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■
νών καί Διβηβιανών «ή ΤεΙ- 
μησαός» νά τήν έκπληρώσου^ 
'Χ2ς μέσον δέ ίπιχοινωνίαζ

Είς Λα *Α πλάτη «αΙ τΑ μή- 
;Μΐ? τής yfj, είς Λα τά xt»e*d 
καί τάς, πόλεις »fς,ω®λάδος

■

νατον νά μήν συναντή-
■ ,. τη κανείς Μακρινούς καί 4ι- 

βηοιανούς. Αγωνίζονται ιόν 
Αγώνα τόν καλόν όπου καί βν 
τθοίσκονται, «αλέθουν μΙ τάς 
<ίν αξοότητας τής (ωής, μέτήν 
σκληρήν τύχην των Αλλά δόν 
Ιιποψνχοϋγ. ΤεΙικά βριαμ- 

®w Mai έπιβάλλονται βΐς 
ίδιους τούς τομείς τής δραστη- 
(»όιη·Λς των. ΟΙ dygAtes νι· 
κοϋν «ά Sfpva βράχια πού 
M«liiegfo-0v‘ καί τά μετα/Μλ- 

ν Βΐς γονίμους Στάσεις. ΟΙ 
γγελματίες καί οί βιοτέ- 
p προηγούνται τών άλλων 
δραστηριότητα, ίργ®τ»Μδ· 

» ΜβΙ εήψυΣαν. Οί έβγάτϋς 
οί ύπάλληλοι είναι

•ματα είς τάς έ^γασίας των. 
Οί έ«ιστήμονες διαπ^έπονν 
ι:1ς τ&ν κλάδον των.

‘ "Βνώ ' δμως< οί ©®μ«τ®»Λ- 
τα| μας ώς άτομα Απέδειξαν 
Μβί άΛοδεικνθουν σννεχβς δτι 
elv« είς Φέσιν νά «ροοδευ- 
row, άντι^έτως είς τήν συλ-

δέν ήδυνήθησαν νά δημιουρ
γήσουν £ν ΈΙΜβι μίαν Λξίαν 
λόγου ίκδήΙ®βιν.
'Έν& δλαι at πόλεις καί τ& χ«- 
,<ίπ Ακόμη τής Μικρδς Ασίας 
Απέκτησαν Συλλόγους, 'Ενώ
σεις, Συνδέσμους, Σωματεία 
«1®, τά δποΐα ούχΐ μόνον δια- 
-«1@οδν τάν κοίκον τής ovvg- 
χίίας άλλά Αναπτύσσουν καί 

floyov έχίίολιτιβτικην καί 
Λνβνματίχήν δράσιν, οί Μα- 
πρηνοί καί &1 ΛιβησιανοΙ δέν 
ήδυνήή·ησαν νά τά πρΑξουν, 
“Ενας μόνον Σύλλογος Μα- 
Μ<»ηνΛν ποοπολεμικός ύφίστα- 
τ& είς τή* ξί»ήν, δ έλλογος 
«Μί« Μάκρη» τοΰ Λγάλεω 
άλλά χαΐ αθτδς είναι σωματεϊ- 
ον καΦαρώς συνοικιακού χα- 
ρακτήρος. “Αλλος Σύλλογος 
ύπό τόν τίτλον "Ενωβίζ Μα· I 
τϊ,ηνών «ό Γλαύκος» Ιδρύύ-η 
® ί· rrw'i »Ι> ιας ύπΑ τών χβ ■ 
τοικούνταν εις Agawetefflva 
συμκατριωτκΐι α«ς «αΐ έγκα-

έκεί. Άλλά καί αύ

Ά

ροϋσα έφημερίς.
*Η «Μάκρη» #1 μάς φέρει 

gig έπαφήν άχι μόνον μέ δλους 
Ανεξαιρέτως τούς συμπατριώ- 
τας ι al τοΰ Hot-
ραιώς Αλλά καί μέ τούς κα* 
τοικούντας είς τήν ή«ό4οι«ον[ 
‘Ελλάδα καί είς τό έ^ωτεβικήν^ 
τοιούτους. Θά .είναι Αγγελιαμ 
φόρος μας καί δ ταχυδρόμος 
μας. Θά μάς ύπεν&υμίζη συ-fii 
εχώς τήν Αποστολήν μα Ηά 
διατηρή τήν μεταξύ μας έ«α- 
φήν. Διά νά στσθΰ διιως καί 
νά εύδοκιμήση ή «Μάκρη» 
χρειάζεται Α'χι μόνον ή ύλική 
άλλά καί ή ήΛκή ένίσχυσις 
δλων μας. "Εκαστος έξ ήμφν 
έχει όηοχρέωοίν νά τήν βοη- 
Φήση. Ή διάδοσις τής έφημε- 
ρίδος είναι τό πρωταρχικόν 
μας καθήκον. άέν πρέπει νά 
ύπάρξη συμπατριώτης μας δ 
δποίος νά μήν ' λαμβάνη τήν 
έφημβρίδα του. 4έν «ρέ«ε< νά 
fedeiv Κοινό-Ημ, ή ΤωματεΣ- 
OW ονμπατ$ιαη&ν τΑ όποιον

tbc λόνφ miolcoc ιοΟ dancoue- 
«* M^W' τής'^ρπς rw

«“ s **1 ί # λα" σ,τήν καΛυτέραν Ικοοσιν αν- 
ν^ς.

’ I λζ '«#ννόμε#α «ράς Λονς 
τοθς συμπατβΐώτας^ τ 
νότητας, tA σωματεία καί τάς 
παντός είδους ‘Ενώσεις Μα- 
κβην&ν ΜβΙ Αιβησιανών. Τή* 
ίφημβρΟβ μας δέν πρέπει νά 
τήν διαβάζουν μόνον αύτοί 
άΐΐά νά τήν διαδίδουν χαΐ 
ατούς γνωστούς, τούς συγγε
νείς καί τούς φίλους « 
βΐμένομεν άπύ δλους ~ νά μάς 
βοηθήσουν είς τήν σύνταξιν 
τής έφημεβίδος.Θέί.ουμε Ιστο
ρικόν, φιλολογικόν nal λαο- 
γραφικόν ύλικόν σχέσιν δχον 
μύ; τήν Μάκρη καί τά ,Αιβφη. 
Λ, ίουμβ πληοοφορίας «ερΙ 
τής σημερινής ξωής καί τών 
ζητημάτων τΛν συμπατριω* 
τών μας έκβΐ πού έγκατεστά- 
itRnav teal «ατοίκοβν σήμε
ρον. *15Γ έπιτνχία τής tngoaftd- 
■β'ειάς μας έξαρτ&ται ά«δ τόν 
πατοιωτισμόν τών Μακρηνών 
καί τών Διβηοιαν&ν οί δαοϊ- 
οι καλούνται τώρα νά άπο- 
διίξουν Λ«* elya*.«J»ofcx«4 μ«- 
ΥάΑων συλΛοΥϊκών· ίρμων.

Η ΜΑΚΡΗ ΟΠ4, 1' »Η*? ΛΦΗΣΛδ’Γ
Φωτοτσιγκογραφία τοΟ συμπολίτου μας κ. Χάρη Μπαϊρακτάρη

•ΔΡΥΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΤΕΛΕΣΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΡΧΙΓΡΑΙΙΚΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ»·

*Ακδ πολλοϋ χρόνου πολλοί 
συμπατριώται μας συνεζήτουν 
περί τής άνάγκης νά ίδρυθή 
είς τήν Πρωτεόουσαν Σύλλογος 
Μακρηνών καί Λιβησιανών ο 
όποιος νά Επιχείρηση νά σύνδε
ση ώ: μέλη του τούς άπανταχοϋ 
τής γης κατοικοϋντας συμπα- 
τριώτας μας, νά Ερευνήση πως 
ζοϋν καί πώς Εργάζονται Εκεί 
πού Εγκατεστάθησαν, νά συγκέν
τρωση τό ιστορικόν καί λαογρα- 
φικόν υλικόν των χαμένων πα
τρίδων, νά άναπτύξη τά αισθή
ματα της άλληλεγγύης καί τής 
αλληλοβοήθειας μεταξύ των, νά 
διάσωση τά ήθη και έθιμα καί 
νά διατηρήση εις τήν μνήμην 
τών μεταγενεστέρων τήν Ιστο
ρίαν τοΰ Λιβησίου καί τής Μά
κρης. Τό δνειρον αύτό Εγινεν 
πραγματικότης τήν ΙΟην Δεκεμ
βρίου HW δτε τά Ιδρυτικά μέ
λη τοΰ Συλλόγου συγκεντρωθέν- 
τα εις τό γραφεΐον τοΰ δίκη-

:δ";

ξιν, Ιψήφισαν το καταστατικόν 
καί Ιξέλεξαν την Προσωρινήν 
Διοίκησιν τοΰ Συλλόγου άποτε- 
λουμένην Ικ των έξης: Μιχαήλ 
Β. Σαράφη, ’Αντωνίου I. Πε- 
τρόγλου, Βασιλείου Α. Λαζαρί- 
δη, Γεωργίου Δ. Δαμιανού, ’Α
δαμάντιου Ε. Σκυφτού, Αγγέ
λου Γρ. Τσακίρη, Άναστ. Ί. 
Τσουφαντάρη, Νικολάου Β. Ρο
δίτη; καί Κων)νου Σ. Γεωργα.

Πρώτη σκέψις τής Διοική- 
σεως τοΰ Συλλόγου ήτο ή Ιναρ- 
ξις τής δράσεως τοΰ σωματείου 
νά εγκαινιασθή μέ θρησκευτι
κήν τελετήν είς τήν δποίαν νά

Λ

κληθούν νά παραστοϋν 8λοι οΐ 
συμπατριώται καί νά Ιερουργή
σουν οί 1κ Μάκρης και Λιβησί- 
ου καταγόμενοι θρησκευτικοί 
λειτουργοί. Πράγματι τήν Κυ
ριακήν τής 17ης Φεβρουαρίου 
1957 ώραν 10.30' π.μ. Ιιράλλη 
δοξολογία μετ’ άρτοκλασίας βΐς 
τον Ιν Άθήναις ’Ιερόν Ναόν 
τοΰ ‘Αγίου Νικολάου (δδοΰ Ά- 
χαρνών) χοροστατοϋντος τοΰ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Παττάρων, τελευταίου δέ επι
σκόπου Μάκρης κ. Μελετίου καί 
ίερουργοΰντος τοΰ προϊσταμέ-

ίΚΜΕΧΛΓΧ sig 3ην eelUa

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

«ροσέΐα^εν έπίσης ■ συνοικια
κόν χαρακτήρα.

Έχρειάζετο ένας Σύλλογος 
Α όποιος μέ δδραν τήν πρω
τεύουσαν τοΟ Κρά· 
φρόντιζε νά έναγκαλισβή δ- 
λους τούς συμπατριώτας τούς 
έντός άλλά καί έκτΑς τής ‘Ελ
λάδος είς μίαν evMoyut^v 
προσπάθειαν μέ σκοπούς τήν 
σύνδεσιν τήν Αλληλογνωριμίαν 
«αΐ τήν άίληλο/ϊοή^ειαν, τήν 
κοινωνικήν ΜβΙ πνευματικήν 
Ιξ'ύψαβιν, τήν διάσωοιν τών 
παραδόσεων, τών ή$<5ν *β! 
τ<δν ί δίμων καί τήν ήιατήρη- 
βι ν τής Ιστορίας τοΟ Διβησίου 
«βΙ τής Μάκρης είς τήν μνή
μην τ<3ν 1 περχομένων γενεών. 
Τήν άστοστοΐήν αθτήν όνει 
ρεύονται οΐ ΙδρυταΙ τού Συλ-

ΤΟ ΤΡΑΓΟΙ'Λί ΤΟ» ΣΚΛΑΒΩΝ

Ραγιά, καϋμένε μου ραγιά, γιά σήκω τδ κεφάλι 
τήν δόξα ποδχες μιά φορά άπόχτησέ την πάλι.

Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά 
ξύπνα νά 18ης έλβυθέριά.

Κάμουν πουλί νά πέταγα, δχ I νάμουν χελιδόνι 
νά π© ατούς σκλάβους άνοιξη νά τούς ΒιαβοΟν οί πόνοι 

Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά 
ξύπνα νά Ιδης έλευθεριά.

ΔιψοΟν οί κάμποι γιά νεοό καί τά βουνά γιά χιόνια 
ΒιψοΟνε καί γιά λευτεριά οί σκλάβοι τόσα χρόνια 

Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά 
ξύπνα νά Ιδης έλευβεριά.

ΚοιμοΟμαι μ’ Ενα δνειρο ξυπνφ μέ μιάν έλπίδα 
νά Β© κι1 έγά> μιά μέρα φ©ς κι’ Ελεύθερη πατρίδα 

Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά 
ξύπνα νά Ιδής έλευθεριά.

