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I. Β Λ Υ Σ Σ Ι Δ Η Σ

Ό  κ. Ί . Βλυσσίδης κατόπιν πενταετούς περίπου 
παραμονής του εν ’ Ιταλία ήλθε πρό μηνών καί ένε
φανίσθη πρό τοϋ κοινοϋ μας είς τόν ρόλον τοϋ Φίγ-

■ ■ Κ ΙΑί-· Λ·-̂ . - , -*#χΐϋ8.

καρο «Barbiere di Seviglia καί εδικαίωσε τάς συμπα- 
θείας τοΰ θεατροφίλου κοινοϋ πρός αύτόν. Έκτοτε 
ενεφανίσθη είς τόν Ριγκολέττον, είς τήν Λουτσίαν, 
είς ΐήν Ά ϊντά  κλπ.

Ό  κ. Βλυσσίδης εχει τό χάρισμα μιάς διαυγοΰς 
φωνής καί πολλής ευστροφίας. 'Ως Φίγκαρο κυρίοος 
’ μπορεί νά λεχθή, χωρίς νά θεωρηθή υπερβολή δτι 
κρεάρει τόν ρόλον αυτόν, δπως ολίγοι συνάδελφοί 
ίου. Καί είς τά άλλα εργα είναι πάντοτε καλός. Είς 
τήν ’ Ιταλίαν ενεφανίσθη είς τά εργα «Barbiere di 
Seviglia» καί «R igoletto» άποσπάσας εύμενεστάτας 
τάς κρίσεις τοϋ τε κοίνοΰ καί τοΰ τΰπου. Είς τό Θέα* 
ΐρον «V erdi» τοΰ Μιλάνου κληθείς παρά τοΰ έπι- 
χείρηματίοϋ νά δώση ενα Ριγκολέττον, επαιξεν εννέα 
φοράς συνεχώς, επίσης είς τό Δημοτικόν τής Pavia είς 
to Θέατρον «Cuneo* τοΰ Torino καί είς τό Garlasco

δώσας άλληλοδιαδόχως «Bajliere» καί «R igoletto» 
έκρίθη ώς ένας αρτίστας καλός.

Ή  νεωτάτη ηλικία τοΰ κ. Βλυσσίδη καί ή πρός 
τήν τέχνην αγάπη του, είναι οί καλλίτεροι συμβουλοι 
ποΰ θά τόν οδηγήσουν είςλαμπροτέραν σταδιοδρομίαν.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΑ

β
Πώς λοιπον <Κάτω καί η Πατρίς» f 
Λλλοίμονον! Καί αύτο οφείλεται εί? τήν κορύφα>- 

αιν τής σοβούαης μεταξύ τών Ανθρώπων κακίας. Την 
πατρίδα, την είς πάντας τούς ουμπολίτας καί αυμπα- 
τριώτας άνήκουααν, πολλοί άρχοντες και ηγεμόνες 
εξέλαβον Ιδικάν των τιμάριον, με δικαίωμα νά διαθέ
τουν αυτί]» καϊ τούς επ' αύτής κατ' αυθαίρετον βού · 
ληαιν. Οί ηγεμόνες οΰτοι ενόμιααν, δτι είς αυτούς 
ανήκει δλη ή χώρα καί Ιδική των δύναμις elve οί κά·



τοικοί της, ύποχρεωμένοι αετούς νά τρέφουν, αυτούς 
νά υπερασπίζουν, αυτούς νά περιέπουν, χάριν αυτών 
νά ύφίστανται. <L ’ Etat c ’est Μοΐ» «Τό Κράτος el- 
μαι 'Ε γώ ». "Ο έστι μεθερμηνευόμενον, ο ,τι Έ γώ  α
ποφασίσω, ο ,τι σκεφθώ, ο,τι επιχειρήσω, το πράττει 
αύτό το Κράτος. Διά τοΰτο οί ηγεμόνες ούτοι ϊγρα- 
φον το ’Eye!) των μέ κεφαλαϊον γράμμα, αύτήν δέ την 
άπαίτησιν είχον και άπο δλους τούς υπηκόους. Και 
οί τοιοΰτοι ηγεμόνες έκήρυττον πολέμους κατ’ άλλων 
κρατών κατ' αυθαίρετον κρίσιν, και ήγον λοιπόν είς 
την σφαγήν εκατοντάδας χιλιάδων άνθρώπων, ούδέν 
δφελος προσκτωμένων εκ τών πολέμων. 'Απ' έναν 
τίας' οί πόλεμοι ησαν δι' αυτούς πηγή τάσης συμφο
ράς. Διότι εχανον τάς περιουσίας των, άφηνον τα? 
εργασίας των, έρριπτον τάς οίκογενείας των είς την 
ενδειαν καϊ την ατιμίαν, άπωρφάνιζον τά τέκνα κα'ι 
τάς μητέρας των, έπέστρεφον δε καϊ άχρηστοι πλέον 
άπό τά πεδία τών μαχών ώς ασθενείς, άνάπηροι, τυ
φλοί καί καράφρονες.

*
* ¥

«Κ άτω, λοιπόν καί ή πατρίς*,εν όνόματι τής οποίας 
ήχθημεν είς σφαγήν καί καταστροφήν. Κάτω οί αυ
ταρχικοί καί αυθαίρετοι ηγεμόνες, διά τάς Ιδιοτροπίας 
τών οποίων οί πολίται άποβαίνομεν λίπασμα, <κάτω 
ό πόλεμος». Ναι, άλλ’ υπάρχουν πόλεμοι υπέρ πα· 
τρίδος αμυντικοί, πόλεμοι χάριν τής σωτηρίας τής 
πατρίδας άπό τών άρπακτικών διαθέσεων τών γειτό
νων, πόλεμοι υπέρ άνακτήσεως τής άπολεσθείσηί ελευ
θερίας, υπέρ διατηρήσεως τής ελευθερίας, πόλεμοι 
προστατευτικοί καί απολυτρωτικοί τών δούλων ομο
εθνών, πόλεμοι υπέρ τών βωμών ημών καί τών 
εστιών, υπέρ τής σωτηρίας τών οικιών ημών καί ημών 
αυτών. Ό  άφηνιάσας κόσμος ούδέν πλέον εννοεί' κα
νένα καί τίποτε δέν πιστεύει’ καί μέ κλεισμένους τούς 
οφθαλμούς, ε<φρων άνακραυγάζει '«Κ άτω  ή πατρίς*! 
«Κ ά τ» ό πόλεμος· !

*
* *

"Ο ,τι δμως είνε τελείως άκατανόητον μέσα είς αύ
τήν την μεθην τής έπαναστάσεως, εινε η κατά τοΰ 
θεοΰ βλασφημία. ίΚ άτω  ό θεός*!

Τί άναμιγνύετε τόν Θεόν είς την κολασιν ταύτην 
'ΐής οδύνης, ταλαίπωροι άνθρωποι; Τό βλέπομεν πώς 
πταίει καί άοχημονεϊ τό κεφαλαϊον, πώς έγω'ΐζει ό 
πλούσιος καί ό πλούτος" εννοούμε ν την κατά της πα* 
τρίδος οργήν σου, και συμφωνοΰμεν δτι ό πόλεμος 
έϊνε άνήκεστος συμφορά. ΕΙς τί ομως οέ εβλαψεν 
δ Θεάς; Μήπως αγανακτείς κατ' αύτοΰ διότι δέν 
έπεμβαίνει ό ϊδιος θαυματουργικώς νά μοιράση είς 
δλους τά κεφάλαια τών κεφαλαιούχων, νά μερίση καί 
είς τούς πτωχούς τά υπάρχοντα τών πλουσίων, νά 
φρονηματίστ) τούς κακούς άρχοντας, καί τούς πολέ
μους νά καταπαύση;

’.Αλλ’ οσάκις ίπενέβη, διατί οί άνθρωποι σπεύδουν 
νά διαμαρτυρηθοΰν διά τήν δέσμευσιν καί κατάργησιν 
τής ελευθερίας, καί διατί βιάζονται νά άποκηρύξουν 
Τας θείας επεμβάσεις ώς άνύπαρκτα θαύματα ; Και 
διατί νά επεμβαίντ) έκάστοτε ο θεός καί νά κάμνη 
8» ημάς πράγματα, τα όποια ο{ ίδιοι δυνάμεΟα νά

κανονίζωμεν μέ τό λογικόν, τό οποίον μας εδωκε, 
καί μέ τάς έντολάς καί τάς ύποθήκας, τάς οποίας μάς 
διεβιβασε; « Κάτω ό Θεός» ! κραυγάζουν διδαχθέντα 
τά παιδικά στόματα. Πρώτην φοράν είς τήν ιστορίαν 
τής άνθρωπότητος εφαρμόζεται ή τρομερά καί φρικτή 
καί άφύσικος αύτή παιδαγωγική Δεν ύπάρχει ον πρός 
το παιδίον εγγύτερον, δσον ό Θεός, διότι ούδείς, 
ούδέ ό γονεύς του, τό άγαπα περισσότερον. Διότι tli/ε 
τό ώραιότερον, καί τό φυσικώτερον : ή άθωότης νά 
κάθηται μέ άπειρον εμπιστοσύνην έπί τών γονάτων 
τής'Αγαθότητας,«Κάτω ό θεός», φωνάζουν τά απαλά 
τών παιδιών στόματα. Ά λ λ ' ούδέποτε άπό καταβολής 
κόσμου ήκουσε τό Χύμπαν βλασφημίαν τοιαύτην, 
τήν οποίαν ούδ’ ό Διάβολος έξεστόμισε /

Διατί, κύριοι κομμουνισταί, διδάσκετε τά ηαιδία 
τήν έκρίζωσιν τοΰ Θεοΰ άπό τάς καρδίας τάς παιδικάς; 
Διότι <ή θρησκεία εινε τό δπιον τοΰ λαοΰ»,— είπεν ό 
Λενίν. ‘Ο Θεός δέν υπάρχει’ είνε inινόησις καί έφεύ- 
ρεσις σατανική τών ιερέων καί τών παλαιοτέρων νο- 
μοθετών, διά νά εκφοβίζουν τόν λαόν μέ τήν έννοιαν 
τοΰ άνταποδότου Κριτοΰ, καί νά τόν έχουν υποχεί
ριόν των πρός ίδια τέλη.

’.4λλ5 άν είνε τεχνητόν κατασκεύασμα αύτών ή 
θρησκεία, πώς εξηγείται ή ύπαρξίς της έν τη καρδία 
συμπάσης τής άνθρωπότητος πολύ πριν ή έμφανι- 
σθοΰν είς τόν κόσμον οί ιερείς καί οί νομοθέται ; Καί 
ποιος είνε ικανός καί άξιος νά ποτίζη τόν λαόν αύτό 
τό παραλυτικόν δπιον είς εποχήν, κατά τήν οποίαν 
οί λαοί άνεπτύχθησαν, καί, άντιλαμβανόμενοι τήν 
άπάτην ταύτην τών Ιδιοτελών,δέν θά έβτελλον αύ τούς 
είς τούς κόρακας ;

★
* *

Ά φ οΰ δέ εκδιώκεται ό Θεός, κατ’ άκολουθίαν 
άποπέμπεται εις περίπατον καί ν ήθική. Λοιπόν 
« Κάτω ή εντροπή>/

Καί περιφέρονται είς τάς όδούς τής Μόσχας 
καί συναγελάζονται είς τά σχολεία περιφερόμενα 
σχεδόν ολόγυμνα τά άρρενα καί τά κοράσια, καί 
ή άγωγή των είνε τοιαύτη, ώστε ή κομμουνι
στική πολιτίία άνεγνώρισε τό νόμιμον τών έκτρώ- 
σεων, ενώ δέ είνε άγνωστος ή άγνότης πέραν τοΰ δω
δεκάτου έτους, κύριον τών Ιατρών άσχόλημα εινε ή 
εκτέλεσις τών άτελευτήτων εκτρώσεων. Διότι τί ζητεί 
ή ήθική εκεί δπου ή θρησκεία άπουσιάζει ; *Ού γάρ 
έξ άκανθών συλλέγουσι σΰκα, ούδέ έκ βάτου τρυγώαι 
σταφυλήν». Ούτε καί είνε ανάγκη νά διωχθτ} καί ή 
αΙδως έκεΐθεν δπου ό Θεός θέσιν δέν εχει. CH  άθεία 
γεννά τήν άνηθικότητα καί τήν άναιοχυντίαν.

★
♦ ¥

Ταλαίπωροι κομμουνισταί 1
Έκεϊ άκριζώς, δπου σήμερον άντηχοΰν στρηνείς αί 

φωναί τών συγχρόνων παιδιών ύβρίζουσαι τόν θεόν, 
μετά καιρόν όχι καί πολύν αί άνδρικαί τωνκραυγαί είς 
λυγμούς σομπνιγόμεναι θά έκλιπαροΰν τό ίλεος τοΰ 
Ιδίου Θεοΰ !

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ Π Α Π Α Μ ΙΧ Α Η Λ

Η ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ Ο Ο Μ Η ΡΟΣ 
Ο D orpfeld  . . . . Κ Α Ι Ο Κ. Ν, Γ ΙΑ Ν Ν ΙΟ Σ

Εις τό φΰλλον τοΰ «Ελευθέρου Τύπου» τής 12ης 
Φεβρουάριου έ. ε. εδημοσιεύθη εν ιστορικόν άρθρί- 
διον, ύπό στοιχεία υπογραφής Ν. Γ. δηλαδή τοΰ κ. 
Νικολ. Γιαννιοΰ, διά τοΰ οποίου αναγγείλει δτι κατό
πιν τής προχθεσινής διαλέξεως τοΰ κ. Dorpfeld έπεί- 
σθη περί τής ταύτότητος τής νήσου Λευκάδος πρός 
τήν Όμηρικήν ’Ιθάκην καί ούτως ή άλλως, διά δια
φορών πλαγιοδρομιών,θέλει νά μας άναγκάση νά πει- 
σθώμεν καί ημείς περί αύτοΰ.

