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’ Αλλοίμονο σ’ έκειόνε ποΰ γίνει 
καλλίτερος άπο τούς συντοπίτες του 
κι’ είναι υποχρεωμένος νά ζχ) στον 
τόπο του.

ΑΝΔΡ- ΛΑΙΚΑΡΑΤΟΣ

S ^ l l j w e iq  
Προηγούμενα τεύχη τής «Ελληνικής 

Τέχνης» εύρίσκονται πάντοτε είς τά κα
πνοπωλεία, Πατησίων 26 και Καλλιτεχνι
κήν’Αγοράν, κάτωθι θεάτρου «Ά λάμπρα».
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Ό  μέγας καί καυστικός είς σάτυραν ποιητής Ά ν -  
δρέως Ααπγ.αοΰτος έγεννήθη τήν Ιην Μαΐου τοϋ 1811 
είς τήν:

• Ό μ ορφ η  χωροποΰλα to  Ληξούρι 
«πού βρέχει στό γιαλό τά ποδαράκια της,

«μέ τά βουνά τ ’ Αργοστολιού σιή μούρη,
«και πίσωΟέ της έχει τά βουνάκια τη ς...

κλπ. καθώς τήν έζωγράφισεν ό ίδιος. Γόνος τής με
γάλης οικογενείας τών Τυπάλδων ( L-ibro d ’ oro τής

Βενετοκρατίας) Μέ κληρονομικά ποιητικά εφόδια τών 
Αιμίλιου καί ’ Ιουλίου Πρεντέρη Τυπάλδων.

Ό  Λασκαρΰτος άφιερώθη άπό παιδικής του ηλι
κίας είς τήν θεωρητικήν σκέψιν καί τά γράμματα’ τάς 
πρώτας φιλολογικός του σπουδάς είχε άπό τόν Νεό
φυτον Βάμβα. τφ 1823— 1828 καθηγητήν τής αρ
χαίας φιλολογίας καί Ιεροκήρυκα Κεφαλληνίας. ’Αμε
λής καί φιλοτάραχος μαθητής, ως εις παιδικόν του 
ποίημα έγραφε, άπείίτρέφετο ΐήν πειθαρχίαν τοΰ 
σχολείου. Χάρις είς τόν πατέρα του Γεράσιμον Λ «- 
σκαράτον, μυστικόν πράκτορα τής Φιλικής Εταιρείας 
εν Ληξουρίψ, έγνωρίσθη μέ τόν Φιλλέληνα Ποιητήν 
Μπάϊρων δστις ευρισκε εξαιρετικήν ευχάριστη σι ν ν’ 
αστεΐζεται μέ τόν «μικρόν φί?.όσοφον» τόν Ά νδρέα 
Λασκαρΰτον, ώς τόν επονόμαζε καί τόν όποιον έθαύ- 
μαζε. Τό 1828 άπεστάλη είς Κέρκυραν διά νά συμ
πλήρωσή τάς σπουδάς του, υπό τούςοποιητάς Ά νδρ . 
Κάλβον καί Vincenzo, Nanuzzi σπουδάσας τήν 
ηχητικήν τοΰ μέτρου. Μετά· πενταετή φοίτησιν ’ έν τώ 
έκεΐ Πανεπιστημίω Κέρκυρας διο>ρίσί)η είς είς διαφό
ρους δικαστικάς θέσεις τάς όποιας δμως έγκατέλειψεν

καί έπήγεν είς τήν Πίζα, τό δέ 1839 εχων διδακτορι
κόν δίπλωμα τής νομικής άνεχίόρησεν είς Παρισίους 
παρακολουθήσας συμπληρωματικά μαθήματα καί έπα- 
νήλθεν είς Κεφαλληνίαν δικηγορήσας έπ’ έλάχιστον 
χωρίς διάθεσιν καί μέ πολλάς ιδιοτροπίας, είς τάτότε 
Επτανησιακά Δικαστήρια. Ό  Λασκαρΰτος γίνεται 
γνωστός άπό τοΰ 1845 εκ τής γνωστής διαμάχης τών 
Ληξουριωτών διά τό ζήτημα τοΰ μόλου, δημοσιεΰσας 
πρώτον τό «Ληξούρι είς τοί'ς 1836» κηρνσσων άμεί- 
λικτον πόλεμον κατά τοΰ άμορφώτου κλήρου καί τής 
άσυνειδησίας.έν γένει τών ποταπών ρασοφόρων. Τά 
πλεϊστα ποιήματά του καυτηριάζουν τούς «παπάδες» 
καί τούς «παπαδανθρώπους» ώς ξένους πάσης χρι
στιανικής ηθικής. Αυστηρός καί δίκαιος κριτής καταγ
γέλλει τούς «παπαδανθρώπους» ώς έκμεταλλευτάς 
τών θρησκόληπτων γυναικών καί κερδοσκόπους τής 
λαϊκής δεισιδαιμονίας· τούς λειτουργούς αυτούς τοΰ 
Ύψίστου, τούς θέλει έναρέτους καί ν’ άγαποΰν 
τόν Χριστόν. Έτόλμησε πρώτος νά έξυπνήση τήν 
νοημοσύνην τοΰ όχλου, κινών τήν περιφρόνησιν κατά 
παντός χυδαίου.

ΌΛασκαράτος μέ συγκινοΰσαν ψυχραιμίαν άντίκρυσε 
τήν παραγνώρισίν του άπό τούς συγχρόνους του.

Μόνον του φίλον είχε τήν άγαπημένην του σύζυ
γον Πηνελόπην Κοργιαλένια, σπάνιον χαρακτήρα καί 
σύντροφον πραγματικόν είς τήν άτυχή ζωήν τού, τό 
δέ 1851 εφευγεν άφορισθείς καί συντετριμμένος, κα
τάδικος τής λαϊκής συνειδήσεως, ώς υβριστής τής 
Θρησκείας. Ή  οργή τών παπάδων τόν διεσ/.έδαζε 
άλλ’ ή παρεξήγησις τής κοινωνίας τοΰ αίμάτωνε τήν 
ψυχήν. Έζοΰσε μέ τά βιβλία του καί τήν άνάμνησιν 
τής αγαπητής του γυναικός. Ό  ενάρετος καί θεοσε- 
βέστατος αυτός ποιητής άφορίσθη άπό τήν ’Εκκλη
σίαν, ό δέ όχλος τόν επτυσεν είς τό πρόσοοπον. Μή 
δυνάμενος νά ΰποφέρη τήν παρεξήγησίν του αυτήν 
άπό τούς συμπατριώτας του δ Λασκαρΰτος. άπεφά- 
σισε νά φύγη άπό τήν Κεφαλληνίαν καί αποβιβάζε
ται είς τήν Ζάκυνθον. Τήν στιγμήν δμως εκείνην 
άκούων νά σημαίνουν οί καμπάνες δλων τών κωδω
νοστασίων τής νήσου, έρωτά μόλις ώς άπεβιβάσθη 
είς τήν προκυμαίαν τους περιέργους ποΰ περίμεναν 
νά ίδοΰν τούς επιβάτας.

—  Γιατί σημαίνουνε, σάς παρακαλώ οί καμπάνες ; 
Είναι καμμία γιορτή j

—°- "Οσκαι αφέντη. Γένεται άφορεσμός ενός αντί* 
χριστού Κεφαλλωνίτη ποιητή ποΰ τονε' λένε.... Λα- 
σκαράτο.

Ή  άπάντησις αυτή .τοΰ αφελή μπαταλλιέρου έπεσε 
σάν σφαίρα στήν καρδιά τοΰ άτυχούς ποιητοΰ καί 
ήταν έτοιμος νά σιοριασθή αν δέν έκρατεΐτο από 
ενα συνταξειδκότην του. ’Αναγνωρίζεται μέ τήν συγ- 
κίνησίν του αυτήν, καί άπό τούς φανατικούς παπα
δανθρώπους πού εύρέθησαν έκεΐ πτύεται κατά πρό- 
σωπρν καί προπυλακίζεται. Ό  Λασκαρΰτος δμως μέ 
δλον τόν ψυχικόν του πόνον δέν μνησίκακε! εναντίον 
τών υβριστών του, τουναντίον λυπεΐται γι’ αυτούς, 
τούς οικτίρει διότι τούς έχουν δηλητηριάσει οί ύπο-
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κρινόμενοι τους αντιπροσώπους τοΰ Ίησοΰ Χριστοί).
Αυτά αναπολεί είς τήν έν Λονδίνω εξορίαν του, 

ό μέ τόσην σκληρόρητα παραγνωριστείς άπό τους 
συγχρόνου; του Ά νδρέας Λασκαράτος, μετερχόμενος 
τόν διδάσκαλον τής Ελληνικής και ’Ιταλικής γλώσ
σης. Δέν δΰναται δμως ν’ άντεπεξέλθη είς τάς δαπά- 
νας τής ζωής καί επανέρχεται είς Ζάκυνθον, όπου 
παρ ’ δλον τόν πόλεμον τοΰ κλήρου καί άκόμη τοΰ 
μορφωμένου άτυχώς βουλευτοΰ Κ. Λομβάρδου κα
τορθώνει νά έκδιόση τήν ’Εφημερίδα του ό «Λύχνος» 
άπό τών στηλών τής οποίας τόν άποκαλεΐ «Ε ω σ φ ό 
ρον τών δημοκόπων τής Επτάνησου» καυτηριάζων 
μέ άκαταμάχητον δΰναμιν τοϋς έκμεταλλευτάς τής 
Λαϊκής Συνειδήσεως. Είναι αληθώς υπέροχος ή έν 
τώ «Λΰχνφ» απολογία του, καθ’ δ κατάδικος 
τής λαϊκής συνειδήσεως. ’Αδικημένος, συκοφάντη - 
μένος, καταδιωκόμενος άλλά ένάρετος τίμιος καί άλΰ- 
γιστος δ Λασκαράτος συντρίβει μέ τήν δΰναμιν τής 
μεγάλης τον άληθείας καί νικά ώς κάθε άλήθεια.

Ή  νεολελληνική άναγέννησις οφείλει πολλά είς 
ιόν πρόδρομον τής ’Ελευθέρας Σκέψεως Άνδρέαν 
Λασκαράτον, δστις άπέθανε τό 1901, ή δέ 'Ιστορία 
άνεκήρυξεν ως τόν μεγαλείτερον σατυρικόν Ποιητήν 
τής νεωτέρας Ελλάδος τόν μεγάλον αυτόν Κεφαλ- 
λήνα.

*Τ. ο. σ .
’Ελλείψει χώρου ζεριοριζάμεθα 
εις τήν δημοσίευσιν τών χατω' 
Ίΐρω σονέτων του αείμνηστο^ 
ποιητου.

E l i  Τ Ο Ν  ΈΨύΤά
Έ ρωτα, ά θές νάν τάχωμε καλά,
£τό σπίτιμου νά μή ματαπατήσιις.
Α ’ί ποΰ στο λέω, κι' ά θέλης νά μέ άφήαης 
Άναπαμένον'. πάη πο\ύ καλά.
’Εγώ) μ ’ ’έ<αψ* ή πρώτη κουμπαριά.
Κι' άν έσύ τώρα δεν άποφασίσης,
Νά πάς στο δ»αολο και νά μή γυρίσης.

θάρτωμε καμμιά μϊρα ατά χοντρά.
Γιά δαΰτο νά προσεχής κουμπαρόπουλο,
Μή αοΰ μαδήσω εκείνες τσή φτεροΰγες,
Και σέ κάμω νά ακούζης σά γαλόπουλο 
Και νά τρέχης κουτσόφτερο σ' τσή ροΰγες.
Κ ’ εκείνες τσή σαΐτες όπου φέρεις
Σ»ΰ τσή βάνω δλες μάτσο ε*εϊ ποΰ ξέρεις.

Η Δ Ε Τ Τ Ε Μ  ΠΛΡΘΤΕΙίΙ
Τον καιρό τής Λευτέρας Παρουσίας 
Τί σκοτισμάρα ειν' κείνη ποΰ θά γείνη 
'Η  ψυχές ο λες θά διαλέν’ το κρέας 
'O nοΰ ίνακατεμμένο ή γή βααταίνει !

Πώς εχει νά βρεθ-q τής κάθε μίας 
'Εκείνο το κομμάτι ποΰ τί]ς πηαίνει, 
χωρίς νά γένη ίνας γανιματίας 
7Γοϋ άπ'ο τα γέλοια 6 κόσμος νά πεθαίνη !

Ώ  τί άλλαξοδουλειές θά ουνεβαίνουνε!
Τί φωνές και βρισιές θέ ν ' άγροικιωνται 
μ' έκεΐνες τσή ψυχές οηου κερδαίνουνε 
Στήν άλλαξιά, κ' εκείνες ποΰ άδικώνται!

Πόσες όποδ μέ δόλο καί μέ απάτη 
θά διαλεϊ' το καλήτερο κομμάτι 

γελοία πού θά κάνη

'Ο  Θείό$ ·όποό θέ νάμθτ) να. μάς κρίνη! 
Τ ’ άντερά του θά πιάνη.
“ Ω  φάσκελα ποό βέβαια θά μάς δίνη !
* ί ΐ  πράμματα, ώ καιροί !
Καλότυχος ποό ζήσει νάν τά δη.