ΣΗΜ.— Τό τραγοΟδι αύτό άρχισαν νά τό τραγουδάν Μαίιρηνοί 
ΛιβησιανοΙ κατά τό 1911-1912 μέ τήν λαχτάραν; ^'.^ίος Μάς 
γράψε Α συμπολίτης μας διδάσκαλο,, κ. Γαρϊ.φαΛλος Γαρωραλλου οι

ίάσκει καί τώρα στά παιδιά το® σχολείου του στο ^Ηλατανακι ’

καί 
ιδ-

, . , «ως
ιτανάκι θη-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

Ή άνάπτυξις τ©0 πνεύματος τής άλληλεγγύη$ καί τής άλλη- 
λ©β«η8είας μεταξύ τών συμπατριωτών είναι τέ πρώτον μέλομιχ 
αο>μα 
αουμε. *Ολοϊ πρέπει νά βοηδούμεθα μεταξύ" μας’καΐ νά ίνδιαφε’- 

 

ράμεβα διά τήν προκοπήν τδν συμπολιτών μας. *μ δυστυχία αβν 
πρέπει νά μάς άφίση άδιαφδρους. Πρέπει νά βοηδήσαμεν Wiiati- 
ρως τούς άναξιοπαβοώντας, τούς άσβενείς καί τούς άνέργους. Δι' 
αύτύν τάν λόγον βάσει τού άρδρου 2 τού Καταστατικού μας 8ά 
Ιδρύσωμεν τδ συντομώτερον τύ προβλεπόμενον φιλανθρωπικόν 
τμήμα έκ Κυριών καί Δεσποινίδων τού Συλλόγου, τέ όποϊον 8’ 
άρχίσπ άμέσως τήν δράσιν του. Όλες οί αυμπολίτιδές μας πρέπει 
νά τά θεωρήσουν καθήκον τ«ν νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των 
είς τέ τμήμα αύτό.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ |
Μέ μεγάλην θλϊψιγ άγγέλομεν 

είς τούς συμπολίτας μας δ« φο
βεροί σεισμοί μέ έπίκεντρογ· τήν 
Μάκρην (Φετιγιέ δπως τήν Ονο
μάζουν οί ΤοΟρκοι) κατέστρεψαν 
κυριολεκτικές τάς χαμένας πατρί
δας τού Λιβηαίοι» καί τής Μάκρης. 
Κατά τάς πληροφορίας τοΟ τύπου 
τά 4)5 τών οικιών κατεστράφη- 
σαν οί δέ νεκροί άνέρχονται είς 
20 καί πλέον καί όπάρχουν σο- 
βαρώς τραυματισμένοι 80. *Ως

| φαίνεται οί γενόμενοι αισθητοί 
είς Ρόδον καί τά λοιπά Δωδεκά
νησα σεισμοί είχον έπίκεντρον 
τήν Μάκρην, ή όποία ήτο άνέκα- 
θεν σεισμογενής περιοχή. Παρά 
τδ γεγονός δτι οί ΤοΟρκοι τελευ
ταίως ύπήρξαν σφοδροί πολέμιοί 
μας είς τά Κυπριακόν καί ή Κυ- . 
βέρνηαίς των έπέδειξε τόσον έχ-

‘ βρικήν λύσσαν έναντίον |ίας, b 
; τούτοις είναι άδύνατον νά μήν 
■ συγκινηθώμεν άπό τά δράμα τών 

σεισμοπλήκτων. Πλέον δμως τής



ΣΑΙς 4η ΜΑΚΡΗ -
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ΕΙΣ ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΜΑΚΡΗΝΟΙ - ΑΙΒΗΣΙΑΝΟΙ

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΣ FK*> ί'ΤΈΩΣ

Ή Μικρασιατική καταστρο
φή ήνάγκασε τούς Μακρηνούς 
καί τούς Λιβησιανούς · γυμνούς 
καί στερουμένους χρημάτων κα
τά τό πλεϊστον νά ζητήσουν 
καταφύγιον δπου ήδΰναντο νά 
εύρουν ϊργασίαν καί στέγην είς 
τήν νησιωτικήν καί τήν ήπειρω- 
τικήν Ελλάδα. Ή Ανάγκη τής 
έξευρέσεως έργασίας Αλλά καί 
τό πανθομολογοιίμενον δαιμό- 

' νιόν των τούς ώδήγησε είς δλα 
σχεδόν τά σημεία τής ’Ελληνι
κής γής. Δέν ύπάρχει σήμερα 
πόλις ή χωρίον είς τό όποιον 
νά, μήν συναντά κανείς έγκατε- 

ποίας πόλεις καί χωρία έγκα- 
■ τεστάθησαν όμαδικώς Μακρη- 

νοί καί Αιβησιανοί.

ΑΘΗΝΑΙ
Είς τήν πόλιν τών Αθηνών 

υπάρχουν εγκατεστημένοι 600 
καί πλέον οΐκογένειαι Μακρη- 
νών καί Λιβησιανών. Εύρίσκον- 
ται διασκορπισμένοι κυρίως είς 
τούς Προσφυγικούς Συνοικι
σμούς τής πρωτευούσης αλλά 
καί αρκετοί εις τό κέντρον τής 
πόλεως. Ή κυριωτέρα όμαδική 
έγκατάστασίς των είναι είς τό 
Αιγάλεω δποτι πέριξ τής Ακτί
νας τής δδοΰ ΜΑΚ’ ΙΣ ι-ιτι 
σκονται έγκατεστημι.< ι 1(Η>πε
ρίπου οΐκογένειαι, μέ ϊδικά των 
καφφενεϊα, καταστήματα κλπ. 
Άπό τής έγκαταστάσεώς των 
έκεϊ ίδρυσαν καί σωμαιείον ύπό 
τόν τίτλο·» ΜΑΚΡΗ
τό όποιον διατηρείται έν Ινερ 
γείι? μέ γραφεία, Ιατρεία κλπ. 
Αξιόλογον δρδσιν. "Αλλη δμαδι- 
κή Ιγκατάστασις ήμπορεΐ νά θε·. 
ορηθή- βις τόν Συνοικισμόν Ύ- 
ιηττοΰ δπου αί έγκατασταθεϊ* 

σαι οΐκογένειαι έδωσαν παρά τήν 
πλατείαν 'Υμηττού είς τήν όδόν 
των έπίσης τό δνομα τής Μά
κρης. ’Επίσης πολλοί συμπα
τριώται έχουν έγκατασταθή είς 
τά Πετράλωνα, Αμπελοκήπους, 
τούς Συνοικισμούς Βύρωνος, 

την οί γεωργοί. Τό έμπόριον,ώς 
καί πάντα τά λοιπά έπαγγέλμα- 
τα ένεργούνται μετά πολλής φι
λοκαλίας αί δέ σχέσεις τών τε 
χνιτών είναι πάντοτε μετά τών 
Τούρκων.

Άνταποκριτάς έν Σμύρνη όλί- 
γοι τινες μόνον έχουσιν. Άξιον 
δΙ Ιδιαιτέρας μνείας είναι τό έμ
πόριον τού χρωμίου, δπερ έξω- 
ρΰσσεται έκ τών έσχάτως άνα- 
καλυφθέντων πλουσίων μεταλείων 
τού όρυκτού τούτου, δπερ έκμε- 
ταλλεύεται ό ’Άγγλος Πάτερσον, 
καί έξ οδ ούκ όλίγοι τών Αειβι- 
σιανών έπλοότισαν.

Πολύ πλούσιοι, κυρίως εζπείν, 
ένταύθα δέν ύπάρχοον, ή περιου· 

•W
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μαίνεται μεταξύ 1000 μέχρι 5. 
4)00 λιρών Τουρκικών είς κτήματα 
καί χρήματα. ,

Έν γίνει δμως, ώς εύφυέστε- 
ροι καί μάλλον έπιχειρηματικοί 
τών Τούρκων, δπερέχουσιν αύ
τών καί δλικώς καί διανοητικώς, 
πολλάκις μάλιστα έκμεταλλεύ 
ονται σχεδόν εϊπείν, άσυνείδητα 
τήν άθλιότητα αύτών’ έσχάτως 
δέ ήρξαντο άγοράζοντες καί τάς 
γαίας αύτών δθεν ίκανοί έγένον- 
το γαιοκτήμονες μεγάλων έκτά- 
σεων Ιχονΐβς δφ’ έαυτούς τούς 
Τούρκους ώς είλωτας.

Τό Χριστιανικόν στοιχεϊον 
πρωτεύει κυρίως έν τή έπαρχίφ 
Μάκρης, καίτοι όπαριθμότερον- 
διότι είναι δπέρτερον κατά τόν 
πλούτον τήν δραστηριότητα καί 
τήν νοημοσύνην.

Νέας Ελβετίας Καισαριανής κ.
λ.π. ■ " ■ - 1 : ’

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1 .ί
Εις τήν πόλιν τού Πειραιώς 

καί τά προάστεια 8 
έπίσης Εγκατεστημένη·, fiOO 
πλέον οίκογένειαί συμπατριωτών 
μας. At περίσσότεραι Ιξ αύτών 
κατοικούν είς Δραπετσώνα δπου 
έχουν Ιδικά των καφενεία, παν
τοπωλεία, Εστιατόρια κλπ. κα
ταστήματα. 01 συμπατριώται 
μας της Δραπετσώνας διατηρούν 
άσβεστον τήν φλόγα τής πατρι
ωτικής Αλληλεγγύης. Προ διετί- 

μοναστηριού Αρκεταί οίκογένει- 
αι συμπατριωτών μας αΐ δποϊαΐ 
δνόμασαν τον Συνοικισμόν των 
Νέον Λ,ιβήβι» ’Ασχολούνται μέ 
τήν γεωργίαν ή όποία δμωςδέν 
Αποδίδει διότι δ κλήρος των 
είναι Ανεπαρκής καί Αγονος καί 
διά τοϋτο Ιργάζονται έπίσης 
συμπλήρωματικώς καί είς τά 
πλησίον τού χωρίου ευρισκόμε
να λιγνιτωρυχεία Ώρωποΰ. Ή 
θέσις τοϋ χωρίου των κατά τά 
Αλλα είναι ΰγιεινή, μέ ΰπέροχον 
θέαν προς τον Εύβοϊκόν, μέ ω
ραίο νερό καί περιβάλλεται υπό 
πευκοδάσους.

Είς Απόστασιν 18 χλμ. »ΐπ«> 
τής πόλεως τών Θηβών καί εις 
ώραιοτάτην τοποθεσίαν πλήν ό
μως άπομεμονωμένην καί άγο
νον, έγκατεστάθησαν Αγρότες 
επί μοναστηριακών κτημάτων 
πλέον Έν Γ»(> ο(5υ·νι;νειών συμ
πατριωτών μας οί όποιοι ασχο
λούνται Αποκλειστικώς μέ τήν 
γεωργίαν. Είναι αμιγείς Λιβη- 
σιανοί και διατηρούν μέχρι σή
μερον τά ήθη και τά έθιμα τής 
Πατρίδος. "Εχουν Ιδικόν των 
γεωργικόν Συνεταιρισμόν καί 
συμπατριώτην δημοδιδάσκαλον 
τον κ. Γαρΰφαλλον Γαρυφάλλου 
δ όποιος έπεμελήθη τής άνεγέρ- 
σεως ωραίου διδακτηρίου. Εί
ναι εργατικοί καί προοδευτικοί 
καί Αποτελούν υπόδειγμα φιλο- 
πονίας καί νοικοκυρωσύνης είς 
ολόκληρον τήν περιφέρειαν.

ΚΕΧΡ1ΕΣ ΦΑΡΑΚΛΑ (ΕδβοΙας)
Είς τό κέντρον τής Εύβοιας 

περίπου, μεταξύ Χαλκίδος καί 
Αιδηψού έγκατεστάθησαν άγρο- 
τικώς πλησίον τής Λίμνης—Εύ
βοιας τρεις συνοικισμοί συμπα
τριωτών μας. ’ Οί Συνοικισμοί 
τής Φαράκλας, τής Σκυλόγιαν- 
νης καί τών Κγ<ριών. "Εχουν 
έν συνόλφ 20Π και πλέον οικο
γένειας συμπατριωτών ο! όποιοι 
Ασχολούνται μέ τήν γεωργίαν, 
Καίτοι ό κλήρος των είναι ανε
παρκής καί άγονος εν τοΰτοις 
διά τής Ιργατικότητός των κα
τορθώνουν να διάγουν εις καλυ ■ 
τέραν μοίραν από τούς πέριξ γη
γενείς οί όποιοι αν καί υπερτε
ρούν από Απόψεως γής εν τού- 
τοις υστερούν είς τήν άπόδοσιν.