Είναι λυπηρόν άναμφισβητήτως μία εγκληματική 
αδράνεια τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους νά στερή, τόσον 
αύτό, δσον καί τάς διαφόρους ίστορικάς θέσεις καί 
πόλεις ή νήσους τής Ελλάδος, τών πειστηρίων εκεί
νων διά τών οποίων τρανώς θά άπεδείκνυον τήν ταυ
τότητά των. Τοιουτοτρόπως ό κ. Ν. Γ. δέν θά έ'πι- 
πτε, τόσον άθώον θΰμα, μιας άθεραπεύτου μανίας ή 
όποία κατέχει τόν Dorpfeld από τό πρό τοΰ 1900, 
θά έπείθετο δέ τουναντίον δτι μία 2δετία καί τά εκα
τομμύρια τοΰ Κάϊζερ κατηναλώθησαν έπί ματαίφ. 
Λυσιτελέστερον θά ήτο άλλοΰ ποΰ νά έστρέφοντο 
αι έ'ρευναι τοΰ κ. Dorpfeld, αί όποΐαι ωφέλιμοι θά 
άπέβαινον καί θά-άπεδείκνυον ή δτι ή ’Ιθάκη ήτο ή 
φαντασία τοϋΌμήρου η δτι αύτη είναι ή σημερινή.Τούς 
έπιθυμοΰντας νά κρίνωσι περί τοΰ λογικοΰ είρμοΰ τών 
αιτιάσεων τοΰ Dorpfeld, θά παρεκάλουν νά μελετή- 
σωσι μεταξύ άλλων, καί τό ύπό τοΰ αειμνήστου Ν. Κ. 
Παυλάτου έκδοθέν τό 1906 πόνημα « Ή  πατρίς τοΰ 
Ό δυσσέως» είς ο προσεκολλήθησαν καί μελέται περί 
’Ιθάκης τοΰ Γερμανού Καθηγητοΰ τής Φιλοσοφίας 
Gustav Lang καί τοΰ Άρχιδουκός τής Αυστρίας Lud
w ig Salvator.

«Είμ’ Όδυσσεύς Λαερτιάδης, δς πάσιν δόλοισιν 
άνθρώποισι μέλλει καί μευ κλέος ουρανόν ϊκει 
ναιετάω δ ’ ’Ιθάκην εύδείελον’ είδ’ όρος αύτή, 
Νήριτον είνοσίφυλλον άριπρεπές άμφί δέ νήσοι 
Πολλαί ναιετάουσι μάλλα σχεδόν άλλήλησιν, 
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καί Ύ λήεσσα Ζάκυνθος. 
Αύτη δέ χθαμαλή πανυπερτάτη είν άΓιΙίεΐται» 
πρός ζόφον— αί δέτ’ άνευθε ποός ήώ τ’ ήέλιόν τε 

Ό δυσ. IX  στιχ. (19— 28).
Ή  πέτρα τοΰ σκανδάλου, εμπροσθεν τής οποίας 

έστάθησαν δλοι οί ιστορικοί, είναι οί ανώτερο) στίχοι 
έκ τής ερμηνείας τών οποίων εδημιουργήθη καί ό σά
λος τοΰ /..Dorpfeld. Ναιετάουσι, χθαμαλή, πανυπερ
τάτη, ζόφος.

Έ κ τών ερμηνευτών οί μέν V olcker καί Herclcer 
ύπεστήριξαν δτι ό “ Ομηρος έγραψε χωρίς νά έπισκε- 
φθή τάς νήσους ταύτας. Ό  Michael καί αύτός κατα- 
κρίνων τούς στίχους τούτους εκηρύχθη υπέρ τής δια
γραφής τών στίχων 25— 26 ώς μή προσαρμοζομένων, 
πρός τήν προηγουμένην περιγραφήν τοϋ ποιητοΰ. 'Ο  
Gell ό πρώτος άνασκαφεύς τής σημερινής’Ιθάκης συνε- 
βούλευσε καί συνεφώνησε μετάτοΰ Bravant,8^ τήν προ- 
τεινομένην διόρθωσιν διά τής μεταβολής τών λέξεων, ό 
δέ W ordsw orth ύπεστήριξεν ό στίχος «χθαμαλή πανυ
περτάτη ειν αλί κειται πρός ζόφον» ανήκει είς τήν Ζ ά
κυνθον καί δτι έκ κακής στίξεως αποδίδονται είς τήν 
’Ιθάκην, γνωστόν άλλωστε τυγχάνει δτι δτε έγένετο ή 
συρραφή τοΰ Ό μήρου είς τήν Λειψίαν, αύθαιρέτως 
έτέθησαν αί στίξεις, μία δέ τοιαύτη άποψις υποστη
ρίζεται καί είς ώρισμένον χωρίον τής Ίλιάδος.

Τήν πίστιν έπί τήν σημερινην ’ Ιθάκην ώς πατρίδος 
τοΰ Ό δυσσέως πρώτος έκλόνισεν ό V olcker τό 1830 
καί μετ’ αύτόν ό Hercher. Καίτοι δέ εναντίον αύτοΰ 
ήγωνίσθη σειρά δλη μελετητών καί αρχαιολόγων, με
ταξύ τών οποίων δ Otto Seeck 1887, Emil Reiseh 
lv  τφ Baedeker 1888, 6 Serta Horteliana 1896,

ό Joseph Partch 1890 καί ποο παντός ό R udolf 
M enge 1891, παρέμεινεν ή δυσπιστία περί τής ταυ- 
τότητος τής σημερινής ’ Ιθάκης. Έ κ ταύτης ό Dorp 
feld ηύρε πρόσφορον έδαφος, νά καλλιεργήση τήν 
ιδέαν ην πρώτος ό Dsaheim τό 1894 έ'ρριψεν περί 
τοΰ δτι Λεύκάς είναι ή Όμηρική ’Ιθάκη, έν άντιθέ- 
σει πρός 0 . Κουρούκλην 1893, δστις ύπεστήριξεν δτι 
αύτη είναι ή Κεφαλληνία καί πρός τόν Γερ. ΒολταΤ- 
ρον 1900, δστις ήθέλησε νά τοποθέτηση τήν μέν ’Ιθά
κην είς τήν Παλλικήν τής Κεφαλληνίας, (τήν οποίαν 
έ(ραντάσί)η ώς κεχωρισμένην κατά τούς 'Ομηρικούς 
χρόνους ύπό τής λοιπής Κεφαλληνίας, δι’ δ καί έθεώ- 
ρει τήν Παλλικήν ώς «Πανυπερτάτη ν πρός ζόφον», 
τό δέ Δοιλίχιον είς τήν σημερινήν ’ Ιθάκην καί τήν 
Σάμην είς τόν ανατολικόν κορμόν τής Κεφαλληνίας.

Φοβερός αγών, μεταξύ δύο δημιουργηθέντων ρευ
μάτων, διεξήχθη έπί συνεχή ετη : Πιστοί οπαδοί τής 
^εωρίας τοΰ Dorpfeld δτι ή Λεύκάς ήτο νήσος κατά 
τούς Όμηρικούς χρόνους καί δτι αύτη ήτο ή ’ Ιθάκη, 
οί, Ρ Eisner G Bartti, J Gollina, K  R eissin - 
Sfer, δ P. Gossler άφ ’ ενός, άφ ’ ετέρου τοΰ Μ. Κα- 
βαλιεράτου, τοΰ αειμνήστου ’Αθ. Λεκατσάς, ό. όποιος 
έμβριθώς εχει μελετήση τά τής Ιθάκης περί τής 
οποίας εχει άφηση έτοιμον παμμεγέθες," σύγγραμμα 
τοΰ οποίου ετοιμάζεται ή έ'κδοσις, Ν. Κ. Παυλάτου 
1901, καί τών ί,ένων H ugo Michael. Ν. Lang Μ. 
Sadat, W .G  Manlv οϊτινες καί έπολέμησαν μέ τήν 
αυτήν μανίαν τήν θείορείαν τοΰ Dorpfeld. Τό τελι
κόν κτύπημα κατέφερεν W ilom ovitz ν Mollendor, 
δστις άγορεύων, ώς σημειοΰται έν τφ άνω μνησθέντι 
έ'ργφ τοΰ Ν.Κ. Παυλάτου σελ. 52, καταφέρεται τόσον 
εναντίον τοΰ Dorpfeld, ώστε έ'φθασε νά εΐπη «ό 
D orpfeld δέν εννοεί κυριολεκτικώς άπό κανέν είδος 
γραμματικής, κριτικής, ή ιστορίας, έκτός αν καμμίά 
φορά τύχη νά συμφωνώσι κάπως ταΰτα πρός τά συμ- 
φέροντά του» καί μετ’ αύτόν ό V  Becard 6 Salva
tor κςμ Lang δστις διά παραβολής τοΰ Λευκαδίου 
Ίσθμοΰ άπέδειξεν δτι ή Λεύκάς ήτο πάντοτε ηνωμένη 
μέ τήν αντίπεραν αύτής ξηράν.

Κριτικήν έπί τών διαφόρων απόψεων ένήργησεν ό 
J. Groschl, 1905 καί αύτός δέ συνετάχθη μέ τούς 
άλ'τιθέτους τοΰ Dorpfeld, άλλ’ ό Dorpfeld κατεχόμε- 
νος ύπό μανίας έγραφε κατά τό 1902 πρός τήν Λευ- 
κάδιον εφημερίδα «Φρουρός» « ’Ελπίζω δτι θά έ'χα>- 
μεν εφέτος τά επιθυμητά αποτελέσματα», καίτοι δμως 
έ'κτοτε παρήλθον 23 έτη ούδαμοΰ άνεφάνησαν«τάπο- 
τελέσματα» αύτοϋ καί είς μάτην προσπαθεί ακόμη 
νά παρασύρη οπαδούς.

X  θ  α μ α λ ή.— 'I I  γειτνίασις τής ’Ιθάκης πρός τήν 
’Ήπειρον, κατά τόν Dorpfeld, προκύπτει έκ τής 
λέξεως χθαμαλή. Είς τήν λέξιν ταύτην έδόθησαν 
τόσαι έρμηνεΐαι ώστε παρακεκινδυνευμένον εΐναι νά 
παραδεχθή τις τήν θεωρείαν αύτοΰ άπολύτως.

Ό  Στράβων έξηγεΐ αύτήν «ήπείρφ πρόσχωρος» 
πλησίον τής ξηράς. Ό  Εύστάθιος, αποδίδει αύτήν είς 
φυσικήν της νήσου κατασκευήν ή τήν χθαμαλότητα 
τών κάτω μερών αύτής. 'Ο  Gladston, τήν διερμηνεύει 
διά τοΰ επικλινής, πρός τά πλάγια ρέπουσα, οί ν. 
W ilam ovkz, RotUe, Manty, Groshch, Menge, Mi
chael, Michaelli, καί ό Berard ύποστηρίζουσιν, δτι 
ή λέξις αύτη έ'χει την έννοιαν τοΰ ταπεινή, χαμηλή, ό 
Volker δτι δηλοΐ νήσον στηριζομένην έπί τής γής 
[στερρώς έρριωζμένην], ό Klausen δτι είναι σύνηθες 
έπί θετόν πασών τών έν άνοικτω πελάγει, άπω τής 
ξηρας κειμένων νήσων.

Ποίαν δμως έξ δλων αύτών τών ερμηνειών 
έπροτίμησεν ό D orpfeld θέλω έκθέσει είς τό επό
μενον.

Ν ΙΚ Ο Σ  Β Ο Υ Λ ΙΣ Μ Α Σ

(Συνέχεια και ιέλος εί; το επόμενον)



1.

'Ένας

"Ολβι

"Ενας

"Ενα νερό— κυρά Βαγγελιώ, 
ένα νερό, κρύο νερό.

Ενα νερό— κυρά Βαγγελιώ, 
ένα νερό, κρΰο νερό.

Κι’ άπό ποΰθε κατεβαίνει 
Βαγγελιώ μου ’παινεμένη;

Κι’ άπό ποΰθε κατεβαίνει 
Βαγγελιώ μου ’παινεμένη ;

Εναςί Ά π ό  ’ψηλά— κυρά Βαγγελιώ, 
ε ι τ α 1 ’
ολβι] ’ψηλά γκρεμίζεται

] Και σέ περιβόλι ’μπαίνει 
| Βαγγέλιο) μου ’παινεμένη

3.

[ Ποτίζει δέ— κυρά Βαγγελιώ, 
| ποτίζει δέντρα καί κλαριά.

| Λεϊμονιές καί κυπαρίσσια 
] καί τά έμμορφα κορίτσια

! fiis

I <5ΐς

J «Sis

^ δίξ
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Κάτου στήν ακροποταμιά,
σέ μιάς χαράδρας δροσερή γωνιά, 
είναι Νερόμυλος παληός.

X
Νύχτα καϊ μέρα δλο γυρνςί, 

ακούραστα μέ τό Νερό μιλά, 
ό σκουριασμένος ό τροχός.

X
Πεντάμορφη μιά κοπελιά,

ξεχνά μιά μέρα ξάφνου τά παληά, 
τού; όρκους π’ άκουε ό κισσός.

X
Χτίζει άλλοϋ κρυφή φωληά,

γλυκολαλοΰν γιά κείνους τά πουλιά, 
μοσχομυρίζει ό κάθε ανθός.

X
Ό  Κίτσος ό φτωχός βοσκός

σάν φάντασμα, αμίλητος σκυφτός, 
γύρω άπ’ τόν Μύλο περπατεϊ.

