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Τ ο  γ ρ α φ ε ίο  το υ  «Λ ίο ο μ ,α )) μ ,εταφέρ· 
Οηχε κ α ί rtáV- στό  Α κ α δ η μ α ϊκ ό  βοβλοο- 
r. « λ ε ίο  Ε. Κ ο υ κ λ ά ρ α ,  ό δ ό ς  ’νΥκαδημ,ίσις 
ί> 3 ,  ά ν τ ικ μ υ  στή  ύΛ ω οδόχο  Π η γ ή . ’Ε κεί, 
τ:αμακαλο\ϊμ.ε, νά  μ α ς  σ τέλνο υντα ο  τά  γ ρ ά μ 
μ α τ α ,  ο ί  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  κ λ π . κ ’ ε κ ε ί,  ό σ ο ι 
θ έ λ ο υ ν ε ,  0ά  μ ά ς  β ρ ίσ κ ο υνε  Ι Ο  — Ι ί ϊ  τό  
Γ.ρωΐ κ α ί Α—6  τά π ο μ ε σ ή μ ε ρ ο .

Ϊ1ΤΕΡ’ ABO ΑΕΚΑΤΕΠΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τό φύλλο τούτο βγαίνει μόνο καί μόνο γιά νά κλεί

σει ί  τόμος τής χρονιάς. Ό «Νουμάς», φυσικά, δέ θά 
σταματήσει, μά δσο κρατάει ή σημερινή ανώμαλη κα-

τάσταση δεν μπορούμε νά τό υποσκεθούμε πώ; θά 
βγαίνει καί ταχτικά. ΜάκαΙ πώ; νά βγαίνει; Ή  Ευ
ρώπη μά; είναι όλότελα κλεισμένη* ή μισή Ελλάδα 
το ίδιο’ συντρομέ; άπό πουθενά δέ μάς έρχουνται* οί 
εδώ δέ θέλουν, κ’ ίσως νά μήν έχουν κι άδικο, νά 
πλερώσουν ,συντρομέ; άπό χρόνια καί χρόνια μάς κα- 
Θυστεροΰνται— καί στό τέλος, άνάγκη νάν τόποΟμεκι 
αυτό, και τό σημερινό φύλλο δέ θάβγαινε ά δυό 
ευγενικέ; κυρίες δέν είχαν τήν καλοσύνη νά πλερώ
σουν τά Ιςοδά του.

Κρίμα βέβαια ό «Νουμάς», μπαίνοντας στα δεκα
πέντε χρόνια του, αντί νά γιορτάζει δεκαπενταετη-

 ̂ ρίοες, νά χαμοσέρνεται άγκουαχώντας’μά σέ τούτο δέ 
φταίει κανείς* φταίει μοαχά ή γενική κατάσταση, 
πού οέ βρίσκεται επίθετο ικανό νάν τή χαραχτηρίσει, 
καί ή κατάσταση αυτή, πού σά σίφουνας, συνεπήρε τά 
πάντα, δέν μπορούσε ν’ άφίσει άσάλευτο στή θέση του 
έ'να φυλλαράκι χιλιοδαρμένο σάν τό «Νουμά».

'Ωςτόσο, τό ξαναλέμε, το φύλλο δε θά σταματήσει. 
0ά βγαίνει. Μά 8σο νά γαληνέψουν κάπως τά πρά
ματα, θά βγαίνει δχι ταχτικά. "Οταν μπορούμε, δτα 
μάς τό έπιτρέπουν τά οικονομικά μας. Kal γιά τούτο 
παρακαλούμε τούς φίλους, δσους δηλ. πονούν τόν ά- 
γώνα καί φρονούν πώς πρέπει νά Οπάρχει ό «Νου
μάς»,τούς παρακαλούμε νά μάς συντρέξουνε,στέλνοντάς 
μας τή συντρομή τους, καί μή λογαριάζοντας εμπο
ρικά. δηλ. ά·μέ τά χρήματα πού δίνουν, παίρνουν κι 
ανάλογη ποσότητα τυπωμένου χαρτιού.

Ο ΝΟΓΜΑΣ

ΜΑΤΣΟΓΚΑΪ

"Οπου φτώχεια: έκεΐ τρέχεις καί φέρνει; 
θησαυρούς θεϊκής καλοσύνης.
"Οπου πόνος : Σιμά ίΐρς καί γέρνεις ' 
καί περίσσιο τό βάλσαμο χύνεις.
Τήν ψυχή σου νυχτόημερα δέρνεις, 
μέ τις έγνοιες τής ξένης οδύνης :
Τόνα χέρι σου απλώνεις καί παίρνεις, 
Ταλλυ χέρι σου ανοίγεις καί δίνεις,

ΝΥΧΤΟΒΑΤΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑ Κ Ο !
’Ερημιά, ερημιά ήταν παντού.
Καί στον ούρανό ένας ήλιο; γαλάζιο;, μεγάλο; 

πολύ, διπλό; σχεδόν άπ’ τον άλλο, φώτιζε Θαμπά 
έχοντας κ’ έναν κύκλο γύρω του πού φωσφόριζε.

— Ό ήλιο; Θά κατάπιε τόν κομήτη ! είπε καί 
προχώρησε.

Έρημοι οί δρόμοι, τά σπίτια κατάκλειστα κχΐ 
μερικά άνοιχτά ...

Μιά γριά πεσμένη στήν αύλή τη;, κοντά σένα πη
γάδι, ανάσκελα, τόν έκανε νά πιστέψει καλά δτι είχε 
γείνει ή καταστροφή.

— Πάνε, πάνε !,
Καί τήν ήξερε αύτή τή γριά. Πάντα στή βρύση 

πήγαινε, δλο κεΐ βρισκότανε, μέναν τενεκέ του πε
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τρελαίου καί χτυπούσε τΙς στάμνες, τ ί; έσπαζε, όταν 
δεν τής χάνανε τόπο νά γεμίσει.

Βάβιζε γρήγορα γ ια  χή μεγάλη πλατεία . Τή νύχτα 
εκεί ε ίχε οεΐ τον κόσμο νά μαζεύεται, δλος Αδελφω
μένος ...

Οί γραμμές του τραμ λάμπαν* καθαρές, άλλά τραμ 
δεν άκουγότανε νά περνά, ούτε μουγκριτό ν) ξεφω
νητό αυτοκίνητου λέρωνε την ήσυχία. ( '

Είδε την Τράπεζα έρημη, ό σκοπός πεσμένος άπ’ 
έξω άπ5 τό φυλακείο μέ το δπλό δίπλα του καί τό 
πιλίκιο στην άκρη τοΟ πεζοδρομίου σά νά τό είχε ά- 
κουμπήσει μέ προσοχή. Οί πόρτες κλειστές, κατά- 
κλειστες. 'Ανθρωποι όέν άνεβοκατέβαιναν, δέ μιλού
σανε γιά χρήματα. Τίποτα, τίποτα άπ’ αΰτά και μό
νο ήσυχία, ήσυχία, πού άφίνει τό ξάπλωμα τοΟ θα
νάτου.

— Τώρα δικά μου θάνε δλα αυτά, είπε, άλλά σκέ- 
φθηκε μέ μιάς, πώς, τί θά τά έκανε.

— Νάνεβαίνω, νά τά βλέπω !... Όπόταν θέλω νά 
μπαίνω !.. Γιά νά οοΰμε δμως πρώτα !.. "Ηθελε νά 
δει καί στην πλατεία τί είχε γείνει.