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ
Ό Προσφυγικός Συνοικι

σμός Άμφίσσης άπετελέσθη κυ
ρίως Από Λιβησιανούς οί όποιοι 
καί τον δνόμασαν Λιβήσι. Πρό
κειται περί τής Αστικής Αποκα- 
ταστάσεως ή όποία δμως ύπήρ- 
ξεν ατυχής διότι ή πόλις της Αμ- 
φίσσης δέν ήδΰνατο νά Απορρό
φηση είς αστικά Επαγγέλματα 
νέους κατοίκους. ()ύτω οί Εγκα
τεστημένοι Ικεϊ συμπατριώται

ποιον δνόμασαν "Ενωσις Μα- 
κρηνών «ο Γλαύκος» Ικάλεσαν 
δέ καί πλείστου; Αλλους συμπα
τριώτας νά έγγραφούν καί νά 
παράσχουν τήν συνδρομήν των. 
Έκτοτε δ Σύλλογός των έσημεί- 

ίωσεν αξιόλογον δρδσιν. Ήνοιξε 
γραφεία επί τής όδοϋ Κανελο- 
πούλου εις Δραπετσώνα καί συν
εχώς Αναπτύσσεται. Πολλαί έ
πίσης οΐκογένειαι συμπατριωτών 
μας ϊγκατεστάθησαν είς Νίκαια 
(Κοκκινιά) Πειραιώς καί δλιγώ- 
τεραι είς Αλλα προάστεια τού 
επινείου.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΕΙς τήν πρό τού Μαραθώνας 

θέσιν «Ξυλοκέριζα» Ιγκατεστά- 
θησαν Αγ ρο τ ι κ ώ ς πολλαί 
οΐκογένειαι συμπατριωτών μας 
αί όποϊαι διά τής εργασίας 
των, τής Ινεργητικότητός των 
καί τής καλαισθησίας των Ιδη- 
μιοΰργησαν τόν ώραιότερον προ- 
σφυγικόν Συνοικισμόν τής Ατ
τικής ό όποιος τιμ§ τήν πατρί
δα μας τής οποίας φέρει καί τό 
άλησμόνητον δνομα. «Σήμερα βΙς 
ιην Νίαν Μάκρην κατοικούν 
300 vtu πλέον οΐκογένειαι συμ
πατριωτών μας αϊτινες εκτός τής 
γεωργίας Ασχολούνται Ιπιτυχώς 
καί μέ τήν κεραμευτικήν κ.λ.π, 
Ιργασίας. Έδημιούργησαν ω
ραιότατα καταστήματα καί κέν
τρα διάσκεδάσεως καί διά τής 
φιλοξένου συμπεριφοράς των 
πρός τούς ξένους εξεμεταλλεύ- 
θησαν πλήρως τάς φυσικός καλ- 
λονάς τής περιοχής ώστε ή Νέα 
Μάκρη έγένενο περιζήτητος τό
πος παραθερισμοΰ καί μία από 
τάς mhn&Qac παραλίας τής 
Αττικής, έλεβεν δέ καί θά λα
βή έξέλιξ» αλματώδη. Καθήκον 
δλων τών Μακρηνών καί Λιβη- 
σιανών οπουδήποτε καί αν ev· 
ρίσκονται είναι νά βοηθήσουν 
ε’ις τήν άνάπτυξιν αυτού τοϋ ώ 
ραίου στολιδιού τής Αττικής 
τδ όποιον θά παραμείνη ένα 
ζωντανόν Ινθύμιον τής Πατρί
δος μας.

NEON ΛΙΒΗΣΙ (Ζωοδ. Πηγή)
Παρά τόν Ώρωπόν τής .Άτ- , 

ού Μάρκο- σ> 
πούλου Ώρωποϋ έγκατεστάθη- 
σαν Αγρότες είς τά πρώην κτή 
ματα τής Μονής Ζωοδόχου Πη
γής καί «έρι| τού χώρου τού

Παρ’ δλ* αυτά κατόρθωσαν νά 
δημιουργήσουν τάς προϋποθέ
σεις μιας ανεκτής ζωής. Είς 
τήν πόλιν τής Άμφίσσης δια-

□ΕΣ

Διά τήν προσεχή Κυριακήν 12ην Matou 1957 ό Σύλλογος διοργανώνει έκδρο- ' 
μήν είς τό Γραφικώτατον μοναστήρι Άγιος Γεώργιος — Μαραθώνας, βΐς Τύμβον 
Μαραθωνομάχο»» J Αγιον Παντελεήμονα καί Νέαν Μάκρην.

"Ωρα έκκινήσεως 7 30'πρωινήν έμπροσθεν του Βασιλικού θεάτρου, δΓ άνέ- 
των λεωφορείων. Είσιτήριον δραχ. 35.

Είς Άγιον Γεώργιον θά ψαλλή είδική λειτουργία διά τάν Σύλλογον.
Είς τόν Τύμβον δ φίλος τοϋ Συλλόγου στρατηγός έ. ά. κ. Ήλιώπουλος θά ί- 

ξηγήση πώς έγένετο ή μάχη τοϋ Μαραθώνας.
Τά Απόγευμα θά τά διέλθωμεν είς Νέαν Μάκρην.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τής Πέμπτης 9ης ΜαΙου 1957 είς τούς κ. ν Αν 

τώνιον I Πετρόγλου Σωκράτους 21—Τηλεφ. 57.658 καί Αδελφούς Τσίλλερ Θε
μιστοκλέους 39. Τηλέφ. 615.257.

Ζ U ΓΠΠλΤ ’ ΤΠ^ΣΠΙΠΙΣΣΣΣΣΣΠΠΙΙΗ

Κατόπιν έπιθυμίας πολλών συμ
πατριωτών δπως Αποκτήσουν οί· 
κοπεδικήν έκτασιν κατάλληλον 
πρός παραθερισμόν ή καί μόνι
μον : έγκατάστασιν, Απεφασίσθη ή 
ίδρυσις οικοδομικού Συνεταιρι
σμού <5 όποιος θά προβή είς τάς 
άναγκαίας ένεργείας διά τήν έ- 
ξαγοράν άφ’ ένδς μίν Αγροτικής 
έκτάσεως καταλλήλου πρός πα- 
ραθεριρμδν είς ώραίαν τοποθε
σίαν τής Δ »ι/ής καί κατά τδ 

μένει καί ο προσφιλής είς δλους 
τούς συμπατριώτας μας καί Α
νεκτίμητος ιερεύς τοϋ Ικεϊ Μη- 
τροπολιτικοϋ Ναού κ. ΑΙμιλι®- 
γός Κόκκινος ό όποιος μεγάλοις 
ιούς f„xsT συμπατριώτης μας έ- 
βοήθησεν, κμί λάτρευε· 
δλων τών Άμφισσέων.

Είς τούς δύο προσφυγικούς 
Συνοικισμούς τής ’i 
ναυυ έπίσης πλέον <»>· ίθ* οι
κογενειών Μακρηνοί καί Αηβι- 
σιανοί δντες καί αυτοί Αστικώς 
μόνον Αποκατεστημένοι. Ασχο
λούνται είς διαφόρους εργασίας 
έντός τής πόλεως Αλλά καί είς 
τήν γεωργίαν. "Εχουν στενήν ε
παφήν με τούς συμπατριώτας 
τής Άμφίσης αλλά καί μέ τούς 
εγκατεστημένους έπίσης εις Γα- 
λαξεΐδι καί είς Χρυσόν τοιού- 
τους οί όποιοι ανέρχονται εις 
αρκετάς οικογένειας.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ιΛαρίσσης)
ΕΙς τό χωρίον Γιάνουλη τής 

Λαρίσσης Ιγκατεστάθηκαν ά- 
γροτικώς Αρκεταί οΐκογένειαι 
συμπατριωτών μας ot όποιοι 
Ασχολούνται Ιπιτυχώς μέ τήν 
Γ-ωργίαν Είναι κατά τό πλεϊ
στον Αιβησιανοί καί διατηρούν 
τάς παρα8ό< Ημα
τής Πατρίδος.

©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πολλαίοΐκογένειαι συμ,ταίρι- .... , » —.................

ωτών μαςδπερβαίνουσαι 100 τρόπον δύναται έκαστος.
έγκατεστάθησαν είς τήν συμ 
πρωτεύουσα τήι Βορείου Ελ
λάδος. Κατοικούν είς τό κέν
τρον τής πόλεως καί είς συνοι
κισμούς καί Ασχολούνται με τό 
έμπόριον καί μέ διαφόρους βί
λας εργασίας.

ΡΟΔΟΣ)
Εις τήν γειτονικήν καί φίλην 

πόλιν τής Ρόδου αντίκρυ τής 
Αλησμόνητου Πατρίδος μας ε- 
γκατεστάθησαν Αρκεταί οϊκογέ- 
νειαι συμπατριωτών μας at ο
ποίοι ευδοκιμούν Ιδιαιτέρως είς 
τό έμπόριον.

ΚΡΗΤΗ
Είς πολάς πόλεις τής Κρήτης 

εΰρίσκονται οΐκογένειαι συμπα
τριωτών μας. "Εχουν έπίσης δη
μιουργήσει καί Αμιγείς συνοι 
κισμούς είς τήν Μεγαλόνησον

Χανιά. Περί τών έν Κρήτη συμ
πατριωτών μας θά Αναγράψω 
μεν προσεχώς ιδιαίτερον άρ- 
θρον.

δυνατόν πέριξ τής περιοχής Νέας 
Μάκρης, άφ’ έτέρου δέ είς τήν 
ίξεδρεσιν καταλλήλου οίκοπεδι- 
κής έκτάσεως διά τήν έγκατά- 
στασιν συμπατριωτών Αστέγων 
είς Ικτός σχεδίου οικόπεδα π).η· 
οίον τών ’Αθηνών ή τού lieιρ«ι®ς. 
’Ήδη συντάσσεται τό Καταστα
τικόν τού Οικοδομικού τούτου 
Συνεταιρισμού δ όποιος, θά §ρ| 
παρά τόν Σύλλογόν μας τοΟ ό
ποιου θά φέρη καί τό όνομα.

ΤΟ ΛΡΑΜΑ ΙΟΪ W1JWI0T
Κατά τήν τελευταίαν Κυρια

κήν τών Άπόκρβω τρ. firsug·, <S

λιτής μάς*Δημήτρίο; Γ,Καρύδης, 
μετέβαινε St* αύτοκινήτου είς 
Πλατανάκι διά νά έορτάση μετά 
τής οικογένειας του. Λόγφ βμβς 
τής χιονώδους κακοκαιρίας καί 
τής δημιουργηθείσης λάσπης τό 
αύτοκίνητον ήναγκάσθη νά τόν 
έγκαταλείψη καθ’ δδόν μή δυνά- 
μενον νά προχωρήση. Άναγκα- 
σθβΐς νά βαδίση δπό χιονοθύελ
λαν είς τόν κ«ταστάντ<χ Αδιάβα
το ν έν τφ μεταξύ δρόμον κατέπε
σε μετ’ όλίγον νεκρός έκ συγκο
πής τής καρδίας. Τό χωριό μόλις 
έπληροφορήθη τό συμβάν τ.ροαί- 
τρεξε σύσσωμον παρά τήν κακο
καιρίαν καί μετέφερεν τόν νιικρίν 
είς τό σπίτι του δπό τραγικάς 
πράγματι συνθήκας. Ό θάνατος 
αύτός έγένετο άφορμή διά νά δ- 
ψώσουν άκόμη μίαν φοράν φωνήν 
διαμαρτυρίας οί συμπατριώται 
μας τοΟ Πλατανακίου Βι4 τήν συ- 
νεχιζομένην έγκβτάλβιψίν των. 
Διότι ίλλβίψει καταλλήλου δρό
μου καθόλον τόν χειμώνα καί κα
τά τάς κακοκαιρίας διακόπτεται 
ή έπικρινωνία των δτ* αώτοκινή-, 
του. "Εχομεν δλβι δποχρέωσιν 
νά βοηθήσωμεν νά λήξή τό τοι· 
χήτβρον τό δράμα τών συμπατρι
ωτών μας τού Πλατανακίου καθ’

Οί έν Άθήναις συμπσλίται μας 
ΆλφοΙ Τσίλλερ, προσέφεραν είς 
τόν Σύλλογον τά Αρνητικά φίλμ 
δύο ώραίων φωτογραφιών τοΟ Αι- 
βήσίου καί τής Μάκρης τάς ό
ποιας είχε λάβει δ Αείμνηστος 
πατήρ των Βασίλειος Τσίλλερ, 
έκχωρήσαντες δι* έπιστολή; των 
πρός τόν Σύλλογον τά Αποκλει
στικόν δικαίωμα τής έκδόσεως 
καί κυκλοφορίας τών φωτογρα
φιών αύτών. 'Ο Σύλλογος έξέ- 
δωκεν ήδη ώραία Αντίτυπα τών 
φωτογραφιών τούτων τά δποϊαθά 
κυκλοφορήση μεταξύ τών συμπα
τριωτών είς μεγάλον μέγεθος 80 

τρίδων. Οί έν έπαρχίαις συμπο· 
λίται μας παρακαλοΟνται νά μάς 
γράψουν διά νά τούς άπσστείλω- 
μεν.

Al ΕΙΙΡΟΜίΙ ΙΟΪ HAA0W
Αί έκδρομαί τοϋ Συλλόγου 

Αποβλέπουν έκτος τής ψυχαγω
γίας νά προσφέρουν είς τούς συμ
πατριώτας μας τήν εύκαιρίαν 
τής Αλληλογνωριμίας, τών οικο
γενειακών Ιπαφών καί τής άνα- 
πτύξεως στενωτέρων μεταξύ των 
σχέσεων. Διά τοϋτο δσοι ήμπο- 
ροΰν πρέπει νά συμμετέχουν είς 
τάς όργανο υμένας Ικδρομάς. Ά- 
πεφασίσθη ν.ά γίνεται μία του
λάχιστον έκδρομή τού Συλλόγου 
κατά μήνα.
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Κίμων Ν. Χρυσοχόύ 
Δεληγιώργη 22 ,..Λ.