X
Ζητά νά δή τήν κορασιά'

μέσα στή ραγισμένη του καρδ.ά 
ό όρκος ό παληός μιλεϊ

X
Σάλεψε ·  νοϋς παντοτεινά" 

μιλά μονάχος, κλαίει καί γελά 
άπό τό βράδυ ώς τό πρωι.

X
Καί νύχτα μέρα δλο γυρνά, 

ακούραστα μέ τό Νερό μιλά, 
ό σκουριασμένος ό  τροχός.

X
Κάτου στήν ακροποταμιά,

σέ μιάς χαράδρας έρημη γωνιά, 
σωριάζει ό Μύλος ό παληός.

Γ. 'ΑΡΥ αλειάς

’ Αφ ιερω μένο οτή Λ<5α Κ . Π ·

ΣΑ Π Φ Ω

Ώ  ! ύπαρξη, ποϋ πόθησες νά σβύσης 
προτσϋ τ’ άγαλματένιο σου κορμί, 
ό χρόνος σέ συντρίμμια τό γκοεμίσει 
κι’ ό κόρος πριν σοΰ πνίξει κάθε όρμή.

X
Ποΰ ύψωσες τήν ώμορφιά θρησκεία, 
τά κύματα τά Ικαμες βωμό, 
όπ’ έρριξες τό σώμά σου θυσία, 
αφήνοντας τόν ΰστερο παλμό.

X
Στά^σκοτεινά, τρικυμισμένα βάθη 
έβ(»ήκες τήν γλυκειά παρηγοριά, 
μακρυά άπό τά ταπεινά τοΰ κόσμου πάθη, 
κι’ άπ* τής ασχήμιες τής ζωής, μακρυά.

Ν. Γ. Τ.

Μ ΙΑ  Μ Ε Ρ Α

Τά ρόδα καί τά κρϊν« 
ποϋ μούχεις χαρισμένα, 
πιστότερα άπό σένα 
καί πι* ώμορφα είν’ έκεΐ να.

X
Τήν τόση ώμορφιά τουζ 
τηροΰν άπ' τά φιλιά μου 
κι’ δλα τά δάκρυά μου 
τούς δίνω γιά δροσιά τους.

X
Κι' δσο θερμαίνουν τά φιλιά μου 
τά άνθη δέν θά μαρανθούν 
κι' δσο ρουφούν τά δάκρυά μου. 
πάντα γιά μένανε θά ζοΰν.

X
Θ'αρθχί μιά μέρα ποΰ κ' έκεϊνα 
θέ νά στερέψουν, ώβίμένα ! 
τότε χά ρόδα καί τά κρίνα 
τότε θά γύρρυν μαραμένα.

Αυγ· Γιαβρβΰώπδ

ΣΤΗ  ΡΑΧΗ  ΤΟ Υ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ

•Q μακρυνή καί άξέχαστη ραχούλα τού χοοριοΰ μου 
ποϋ κάποτε μοΰ λίκνισες τ’ ονείραια τοΰ νούμου 
μέσα στήν φεγγαρόπλαστη γαλήνια μοναξιά σου 
κ' έμαθες βτήν αθώα μου ψυχή τά μυστικά σου.
Μέσα μου ζής σάν όνειρο, παληάς χαράς ϊχνάδι 
πού πλέξαμε έσύ κ' έγώ στοΰ χρόνου τό σκοτάδι, 
καί τώρα πού ή έγνοια τής ζωής, μάς έχει χωρισμένους 
δέν τούς ξεχνώ τούς χρόνους τούς παληούς, τούς περασ

μένους..»
Μακρυά σου, 'Αργοστόλι μου, έπόνεσα στά ξένα, 
καί ή πονεμένη μου ψυχή, έράγισε γιά σένα 
δταν συχνά στής ξενητειάς τσ’ απελπισμένες ώρες 
θυμώμουνα τές παιδικές κ’ άξεγνοιαστές μου ώρες...
"Ετσι ώ ράχη άξέχαστη τ’ άλαργΛ-οΰ χ·οριοΰ μου, 
έσύ θά μείνχις σύντριμμα τοΰ πονου τοϋ δικού μου· 
θά μείνης τό άχνόφωτο λυχνάρι τοΰ καύμοΰ μου 
στό μονοπάτι τ' άγριο, τον μαύρου μισεμού μου.



Π Α Ρ Ι Ζ Ι Α Ν Ι Κ 1 Ε Σ  Ν Υ Χ Τ  Ε Σ

Τοΰ μονίμου άνταποκριτοΰ 
μας Μάνου Κ έλλα.—

Σ Τ Ο  ΜΠΟΛΕ
{Σ υνέχ ε ια  χαί τ  έλος)

Αυτή μας είπε, την εχει χαράξει μέ τά χέρια του 
δ Βίκτωρ Ούγκώ, τήν είδε στή Νότρ Ντάμ κι’ ένε- 
πνεΰστηκε νά γράψη τήν περίφημη «Φαταλιτέ» τής 
«Παναγίας τών Παρισίων» ποΰ εδώ μέσα τήν πρω
τάρχισε.

Έ τσ ι μάθαμε έ'να σωρό ανέκδοτα γιά τόν Οΰγκώ, 
τον Μωρεάς, τόν Σενιέ, τόν Οΰάΐλδ, τόν Βερλαίν, 
πού άπό στόμα σέ στόμα φθάσανε καί ώς τό φιλολο
γούν γκαρσόνι τοΰ Άπάχικου «Μπολέ».

Τί, είσί)ε καί σεις ποιητής; τόλμησε νά έρωτήση 
ένας τής παρέας μας.

Τό ανακαλύψατε Κύριε, έδήλωσε περήφανα, έχω 
γράψει ώς τώρα....

’Αλλά εμείς βιαζόμαστε νά βρεθούμε κοντά στούς 
Ά π άχηδες!

II
Κατακόμβες άλλες άπό αυτές πού ξέραμε στήν 

’Αθήνα άπό τούς κινηματογράφους, κανείς μας δέν 
εχει εδώ εκεί. Αλλά καί τό Παρίσι πού μπορεί νά 
καυχάται γιά τό πλήθος τοΰ άριθμοϋ των, τις εχει κρυ
φές στά μάτια τά αδιάκριτα τοϋ κόσμου. Μέ αύτό 
θέλω νά είπώ, πώς λίγοι άπό τούς Παρισινούς τις 
ξέρουν.

Οί κατακόμβες εινε γιά τούς Άπάχηδες καί οί 
άπάχηδες γιά τις κατακόμβες.

’Έτσι καί, τό «Μπολέ» δέν θά ήταν ίσως άπάχικο 
κέντρο αν δέν είχε τη κατακόμβη του.

Μιά πέτρινη στενή καί γυριστή σκάλα πού ξεκι
νάει άπό μιά χαμηλή στενή πορτοΰλα δίπλα άπό τόν 
πάγκο, οδηγεί στή μυστηριώδη καβότα.

— "Ενας, έ'νας παιδιά παιδιά μάς συνιστά τό γκαρ
σόνι καί... ξεναγός μας επί τοΰ προκειμένου.

Καί ό καθένας μας κατεβαίνοντας πέρνει θέσι πίσω 
άπό τόν 'ϊλλο καί τά πέτρινα σκαλιά μέ τή σειρά των 
πίσω μας. Μιά βαρειά μυρουδιά μάς πνίγει δσο πλη
σιάζουμε είς τό καταχθόνιο άντρο.

Έμέτρησα εικοσιπέντε σκαλιά, άλλά σκαλιά μισοϋ 
μέτρου τό καθένα. Λίγο άκόμα καί βρησκόμαστε μαζί 
μέ ούς άπάχηδες ! . . .  Ά π ό  τό βάθος τώρα άκοΰμε 
τό θόρυβο μιάς τζάζ-μπάντ καί πρός τό κατώφλι τούς 
ήχους ποτηριών πού τσουγκρανάνε.

’Ή δη περνοΰμε κάπως σκυφτά τή χαμηλή πορ- 
τοϋλα τής καβώτας καί νά, μας δίπλα στούς άπάχηδες.

Στήν έμφάνισί μας κανένας τους δέν έ'δωκε καμμιά 
σημασία Πήραμε θέσι δίπλα τους σ’ έ'να άπό τά 
μακρυά ξυλοτράπεζα τής καβότας καί διατάξαμε νά 
πιούμε.

— Θά έπινα κι’ ένφ έ'να ποτήρι μαζί σας, μάς ειπε 
έ'νας νέος άπάχης πού καθόταν δίπλα μας μέ πολύ 
συμπαθητική φυσιογνωμία,

— Καί γιατί δχι;
— Μά έ'χω καί π αρέα . ..
— Καί ή παρέα σας φυσικά ! . . . .
— Εϊσαστε λεβεντόπαιδα, έβρυχηθη ενα άλλος άπά- 

χης πού κάθονταν όκλαδόν σ ’ έ'να ’ψηλό κάποος 
σκαμνί καί πού ή κατεβασμένη του τραγιάσκα έκανε 
νά φαίνονται πώς φυτρώνουν κάτω άπό τό κεραμίδι 
της εκατέρωθεν δυό θύσανοι... μουστάκια.

Ό  τελευταίος αύτός μάς έδινε αληθινά περίεργη 
έντΰπωσι.

*Ηταν δ μόνος μουστακοφόρος άπό τούς τριάντα 
καί πάνω άπάχηδες πού βρίσκονταν έκεΐ μέσα.

Τ  ό γκαρσόνι μάς έ'φερε τά πόντς καί δ νεώτερος

άπάχης τής παρέας μας σήκωσε τό ποτήρι γιά πρόποσι. 
— Στήν ΰγειά τοΰ «Μπάρμπα» παιδιά μάς είπε. 
Προφανώς άπεκάλει «μπάρμπα» τό μόνο μουστα

καλή καί ήπιαμε στήν ύγειά του ! . .
Α ργότερα σάν φεύγαμε σέ σχετική μας έρώτησι 

πρός τό γκαρσόνι, μάθαμε πώς δ άποκαλοΰμενος 
«μπάρμπας», ήταν δ αρχηγός τοΰ «σπιτιού» γιατί 
είχε δύο γυιούς άληθινά παλληκάρια στή φυλακή. 
Καί δταν ό άπάχης έχει δικό του άνθρωπο στή φυ 
λακή δέν ξυρίζει ποτέ τό μουστάκι του!

Δέν είχαμε άκόμα άποπίή τό πρώτο μας ποτήρι 
δταν τό γκαρσόνι μέ μιά μπουκάλα στό χέρι άρχισε 
νά ξαναγεμίζη τά ποτήρια μας: Ή ταν  ή σειρά τοΰ 
«Μπάρμπα·· νά κεράση!

— Μά δέν έπρεπε.... «Μ άρμπα» !
Ά λ λ ά  αύτό 'τανε. Ό  φίλος μου ποΰ... τόλμησε νά 

μιλήση στό «Μπάρμπα» καταδικάσθηκε άπό αύτόν νά 
μή ’πΐή καί νά... κεράση άκόμα!

— Ά ,  δλα κι’ δλα δ άπάχης δέν δέχεται προσβο- 
λάς !...

Έ ν  τώ μεταξύ έ'νας άλλος, νέος τούτος, μέ ώραΐα 
πλούσια ξανθά μαλλιά καί γαλάζια μάτια πλησιάζον- 
τάς με μοΰ έ'δινε τό σκίτσο μου. Τό είχε φτιάξει 
χωρίς νά τόν άντιληφθώ

— Σουβενίρ τοΰ «Μπολέ» Κύριε. Μοΰ δίδετε δτι 
θέλετε !...

Καί ή τζάζ μπάντ χαλούσε κόσμο καί οί νέοι άπά
χηδες μέ τις πολυβαμμένες ζιγγολεττίτσες τους στρο
βιλίζονταν πάνω στις μαρμάρινες πλάκες τής καβότας 
στις στροφές τής «Μπελότ» τού άγαπημένου Ζαβά 
τών άπάχηδων:
On fait un’ petit’  belotte et puis <;a va 
On belote, on rebelote a tour de bras
Quand on a pour partenaire Un’ bell’ poule et que Ton

veut
Etudier son caractere et savoir un peu c’qu'elle a dans

son jeu
On fait un petit’  belote.. . .

’Εννοείται πώς τό γλέντι ήταν στό ζενίθ καί τό 
μοναδικό γκαρσόνι δέν πρόφταινε νά γεμίζη τά ποτή
ρια πού «έν άκαρεί» φτάνανε(νεοελληνιστί) τόν πάτο.

’Ά , δ άπάχης ξέρει καί γλεντά τή ζωή του, δέν 
φιλοσοφεί ποτέ σ ’ αύτήν, τραγουδάει, χορεύει, πίνει!... 
Νά τά ιδανικά του καί πίνει άκόμα δταν χορεύει καί 
χορεύει άκόμα δταν τραγουδάει!

Στό μεταξύ τό σαξ-φών τής καβότας σαλπίζει (;) 
προσοχή:

Καί στό στενό παρκάκι άνεβαίνει ένας, ποΰ, αν δέν 
είχε τό κόκκινο μαντήλι στό λαιμό δύσκολα θά τόν 
ύπέθεττε κανένας γι’ άπάχη. Κρατάει ένα βιολί, ένα 
παληό, πολύ παληό βιολί στό χέρι καί χαιρετάει τό 
κοινό τών άπάχηδων!

Χειροκροτήματα πού θά τά ζήλευε καί ό ’Ερριώ 
στό παρλαμέντο, υποδέχονται τήν έμφάνισί του.

Εΐνε δ Μαρτέν, μοΰ λέει μέ θαυμασμό δ διπλα
νός μου άπάχης καί συμπότης μας, είναι άπό τό κον- 
σερβετουάρ καί άλλοτες έ'παιζε πρώτο βιολί στά καλ
λίτερα θέατρα, μά άπό τότε πού τοΰ σκότωσαν τήν 
άδελφή τδχει ρίξει έ'ξω κι’ δλο πίνει.

