΰ Κορινθίου βασιλέως Κρέοντος 
εμφανίζεται καθήμενος έπί θρόνου ό επιβλητικός καί 
γιγαντόσωμος Φ. Άπέργης.

Κ ρ έ οι ν. Ά νδρ ες  ΚορίνίΗοι ! Σήμερον, αίταί

13

Ό  'Α μ ε ρ ικ ά ν ικ ο ς  ω ε ρ ιο ό ικ ο ς  ζ ν ω ο ς  
και ή ω α ρ α ση μ οφ ορ ία  ζ ο ΰ  'ZjaiKV Ζ Κ ονγκ α ν

Ό  Τζαίκν Kovynav δεχόμενος έπί τοΰ Παρθενώνος τό 
μετ άλιον τών ’ Ιπποτών τοΰ ° Αγιον Γεωργίου.

Είκονογςιαφημένον περιοδικόν Νέας Ύόρκης 
(Φιλολογικά ’ Ανάλλεκτα) «The Literary Digest»

)5 Νοεμβρίου 1934.—

μεγάλη σάς προσκαλεΐ νά περιστοιχίσητε τόν "Ανα
κτά σας. Ό  Ινρέων επιθυμεί νά γίνεται καί σείς συμ
μέτοχοι τής άμετρου χαράς του.

Ταΰτοχρόνως πνιγμένη ή φωνή τοΰ μακαρίτου θια- 
σάρχου , τοΰ φωνάζει κρυφά άπό τόν μισανοιγμένο 
κιτωλάτη. «Φίλιππα χαθήκαμε... ποιός σάς είπε ρέ 
ν’ άνοίχτε τή σκηνή ; ! Ό  Άπέργης μή έννοών νά 
χάση τήν ευκαιρίαν τής έπιδείξεως τής σκηνικής δεξιο- 
τεχνίας του καί ψύχραιμος, τελειοΟνει τήν Α ' πράξιν 
υπό τά άτελεύτητα χειροκροτήματα καυκασίων καί 
άραπάδων ένψ ταΰτοχρόνως ό πρόξενός μας ήρχισε 
νά δέχεται τάς εκδηλώσεις έκτιμήσεως καί θαυμα
σμού τοΰ διεθνούς καί φιλομούσου έν τή αιθούση κοι
νού. Τήν σερεμονί δμως αύτή διακόπτει ή άπό τοΰ προ
σκηνίου έμφάνισις τοΰ θιασάρχου Πέρβελη δστις 
ωχρός καί πνιγμένος έξ άγανακτήσεως δπως ό Ραν- 
ταμές άσφυκτιών είς τήν tomba του, λέγει :

—  Εύγενείς Κυρίαι καί Κύριοι Ή  πρωταγωνί
στρια μας άπέδρα καί έξακολουθεί άπέδρα. ”Αν επι
θυμείτε, μιά κι’ ήλθατε θά σάς παίξωμεν δύο μονό
πρακτες κωμφδίες».

"Ενας άραπης μή έννοήσας καλά έρώτησε. Τί είπε; 
καί ό παρακαθήμενος φίλος του καί ομογενής, τοΰ 
έξήγησε πώς ή πρωταγωνίστρια τάκανε μούσκεμμα.

Mro di Capella

Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Τ ΙΚ Α  ΔΩ Ρ Α

’Επάργυρα είδη καί κοσμήματα είς πλουσιωτάτην 
συλλογήν θά εύρητε είς τήν Έ  θ  ε σ ι ν ’Ε π ά ρ 
γ υ ρ ω ν  Ε ι δ ώ ν  Γ. Κ Α Ρ Ρ Α  & Σ “

Τπποκράτους 5

— Νίκος. "Ενας ντύνει μέ C h ic 
— Τάκης. Π οιός;
— Νίκος. Ό  Γ. Κ \ Ρ Ρ  ι Σ  είς τήν όδόν Τππο

κράτους δ. Έ ναντι Βιβλιοθήκης.
—  Τάκης, Γείά σου.
— Νίκος. Στάσου. Ποΰ π ά ς;
— Τάκης. Σ ’ το Κ α ρ ρ ά.
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ΕΘΝΙΚΟΝ
ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ

7 °)ο  1924
ΟΛΙΚΟΤ ΠΟΣΟΥ ΛΙΡ. ΣΤΕΡΛ. 12.300.000

ΥΠΟ ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν  Τ Η Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  Τ Ω Ν  Ε Θ Ν Ω Ν

Έχδιδόμενον δυνάμει τών πρωτοκόλλων τής Γενεύης xai τών σχειιχών άποφάσεων τής 
Κοινωνίας τών Εθνών άπό 29 Σεπτεμβρίου 1923 xai 19 Σϊίττιμβρίου 1924 xai τών ψηφι
σμάτων τής Συνταχτιχής Συνελεύσεως τών Ελλήνων άπό 7 Ιουνίου 1924 xai 24 ’Οκτω
βρίου 1924.

ΑΝΑΛΗΦθΕΝ ΓΠ Ο  ΟΜΑΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ 
ΔΕρ. 7 .500 .000  Έ ν  Λονδίνψ ύκό Ά γγλιχώ ν Τραπεζών 
Λίρ. 2 .30 0 .00 0  Έ ν Nlqc T ipxig δπό Άμεριχανιχών Τραπεζών 
Λ(ρ. 2 .50 0 .00 0  Έ ν Έλλάδς δπό Ελληνικών Τραπεζών.
Λ ίρ .12 .300.000 έν 5λψ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑ Φ Η  ΕΝ Ε Λ Λ Α ΔΙ xai ΑΙΓΓΠ ΤΩ 
Λίρ. 2 .500 .000  ήτοι όμολογίαι 125.000 τών λιρών 20 Χρονολογίαι έγγραφης: 15 

χαΐ 16 Δεχεμβρίου 1924
Όνομασιιχόν χεφάλαιον έκάστης όμολογίας λίραι 2 0 .
Τιμή ίχδ03εως 8 8 3 ) 3, ήτοι λίραι 17.12 χαθ’ όμολογίαν, χαταβλητέαι δι’ έπιταγής έπί 

Λονδίνου ώς Ιξής:
5ο)ο ήτοι Λίραι 1 — κατά τήν έγγραφήν.

1 0 a)3 ήτοι Λίραι 2 —χατά τήν χατανομήν.
20s)o ήτοι Λίραι 4 —τήν 5ην Ίανουαρίου 1925.
25ο)ο ήτοι Λίραι 5 — τήν 17ην Φεβρουάριου 1925,
28ο)ο ήτοι Λίραι 5 .1 2 —τήν 18 Μαρτίου 1925.
8 8 ο)ο ήτοι Λίραι 17.12 έν 8λψ.

Είί ΐήν τιμήν ταύτην περιλαμβάνεται xai 
τό Ιξοδον τοΟ ΆγγλιχοΟ Χαρτοσήμου, δπερ θά 
τιθή έπί ιών όμολογιών.

Οί έπιθυμοΰντες νά άποχτήσωσιν όμολογίας 
άν«υ ΆγγλιχοΟ χαρτοσήμου μή διαπραγματεύ
σιμους έν τφ Χρηματιστηρίψ Λονδίνου, δέον νά 
δηλώσουν τοΟτο χατά τήν έγγραφήν κ»1 χατα- 
βάλλουσιν ώς τελευταίαν δίσιν μόνον Λίρας 5. 
4, ήτοι άποχτώσι τάς όμολογίας των πρός Λί
ρας Ι74έχ άσιη ν , δηλαδή 8 6 ο)ο άντί 8 8 ο)ο,

Ό  τόχος άναλογεΐ είς 8 ο)ο, έκτος τοΟ χατά 
τήν χλήρωσιν άσφαλοΰς χέρδους Λιρών 2.8 
χαθ’ όμολογίαν, μεταξύ τής τιμής τής έχδόσε- 
ως xai τοΰ άρτιου, είς δν θά έξοφληθώσι πά- 
σαι αί όμολογίαι δι* κληρώσεων έξαμηνιαίων.

Οί έγγραφόμενοι δποβάλλονται είς πάσαν 
άποφασισθησομίνην ύπό τής Έθνιχής Τραπέ- 
ζης έλάττωσιν »ο0 ποσοΰ τής έγγραφής των, 
λόγφ δπερχαλυψεως τοΰ τιθεμένου είς δημοσί
αν έγγραφήν ποσοΟ.