* wnu ιοί min
Τήν 31ην Μαρτίου I, I. Ιγέ- 

νετο ή πρώτη έξαιρετικά έπιτυ- 
χής έκδρομή τοΟ Συλλόγου εις 
τδ Sotivtov παραλιακώς μέσφ Ά- 
ναβύσσου κ.λ.π, μέ έπιστροφήν 
μεσογειακώς μέσφ Μαρκοποόλου 
κλπ. Παρά τήν προηγηθεΐσαν κα
κοκαιρίαν συνεπληρώθησαν δύο 
λεωφορεία. Ό καιρός ηύνόησε μέ 
έξαιρετικήν λιακάδα τήν ήμέραν 
έκείνην. Και δλοι συνετέλεσαν 
ώστε ή έκδρομή αύτή νά παρα- 
μβίνη άξέχαστος άπό πάσης πλευ
ράς. · ί

ΠΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΤΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΛΙΒΗΣΙ

- "Ολες οι μεγάλες έορτές έορτάζον- 
το με έπισημότητα άλλά τό Μεγάλο 

I Πάσχα έορτάζετο μέ έξαιρετική λα
μπρότητα. ΟΙ ξενητεμένοι πατριώ- 
ται μας πού έργαζόταν στό Ισ®τβρι· 
*ό ήρχοντο στό Αιβήίιι γιά νά εορ
τάσουν τήν ανάσταση τοΰ Σωτήρος 
μαζί μέ τάς οίκογβνείας

Τό Σάββατο τοϋ Λαζάρου όλα τά 
σπίτια φτιάχνανε τά λαζαράκια (στα
φιδόψωμα) γιά τήν μεγάλη εβδομά
δα. Τά παιδιά μαζεύανε άπό τόν κά
μπο ουρανούς (μαργαρίτες) καί σχη
ματίζανε μ’ αύτούς γιρλάντες πού 
παρίστανον τόν Λάζαρον καί τής φο- 
ροιωα» οτ,ινρυι-ιδ γυρίζανε Ον τα

.σπίτια Λέγοντας * .
καί «Λάζαρε, Λάζαρε τΐ β18ε^ στόν 
Άδην πού ίπήγεςη» ΟΙ νοικοκυρές 
τούς έδιναν αύγά πού τά βάζανε σέ 
καλάθι πού είχαν μαζί των, χρήμα
τα. δέν παίρνανε διότι έτσι ήταν τό 
έθιμο.

Τήν Κυριακή τών Βαίων τά παι
διά παίζοντας έλεγαν : «Τών Βαγιών, 
τών Βαγιών, τρώουν ψάριν κι κου- 
λιόν τήν μιάλην Πασχαλιάν τρώουν 
κόκκινα αύγά». Τό βράδυ τών Βα
ίων οί νέοι Ανεβαίνανε στά δώματα 
τών κελλιών τών εκκλησιών, at’ Ά- 
λαμά, βιό Βουνάριν καί σέ άλλα 
σημεία καί έφώναζαν δυνατά /«Κο

 

πιάσατε στόνΝύφιον (Νυμφεϊοιβνκαί 
τά παιδιά λέγανε :

Δευτέρα ό Χριστός μέ τήμ μα^αϊρα, 
Τρίτη ό Χριστός έκρίάη 
Τετάρτη δ Χριστός έχά 
Πέμπτη δ Χριστός εύρέ
Παρασκευή ό Χριστός βΐς τθ καρφί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΤοΟ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓ. ΤΣΑΚΙΡΗ

Σάββατον των ■ κατοικιών δ >Α-|»ροΙ καί μεγάλοι γεμίζανε μανδή' 
■ νατος, ■ , - - - I λια αύγά κόκκινα, κίτρινα, ρόζ καί

Κυρι«κή_ μπάμ άποϋ 8® μπάμ ά-ϊφάκκιναν (τσούγκριζαν) φωνβξοντβς 
*. . Β0® κεϊ. ■ -- (^κόλους μύντες, κούλβράκια μυττα-

ράκισ, στ’ άφκουλα τά χουραφάκια 
’ _ ’ .. ζι τ’ αυγό τό

επερνε. Κι' εδώ διιαις γινότανε ή 
ρωμέίκη κατεργαριά, μερικοί φτιά· 
νάνε κίσσες, αύγά τά όποια κόβανε 
μέ τέχνη καί τά γεμίζανε κερί καί' 
δέν σπάζανε. ■ .

Τήν Κυριακή τ’ απόγευμα πη
γαίνανε δλοι στήν Πυργιώτισσα έτσι 
λέγανε έκβίνην τήν ήμέρα τήν κάτω 
Παναγιά. "Εξω π no tio > κ:.λτ|<ιΐιΐ ή

Ή άχολουΜα τοΰ βπιίαφβίου αρ-* ράκισ, στ' δφκουλα τά 
χιζε στάς 3 καί στάς 4 τό πρωί ε- «κείνος πού έσπαζε
γένετο ή περιφορά τοϋ Ταξιάρχη. *0 
έπιτάφιος ξεκινούσε άπό τόν Στού
μπον, κατέβαινε στήν Καμάραν, έ
στριβε Αριστερά περνούσε άπό τοϋ 
Φοόρναρρ, τήν Αγία Μαρίναν άπ* 
τήν ίλλτ|ά τοϋ ΚυρπάλιοΟ (κάτω Σχο- 
λεϊον) toO Χάνιν καί ” ανηφόριζβ 
περνώντας άπό μτήν μέση Παναγιά 
(αγίαν Άνναν) καί έφθανε στον 

πάδες τοΰ aJSai/ra<peiou κοά έκεινοι 
πού τ’ις περνάνε βίδανι-: για τά Σχο
λεία άλλοι μετζίτια καί άλλοι λίρες 
άναλόγως τών δυνάμεων των.

Τήν Κυριακή ή Άνάβτασις τού 
Σωνήρος εγένετο στις 4 τό πρωί καί 
έπανηγυρίζετο μέ τουφεκιές καί κω
δωνοκρουσίες. Πριν τό μεσημέρι μι-

1. Ή έφημδρί; slvai κτήμα > 
δλών καί πρέπει νά σ»ντάσ- | ■ 
αεται άπό δλβος. Περιμένωμε | 
λοιπόν τήν αννεργααίαν δλων | 
έκείνων πού μποροδν ms 
χο»ν κάτι νά γράψοον. |

2. Τέ πρώτον φύλλον τής > ■ 
έφημερίδος φυσικόν είναι νά | 
παρβυσιάζη όρισμένας έλλεί- | 
ψεις. ΤποσχόμεΘα 
πόμενα θά γίνονται διαρκώς ( 
καλύτερα. Βοηθήσατέ μας S- I 
μως καί σεϊς γράφοντές μας ί 
τάς έντυπώσεις καί παρατη-c 
ρήβίΐς σας, έπί παντός Βίμκ- < 
τβς τά όποϊον κατά τήν γνώ-1 
μην σας έχει σημασίαν. (

3 Ή έφημερίς άποστέλλε-1 
ται είς δλους τούς αυαπολί- 1 ,

Η ΕΚΠΡΒΪΒΠΗΙΙΙ 101 ΪΪΛΛΟΓϋΥ
Ή προσωρινή ΔιοικοΟσα Ε

πιτροπή τού Συλλόγου Ιξίλεξεν 
ώς Πρόεδρον αδτής τόν κ. Μιχ. 
Β. Σαράφην, Γεν. Γραμματέα 
τδν κ. ’Αντώνιον Πετρόγλου καί 
Ταμίαν τδν κ. Βασίλ. Α. Λαζα- 
ρίδην·

Η ΜΑΚΡΗ ΚΑ ΤΟ ΛΙΒΗΣΙ
^ίΗΙίΙΙΙΙιΙΙΙΐηΐίίΙΙΙΙΙΙΗΙ’ίίΗΙΗίΙΙΙΙ’ΠΗίηϊΐΐίΗίΗΠίΟΜΙΐΙΙΙΜΙΐΐίΗίΐΐΐΐΐίΗί,ΗϊηίΚΗΐη’ιΐΐηηίΠΙΠΗμΗηΐίΙΙίΗίΐμΐΙΙ^ίΙ,Ηΐίΐ'ΙΗμΗίΙιί'ίΙΙί^ΙίΙίΙΙίί'Ι-ίΗιίΓΠΙΙΙΙΚίίΙίΙίμμιύ

Τ ο δ t Μ ' -Γ » μ- ϋ . Μ ΟΥ Σ A Τ ο ST

)’Ακριβώς πρός ’Ανατολάς ττ)ς 
ο«, ■^ς.·.«ρ<κλ®οβί έκ..τηάρ- 

χαιότητι διά τόν έν αδτη κολοσ- 
' αίν, »ϊται' ή άρχαία Αυκία 
' σχηματίζουσα χερσόνησον, ής ή 

μέν άνατολική πλευρά περιδρέ- 
- χεται δπό τοΟ Παμφυλίου κόλπου 
ι (τοΟ νΟν κόλπου Άταλείας) πρός

χάρης, τής εύχαταρίνης Γαλάτης,

«Μάλασα». ■
«Καί είς τήν έρημον τής ’Ασίας 
τά βήματα περιπλανώ
Παρά τά Μάλασα τής Καρίας 
τό περιζήτητον εθρον δν»κ.λ.π. 
Τό Βουδρούμιον (Έ λ λ η ν ε ς

pay τής Κυβείρας (Γακολπιστάρ) 
W’ τ'"> ΜίαΜ/ΙΙΐ λοιπά χω
ρία καί πόλεις τής Αυκίας, Πί" 
ναρα (μίναρα), Ξάνθος (Κνίκιον), 
Τλώς (Τουδέρι), Πάτηρα (ΜΟρα, 
Τέρεζ), Φάσηλις (Τεκκίρ δδά), 
είσΐ χωρία τουρκικά έπί Ιλεβι- 
νών έρειπίων οίκοδομημένα. ■

πβρίφημο «ασνι-Λί ττης Μάκ^ης, Στό 
μεγάλο προαύλιο τής έκκλησίας πού 
είχε καί κερκίδες μετά τήν ακολου
θίαν τής Αγάπης χορεύανε τήν σού
στα καί τό βράδυ διελύεντο.

Τήν Δευτέραν τοΰ Πάσχα τό Από
γευμα έορτάζανστήν’Αγ. Παρασκευήν 
μέ χορούς καί τραγούδια καί άπε- 
λάμβανον συγχρόνως τό πανόραμα 
τοϋ Λειβησιού μέ τον καταπράσι- 
νον κάμπον του καί τήν θάλασσαν 
εχοντες άπό κάτω τ’ άλύκιντα, τοΰ 
Βάϊν καί Απέναντι τόν καταράκτην, 
τήν Κυτρομισσοϋν καί τήν Φαρέ- 
λιαν. Τήν τρίτην τοϋ Πάσχα τήν 
γιορτάζανε μέ γραφικότητα γιατί Ο
λοι δσοι είχαν άλογα καί προ παν
τός οί άρραβωνιασμένοι διαλέγαν τά 
καλέτερα «ηα ή νοικιάζανε άφ’ τούς 
Τούρκους χωρικούς πού τά φέρνα
νε έηήτηδβς αυτήν τήν ήμέραν. Πλη
ρώνανε καί Τζιγγάνους πού πέζανε 
ζουρνάδες καί νταούλια καί ξεκι
νούσαν γιά τά Άφκουλα, όπου πα
ρακολουθούσαν τήν θείαν λειτουρ
γίαν καί κατόπιν τό ρίχναν στο γλέν- 
τι. Κατόπιν ένωρίς τό Απόγευμα άρ-1 
χιξαν πια νά επιστρέφουν στό Αει- [ 
βήσι, σταθμεύανε αρκετές ώρες καί 
διηγωνίζοντο στις Ιπποδρομίες καί 
κατόπιν διήρχοντο άπ* τό πηγάδι 
(τόν λιχτρόν τοΰ Χατσαυγηρνοϋ)δπου 
τούς ύπεδέχοντο αυτοί πού διασκε
δάζανε έκεϊ καί οί καβαλλάρηδες Α
παντούσαν μέ τουφεκιές.

Τήν Π«Η·ι>σκευήν ι·μ. Λισ^α^ησί^ 
μου στά τρία «αβάκια. εγένετο αγών 
πάλης (μπαλέστρα) από νέους τών 
τριών έννοριών δηλαδί} τής πάτον 
γβιτουνιας, τής μέσης καί τής κάτου 
διά τό πάσιν (πρωτάθλημα) καί έτσι 
έληγαν οΐ γιορτές τοΰ Πάσχα-

ΑΓΓ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ (Ζακχαίος)

psv τυχόν δέν πην λιχμ- 
βάνβον ft γνωρίζουν άλλους 
πού δέν rftv λαμβάνουν νά 
μάς άποστείλουν τήν διεύβυν 
σίν των. ’Ιδιαιτέρως παρακα- 
λοδμεν νά μάς άποσταλούν 
διευθύνσεις διά συμπολίτας 
κατοικοδντας είς πόλεις καί 
χωρία της'Ελλάδος όπου δέν 
ύπάρχουν άλλοι συμπατριδ- 
ται καί έπίσης διευθύνσεις τοϋ 
Έξωτερικοδ.

έ.Παρακαλοδμεν δλους τούς 
κατέχοντας κείμενα ft έφπ- 
μερίδας ft βιβλία ft άλλα φυλ
λάδια περιέχοντα οΐανδήπο- 
τε έργασίαν σχετικήν μέ τήν 
Μάκρην καί τό Διβήσι νά μάς 
τά στείλουν βοηθοδντες ούτε» 
είς τήν συγκέντρωαιν λαογρα- 
φικού καί ιστορικού ύλικοΰ.