Καί φυσικά ό Μαρτέν μοΰ ήτανε ενδιαφέρων καί 
συμπαθητικός. Έ παιξε τό *A ve M aria·, ύστερα 
«Trovatore, κ. άλλα πού... ομολογώ πώς προκη φορά 
άκουγα τόσο παθητικό βιολί.

Τό τί έ'γινε σάν κατέβηκε άπό τό παρκάκι, δέν περι- 
γράφεται.

Μιά γλυκειά μελαχροινή ζιγγολετίτσα μέ χείλη 
φωτιά άπ’ τό... καρμίνι τόν αγκάλιασε καί τόν φιλούσε 
μέ λάγνα μάτια γιά πολΰ!

— Εΐνε δ πειό αγαπημένος μας, μοΰ είπε ό ϊδιος

V

δίπλα μου άπάχης. Τόν λατρεύουμε σά θεό μ α ς!
Γιατί δ άπάχης έ'χει πάντα λεπτά αισθήματα καί 

καλλιτεχνική ψυχή!
Θά ήταν ή ώρα πολύ πέρα άπ’ τις δυό τό πρωΐ. 

Καί δ πατρόνος τοΰ «Μπολέ» πού έχει πικρή πείρα 
τοΰ «agent» καί τών καπρίτσιών τών πελατών του, 
ήρχισε νά στριφογυρίζω άνάμεσα στις παρέες, πού 
ήθελε νά πή πώς οί δυό περάσανε κι’ έπρεπε νά 
κλείση.

Καί οί πειό ήσυχοι, κατά μικρές παρέες άρχίσανε 
νά άποχωροΰν. Μόνον δ «Μπάρμπας» καί έκείνη τή 
στιγμή διάταξε νά πιή. Σηκωθήκαμε νά φύγουμε.

Καί βγαίνοντας μιά μικρή ζιγγολετίτσα προσφέρ- 
θηκε νά μάς κράτηση συντροφιά γιατί δέν είχε ποΰ 
νά κοιμηθή!

Κι’ ήταν τό καλλίτερο στολίδι τοΰ «Μ πολέ», τό 
πειό κεφάτο κορίτσι. Μά... χωρίς φίλο. Ά μ ο ιρ η  ζιγ- 
γολέττα!

Μάνος Κ έλλα;

γ

Κ Α Λ Λ ΙΤΕ ΧΝ ΙΚ Η  ΚΙΝΗΣΙΣ

’ Α ν τ ί Χρονογραφήματος

Η  Α Π Ο Κ Ρ Η Α

«Μπαλλαρίνα» έλευθεροστομία άν μή τι άλλο είς τά 
«Παναθήναια».

Ή  άποκρηά, ή μικρά αύτη χρονική περίοδος, είναι 
ή εποχή καθ’ ήν ληθαργεΐ τό πραγματικόν καί σοβα
ρόν θέατρον καί βασιλεύει ή μάλλον— καταργηθείσης 
τής Βασιλείας— προεδρεύει ή έξάρθρωσις, ή γύμνια, 
ή ξετσιποσιά καί κάθε έκμαίευσις τής τέχνης είς τό 
άποκρηάτικον σανίδωμα τής σκηνής.

Δέν καταδικάζω βέβαια τάς θεσπισθείσας άπό αίά>- 
νων αύτάς συνήθειας.

Κάθε άλλο, απλώς άνασκοπών έπ’ αύτών ευρίσκω, 
δτι σήμερον ή μεταβατική αύτη περίοδος τών Ά π ό - 
κρεω δέν έχει άσφαλώς τήν σημασίαν πού πρό έτών 
είχε. Π. χ. άν άνατρέξη κανείς είς παλαιοτέρας έπο- 
χάς θά ΐδη δτι δ κόσμος δλος, άπό τού άρχοντος 
μέχρι καί τοΰ τελευταίου χειρώνακτος ή άλήτου ενός 
τόπου, έπερίμενε μέ πραγματικήν λαχτάραν τήν χρο
νικήν αύτήν περίοδον τής τρέλλας, δπως ριφθή είς 
τήν μέθην, δπως πραγματοποι ήστι κάθε μυστικόν του 
πόθον, έν τέλει, δπως απολαύση κάθε ήδονήν πού θά 
τοΰ προσέφερε ή προσωπιδοφόρος αύτή Θεά. Καί 
είχε δίκαιον διότι κατά τό διάστημα τού υπολοίπου 
έ'τους δέν έγνώριζε, ή τούς κόπους τής διηνεκούς εργα
σίας καί τής βιοπάλης.

Σήμερον δμως, είς εποχήν κατά τήν δποίαν τά έκ 
τών Ά πόκρεω  άπορρέοντα άγαθά, δέν λείπουν καθ’ 
δλον τό διάστημα τοΰ έτους, πώς είναι δυνατόν νά 
έχουν τήν αύτήν επιθυμητήν θέσιν αί μόλις δύο ή 
τρεις εβδομάδες τη ς;

Τί προϋποθέτει ή Ά ποκρηά; Χ ορόν. Πεντηκον- 
τάς διαφόρων ντάνσιγκ χειμερινών καί θερινών λει
τουργούν καθ’ δλον τό έτος. Ή  μέθη ; Καί πώς θά 
δυνηθώ νά πεισθώ, δτι δέν μεθυσκόμεθα άπό τής 
1ης Ίανουαρίου μέχρι τής 30ής Δεκεμβρίου ; ’Ερω
τικά! διαχύσεις. Τώρα μάλιστα ! ! Δέν υποθέτω δτι 
είναι άνάγκη νά περιγράψω τάς ποικιλλοτρόπους κα
θημερινός είς τόν βωμόν τής θεάς ’Αφροδίτης θυσίας. 
Τέλος πάντων τήν προστασίαν τής προσαπίδος. Καί 
εΐσθε βέβαιος, δτι δταν κτηνοποιούμεθα, μεθυσκόμε- 
νοι ή άσελγοΰντες δπως δήποτε, δέν φέρομεν τήν 
προσωπίδα τής ’Αναισχυντίας ή τοΰ Σατΰρου;

"Ο πως δήποτε θά  έρωτήσητε:
— Τί σχέσιν έχει τό χρονογράφημα τοϋτο μέ τήν 

άποκρηάτικην Έπιθεώρησιν ;
— Άπλοΰστατα. Κατά τί διαφέρουν αί είς τά π ρο

γράμματα διαφημιζόμενοι ώς άποκρηάτικαι έπιθεω- 
ρήσεις άπό τάς άλλας τής λοιπής περιόδου ; Γύμνια 
είς τήν «Φιρουλί— Φιρουλά», γύμνια είς τήν «Π ρω 
τευουσιάνα», έλευθεροστομία, άν μή τι άλλο είς τήν

SKozocDovjjn
θίασος Map. Κοτοπούλη

Είς τό Κοτοποΰλειον Θέατρον εξακολουθεί παιζο- 
μένη καί σήμερον ή άποκρηάτικη Έπιθεώρησις 
«Μπαλλαρίνα» ήτις καί έτονώθη κατά τήν τελευταίαν 
εβδομάδα μέ νέας σκηνάς. Ό  Θίασος περιοριζόμενος 
είς τό γνωστόν προσωπικόν τοΰ πεζοΰ Θεάτρου, θά 
έξακολουθήση καθ’ δλον τό διάστημα τής Μ. Τεσ
σαρακοστής τάς παραστάσεις του.

SKv6ejnq
θίασος Π αλαιολόγου-Π ατρικίου

Ό  νεαρός αύτός θίασος περατώνων σήμερον τάς 
παραστάσεις τών Ά πόκρεω  μέ τήν έπιθεώρησιν τοΰ 
κ. Α. Βώττη «Φιρουλί— Φιρουλά», θά έξακολουθήση 
παίζων είς τό «Κυβέλειον» Θέατρον καί κατά τό διά 
στημα τής Τεσσαρακοστής μέ παλαιά καί νέα έργα.

^Κεντρικόν
Ό π ερέττα  Σ α μ αρτζή -Μ η λιά δη

Τήν 4ην ή 5ην τοΰ Μηνός, φθάνει έξ ’Αλεξαν
δρείας δ Όπερεττικός Θίασος Σαμαρτζή— Μηλιάδου, 
έντός δέ τής έβδομάδος θά κάμη έναρξιν τών παρα- 
στάσεών του εις τό «Κεντρικόν». Καί τοιουτοτρόπως 
δίδεται ή εύκσιρία είς τούς φίλους τού Θεάτρου νά 
παρακολουθήσουν πάλιν τόν άληθινόν άθηναϊκόν 
αύτόν θίασον, δστις κατά τήν έν Αίγΰπτφ περιοδείαν 
του άπέσπασεν άμέριστον τήν έκτίμησιν καί συμπά
θειαν τοΰ διεθνοΰς κοινού.

Ά ω ο ^ ω ν
Ό π ερέττα  Παπαϊωάννου

Είς τόν « ’Απόλλωνα» εξακολουθεί δ Όπερεττικός 
θίασος τοΰ κ. Παπαϊωάννου τάς παραστάσεις του, 
άναβιβάζων παλαιάς του επιτυχίας.

S A L O N  ID E A Γ

Τήν Δευτέραν 9 Μαρτίου είς τό Κινηματοθέατρον 
«M eal» θά άρχίση προβαλλόμενον τό ύπέροχον έργον 
«ΔΟ Ν  Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ » μέ ολόκληρον σχεδόν τήν με- 
γαλουργηματικήν μουσικήν τοϋ Βέρδη, οί δέ κ. κ Ί . 
Άγγελόπουλος, Ελένη Βλαχοπούλου, Γ. Δε-Π όλλα 
καί Γ. Μουλάς, θά τραγουδήσουν τά κυριότερα μέρη 
τοΰ «D ON  K A R L O S » .



Γύρω άπό -re 'Εβραϊκόν θέατρον

D E U S - D E U S

Ποιός θά μπορέστ] νά άρνηθή εις τούς άπογόνους 
τοϋ ’ Ισραήλ, δτι δέν είναι οί εξυπνότεροι άνθρωποι 
δτι εις δλα τά στάδια δέν εΰδοκιμοϋν περισσότερον 
άπό κάθε άλλην φυλήν, δτι δέν έχουν κυριεΰσει 
οίκονομικώς δλα τά κράτη —  έκτός τοϋ ’Ισραήλ—  
δτι, δτι δτι. Έ ν  τοΰτοις αύτό δέν είναι αξίωμα 
δτι θά μπορούσαν νά οικοδομήσουν καί Θέα
τρον καί τούτο διά δυό λόγους. Πρώτον διότι είναι 
υπέρ τών θετικών άσχολιών καί δεύτερον διότι άπό 
χαρακτήρος είναι δειλοί. Μπορεί νά εύρεθοϋν οί 
έχοντες άντιρρήσεις, έν τοΰτοις ας έχουν δλίγην υπο
μονήν καί θά πεισθοϋν άπό τό άκόλουθον γεγονός, 
πού καταδεικνύει έν δλ>) της τή μεγαλοπρεπεία τήν 
δειλίαν των. Τό έπεισόδιον δέ τοΰτο δέν είναι μύθος 
άλλά πραγματικότης, πρό τής οποίας εύρέθη μάρτυς 
«ψευδής ό συμπαθής συνάδελφος κ. Θεοδ. Δανιηλί- 
δης δστις καί μοί τό διηγήθη.

'Έ να ωραίον ήλιόλουστον άπόγευμα, μία άκαθορί- 
στου συγγενείας μπάντα άπό καμμιά εξηνταρια ερα- 
σιτέχνας μουσικούς πρό τής εισόδου τοΰ «Σπόρτιγκ 
Κλούμπ» τής Σμύρνης, υπενθύμιζε τήν διά τών πομ
πωδών μεγάλων Γαλλικών καί Ε βραϊκών προγραμ
μάτων, άναγγελθεϊσαν έκτακτον θεατρικήν παράστασιν 
καθ’ ήν έπρόκειτο νά παιχθοΰν σέ λίγο οί « Πειραταί τής 
Σαββάνης». Τό θεατράκι αύτό, δπως θά γνωρίζουν 
πολλοί, είναι χωρητικότητος δκτακοσίων θέσεων, έν 
τοΰτοις τά μπλοκ τών εισιτηρίων έδείκνυον διπλάσιον 
καί είναι γεγονός δτι έθεατρίσθησαν κατά τήν παρά- 
στασιν αύτήν 1600. Άφίνομεν τό πρόβλημα είς τούς 
μαθηματικούς δπως εύρωσιν, κατά τίνα τρόπον παρη- 
κολούθησαν τήν παράστασιν αύτήν.

Τό έργον φθάνει είς τό ύψιστον δραματικόν ση- 
μεϊον. Ή  πρωταγωνίστρια, είς τό έργον άκούουσα εις 
τό όνομα Σάλβα, διότι ό μεταφραστής έφρόντισε, 
μεταφέρων τό έργον είς τήν Εβραϊκήν γλώσσαν νά 
δώστ] καί χροιάν Εβραϊκήν καί δεμένη είς τόν κορμόν 
ενός πελωρίου δένδρου, έκινδύνευε άπό στιγμής είς 
στιγμήν νά κατασπαραχθή άπό τόν μεγάλον δράκοντα, 
ενα έπίσης πελώριο άχερένιο φεΐδι ποΰ κατέβαινε 
άπό τήν κορυφή τοΰ δένδρου. Ή  πρωταγωνίστρια 
κλαίουσα καί δλοφυρομένη έκάλει είς βοήθειαν τόν 
εκλεκτόν τής καρδίας της, έραστήν τοϋ έργου, Μώϋς.