Κ Α Ι  Α Λ Λ Ο  

Ν άν' καλορίζικο τό νηό γαϊδούρι 
Καί τοΰ εύχομαι δσο δύνεται ανθρωπιά. 
Μά όχι όχ τή ’ντόπια, γιατί τότε δά, 
Είναι καλίτερα νάναι γαϊδούρι.

ΛΟΓίΑΙΝ© 1851

Έ γ ώ  χι’  αν παίζω χα'ι γε /ώ , 
Και 6'jo χαρδιές αν ε /ω ,
Ή  μία παίζει χαι γελα 
Κ ' ή αλλ η ’ ξέρει τι έχ ω .

Εικόνα άγαπητή τής γυναι/ιός μου,
Τώρα ελα καν εσύ στή συντροφιά μου. 
Κατοίκα πάντα μέσα στή καρδιά μου,
Και φύλαμε όχ τσή πλάνεσες τοΰ κόσμου

Έ σύ γιά μεπροστάτης άγγελός μου,
“Αμεμπτα φύλαε τά πατήματα μου,
Και προτον σκοτισθοδν τά λογικά μου 
Πρόλαβε, τρέζε σύ, κα> λάμψε εμπρός μου 
Ναί, τό φώς σου, ξυπνάει τήν άρε τή σου 
Καί πιστόνε σ' εσένα μέ βαστάει 
Γιατί τόσο σ ' αίσθάνομαι ’δική μου.

Τόσο μέ τή ψυχή μου ζημωμένη,
Ποϋ δέν ήξεύρω πλέον στή διαλλογή μου 
Π&ς νά αί πώ, γυναίκα μου, ή ψυχή μου,

Ο ΨΚΎΚ©2 Π Α Π Α -Κ Ο ΣΠ Α Ζ
eO Γλυκός παπά-Κοο μάς 
Βασανίζεται γιά μάς'
Διακονεύει παρησία
Γιά νά ΰψώση τή θρησκεία
Πάη στά σπίτια, στό παζάρι,
'Σάν καθ’ ά\λο διακονιάρη 
Καί υποφέρει τ σ ’ άσκοντιές 
Γιά νά σώα η τσή ψυχές,

Είναι άλήθεια πώς πολλοί 
’ Απιστοι καί τολμηροί,
Λ εν ’ πώς ό παπα-Κοαμάς 
Λεν στοχάζεται γιά μάς.
Μόνε είν' πλούσιος, καί τά πλούτη 
Τόνε κάνουνε τσιφούτη.
Κι οτι πώς άν διακονεύη 
Είκ’ ποΰ θέλει νά σωρεύη.
Ά λλα  εμείς δέν τούς ψηφοδμε,
'Κ ι' οτι έκάναμ* άχ,λονθοΰμε'
Επειδή  ό παπα-Κοαμάς 
Βασανίζεται γιά μάς.

Τί μάς κάνει τό φαρδίνι .
Ποΰ καθένας μας τοΰ δίνει,
"Αν έκεώς ό εΰλογημένιος

ΤΕ ΧΝ Η r>

Στόν θεόν αφιερωμένος 
Γιά δική μας σωτηρία 
Τά χαλάνε στήν εκκλησία ;

Έ *εινο λένε ή κακάς γλώσσβς 
Καί σέ τοΰτο άπάνου τ όσες.
Πώς βαστάει στήν άγκαλιά του 
Τή γνωστή ξυλόγατά του, 
οπού τα πτωχά όβολάκια 
Πιάνονται σάν ποντικάκια.
Κ ι άπό κείθενε άτι οκά τα»
Άπερνοΰνε ατό Μ,αρκάτο'
Κ ι άπό τό Μαρκάτο μπαίνου'
Στή κοιλιά τοΰ ευλογημένου.
"Οπου, χωρίς νά δουλεύη, 
θησαυρίζει καί σωρεύει 
Καί τά τρώει, καί τά πίνει,
Στή ΰγειά όποιου τ οΰ δίνει,

Μ ά' μπορεί ν' άκούη κανείς 
’ /46eief τέτοιας λογής :
Έπρςπε όποιος λέει τόσα,
Νάν τόν καίνε ζωντανόνε,
Γιά παράδειγμα άλλονώνε.
Κ ' έτσι νά αωφρονιαθοΰνε,
Νά θωροΰν' καί νά σιωπούνε.

*0 καθένας θά πααχίση 
Μέ τή τέχνη του νά ζήση.
Καί, όχ τσή τέχνες ή ζητεία 
*Ω.ς κ εκείνη είναι μία.
Ούτε πούναι, ό Θειος τό ’ξέρει 
Τέχνη ποΰ νά δίνη χέρι.

Τώρα, ναί ! δέν ιΐν ' πουλώ  
'Σάν τόν παλαιό καιρό !
Τώρα άνοίξανε τά μάτια 
Καί σέ τούτην τήν πραμμάτια 
Καί μιά κασελότα τώρα 
Παραδέρνει μεα' στή χώρα 
'Σάν τήν άδικη κατάρα,
Καί δέν πιάνει μιάν 'ξηντάρα.

'Έ τσι κηόλας ή ζντεία  
Τοΰ παπα-Κοσμά tlv ' άγια,
Είναι όλη καλοσύνη,
Είνα άπλή ταπεινοαύνη,
Είναι άφιέρωαη, θυσία,
"Οπου κάνει στή θρησκεία.
Κ ' έπρεπε όσοι λένε τό™ ,
Να τούς κόβουνε τή γλώσσα

t  *ΝΔΡΗΑ£ ΛΑΣΚ4Ρ*Τ01
—·—.·.··· -+■

Διοζϋ·ώσεις Xa&ebv 
προηγουμ ένου τεύχους

Εις τΐ|ν πρώτην σελίδα τοΰ παρελθόντος τεύχους 
καί είς τό περί Κ. Χρηστομάνου άρθρον, έκ παρα
δρομής παρελήφθησαν λέξεις τινές κατά τήν σε/ιΐδο- 
ποίησιν.

Είς τόν τελευταιον στίχον τής προτελευταίας πα
ραγράφου μετά τό άναγραφόμενον έργον «Τό Κράτος 
Ζόφου» παρελήφθησαν αί λέξεις «τοΰ Λ. Τολτσόϊ, ή 
«Λοκαντιέρα».

G I A C O M O  P U C C I N I

Ό  γόης τής Λαϊκής αίσθήσεως, ό εΰγενικώτερος είς 
μελφδίαν ’ Ιταλός μουσουργός’ Ιάκωβος Πουτσίνι, 
ό συνδυάσας πρώτος τό κάλλος τών μουσικών φθόγ
γων, μέ τήν νέαν θορυβώδη τεχνοτροπίαν, άπέθανεν 
έν Βρυξέλλαις άπό οδυνηρόν νόσημα. «Καρκίνον τής 
γλώσσης».

Μέ τόν θάνατον τοΰ Πουτσίνι ή ’ Ιταλία, δ μουσι

κός αυτός κήπος στερείται τό ευγενέστερον άνθος του.
Τόν Μεγάλον r/ΰτόν Μαέστρον δέν κλαίει μονον ο 

Ιταλικός Λαός άλλά μαζΰ μ’ αυτόν καί ολόκληρος ό 
κόσμος εκείνος, δστις χισθάνθη τά ρίγη της μουσικής 
του ιδιοφυίας, είς τήν «Tosca», «B ohem es; κ.τ.λ.

Ό  Giacom o Puccini έγεννήθη είς τήν Λοΰκα (Lu- 
cques) τής ’ Ιταλίας τό 1858. ’Εσποΰδασε εις τό Ώ - 
δεΐον τοΰ Μιλάνου, έλαβε ιδιαίτερα μαθήματα άπό τόν 
συνθέτην τής Gioconda Πονκιέλη καί κατά τό 1884 
είδε στεφανουμένην υπό επιτυχίας τήν πρώτην του 
Opera «V ili», κατόπιν τό 1889 επαίχθη δ <■ Edgar» 
είς τό θέατρον τοΰ Ωδείου τοΰ Μιλάνου. Εγραψε 
ακολούθως τήν < Manon Lesqaut» ήτις έδόθη τό 1893 
είς τό Θέατρον τοΰ Τουρίνου, επίσης τό 1896 τους 
Bohemes είς τό ίδιον Θέατρον, ή επιτυχία τών οποίοον 
υπήρξεν ή απαρχή ενός* άνταγωνισμοΰ μεταξύ τούτου 
καί τοΰ τότε δρώντος μουσικοσυνθέτου Λεονκαβαλλο.

Α ργότερα τό 1900 εις τήν Opera Comique τών 
Παρισίιον έδόθη ή Τόσκα, είς τών μεγαλητέρων του 
θριάμβων, ακολούθως έγραψε τήν «Fanciulla del 
W e s i». Τρία μονόπρακτα («Suora Angelica , cGi
anni» καί Tabaro ·), τήν Madama Bulterly καί τε
λευταίως ειχεν άναγγελθή είς το έφετεινόν πριιγραμμα 
τής * Seal! a . τοΰ Μ ι λάνου τό τελευταΤον του έργον 
Turrado.

’Επιφυλασσόμεθα νά έπανέλθωμεν ευρύτερον, οσον 
άφορά τό έργον τοΰ εκλιπόντος μεγάλου μουσουργοΰ.

Ή  «Ελληνική Τέχνη συμμετέχει είς τό βαρυ πέν
θος τής Διεθνοΰς Μουσικής Οικογένειας.
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Στη κατάλευκη πόλι τών Νεκρών τά πολύβοα σήμαν
τρα κτυποϋν τόν δρθρο τών ψυχών καί οί άνθινες σάλ
πιγγες τών τάφων καλοΰν τους νεκρούς στό νυχτερινό 
πανηγύρι.

Οί σταυροί σαν άρπες καί βιολιά, μέ χορδές άπό 
παρθενικά μαλλιά, στά χέρια τών βρυκολάκων παίζουν 
τήν ξωτική συμφωνία τής ανατολής τοϋ μεσονυκτίου!

cO αιώνιος ρυθμιστής κρατεί τόν άρυθμον ρυθμόν 
τοΰ μακάβριου χοροϋ, ποΰ χορεΰουν στές πλάκες τών 
μνημάτων ή κάτασπρες Ψυχές σφικταγκαλιασμένες άπ’ 
τά σκελετωμένα χέρια τών αγαπημένων των,

!j!❖ ^
Σέ μιά άπόμερη άκρη λαχανιασμένος σκελετός σέρ

νει τό σάβανό του στές ασημωμένες χλωρασιές, κι’ είς 
τά φτωχά άσφοδέλια.

Τρίζουν τά δόντια του, κι’ απ’ τές μαΰρες κόγχες 
τών ματιών του πετιοΰνται ή ανήσυχες φλόγες τοΰ καη
μοί.

Είναι τό κλάμα τοΰ νεκροΰ ποΰ κλαίει τήν ζωντα
νή ερωμένη του.

Γονατιστός στή πέτρα τοΰ Πόθου παρακαλεΐ τόν 
θάνατον. Καί είναι ή παράκλησίς του πνοή ανέμου 
ποΰ σαν λάβα ηφαιστείου ξεχύνεται στήν Πόλι τών 
νεκρών.

Ή  άρπες καί τά βιολιά.κατρακυλοΰν άπό τά χέ
ρια τών Βρυκολάκων καί τρομαγμένες ή ψυχές κρύ
βονται στά λουλουδένια στροοματα τών λευκών σπι- 
τιών των.

Ό  Θάνατος ωχρός από τόν πόνο στήν λάσπη τής 
Στυγός ορκίζεται τήν ευτυχία ν’ άποδώση στον νεκρόν. 
Σιωπή!

Ό  Βασιληάς ό Θάνατος, ό ώραΐος Καβαλλάρης, 
σκληρός εκδικητής εκείνου, ποΰ ή Ζωή φρικτάτόν τύ
ραννε!, τόν θρόνο του άφίνει καί σαν αστραπή τό ’Ά 
πειρον περνά. ❖

Ή  πολυστένακτη Γή βυθισμένη στή σκοτεινιά κοι
μάται βαθειά στήν αγκαλιά τής Νύχτας.

Ή  ’Εκκλησίες είναι κλειστές καί τής Ω ραίας Πύλης 
τά παραπετάσματα σαν νέφη ολόμαυρα καί άπέραστα 
σκεπάζουν τήν 'Αγία Τραπέζι,/..

Τό άγιο ποτήρι είναι άδειο!
Τό σώμα τοΰ Χριστοΰ τό έφαγεν ένας φονιάς καί 

τό αίμα του έδρόσισε τό λαρύγγι μιάς πόρνης Μαγδα- 
ληνής.

Οΰτε σταλιά γιά την άί)ώα κόρη ποΰ παλαίει, ξα
πλωμένη στό παρθενικό της στρώμα, μέ τήν άγοχνία.

Οΰτε σταλιά γιά ’κείνη ποΰ σπαράσσει άπό τόν πό
νο, ποΰ κλαίει την έρημη νεότητα καί την πεντάμορ
φη ομορφιά της.