δ.Είς τήν στήλην των Κοι
νωνικών θά δημοσιεύωμεν έν- < 
τελως δωρεάν κάθε άγγελίαν ] 
άποστελλομένην άπέ> συμπα- ] 
τριώτας μας. Έπαγγελματίαι · 
δύνανται νάάποστέλλουν καί!
άγγελίας ίπαγ γελματίκοδ χα-

.................
6.Η αλληλογραφία τηςέφη· 

μερίδος θά άπευθόνεται πρώς ι 
τδν κ. ’Αντώνιον I Πετρόγ- < 
λου δικηγόρον ϊωκράτους 21, | 
Αθήνας. · . <

νότον δπό τ·ί)ς Μεσογείου θαλάσ
σης καί πρός δυσμάς ~ όπό τοΟ 
ΡοδιανοΟ πελάγους τοΟ διαχωρί- 
ζοντος τήν όμώνυμον νήσον άπό 
τής άντιπέραν ήπείρου, άπεχού- 
σης περί τά πεντήκοντα μέλια. 
Τό βόρειον τής Χερσονήσου ταύ- 
της, περιορίζει ή Καρία καί τδ 
βορειοανατολικόν ή ΙΙισιδία, διό 
καί έκκλησιαστικώς ή Αυκία 6- 
πίγίται είς τόν ΙΙισιδίας Μητρο
πολίτην φέροντα τόν τίτλον «Μη
τροπολίτου ΙΙίσιδίας καί Έξάρ- 
χου πάσης Αυκίας, 2Βης, Μυ- 
ρείου καί Άτταλείας καί Μικράς 
’Αντιόχειας».

Πολιτικώς δέ τδ μέν ήμισυ τής 
Αυκίας, τό βορειοανατολικόν, 6- 
πάγεται είς τόν νομόν (βαλιλίκ) 
Άίδινίοο ή Σμύρνης καί είς τό 
διαμέρισμα (σαντζάκ), Μεντισέ, 
09 τίνος πριοτεύουσα είναι τά Μά- 
tir Λ ί·* μονσανατοΗκόν ομ 
τόν νομόν Ίκονίου καί είς τό δια
μέρισμα Τεκκέ, οο πρωτεύουσα ή 
Αττάλεια.

Τδ Μεντισέ είναι ή άρχαία Μύν- 
δος τής Καρίας, ή γνωστή έκτοΟ 
Διογένους, βστις ίδών τήν μένπό- 
λη μικράν, τάς 51 πύλας αύτής 
μεγάλας, άνεφώνησεν: «"Ανδρες 
Μώδιοι, κλείσατε τάς πύλας ύμών, 
μήποτε έξέλθη αυτών ή πόλις» !

ΓΙλήν τοΟ Μετισέ, Καρικαί πό
λεις οίκούμεναι δπό Χριστιανών 
elvai τά Μόγλα (Έλληνες 700) 
ΙαλοΟνχβξ δπωοοΟν «Λαρδς τήν 
νέαν έλληνικήν. Τό Πεντζίκιον 
(Ελληνες κάτοικοι 500), ή Μίλη
τος (όμοίως έλληνες κάτοικοι 
2.000). ‘Ο άοίδιμος ’Αλέξανδρος 
ΣοΟτσος έν τή Τουρκομάχφ Έλ- 
Μ;8-1 αδτοΟ, έν τφ γνωστφ καί 
περιπαθή έπεισοδίφ . τής Χίης

2000). Τίς δπό τό άπαίσιον όνο
μα τοΟτο δυναται νά Αναγνώρι
ση τήν γλυκείαν ' πατρίδα τοΟ 
πατρός τής ιστορίας καί τοΟ κρι- 
τίκωτάτου Διονυσίου τοΟ Άλικαρ- 
νασέως ; - Κοϊτζεγέζ (χωρίδιον) 
καί Ταλιάνιον παράλιος κώμη 
(κάτοικοι "Ελληνες 300 περίπου). 
Ή βορειοτέρα πόλις τής Αυκίας 
πρός τή Καρίοι είναι ή Τελμισ- 
σός.

Έπί τής θέσεως ταύτης κεΐ- 
ται σήμερον ή Μάκρη έν τφ Μυ- 
χφ τοΟ Γλαύκου κόλπου (κόλπου 
τής Μάκρης), εδλίμενος πόλις, 
σώζουσα άρχαία πολλοΟ λόγου 
άξ·.α μνημεία, άποτελοΟσα δέ τδ 
έπίνειον τής έπαρχίας Μάκρης 
(Μέϊρι Καζασί) είναι πολίχνιον 
κατοικούμενονν δπό . χιλίων κα
τοίκων, δ»ν 'οί ήμίσεις Έλληνες, 
άποικήσαντες ένταΰθα έκ τοΟ 

r® y.m
μοπόλβως πρός νότον χα·' ta, ‘.Κ- 
Sou, καί Ιχοντες νεόδμητον ναόν 
καί καλόν δημοτικόν σχολείον. 
"Ενεκα δέ τοΟ νοσηρού κλίματος 
κατά βέρος οί Έλληνες μετοίκοΟ- 
σιν είς Αειβίσιον.

Έν Μάκρη ένεργεϊται έμπό- 
ριον μικρόν, προσεγγίζει άτμό- 
πλοιον καί Ιχει έμπορικάς σχέ
σεις ιδίως μετά τής Σμύρνης μεθ’ 
ής συνδέεται καί διά τηλεγρά
φου, καί είς ήν αποστέλλει τά 
προϊόντα αδτής, γεννήματα, βα- 
λανίδιον, σήσαμον, κηρόν, Ιρια, 
κτήνη καί δέρματα.

*Η συγκοινωνία μετά τοΟ έσω- 
τερικοΟ διακόπτεται έν ώρα χει- 
μώνος, διότι αί δδοί ώς έκ τών 
χιονοσκεπών όρέων καθίσταταν- 
ται άδιάβατοι, δβεν ή περιφέρεια 
τής■' Μάκρης δέν έκτείνεται πέ-

Κατά τδ παρελθόν έτος οί Αδ- 
στριακοί άπήγαγον Sv μνημείον 
έκ τής περιφερείας Μύρων «τά
Ήρώον Τσδλ Μπασή » κληθέν, δ- 
περ λέγεται άρίστης τέχνης έρ- 
γον είς τήν έποχήν τοΟ Περικλέ- 
ους, κατά τήν γνώμην ειδημόνων, 
άνερχόμενον. "Απασα ή χώρα σή
μερον κατοικεϊται δπό Τούρκων, 
πλήν τών παρά πόδας σημείου- 
μένων μερών άτινα οίκοΟνται δπό 
Ελλήνων' ή νήσος Μεγίστη Κα- 
στελλόριζον) άπέναντι τής Άντι- 
φίλλου, πέντε μίλλια άπέχουσα 
τής Ήπείρου (12 χιλ. Ελλήνων 
ναυτικών). Ή Κάλαμος (Καλα- 
μάχιον) έπίνειον, οίκοδμενον δφ’ 
έκατόν έλληνικών έμπορικών οι
κογενειών,έχει δέ καί ναόν νεόδ
μητον.

Ή Άντίφιλλος δπ’ ισαρίθμων 
όμοίως Ελλήνων οικουμένη, ώς 
κα' τά Μιρν όμοίως καί δ Φοι- 
νικοδς (Φοίνικας) έπίνε 
Έλμαλή. ;

Τό Έλμαλή (ϊσας ή άρχαία 
Μηλιάς) είναι κοσμόπολις Τουρ
κική έχουσα 30-40 έλληνικάς οι
κογένειας μεταξύ 500 τουρκικών 
καί 50-60 άρμενικών.

Ή έπαρχία Μάκρης έχει 72 
χωρία περιέχοντα 15 περίπου 
χιλιάδας κατοίκων, ής μόνον 3. 
500 είναι "Ελληνες κατοικοΟντες 
εις ΑΜβίσιων.

'Η λέξις Αειβίσιον είκοτολο- 
γείται παραγομένη έκ τοΟ Αεί- 
βειν, κατ’ άναλογίαν Αειβαδιά, 
Αε.βάρτειον, Αείβηθρον, διότι εί
ναι κοιλάς, έν ή καταλαβόμενα 
τά δμβρια Οδατα λιμνάζουσι καί 
βραδύτερον καθιζάνουσιν είς δ- 
ποχβον.ίους _χατα66βρας (χάρον-

IflPVBH ΙΪΗΟΓΟΣ WH MUM) WlilM Ml ΗΙΜΙΙ
■ ΣΥΝΕΧΕΙΑ in Vfts lijs oeXOos 
νου τοΰ Ναοΰ τούτου συμπολί
του μας κ. Δαμασκηνού Λαζα- 
ρίδη. Ό αιδεσιμότατος κ. Μι
χαήλ Πετρίδης λόγφ κωλύματος 
είδοποίησεν δτι δέν ήδΰνατο νά 
παραστή. Έπρόκειτο περί μιας 
επιβλητικότατης τελετής τήν ο
ποίαν μετά βαθύτατης συγκινή- 
σεως παρηκολοΰίίησεν πλήθος 
συμπολιτών μας συγκεντρωθέν 
από δλα τά σημεία τών ‘Αθη
νών και τοϋ Πειραιώς, έκ Ν. 
Μάκρης, έκ Θηβών, εκ Φαρά
κλας Εύβοιας κλπ.

Τον πανηγυρικόν έξεφώνησεν 
δ Σεβασμίώτατος Μητροτολίτης 
κ. Μελέτιος δ οποίος άφοδ άνέ- 
ψ<-ρΐν δι<» < >μ ίι.ιυπηι·' ι>ΐω .οω 
πών τοΰ Συλλόγου καί συνεγάι 
ρη τούς σχόντας τήν πρωτοβου
λίαν τής Ιδρύσεως αύτοϋ ηύχή- 
θη εις τδν Σύλλογον κάθε προ
κοπήν καί εΰόδωσιν τών σκοπών 
του. Άνεμνήσθη έν συνεχείς 
τών χρόνων κατά τούς οποίους 
διετέλεσεν ’Επίσκοπος Μάκρης, 
τής κοινωνίας τής Μάκρης και 
τοϋ ύψηλοϋ φρονήματος τών 
Μακρηνών. Άπέτισεν φόρον τι-

ται).
Οί Λειβισιανοί λαλοΟσι τήν 

Ελληνικήν παρεφθαρμένην, άλλ’ 
ή Χριστιανική συνοικία είναι ά- 
μιγήί, τά δέ Τουρκικά χωρία ά- 
πέχουσιν άπό ήμισείας μέχρι μιας 
ώρας άπό τής Ελληνικής Κωμο- 
πόλεως.

’Επιτηδεύματα τών Αειβισια-

μής εις τούς μεγάλους εύεργέ- 
τας τής Μάκρης, τόν Αείμνηστον 
διδάσκαλον Μουσαίον, τόν Ια
τρόν Β. Σαράφην καί τούς έν 
Έλλάδι έργασθέντας υπέρ τών 
Μακρηνών αειμνήστους Κων)νον 
Λαμέραν καί Διονύσιον Καλα
φάτην. Άνεμνήσθη τοϋ ήρωϊ- 
κοΰ Λιβησίου άπό τούς σκλη
ρούς βράχους τοϋ οποίου τόση. 
πατριωτική φλόγα έξεπέμφθη 
καί τοιοϋτοι άνδρες έγεννήθη- 
σαν καί Ιξύμνησε τήν ψιλοπο- 
νίαν καί τήν Εργατικότητα αι δ- 
ποΐαι κοσμούν τούς παντοϋ καί 
πάντοτε εύδοκιμήσαντας Λιβη- 
σιανούς. Καί depot· συγκεκινη- 
μένος έτόνισεν δτι είναι λίαν έ- 
πιτυχής ή δνοαασία τοΰ Συλλό-

δλουι: ■.··'>’. ο.'«ι.-so·!· <>·πιτ· ι<> ·. 
ιιένοι νά άγωνισθώμεν δια τούς 
ωραίους αυτούς osomtoE; δηλώ- 
σας δτι θά ευρίσκεται πάντοτε 
συμπαραστάτης. Μετά τό τέλος 
τής ομιλίας τοϋ Σεβασμιωττίτον 
έγενετο ή διανομή τ&ν άρτων 
καί ή ωραία τελετή έληξεν μέ
σα είς ατμόσφαιραν ενθουσια
σμού.

νών είναι ή δποδηματοποιΐα, ή 
ραπτική, ή τεκτονική, ή σιδη
ρουργία, ή χρυσοχοϊκή, ή γεωρ
γία καί τό έμπόριον. Τήν πρώ- 
την Θέσιν κατέχουσιν ώς πρός τήν 
πληθύν οί δποδηματοποιοί, τήν 
δευτέραν οί σιδηρουργοί, τήν 
τρίτην όί έμποροι καί τήν έσχά-
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ΙΑ ΚΟΙΝΩΗ8ΚΑ mi

σ-ίημένους συμπολίτας μας κ. κ. Γε
ώργιον Βερόύκανμ Γεώργιον Τοα*®“ 
νην, Γεώργιον Α. Λαζαρίδην, Γεω<?" 
γιον Πολίτην εΰχόμεθα χρόνια πολ" 
λάί' · ζ ; " .·■. ■

—· Είς τούς έν Νέα Μάκρη συμπο
λίτας μας χ. κ. Γεώργιον Δαμιανόν 
«αί Γεώργιον Παπαποστόλου εδχό- 
μεθα χρόνια πολλά.