Τήν στιγμήν άκριβώς αυτήν εμφανίζεται ό είς τόν 
ρόλον τοϋ Μώϋς, νεαρός ερασιτέχνης, δστις έκσπών 
είς έπιφωνήματα Cara Salva ! εξάγει ένα άηοβασι- 
λειάτικον άθυρμα δμοιάζον μέ περίστροφον καί έσκό- 
πευε κατά τοΰ όλοέν κατερχομένου τέρατος, στρέφων 
είς κάθε κίνησιν πιέσεως τής σκανδάλης τό πρόσωπον 
πρός τό άντίθετον μέρος, μή άποκρύπτων παρ’ δλο 
τό μακεγιάζ τό σφύξιμο τών δοντιών του καί τό κλεί
σιμο τών ματιών του, γιά νά μή τόν πάρουν φαίνεται 
τά σκάγια. Π αρ’ δλας τάς προσπαθείας του δμως δέν 
κατώρθοινε νά έγγίση τήν σκανδάλην καί τοιουτοτρό
πως ή παράστασις ήρχισε νά τρενάρη. Ό  μηχανικός 
τοΰ θεάτρου όνόματι Μιστός καί ομοεθνής μιας παρα- 
κολουΟών άπό τήν κουΐντα τήν σκηνήν αύτήν καί γιά 
νά σώίϊχι τήν κατάστασιν βγάζει τό περίστροφον του 
καί πυροβολεί είς τό ταβάνι. 'Ό σοι παρέτυχαν ξένοι 
εις τήν παράστασιν αύτήν, όμολογοΰν δτι ή παλαια 
Έ ξο δ ο ς  τών'Εβραίων,θά ήτο άστεΐα έν συγκρίσει πρός 
τήν έξοδον τών πανικόβλητων αυτών θεατών.

’Έβλεπε κανείς άνεστραμμένες κατσαρόλες μέ αχνί
ζοντας ντολμάδες, κολοκυθόσπορους, στραγάλια καί 
κάθε είδους πασατέμπο, νά χύνονται άπό τής πολύ
χρωμες ποδιές τών διαφόρων Ρεβεκών καί Ραχήλ

πού τρομαγμένες έσπευσαν πρός τήν έξοδο φωνά- 
ζουσαι.

Dios, Deus-D eus
Ό  πρωταγωνιστής μέ τό άκουσμα τοΰ πυροβολι

σμού, τοΰ έπεσε τό πιστολάκι άπό τό χέρι καί έντρο
μος εγκαταλείπει τήν—  έν τώ έργψ —  έκλεκτήν τής 
καρδίας του, είς τήν διάθεσιν τοΰ άπειλητικώς έπιδει- 
κνύοντος τούς δηλητηριώδεις δδόντας του άχερένιου 
μεγαθηρίου, καί μέ άλματα ζηλευτής ευκινησίας, πηδά 
άπό τήν σκηνήν κάτω είς τήν πλατείαν. Ή  Π ρωτα
γωνίστρια γενναιοτέρα προφανώς,άπηλευθερώθη μόνη 
άπό τά δεσμά της καί μέ τήν γλυκειά λέξι «μάμα» στό 
στόμα ώρμησε πρός τά παρασκήνια, ενώ ταύτοχρόνως 
ό ΜΙστος έρριχνε τήν αυλαία δ δέ ύποβολεύς κατα- 
κίτρινος έγκατέλειπε τήν θέσιν του πηδών καί αύτός 
είς τήν πλατείαν.

Τί έγινε, έν τώ μεταξύ αύτό είς τά παρασκήνια δέν 
περιγράφεται- έπί τέλους ή οργανωτική επιτροπή, 
πεισθεϊσα δτι δέν πρόκειται περί δυστυχήματος διε- 
σπάρη είς διάφορα σημεία τοΰ θεάτρου καί προσεπά- 
θει νά καθησυχάση τούς θεατάς,ό δέ πρόεδρος εμφανι
ζόμενος άπό τοϋ προσκηνίου,εξηγεί είς καθαράν έβραϊ- 
κήνδιάλεκτον πρός τούς πανικοβλήτους θεατάς τί συνέβη 
καί έξηκολούθησεν ή παράστασις, έφ’ ου περισυνελ- 
λέγησαν οί διάφοροι ντολμάδες, τά στραγάλια, οί κο- 
λοκυθόσποροι καί τά διάφορα ‘ πασσατεμποειδή καί 
έσπεριδιοειδή κατασκευάσματα.

’Εννοείται δτι κάθε κανών έχει καί τάς εξαιρέσεις 
του. Τό γεγονός αύτό δέν δύναται ν’ άποκλείση τήν 
διεθνή ιστορίαν τοϋ θεάτρου νά συγκαταλέγη μεταξύ 
τών άστέρων του τήν μεγάλην δραματικήν καλλιτέ- 
χνιδα Ραχήλ.

S Y D N E Y

Ω Φ Ε Λ Ι Μ Ο Ι  Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι

Τ ά τρίχαπτα (δαντέλλαι)
Αί μαϋραι δαντέλλαι πλύνονται εντός ύδατος πε

ριέχοντας αμμωνίαν- πρέπει νά διαβρέχωμεν αύτάς 
χωρίς νά τάς τρίβωμεν, έπειτα τάς άποπλύνωμεν διά 
πολλών ύδάτων καί τάς άπλώνομεν έπί λήνου, συγ- 
κρατοΰντες αύτάς μέ καρφίδας καί ούτω στεγνώνουσι 
μόναι.

Τάς λευκά| δαντέλλας θέτομεν έντός λεκάνης πε- 
ριεχούσης ύδωρ καί μικρόν τεμάχιον άνθρακικής σό
δας- τάς άφίνομεν πρώτον νά βραχώσι καλώς, χωρίς 
νά τάς τρίψωμεν, τάς πιέζομεν μόνον καί έπειτα τάς 
άποπλύνομεν καί τάς άπλώνομεν.

Αί δαντέλλαι, είτε μαϋραι, είτε λευκαί, άποκτώσιν 
εύκόλως καί τελείως τήν προτέραν ό'ψιν των, εάν 
φροντίσωμεν μετά τήν πλύσιν νά περάσωμεν αύτάς 
διά μικράς ψήκτρας (πινέλου) τήν οποίαν έμβυθίζο- 
μεν πρώτον έντός ύδατος περιέχοντος έλαφράν διά^ 
λυσιν κόμμεος.
Πτερά

Τά άσπρα πτερά καθαρίζονται διά σάπωνος ή διΓ 
αλεύρου τό όποιον δμως πρέπει νά τινάξωμεν διά νά 
μή μέντ) έπί τών πτερών ή κόνις.

Κατόπιν βοστρυχίζομεν (σγουραίνομεν) καί πάλιν 
τά πτερά άφοϋ προηγουμένως τά πλησιάσωμεν εις 
τήν φλόγα έννοεΐται δτι πρέπει νά προσέξωμεν νά 
κρατήσωμεν αύτά αρκούντως μακραν δια να μη ανα- 
φλεγώσιν.
Τά βελούδα

Διά νά έπαναδώσωμεν είς αύτά τήν στιλπνότητά 
των, δταν ειχον τοιαύτην, τά περνώμεν άπό τόν άτ- 
μόν καί ενώ άκόμη εινε πολύ υγρά τά βουρτσίζομεν 
κατ’ άναστροφήν τών τριχών, καί έπειτα περνώμεν 
τήν άντίστροφον δψιν τοϋ βελούδου έπί θερμοΰ σιδή
ρου, προσέχοντες πολύ νά μή καταστρέψωμεν τό ύ
φασμα είς τάς άκρας τοΰ σιδήρου.

Εις τούς χορούς τοΰ θεάτρου Μαρ. Κοτοπούλη 
καθε βράδυ, καί καθ’ δλον τό διάστημα τών ’Απόκρεω 
συνεκεντροϋτο δλος ό εύθυμος καλλιτεχνικός κόσμος 
πρωτοστατοΰντος τοΰ δημοσιογραφικού1. ’Εξαιρετική 
ομως^εύθυμία, τηρηθείσα άμείωτος μέχρι τών πρωι
νών ωρών έπεκράτησε κατά τόν χορόν τής παρελθού- 
σης Δευτέρας, καθ’ ήν τό περιβάλλον ήτο τελείως 
εκλεκτόν καί ιδία καλλιτεχνικόν. Τή Πρωτοβουλία τοΰ 
κ. Μ. Μυρατ, συνεστήθη επιτροπή έκ τών Κας Μερ. 
Ροζάν καί τών κ. κ. Δ^Μυράτ, Ν. Ροζάν, Κ. Δρακο- 
πουλου. κλπ. δια τήν άπονομήν χορευτικοΰ βραβείου.

Υπο^τας πλήρεις δέ επευφημίας τοϋ κατ’ έξαίρεσιν 
γνωστού μεταξύ των, καλλιτεχνικοΰ καί διανοουμένου 
κοινού, ή επιτροπή άπένειμε τό έ'παθλον είς τήν χαρι- 
τωμένην αληθώς, καί άναμφισβητήτως διακριθεισαν 
εις το la n g o  Δ '"1 Πουλάκου.
„ Κάποιος δε αυθάδης έπίοφεληθείς τής ευκαιρίας 
ε στείλε το ακολουθο σονέττο είς τόν συνοδόν τής 
τιμηθείσης.
Χορός Μ. Κοτοπούλη 24-2-25

Κον Πλάτωνα Μεταξά
Βον Θεωρεΐον Δεξιά 

Σ_’ τή Ρήγιοσα τής Βραδυάς
Ολες πούν ’δώ τής πρόσεξα, 

σ ’ όλες τό μάτι γύρισα, 
μ’ άπ’ όσες είδα διάλλεξα 

κι’ άνακηρύσσω Ρήγισσα, 
τήν ώρηα τήν άπάχησσα 

πού συνοδεύεις Πλάτων, 
άριστοτέχνιδα χοροΰ, 

καί άλλων χαρισμάτων

Ά ν  ήμουν Βασιλόπουλο, 
γιά ’να χορό της μόνο 

ως έ'παθλο θέ νά ’δινα,
Παλάτια μου καί Θρόνο.

Ά ρτσιγκογκβλο

Ό ^ νμ ω ια
Χορός Ζακυνθίοαν

Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα είς τήν μεγάλην αί
θουσαν τοΰ Θεάτρου « ’Ολύμπια» έδόθη ο έτήσιος 
/ορός τών Ζακυνθίων. Χάρις είς τήν γνωστήν δραστη
ριότητα τοΰ κ. Ν. Λαζανη, τοΰ συμπαθοΰς θεατρικοϋ 
έπιχειρηματίου καί προέδρου τοϋ Συλλόγου τών έκ 
τής Ποιητικής αύτής νήσου καταγομένων, δ χορός 
έστέφθη μετ’ άφαντάστου έπιτυχίας. Διέκρινε κανείς 
να κοσμούνται πολλά θεωρείο άπό πραγματικούς 
άριστοκράτας, άπό φυσιογνωμίας ποΰ έπρόδιδον τήν 
ευγενικήν καταγωγήν των. Κατα τον χορόν τούτον 
ο Βαθύφωνος κ. Γ. Μουλάς έτραγούδησε τήν - C alu- 
gna* άπό τόν «Κουρέα τής Σεβίλλης», ή δέ κ. Λύδα 
Μπέργκ τήν ρωμάντσα τής Μιμή άπό τούς «Μποέμ» 
άποσπάσαντες ατελεύτητα τά χειροκροτήματα τοΰ 
εκλεκτού αύτοΰ άνθρωποχειμάρρου.

Βελέυν

Φ ιλ α δέλ φ εια
'Όμιλος «’’ Α » — Λάϊφ»

Καταπληκτικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν δ χορός τής 
παρελθούσης Κυριακής, είς τήν αίθουσαν τής Γερμα

νικής Λέσχης «Φιλαδέλφεια» ύπό τοΰ Όμίλου Ά ,ϊ—  
Λάϊφ.^Είς τό άρμονικώτατον σύνολον διεκρίνοντο αι 
Δδες Ξιροπούλου, * Ανδρονίκου, Ά ν ν α  καί Τοϋλα 
Μιχαλακοπούλου, Δνίς Πατσουράκου, Σκουλά, Ποτα- 
μιάνου, Κουσσουρή, Θεοδωρίδου, Ίωάννου, Μυτι- 
ληντζογλου, Κωνσταντινίδου, Διαμαντοπούλου,Ζερβού, 
Χαλβαντζόγλου, Μαύρου, Φλετορίδου, Γαλάνη ή κ. 
Κουτουβαλη, το ταιρισμένο ζεύγος Δημακοπούλου καί 
οί χ. κ. Μαλαγαρδής, Φωτεινόπουλος, Καρατζάς, 
Καψασκης, Σιγάλας, Έλευθεριάδης, Ζώης μετά τής 
κυρίας Του, Ξιρόπουλος, Μαυριλάκος (Noir) φ , 
Μουχτόπουλος καί Ζώριας.

’Επίσης μεταμφιεσμένοι αί κ. κ. Φωσκόλου ώς 
χανουμ, καί ’Αχόλου ώς Τσερκέζα Γεωργιανή.

S h e rp e n t iu

Αϊβοοσα Συγγροΰ

Χορός Λ,οκρών

'Έ να σύμπλεγμα άπό ενθουσιώδεις ψυχές χόρευε 
λεβεντικα τό 'Ελληνικό Τσάμικο στό χωρό τών 
Λοκρών είς τήν αίθουσαν τού εστιατορίου «Συγγρός». 
Τά^ έπη τής ρούμελης τραγουδηθήκανε παθητικά. 
Στής Λοκριδιώτισσες ’δόθηκε ή ευκαιρία νά χορέψουν 
τό χορό τής Ρούμελης. Ή  έπιτροπή τών Λοκρών 
άποτελουμένη έκ τών κ. κ. Ειιταξία, Χριστοδούλου, 
Πρωτοπαπά, Κοτοπούλη Στεφάνου, Κόλια, Γιαμάκου 
Φαρέτρα, παραστάντων μετά τών οίκογενειών των.