Στό πλάϊ της ένα φτωχικό καντύλι, μπροστά στήν 
εικόνα τής Παναγίας τρεμοσβύνει σκορπίζοντας τές 
τελευταίες αναλαμπές του.

Γονατιστή κοντά στό προσκέφαλό της ή γρηά 
μητερούλα της κλαίει γιατί δέν μποροΐ νά γιατρέψη 
τόν πόνο τής κόρης της.

Καί φιλά ή δυστυχισμένη μητέρα τό ώχρόλευκο 
μέτωπό της.

Ξαφνικά τά ώραΐα μάτια τής κόρης ανοίγουν καί 
δάκρυα πλημμυρίζουν τά γαλανά εκείνα βάθη. "Ενα 
χαμόγελο βυσσινί ανθίζει στά χλωμά της χείλη. Τά

χέρια της ανοίγουν καί σφιχταγκαλιάζουν, τό άπει
ρον, σάν νά κρατοΰν σφικτά κάτι ποΰ τής ανήκει, 
κάτι ποΰ δέν θά μπόρεση καμμίά δΰναμις νά τής 
άποσπάση.

Καί τά χείλη της δίνουν τό φιλΐ,.,.τό αιώνιο φιλί, 
τό ατέλειωτο φιλί στά χείλη τοΰ ' Ω ρ α ί ο υ  Θα ν ά ~  
το υ , ποΰ κρατοΰσε σφικτά στήν αγκαλιά της,

Λιγοθυμισμένη άπό τήν ευτυχία- κλείει τά μάτια 
καί τό κορμί της σωριάζεται σάν άχρηστο κουρέλι 
στά πόδια τής μάννας της.

'Ένας ματωμένος σπαραγμός έξέσχισε τά στήθη 
τής Μάννας καί μιά φωνή αντήχησε στή νεκρική 
σιγή τής Νύκτας.
■‘ Η Α Γ Α Π Η  Τ Η Ν  Ε Σ Κ Ο Τ Ω Σ Ε  1 ,.

Καί ό αντίλαλος ήκούσθη άπότά χείλη τοΰ ώραίου 
Θεοΰ, σαν χαρμόσυνον άγγελμα μέσα σ’ τήν Πόλι τών 
Νεκρών :
Η  Α Γ Α Π Η ^ Τ Η Ν  Ε Σ Ω Σ Ε  !

,.,.Καί ή άρπες καί τά βιολιά, μέ τές χορδές άπό 
παρθενικά μαλλιά, στά χέρια τών Βρυκολάκων, άνέ- 
κρουσαν τόν αίώλ’ΐον ύμνον τής αγάπης. Ό  λαχα
νιασμένος σκελετός εφόρεσε τό γαμήλιον σάβανον 
καί πρώτος αύτός έσυρε τόν μακάβριον χορόν σταΰ 
γάμου του τό άσπρο πανηγύρι.

Φ. ο ι κ ο ν ο μ ι α η ε

Ot Σ υνθβτλι ihrx Εις το Εξωτερικόν

3 ί ,  S C a t ^ n a c s o a z o j j o v

'Ως γνωστόν 6 συμπαθής μαέστρος κ. Ν. Χατζηα- 
ποστόλου ήκολούθησεν είς τό άνά την Αίγυπτον τουρ
νέ της, τήν δπερέττα Σαμαρζτή-Μηλιάδη. Αισθανόμε
νοι τήν ύποχρέωσιν καί τήν συγκίνησιν ήτις μας προ- 
ξενεϊται διά τάς εκδηλώσεις συμπαθειών τοΰ εκλεκτού 
κοινού τής Αίγύπτου πρός τόν γόνιμον καί άκάματον 
συμπολίτην μας καί συνθέτην κ. Χατζηαποστόλου, 
δημοσιεύομεν ελάχιστα, άφορώντα τό ταξείδιόν του 
αύτό.

Δέν έπιχειροΰμεν νά πλέξωμεν εγκώμια τοΰ κ. 
Χατζηαποστόλου, απλώς έξιστοροΰμεν τήν ένθερμον 
καί τιμητικήν υποδοχήν ήτις τφ έγένετο.

Έκτος τών τόσων άλλων εκδηλώσεων συμπαθείας 
καί θαυμιασμοΰ πρός τόν κ. Χατζηαποστόλου, τήν 
23ην π. μ. έγένετο δεξίωσις πρός τιμήν του είς τήν 
αίθουσαν τοΰ Συλλόγου ’Απόλλων,» έπέχοντος Θέ- 
σιν ’Ωδείου. Κατά τήν δεξίωσιν ταύτην παρίστατο ό 
Γενικός Πρόξενος τής ’Αλεξανδρείας κ. Καψαμπέλης 
μετά τοΰ κ. Πολίτου ύποπροξένου καί σημαίνοντα έν 
γένει πρόσα>πα τής 'Ελληνικής παροικίας, δ άρχι- 
μουσικός κ. ΙΊαπασταθόπουλος δστις δι’ όλίγοον άλλά 
ζωηρών φράσεων έξιστόρισε τήν βιογραφίαν του καί 
τήν έν γένει συμβολήν του εις τήν σύγχρονον μουσι
κήν κίνη σι ν τής Ελλάδος. Έπηκολούθησε συναυλία 
πλήρους ορχήστρας μέ έργα άποκλειστικώς τοΰ κ. 
Χατζηαποστόλου, ή έκτέλεσις τών οποίων έκράτησε τό 
εκλεκτόν άκροατήριον μέχρι τής 9ης εσπερινής έν 
άδιαπτυκοο ένθουσιασμω, δπότε ύπό τά άτελεύτητα 
χειροκροτήματα, φρενήτιδα, ενθουσιασμού καί παντοί- 
ας άλλας εκδηλώσεις έκτιμήσεως, ό συνθέτης άπεχοο- 
ρησε υποχρεωμένος ών νά διευθύνη τήν άποχαιρεστή- 
ριον παράστασιν τοϋ θιάσου, δστις τήν έπομένην άνε^ 
χώρει διά Κάϊρον.

Ή  «Ελληνική Τέχνη» αισθάνεται εγωιστικήν άγαλ- 
λίασιν διά τήν πρωτοφανή είς τήν χώραν τοΰ Φαραώ 
υποδοχήν της, ήτις τή έγένετο έν τφ προσοόπφ τοΰ 
συνθέτου κ, Χατζηαποστόλου,

Ε. Τ,
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eO παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης Κώστας Πέρσης 
δστις τίμια τήν πατρίδα καί τό όνομα τής οίκογενείας 
του, είναι υιός τοΰ γνωστού έν τή πόλει μας καπνεμ- 
πόρου Γειορ. Πέρση. Νεώτατος μόλις είκοσιεννεατής 
καί τό δνομα του μεταξύ τών καλλιτεχνών τής Ευρώ
πης και τής ’Αμερικής άναφέρεται μετά σεβασμού.

Οί γονείς τοΰ ΙΙέρση κάθε άλλο τόν έφαντάζοντο 
παρά καλλιτέχνην, δ δέ πατήρ του, δταν ό αείμνηστος 
μουσουργός Σαμάρας διέγνωσε τό μέλλον τού παι
διού, καί τοϋ συνίστα νά τόν στείλη είς τή ν ’Ιταλίαν νά 
σπουδάση, έγινε έςο) φρενών.Δέν εννοούσε έπ’ ούδενί 
λόγο) νά κάμη τό παιδί του.,.θεατρίνον, δυστυχισμέ- 
νον. Καί είχε δίκαιον, πρώτον διότι γιά τό παιδί αύ
τό έπλεκε όνειρα έμπορικά, γι’ αύτό καί τό είχε σπου
δάσει είς τήν Ροβέρτειον Σχολήν τής Κωνσταντινου- 
πόλεως καί δεύτερον, δέν έφαντάζετο δτι τό παιδί αύ

τό θά κατώρθωνε ν’ άνέλθη έπί τοΰ ύψηλοτέρου βω 
μού τής τέχνης τοΰ "Ασματος και άπό ’κεΐ νά ψάλλη 
μέ υπερηφάνειαν τόν ώραιώτερον ύμνον είς τό όνομά 
του, νά τόν δοξάση. Σήμερα άσφαλώς θά σεμνήνεται 
κολακευόμενος γιά τό γυιό του ποΰ είναι τέτοιος θεα
τρίνος.

'Ο  Κώστας Πέρσης πρό τής κηρύξεως τοΰ Εύρω- 
παϊκοΰ Πολέμιου, χάρις είς τήν ύποχώρησιν τοϋ Π α- 
τρός του, έ'φι>γεν εις τήν ’ Ιταλίαν καί έκεΐ έπιδοθείς 
είς τήν μελέτην ύπό τούς μάλλον διακεκριμένους μαέ
στρους τοΰ τραγουδιού, προ τριετίας ένεφανίσθη τό

πρώτον είς τό θέατρον «St Carlo» τής Νεαπόλεως 
είς τόν «M efistofele» τοΰ Boito, άποσπάσας άμέρι- 
στον τήν ευμενή κρίσιν τών αύστηροτέρων κριτικών.
Εκτοτε ό ένας θρίαμβος διαδέχεται τόν άλλον καί ή 

ξδόα στεφανώνει τόν 'Έλληνα βαθύφωνον. 'Η  έπίτυ-

Ε ίς  τον ρόλον του "Ο ρκο « P i c o l o  M a r a t»

χία του εις τό τελευταϊον έ'ργον του Mascagni <;Ρί— 
colo  Marat» ήτο τοιαύτη ώστε ν’ άποσπάση τήν δή- 
λωσιν τοΰ συνθέτου, δτι δέν ήτο δυνατόν νά είχε φαν- 
τασθή τόν ρόλον τοϋ « ’Ό ρκο» δπιος ό Πέρσης τόν 
έδημιούργησε, γιατί— σημειωτέον—  ό Πέρσης δέν 
είναι μόνον μεγάλος ώς βατθύφωνος, είναι εξ ϊσου με
γάλος ήθοποιός. Κατόπιν είς τήν ’Ισπανίαν δπου είχε 
μεταβή δι’ ώρισμένας παραστάσεις, ήναγκάσθη, χάρις 
είς τήν έκτίμησιν τοΰ έκεΐ κοινοΰ νά ποραμείνη ολό
κληρον θεατρικήν περίοδον, οί δέ ’ Ισπανοί κριτικοί 
συγκαταλέγουν τόν "Ελληνα καλλιτέχνην ώς ένα τών 
δλιγίστων «αστέρων» τής ώραίας τέχνης τοΰ Ά σ μ α 
τος.

’Επίσης δ Πέρσης φημίζεται ώς μοναδικός καί απα
ράμιλλος ερμηνευτής τών κλασσικών έργων τοΰ V a g 
ner «L ohengrin» καί «Valkiria».

Έ ν τέλει ό Πέρσης είναι έκ τών δλιγίστων καλλι
τεχνών πού εκλήθησαν άπό τό κοινόν τοΰ St Carlo 
δωδεκάκις έπί σκηνής προκαλέσας φρενίτιδα ένθου- 
σιασμοϋ.

Ή  μεγάλη φήμη τοΰ συμπολίτου μας καλλιτέχνου 
είναι ή αιτία ποΰ δέν έχομεν τήν ευτυχίαν νά τόν άκού- 
σωμιεν. Τό αληθές είναι δτι έπρόκειτο νά μιάς έ'λθη 
γιά ένα μιικρό διάστημα, πλήν ή άξίωσις τοϋ ίμιπρεσ- 
σαρίου τοϋ περιφήμου «Metropolitan Opera» μιετά 
τοϋ όποιου έχει υπογράψει διετές συμιβόλαιον, τόν 
πειθαναγκάζει ν’ άναβάλη τήν κάθοδόν του είς 
τάς ’Αθήνας καί νά στερηθή γιά δύο ακόμη χρόνια 
τούς γονείς του.

Έ κ διαφόρων κριτικών άποδεικνύεται δτι δ Πέρσης 
συγκεντρώνει έκτός τοΰ όγκου τής φωνής του, μελωδι- 
κότητα σπανίαν, καί θαυμαστήν διαύγειαν είς τήν ντι- 
ξιόν,, έπί πλέον έ'χει μόρφωσή δσην ολίγοι καλλιτέχ- 
ναι. Ένυμφεύθη έν Νεαπόλει τήν κόρην του, έκεΐ 
Προξένου τής Αργεντινής Δημοκρατίας καί ζή εύτυ- 
χισμιένος μιέ τούς οικείους του, οί όποιοι τόν θαυμά
ζουν περισσότερον παντός άλλου διότι τόν έγνώρισαν 
καλλίτερα καί τόν έκτιμιοΰν.



τ ο  Π Α Α Η ι Ο  τ ρ α γ ο ύ δ ι

Ά π ό  τοϋ σημερινού της φύλλου, ή «Ελληνική 
Τέχνη» θά δημοσιεύη ανελλιπώς εις κάθε της τεΰχος 
από ενα παληό Αθηναϊκό τραγουδάκι τό όποιον 
διεσώθη μέχρι σήμερον, άγραφον άπό στόματος εις 
στόμα μεταδοθέν, -και είς τοΰ οποίου τούς φθόγγους 
διακρίνεται καθαρά ή λαϊκή Ελληνική ψυχή.