Οί στρατώνες ανοιχτοί καί πλήθος έξω πεσμένο- 
'Όμοια καί οί φυλακές. Οί φύλακες νεκροί στις σκο
πιές τους. Καί φαινόντουσαν νά κοιμούνται.

’Αστυνομία, υπουργεία, έρημα, ’Ήσυχα, μέ κάτι νά 
μαυρίζει άπ’ έξω σά βούχα πεταμένα.

Καί κεί στά μέγαρα πού άκουγόταν ή φωνή τής 
σάλπιγγας, τής μουσικής, ήσυχία τώρα βασίλευε καί 
τά παράθυρά τους τά άνοιχτά ήτανε σά μάτια κατά- 
νοιχτα άπό τρομάρα.

Στο νού του ήρθαν τά λόγια τού Χρυσοστόμου καί 
τά είπε δυνατά.

— Πομφόλυγες ήσαν καί οιερράγησαν !.
Αισθανόταν, δσο έβλεπε τήν καταστροφή, χαρά, ί

χαρά. Ά λ λ ά  μή σώθηκαν κι’ άλλοι ;
Αυτό μειρίασε τή -χαρά του. Στην πλατεία, στήν 

πλατεία εκεί θά έβλεπε !.
Έπί τέλους έφθασε στήν πλατεία τή μεγάλη, άλλ’ 

εκεί στάθηκε μέ φρίκη. Ή πλατεία μαύριζε άπό κό
σμο ριχμένο, πεσμένο κάτω, ανάκατα!. Γέροι, νέοι 
παιδιά, άντρες, γυναίκες, κορίτσια...

Δεν προχώρησε, δεν επήγε πιο κοντά.
— Μα αυτούς ποιος θά τούς θάψει ρώτησε τον 

εαυτό του φεύγοντας γρήγορα.
Παρατήρησε μέ χαρά πώς υπήρχαν καί πουλιά 

στή ζωή. Είδε σπουργίτες νά πετούνε λίγο καί πάλι ] 
νά κάθουνται στά κεραμίδια. Τον στενοχώρησε δμως | 
0 θαμπός ήλιος μέ το γαλάζιο φώς.

— θά καθαρίσει!.. Πάλι ό ήλιος θά φανεί όπως 
πρίν ωραίος !.. είπε παρηγορώντας τον έαυιό του.

Περνώντας άπ’ τό μητροπολιτικό μέγαρο βλέπει 
κοράκια, κοράκια πλήθος, νά βγαίνουν άπ’ εκεί, έχον
τας στο στόμα τους σάρκες, πού στάζανε αίμα, καί 
άλλα νά προσπαθούνε νά μπούνε.

— Ά ,  νά !.. αυτά θά μέ άπαλλάςουνε άπ’ τή 
βρώμα !., είπε.

"Ενας χοντρός καλόγερος πεσμένος ανάσκελα, στή 
μέση τής αυλής, με τό καλιμαύχι του δίπλα του πε
ταμένο, καί μέ άνοιχτά χέρια, τού φάνηκε νά παρα- 
καλα το Θεό νά τον βοηθήσει. "Ενας κόρακας, πού 
βρισκόταν πάνω του, υψώθηκε μόλις ό Ταρταμάς πλη
σίασε. Είδε νά τού έχει φαγωμένα τά μάγουλα, άπ’ 
τή μιά μεριά, καί νά φαίνονται τά μισάτου δόντια. 
’Απ’ τήν άλλη τά μαύρα γένεια του ανέβαιναν ίσαμε

τά μάτια του. Τού φάνηκε πώς ζοΰσε καί πληΗασ6 
στά κάγκελα. Τά μάτια του τ ’ ανοιχτά λάμπανε ωσάν
ζω ντα νο δ . ΤοΟ μ ίλη σ ε . Τ ίπ ο τα  όμως. Ό  καλό γερ ο ς 
Ιμ ενε  σ ιω π η λό ς ,Α κ ίνη το ς  κ α ί αχ  νά  ί ά τ τ χ ζ ε  τόν ουρα
νό , π ερ ιμ ένο ντα ς  ά π ’ έ κ ε ΐ β οήθεια .

— Άπό ψηλά τούρθε !.. είπε ό Ταρταμάς καί προ
χώρησε, γιατί αίσθάνθηκε σταγόνες αίμα νά πέ
φτουνε άπ’ τά κομμάτια, πού κρατούσαν τά κοράκια.

—- Ά ,  τί ώραΐα, τί ωραία !.. Τώρα Οάμαι γ», τά 
πουλιά καί τά κοράκια !.. είπε.

Ξαφνικά αίσθάνθηκε κάποιος νά τού σύρει τό σακ- 
κάκι, καί στράφηκε. ’Εμπρός του στεκόταν ένας γέ
ρος μέ άσπρα γένεια κοντά, άλλά μέ ξυλιασμένο, πέ
τρινο σώμα, καί βοΰχο άπ’ τήν πολυκαιρία σαν ξερό, 
ξερό πετσί.

Τού φάνηκε πώς θάταν κάποιος άλήτης, πού σώ
θηκε κι αυτός.

— ΙΙοιός ε!σ αι; τον βώτησε μέ θυμό κ’ έτοιμος νά 
τόν συντρίψετ.

— Ό ’Ιούδας, ό Ησκαριώτης, τού άπήντησε αυτός 
μέ φωνή γλυκεία καί αρμονική, ό ’Ιούδας ό μαθητής 
τού Χριστού !..

Τά κοράκια φωνάςανε κείνη τή στιγμή, δλα μαζί...
Ό Ταρταμάς άνοιξε τά μάτια.
Είδε τόν ήλιο, τον καθαρό ήλιο, τό γνωστό του, 

νά φωτίζει τον τοίχο τού δωματίου του καί άκουσε 
έξω τόν κόσμο νά περνά, νά φωνάζει, καί μέ λύπη 
σκέφθηκε πώς πάλι θά έτρεχε κοντά στον κόσμο, πού 
μισούσε, θά άνακατευότανε μαύτον γιά νά ζήσει !..

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΒΟΓΓΪΡΑΣ

ΤΟ BOTBQJ1 ΑΛΑΤΙ
Στ ήν ερημιά πού πάει το μονοπάτι,

. πού κυπαρίσσια πλήθια τό στολίζουν 
καί κάπου-κάπου άνί)οί μοσκομυρ ίζουν 
κι* αγκάθια άλλου τό ζώνουνε καί βατοί,

Στέκεται αμίλητο, βουβό παλάτι...
. Μόνο στις πόρτες του οί άνεμοι βουίζουν 
καί τις νυχτιές τ αστέρια το φωτίζουν, 
φοβέρα, σκιάχτρο στα φτωχό διαβάτη.

Λέει μίά ιστορία: Με φύλακα εν’ άράπη 
έκλεισε ό Ρήγας τ ’ ακριβό παιδί του 
γιά να ξεχάση —ώϊμένα—τήν καλή του!

Μά έ'λυωσε μ· σ’ στή φυλακή τή μαύρη 
καί,βρυκόλακας τώρα, τρέχει ναΰρη, 
τό μεσονύχτι, τή γλυκειά του ’Αγάπη !..