Τόν χορόν αύτόν ή μάλλον, τό ρουμελιώτικον αύτό 
γλέντι έτίμησαν καί ό κ. Ά θ . Ευταξίας μετά τοΰ υίοϋ 
του καί δ κ. Κ. Ί . Εύταξίας.

Παρέστησαν έπίσης οί κ. κ. Μπερώτης, Οικονομό- 
πουλος Χριστοδούλου, 'Ρίζος Κοτοπούλης τραπεζι
τικοί, Παφυλάς, Γούλας, ’Αλεξίου, Παρίσης, Πρωτο- 
παπάς, Παπαγεωργίου, Δημακίδης, Ταξιάρχου, Λάϊος, 
Γιαλούρης, Έλευθεριάδης μετά τών Κυριών τιον.

Οί νεαροί Λοκροί Κοτοπούλης, Χήνας, Ίακωβάκης, 
’Ανδρεου, Κ. Χριστοδούλου, Νικόπουλος Τσολάκος 
εχορεψαν το τσάμικο καί τάς πρωϊνάς ώρας καί 
ευρωπαϊκούς χορούς, ύπό τούς ήχους τοϋ γλυκού παι
ξίματος τής Δδος Χριστοδούλου.

Μεταξύ τών τόσων χαριτωμένων δεσποινίδων διε- 
κρίνετο διά τήν χάριν της ή Δίς Βέλλου.

Γιαγκοώλας

D E L IC E

Ή  χοροεαπερΐς τών ΊΒακησίων

Πρεπει να σημειωθή ιδιαιτέρως ή χοροεσπερίς τών 
Ιθακήσιων τής 20ής Φεβρουάριου είς τό Delice, ή 
όποία δμολογουμένως άπετέλεσε κοσμικόν γεγονός καί 
χωρίς υπερβολήν έχαρακτηρίσθη ώς πρώτη τής έφε- 
τεινής Saison.

Τό^εξαιρετιτο μπρίο καί ή έπιδειχθεϊσα ζωηρότης, 
ενός ολοκλήρου κόσμου ώραιότητος καί εύμορφιάς, 
δεν παρουσιάσθη, ίσως είς ούδεμίαν έφετεινήν συγ- 
κεντρωσιν. Ηρεσαν πολύ οί κλασσικοί χοροί τής Δδος 
Τουλας Παλαιολόγου, δέν ύστέρησεν δέ είς επιδοκι
μασίαν ό χορός τής Κας Veresincky.

Η αίθουσα τοΰ Delice γεμάτη άσφυκτικώς μέχρι 
πρωίας διετηρησε αμείωτον τήν ζωηρότητα της. Ή  
’Επιτροπή άποτελουμένη άπό τούς κ. κ. Γιωρ. Φερεν- 
τϊνον, Ά νδρ. Βερυκίου, Λεων. Σκέντη, Κ. Δοσίου, 
Εύτέρ. Δρακούλη, Γεώργ. Γράτσον. Έλ. Βλασσοπού- 
λου, Ίωάν, Τριλίβα, Ίωάν. Παυλάτου, X. Χρυσικο- 
πούλου, Ά λέξ. Δενδρινοΰ, Δημ. Φλωριά, Διον. Καλ- 
λιμανη και Κ. Φραντζεσκάκη καί άπό τούς κ.κ. Ίωάν. 
ιναραβίαν, Χαραλ. Βερυκιον, Ία>άν. Σφυρήν, Ν. Βου- 
λισμάν και Γερασ. Φερεντίνον είναι άξία πολλών συγ
χαρητηρίων.

Εις τήν συοροήν αύτήν εκλεκτού κόσαηι' ? “ΗρΜία.-



Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Α  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Α

Είς γραφικωτάτην θέσιν τής περιφερείας Βου
λιαγμένης, άπό ετών λειτουργεί άθορύβως τό ’Εκ- 
κλησ. Όρφανοτροφεΐον, τό όποιον στεγάζει και 
διατρέφει εκατοντάδα ορφανών, μέ δλους τούς 
κανόνας τής υγιεινής. Πρό ημερών δέ έλαβε χώ
ραν έν τφ  ’Ορφανοτροφεία) εορτή πρός τιμήν τού 
Ά γγλου  φιλανθρώπου κ. A. Fein ie, αντιπροσώ
που τής ’Αγγλικής Ό ργανώσεως «Διασώσεως τών 
παίδων», δστις παρέσχεν έκ μέρους αυτής ικανά 
τρόφιμα είς τό Όρφανοτροφεΐον. Είς τό Ό ρφ α - 
νοτροφειον μετέβη άπό πρωίας ό Μακαρ. ’Αρχιε
πίσκοπος μετά τών Σεβ. Μητροπολιτών Φωκίδος, 
Σύρου, Χαλκίδος, Κέρκυρας, αϊδεσιμ. Ό ρφανο- 
τρόφου Γ. Στεφανοπούλου, τοΰ παρά τή 'Ιερά 
Συνόδο) ’Επιτρόπου τής Έπικρατείας, τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τοΰ Γενικ. ’Εκκλησ. Ταμείου καί τοΰ κ. 
Μπρατσιώτου. ’Εκτός δέ τής οικογενείας τοΰ κ. 
Fernie. προσήλθον έκ Πειραιώς 6 Δήμαρχος Πειραιώς 
μετά τής κυρίας του, τό Συμβούλων τοΰ ’Ενοριακοΰ 
Φιλοπτώχου Ταμείου τής Α γίας Τριάδος Πειραιώς 
έν σώματι υπό τόν κ. Πλατανιώτην καί άλλοι τινές.'Ο 
Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος έκ μέρους τοΰ ’Εκκλησιαστικού 
’ Ορφανοτροφείου έπέδίοκεν είς τόν κ. Fernie χρυ-

μεν τόν Κον καί Καν Γ. Καφαντάρη, τόν 'Υπουργόν 
τής Έ θν. Οικονομίας κ. Σπυρίδην μετά τής κυρίας 
του τόν πρώην Υπουργόν κ. Γ. Κοφινάν μετά τής 
κυρίας του καί τής χαριτωμένης θυγατρός των, τόν 
έπιτετραμμένον τής Αλβανίας κ. Πόπαν, τόν υποπρό
ξενον τών Ή νωμ. Πολιτειών κ. Gilman μετά τής ώ - 
ραιοτάτης κυρίας’ του, τόν στρατηγόν καί πληρεξούσιον 
κ. Δημ. Φλωριάν μετά τής κυρίας του, τούς στρατη
γούς Ίωάν. Τριλίβαν καί Παπακωνσταντίνου μετά 
τών κυριών των, τάς κ. κ. Καλ. Καλλιμάνη, Lamce, 
Γράτσου, Φωτ. Βερυκίου, Καλ. Παυλάτου Θάλ. Χρυ- 
σικοπούλου. Έπίσης τήν ξανθήν Άγγλίδα Ά π οστο- 
λίδη, Έ ρ . Μοντεσάντου, Φανή Μοντεσάντου, Μαρ. 
Βάτη, τήν κ. Χριστοδουλάτου μετά τών δεσποινίδων 
θυγατέρων της, Μανουλίδη, Σαργολόγλου, Μαντα- 
τζόγλου Βροντήση, Χατζηϊωάννου, Δενδρινοΰ, Ά φ ρ . 
Φραντζεσκάκη. Σκέντερ καί Δοσίου, τήν μόλις άφι- 
χθεΐσαν έκ Γαλλίας κ. Κάρμπερμπατς Λοΰλαν Βε
ρυκίου, Ίσμ . Κουτσοδόντη, τάς έξ Αλεξάνδρειάς Ξαν
θάκη καί Κωνσταντινίδη, τόν κ. Κωνσταντίνον, Διον. 
Παυλάτου, τήν Τσιγγάνικη ώμορφιά τής κ. Ά θανασ. 
Χοισκιοπούλου, τήν νεαράν κ. Τσαγκρίδη Γ. Σ π αθά
του, Γιαμπάνη κλπ. Έ κ τών Δδων χαριτωμένων Μα
ρίαν Γ. Φέρεντΐνον, Λουΐζαν Βερυκίου, άκοΰραστον 
καίσυμπαθεστάτη Λοΰλα Καραβία, τήν κ. Κατ.Μαρά- 
του, Τέαν Δενδρινοΰ, τάς άδελφάς Γιάπαπα,τάς άδελ- 
φάςΔέσποιναν κσίΜαρίαν Αοΰβη, τάς Δδας’Αλεξαν- 
δράτου, τήν χαριτωμένηνΔα’Άνναν’Αναγνωσταρά, τήν 
Δ]δα Χρυσικοποΰλου, ή Δ]ίς Εκάτη Χαντζηνικόλα, 
Πεσνικίδου, Λεκετσά, Βρυζάκη, αί άδελφαί Νικολαϊ- 
δου,Γεασινοπούλου, 'Μακαρόνα, Μαρ. Καραβέα, ’Ι 
σμήνη Βρεττού, Κανοΰλη, Παντοΰλη, Ρουσέν, Παπα- 
λεξοποΰλου, Παπαδοπούλου κλπ. καί τούς κ. κ. Ίωάν. 
Καραβίαν, Ά ρ . Δενδρινόν, τούς Καθηγητάς Πανε
πιστημίου κ. Ν. Άλιβιζάτον καί Πολυτεχνείου κ. Βα- 
ρονίαν, τούς άξιωματ. Π . Ν. Α. Ξηρόν Παπαγεωρ- 
γίου, Γιαμπάκην καί Θεοφανίδην, τόν Διευθυντήν τής 
Τραπέζης Αμερικήν. « ’Εξπρές» κ. Hill Καρμπερμ- 
πάτς, Σερπιέρην «Φιξ» Ί  καί Δ. Παυλάτον, Μαυρο- 
μάτην, Ίάσωνα Μαράτον, Διον. Καλλιμάνη, Κοντο
λέοντα Μακρήν, Ά ριστ. Παΐζην, πρώην Βουλευτήν, 
τόν κ. Ά ντ. Μαράτον Μηχανικόν, κ. Σπ. Φερεντΐνον
Φ. Γιοφΰλλην. i

Μονόφθαλμο;

ορφανά τοΰ έν Β ουλιαγμένη Έ κ κ λ . ’Ορφανοτροφείου

σοΰν Σταυρόν. Οί προσελθόντες έκόμισαν δώρα είς 
τά ορφανά, ό δέ δήμαρχος Πειραιώς μετά τής συζύ
γου του προσέφερον δισχιλίας δραχμάς, άπεχοόρησαν 
δέ πάντες περί τήν εσπέραν υπό τάς άρίστας τών 
έντυπώσεων έκ τοΰ ’Ορφανοτροφείου.

Ά π ’ τό  ΣπμείΜ ματάριό μου

Η Α Γ Α Π Η Μ Ε Ν Η  Μ Ο Υ

Ή  αγαπημένη μου δέν γνωρίζει γαλλικά, δέν ξέ
ρει μουσική καί πολύ περισσότερο νά χορεύη ταγκό!..

Εΐνε μία γυναίκα άπό τές κοινές, δπου πιστεύει σέ 
δλα.Πιστεύει δηλαδή πώς τό κρασί δταν χυθή φέρνει 
ευτυχία έν to τό λάδι απεναντίας δυστυχία.

Γ ι’ αυτό, νά σάς ’πώ, καί δέν μου έκανε καμμίαν 
άπολΰτως έντύπωσι, δταν τήν εΐδα μιά βραδιά πού 
’μιλούσα γιά δαύτη μέ θέρμη στούς ’δικούς μου, νά 
φιλή μπροστά τους τό χέρι της καί νά τό λείχη έπιδει- 
κτικώτατα στά μαλλιά της, μέ τήν έλπίδα δτι έτσι 
 ̂έπετάχυνε τόν έρχομό τών χρημάτων πού προμη- 
νούσε— δπως αύτή έπίστευεν— ή φαγούρα τοΰ χεριού 
της.

Καί δμως τήν άγαπώ' τήν αγαπώ γιατ’ εΐνε καλή 
καί γιατί δέν ξέρει νά λέη τά δύο τέσσερα καί τά 
τέσσερα δύο....

Θυμάμαι άλήθεια, τήν καλή μου, δπου, δταν μιά 
μέρα μ’ είχε χάσει καί τό βράδυ γύρισα στήν πόρτα 
της γιά νά ξεκουρασθώ, θυμάμαι, λέω, πού καθόντανε 
γιά μένανε στ’ άγνάντι καί δταν μ’ είδε κουρασμέ- 
νονε νά γυρνώ κοντά της, ύστερα άπό μιά πολύνεκρη 
συμπλοκή, άφισε νά τής γλυστρήσουν άπό τά μάτια, 
δυό δάκρυα πού θά μποροΰσαν νά μιλήσουν στήν 
πειό βουρκολάτριδα ψυχή, γιατί τά δάκρυά της 
εκείνα κλειούσανε στό κατρακύλισμά τους, τήν άνυπό- 
κριτη δύναμι τοΰ πόνου καί τής λαχτάρας γιά τό αίμα 
ποΰ μέ τόση σπατάλη έπότιζε τότε τό χώμα τής Μα
κεδονίας !

Ά λλά καί δταν άκόμ’ άρρώστησα άπό δυνατό θερ- 
μόϊο, θυμάμαι πού ’ρχόντανε γιά ώρες ολόκληρες στό 
πέτρινο προσκέφαλό μου καί προσπαθούσε νά εισχώ
ρηση μέ τό βλέμμα της στήν ψυχή μου καί νά μού δθ)ση 
ζωή μέ τήν πνοή της.