Δέν υπάρχει σαλόνι, δέν υπάρχει μουσική βιβλιο
θήκη ποΰ νά μή περιλαμβάνη τά φόξ— τρότ καί τά 
διάφορα ξενικά κάν— κάν, έν ([> αντιθέτους ούτε ενα 
χέρι υπάρχει τό όποιον νά κρούη είς τά πλήκτρα 
τοϋ πιάνου ένα παληό Ελληνικό τραγούδι, ένα τρα
γούδι άπό ’κείνα ποΰ συνέθεσε καί ’τραγούδησε αυ
θόρμητα ή Λαϊκή Μούσα.

Ή  «'Ελληνική Τέχνη πρώτη μεταξύ τών συνα
δέλφων της επιχειρεί νά συμπληρώση τό ουσιώδες 
αύτό κενόν, συλλέγουσα και έναρμονΐζουσα δι’ ειδι
κού της συνεργάτου τά διάφορα παλαιά Ελληνικά 
τραγούδια τά όποια άγραφα καί σκορπισμένα κινδυ
νεύουν νά χαθούν.

• Μ Π Α Ρ  Μ Π Α

IntroJ.

Ποιος δέν έτυχε ν’ άκούση σέ κάποια συγκέντρωσι 
ή περνώντας άπ’ έ'ξο) άπό καμμιά ταβέρνα «τό 
μπάρμπα Θοδωρή» ; Καί ποιος δέν ένοιωσε τή στιγμή 
εκείνη νά ξυπνούν μέσα του αναμνήσεις σβυσμένες 
τοϋ παληού ώμορφου— καιρού ; Νά ζωντανεύη μέσα 
του ένας ολόκληρος κόσμος, κόσμος αξέχαστος γιά 
τήν ώμορφιά του γιά τή γλυκεία καί αφρόντιστη 
ζωή ποΰ περνοΰσε ;

Καί ποιος δέν θάθελε νά ξαναφέρη στή μνήμη του 
τήν ώμορφη εκείνη εποχή γιά μιά ανάπαυλα άπό τόν 
ψυχικό κάματο είς τόν όποιον τώρα τελεταΐα κατεδι- 
κάσθημεν άπό τήν πολυτάραχη ζωή νά ζοΰμε.

Ά λλά  καί άν θά'θελε κανείς δέν θά τού ήτανε εύ
κολο γιά δύο λόγους, πρώτα γιατί τώχει ξεχάσει καί 
δεύτερο γιατί δέν τό βλέπει γραμμένο σένα πεντά- 
γραμμο.

Ή  «Ελληνική Τέχνη» σάς προσφέρει τό πρώτο 
τραγούδι πάρτε το, παίξτε το, νά θυμηθήτε γιά λίγο 
τούς παληούς μας καιρούς.
Θ Ο Δ Π Ρ Η Σ  ,

Cante

T e m p o

G r e c o .

Λ r >1» x.aA J 

1 = ^

~~— 0— — 

U i t  - en ζω ά rup - Ίθΰ «t ο ί  μ,ιΐί -

- λ  ι— Ν -ι—

** - - * 
κ ρ ή  -

- Φ - ϊ
* m . J

φ —

L

--- w~
P-------------

t = F =

s  » *  *  3
Γ

— i*-f

1  1 i  i z i

~ Γ r .

-j=\— *

:r  —
[ - J - Λ

= i
m — ------ 9-----

= * =

Ρ Φ φ '

--------- ^

p ϊ Η ρ
-UTc*

-®----- 0----
00 δω on

— —

S -

Mr
^ = = 3 =

Γαο^ττα θ’ο . δω .
·■-------.4-------------i -

pn - .

1

1

■Π5 t  t

1 — 9—
772.f

---- B------- Γ

*  :

--------i -------------
— r i — *

■k- ■ — V/----
Τ Γ

I

μ π α ρ μ π α

+ 1 ί> »

pn yux ti μακ, κά veil, to

3 ξ Μ
. (Τ '- m

i

7  1

j

Τ Ε Χ Ν Η
V ,4

Φ ίΜ β Έ Μ  Θ Α Μ IZ Z d
Ξενοφώντος : Κάθοδος τώ ν Μ υρίων

Μικρό παιδί επήγαινα κι' έγώ είς τ '  ά<ρογιαλι 
οπού φιλούσε χαϊδευτά τό κνμα ταπεινό, 
με τα χαλίκια έπαιζα, στήν άαμουδιά πηδούσα, 
έχτιζα, δλο κ’ έχτιζα, παλάτι ζηλευτό.
Βουνό άψηλό τα κύματα στην aypn. τρικυμία 
θωροΰσα πως ξεσπούαανε με λύσσας μουγκρητο 
πως πνίγανε τά βράχια σου ακεπάζαν τα χαλίκια 
ανάμεσα σε σάββανο, στον κάτασπρο άφρά.
Τότες εσύ με μάθαινες, είς τες άνεμοζάλες, 
νά μή φοβάμαι, ν ’ άψηφώ και λύσσα και θυμούς, 
γιατί μάς κρύβει ή ζωή, ά<όμη πειό μεγάλες, 
'όπου \εοπάνε ξαφνικά τήν καθεμιά στιγμτ\, 
Γέρος. Άποσκεβρώθηκε ’πό βάσανα και χρόνια 
κυττώ τό κΰμα, θά\ααατ, τον άσπρο σου άφρό 
και ή καρδιά σέ λαχταρά σ ' επιθυμεί ά<όμα 
ζητά. “Α χ  νά ξανάνοιωνα ν* παίζω στο γιαλό.

Γ . Σ . Α Ρ ΓΑ Λ ΙΑ Σ

m /ι m m  θ λ  ζ ε  x * s z o
Ιον

*Αχ, μιά μέρα, θά σέ χάσω 
νειότη μου άγαπημένη ! 
τότε ά\λο πιά δέν μένει 
στά σκληρά γηρατειά 
νά μπορέσω νά ξεχάσω  
τόσα όνειρα κ ελπίδες, 
τόσες ώμορφές σελιδ<:ς 
ποΰχα γράψει μιά φορά.

Θά διάβας μιά μέρα ’μπρός μου 
καϊ τόν έρωτα κρατώντας 
μες τά στήθεια μου κυττώντας 
θέ νά ψ ίχνης γιά καρδιά...

Μόνο κλάμματα θ ' ά<ούοης 
άπ' τά στήθεια μου νά βγά  νουν 
Νά ατό τέλος τί μάς μ-.νουν, 
στά παρά τα γερατειά !

Α Υ ΓΟ Υ ΣΤ Ο Σ Π ΑΒΡΟΥΔΗΣ

©  δ ρ ο η ο ζ  μ ε  τ η ς  ^ κ ^ κ ι ε ι

2τό δρόμο πού ευωδιάζουν η άκα<ίες 
θυμάμαι οταν διαβαίναμε σκυφ τά , 
ό πόνος μου κ" εσύ χέρι μέ χέρι 
κ’  εγώ ενας, σκλάβος μ*αα στή αιωπη, 
εσή\ωνες τά μάτια πού ήταν ά8εια, 
κι ούτε μι* στάλα ’έκρυβαν τ ώρα πεια 
αά δέηση, σάν άπό«ρυφη κεσία  
κ' εγερνε πάνω σου βαθειά.
Τρεμάμενη άργοκίναγες τά χε λ η, 
θυμάμαι, είχαν τά χείλη σου μιά ίίψ α  
κι ή θλίψη ωχρή ήταν κει ζωγραφιστή.

- < Τ θ  τ α ξ ίδ ι*  ΑΠ . Μ ΑΓΓΑΝ ΑΡΗΕ

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ  Δ Α Μ Α Λ Α Σ

Ό  ’Αριστείδης Δαμαλΰς τού οποίου ή ζωή, χά
ρις είς τόν περίεργον χαρακτήρα του, υπήρξε μία 
σωστή περιπέτεια, δέν ήτο μόνον προικισμένος από 
τήν φύσιν μέ τό χάρισμα τής μεγάλης τέχνης τοΰ 
Θεάτρου, άλλ’ εΐχε καί τό χάρισμα μιάς σπανίας 
ώμορφιάς ποϋ μόνον είς άγάλματα σμιλευμένα άπό 
αρχαίους καλλιτέχνας θά  ήδύνατο κανείς νά συνάντηση. 
CH μεγάλη καλλιτεχνική ψυχή του δέν ήτο δυνατόν 
νά ίκανοποιηθή μέ τής άπειρες κατακτήσεις τών σαλο-

νιών τής αρι
στοκρατίας μας 
Άσφυκτιοϋσε, 
ήί)ελε νά δρά
ση είςθορυβω- 
δέστερον κό
σμον, καί έτσι 
μίαν ημέραν 
μέ εφόδια εκα
τόν χιλιάδας 
δραχμών καί 
τήν άσύγκριτη 
καλλονή του, 
άφίνει τάς ’Α 
θήνας.

Είςτό Παρί
σι, άφοϋ έξήν- 
τλησε σέ ολί
γον διάστημα 
τάχρήματά του 
αυτά, παρου- 
σιάσθη είς τήν 

διάσημον ηθοποιό Σάρα Μπερνάρ κι’ έζήτησε νά συγ- 
καταλεχθή μεταξύ τών ηθοποιών τού θιάσου της. Ή  
μόρφωσις, ή μεγάλη του ώμορφιά καί πρό παντός ή 
αριστοτεχνική ύπόκρισις τού είς τούς ρόλους τοϋ 
έραστοϋ σέ λίγο διάστημα τόν έπέβαλον στό Γαλλι
κό κοινόν. Συνετέλεσεν ϊσως στή φήμη του καί ή 
Γαλλίς καλλιτέχνις ή οποία έν τώ μεταξύ τόν είχε 
καταστήση καί νόμιμον σύζυγόν της.

Δέν παρήλθον, άτυχώς πολλά χρόνια, πού αί Ά θ η - 
ναϊκαί εφημερίδες έπληροφορήθησαν δτι έδόθη δια- 
ζύγιον μεταξύ τοϋ Δαμαλά καί τής Γαλλίδος ηθο
ποιού. Ή  Γαλλίς ηθοποιός ύπήκουε καί αυτή εις τούς 
νόμους τής ζηλοτυπίας, είς τοιοϋτον δέ σημεΐον ώστε 
νά τοϋ καθιστά τόν βίον μαρτυρικόν, μή δυναμένη νά 
άντιστή είς τήν γοητείαν τής μορφής του.

Δέν ήτο μόνον τό διαζύγιον εκείνο ποΰ έκλόνισε τόν 
Ά ρ . Δαμαλά, άλλ’ ό αμείλικτος καλιτεχνικός πόλεμος 
τόν όποιον τοΰ έκήρυξεν ή πανίσχυρος τότε Σ  Μπερ
νάρ, ποΰ τόν μετέβαλεν είς ράκος.

Μέ τόν πόνον είς τήν ψυχήν τής προώρου άνακο- 
πής τής εύέλπιδος καλιτεχνικής σταδιοδρομίας του, 
δ  Ά .  Δαμαλάς έξετράπη εις διάφορα ψυχοφθόρα 
ναρκωτικά, εις υπερβολικήν χρήσιν ενέσεων μορφίνης, 
κοκαΐνης κλπ. είς τοιοϋτον σημεΐον ώστε, ο ηγεμο
νικός είςπαραστατικότητα αύτός καλλιτέχνης νά αποσπά 
τόν οίκτον τοΰ κοινού, τό δέ 1889 ύπέκυψεν απαλλα
γείς τής μαρτυρικής του ζωής. Ή  δέ μεγαλειτέρα 
τραγωδός τοϋ Αίώνος σύζυγός του μετά τόν θάνατον 
αυτού, τώ 1916 άπετίναξεν τήν Ελληνικήν υπηκοό
τητα καί μάς έρριψε κατά πρόσωπον, μέ χειρονομίαν, 
παν άλλο ή τιμητικήν διά τήν Ελλάδα, τας τιμητι- 
κάς μας διακρίσεις δι’ αύτήν.

Ά ,ς  διδαχθώ μεν λοιπόν, άπό τό έπεισόδιον τούτο 
καθώς καί τόσα άλλα σχετικά, νά εϊμεθα όλιγώτερον 
αφελείς καί περισσότερον "Ελληνες,



ΠΟΛΙΤΙΜ - ΦΙΑΟΑΟΓΙί - ΘΕΙΤΡΟΗΕΝΟΜΙΙ
Γενικαι σήψεις  και παρατηοησεις

c0  ύπαρχων σύνδεσμος μιεταξύ της θεατρικής λεγο- 
μένης φιλολογίας και τοϋ πολιτισμού καί τής καθόλου 
προόδου καί άναπτύςεως ενός λαοΰ είναι .καταφανής 
καί άναμιφίσβητος.

Ή  πρόοδος καί ή άνάπτυξις κάθε λαοΰ καί έν 
τή πολιτική καί εν τή φιλοσοφία καί εν ταΐς ίδέαις 
γενικώς κατοπτρίζεται έναργώς καί μετ’ ακρίβειας τό- 
σω καθοορίσμένης έν τώ Θεάτρω, ώστε αρκεί να παρα- 
κολουθ-ησωμεν τήν Θεατρικήν φιλολογίαν ενός λαού 
διά νά κρίνωμεν περί τής άναπτύςεως καί τοΰ πολιτι
σμού του.