—- Είς τάς έορταζούσας τήν προ
σεχή Κυριακήν συμπολίτιδας μας 
Κας Κας ΕΙρήνην Μιχ. Ήλιοϋ, Ρέ- 
να Δ, Βελίσαρίου, ΕΙρήνην Νικ· 
Δοξοπούλου, Ρένα Ίωάν. Περδικού- 
λη, ΕΙρήνην Άγ. Παπαδουλ ή, Ει
ρήνην Σίλιαλη καί Ειρήνην Κί- 
νη και τάς βίδας Ρένα θυγ. Νικ. 
Δαμιανού καί Ρένα Άπ. Παπαπο- 
στόλου εΰχόμεθα χρόνια πολλά και 
βυτυχισμένα, ' .

_ ς τόν έορτάζοντα ' εν ΜΑ- 
tWvvn A.Wc.-Uuk eoW.«vr<x4,. 
ΓαρυφάΛ'·· ν <i ι-ν
Θωμάν Άγριον εΰχόμεθα δτι ποθη
τόν. . . ·■·■-.

ί' ΑΦΙΗΕΙ2 - '
Άφίχθη έκ Μελβούρνης Αυστρα

λίας μετά τοΰ συζύγου της η κ. Ρένα 
Ν, Νικοδήμου τό γένος Γαρ. Γαρυ
φάλλου. ’.Β» τή βίκαιρία τής εορ
τής της βΰχόμβθα xqowc* πολλά.

, ' ΓΑΜ©Ι . -
Ή συμπολίτις μας δίς Ετ’αγγβ- 

λία Σ. Μπιτάκου καί ό μ. Σάββας 
Κωνσταντινίδης έτέλεσαν τούς γό
μους των. Εΰχόμεθα βίον άνθόσπαρ- 
τον. . . ·. " ί ν ■ ·

AQMAI σ ■· ·■
Ή Κα Κλεάνθη χήρα Άπόστολ. 

Βασιλειάδου προσέφερεν βίς μνήμην 
τοΰ' άψμνήστόΰ ουζίγον της Άπο· 
Φόλοΰ’ Συλλόγου τών ά
-ιν,ιης·!ΐ Αί.ιρυχνν καί Λιβησια- 
W '«η ΪΛήήΙίοός» τό sooov τών 
δρχ. δύο χιλιάδων (δρχ. 2.000) Τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλό
γου άπέστειλε αυτή θερμήν ευχαρι
στήριον επιστολήν.

ΠΕΝ®Η
Τήν 22αν Μαρτίου 1957 άπέθανε 

καί έκηδεύθη έν Άθήναις ένα έ- 
κλεκτόν τέκνον τής Μάκρης δ

ΑΠ. Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
πρωτότοκος υΙός τοΰ αειμνήστου Β. 
A . Βοφιλβιάδφυ μεγαλεμπόψ,υ και 
«ΰεργέΐ ®ν"’φιλανθρωπικών
Ιδρυμάτων τής Σμύρνης ένθα ή κυ
ρία δράσις τού.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν 
βίς τό A 1 ΝβκροταφβΙον ' Αθηνών 
πλήν τών πολυπληθών συγγενών του 
καί φίλων του καί πλήθος έκλεκτοϋ 
κόσμου μετά τοΰ όποιου συνεδέετο 
λόγφ τής ιδιότητάς του ώς βιομηχά- 
νου.

Ή μνήμη του θά παραμείνη Α
ξέχαστη διότι ΰπήρξεν άριστος οικο
γενειάρχης λαμπρός συγγενής καί ε
ξαίρετος πατριώτης. Είς τήν σύζυ
γόν του Κλεάνθην καϊ τήν θυγατέ
ρα του Ντόλην Εΰσταθίου, εϊς τους 
αδελφούς αύτοΰ Νινίλαν καί Μπά- 
μπην.Παπαγιάννην καί Περικλήν Βα- 
σιλειάδην καί πρός όλους τούς λοι
πούς συγγβνεϊς του, ιδιαιτέρως 8β 
βίς τόν συνεργάτην μας κ. Μιχαήλ 
Σαράφην τοΰ όποιου έτύγχανε προι- 
ϊ©ς έξάδελφος, ή έιρημβρίς μας εκ
φράζει τά θερμά συλλυπητήριά της·

Αίωνία ή μνήθη του.
—Άβέθανβν πρό ήμβρΛν έν Θβο· 

σαλονίκη ή
MAP. Χα MIX. ΚΑΡΑΜΙΧΑΑΗ 

τό γένος Βσσ. Σαράφη αδελφή τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Μιχ. Σαράφη κα
τόπιν καρδιακής προσβολής.

Τά δύο προηγούμενα δράματα τών 
θανάτων ■ τοΰ λατρευτού καί μονά-

··*»«#*

ΕΟΡΤΑΙ
.— Είς τάν έορτάσαντα συμπολίτην 
μας κ. Γεώργιον Δ. Δαμιανόν μέλος 
τής Προσ. Διοικούσης ’Επιτροπής 
τού Συλλόγου ή έφημερίς μαςψύχβ- 
wi, χρόνια πολά.

— ΕΙς τόν έορτάσανΤα κ. Γεώργι
ον Δημητριάδην Πρόεδρον τής Κοι- 
νότητος Ν. Μάκρης, ή έφημερίς μ<ις 
«■δχεται rtfiv ποθητόν. .

— ΕΙς τούς 4ν ΙΙβίραιίϊ έγκατε- 
ατημένους συμπολίτας μας κ. κ. Γε
ώργιον Άφάραν, Γεώργιον 'Αρετήν, 
Γεώργιόν Κελπανγκύρην, ΓεαΤργιον 
Κουφολοόκαν, Γεώργιον ' Σωτηρίου 
«ύχόμεθά χρόνια πολλά.

* — ΕΙς'τούς w Άθήναΐς έγκατε- 

μας αότής. ύπάρχει δ

λείών τά 'όποια'άφίσαμε έκεΐ.Θά 
ήθέλαμεοί χαμένες πατρίδες μας 
νά εόημεροΟσαν καί άς έχαίροντο 
οί Τούρκοι τάς έγκαταλελειμένας 
έκεΐ περιουσίας μας.

ΑΔΙΚΟ' ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ · '
Έπληροφορήθημεν δτι συμ· 

πατριώται έκ Δραπετσώνος έξέ· 
φρασαν παράπονον διά τήν ι· 
δρυσιν τοΰ Συλλόγου μας ε’ις 
’Αθήνας έχοντες τήν γνώμην 
δτι ot ’Αθήναις Μακρηνο'ι 
καί Αι|ήόιάνόΙ επρεπε' νά συμ- 
μετάσχουν τοΰ ΐδικοϋ τωγ Συλ
λόγου. Τούτο είναι· καί |γ®ϊ- 
'στικόύ 'κάί Οδικού, διά τούς ΐε- 
ξής ΧόγώΜΟΙΔΜτί? ΐ Ιοοϋιβ-’ 
τσώνα ευρισκομένη είς τήν άκρο- 
τάτην γωνίαν τοΰ Πειραιώς δεν 
ήτο κατάλληλος έδρα διά τήν 
έξυπηρέτησιν των σκοπών τοΰ 
Συλλόγου. 2) Διότι οί σκοποί 
τοΰ Συλλόγου μας δεν περιορί
ζονται μόνον είς τά πλαίσια τοΰ 
Πειραιώς ή τών Αθηνών άλλά 
περικλείουν ολόκληρον τήν Ελ
λάδα καί τό Εξωτερικόν—δπου 

τοικμΰν συμπατριώται μας— 
rd συνέπειαν έπεβαλλετο ίδρα 

τοΰ Συλλόγου μας νά είναι ή 
■ Πρωτεύουσα τοΰ Κράτους. 3) 
Διότι άποσκοποΰμεν νά συνερ 
γασθάιμεν άδελφικά μέ κάθε 
σωματεϊον, ένωσιν ή κοινότητα 
συμπατριωτών καί πολύ περισ
σότερον μέ τον σύλλογ<5ν των 
«Γλαύκον» τον όποιον θά ενι- 
σχύσωμεν μέ ολας μας τάς δυ
νάμεις καί 4) Διότι μέ μεγάλην 
μας εΰχαρίστησιν θά συμμετέ- 
χωμεν είς κάθε ώραίαν των ίχ~ 
δήλωσιν έκ τοΰ πλησίον καί θά 
συνεργαζόμεθα μαζί τους. 'Ως 

- εκ τούτου νομίζομε* δτι είναι 
άδικον τό παράπονον μερικών 
Ικ τών αγαπητών μας βυμπα- 
τριωτών τής Δραπετσώνος.
ΚΩΝΧΤ. ΛΑΜΕΡΑΣ

Τήν στιγμήν αδτήν κατά τήν 
δποίαν κάμνομεν τήν μεγάλην ΐ- 
ξάρμηα» διά τήν διάσωση* τών 
παραδόσεων καί τών έθίμων τοΟ 
Λιβησίου καί τής Μάκρης, διά 
τήν συγκέντρωσιν τοΟ λαογρα- 

■
συμπατριωτών μας, Ιρχεται 
τήν σκέψιν μας ή Αλησμόνητος 
μορφή τοΰ Κων)νου Ααμέρα. Θεω- 
ροΰμεν 81 όποχρέωσίν μας νά ά- 

„ ποτίσωμεν φόρον τιμής πρός τήν 
μνήμην του. 'Ο Σύλλογός μας μέ 
πρύτην εύκαιρίαν 0ά άργανώση 
φιλολογικόν μνημόσυνον τοΰ dec- 
μνήστοο άνδρός βίς μίαν μεγάλην 
αίθουσαν τών ’Αθηνών, δπου θά 
καλέσ?2 έκτός τών συμπατριωτών 
μας καί Εκπροσώπους τής διανοή- 
σεως 'τήί τέχνης, Μικρασιάτας 
διανοουμένους άλλά καί έκπρο- 
σώπους τής δημοσίας καί τής πο
λιτικής μας ζωής. ’Επίσης θά 
φροντίση νά έξεύρη τρόπους διά 
τών όποιων θά πραγματοποιηθώ 
ή έπιθυμία του Βηλ. θά γίνη κτή
μα τών συμπατριωτών μας τό πε
ρισπούδαστο? έργον αύτοΰ, τό δ- 
ποίον παραμένει δυστυχώς ivix- 
Βιοτον. '

Ό θάνατος υπήρξε δι’ αυτήν μία 
λύτρωσις, βλίά 8ιά τούς συγγενείς 
της δεινόν πλήγμα.

Ή μνήμη της θά μβίνη συνδβδβ- 
μένη μέ τήν μνήμην «δν δυο προ
σφιλών της νεκρών οί όποιοι τήν ί- 
πήραν κοντά τους. . .
• "Ας εχβ» γαίαν έλβφράν. ■

■ — Τήν 2αν Μαρτίου 1967 σπέθα- 
νεν υπό τραγικός συνθήκας ένΠλα- 
τανακίφ Θηβών δ . ;

ΔΗΜ. Γ, ΚΑΡΥΔΗΣ
Ύπήρξβν σεμνός άνθρωπος, προ

σφιλής οικογενειάρχης, εξαίρετος φί
λος, αγαπητός συγγενής καϊ έν μιφ 
λέξε» εκλεκτός άνθρωπος. Ύπόββιγ- 
μα εργατικότητας, τιμιότητος καί 
καλωσύνης.

Ό θάνατός του κατέθλιψεν όλους 
τούς γνωρίσαντας αΰτόν καί Ιδιαιτέ
ρως τούς συμπατριώτας τοΰ Πλατα- 
νακίου οί όποιοι τόν ήγάπων υπερ
βολικά. ' t

Συλλυπούμεθα θερμώς τους οικεί
ους καί τούς συγγβνβίς του.