ΝΙΚΟΣ I. ΡΓΓΣΟΣ

ΒΓΗΚΕ ΣΕΒΐΒλίά
Η ΜΠΑΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΦΓΛΑΚΗΣ ΤΟΓ

ΡΙΝΊΊΓΤ τού Όσκαρ Ούάιλδ (μετ^φρ. Κ. 
ΚΑΡ0ΑΙΟΥ) καί πουλιέται δρ. 1.50 στο 
’Ακαδημαϊκό βιβλιοπωλείο ('Ακαδημίας ο 3, 
αντίκρυ στή Ζωοδόχο Πηγή) και σ’ ΰλα τά 
γνωστότερα βιβλιοπωλεία.
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ΠΑΡΑΜΓΘΙΑ

0 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
: Κ ’ έγειρε ό ήλιος αδιόρατος πίσω από τ* μανια
σμένα αύνεφχ πού μιά αντιφεγγιά Ιδια όλόμχυρη μέ 
το πυκνό τους σκοτάδι ρίχνανε στή θάλασσα και μο
νάχα μια μακριά θαμπά ολόχρυση Αναλαμπή φανέ
ρωνε γιά μιά πολύ οιαβατικιά στιγμή το βασιλικό’του 
αποχαιρετισμό. Σαρκασμός ή υπόσχεση γιά Κείνον 
πού περικύκλωνε δ όλεθρος όλοένα πιο σοριχτά μέσα 
στή νύχτα πού κατέβαινε τώρα παγωμένη, βαριά Α- 
πειλητική* όρθιος στην πλώρη, δλομόναχος, μακριά 

κάθε γη κι’ άφταστος από κάθε βοήθεια κυτταζε δ κα
ραβοκύρης την έξαλλη προσπάθεια τής τρικυμίας νά 
τόν άρπάξει, Ακούε τό δαιμονισμένο της ούρλιασμχ. 
"Ολη ή^θέληση τήςθάλασσας,κάποιος θυμός καί κάποια 
έκοίκηση κ’ ένας πόθος δεσποτικος, ορμοΟσαν ενάντια 
στο καράβι...
[§ Κύτταζε ο καραβοκύρης μ’ αγωνία, άλλα καί μέ 
μιά παράδοξη έκφραση πλατύτερης αδιαφορίας καί 
περιφρόνησης μέσα σ’ ένοιαφέρο γιά τον αγώνα, τό 
κύμα πού ανέβαινε προσταχτικά γιά νά τόν άποχτή- 
σει. Είξερε πώς εΐτανε καιρός ακόμα, πώ; μιά του 
κίνηση θά έφθανε, πώς τό μυστικό ][τής θάλασσας τό 
γνώριζε, σιγά, έπίμονα, στά άδιάκοπά του ταξίδια 
καί στις άτέλειωτες έπικοινωνίες μαζύ της·, 'μέ πολύ 
κόπο τόεΐχε άποχτήσει—τό είχε δλότελα νικήσει 
σε μιά βραδιά Αλλοτινού, Αν καί άλλοιότικου, πολύ 
λιγότερα έπιταχτικοΟ κίντυνου—εϊςερε πώς μιά κί
νηση θ’ άρκοΟσε γιά νά υποτάξει όλη τήν εχθρικήν 
Απεραντωσύνη. “Αλλά την κίνηση αυτή δεν τήν ήθελε 
“Ίσως καί νά μή μπορούσε. Τά χέρια του πέφτανε α
δύναμα ν’ αρπάξουν τό τιμόνι, σά δεμένα. “Αδύναμο: 
εΐταν τόν έαυτότου νά κυβερνήσει ,κ’ ή θάλασσα έλεύ- 
τερη άπ’ όποιον δεσμό τό καράβι σαν παιχνίδι στρι
φογύριζε ώς πού νά τό παρασύρει στο χαμό του.

Κουρασμένος έφευγε ό Καραβοκύρης άπό τ’ αμέ
τρητα ταξίδια πού πάντοτε τήν άπαράλλαχτη συγ" 
κίνηση, όσο κι“ αν εΐταν διαφορετική,τού είχαν δώσεΐ( 
κουρασμένος άπό τήν απελπιστική μονοτονία του Σύμ- 
παντου. Καί στό στερνό λιμάνι όπου είχε σταθεί είχε 
επιθυμήσει μιά ήδονή καινούρια, τήν ήδονή τού θε
ληματικού Πόνου καί τού Μυστήριου. Γιά πρώτη φο
ρά είχε άρνη θεΐ τήν τελευταία μεθυστική σταγόνα 
τού ποτηριού πού μόλις έφθανε τού [πρόσφερναν, είχε 
ξαναρίξει στή θάλασσα τό καράβι πρί ζήσει τό τέλος 
τού παραμυθιού. Τό τέλος πού τό μάντευε κοινό, χα
μηλό, όπως όλα, πλασμένο άπό τόν κόρο καί τόν ξε
πεσμό κάθε εξακολούθησης, αλλά πού Ασυμπλήρωτο 
θά μπορούσε όμορφο, αιώνια άΰλο κ ι’ άχάλαστο νά 

πιστέψει καί νά τ’ άγαπάει...

"Ομως πρώτη φορά τά μ ά τ ιχ  δεν ε ίχ χ ν μ ε ίνε ι στό 
λ ιμ ά ν ι μέ νεκρό τό βλέμμα τους στή θύμηση, σκοτω 
μένο άπό τήν πλήξη πού άσχημο μόνον, κάποτε, όταν 
αδιάφορα, άσύνειδα τό άνάσταινε, τό έβλέπε. Τά μά
τια τόν ακολουθούσαν τώρα δλόφωτα, παθητικά καρ
φωμένα άπάνω του. Δυο μάτια μεγάλα, δλογάλανα, 
παιδιάτικα άγνά καί διάφανα άλλά καί μυστικά όπως 
όλα τά γυναικεία μάτια. Δικά του θά είχαν γίνει. 
Τούτο είχαν φωνάξει παράφορα, καί γ'ατί όμοια πα
ράφορα κι’ αύτό, τό πόθησε, άπότομα είχε φύγει. Θά 
κλαίανε τώρα... “Ίσως όμως καί νά γελούσαν... Γυ- 
ναίκια μάτια ξέρει κανένας ποτέ ποιά θά είναι ή έκ_ 
φράσή τους κΓά θά είναι ή άληθινά εσώψυχη ή ή έκ
φραση τής μάσκας τής άκατάπαυστης μεταμφίεσης;.. 
Ποιά παρεξήγηση τής σιγής του'πώς θά τά έχει με
ταλλάξει ; Μέσα άπό τά κύματα τά όλοένα πιο άγρια 
Απαιτητικά, μέσ’ άπό τά σύννεφα, τά έβλεπε νά τον 
άγναντεύουν άξιοδιάλυτα, μ’ όλο τό παράπονο μόνο 
τής δικής του σπαραγμένης διάθεσης. Ένα άξεοιά- 
λυτο πού ανυπόφορα τόν τυραννούσε. Μαζί μέ τά κύ
ματα τεντώνονταν τά χέρια της σαγηνευτικά νά τόν 
άγκαλιάσουν. *11 παθητική εικόνα άνήμπορο τόν 
σφιχτόδενε νά^πάρειτό τιμόνι καί νά σώσει τό κα
ράβι, άκατανίκητα γοητευτική, όπως ποτέ άκόμα όταν 
τόν σίμωνε μέ τή φλόγα τής χαράς, τώρα πού μάτια 
μέ μάτια μέσα άπό τά μάτια της τόν τραβούσε ό θά
νατος.