"Οταν λαός τις δέν έχη ιδίαν θεατρικήν φιλολογίαν 
— δραματουργίαν κ.λ.π.— δέν είνε δυνατόν νά νομισθή 
δτι έχη θέατρον καί συνεπώς είνε αδύνατον νά παρα- 
δεχθώμεν ότι έχει φθάσει μέχρι τοΰ σημιείου ώστε 
νά είνε έπιτετραμιμιένον νά άποκαλώμεν αύτόν πολιτι- 
σμιένον.

Κ αθ’ ημάς είνε τόσον συνδεδεμένα ταύτα ώστε νά 
έ'χωνται στερρώς τό εν τοϋ άλλου.

’Εάν θελήσωμεν έπ’ αυτών νά κρίνωμεν τά έν Έ λ - 
λάδι δέν είνε δυνατόν νά άρνηθώμεν τήν ΰπαρςίν θεα
τρικής φιλολογίας διότι έχομεν πλεΐστα δσα τεκμήρια 
καί εναργή δείγματα ταύτης.

Π όσα έργα Ελληνικά, διά τών οποίων διήκει ό εν
θουσιασμός, ή φιλοπατρία, ή φιλαδέλφεια καί ή αύτα- 
πάρνησις καί μεγαλοψυχία, δέν είδον τό φώς; Καί δ'χι 
μόνον τούτο άλλ’ έ'ζησαν σημειώσαντα σταθμόν περί
βλεπτον «ξιον προσοχής καί μελέτης;

Πόσας φοράς δέν ήσθάνθημεν ρίγη συγκινήσεων 
παρακολουθοϋντες Ελληνικά Έ ργα ;

Ή  δραματουργία ή Ελληνική— σπουδαι ότερος κλά
δος τής Θεατρικής φιλολογίας— δύναταί τις είπεΐν δτι 
αρκετά στερεά άντέσχεν εις τό βάρος τής πατρογονι
κής τής κληρονομιάς, είς τρόπον ώστε νά δύναται δι- 
καιωματικώς νά έπιβάλη τόν σεβασμόν καί εις τόν 
πλέον δύστροπον καί μεμψίμοιροι

Δέν γνωρίζω ποΰ πρέπει νά άποδοθ-ή ό αποτροπια
σμός τόν όποιον άτυχώς μιερικοί λεγόμενοι "Ελληνες 
αισθάνονται πρός παν δτι ή Ελληνική ψυχή, ή Ε λλη
νική καρδία, τό 'Ελληνικόν πνεϋμα παρήγαγε.

Νά παραδεχθώμιεν δτι πρόκειται περί πορώσεως 
ψυχικής; ή μήπως ό φθόνος καί ή ζηλοτυπία πρός 
τούς δημιιουργούς τών πλείστων δσων υπέροχων έργων, 
ατινα καί ή νεωτέρα μιας φιλολογία έχει νά επίδειξη, 
έτύφλωσαν τούς ξενομανεΐς αυτούς καί τούς κατέστη
σαν ανικάνους νά διακρίνωσι τό φώς άπό τό σκότος, 
τήν πνευματικήν 'Ελληνικήν ημέραν άπό τήν σκοτει
νήν έν πολλοΐς ξένην νύκτα;

'Υπάρχουν' άτυχώς πολλοί οι όποιοι αρκεί νά άκού- 
σωσιν δτι έν έργον θεατρικόν, έν σύγγραμμα φιλολο
γικόν, έν ποίημα τέλος, έν δ,τι δήποτε είναι Ελληνικόν 
διά νά σάς εΐποπν αμέσως δτι είναι ανάξιον λόγου 
χωρίς καν νά ξεύρουν νά σάς δικαιολογήσουν τήν γνοο- 
μην των.

Καί δταν έπιμένοντες τούς έρωτήσετε λεπτομερώς 
εάν ούτοι είνε είς θέσιν νά κρίνουν— διότι καί τούτο 
πολλάκις συμβαίνει— δέν θά άποκομίσητε τίποτε άλλο 
ειμή δτι τά ό'ντα ταϋτα δέν αποβλέπουν εις τίποτε 
άλλο είμή είς τό πώς νά έκχύσουν τό έν αύτοϊς δηλη- 
τήριονκαί νά δηλητηριάσουν κάθε χρήσιμον διά τήν 
άνάπτυξιν τών Ελληνικής παραγωγής έργων.

Έκεΐνο δμιως τό όποιον προξενεί κυρiqλεκτικώς 
κατάπληξιν είνε τό δτι τάς αντιλήψεις αύτάς συμμερί
ζονται καί πολλλοί τών 'Ελλήνων ηθοποιών, οί όποιοι 
μάλλον έξ άντανακλάσεως δύναται νά πή τις εποτίσθη- 
σαν  τήν χολήν τής ξενομανίας καί τής περιφρονή-

σεως πρός πάν τό Ελληνικόν, λέγιο δ ’ έξ άντανακλά
σεως διότι δέν δύναμαι νά παραδεχθώ δτι έν συνει- 
δήσει μισούν ούτοι τά Ελληνικά θεατρικά έργα, πλεί- 
στα τών οποίων, έπαναλαμιβάνω, συγκρινόμενα, πρός 
τά ξένα είναι αληθή αριστουργήματα, διότι τότε θά 
έπρεπε νά είναι τέρατα αχαριστίας.

Δέν πρέπει οί κύριοι ούτοι νά λησμονοΰν δτι πλεΐ- 
στοι έξ αυτών δφείλουσι τήν ■- καλλιτεχνικήν των ύπό- 
στασιν είς Ελληνικά έργα καί δτι τό Ελληνικόν κοι
νόν είναι είς θέσιν νά εκτιμά τάς τοιαύτας περί Ε λ 
λήνων αντιλήψεις των.

Ά ς  μάς συγχωρηθή ή σχετικώς μακρά άπό τοΰ κυ
ρίου θέματος παρέκβασις αύτή άλλά είναι μερικά 
πράγματα —  τά όποια δέν άντείχομεν εις τόν πει- 
οασμόν νά μήεΐπωμεν καί ήδη συνεχίζομεν— έξετάζον- 
τες άναλυτικο&τερον τά ζητήμιατα.

Τό Θέατρον κατά μιεγάλον λόγιον «είναι ναός υπερ
φυής έν τφ όποίφ λατρεύεται άμα καί έρευνάται τό 
θειον» καί έν συνεχεία ώς έν άρχή εϊπομεν λέγει 
άποφθεγματικώς οΰτος: «Δένειναι δυνατόν νά νοηθή 
χώρα τις ώς πολιτισμένη καί ήμερος απλώς άν εν 
αύτή δέν άνθή τό Θέατρον.

'Ο  δέ Σαίξπηρ καθώρισε ώς _ εξής τόν τρόπον 
τής πραγμιατοποιήσεως τού σκοπού τοΰ Θεάτρου :

«Κύτταξε νά μιή ύπερβαίνης τήν φυσικότητα, διότι 
κάθε υπερβολή αντίκειται εις τόν σκοπόν τού Θεά
τρου. Ό  σκοπός τοΰ Θεάτρου έξ αρχής καί πάντοτε 
ήτο καί είναι νά κρατή τρόπον τινά καθρέπτην είς τήν 
φϋσιν' νά παρουσιάζη είς τήν αρετήν τό πρόσωπόν 
της, εις τήν κακίαν τό ομοίωμά της, είς κάθε εποχήν 
καί κοινωνίαν τό σχήμα καί τήν έντύπωσίν της» 
(Ά μ λ ετ  πρός τούς ηθοποιούς— Πράξις Γ ', Σκηνή Β ').

Ά ν  αύτό είναι τό Θέατρον καί τοιαύτην σχέσιν 
έχει μιέ τήν άνάπτυξιν καί τόν πολιτισμόν καί τοιούτον 
κέκληται νά πραγματοποιήση προορισμιόν, διατί ή 
τοιαύτη σήμιερον κατάστασίς του ; Καί είς στιγμήν 
μάλιστα κατά τήν οποίαν ή φιλολογία μας παρήγαγε 
καί παράγει άριστουργήμιατα. Τό σημερινόν του κα- 
τρακύλισμα οφείλεται είς μόνην τήν άβελτηρίαν τοΰ 
κράτους; ή ώς εϊπομεν είς τήν ξενομανίαν τών πλεί
στων ηθοποιών μιας καί τήν έκ τούτου έγκατάλειψιν 
άπό μέρους τοΰ κοινού. Τήν άπάντησιν άναμένομεν 
άπό τούς πρός τούτο άρμιοδίους.

Α.Π -ς.

Σ Ο & Ο Μ Α  ΚΑΙ Γ Ο Μ Ο Ρ Ρ Α

Ή  Άνθρωπότης, δπως δλα τ’ άλλα, έχει τήν ιστο
ρία της, κάτι δμως έλειπε μ’ αύτό, ήταν μία μονογρα
φία γιά τήν ιστορία τής ακολασίας, τής αιτίας της καί 
γιά τά άποτελέσμιατά της.

Ό  ϊταλός καθηγητής Φαβιάνη έσυμπλήρωσε τό 
κενό μέ τά «Σόδομακαί Γόμορρα» πού πρωτοεκδόθηκε 
στά 1909 καί μεταφράσθηκε σ ’ δλες τις γλώσσες τού 
κόσμ,ου.

Δέν θά διαβαστή ούτε θά κριθή βέβαια καί τό 
βιβλίο καί ό Συγγραφέας άπό εκείνους ποΰ κλειστή 
καν μέσα σέ ψεύτικη σεμινοτυφία, θά κριθή δμώςάπό 
κάθε άλλο διανοούμενο καί θά κριθή άσφαλώς ευ
νοϊκά. Σ ’ τή γλώσσα μιας μεταφράσθηκε πρό μηνός 
καί έξεδόθη άπό τήν « ’Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη» Θ. 
Παπαμανώλη.

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ΚΙΝΗΣΙΣ

η )έ α ζρ ο ν  <3Ylap, SK ozoa iavjm
'Ο π ε ρ έ τ τα  Δ οά μ α λη

Είς τό Κοτοπούλειον Θέατρον δπου στεγάζεται ή 
« ’Αθηναϊκή ’Οπερέττα Δράμιαλη» εξακολουθεί νά 
παίζεται « Ό  Κούκλος* μέ αρκετές πιένες, "Ολοι 
οί πρωταγονιστοϋντες κ. κ. Δράμιαλης/ Τρίχας, ’Ια
τρού αί κ. κ. Σούμπερτ, Δαμάσκου, Λώρη έχουν δη
μιουργήσει πρώτης τάξεως ρόλους. Ό  Κούκλος παρά 
τάς προφητείας πολλών θεατρικών κρατεί πολύ καλά 
τό πρόγραμμα τοΰ Θιάσου.

Έ ν τφ μιεταξύ ετοιμάζεται ή νέα οπερέττα «Μαρ- 
κησία Πομπαντούρ» κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Δ. 
Καραχάλιου,

« ’ S ia iojjopv*
Ό η ί ρ έ τ τ α  Π α η α ϊω ά ν ο ν

Εις τόν « ’Απόλλωνα» ό Θίασος τού κ. Παπαϊω- 
άννου εξακολουθεί νά παίζη ώς έπί τό πλείστον 
τήν «Κοντέσσαν Μαρίτσαν» τήν οποίαν αναπαύει 
ενίοτε μέ τήν «Ζιγκολέτ».

*£71α}0 ζάς ’βωαρχίας
Θεσσαλονίκη

Είς τό «Πάνθεον» ήρχισε τάς παραστάσεις του ό 
Θίασος τοΰ κ. Ζάχου Θάνου «Ελληνική ’Ηθογραφία».

Θά δώση σειράν τεσσαράκοντα παραστάσεων μέ 
τάς γνωστάς ηθογραφίας 
ποΰ άνεβίβασε τήν πα- 
ρελθοϋσαν θερινήν περί
οδον είς τό θέατρον τοΰ 
«Λαού» ώς καί τάς νέας 
μουσικάς ηθογραφίας τοΰ 
Ζ. Θάνου ή «Γυναίκα 
τοΰ Καφφωδείου» «Τοΰ 
Κόσμου τά παράξενα» 
καί επιθεωρήσεις.

ΊΤΙωο ζο ’&}ωζερικόν
Α ϊ γ ν τ ζ τ ο ς

Ό π ε ο έ τ ι*  Σ αμ αρτζή  -  Μ η) ιάδη

Ό  όπερεττικός θίασος 
Σαμαρτζή— Μηλιάδη εύ- 
ρίσκεται είς τό Κάϊρον 
άπό τής 25ης π. μι. ’Ή ρ - 
χισε τάς παραστάσεις του 
μέ τήν «Γυναίκα τοΰ δρό
μου» τοϋ κ. Χατζηαπο
στόλου. Π αρ’ δλην τήν 
αυστηρότητα τοΰ Στρα
τιωτικού Νόμου τοΰ συ
νεπείς τών γνωστών τα
ραχών κηρυχθέντος, τό 
Θέατρον «Κουρτίαλ» είς 
τό όποιον στεγάζεται ό 
Θίασος αύτός συγκεντρώ- 
νει ολόκληρον τ»ιν ομο
γενή καί διεθνή αριστο
κρατίαν τοϋ Καΐρου.