Αΰβνί® ή μνήμη του·

ΤΟ ΚΑΤΑΠΑΤίΚΟΝ TOY AMClCi
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΒΗΠαν·ν'
• Γ ν ' ν ' ι » Ο γ Ε A kl » » Τ’ τ· Τ" " 1 J ■
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Διλ τ«ς W άριβ. 956)1957 4- 
ποφάσβως τ®δ Hpwreiweleu Ά- 
ίηνδν άνεχνωρίσθη νομίμως έ> 
Σύλλογοςτδν άπανταχοΰ Μα- 
κρπνδν μ«1 Αιβπσιανών Η ΤΕΛ- 
ΜΗΣΣΟΣ ώς Σωματεϊον. Ένε- 
γράφη δί itj τά βιβλίον ώνίγνω- 
ρισμένων Σωματείων τ©5 Ήρβ- 

„·Αβπνών 6π’ αΰξων 
4ps8, 8224]2C.3.19,»7. Τ© Κατα
στατικήν τοδ Συλλόγου, ώς

’Ίδ^ναις — “Εδρα — Σχαχίς

"Αρθρον Ιον
‘Ιδρύεται έν Άθήναις Σώμα 

U'.iov θπό τήν επωνυμίαν «Σύλ- 
Άγος τ«·ι· άπανταχού Μακρη- 
νών καί Λιβησιανών «Η ΤΕΛ- 
ΜΗΣΣΟΣ» έδραν έχον τάς ’Α
θήνας και σκοπόν τήν σύνδεσιν, 
επικοινωνίαν, άλληλογνωριμίαν 
καί Αλληλοβοήθειαν τών απαν
ταχού τής γής κατοικούντων 
Μακρηνών καί Λιβησιανών, τήν 
άνύψωσιν τοΰ πνευματικόν καί 
μορφωτικού αυτών έπιπέδου καί 
τήν διάσωσιν καί διατήρησιν εις 
τήν μνήμην αυτών καί τών με
ταγενεστέρων τών παραδόσεων, 
έθίμων καί τής ιστορίας τοΰ Λι- 
βησίου καί τής’ Μάκρης.
><«α taitewjt-r

■ . ζ· ,ί tfMowof '■ Π’
"Αρθρον 2ον

Ό άνωτέρω σκοπός θά ha- 
τευχθή διά παντός νομίμου καί 
προσφόρου μέσου ιδία δέ διά 
τών εξής:

α) Διά τής διοργανώσεως εορ
τών, διαλέξείον, μορφωτικών ο
μιλιών θ^μτ ρικών παραστάσεων, 
εκδρομών κλπ. άλλων ψυχαγω
γικών συγκεντρώσεων.

,β) Διά τής εκήόσεω 
βιβλίων καί περιοδίκ

γ) Διά τής Ιδρυσεως λεσχών, 
εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών, Ια
τρείων καί άλλων παρομοίων Ιγ- 
καταστάσεων.

δ) Διά τής παροχής ηθικής 
καί υλικής ένισχύσεως είς &να- 
ξιοπαθοΰντα καί άπορα μέλη τοΰ 
Συλλόγου καί δη είς περίπτωσιν 
άσθενείας ή ανεργίας αυτών.

ε) Διά τής έπιδιώξεως εΰρυτέ- 
ρας κατά τό δυνατόν επικοινω
νίας καί συνεργασίας μέ τά ά- 
ποβλέποντα πρός τόν αυτόν σκο
πόν έτερα σωματεία άλλων πό
λεων ή συνοικισμών ώς καί μέ 
τάς Κοινότητας ή άλλας ενώσεις 
τών εντός καί έκτος τής Ελλά
δος κατοικούντων Μακρηνών καί 
Λιβησιανών.

στ') Δκτ τής ιδρυσεως κατα
στήματος Υπό τόν τίτλον ΣΤΕ
ΓΗ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ Α1ΒΉ- 
ΣΙΑΝΩΝ εις τό όποιον θά στε- 
γασθοΰν ή Λέσχη, ή Βιβλιοθή
κη, αίθουσα διαλέξεων καί εορ
τών, αίθουσα κειμηλίων καί έρ-

τοϋ

ζ) Διά τής συγκεντρώσεως 
παντός ίστορικοϋ, φιλολογικού, 
καλλιτεχνικού καί λαονραφικοΰ 
Υλικού σχέσιν έχοντος μέ τα ή
θη καί τά έ'θιμα τήν ιστορίαν, 
τήν γλώσσαν καί τάς παραδόσεις 
τοΰ Λιβησίου καί τής Μάκρης 
καί διά τής ηθικής καί υλικής 
ένισχύσεως όλων των ασχολού
μενων μέ τά ανωτέρω έργα.

η) Διά τής Ιδρυσεως Ιδιαιτέ
ρου Φιλανθρωπικού τμήματος 
έκ Κυριών καί Δεσ)νίδβ>ν μελών 
τοΰ Συλλόγου καί ιδιαιτέρου 
τμήματος Νέων, καί

Θ) Διά τής Ιδρυσεως παραρ 
τημάτων τοΰ Συλλόγου είς δια
φόρους πόλεις και χωρία δπου 
ευρίσκονται εγκατεστημένοι κά
τοικοι καταγόμενοι έκ τοΰ Λι· 
βησίου καί τής Μάκρης: Μ. ’Α
σίας. ·

fc.

Μ ( ι ή 
Αρθρον δον 

», Μέλη τοΰ Συλλόγου δύνανται 
νά έγγραφοΰν ώνδρες καί γυναί
κες καταγόμενοι έκ Μάκρης, Λι- 
βησίου και Ταρσανά Μ. ’Ασίας, 
τά τέκνα αύτών ώς καί οί σύζυ
γοι ή αί σύζυγοι τών άνωτέρω 
άδιαφόρως τόπου καταγωγής 
έφ’ δσον έχουσι συμπληρώσει τό 
21 ον έτος τής ήλικίας των καί 
καταθέσωσιν πρός τό Διοικ. 
Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου δή
λωσήν όρίζουσαν οτι : 1) Άπο· 
W>t<n Λπάοας τάς διατάξεις 
τοϋΤπαρόντος καΜηταπ'"> κσί 
θέλουσι έργασθεΐ διά τήν πραγ- 
ματοποίησιν τών σκοπών αύτοΰ 
2) Θέλουσι αποφυγή έπιμελώ; 
τήν δημιουργίαν πολιτικών συ
ζητήσεων ή κινήσεων ή διενέ
ξεων έν τώ Συλλόγφ καί γ) 
Γνωρίζουσιν τόν τόπον καί τό 
έτος γεννήσεως αύτών, τό δνο- 
ματεπώνυμον τών γονέων ή των 
συζύγων, καί τήν άκριβή αυτών 
διεύθυνσιν διά τήν έγγραφήν 
των είς τό Μητρώον τοΰ Συλ
λόγου. Ή δήλωσις αύτη είσά- 
γεται έπιμελεία τοΰ Γραμματέως 
είς τήν πρώτην συνεδρίασιν τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου δπερ άποφα- 
σίζει περί τής έγγραφής τοΰ μέ
λους. "Εν άρνήσει έγγραφής δύ
ναται· δ αϊτών νά προσφύγη εΐς 
τήν Γεν. Συνέλευσιν.

: "Αρθρον 4ον
Τά μέλη τοΰ Συλλόγου δια- 

κρίνονται είς ’Ενεργά, "Εφεδρα 
καί ’Επίτιμα. Ενεργά μέλη θε
ωρούνται από τής έγγραφής 
των άπαντα τά μέλη τοΰ Συλλό
γου τά κα-ρικοΰντα είς γην πε
ριφέρειαν τ ήςΒτέως Διοικήσεώς 
Πρωτευούσης. Έφεδρα μέλη 
θεωρούνται τοί κατοικοΰντα ο
πουδήποτε έκτος τής περιοχής 
τούτης. Τά έφεδρα μέλη στε
ρούνται μόνον τοΰ δικαιώματος 
τοΰ έκλέγειν κάί έκλέγεσθαι έ- 
χονσα ολα τά δλλα δικαιώματα 
των Ινεργών μελών. Δύνανται 
όμως δι* αίτήσεών των πρός τήν 
Διοίκησιν τού Συλλόγου νά ζη- 
τήσωσιν όπως τοΐς χορηγηθώσιν 
τά δικαιώματα ταΰτα έφ' δσον 
δηλώσουν δτι έχουν τήν ευχέ
ρειαν νά παρίστανται είς τάς 
Γεν. Συνελεύσεις καί νά Εκπλη
ρώσουν τάς Αντιστοίχους πρός 
αυτά Υποχρεώσεις. ’Επίτιμα μέ
λη τοΰ Συλλόγου ονομάζονται 
Υπό τής Γεν. Συνελεύσεως πρό
σωπα προσφέροντα μεγάλος Υ
πηρεσίας είς τόν Σύλλογον ή είς 
τήν Ιδέαν καί τούς σκοπούς αύ
τοΰ.

”Α ρθρον δον
Τά μέλη τοΰ Συλλόγου κατα

βάλουν ΰποχρεωτικώς είς τόν

|ν καί β) καθ’ έκαστον δει τον λόγον είς τούς ζητούν’ 
συνδρομήν έκ δραχμών <ας αύτόν, κηρύσει τήν εναρξιν 
'τοΊ ! ΤΑ nvmTpnm πηπΑ · και λήξιν των συζητησεοιν 'Και

γραφήν και β) καθ’ 
μήνα < \ /
5 (πέντε). Τά ανωτέρω ποσά 
δύνανται ν’ αύξομειώνονται δΓ 
άποφάσέως τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου.

Ή επί έξάμηνον καθυστέρη- 
σις τής μηνιαίας εισφοράς απο
τελεί λόγον διαγραφής τοΰ μέ
λους έκ τοΰ σωματείου έφ* δσον 
κριθή υπό τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου δτι αύτη προέρχεται έκ δυ
στροπίας.

Τά μέλη δύνανται νά αποχω
ρούν τοΰ Σωματείου υπό τ*’ς 
παοϋποθέσεις τοΰ άρθρου 87 
Άστ. Κωδικός.

“Αρθρον 6ον
Τά μέλη τού Συλλόγου . δι

καιούνται νά παρευρισκονται 
εις πάσας τάς συνελεύσεις τοΰ 
Συλλόγου, νά συζητώσιν έπί

*- «I ' ■' :

παντός θέματος, νά έκφέρουν 
γνώμην και νά ψηφίζωσιν διά 
τήν λήψιν άποφάσεων. Έπίσης. 
νά αναφέρονταΐ πρός τό Διοικ. 
Συμβούλιον προτείνοντα τρό
πους καλυτέρας έκπληρώσεως 
των σκοπών τοΰ Συλλόγου καί- 
νά συμμε 
λώσεις του.

Ή Διοίκησις τοΰ Συλλόγου· 
δύναται δποτεδήποτε νά προ
βαίνει είς ιήν διαγραφήν μέ
λους τοΰ Συλλόγου προκαλοϋν- 

νοντας τάς διατάξεις τοΰ Κατα
στατικού. ‘Η τοιαύτη άπύφασις 
είναι προσωρινής Ισχύος καί δέ
ον νά έπικυρωθή Υπό τής πρώ
της Γεν. Συνελεύσεως.

Διοικητιηδν Συμβούλιον
"Αρθρον 7ον

Ό Σύλλογος διοιχεΐται νπ,ο·· 
έννεαμελοΰς Διοικητικού Συμ
βουλίου έκλεγομένου έκ τών με
λών τοΰ Συλλόγου διά μυστι- . 
κής διά ψηφοδελτίων ψηφοφο
ρίας mb τής Γεν. Συνελεύσεως 
κα δΓ απολύτου πλειοψηφίας. 
Τό Συμβούλιον κατά τήν πρώ- 
την αύτοΰ συνεδρίασιν μετά τήν 
Ικλογήν του όκλέγβι μεταξύ τών 
μελών του τον Πρόεδρον, ’Αν
τιπρόεδρον, Γεν. Γραμματέα 
καί Ταμίαν τοΰ Συλλόγου, διο-, 
ρίζει δέ προς καλύτερον κατα
μερισμόν τών εργασιών αύτον 
καί ’Εφόρους μέ είδικώς καθο
ριζόμενα καθήκοντα.

"Αρθρον 8ον ■
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

παρασκευάζει ·κχς,.1ργαβ»«<-' 
Γεν. Συνελεύσεως κ 
τάς αποφάσεις αυτής, διοικεί 
καϊ διαχειρίζεται τήν περιουσί
αν και τάς υποθέσεις τοΰ Συλ
λόγου και λαμβάνει δλα τά έν- 
δεικνυόμενα μέτρα διά τήν αν- 
τιμετοόπισιν και λύσιν τ&ν ά- 
πασχολούντων αύτόν ζητημά
των. Τό Δ. Συμβούλιον Βυοίσκε- 
ται έν απαρτία δταν είναι, χλ~ 
Qovra πέντε τουλάχιστον μέλη. 
At αποφάσεις αΰτοΒ λαμβάνον- - 
ται διά πλειοψηφίας έν περιπτώ- 
σει δέ ίσρψηφίας Ισχύει ή ψή
φος τοΰ Προέδρου.

Τό Συμβούλιον συνέρχεται ν- 
ποχρεωτικώς άπαξ τοΰ μηνός ε
κτάκτως δέ δτάν παρίσταται α
νάγκη. Ή διάρκεια τής θητεί
ας τοΰ Δ. Σ. είναι έτησία.

"Αρθρον 9ον
'Ο Πρόεδρος τοΰ Δ. Σ. εκ

προσωπεί τον Σύλλογον είς τάς 
διχαστικάς καί έξωδίκους αν· 
τοΰ σχέσεις ένώπιον παντός καί 
πόσης ’Αρχής, συγκαλεϊ και δι- 

και λήξιν των συζητήσεων wit 
των συνεδριάσεων έν τφ Δ. Σ. 
καί ταΐς Γενικάΐς Συνελεύσεσι, 
θέτει τά ζητήματα έΐς ψηφοφο
ρίαν καί, διαλύει τήν συνεδρία- 
σιν οσάκις αύτη καθίσταται θο
ρυβώδης. Κωλυομένου τοΰ Προ- 
έδραυ άναπληροϊ αυτόν δ Αν
τιπρόεδρος.