Καί τό κύμα, τό πιό φουρτουνιασμένο πού κΓ όλας 
τού φίλησε τά πόδια, μ’ εΐρωνία στόν ένθοσιασμό του 
τό'Νόμο τού σφύριζε. Γ;ά τόν ταξιδιώτη των αδιά
κοπων συγκινήσεων ίδια άνωφέλευτη κι άδύνατη είνα: 
ή Αλλιώτικη ομορφιά. Τό τέλος τού παραμυθιού όσο 
κι’ αν τό ξέρει μικρό και ταπεινό μέ τήν επιθυμία 
στοιχιώνει καί τή λιγίζει κάτο άπό τό βάρος μιας άνι 
κανοποίητης “Αγάπης ά σύμφωνης ζμέ τό είναι του. 
Κι’ άν άκόμα τοΟ εΐταν δυνατό νά ξεφύγει, στο πρώ
το άραγμα σ’ όποιο λιμάνι ανίκανος νά υποφέρει τήν 
όούνη, σαν όλόχρυσο.θησαυρό θά τή μόλυνε, στή λά
σπη θά τήν έσερνε. Κ’ ή θάλασσα ή Απέραντα Αγνή 
κι’ ωραία μ’ έκοίκηση καί μέ πόθο γύρω άπό τό κα
ράβι μάνιαζε τό θύμα ζητώντας. Τήν ψυχή τού Κα
ραβοκύρη μέ τήν ύπέρτερη λατρεία, τήν υπέρτερη τού 
έγώ του.

Τή στερνή στιγμή τής μεγάλης όλόχάρης προσφο
ράς, έπ,Εμονα Αναζήτησα τήν Ώραιότη πού*τόσο υπερ
τέλεια τήν είχε φαντασθει. "Ομως «τά Αξεδιάλυτα γα
λανά μάτια καθρεφτίστηκε έξαφνα μονάχα όλο τό 
Απέλπιδο του λυγμού του γιά μιά θυσία στείρα, αφού 
τίποτε Ανώτερο δέ θά δημιουργούσε—τό ένιωθε τώ
ρα—άπό τή μέθη τής ήδονικώς στιγμής, κιζάς είναι 
τόσο γρήγορα διαβατική... Ούτε τά γαλανά μάτια δέ 
μπορούσε πεθαίνοντας Απάθιαστα ώραία νά πιστέψει.



θά μένανε σ’ άλλα συναπαντήματα σιγά νά σβύσουν 
τήν άγνή, πα ιδ ιάτική  τους φλόγα. Μ άταια ή άττάρ- 
νηση, άδύνατη κάθε ¿μορφιά τέλεια κΓ άχά?ασχη.

Κ α ί στή  θάλασσα  πού ούρλιαζε, ¿λ ·μ α υρ η  μέσα 

στή μαύρη νύχτα, σκεπάζοντας πιά σχεδόν δλο τό 
άκυβέρνητο καράβι, αίματωμένο τό θύμα της έριξε ό 
Καραβοκύρης, τήν ψ υχή του μέ τό άϋλο, τυλιγμένο 
στό λευκό άφρένιο σάββανο, στά άβυθα γαλανά ήρεμα 
νά κοιμηθεί, στ’ άνάγγιχτα άπό κάθε άνθρώπινο καί 
ζωτικό πλησίασμα, άλλ’ έπιζώντας στή Νοσταλγία 
τού έαυτού του. Μι τα φτερά σπασμένα, ¿λεύτερος 
άπό τΙς ίριδίνες άλυσσίδε;, τ ί; πιό άδιάσπαστες τών 
χεριών καί τών ματιών Της πού μαζί μέ τό άσύλληπτο 
καί τήν άκατανίκητη γοητεία είχανε χάσει, δυνατός 
πάλι,άρπαξε τό τιμόνι καί νικώντας τή θαλασσοταρα- 
χή γύρισε τό καράβι πρόφό λιμάνι πού τό είχε άφήσει 
τοΟ παραμυθιού νά ζήσει τό τέλος. Τό τέλος πού τό 

γνώριζε, τό τέλος τό κοινό καί χαμηλό. Μ’ ένα σα
τυρικό γέλιο γυρνοΰσε, γιά τή ζωή του Έγώ- του άπό 
τό ίδιο Έγώ του, γιά τήν περηφάνεια τής κοπέλλαί 
βασισμένη στήν αιώνια παρεξήγηση γιατί ποτέ δέ θά 
ένοιωθε τή μανιασμένη του διαμάχη, ούτε πώς ό γυ
ρισμός του,Άού θρίαμβο θά τόν πίστευε, τό σύντριμα 
τού ειδώλου τη; σήμπνε.

Αργά τή νύχτα πρόβαλλε μέσα άπό τά σύννεφα 
τό φεγγάρι, τοΟ ήλιου άντικαθέρτισμα, στον άσημένιο 
του δρόμο— σάν υπόσχεση ή σά σαρκασμός τό 
καράβι του βδηγώντας.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΙΠ ΙΤΟ ί. Μ ΒΑΑΪ

Τά Νειατά σου έφουντώναν, σάν τό θειάφι 
κι’ ή φλόγα του Έργου έλάμπαζε τά μάτια1 
βουτηγμένη στό αίμα ή πέννα γράφει 
καί του Λόγου δαμάζεις τώρα τ’ άτια.

Σκιρτούν κρατώντας Σολωμούς οι τάφοι 
καί γιορτάζουν στής Τέχνης τά παλάτια1 
Λανρε κΓ Άδρέ, τά Ελληνικά τά εδάφη 
δίνουν βλαστούς ακόμα κΓέχουν πλάτια.

Στή φτωχική καί πλανταγμένη χώρα 
άνάβεις νέου μούστου νέα βράση 
και τρέχουν τό κρασί νά πιουν σέ τάσι

Οί Εκλεκτοί καί τά πλήθη πσσαν ώρα, 
πού τό κερνφς όρθός άπά’ σέ στήλη 
μέ τό μάγο σου, ασύγκριτο κοντύλι,

ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΣτΙς τρεις τό άπόγεμμα,μέ λιακάδα καί ξεροβόρρι,

τραβήξαμε γ ιά  τήν ’Ανάληψη.
Μόλις βγήκαμε άπ’ τό σπίτι μας τήν άντικρύσαμε. 

Στήν άνηφοριά σηκώσαμε τούς γιακάδες μας γιατί 
τό βορριαδάκι ξούριζε.

Φτάσαμε σέ λίγη ώρα, καί πριν μπούμε στήν αυλή 
τής έκκλησίας κοιτάξαμε γύρω.

Νάχε κανείς ένα σπιτάκι έδωπέρα, πού είναι τόσο 
ψηλά, τί δμορφο πού Ιάταν! είπαμε καί σταματήσαμε.

Σέ λίγο μπήκαμε στήν αυλή καί πήγαμε στήν 
έκκλησιά.

Ό καντηλανάφτης, γενάτος καί μέ μαλλιά κομ
μένα πόλκα, προθυμοποιήθηκε μόλις μά; είδε νά μάς 
έξηγήση τίς τοιχογραφίες.