Έ κ πληροφοριών τάς 
όποιας έ'χομεν τό κοινόν

ύπεδέχθη μέ πολλήν εύχαρίστησιν τόν άρτιον αύτόν, 
είς τό είδος του θίασον, καί δέν έπαυσε ούδ’ έπί 
στιγμήν νά έκδηλώνη τάς πρός αύτόν συμπαθείας 
καί ΰποστήριξίν του. Κυρίως τά ηθογραφικά έργα 
τοϋ κ. Χατζηαποστόλου, «Κορίτσι τής Γειτονιάς», 
«Γυναίκα τού Δρόμου», «Άπάχηδες» κλπ. έχουν κυ
ριολεκτικούς σημειώσει {θρίαμβον. Δέν ΰστέρησεν είς 
επιτυχίαν καί τό λοιπόν ρεπερτουάρ τοϋ ετέρου τών 
συνθετικών τοϋ θιάσου κ, Θ. Σακκελλαρίδη.
'Α μ ερ ική

Χουαούλα Εύαγγ. Πανΐοπ&ώλου 
Ελληνική Ό ηίρέττα

Περιήλθεν είς χεΐράς μας πρόγραμμα μεγάλο τοί
χου του έν Σικάγφ ευρισκομένου Θιάσου Βρυσούλας 
Ε, Παντοπούλου, άναγγέλλον δύο του παραστάσεις είς 
τό έκεΐ Θέατρον «Garrick Ί heater» τόν παρελθόντα 
μήνα, Χάριν δέ τών θεατροφίλων αναγνωστών μας καί 
τής ένημερότητος, γράφομιεν τάς όλίγας αύτάς λέξεις,

Τό εν λόγφ πρόγραμμια, ποικιλλόμενον άπό διάφο
ρα κλισέ τών ηθοποιών είς τούς ρόλους των μάς πα
ρουσιάζει δτι ό θίασος αύτός, έκτός τών δπερεττών 
αναβιβάζει μουσικάς ηθογραφίας δπως τό «Τζιώτικο 
ραβαΐσι», τήν «Τύχη τής Μαρούλας» κτλ αί όποΐαι, 
ώς πληροφορούμεθα, ύπεραρέσουν είς τό κοινόν.

Ό  θίασος σύγκειται, άπό τόν παλαίμαχον ηθοποιόν 
Θ. Ποφάντην, τήν Μαρίαν Ποφάντη, τήν Βρ. Παντο- 
ποΰλου, τόν Γερ. Κουρούκλην, τόν X. Ταβουλαρί-



δην; την Λίζαν Κουρούκλη καί τινας ομογενείς έξ ’Α 
μερικής καλλιτέχνας ώς τόν κ. 'Γ. Παρλάν, τήν κ. 
Μάκη Καρνέρη κλπ.

Τόν θίασον ακολουθεί ο γνωστός κ. Δημ. Ζάττας,

R- Λί,. ,-. ν.-. . -« . . -
% » * Μ  I* i**ft

συνθέτης τών «Κεντρικών ’̂Ενωμοτιών» καί τών 
«Φαιδρών της ’Εφεδρείας»- δστις καί διευθύνει, τήν 
ορχήστραν.

"Οπως δήποτε ο θίασος αυτός, χάρις είς τόν δαι- 
μόνιον (δχι τόν Κονταράτον) Ταβουλαρίδην, οστις 
απο πολλών ετών εύρίσκεται εν ’Αμερική καί γνωρίζει 
τα τοΰ τόπου, κρατείται καί ευδοκιμεί.

JSvvavjiai
Τήν προπαρελθοΰσαν Παρασκευήν έ

δόθη είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου ’Α 
θηνών συνουλίας τής Δδος Κουντοΰρη ύψιφ(ό
νου τής όπερας Πετρουπόλεως Δδος Χ ωραφά 
(πιάνο).

Τό πρόγραμμα πλουσιώτατον καί εκλεκτόν έξε- 
τελέσθη’ άρτιώτατα, τής Δδος Κουντοΰρη έπανειλημμέ- 
νως καταχειροκροτηθήσης υπό τοΰ έκλεκτοΰ ακροα
τηρίου.

Η Δις Κουντοΰρη μας έδειξε τόν μέγα πλοΰτον 
τής φωνής της θά ήτο δέ ευχής έργον διά τό Έλλην. 
κοινόν άν κατώρθωνε νά άπολαμβάνη συχνότερον τής 
πανδαισίας ταΰτης διότι κυριολεκτικώς άπόλαυσις ήσαν 
αί ολίγοι ώραι τάς οποίας διήλθομεν άκοΰοντες τήν 
Εκλεκτήν Καλλιτέχνιδα.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν είς τήν αίθουσαν τοΰ 
Κινηματογράφου Σαλόν Ίντεάλ έδόθη ενώπιον πο- 
λυπληθοΰς καί έκλεκτοΰ ακροατηρίου ή έβδομη συμ
φωνική συναυλία τής ορχήστρας τοΰ ’Ωδείου ’Α θη
νών πλουσιωτάτη είς πρόγραμμα καί άρτιωτάτη 
άπό άπόψεως έκτελέσεως.

Αί συναυλίαι αΰται είναι ευχής έργον νά έξακο- 
λουθήσουν διότι δι’ αυτών κατωρθώνει τό κοινόν 
έκάστοτε νά λοΰηται είς τά νάματα τής θείας τέχνης 
καί νά ξεκουράζη τά ώτα του άπό τά διάφορα κακόηχα 
κατασκευάσματα τών διαφόρων όπερεττών , αί όποΐ- 
αι τά τελευταία έτη έχουν κατακλΰσει τόν κόσμον 
καί περισσότερον τήν Ελλάδα.

'Ωσαύτως υπό πλήρους επιτυχίας έστέφθη ή είς 
τήν αίθουσαν τοΰ κινηματογράφου ’Αττικ ν δοθεΐσα 
τήν Κυριακήν τό πρωί τετάρτη Συναυλία τής ορχήσ
τρας τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Jean B ou tn ikof.

'Ω ς σολίστ ή Δίς Σοφία Παυλίδο » διακεκριμμένη 
πιανίστα διπλιοματοϋχος τοΰ ’Ωδείου Ό δησοΰ έξετέλε- 
σεν. υπέροχα τά διάφορα τεμάχια τοΰ προγράμματος.

Τό πλυπληθές κοί' όν κατεχειροκρότησεν δλα τά 
τεμάχια ένθαρρύνων οΰτω τό έργον τών Καλλιτεχνών 
μας.

ΚΟΣΜΙΚΟΣ

«'Ο & ν ρ ι ω ί ό η ς »
Ευχαρίστως άναγγέλομεν τήν επίσημον άναγνώ- 

ρισιν τοΰ Έρασιτεχνικοΰ Δραματικού Συλλόγου « Ό  
Ευριπίδης» τοΰ οποίου ό σκοπός θά είναι ή ύπό 
ερασιτεχνών άναπαράστασις τών αρχαίων δραμάτων 
καί παντός άριστουργηματικοΰ έργου, σχέσιν πάντως 
έχοντος μέ τήν άρχαίαν μας δραματογραφίαν. Τήν 
ό'λην διδασκαλίαν έ'χουσιν άναλάβει ειδικοί καθη- 
γηταί τοϋ Έ  θ· ν ι κ ο ί  μ α ς  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  
έμβριθείς μελετηταί του αρχαίου δράματος.

Μέλη ώς γνωστόν, τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
έχουν έκλεγή τά κάτωθι, τά όποια κατά κοινήν αντί’  
ληψιν τυγχάνουσι δεδοκιμασμένης ίκανότητος, Πρόε
δρο; Ά λ . Φιλαδελφεμς, ’Αντιπρόεδρος ’ Αγγελος 
Τανάγρας, καί Νικ. Λάσκαρης, Γεν. γραμματεύς Νικ, 
Κυπαρίσης, Εϊδ. γραμματείς I. Ζήρας καί Κ. Κου- 
λέτσης, Ταμίας Χρ. Γερογιάννης, Κοσμήτωρ Ε. Τζα- 
νετής, Σύμβουλοι δέ οί κ. κ. Γ. Ροϊλός, Γ. Γαρδίκας, 
Ά ν . Όρλάνδος, Δ. Καλογερόπουλος, Έμμ, Πεξό- 
πουλος, Ν. Συνοδινός καί Φ. Γιοφΰλλης.

SYlia μεγάλη 'SjjnviQ SKajjizixviq 
σζο 31αριαι.

Ή  νεαρωτάτη θυγάτηρ τοΰ εγκρίτου ίατροΰ καί 
ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου τής'πόλεώς μας κ. Α. 
Παπαδοποΰλου, Δ)ις Ειρήνη ΙΙαπαδοποΰλου άριστοΰ- 
χος τοϋ ’Ωδείου Α θηνώ ν διαμένουσα είς Παρισίους 
πρός "συμπλήρωσιν τών σπουδών της έδωκε τελευ
ταίως είς τήν Σάλλ Έ ράρ συναυλίαν (άντισιόν).

Τό έκλεκτόν άκροατήριον άποτελούμενον ώς έπί 
τό πολύ άπό καθηγητάς τοΰ ’Ωδείου άπό διαφόρους 
μουσικούς καί διανοουμένους καί τούς κριτικούς 
τών Παρισινών έφημερίδων καί εκλεκτούς άλλους, 
έν οίς καί πλεΐστα μέλη τής αυτόθι Ελληνικής 
παροικίας, <ατεχειροκρότησαν έπανειλημμένως τήν νε- 
αράν καλλιτέχνιδα, ή οποία κυριολεκτικώς συνήρπασε 
τό άκροατήριον καταγαγοΰσα αληθή θρίαμβον είς 
σημεΐον ώστε νά άποσπάση τα ένθουσιοίδη συγχαρη
τήρια δλων τών παρισταμένων. 'Ως κορύφωμα δέ τοΰ 
άληθοΰς {θριάμβου τόν όποιον ήρατο, πρέπει νά θεω- 
ρηθή καί τό γεγονός δτι ευθύς αμέσως έξελέγη όμο- 
φώνφ έγκρίσει τών μελών Συλλόγου τών καλών Τε
χνών» τιμής ένεκεν τακτικόν μέλος τούτου.

Τοιοΰτοι Καλλιτέχναι τιμώσι τό Ελληνικόν όνομα 
έν τη ξένη. Τό Ελληνικόν δέ κοινόν τό οποίον άπο- 
βλέπει είς τούς καλλιτέχνας μας μετ’ εξαιρετικής εύ- 
μενείας, άναμένει τήν νεαράν,καλλιτέχνιδα νά κατέλθη 
είς τήν Ε λλάδα ινα καί μάλλον έμπράκτως άποδείξη 
είς αυτήν τά αισθήματα συμπαθεί ας καί έκτιμήσεως 
διά τών οποίων τήν περιβάλλει.

Τόν ευτυχή της πατέρα συγχαίρομεν εγκαρδίους.

Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ρ Α Κ Ε Ν

Ό  κ. Θ . Ο ικονόμ ου  καί τό  Θ έατρον

Τήν προπαρελθοΰσαν Παρασκευήν ύπό τοΰ Θιάσου 
τοϋ κ. Θοηιά Οικονόμου έδόθη άπό τής σκηνής τοΰ 
’Εθνικοί Θεάτρου (πρώην Βασιλικοί) ή παράστασις 
τοΰ ύπό τοϋ ίδιου κ. Θ, Οικονόμου σκηνοθετηθέντος 
νατουραλιστικοΰ έργου τοΰ Αίμ. Ζολά κ. «Τέρεζα 
Ρακέν».

Ή  «Τέρεζα Ρακέν» δπως διεσκευάσθη ύπό τοΰ 
κ. Θωμ. Οικονόμου δέν έχει κανέν κοινόν γνώρισμα 
μέ τήν «Τερέζα Ρακέν» τοϋ Ζολά είμή μόνον τήν ταυ
τότητα τών ονομάτων τών έν αύτή δριάντων προσώ
πων. Ή  σκηνοθεσία άτυχής έν πολλοΐς π.χ. τό τέλος 
τής πρώτης πράξεως ευρίσκει τά δρώντα πρόσωπα 
παίρνοντα τσάϊ στήν σοφίτα τοΰ έμπορικοΰ τής κυ
ρίας Ρακέν, ή δευτέρα πράξις άρχίζει καί τούς 
ξαναβρίσκομεν έξακολουθοΰντας νά πίνουν τσάϊ στάς 
ιδίας θέσεις,

Φαίνετ»ι δτι ό κ. Οικονόμου άρέσκεται είς τήν 
μετά διαρκείας τεϊποσίαν.—  ϊσως έπειδή συμβαίνει 
νά είναι ή έποχή τών τεϊοποτικών συγκεντρίόσεων.

Ά λ λ ’ άς άφήσωμεν τόν κ. Οικονόμου έπιθυμοϋντα. 
νά πίνη διαρκώς τσάϊ καί ας παρατηρήσωμεν είς 
τόν μαίτρ,τόν θιασάρχην κ. Οικονόμου,πώς έπέτρεψε νά 
ύποδυθή τόν ρόλον τής Τερέζας Ρακέν ή Δ/ις Ά δάμ .