τΩ πώς θάθελ’ άλήθεια, γι’ δλ’ αυτά, ν’ άλλάξουμε 
τό Εΐναι μας καί νά ’δώ έμένανε γέροντα κ’ έκείνην 
άπό τή θυσία μου αύτή νά ξανανοιώση. Ναί- νά ξα- 
νανοιώση η αγαπημένη μου πού τήν φωνάζουν θειά 
Κετερίνα Μπαλιλιανιά καί εΐνε 65 χρονόνε.

JONIOZ

Η Σ Τ Η Λ Η  ΜΟΥ

Περαιο)τάκισ,

Ζητάω συγνώμη άπό κάθε βλάμη αναγνώστη, ττον 
δεν έκανα έφάνισι στό προηγούμενο φύλλο. “Εχουμε 
βλέπεις καί μεΐς τέ έχταχτά μας. ’Ήμουνα προσκαλε- 
σμένος σ ’ έ'να τσάϊ καί 
δέ ’μπόρεσα νά στείλω 
πού λές τά χειρόγραφα 
στό Νότη τόν στοιχειο
θέτη. Άκούτε ρέ μυστή
ρια ! ’Ή μαστε στή Κρα
σομάνα, τή μεγάλη τα
βέρνα ποΰνε στό Συνοι
κισμό τοΰ Βύρωνα, έγώ, 
δ Στέλιος δ Φανάρας, δ 
Άντρέας ό Σαχλάκιας, δ 
Νότης ό Μαντράχαλος, τό 
Άρμενάκι ό Μποξιάν δ 
μπεχλιβάνης, ό Καρότος 
δ Πράσσας, δ Δημοστέ- 
νης, δ Μπαρμπούτας άπ’ 
τήν Άλεξάντρα, δ Δημη- 
τρός δ Χανεντές άπ’ τά Τατάβλα, δυό 
δ Βαγγέλης δ Χαλβαδόπηττας τό Συριανάκι καί κάνα 
δυό άκόμα, οΰλοι έ'νας κι’ έ'νας, παιδιά μέ μιά μάντρα 
μουστάκια καί φιλότιμο. Μιάς κι’ ήμουνα άπό σοτιά 
βαρβάτη, είχα στείλει κάτι κοψίδια στό φούρνο, έφέ- 
ρανε καί τά παιδιά άπ’ τον Περαία κάτι τσιπούρες πού 
σπαρταρούσανε σα χήρες νιόπαντρες καί σκαρώσαμε 
έ'να μπουγιουρντί φίνο. Έφάγαμε φίνα καί ώραΐα, 
τραγούδησε δ Δημητρός δ Χανεντές ταμπαχανιώτικο 
καί μινόρε ποΰ μάς έσφαξε στό μεράκι καί μάςκαί τσή 
παρθένες τοΰ συνοικισμού ποΰ λυσσάξανε στής περαν- 
τζάδες. Ά φ οΰ  γλεντήσαμε μάγκες, μ’ δλη τή άξιο- 
πρέπεια καί τή σοβαρότη, κατηφορήσαμε γιά καφφέ 
καί ναργιλεδάκι. "Οτι φέρνει ώρα δέν τά φέρνει δ 
χρόνος! Μόλις ξεκαμπίσαμε στή λεωφόρο, χτυπημέ
νος άδρεφάκι δ Σαχλάκιας άπό τό ροδίτη καί άπό τις 
μέγκλες πού τούκανε τό βασανάκι, παρασύρτηκε κι’ 
άρχισε νά τραγουδάη:

Κύρ λοχαγέ, κυρ λοχαγέ, 
μάς τσάκισες τό ναργιλέ.
Τόν έ'σπασ’ ή μαντύα σου, 
ρέ σύ τήν Παναγία σου.

Νάσου μώρ’ άδρεφάκι καί μάς φερμάρη έ'να βυζα
νιάρικο, έ'νας πολιτσιμάνος. Βρισκόμαστε κοντά στό 
ά'γαρμα τοΰ Βύρωνα.

— Ά λ τ .
— Τί εΐναι μωρ’ άδρεφάκι, τοΰ λέει δ Μπαρ

μπούτας.
— Ώ ρΐστε στό Πταίσμα. ,
Σκέφτηκα.... Τό πιάνεις νάν τού φάς τ’ αύτί... καί 

νά τό ρίξης σέ καμμιά μάντρα νά σκούζη. Ά λλά  τών 
φρονίμων ολίγον... ’Έβγαλα τό κομπολόι καί τό κα
μάρωνα.

“ -Δέν φτάνει πον τραγουδάτε, άλλά βρίζετε καί τά 
Θεία.

— Ποιά Θεία σέ περικαλίδ έβρίσαμε τοΰ λέει δ Κα* 
ρόττος.

— Τήν Παναγία.
Έπέμβηκα, δέν κρατήθηκα.
— ’Άκου δώ ρέ παιδάκι μου, τού λέω. Σοΰ ορκί

ζουμε στό μοναχογυιό της πώς παράκουσες.
— Αυτά τά λέτε εις τό Πταίσμα.
Χλάπ, τοΰ σφυρίζω μιά. Νά άρεφάκι φταΐσμα, καί 

κόβω ρόδα μυρωμένα. Τί νά σοΰ κάνω καί καθώς 
έτρεχα μού ’πεσε μάγκα τό κομπολόι κι’ έσταμάτησα 
νά τό σηκώσω. Κειμήλιο τής Άντισαμπέμπας πού μοΰ 
τώχει φέρει δ Μπαρμπούτας. Κεΐ δά, μάγκα πού τό 
σήκωνα σταματάει ένα ταξί καί κατεβαίνει δ Τζές μέ 
τό χαστούκι.

— Περάστε κύριε.
— Προσβάρτηκες κύριε πολιτσμάνε ; Βάστα νά ξη 

γηθοΰμε. ’Τοιμαζόμουνα μωρ’ άδρεφάκι νά τό βάλω 
στή τσέπη μου καί νά τό ρίξω πάρα πέρα σέ καμμιά 
γωνιά, πού μέ πιάνουνε μπαμπέσικά δυό-τρεΐς άκόμα.

— Ανεβαίνετε.
Τών φρονίμων ολίγων! Τί νά κάνω! Μήτε τό 

σταυρό σου νά κάνης, μήτε τό διάολο νά βλέπης. 
Μαγκώθηκα καί γι’ αύτό μέ ’χάσατε στό προηγού
μενο.

’Ελπίζω στό εξής νά μέ φυλάξη ή Παρθένα άπό 
κακιά ώρα.

Μ ΐα το ; Τ ζε μ ά λ η ;

Κ ινημ ατογραφ ικό; Κ ο λ οασό;

ίο Ε Ν Τ Ο Λ Α Ι

Ά π ό  τής οθόνης τοΰ «Αττικού» αύριο ν θ ’ άρ- 
χίση προβαλλομένη ή κολοσσιαία ταινία «10 ΕΝΤΟ- 
Λ Α Ι». ’Ιδού τί γράφει τό παρισινό «Σινέ Μαγκα
ζέ ν» διά τήν ταινίαν.

«"Ενας δλόκληρος στρατός άπό κτίστας, μαραγκούς, 
γλύπτας καί παντός είδους έργάτας, έκτισε είς μίαν 
άπέραντον έρημον τής Καλλιφορνίας δλόκληρον κ ο - ' 
λοσσιαίαν πόλιν άρχαίαν αιγυπτιακήν, μέ ανάκτορα, 
μνημεία, πυραμίδας, σφίγγας κ.λ.π. διά τά όποια έ- 
χρειάσθησαν τά κατώτερο) υλικά.

600.000 τόννοι ξυλείας.
500 τόνοι πηλοΰ.
35.000 τόννοι καρφιών.
90.000 τόννοι σύρματος.
Τό άνάκτορον τοΰ Φαραώ εΐχε μήκος 300 μέτρων 

καί ύψος 35 μέτρων.
1) Ή  πρό τοΰ ανακτόρου κολοσσιαία λεωφόρος 

ήτο στολισμένη διά 30 σφιγγών, βάρους 6 τόνων.
2) Πλησίον τής άρχαίας πόλεως έκτίσθη άλλη ξύ

λινη πόλις διά νά κατοικήσουν οΐ άρτίσται, κομπάρ
σοι καί οί έργάται, οί όποιοι άνήρχοντο είς 10.000 
περίπου. Κάθε τετράγωνο)' εΐχε τό λουτρόν καί τό 
έστιατόριόν του.

3) 6.000 ζώα, πρόβατα, άγελάδες, κατσίκες, καμή
λες κ. λ. π. έσταυλίζοντο πλησίον τής προχείρου αυ
τής πόλεως.

4) 1.000 άλογα τοΰ 11ου καί 12ου συντάγματος 
τοΰ άμερικανικοΰ στρατού έχρησιμοποιήθησαν διά τήν 
ταινίαν.

5) Κατεσκευάσθησαν 100 άρματα μεγαλοπρεπή, 
πολυτελέστατα.

6) Διά τά κουστούμια τών ηθοποιών έχρειάσθησαν 
500 χιλ. μέτρα υφάσματος.

7) 2 1)2 τόννοι πούδρας καί 3.000 λίΐραί γλυκερί
νης έχρησιμοποιήθησαν διά τό μακεγιάρισμα τών 
ηθοποιών.

8) Διά νά τραφή δλος αύτός δ κόσμος κατήναλώ- 
θησαν μυθώδη ποσά διαφόρων τροφίμων».



Λ . I. ΠΑΠΑΦΛΩΡΟΥ^

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤ ΙΓΜ Η  Θ Υ Μ Ο Υ

3Ταριιένο άω ’ zh Jcoh

(Σ υν ίχ ιια  ix  το ν  προηγουμένου)

Γιατρέ νάχαρήτε, έλατε δέν αντέχω π ειά ! .
Καί άρχισε νά κλαίει μέ άνυφυλλητά τά όποια τήν ήμπό- 

διζαν νά άρθρώσ/] Ιστω καί μιά λέξι.
"Ο γιατρ'ος τ?}ς Ιίωχε νά μυρίσ*) Ινα μπουκαλάκι μέ

αιθέρα πού είχε στή τσέπι του καί τή συνέφερε κάπως λέ-
γοντάς της.

— Π ές μου λοιπόν τι συνέβη;
Τί £χεις καί είσαι σάν σκιάχτρο; Σέ βεβαιώ μοΰ κάνε( 

κατάπληξι ή οψι σοο μήπως έχείροτέρευσε ό Παύλος, ή 
κυρία σου μήπως πέ..........

Τίποβε «Kb δλα αύτά γιατρέ μου χάτι χειρότερο χάτι 
πολύ πειό τρομερό. 'Η  Κυρία 2φυγε. Τώρα ϊά  δέν είναι
λίγη ώρα πού είχα χατέδη νά ταχτοποιήσω λιγάχι τό
σπήτι καίάνεβαίνοντας δέν τήν είδα πουθενά.Έψαξα παντού, 
Ιφερα Tb σπήτι άνω χάτω μά τίποτε πουθενά χαί τέλος, 
δλως τυχαϊα τήν είδα άφοΰ βγήκα στήν πόρτα Ιτσι άσκοπα 
γιά μιά στιγμή, στήν ποώ κάτω γωνιά νά άνεβαίν/) σέ Ινα 
άμάξι χαί νά τρέχω σάν άστραπή πρός τήν διεύθυνσι του 
σιδηροδρομικοΰ σχαθμοδ. Μοΰ είχε κάμει μιά τέτοια έντύ- 
πω«ι αύτό ώστε τάχασα κυριολεχτιχώς στήν άρχή χαί ϊέν 
εΓξευρα τί νά χάνω χαί υστέρα άπο λίγο μέ πιάσαν τά 
κλάμματα χαί έσωριάστηχα σ ’ αύτό έχει το ντιδάνι ίω ς τήν 
ώρα ποΰ ήρθατε.

Καί τώρα Ν ά  ποΰ τά ξέρετε δλα.

Πέστε μου καί σείς σας παρακαλωγιατρέ μου τί νά 
χάμω δώστε μου μιά συμβουλή μιά κατεόθυνσι. βοηθήστέ 
με τέλος πάντων γιατί πάει νά φύγτ) το μυαλό μου... αύτά 
είπε στό γιατρό χαί άρχισε πάλι νά σιγοκλαίβ , . .

Ό  γιατρός μόλις άχουσε ολα δσα συνέδησαν Ιμεινε γιά 
ολίγα λεπτά σκεπτικός καί άν δέ δέν Ιχασε τήν ψυχραιμία 
του γιατί ηταν άνθρωπος πολύπειρος καί πολδ γνώριζε τή ζωή 
εντούτοις πήρε μιά τέτοια Ικφρασι ή φυσιογνωμία του πού 
λές χαί μποροΰσε νά διαβάσ») κανείς στά μάτια του τής 
σκέψεις πού συγκέντρωνε γιά νά δρ-fj ίναν τρόπο μέ Tbv 
όποιο νά κατορθώσουν νά βροδν μιά διέξοδο άπό τήν τρα* 
γική θέσι πού βρισκότανε ή μέχρι τϊ}ς ήμέρας αύτής αξιο
ζήλευτη οικογένεια τοΰ πελάτου καί φίλου του.