Αί έγγραφαί, έφ’ ών δένχατεβλήθη μία τών 
δόσεων χατά τάς όρισθείσας χρονολογίας, θά 
βαρύνωνται μέ τόχον δπερημερίας πρός 9 ο)3 
xai δύνανται νά έπχοιηθώσιν ύπό τής Έθνιχής 
Τραπέζης έν τψ Χρηματιστηρίφ ’Αθηνών διά 
λογαριασμόν τών χαθυστεροδντων, άνευ οδδε- 
μιάς είδοποΐήσεως, ένα μήνα μετά τήν ώρισ- 
μένην πρός πληρωμήν ήμέραν.

Έ γγραφάς δέχονται αί έξής Τράπιζαι xai 
τά Υποκαταστήματα «δτών:

Έθνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος, Τράπεζα 
Αθηνών, Τράπεζα Α νατολής. Έμποριχή Τρά
πεζα τής Ελλάδος, Ίσπανιχή Τράπεζα, Τρά
πεζα Α ξιών , Κεντριχή Τράπεζα τής Ε λλάδος, 
Λαϊχή Τράπεζα Γενιχή Τράπεζα τής Ε λλάδος, 
Τράπεζα Χίου, Τράπεζα Έλληνιχής 'Εμπορι
κής Πίστεως, Τράπεζα Βιομηχανίας, Τράπεζα 
Έθνιχής Οίχονομίας, Τράπεζα Θεσσαλίας, 
American Express Company.

Προγράμματα χαΐ έντυπα δηλώσεως έγγρα
φής χορηγοΟνται παρά τών άνω Τραπεζών.



Γ Υ Ν  Α Κ Ε  ΙΟ Ι  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι

— Λιλίχα δέ θά π α ; στό Παρίσι;
— Τί, νά χάμω;
— Ά φ ότου  ά ρ χ ισ α  νά χάνω κ α π έλλ α  στή Δ )ιδα ΦΩΦΩ 

(οδός Κ-ωαγεώργη τή; Σΐρβίας 11α), τά βρίσκω πολύ 
α λ ύ τερ α  ά π ό  τά π α ρ ι£ < ά ν ιχ α .

— Π ωωώ!! Κατίνα! Γιά δες τή ντεμουαζέλλα στό άντι 
κρυνό τραπεζάκι τι χάλια εχει !

— Τί;
— Δέν βλέπεις;
— “ Εχει ενα σωρρό στίγματα στό πρόσωπό της.
— Ναι αλήθεια !
— “Αν τήν γνωρίζεις καϋμένη πες της νά μεταχειρισθή 

Κρέμα Νυμφών και άμέσως θά  γείν-Q καλά. "Ετσι ήμουν 
καί έγώ, άλλά ά φ 1 or ου άρχισα νά μεταχειρίζωμαι τήν 
κρέμα αυτήν έγινα άμέσσκ καλά.

Χ ό  διβλίον τής εποχής
“ ΕΝ ΑΣ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Α ΓΑ Π Η Σ,,

Εκτυπώνεναι
Τ ιμ ή  δρ α χ . 2 ο  

Ό σ ο ι βέλουν νά τό αποκτήσουν α ; γυάψουν είς τόν ογγραφέα 
κ. Μίνωα κ. Άνδρουλιδακην. Άλίτσης 17 Άθήναι.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ, 1841
ΔΙΟΙΚΗ ΤΗ Σ ΧΥΝΔΙΟΙΚΗΤΗΕ

Α· Δ ΙΟ Μ Η Δ Η Σ  |. Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Μετοχικόν ταμεΐον Δρ. 20. 000. 000
'Αποθετικά κεφάλαια » 1 75 .00 0 .00 0
Καταθέσεις 2 400. 000. 000

Κεντρικόν Κατάστημα έν ‘Αΰ-ήναις
Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ α  :
"Α γ. Νικόλαος, Άγρίνιον, 'Αλμυρός, 'Αμαλίας, Ά μ -  