Δι’ δνομα Θεοΰ κ. Οικονόμου τί έπάθατε; εισθε 
σείς ό υπέροχος ερμηνευτής τοϋ Σαίξπερ, σείς ό έν- 
σαρκώνων άλλοτε τούς ήρωας τοΰ ’Ίψεν, σείς τέλος ό 
ύπεραμυνόμενος τής τέχνης;

Άρχίζομεν νά μή σάς άναγνωρΐζομεν, μάς ήτο 
αδύνατον νά φαντασθώμεν δτι ό καλλιτέχνης κ. Οι
κονόμου μεταβληθείς είς θιασάρχην θά έπέτρεπε 
τήν ακοσμίαν τής Τερέζας— Δ)ίδος Ά δάμ .

Εΐμεθα βέβαιοι δτι καί ή ιδία Δ)ίς Ά δά μ  ί>ά διε- 
ρωτάται διατί κατεδικάσθη άπό τόν κ. Οικονόμου νά 
πρωταγωνιστήση καί νά ύποδυθή τήν Τερέζαν Ρα
κέν, τήν μέχρι παραφροσύνης φιλήδονον γυναίκα—  
δπως τουλάχιστον τήν ήθέλησεν ό Ζολά— ενώ ουδέ 
καν ανεκτή είς ρόλους υπηρέτριας είναι καθ’ ήμάς.

Τή συνιστώμεν νά παραιτηθή τοϋ θεάτρου καί νά 
έπιδοθή είς άλλην έργασίαν πρός όφελος καί αυτής 
άλλά καί πρό παντός τοΰ {θεάτρου. Ή  έμφάνισίς 
της, ή φωνή της καί γενικώς ή κατ’ ευφημισμόν μό
νον ύπόκρισίς της,ήτοάκοσμία καί άντιαισθητικότης,τήν 
όποιαν δέν οφείλει τίποτε ό θεατριζόμενος κόσμος· 
νά ύφίσταται,

Ή  κ. Ίωάννου ώς κυρίαΡακέν άρκετά καλή καί 
μελετημένη.

’Επίσης οί κ. κ. Σαραντίδης καί Βερώνης ώς Γκρι- 
βέ καί Μισσώ καλοί.

Ή  Δις Βερώνη ώς ανεψιά τοΰ κ. Μισώ ύπεκρίθη 
μέ τόσην φυσικότητα καί χάριν, ώστε εΐμεθα βέβαιοι 
δτι έχει δλα τά έφόδια νά κρατήση πολύ σσβαρωτέ- 
ρους ρόλους.

'Ο  κ. Ίωάννου ώς Λοράν κατέβαλε προσπαθείας 
νά άντεπεξέλθη είς τόν ρόλον του, άλλά δέν κατώρ- 
θωσε νά δημιουργήση τόν τύπον πού ήθέλησεν ό Ζ ο 
λά πάντως ώς προσπάθεια, είναι άξιέπαινος.

Τέλος παρακαλοΰμεν τόν κ. Οικονόμου δπως τοϋ 
λοιποΰ μή σπεύδη νά δημιουργή πρωταγωνίστριας είς 
βάρος τοΰ Έλλην. Θεάτρου μόνον διότι είναι γυναί
κες, άλλά άς λαμβάνη ύπ’ ό'ψει του δτι τό Θέατρον δέν 
έχει ανάγκην γυναικών άλλά αρτιστών.

Λ. Π— s—

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ά

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

: 'έλ κ ο υ ς  ν ά  μ ε  ω η  β^άκα ! !

Έ ν συνεχεία, καί συμφώνως πρός τάς υποσχέσεις 
μας, προσφέρομεν είς τούς άναγνώστας μας ένα δυ- 
σευρετο καί ατίμητο μαργαρίτη ό όποιος ήλιεύθη 
άπό ένα πλοΐον ποΰ διέπλεε τόν Φαληρικόν δρμον,καί 
τοϋ οποίου δέν έξηκριβώθη ή έθνικότης. Καί ύστερα 
έπιμένουν πολλοί αμαθείς δτι δέν υπάρχουν μαργαρί- 
ται είς τά γαλανά μας τά νερά.

’ Ιδού αύτός :
"Οταν μέ μυρίους αγώνας καί μόχθους ό συμπα

θής μαέστρος Δ. Λαυράγκας είχεν ανασυγκροτήσει τό 
μελόδραμα καί έδιδε παραστάσεις εις τό Θέατρον 
Πειραιώς Τσόχα (νΰν Πειραϊκόν) τό πρόγραμ
μα τοΰ θεάτρου αύτοΰ άνήγγελλε ένα βράδυ τόν 
«Barbiere di Seviglia» τοΰ Rossini Ή τ ο  ή ώρα 8 
ποΰ ό αλησμόνητος βαρύτονος Κ. Βακαρέλης καί ό 
μοναδικός τότε Βαθύφωνος Α. Φλωριανός, ήρχοντο 
είς τό Θέατρον προτιμήσαντες τόν ρομαντικόν περί
πατον τοΰ γύρου τής Καστέλλας άπό τό Φάληρον. 
Έπλησίαζαν είς τήν Καστέλλσν οί όδοιποροϋντες 
ρωμαντικοί καλλιτέχναι, δταν διέκριναν ένα πλοΐον 
ύπό ξένην σημαίαν νά άποπλέη τοΰ λιμένος Πει
ραιώς. Η άπόστασις ήτο άρκετή, ώστε δέν μπορούσε 
κανείς νά καθορίση τήν εθνικότητα τοΰ πλοίου, 
ώς άποδεικνύεται έκ τοΰ άκολούθου, μεταξύ τών δύο 
καλλιτεχνών διαλόγου.

— 'Ωραίο καράβι μωρέ Κώστα !
— Ναι.
— Μπορείς νά διακρίνης τή σημαία του ; Έ γώ  τή 

βλέπω καθαρά. Είναι γαλλικό.
Καλέ τί μάς λές, είναι ολλανδικό.
—“Κώστα νά πάς νά κυτταχτής, νά πάς σέ κανένα 

οφθαλμίατρο.
— Έ γώ  σοΰ λέω πώς είναι ολλανδικό.
— Είναι γαλλικό. Εμένα τό μάτι μου κόβει σάν 

αστρίτης, στοιχηματίζω δτι θέλεις.
'Ο  Βακαρέλης κλονισθείς ίσως άπό τή μεγάλη έπΐ- 

μονή τοΰ Φλωριανοΰ μεταχειρίζεται τά χέρια του ώς 
κιάλια καί προσπαθεί νά πεισθή καλλίτερα.

—-’Έ  ! Τί είδες ; ’Έχω δίκηο, δέν είναι γαλλικό |
— ’Όχι. ’Αποστόλη, είναι ολλανδικό.
Έ δ ώ  ό φίλος μου βαθύφωνος μετεχειρίσθη τήν 

γνωστήν λέξιν τοΰ Καμπρών καί έξηκολούθησεν ;
— Είναι γαλλικό.
— Είναι ολλανδικό.
’Όχι, γαλλικό.
— Αποστόλη. Είσαι μύιοψ.
— Κώστα είσαι βλάκας.
— Τί είπες ; έγώ είμαι βλάκας ;
— Ναί, έσύ.
-  Έ γ ώ ;
— Ά μ ’ έγώ ;
—-’Έτσι. Αποστόλη ;
— Ά μ  πώς, Κώστα.
— Δέν παίζω τό βράδυ.
Έ ν  τφ μεταξύ είχαν φθάσει στό θέατρο τώπε καί 

τώκαμε. Σημειωτέον δτι τό ταμεΐον εΐχεν εϊσπράξει 
περισσότερες άπό χίλιες δραχμές, δραχμές τής έποχής 
έκείνης !

Βρέ Κώστα, ό ένας, Κύριε Βακαρέλη ό άλλος, 
βρέ καλέ μου,.βρέ κακέ μου... Τίποτα Ό  Βακαρέλης 
θεο)ρεΐ προσβεβλημένο τόν έαυτό του καί ματαιώνει 
τήν παράστασι.

«Ά κοΰς νά μέ πή βλάκα» ! !!
Mro di Capella

ι



Τ Ο  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο

(Συνέχεια και τέλος άπο το προηγούμενο)

”Ε... λοιπόν άπό ’κείνην τήν ώρα δέν ’μπορώ νά 
θυμάμαι αν σκεπτόμουνα σάν πρώτα, μά... κι’ αν 
ακόμα αύτό συνέβαινε δέν ένοιωθα τής ακαταμάχητες 
πρωτερινές αντιρρήσεις. ’Εκείνη ή διαμάχη δέν άκουό- 
ταν πιά μέσα μου, τά επιχειρήματα τής μιας σκέψεως 
έξηντλήθησαν. Κι’ έ'τσι δίχως πιά ν’ άπασχολή τό μυ
αλό μου κανένας δισταγμός, καμμία αντιλογία, έμενε 
ήσυχο. Δέν είχα παρά τήν αΐσθησι τών ματιών μου. 
Αυτή μοναχά λειτουργούσε. Δέν έκανα τίποτ’ άλλο 
παρά νά βλέπω. Ναί, τήν ’κύτταζα κατάμματα δπως 
θά ’ βλεπα μέ απάθεια ενα άσπρο σύννεφο στό γαλά
ζιο φόντο τοϋ ούρανοΰ, ποϋ αλλάζει μορφές καί σχή
ματα.

Ή  γυναίκα αυτή μέ έσερνε μέ τά μάτια της. Αύτό 
ήταν δλο.

’Πήρα μηχανικά-γιατί δέν πεινοϋσα πιά— δυο πε- 
ρουνιές άπ’ τό φαΐ μου καί σταμάτησα γιά ν’ ανάψω 
ενα τσιγάρο. Πέρασε ώρα ποϋ κοιταζώμαστε κατάμ
ματα χωρίς καμμιά σύσπασι τοϋ προσώπου, χωρίς 
εξωτερίκευσι κανενός άλλου πόθου. Είχε τά χέρια της 
δεμένα μέ τά δάχτυλά της άπάνου στό στρογγυλό 
σιδερένιο τραπεζάκι /αταντικρυ μου. Σέ λίγο, χωρίς 
γιά μιά στιγμή νά στρέψη τό πρόσωπό της, επήρε 
μιά τσαντούλα άπό τά γόνατά της καί σηκώθηκε σι- 
γά-σιγά κυττάζοντας επίμονα, καί μέ τό ϊδιο σταθερό 
βήμα ξεκίνησε νά πάρη τό τράμ ποϋ έφθανε άπό τό 
Παληό Φάληρο γιά νά πάη ’στήν ’Αθήνα.

Φώναξα βιαστικά τό γκαρσόνι καί σάν άργοϋσε νά 
φανή άφισα μερικά χρήματα στό τραπέζι, φόρεσα 
δπως δπως τό καπέλλο μου κι’ έ'τρεξα νά προφτάσω 
to βαγόνι ποΰ περιείχε γιά μένα ενα αίνιγμα. Μόλις 
'μπήκα στον εξώστη τοΰ βαγονιοΰ τήν είδα νά κάθε- 
tal μέ άνακοΰφισι, ύστερα άπό τή βεβαιότητα πώς 
ταξείδευα κι’ έγώ γιά τήν ’Αθήνα καί πώς δέν είχα 
τσακίσει κανένα μου πόδι στό τολμηρό μου άνέβα- 
σμα. Ναί, μοΰ τώπε ολοκάθαρα αύτό μέ τά μάτια.

’Πήρα μιά θέσι καί άρχισα μόλις έκάθισα νά ξανα
ζωντανεύω στή φαντασία μου δλο τό ταμπλώ τοΰ 
επεισοδίου αύτουνοΰ, άπό τή στιγμή ποΰ τήν πρω- 
τόειδα στό αύτοκίνητο, ϊσια μέ τή στιγμή αύτή ποΰ 
ταξειδεΰουμε στό ϊδιο βαγόνι. ’Έκαμα χ ί λ ι ε ς  δ υ ο  
σκέψεις, ’πήρα άλλες τόσες καινούργιες αποφάσεις 
καί στό τέλος ειχα πάρει τήν τελειωτική. Στον 
πρώτο σταθμό θά κατέβαινα, θ ’ άλλαζα βαγόνι, θά 
’φεύγα, γιά νά κρατήσω αύτήν τήν έντύπωσι ποΰ 
άρχισε νά μ’ άρέση. Δέν ξέρω γιατί δέν ήθελα 
νά γνωριστώ περισσότερο μέ τήν γυναίκα αύτή. Εύ- 
ρισκα πώς ’ μπορεί ή ώμορφιά της αύτή θέ’ νά ’σβυνε 
μπροστά σέ μιά πιθανή πεζότητα σκέψεων ποΰ ’μπο
ρούσε νάχη ή γυναίκα αύτή νά μήν ήταν εκείνη ποϋ 
φαίνεται. ’Έπειτα κοντεύουμε σ ’τήν Καλλιθέα καί δέν 
είπε νά γυρίση τά μάτια της νά ’δή τί κάνω, νά έπι- 
βεβαιώση τό ένδιαφέρο ποΰ τόσο καθαρά προσπά
θησε νά δείξη δταν μέ ξανάβλεπε στό βαγόνι αύτό. 
’Ίσ ω ς νάταν εγωιστικό αύτό ποΰ γύρεψα μά... σάν 
δέν έ'γινε... τόσο τό χειρότερό ή τό καλλίτερο.