Έσκεφτότανε μέ τί τρόπο νά ενεργή*^ οίίτως ωστε νά 
προλάβω ίλες τής συνέπειες τής χαταστάσεως αύτής, τήν 
επίδρασι τήν συγχλονιστική πο5 θά είχε ή άναχώρησις τή; 
Θέκλας έπί τής υγείας τοΰ Παύλου. "Οταν ούτος έμάνθανε 
δτι Ιφογε ή γυναιχοΰλα του κατά τόσω παράδοξο 
χαί απροσδόκητο τρόπο θά τρελλαινδτανε. Τ ό άγριο 
κουτσομπολιό πού σιής επαρχίες δίνει καί παίρνει είς 
6αθμ^ πολύ πεχό μεγάλο άπο δτι γίνεται στήν πρωτεύουσα1 
πραγμα άνεξήγητο άλλως τε άν λάβ^) κανείς ύπ’  οψει του, 
δτι έκεΐ σπανίζουν λόγψ τοΰ μικροΰ περιβάλλοντος τά θέ
ματα τά όποΤα άπασχολβΰν τον κόσμο έν συγκρίσει προς

τούς πρωτευουσιάνους καί Tb σπουδαιότερον πού τον άπα- 
σχολοΰσε,ήτο ή προσπάθεια του νά μαντεύσω ποΰ είχε πάει 
ή κ. Θέκλα, καί άν ή υγεία της δέν θά τήν ήνάγκαζε νά 
μή μπορί] νά εξακολουθήσω Tb δποιοδήποτε ταξεΤδι ποΰ 
είχε άναλάβει νά κάνω* Ε π ιπ λέον  δέ δέν μποροΰσε νά 
φαντασθή τήν αίτίϊ τής έξαφνικής αύτή; άναχωρήσεως πού 
Ιμοιαζε σάν φυγή άνθρώτου,δ όποιος φεύγει γιά νά άποφύγ^ 
κίνδονον πολύ γρήγορα δσον μάλιστα ηΰςευρε καί τήν με
γάλη άγάπη τής Θέκλας πρός τόν Παΰλο, ηταν αδύνατο 
νά ΰποθέση δτΐ ή σκηνή πού συνέβη μεταξύ των θά ήταν 
ή μόνη αΐτίκ τής άπρ»σδόκητης αύτής φυγής. Δέν μποροΰσε 
νά εννοήσω τί μπορεί νά κάν^ ό Θ ωμάς καί τά πολλά νεΰρα 
μιας άγαθιοτάτης κατα άλλα γυναικούλας.

Σ ’ αυτές τής σκέψεις ήταν παραδομένος δταν άκούει άπό 
τήν κάμαρα τοΰ Παύλου τήν φωνή του νά Χέττ.

Μ αρία!
Μαρία! μά ποΰ είσαι λοιπόν.
Ή  Μαρία στο άκοοσμα τής φωνής τοΰ Παύλ»υ Ικανέ 

νά σηκωθώ άλλά ό Γιατpbς δέν τήν άφήκε παρά μέ Ινα του 
νεδμα τήν Ικράτησε χαί, καρφωμένη έκεΐ, Ισπευσε μό«ος του 
μές τήν κάμαρα λέγοντας.

— Λοιπόν δ άσθενής μας πως είναι καί Ιπιασε*τό σφ ιγ^  
τοΰ Παύλου.

— Καλύτερα γιατρέ μου έγώ, μά ή κυρία;
— Ή  Κυρία είναι καλύτερα λέγει ό γιατρός άλλά εέθύς 

άμέσως συνοφρυώθηκε καί τοΰ λέγει. Ά  ; Κύριε βλέπω 
πολύ άκαταστασία στήν καρδιά σου, οί σφυγμοί σου Ιχουν 
διαλήψεις καί σοΰ άπαγορεύω νά κινηθ^ς έπί σαράντα οκτώ 
ώρες. ’Ακόμη γιά νά διαφύγωμε ολοκληρωτική έξ^σθένησι 
τής καρδίας σου καί σοΰ Tb λέγω αύτό γιατί Ιχω νά κάνω 
μέ ίναν άνδρα.

Κ αλά γιατρέ θά σέ υπακούω λέγει ό Μαΰλος μά ή 
κυρία πως είναι;

— Καλύτερα λέγει δ γιατρ'ος τώρα μόλις τήν είδα καί 
μάλιστα θά τή; απαγορεύσω νά σέ ίδω γιά νά μή χειροτέ
ρευσές γιατί δ κλovισμbς είναι πολύ πειό μεγάλος άπ’ δτι 
έφαντάσθηκα.

Αύτά είπε δ γιατρός ψευδόμενος καί έβγήκε άπο τήν 
κάμαρα. Έπήγε κοντά στή Μαρία καί τής λέγει σιγά.

( ’Ακολουθεί)

έ'Κοινωνικά
’ Αρραβώνες

Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην εν στενφ έκλεκτφ κΰ- 
κλφ, δ κ. Ίάσων Γ. Μαράτος καί ή Δ]νις Ά ν ν α  Γ . 
Άναγνωσταρά έτέλεσαν τούς αρραβώνας των.

— ’Ετελέσθησαν έν Ά σ σ ω  τής Κορινθίας οί αρρα
βώνες τοΰ κ. Σωτηρίου Α. Πλατή, Κτηματίου, μετά 
τής Δ]ίδος Ειρήνης Σ. Τσαούση.

Εις τούς μνηστευθέντας εΰχόμεθα ταχεΐαν τήν στέψιν.
δ, κ. — π. Μ.

9\έα 3$i6jia

i e p o c  γ χ χ - T H p

’ Αληθινόν φιλολογικόν καί ποιητικόν Αριστοτέ
χνημα αποτελεί τό βιβλίον «Ο ΙΕ Ρ Ο Σ Ψ Α Λ Τ Η Ρ »  
που έξέδωκεν ή « Α Ν Α Π Λ .Α Σ ΙΣ » . Τιμάται δρχ. 15.

Πωλείται εις όλα τά Βιβλιοπωλεία [και είς τά  
Γραφεία τηί» Σταδίοο 38.

Τύποις «Φοίνικος» Σταδίου 38



ΓΥΝΑΚΕΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α Ι Φ Ω ΤΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ Ι

— Λιλίκα δέ θα π ά ; στό Παρίσι;
— Τι νά χάμω;
— ’ Α δοτου άρχισα νά κάνω καπέλλα στή Δ )ιδα ΦΩΦ£ 

(οδός Καοαγεώργη τής Σερβίας 11α), τά βρίσκω πολύ 
καλύτερα άπό τά παριζιάνικα.

Μ ό ν ο ν  ε ίς  τ ο ΰ

Ε 1 Ά Γ Γ .  Ε 1 Ά Γ Γ Ε Λ Ι 1 Η

’Ακαδημίας— Σίνα (Μέγαρον Παντελή)

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

-Τ ί ;
— Δέν βλέπεις;
— Έ χει ενα σωρό στίγματα στό πρόσωπό της.
— Ναι αλήθεια !
— “Αν τήν γνωρίζεις καϋμένη πές της νά μεταχειρισθχι 

Κρέμα Νυμφών κα'ι άμέσως θά γείνΐ] καλά. Έ τσ ι ήμουν 
και εγώ, άλλά άφ ’ δτου άρχισα νά μεταχειρίζωμαι τήν 
κρέμα αύτήν έγινα άμέσσκ χαλά.

Κ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Ν  ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Ν

“ τ ο  Ι Ο Ν Ι Ο Ν , ’

A . I ΣΩΚΑΡΗ .

ΑΘΗΜΑΙ Πατησίων 26

Dr ΙΙαν Ν . Π α π α π χ ν α γ κ ο το υ
Στοματολόγος Χειρουργός ’Οδοντίατρος 

’Αριστούχος ‘ Εθνικού Πανεπιστημίου 
39 Γεοανίου 39 9-12 3-7Π ΑΝ Α ΓΙΩ ΤΗ Σ ΝΑΚΗΣ

lATPO-a
Διευθυντής Λ η χ ή ς Κλινική; ’Αθηνών

'Επισκέψεις 9 - 1 2  η .μ .  3 - β  μ . α .  

Μά^νη 33 (πλατεία ’ Ανεξαρτησίας)

ί ς Η Τ Ι Η *  K P Y X T A / V / V I A O Y
Μ Ο Δ ΙΣ Τ Α  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΩ Ν  Π ΙΛ Ω Ν  

Συνοικισμός Βύρωνος

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τετράγωνον 5 
"Ολα τά τελευταία Παριζιάνικα Φιγουρίνια

Ι Δ Ρ Υ Θ Ε 1 ΣΑ  ΤΩ, 1841

Α· Δ ΙΟ Μ Μ Δ Η Σ  1. Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ  

Μετοχικόν ταμεϊον Δρ. 20. 000 000 
’ Αποθετικά κεφάλαια » 175. 000. 000 
Καταθέσε ς 2 400 000. 000 

Κεντρικόν Κατάστημα έν ‘Α&ήναις
Ύ τ ι ο κ α τ j ο χ ή μ α τ α  :
"Α γ. Νικόλαος, Άγρίνιον, 'Αλμυρός, Άμαλιάς, Ά μ -  

®·.βοα, Άργοστόλιον, ’ Αρτα, ’ Αταλάντη, Βάμος, Βόλος, 
Γκιομουλτζίνα, Γύβειον, Δεδεαγάτς, Δημητσίνα, Δράμα, 
Έδεσσα, Ζάκυνθος, Ηράκλειον, 0£σ)νίκη, Θήβαι, ’ Ιθάκη, 
Ιωάννινα, Καβάλλα, Καλάβρυτα, Καλάμαι, Καρδίτσα, 
Καστόρια, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθος, Κύθηρα, Κύμη. 
Κυπαρισσία, Λαμία Λάρισσα, Λεδαδεία, Λεύκάς, Μεγα- 
Λούτίολις, Μεσολογγιον, Μεσσήνη, Μυτιλήνη, Ναύπακτος, 
Ναύπλιον, Ξάνθη, Παξοί, Πατραι, Πειραιεύς, Πόρος, 
Πρέβεζα, Πύλος, Πύργος Ρε'θυμνος, Σάμος, Σέρραι, Σου- 
φλίον, Σπάρτη, Σύρος, Τρίκαλα, Τρίπολις, Φλώρινα, 
Χαλκίς, Χανιά, Χίος.
Έ κ δοσις τραπεζιτικών γραμματίων. Προεξοφλήσεις' 
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί επί ενεχύρω τίτλων

» επί ενεχύρω εμπορευμάτων χρυσοΰ καί αρ
γύρου.

Ά νοιγμα πιστώσεων έναντι φορτωτικών (Credits 
documentaires).

Χορηγήσεις δανείων είς γεωργοκτηματίας.
Υ πηρεσία ’Εθνικών Δανείων και διαφόρων άλλων 

Δανείων κα'ι Μετοχών.
Εισπράξεις άξιών.
Καταθέσεις εν δψει άιτλαΐ καί εϊς άνοικτόν λογα

ριασμόν.
Καταθέσεις επί πριθεσμία.

» Ταμιευτηρίου.
Φύλαξις χρεωγράφ ον, αύτουσίου χρυσοΰ κα'Γάργΰ- 

ρου καί άλλων πολυτίμων άντιχειμένων.

T O  C  Η  1 C

Tb ψαλλίδι τοϋ Καλλιτέχνου έμπορορράπτου Δ. ΜΠΕ- 
ΤΣΑΚΟΥ είναι πραγματικά Χρυσοΰν Ιπαθλον ποΰ τοο άπένειμί 
γιά τό εξαιρετικό του γοΰστο ή διεύθυνσις ένος τών μεγαλυτέρων έμ- 
τορροραπτικών ο?κων τοδ Παρισιοΰ.“Οιΐ5ΐος Ιχει την περιέργειαν 
νά o fi  καί τούς σχετικούς τίτλους του, δέν Ιχει παρά νά έτίισ«,εφθ/ 
τ'ο Κατάστημά του στή Στοά Μαροόλη.

Κ. ΜΠΡΙΟΛΑΣ
Χ Α Λ Κ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Η  4

Η ΛΕΚ ΤΡΟ Κ ΙΝ Η ΤΟ Ν  Ε ΡΓΑ ΣΤ Η Ρ ΙΟ Ν  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΒΕΝΖΙΝ Η  : P R A T T S  
Ε Λ Α ΣΤ ΙΚ Α  : W A L T E R  M A R T IN Y

T H E  A C R O P O L IS  T O U R IS T  A N D  
T R A V E L  B U R E A U  

ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Ο Ν  ΓΡΑ Φ Ε ΙΟ Ν  ΤΑΞΕΙΔΙΩ Ν  
Η «Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ »

Έκδιδομεν εισιτήρια, άτμοπλοικά καί σιδηροδρομικά δι’ δλα 
ιά μέρη τοΰ Κόσμου.

11 α ρέ χ ο μ ε ν ι δ ι α ι τ έ ρ α ς  ευκολίας, μέσω τών έν 
Ευρώπη αντιπροσώπων μας είς τούς έπιστρέφοντας είς ’ Αμερικήν 
μέσω Χερβούργου καί άναλαμβάνομεν τήν κράτησιν θέιεων δι 
ιύτούς τηλεγραφικώς.

Δ  ί 3 ο μ ε ν λ ε π τ ο μ ε ρ ε ί ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ,  έπ! 
:ών διαφόρων μεταναστευτικών νόμων, ’Αμερικής, Αύστραλίας 
*λπ. καί διευκολύνομεν έν γένει τούς πελάτας μας εις τήν Ικδο- 
*ιν καί θεώρησ.ν τών διαβατηρίων των.

Α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό ς  δ ι ε ρ μ η ν ε ύ ς  τοΰ Γραφείου 
χ α ς  διευκολύνει τούς πελάτας αύτοΰ είς τήν έπιβιβασιν ή άποίί 
βαειν αυτών καί αναλαμβάνει τήν μεταφοράν τών αποσκευών των.

Δια περισσοτέρας πληροφορίας άποτανθήτε εις τ'ο άνω Γραφείο' 
Ταξειδίων— Φιλελλήνων 1 ’Αθήναι.

Λ  η μ .  Μ  ε  τ  ω  τ  ό  ς 

«Μέγαρον ’ Α.λάμπρα>

Μανικιούρ - Πεδικιούρ

\