®ιβσα, Άργοατόλιον, Άρτα, Αταλάντη, Βάμος, Βώλος, 
Γκιομουλτζίνα, Γύϊβιον, Δεϊεαγάτς, Δημητσάνα, Δράμα, 
"Εϊεσσα, Ζάκυνθος, Ηράκλειον, θ·ο)ηχη, θήδαι, ’ Ιθάκη, 
’Ιωάννινα, Καδάλλα, Κχλάδρυτα, Καλάμαι, Καρδιτβα, 
Καβτορια, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Κύθηρα, Κύμη. 
Κοπαριβϊία, Λαμία Aipusa, Λεδαϊεία, Λεύκάς, Μεγα- 
λούτολις, Μειιολόγγιον, Μίβίήνη, Μυτιλήνη, Ναύπακτος, 
Ναύπλιον, Λίνθ»;, ΙΊαςο'., Πατραι, Πειραιεύς, Πόρος, 
Πρέβεζα, Πώλος, Πόργος Ρβθϋμνος, Σάμος, Σε'ρραι, Σου- 
φλίον, Σπάρτη, Σίρος, Τρίκαλα, Τρίπολις, Φλώρ.να, 
Χαλκις, Χανιά, Χιος.
Έ κ δοσις τραπεζιτικών γραμματίων. Προεξοφλήσεις· 
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπί ένεχύρω τίτλων"

> έπί Ινεχυρφ εμπορευμάτων χρυσσοϋ και άρ- 
γύρου.

Ά νοιγμα πιστώσεων έναντι φορτωτικών (Credits 
documentaires).

Χ-ρηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.
'Υπηρεσία ’Εθνικών Δανείων καί διαφόρων άλλων 

Δανείων καί Μετοχών.
ΕΙσπράξεις άξιών.
Καταθέσεις έν δψει άηιλαϊ καί εις άνοικτόν λογα

ριασμόν.
Καταθέσεις έπί προθεσμία.

» Ταμιευτηρίου.
Φύλαξις χρεωγρ^φίον, αΰτουσίου χρυσοϋ καί άργΰ- 

ρου καί άλλων πολυτίμων αντικειμένων.

Α  η μ . Μ  ε τ α .ξ ω  τ ό  ς 
«Μέν"ο.)ν Άλάμπρα»

Μανικιούρ - Πεδιχιούρ

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ 'Ν Α Κ Η Σ
ΙΑΤΡ Ο a

Διευθυντής Λ ιΐκ ή ; Κλινικής Α θ η ν ώ ν

‘Επισκέψεις 9 -1 2  π.μ. 3 -6  μ.ιι.
Μάρνη 33 (πλατεία*’ Ανεξαρτησίας)

Α /ιμ ,ή τ ρ ε ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ι
' Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ς  

Παθήσεις στόματος καί_όδόντων

Αίολου καί Βύσση; 1 (έναντι ΠαολΙδου

Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Β ΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΙΑ

“ΗΦΑΙΣΤΟΣ,,
ΓΡΑΦΕΙΑ. ΒΕΓΑΝ7.ΕΡΟΥ 12

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

Πώλησις χονδρική

Κ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Ν  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Ν

“ τ ο  ι ο Ν ι ο Ν ,·
A. I ΣΩ ΚΑΡΗ .

ΑΘ Η ΝΑΙ Πατησίων 26

Dr Παν Ν. Παπαπαναγιώτου
Στοματολόγος 

Χειροϋργος "Οδοντίατρος 
Πτυχιοΰχος Εθνικού Πανεπιστημίου 

39 ΓερανΙου 39
9-12 3-7

ΞΕΝΟ ΔΟ ΧΕΙΟ Ν  “ Σ Α Β Ο Ϊ Α „  

Καρόλου 27 
( ΜέγαρονΠαντελή)

Έπίπλωαις Καινουργής ·ναΐ Πολυτελής

‘‘ m i g n o n  ,
Εΰαγγελιστρίας 2Η

ΑΝ Ν Α  Α. Σ Τ Ε Φ Α  & Σ * 
Μοδίσται

Ν. Π ΡΩ Τ Ο Π Π Α Π Α Σ ΚΑΙ Δ. Υ Μ Ε Ν Α ΙΟ Σ
Γραφεία: Γκαράζ Ν. Σιγάλα Ολατ. Κάνιγγος

διαφ όρω ν  τύ «ω ν  αυτοκινήτων.
’Επί προμήθεια: Ά γ ο ρ α ι  - ϋ ω λ ή α ε ις  

■   "■

Ε. ΚΑΡΜ ΙΡΗ Σ  - Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγή χάρτου, χαρτονίων 
κ.λ.π.

Στοά Πολίτου 3 - Πειραιεύς