Δέν ξέρω άν είταν άλήίεια δσα μάς έλεγε. Γιά 
μιά τοιχογραφία μάς είπε πώς είταν ζωγραφισμένη 
εδώ καί τρακόσια χρόνια.

"Οταν βγήκαμε άπό τήν εκκλησία αρχίσαμε νά 
γυρίζουμε τό περιβόλι. ,

— 'Αχ tí ωραία ! λέγαμε καί κοντοστεκόμαστε μέ 
τό παραμικρό.

’Από τήν ’Ανάληψη πού είναι χτισμένη άπάνω σ’ 
ένα λόφο βλέπει κανείς δλα γύρω.

Κ’ έμεΐς τώρα κοιτάζαμε πότε τό Φάληρο καί τόν 
'Υμηττό, καί πότε τά δέντρα καί τά λαχανικά πού 
είχε τό περιβόλι.

Δέν είταν μικρό, καί περνούσαμε τήν ώρα μας 
πηγαίνοντας άποδώ κΓ άποκεΐ.

Άλλοτε είτανε μοναστήρι, αύτό τουλάχιστο δεί
χνουν οί οστεοθήκες πού είναι τοποθετημένες λίγο 
πιό πίσω άπό τό ίερό τής έκκλησίας.

Στή βορειοανατολική γωνία τού κήπου είναι τό 
νεκροταφείο.

Παναγιώτης Διατσίντος 
ετών 20

έγραφε ό ένας σταυρό.;. ΚΓ ακριβώς στή γωνία ένας 
άλλος τάφος άνοιγμένος, μέ σπαρμένα κόκκαλα.

Πλησιάσαμε.
Είτανε δύο μεγάλες κνήμες κ’ ένα κρανίο χωρίς 

το κάτω σαγόνι. Άπό περιέργεια το πήρα στά χέρια 
μου. Είχε δλα τά δόντια κ1 είταν κάτασπρο, άπό τις 
βροχές καί τόν "Ηλιο.

Τ’ άκούμπησα με προσοχή καί συμπάθεια σ’ ένα 
μέρος ψηλό πού νά βλέπει τά σπαρτά, καί νά είναι 
σκιάχτρο στό περιβόλι.

Περνούσαμε σύρριζα στά δέντρα γιατί όλούθε 
είταν σπαρμένα καί πήγαμε στήν άλλη γωνιά τού πε
ριβολιού.

Κολλητά στή μάντρα τής εκκλησίας είτανε μιά 
άλλη μάντρα, κ ι’ άπ* τό χαμηλό μεσότοιχο κοιτά
ξαμε μέσα. Ένας ξυνογαλάς μέ τό σκουφάκι στήν 
κορυφή τού κεφαλιού έγδερνε ένα αρνάκι. Συχνά 
σκούπιζε τό μαχαίρι στή φουστανέλλα του. "Ενα άλλο 
άρνάκι φώναζε κ’ έτρεχε σάν τρελλό.

— Σώπα, σώπα, είπε ό ξυνογαλάς στ’ άρνί, καί 
θάρθεΐ.....

Ένόμισα: ή μ ά ν ν * σ ο υ , άλλά αιστάνθηκα, 
γιατί δέν άκουσα : ή σ ε ι ρ ά σ ο υ .

— Φωνάζει, τού είπα, γιατί βλέπει πού γδέρνεις 
τ’ άρνί. Μπορούμε νά περάσουμε άπ’ τή μάντρα σας;

— ’Όχι! Γιατί έχει σκυλιά.
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ΒΓΑΙΝΕ ΚΑΘΕ ΣΑΒΑΤΟ

Ίδιοχτήτης: Α. Π. ΤΑΓΚΟΓΙΟΓΑΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΑ : Όδός ’Ακαδημίας άριθ. 53. 
Συντρομή χρονιάτικη: Δρ. 20.

Βρίσκεται σέ δλα ΐά  κιόσκια και πουλιέται 20 /.εκτα 
tó φΰλλο.

—Τήν αντιπροσωπεία τον  «Νουμά» την 
έχει το ΑΚΑόΗΜΑ ΓΚΟ ΒΙΒΑΙΟΠΩ 

ΛΕΙΟ Ε.Κονκλάρα (όδός ’Ακαδημίας 5 3 , 
αντίκρυ στη Ζωοδόχο Πηγή). Έκεϊ γρά- 

φοννται συντρομητές, πουλιούνται περα
σμένα φύλλα κτλ. κτλ.

— Στη Θεσσαλονίκη δ Νόνμας πουλιέ
τα ι στο Βιβλιοπωλείο Καστρινάκη και 
Γεωργαντα (όδός *Ελ. Βενιζέλου άρ. 105 .

Κι’ αμέσως φάνηκε iva μαύρο τσοπανόσκυλο. 
Έβγα^ρ τή μούρη του αγριεμένο από iva κοφίνι που 
είχαν ριγμένο πλάϊ κι’ άρχισε νά γαυγίζει.

— Ελάτε, κορίτσα, περάστε! μάς είπε μία χωρι- 
άτισσα πού φανερώθηκε έξαφνα.

Kal περάσαμε άπό τή μια μάντρα στην άλλη άπό 
μια πόρτα.

— Νά προσκυνήσετε ήρθατε ;
■ -  Ναί.

— 'Ωραία εΐσαστε έδωπέρα, τής είπαμε. Πληρώ
νετε ;

— Ά μ ’ πώς ; ό παπάς τζάμπα 0ά μάς έχει ; ΚΓ 
άπό τούς πεθαμένους κ ι’ άπό τούς ζωντανούς παίρνει 
λεφτά ! είπε χαμογελώντας.

— Άπό ποιό μέρος εΐσαστε ;
— Άπό το Λιδωρίκι. Το χωριό μας είναι μιά 

ώρα άλάργα άπότό Λιδωρίκι. Τώρα είναι χιόνια, 
βροχές εκεί πάνω.

— Kal γιατί ήρθατε έδώ ;
— ’Ήρθαμε νά ξεχειμάσουμε. Ξώλαμπρα θά φύ

γουμε πάλι. Εσείς άπό πβιό μέρος εΐσαστε; μάς ρώ
τησε τώρα ή χωριάτισσα, και μάς ¿κοίταξε μέ περι-
« Ρ ϊ « * · .  , ,

— Α π ’ τήν Αθήνα. Τό σπίτι μας δέν είναι μα
κριά. Κοντά στον ΙΙροφήτ’ Ήλία.

Άνοιξε τήν εξώπορτα καί μπήκανε δυο-τρία 
γαϊδούρια. Εμείς με τή χωριάτισσα βγήκαμε έξω.

'Ένας χωριάτης έβαζε σ’ ένα κόσκινο, άπό ένα 
τσουβάλι, τροφή για τά ζώα. Κοντά του παράστεκε 
ένα μουλάρι καί φαινόταν μέ τΙς κινήσεις πούκανε 
σά νά επιτηρούσε τήν εργασία.

— Τί είναι στο τσουβάλι ; ρώτησα τό χωριάτη.
— Μαυράδι.
— Τά τρώει τό μουλάρι;

— Ά μ ’ για κείνο το ’τοιμάζω.
— Κ’ έπιασαμε τΙς χούφτες μου καί τού σφύριξα. 