Μέ δυνατή τώρα τή θέλησι έ'χω τήν άπόφασί μου, 
ποϋ δυναμώνεται άπό ενα μικρό διάλογο πού— χωρίς 
νά θέλω ακούω πίσωθέ μου.

"Ενας.·— Σύμφωνοι ; Σέ περιμένω, μή μέ γελάσης 
πάλι.

Μία. — Τί ήθελες νά σοϋ κάνω; Δέν ’μπόρεσα, είχα 
ίΐά&ι μέ κάποια φίλη μου στον κινηματογράφο.

— "Ολο έτσι μοΰ λες. "Ο πως δήποτε αύριο θάμαι 
μονάχος, {έλα.

— Καλά θάρθω.
Τό τράμ έχει φτάσει στήν Καλλιθέα, κάνω νά ση

κωθώ καί τά μάτια μου ξαναντυκρίζουν τό βλέμμά της 
μέσα άπό τά μπροστινά κρύσταλλα τοΰ βαγονιοΰ καί 
ποΰ δέν τάχα προσέξει ϊσια μέ τήν ώρα αύτή. Είχε 
ίκανοποιηθή τέλεια ό εγωισμός μου γιατί άπό τό τζάμι 
αύτό δέν έπαυσε μιά στιγμή νά μέ κυττάζη, κι’ αύτό 
μοΰ τό φανέρωσε μέ τή χαρά της στήν συνάντησι αύτή. 
(^Σηκώθηκα, συνεπής στήν άπόφασί μου καί εύχα- 
ριστημένος άπ’ τή στερνή λεπτομέρεια, κατέβηκα, 
κάθησα σ ’ τό υπαίθριο καφφενεδάκι καί άπό κεΐ μέ 
τά μάτια παρηκολούθησα τό βαγόνι ποΰ έφερνε μα
ζί του μίαν άμορφη άνάμνησί μου. Τή στιγμή εκείνη 
μοΰ φάνηκε πώς ήμουνα άλήθεια πολύ δυνατός. 
Νοιιόθω πώς έκανα μεγάλη θυσία νά διώξω ενα τόσο 
ανεκτίμητο δώρο, ενα τέτοιο λουλοΰδι πούταν στό 
χέρι μου, τουλάχιστον νά ν οι (όσο) τ ’ άρωμά του. 
....Νάταν αύτό δειλία ; ! ! Νά τό ’κανα άπό φόβο στον 
ανεξερεύνητο φτερωτό Θεό ; Λεν ξέρω.,.μά ’κείνο ποΰ 
νοιιόθω, είναι πώς έπνιξα, δυο ώρες μετά τή γέννησί 
του, ένα θηρίο !

Ν . Θ . ΙΥ Ν Ο ΔΙΝ Ο Σ

Κ Ο ΙΜ ΙΚ Η

Κ1ΝΗΪΙΖ

ΊΪΚ didjejig τον κ. 3ΐα(ζαχατ]ή
Ό  εκλεκτός λογοτέχνης κ. Εύάγγελος Γ. Παπα- 

χατζής έκαμε προχθές εν τή μεγάλη αιθούση τοΰ 
Παρνασσού τήν προαγγελθεί σαν διάλεξίν του περί 
πίστεως ηθών καί εθίμων καί παραδόσεων ελληνικών. 
Ό  κ. Παπαχατζής διακριθείς πολλάκις παρ’ ήμΐν ώς 
άριστος ομιλητής διεχειρίσθη κάί χθές τό είρημένον 
θέμα του μετά περισσής εύφραδείας καί άξιοσημειώ* 
του χάριτος τοΰ λόγου. Ένδιατρίψας Ιπ’ αρκετόν είς 
φιλοσοφικωτάτην καί ένδιαφέρουσαν άνάλυσιν τών 
παρ’ ήμΐν καί είς χαρακτηρισμόν τέλειον προσώπων 
καί πραγμάτων, ηθών καί εθίμων έξήγαγε πλεΐστα 
συμπεράσματα πολύ χαρακτηριστικά καί κατοόρθωσε 
διά λόγους ρεούσης καί άπαραμίλλου ευγλωττίας νά 
άναπαραστήση ζώντα καί ορατόν τόν ελληνικόν βίον, 
νά ψέξη τά ψεκτά και νά έπαινέση καί ένισχύση τά 
ώφέλιμα χειροκροτηθείς παταγωδώς καί επαινεθείς 
ένθουσιωδώς υπό τοϋ πολυπληθούς ακροατηρίου του.

93vJavzivov 3Υΐονσέϊον
Βυζαντινόν Μουσεΐον, στεγαζομένον επί τοΰ παρόν

τος εν τφ ίσογείφ διαμερίσματι τής Σιναίας ’Ακαδη
μίας (είσοδος έκ τού κήπου τού βλέποντος πρός τό 
Όφθαλμιατρεΐον) ταξινομηθέν εσχάτως μεθοδικώς 
είνε ανοικτόν καθ’ έκάστην 9— 12 π. μ.

"βκδέσεις
Προχθές τήν 11 */ο π. μ. έγιναν τά έγκαίνια έργων 

ζωγραφικής τοΰ κ. Ν. Ό θωναίου είς την κεντρικήν 
αίθουσαν τής ’Ακαδημίας παρά τοϋ Προέδρου τής 
Δημοκρατίας, δστις παρέστη μετά τής κυρίας του.

^Κοινωνικά
Τό παρελθόν Σάββατον έν στενώ κΰκλφ διανοου- 

μένων έτελέσθησαν οί άρραβώνες τοΰ διακεκριμένου 
συνεργάτου μας κ. Γιάννη Ζήρα (ΆγκαιΉώτη) μετά 
τής χαριτωμένης δεσποινίδας Μαρίκας Άρμενούλη.

Εις τούς μνηστευθέντας ή «'Ελληνική τέχνη» εύχεται 
κάθε εύδαιμονίαν.

Τνατοις <(Φ οίνικοςη £ ζα δίον  3 8



Γ Υ Ν  Α Κ Ε Ι Ο Ι  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι

— Λιλί«α δέ θά πας στό Παρίσι;
— Τι νά χάμω;
— Άςρότου άρχισα νά χάνω χαπέλλα στή Δ)ιδα ΦΩΦΩ 

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Ο Υ  (οδός Κτραγεώργη της Σερβίβς 11α), τό 
βρίσκω πολύ καλύτερα άπό τά παριζιάνικα.

— Π ωωώ!! Κατίνα! Γιά δες τή ντεμουαζέλλα στό αντί
κρυ νό τραπεζάκι τί χάλια έχει!

-Τ ί ;
— Δεν βλέπεις;
— "Εχει έ'να σωρρό στίγματα στό πρόσωπό της.
— Ναί άλήθεια !
— “Αν τήν γνωρίζεις καϋμένη πες της νά μεταχειρισθ^ 

Κρέμα Νυμφών και άμεσος θά  γείνή καλά. “Ετσι ήμουν 
χαί έγώ, άλλά ά φ ’ δτου άρχισα νά μεταχειρίζωμαι τήν 
χρέμα αυτήν έγινα αμέσως χαλά.

Τ ό  β φ λ ίο ν  τής εποχής
Έ Ν Α Σ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Α Γ Α Π Η Σ,,

Εκτυπώνεναι
Τ :μ ή  δρα χ . 2 ο  

Ό σ ο ι θέλουν νά τό αποκτήσουν «ς γοάψουν εις τόν ογγραψέα 
κ. Μ(ν<οα κ. Άνδρουλιδάκην. Άλίτσης 17 *Αθήναι.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

ΙΔΡΥΘΕιΣΑ ΤΩ, 1841
ΔΙΟΙΚΗ ΤΗ Σ EYNAIOIKHTHL

Α· ΔΙΟΜΗΔΗΣ I. ΔΡΟΣΟΠΟΤΛΟΣ
Μετοχικόν ταμεϊον Δρ. 20. 000. 000
’Αποθετικά κεφάλαια· » 1 75 .0 0 0 .0 0 0
Καταθέσεις 2 400 000. 000

Κ εντρικόν Κ ατάστημα έν  Ά & ήνα ις
Ύηοχαταοτή ματα : 9
“Α γ. Νικόλαος, Άγρίνιον, ’Αλμυρός, ’Αμαλίας, Ά μ -  

φιβοα, Άργοστόλιον, Ά ρτα, Αταλάντη, Βάμος, Βόλος, 
Γκιομουλτζίνα, Γιίίειον, Δεϊεαγάτς, Δημητσάνα, Δράμα, 
"Εδεσσα, Ζίκυνθος, Ηράκλειον, Θίβ)ιΙχη, Θήβαι, ’ Ιθάκη, 
’Ιωάννινα, Καβάλλα, Καλάβρυτα, Καλάμαι, Καρδίτσα, 
Καστόρια, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Κύθηρα, Κυμη. 
Κοπαρισσία, Λαμία Λάρίβσα, Λδβαϊεία, Λεύκάς, Μεγα- 
λούκολις, Μεσολάγγιον, Μεσσήνη, Μυτιλήνη, Ναύπακτος, 
Ναΰπλιον, Ξάνθη, Παξοί. Πάτραι, Πειραιεύς, Πόρος, 
Πρέβεζα, Πύλος, Πόργος Ρίθυμνος, Σάμος, Σερραι, Σοο- 
φλίον, Σπάρτη, Σύρος, Τρίκαλα, Τρίπολις, Φλώρ.να, 
Χαλκίς, Χανιά, Χίος.
"Εκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. Προεξοφλήοεις- 
Δάνεια και άνοικτοί λογαριασμοί επί Ινεχύρω τίτλων

» επί ένεχύρφ εμπορευμάτων χρυσσοϋ και άρ- 
γύρου.

"Ανοιγμα πιστώδεων έναντι φορτωτικών (Credits 
documentaires).

X  ’ ρηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.
'Υπηρεσία Εθνικών Δανείων καί διαφόρων αλ\ων 

Δανείων καί Μετοχών.
Εισπράξεις άξιων.
Καταθέσεις εν δψει άιιλαϊ καί εις άνοικτόν λογα

ριασμόν.
Καταθέσεις επί προθεσμία.

»> Ταμιευτηρίου.
Φυλαξις χρεωγράφα»ν, αΰτουσίου χρυσοϋ καί άργύ- 

ρου κα) ά'Ιλων πολυτίαων αντικειμένων.

1  η μ .  Μ ε τ α ξ ω τ ό ς
«Μ έγαρον Ά λάμπρα»

Μανικιούρ - Πεδικιοΰρ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Ν Α Κ Η Σ  

ΙΑΤΡ Ο a
Διευθυντής Λαϊκής Κλινικής Α θ η ν ώ ν  

Έπιαχέψεις 9 -1 2  η.μ. 3 -6  μ.ιχ. 
Μάρνη 33 (πλατεία Ανεξαρτησίας)

Λ η μ ή τ ^ '.ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  
'Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ς

Παθήσεις στόματος καί όδόντων 

Αίολου καί Βύσσης 1 (έναντι ΠαολΙδοο

Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΟ Υ Χ Ο Σ  Β ΙΟ ΜΗΧ. ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ

“ΗΦΑΙΣΤΟΣ,,
ΓΡΑΦΕΙΑ BSTAN7.F-POY 12

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

Πώλησις χονδρική

Κ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Ν  ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Ν

το ιοΝίοΝ,’
A. I ΣΩ Κ Α ΡΗ .

α θ η λ α ι Πατησίων 26

D r Παν Ν. Παπαπαναγιώτου
Στοματολόγος 

Χειροϋργος ’Οδοντίατρος 
Πτυχιοϋχος ΈΟνικοϋ Πανεπιστημίου 

39 Γερανίου 39 
9-12 3-7

Ν- Π Ρ Ω Τ Ο Π Π Α Π Α Σ  & Δ. Υ Μ Ε Ν Α Ι Ο Σ  / 
Γραφεία: Γκαράξ Ν. Σιγάλα .’Πλατ. Κάνιγγος /

’Επί προμήθεια: Ά γ ο ρ ΰ * Π ω λ ή β ε ι |  
δ ι α φ ό ρ ω ν  τ ύ π ω ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν .

M I G N O ^ ,
Εΰαγγελιστρίας 2β

ANNA Α. Σ Τ Ε Φ Α  & Σ τ  
Μοδίσται

/
■Μ

1
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Μ α ν α γ ιώ τ η ς  Ι ϊ χ α ι λ ό π ο υ λ ο ς

Άριστείδου 10 - Στοά Τραπέζης Βιομηχανίας

“Αξαντα τά είδη Πιλοποιίας

Ε. ΚΑ ΡΜ ΙΡΗ Σ  - Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγή χάρτου, χαρτονίων 
X λ.Π.

Στοά Πολίτου 3 - ΙΙ>':Γ·αι;·.ΰς