Κ’ εκείνο ήρθε κοντά μου βραδυκίνητο, στολισμένο 
μέ χαϊμαλιά καί κουδούνια γύρω στο λαιμό του. Έ·
χω α ε τή μούρη του στά / έ ρ ια  μου κ ’ ετρ ω γε. Χ ρ ίτ σ ,  
/ρ£τσ , ζρ ίτ σ  ϊκ α ν α ν  τος δ ίν τ ια  του κ χ ΐ  μέ γα ρ γα λο ΰ -
σε με τά χείλη του. Τού έδωσα έτσι δυο-τρεΐς φο-
ρ«;.

’Έπειτα έστριψε τό κεφάλι του καί τό έχισσε μέ 
απόλαυση μέσα στό τσουβάλι μέ τή σύκαλη.

— Καϋμένο μουλάρρ, είπε ό χωριά της μέ καλο
σύνη, έχε υπομονή !

Ήρθε καί μιά άλλη χωριάτισσα μέ δύο ‘μικρά 
παιδιά. Τό κοριτσάκι ξανθό καί γαλανό, ξεμαλλια
σμένο κΓ άπλυτο. Τά μαλλιά του κχθώς τά χαΐδεψα 
κολλούσαν σά νά τό είχαν λούσει μέ ψαρόκολλα.

"Ολοι χαμογελούσαν.
Είχαν φτιάξει κΓ άλλες μάντρες, μέ δοκάρια καί 

θυμάρια, καί μέσα κάτι μικρά άρνάκια έβέλαζαν.
— Δέ σάς τά κλέβουν τή νύχτα ; ρωτήσαμε.
— ’Έχουμε σκυλιά, έχουμε καί τό καλύβι.
Καί τότε είδαμε ένα μικρό καλυβάκι, φτειχγμένο 

σύρριζα σ’ ένα βράχο, λίγο πιο κάτω άπό τό θυμαρέ- 
νιο μαντρί.

Ή χωριάτισσα ’έπέμενε σά φτάσαμε νά μπούμε 
μέσα. Σκύψαμε τά κεφάλια μας καί καθίσαμε μόλις 
μπήκαμε, γιατί δέν ¿χωρούσαμε ορθές. Είταν μικρό 
καί ακανόνιστο. Στή μιά ..γωνιά είχαν βελέντζες, τή 
μιά πάνω στήν άλλη. Στήν άλλη γωνιά, μιά σιδε
ροστιά για νά μαγερεύουν κΓ άπό πάνω ένας λύχνο:.

Μύριζε καπνιά.
— ΙΙοιός κάθεται έδωμέσα ; τή ρωτήσαμε.
— ’Εμείς, πέντε νομάτοι. ’Εγώ, ό άντρας μυυ, 

τά παιδιά μου, κΓ ό πατέρας μου.
— Μά που χωράτε ;
— Στρωματσάδα.
— ΚΓ άν ξεχάσετε καί σηκωθήτε, θά σπάσετε τά 

κεφάλια σας.
— Ά μ ’ το ξέρουμε καί προσέχουμε. Μόνο τά 

παιδιά μπορούν ¿λεύτερα νάλωνίζουν.
’Ανασηκώθηκε ή χωριάτισσα και μ’ ένα σουγιά 

μάς έκοψε μπομπότα.
— Κρίμα ... δεν έ*£ω τίποτα νά σάς φιλέψω ... 

Λίγο γάλα ... λίγο βούτυρο ...
— Είναι ώραΐα έδώ ! λέγαμε γιατί βλέπετε καί 

τή θάλασσα.
Κοιτάξαμε άπ’ τήν πόρτα.
— Πώς πάτε στήν πατρίδα σας ;
— Με τά ζώα....μέ τά πόδια....
— Καί δέν κουραζόσαστε;
— Ά μ ’ είμαστε μαθημένες.... Κρίμα, δέν έχω τ ί

ποτα νά σάς φιλέψω.
Μάς μιλούσε καί δέ μάς έκανε καρδιά νά φύγουμε.
Σηκωθήκαμε.
— Αντίο !
— Στό καλό, στό καλό ! Καί νά ’ρχόσαστε.
Μάς συνόδεψε ώς κάτω κάτω.
— Αντίο ! τής ξανάπαμε.
— Έχετε γειά !.. έχετε γειά I...

.Καί γυρίσαμε σπίτι μας σάν είχε δύσει πιά ό 
Ήλιος.

Άπό τήν κούραση έπεσα στόν καναπέ κ’ έκλεισα 
φά μάτια μου χωρίς νά κοιμηθώ, Κ ’ έβλεπα καλύβαι



κ α ί μα ντρ ιά  γεμ ά τα  αρνιά , κ α ί μέσα αχό νοΟ μου καρ
φ ώ θη κε ή χ ω ρ ιά τ ικ η  φράση :

Καϋμένο μουλάρρ, έχε ύποαονή !
ΙΟΥΛΙΑ ΙΙΕΡΣΑΚΗ

Χ Τ Η Μ  Α Μ Μ Ο Υ Δ Ι Α .

Μας εζωσε μονάχους 
Ή άστρόφεγγη βραδιά,
Των ώκιανών δυο ναύτες 
Στήν ήμερη άμμουδιά.

Και μπρος μας πολεμούσαν 
Τά σκοτεινά νερά 
Στα στ ή δη τους ν’ άνάψουν 
Διαμάντια φωτερά.

Μά ξάφνου του πελάγου 
Δυνάμωσε ό καημός 
Κι’ εκοψε τή μιλιά μας 
βαθύς άνασασμός.

*Ωάπελπισιά τού αγώνα 
Καί τρικυμία τού νοϋ,
Νά σιολιστεΐ μ’ αστέρια 
Όμοια μέ τ’ ουρανού!

Κ. ΚΑΡΘΛΙΟΣ.

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  Β Η Μ Μ Δ Τ Α
—ΤΑ ΕΡΓΑ Ζόϋ ΝίΗ,Κογεβίνα (Γλ-'.ύκου Ηονιί 

’Α θ ή ν α  1916. Σελίδες 191.

'Ο Ν. Κογεβίνας (1856—1897) στάθηκε γνωρι
σμένος μέ τό ψευτόνομα «Γλαύκος Πόντιος» στό φι
λολογικό κόσμο τής περασμένης γενεάς. Μετρημένα 
του μεταφράσματα είχανε δημοσιευτεί, δταν εΐτανε 
στή ζωή, στα περιοδικά τής έποχής «’Αττικό Μου
σείο» καί «Εικονογραφημένη Εστία», τΙς χρονιές 
1891— 1894. Τώρα στό φροντισμένο τόμο πού περί- 
λαβε τά έργα του παρατηρούμε—εξόν άπό μιά πρω
τότυπη μελέτη πού άφησε άτέλιωτη γιά «τό Βιλλαρά 
καί τά έργα του»—μόνο καί δλο μετάφρασες. Τού 
Τιβούλλου καί τού Γκαιτε ελεγεία, τού Σίλλερ τρία 
τραγούδια, έν άπ’ αδτά ό περίφημος«Βουτηχτής»καΙ 
δυο πεζογραφήματα, τού Αισχύλου, τού Μαντζόνη, 
τού Χέϋ, τού θεοφράστου καί τού Φιρενχζουόλα με
ρικά διαλεγμένα κομάτια, κι άπάνου άπ’ δλα τό 
Γκαιτικό δράμα όλάκερο «'Η ’Ιφιγένεια στήν Ταυ- 
ρική».

’Ακόλουθος άπό τούς πιό πιστούς τής Κερκυρχίϊ- 
κης ποιητικής παράδοσης, φαίνεται πιό πολύ άπό άλ
λους τραβηγμένος άπό τά παραδείγματα καί τή διδα
σκαλία τοδ Πολυλά, σά μαθητής πού μέ σεβασμό καί 
θαμασμό άγάπησε καί τίμησε τό δρόμο πού άνοιξε δ 
άξιος δάσκαλός του. Μάς τό δείχνουνε φανερά ή προ

τ ίμ η σ ή  του πρός τά  κλασσικά Ιργα των Λατίνων καί 
τώ Γερμανών, ό τρόπος του στό μεταχείρισμα τής 
άπλής νεοελληνικής γλώσσας, ή ειλικρίνεια καί τό 
φρόντισμα τής Ιργασίας του, ή Ακρίβεια στήν Από
δοση τοΟ κειμένου κ’ ή σπουδή του γιά τή μετρική 
μορφή.

'Ο Κογεβίνας μέ τή μελέτη του γιά τό Βηλαρά θέ
λησε νά τραβήξη τήν προσοχή στά έργα των παραγνω
ρισμένων ώς τότε, Από τούς γραμματισμένους τού και
ρού του, λογογράφων καί ποιητών πού μέ θερμή Αγά
πη σκύψανε στό πνέμα τής γύρα τους ζωής καί με
ταχειριστήκανε στά δημιουργήματά τους τήν Αλη
θινή γλώσσα τού έθνους πού διψούσε τήν αύθυπαρξία 
του. Κ’ έτσι βρίσκει τήν εύκαιρία, τονίζοντας τήν 
Απολογία τής άναγεννημένης μας γλώσσας, νά έπαι- 
νέση τό Βηλαρά γιά τήν Αγάπη του πρός τό λαό, γιά 
τήν έκφραστικότητα πού ζωγονεί τά συνθέματα του 
καί γιά τήν πολεμική του ένάντια «στή σχολαστική 
καί Αντιδημοτική τάση τής μαθήσεως καί τής γλώσ-. 
σας τών περισσοτέρων λογίων μέ; τήν ώρα πού τού 
γένους ή κατάσταση καί τό μέλλον του Απαιτούσαν 
γλήγορον, αληθινό καί γενικό φωτισμό καί ζωντανήν 
διδασκαλίαν τού νού καί τής καρδιάς». Κι αν κάπου 
ό Κογεβίνας ξετυλίγοντας θεωρίες κ’ έφαρμόζοντας 
μέτρα ιδιαίτερου γούστου, μάς φανερώνει αίστητικά 
καί τεχνικά ψεγάδια τού Ήπειρώτη ποιητή, δμως θα
μάζει καί υψώνει συνολικά τό έργο του σάν κάτι ση
μαντικό. ξεχωριστό, γεμάτο χάρη καί πλούτο.

'Ο νεοφανέρωτος αυτός τόμος τών έργων τού Κογε- 
βίνα, σάν καθρέφτηςξάντιλαρίζει τή μεταβατική καί 
γόνιμη μετχσολωμική εποχή στά 'Εφτάννησα, ενώ 
στήν ’Αθήνα άκόμα δέν είχε καρποφορήσει τό γεν
ναίο παράδειγμα τού Ψυχάρη. ’Αργότερα δταν μ’ 
δλους τούς δισταγμούς καί μ’ όλη τήν πολεμική κα
ταφρόνια τό παράδειγμα έκεΐνο ρίζωσε στή συνείδηση 
τών νεώτερων άξιων λογογράφων καί ποιητών, συντί- 
λεσε στό συνέχισμα καί στό συμπλήρωμα τής μετα- 

! φραστικής μέ «δημιουργική δύναμη» εργασίας, πού 
τό βαθύ μάτι τού Πολυλά καί τών μαθητών του θεώ
ρησε απαραίτητη γιά τήν πνεματική προκοπή τού 
Ιθνους.Έτσι ή νεώτερη μετάφραση τής «’Ιφιγένειας» 
τού Γκαΐτε, συνθεμένη άπό τόν Κωστχντίνο Χατζό ■ 
πουλο, (1910) δείχνει πόσο προχώρησε ή γλώσσα μας 
’ δημοτική σέ γραμματική κανονικάδα, καλ^ρρυθμία 
κι άρμονικότητα,μέ τήν έπιμονή καί τήν καλλιέργεια 
έοηγημένη Από το γνήσιο αΐστημα τό καλλιτεχνικό. 
Κι Α δέν έφτασε Ακόμα στήν τελειότητα έκείνη πού 
χαραχτηρίζει άλλες πιό πολύχρονες στή σπουδή ξέ
νες ζωντανές γλώσσες, άξίζει μιά σύγκριση τής φρον
τισμένης μετάφρασης τού ίδιου έργου άπό τον Κογε- 
βίνα (1888) νά φανεοώση τό βαθμό τής διαφοράς μέ
σο, στά χρόνια πού χωρίζουνε τήν τότε άπό τήν τω
ρινή μας έποχή. Δείγμα τρανό, πού πρέπει νά μάς 
κεντρίση τήν δρεξη γιά δουλειά, φέρνοντας τήν ηθι
κή έκείνη Ικανοποίηση πού ζητά ό άξιος καλλιτέ
χνης. Καί τί άλλο, παρά μίαν ήθική ικανοποίηση ζη
τούσε μέ τήν Αθόρυβη δλης τής ζωής του εργασία ό 
Κογεβίνας ; ’Άλλοι τού καιρού του ξακουσμένοι και 
σημαντικοί σβήσανε πιά.

Δέν τούς έσωσε στή μνήμη τών κατοπινών κανένας 
δεαμός.Μά τό έργο τού Γλαύκου Ποντίου Αν καί τόσο 
Αργά Αποκαταστημένο, είναι δλο γεμάτο άπό ζωή. 
Κ’ ή ζωή του κλείνει μιά περίοδο Αναγέννησης γιά 
τά νέα μας γράμματα, πραδρομική τής σημερνής κί-



332 , Ö N 0 Y M A 22

EBNÍKH Mlil/iOTA ΤΗΣ ΕΛΛΛΛΟΣ
Γραμμή Πειραιώς—Αλεξάνδρειάς

Μόλις έκ των αγγλικών ναυπηγείων παραληφθέν 
θαλαμηγών «ΣΥΡΙΑ» ταχυτητος 1δ μιλλίο:ν. αμιθή
του πολυτελείας και άνέσεως αναχωρεί έκ ΙΙειραιώς 
(παραλία Τρουμπας) έκαστον ΣΛΒΒΑΤΟΝ ώρα ο μ. 
μ. κατ’ ευθείαν δι* "Αλεξάνδρειαν.

Γραμμή Πειραιώς-ΘεσααλονΙκης-Καβάλλας
Γραμμή Πειραιώς Κ υκλάδων’

Το με διπλούς έλικας καί μηχανάς αφθό.στου τα
χύτητος πολυτελείας και άνέσεως θαλαμηγ '»ν 
πλοίο ν «ΈΣΙΤΕΡΙΑ» αναχωρεί έκ ΙΙειραιώς (Παραλία 
Τρουμπας).

Έκάοτην ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώραν 10.30' μ.μ. διά | 
ΓΙάρον "Άνδρον, Κόρθιον καί Τήνον.

Έκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν 8ην μ.μ. κα 
ευθεία διά Θεσσαλονίκην—Καββαλλαν.

Δ ια  τ:&-(>αιτέοι:ο ;τ /■>) ο ο  ψ  ο  ρ ί  α ς  <1.-χειΌ ν ν τ κ ο  ν  :
Έ ν  Ά & ήγαί,ς. Γ ραφεία  Γ εν. Δ ιευΟ ϋνσεως, οδός Ά π ε  

λου άρ. 1 καί εις τά πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. Θαη 
Κουκ καί Υιού, Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδι 
(ΙΙλατεΐα Συντάγματος) καίΤωαννου Ρέντα (παρά κ’

; ηλεκτρικόν σταθμόν Όμονοίας). 
ί Έν ΙΙειραιεϊ. Γεν. ΙΙρακτορεϊον, οδός Φίλωνος,Τ 
, (όπισθεν αγίας Τριάδος).
| Έν Αλεξονδρεία Μ. II. Σαλβάγον οδός Άντωνιαδο

("Εκ του ΙΙρακτορείου)

! ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Σταδίοη / ί % , '
ατμο- ·, 42) εβγαλε σε βιβλίο, τά τυπωμένα στόΝονμά:

¡ ΟΘΕΛΑΟΣ του Σαίςπηρ (μετάφρ. Κ. Θεοτάκ 
■ δρ. 1,50.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 1ΙΑΙΛΤ, κοινωνιστικό πομάντ 
1 του Κώστα ΙΙαρορίτη, δρ. 2,2Γ>,

ΕΘΝΙΚΗ Α Τ Μ Ο Τ Α  ΤΗΣ ΕΛΛΑΛI
Γενικός Διευθυντής ΑΕΩΝίΔΑϊ Α. ΕΜ Μ ΕΙΡΙΙίΟ ϊ

ΤΑΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑΣ ΓΟΡΚΗΣ

Τ ο  ταχύπ λοον θα λα μ η γ ό ν  ύπ ερ ω κεάνειον

„ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ'
θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς κατ’ ευθείαν διά νέαν Ύόρκην την 17 Νοεμβρίου 

Επίσης τό θαλαμηγόν υπερωκεάνειον

..ΙΩ-ΑυΝΓΝΧΝ Α."
Θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς κατ’ ευθείαν διά Νέαν "Υόρκην την 24 Νοεμβρίου.

Α ι 1 έ π ιβ ά τ α ς ,  ε ισ ιτ ή ρ ια  *αΙ π ε ρ α ιτ έ ρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  άπευΟ υντέον :

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ: Πρακτορεΐον Έθν. Άτμοπλοΐας όδός ΆπελλοΟ 1. Άριθ. τηλ. 320.
ΕΝ ΠΕ1ΡΑΙΕΙ: Γενικόν Πρακτορεΐον Έθ. Άτμοπλοΐας τής Ελλάδος, όοος Φίλωνος άρ. 44 (όπισθεν Ά γ, 
Τριάδος) Ά ρ τηλ. 127.
ΟΕ θέλοντες νά άσφαλίσωσι θέσεις άνάγκη νά δηλώσωσι εγκαίρως εις τά Κεντρικά Πρακτορεία τής "Εται
ρίας καί εϊς τούς κατά τόπους άνεγνωρισμένους αντιπροσώπους.
Γποστηρίζοντες τά Ελληνικά ατμόπλοια, υποστηρίζετε την Δ ημαόαν βας, μεγαλώνετε την Ι Ι α τ ρ ίΰ *  
ας.
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νησης καί γιά τοΟτο άξια κάθε είδους μελέτης, προ
σοχής καί παρατήρηση:.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ *

Του αγαπητού μου 
Κώστα Κουκκίδη.

Στήν βραδυνήν απλώνεται ηρεμία *
Του «Δόξα εν ύψίστοις» ή αρμονία ...

Τ’ αγγελούδια προσμένουν σιωπηλά 
Δέν κρούουν πλέον τ'ις άρπες, απαλά.

Στήν βραδυνήν απλώνεται ηρεμία 
Του «Δόξα εν Ύψίστοις» ή αρμονία.. . 

Απλώνουν τ’ αγγελούδια τρυφερά,
Μαβιά, γαλάζια, κόκκινα, φτερά.

Στήν βραδυνήν απλώνεται ηρεμία 
Του «Δόξα εν Ύψίστοις» ή αρμονία . . .

Μέ ματιάν ό θεό; είρηνεμένη 
Τήν γην ευλογεί, τήν οικουμένη.

Στήν βραδυνήν απλώνεται ηρεμία 
Τού «Δόξα εν Ύψίστοις» ή αρμονία . .. 

Καθώς προσμένω, ώραΐος, σιωπηλός, 
Ματιά μου ρίχνει αγάπης, ό Θεός.

2Σ τό φίλο μου Σαράντη 
’Αρχέλαο.

Μακρυά απ’ τήν άνυπόφορην ανθρώπινη κακία 
ΙΙεταλουδούλα νάτανε ή ψυχούλα μου ή γλυκεία

Μέ των ανθών να τρέφεται τήν τρυφερή ευωδία 
Σέ κρίνο ν’ άποκοιμηθή νά μήν ξυπνήση πιά.

νχίΓαι ν  ·Γ| - ψ ίχ ο υ λ α  μι ο υ  σ ά ν  γλιχρο^ V (Χθ[Λ6ν£ΐ-εΐ
Ψηλά άπό τον τραγουδιστήν ώραϊον ωκεανό 

Καί πεθαμένη μιάν αυγή πάνου σ’άφρούςν’ ανθίζει 
Σμίγοντας τον περήφανο τ’ ωκεανού σκοπό 

(Άπό τό Ε\ βιβλίο).
ΙΩΣΗΦ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

__________ Η Κ Ο ΙΝ Η  Γ Ν Ω Μ Η_________

„ Ο  Σ Υ Ν Ε Τ Ο Σ
«Φίλε Νουμα»

Αυτές τις ήμερες τις πονηρές, τις γεμάτες πίκρες 
κΓ αμφιβολίες, ξεφυλίζοντας τον περσινό τόμο του 
«Νουμέί»διάβασα στή σελίδαΙΟδ ένα άρθρο τού κ.Άγ. 
Βαμβέτσου (Α Τρανού) πού έχει γιά τίτλο τήν πα
ραίνεση «"Ολοι στό πλευρό τού συνετού Βασιλιά». 
Ό  κ. Β. κρίνει καί προφητεύει έκει μέσα, στό άρθρο 
του αυτό, καί πολλές άπό τΙς προφητείες του βγήκανε 
σωστές. Μά δέν πρόκειται τώρα γιά κρίσεις και γιά 
προφητείες* πρόκειται γιά τό χαρακτηρισμό πούδωσε 
στό Βασιλιά μας καί τον είπε ΣΥΝΕΤΟ, καί πού 
βγήκε αληθινός πέρα πέρα—καί πρόκειται ακόμα κα ί 
τήν παραίνεσή του πού έχουμε χρέος όλοι νά τή ά' 
κολουθήσουμε. "Ολοι μας λοιπόν στό πλευρό τού ΣΓ- 
ΝΕΤΟΥ μας Βασιλιά. Αυτός άς αποφασίσει καί μεις 
ας τον ακολουθήσουμε.

. - Δικόςσου
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ
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