Ό Γραμματευς κρατεί τά βι
βλία, τά μητρώα και τό άρχεϊον 
τοΰ Συλλόγου τά «οακτικά taw 
συνεδριάσεων τοΰ Διοικ.. Συμ
βουλίου, διτξάγει τήν αλληλο
γραφίαν αΰτοϋ καί συνυπογρά
φει μετά τοΰ Προέδρου άπαντα 
τά έξερχόμενα έγγραφα τοΰ Συλ
λόγου. ·
Ελλείψει χώρου’ή συνέχεια είς τό 
. προσεχές . · ·*
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Ο, ΤΩΗ>ΠΑΝΤΑΧΟΤ ΜΛΚΡΗΜΙΩΝ Κ ΑΙ ΛΙΒΟΙίΑΗΟΗ ' ' ,

|*0W Αφηβιαν^ναήΤϊλ* 
τά χωριάίμησσός» νά τήν έκ^ΛηβόσουΑ 

νι,·. .«f.Hcti, "ΕΛΛάδ,-ςΙ "βς μέσον δέ δχεκοινωνία,ς 
Htu ας κάϋ'ε^ γωνίαν,-f&v

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ [

ινατού’νΑ μήν owom 
or; κανείς Μακρινούς καί h 
/>ησιι>,(®υς Αγανίζονται 
άνώι « »-'·»’ καΧόν δβτον \Μβ| 4( 
εύμίυκ >νται, «παλεύουν /ιέ <ά< 
Λν■ α,ς ι,ής ζίοής, μέ ή»
σκληρήν ·ιΰχης των άλλά μίν 
Τ λό ν» flv. Τ f 1 ί κά ■' »#

wl ύΛίβάλλονταβ ί, 
4t.<w ιούς ιομκίς ίήςΑρα©’^ 
ριόίηιος παν, Οί άνρότες η 
κούν rd άγονα βράχια ·πο» 
tieiiteeyoSv καί ιά /«τα/ΛΗ ।

Οσα έφημίβίς,
"S «Μάκρη» ύΝΣμΛς :φέββί ί 
; έιαα,φήν 8χι μόνον μέ δλους | 

τ νβίαιρέτως τούς συιιετατριώβ 
ι ng tu>v και «οδΐϊη* |ϊ
υ fiSk άλλά καί μέ τούς χβ- 
' ηκονηας τήν ύηάλοιηον 
ΚΙΙά^α- κα; είς ιύ ίξο,ΐίβίκδν, 

r αούτους. Θά είναι άγγελιΒ 
μα< κια ό καχυίρφ» 

σας. Θά μΛς" ύκενβυμίζη συΛ, 
δς τήν Λχοατολήν., μαςΐ &Α 
ιτηβή τήν μας-iria-

w. Διά νά διιως καί 
εύδοΗΐμήοη ή «Μάκρη» 

βιάζεται δχι μόνον ή ύλική 
/(·λά καί ή ά&ική ένίύχνσις 
ο ®» μας. "Εκαστος έξ ήμ&ν

ΰαοχοέϋΜΚν νί τήν βοη J 
ftrij. *Β διάδοαις τής έφημβ

(ο Ιος είναι τδ ντρωταρχικόνι 
ι <ς wa#fxor. «girrr >4 
w νάβξιι . συμαβ,τβΐάτης μας ί 
ονοίος νά μήν λαμβάν^',ίύν 
έιρημερίόα του. 4έν «ρέ»#» 
ύκάβξη Kowrfrfs’f

/π«γγ*·λμα«ίει- «πέ ©ί βιοτ^ 
χνες χροηγούνταί -t&v <11« >; 
ρίς δβαονηβϊόνητα^ (fgywiiw« 
WW xai εύφυΐαν, 01 έβγά(Γ 
καί ot ύκάλ^λοι είναι &<■ ’ 
ίβίγμητα είςτάς Λβγα,οίας 
01 έχιατήμονες Aewgifwn» ι 
etc «όν κλάόσν των. = ■ ■

5νώ δμ»ς. οί ffVfixargiai
•rax μας ώς δίτομα «
«-..-■χ·· Λχοδεικνύουν συνεχώς ί π

ιν νά ρτροοόευ _
V^svv, Ανκι»έΐΛΚ-τίζ-χήν ανλ· J ΰτ ανμΛατβίοοτΰν τδ 

ικήν των έμφάνιβιν ή&τί-1 
!*Υή· I 

αν νά δ-ημιονβ- 
ησννν e-r *s»«JWfc μίαν Αξίαν 

λόγου δμαδικήν Ιχδήλαβιν» 
ζν& δλαι at χόλεις καί τά ga
la Ακόμη τής "Ασίας

Λχέκτησαν Συλλόγους, *ΒνιΑ· 
ίις>· Συνδέσμους, Σωματεία 

«1«, τά όποία ούχΐ μόνον δία* 
jf©fv τόν κρίκον τής βυνκ~ 
ίΐας άλλά άναητύσσουν καί 
Ιξιόλογον έκχολιτιστικήν καί 

αι^ευματικήν δράσιν, οί Μα-
>fvol καί οί Αιβησιανοί δέν 
Ιυνήϋ·ησαν νά τό αράξουν.

"“Ενας μόνον Σύλλογος Jfa- 
ΐηνέδν χβοηολεμικδς ύφίστα- 
u βΐς τήν ζαήν, ό Σύλλογος 
Νέα Μάκρη» το·ΰ ■ Aly die® 
ίλά καί αύτϊς είναι α»/ία«Μ- 

ον Ma#af®g συνοιχιαχαΟ χα- 
ίκτήρος. “Αλλος Σύλλογος 
τδ τδν τίτλον αΕνο>σις Jfa- 
ίην&ν «ί Γλαύκος» ' Ug 
ίϊις ηβδ διετίας ύχδ τ&ν Μα ■ 
•utoinm elg ΛζααβτσΛνα 
ιμττατβιωτόδν μας καί έγκα~ 
στάθη έκεΓ Άλλά καί αύ

ι.'υοΗΟς ιο·0 Λχολβ-

( ί ή >> --.α ί.ύτ/ραν ^κάοσιν αδ- ' 
τής.
' Ά«βυ#υν<ήκεθα «ρός όλοι _ 

τούς συμπατβΐώται 
νότητας, τά σωματεία καί τάς 
παντός βϊδοιι·.. βιώσεις Μα- 
κρηνών καί Αιβησιανών. Τήν 
έφημερίδά μας Οι» Λρέββι νά 
τήν διαβάζουν μόνον άύτοί 
άλλά νά τήν διαδίδουν καί 
ατούς γνωστούς, τούς συγγε
νείς καί τούς φίλους των. Μ®- 
ριμένομεν άπό ΥΤινς νά μάς 
βοηθήσουν είς τή ιξιν 
τής έφημεβίδος.Θέλουμε Ιστο
ρικόν, φιλολογικόν καί λαο- 
γραφικόν ύλικδν σχέσιν δχον 
μέ τήν Μάκρη καί τό Αιιθήσι. 
Θέλουμε πληοοφορίας περί 
τής σημερινής ζωής καί τών 
ζητημάτων τών συμπατριω
τών μας έκε? πού έγκατεστά- 
•fi-ηοαν καί κατοικούν σήμε
ρον. Ή έπιτυχία τής προσπά- 
ίλειάς μας έξαβτΰΐται άπό τόν 
πατριωτισμόν τών Μακρηνών 
καί τών Αιβησιανών οί δποΐ- 
04 καλούνται τβ&βα νά &rto·

B ΜΑΚΡΗ ΟΠΟΣ ΓΗΗ έΦΗΓΛΜΙ ‘ /

ΦωιαΓσι .κογμαφΙσ όΟ αυμπολαου μας κ. Χάρη Μπαϊρακίάρη

1
ίΔΡΥΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ τνΛΑΟΓΟΣ

ΕΤΕΑΕΣΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑΝ

ΆλΪ» πυλλον χρόνου πολλοί 
συμπατριώται μας συνεζήτουν 
περί τής άνάγκης νά Ιδρυθή 
είς τήν Πρωτεύουσαν Σύλλογος 
Μακρηνών καί Λιβησιανών β 
όποιος νά έπιχειρήση νά συνδέ- 
oj| ώ: μέλη του τούς άκανταχοϋ 
τής γής κατοικοϋντας συμπα
τριώτας μας, νά Ιρευνήση πώς 
ζοϋν καί πώς Ιργάζονται βκβΐ 
πού έγκατεσιάθησαν, νά συγκέν
τρωση τό ιστορικόν καί λαογρα- 
φικόν υλικόν τών χαμένων πα
τρίδων, νά άναπτϋξη τά αισθή
ματα τής αλληλεγγύης και τής 
άλληλοβοηθείας μεταξύ των, νά 
διάσωση τά ήθη καί έθιμα καί 
νά διατηρήση είς τήν μνήμην 
τών μεταγενεστέρων τήν Ιστο
ρίαν τοϋ Λιβησίου καί τής Μά
κρης. Τό δνειρον αϋτό έγινεν 
πραγματικότης τήν ΙΟην Δεκεμ
βρίου 1966 δτε τά Ιδρυτικά μέ
λη τοϋ Συλλόγου συγκεντρωθέν- 
m rJ,c τό νοαωεΐον τοΰ δικτι-

ξιν, Ιψήφισαν τό καταστατικόν | κληθούν νά παραστοϋν δλοί οί
καί έξέλεξαν τήν Προσωρινήν ι 
Διοίκησιν τοϋ Συλλόγου άποτε- 
λουμένην Ικ τών 8|ής: Μιχαήλ 
Β. Σαράφη, ‘Αντωνίου I, Πε- 
τρόγλου, Βασιλείου Α. Λαζαρί- 
δη, Γεωργίου Δ. Δαμιανού, Α
δαμάντιου Ε. Σκυφτοϋί Αγγέ
λου Γρ. Τσακίρη,!**Ανα 
Τοουψαντάρηΐ Νικολάου Β. Ρο- 
Βίτη{·χαΓΚ'®ν)νου Σ. Γεωργα.

Πρώτη σκέψις τής Διοική- 
σεως τοΰ Συλλόγου ήτο ή έναρ- 
ξις τής δράσεως τοϋ σωματείου 
νά Ιγκαινιασθή με θρησκευτι
κήν τελετήν είς τήν όποιαν νά

συμπατριώται καί νά Ιερουργή
σουν οί Ικ Μάκρης καί Λιβησί- 
ου καταγόμενοι θρησκευτικοί 
λειτουργοί. Πράγματι τήν Κϋ- < 
ριακήν τής Ρεβροίω.^- 
ν’,·ί ώραν Ή3ί> ιι,μ. ?ψ(ΓΑ- 
δολοΖογί,σ >« Λ αο ιιχλαοίο. ·' 
τόν 8r‘Αθήναΐζ1’ 'Ιερόν 'ΝαόΞ 
τοϋ ‘Αγίου Νικολάοϋ (βδοϋ Ά-? 
χαρνών) χοροστατοϋντος τοϋ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Παττάρων, τελευταίου δέ Επι
σκόπου Μάκρης κ. Μελετίου καί 
ίερουργοϋντος τον προϊσταμέ-

2ΥΝΕΧΕΙΑ είς 3ην eelOa

i ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Επίσης owoiMta- 
■agatt-t^s^·

• : ’1?χρειά£ετο ί««. Σύλλογος 
4 Iwolos μέ Οραν τήν πρω
τεύουσαν τοθ Κράτους 4« 
Φρόντιζε νά έναγκαλι
1©W τούς συμπατριώτας τούς 
έντός άλλά καί έκτός τ
λάόος είς μίαν συλλογικήν 
4κροσ«ά#ειαν μέ σκοπούς τήν 
σύνδεσιν τήν άλληλογνωριμίαν 
«βΐ τήν ' Αλληλοβοήθειαν, τήν 
κοινωνικήν καί πνευματικήν 
ί|ΐψ®«·τ» τήν διάσωαιν τ&ν 
«ταραίόσεων, τών ή##ν καί 
τών έ>ίμα)ν καί τήν όιατήρη- 
<ην τής ιστορίας τοδ Λιβησίου 
καί τής Μάκρης βίδ *ήν 1**4- 
/ιην τβν έπερχομένων γενεών. 
Τήν άβιοστολήκ αύτήν ύνει 
ρεύονται οΐ ίδρυταΐ τού Συλ
λόγου dwawayoff Μ*τκρη-

νοαψαν Λήν Ιδρυτικήν πρά-

·■ V ΤΟ ΊΒΑΓΟΤΑΙ ΤΩΝ .SKAABOK

Ραγιά, καϋμένβ μου ραγιά, γΛ σήκω τό κεφάλι 
τήν δόξα ποδχες μιά φορά άπόχτησέ την πάλι.

• . , Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά
' ■ ξύπνα νά Ιβής έλβυθέριά. . - - :

Νάμουν πουλί νά πάταγα, ®χ I νάμουν χελιδόνι 
νά πώ αχούς σκλάβους άνοιξη νά τούς διαβοΟν οί πόνοι

Ξύπνα καϋμένβ μου ραγιά ; ;
; ξύπνα νά Ιδης έλευβεριά. ' : .

ΔιψοΟν οί κάμποι γιά νεοό καί τά βουνά γιά χιόνια ' . 
διψοΟνε καί γιά λευτεριά οί σκλάβοι τόσα χρόνια

Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά 
ξύπνα νά ΙΒβς έλβυθεριά. . .

Κοιμούμαι μ’ Ενα δνειρο ξυπνφ μέ μιάν Ελπίδα · ' 
νά ιδ© κι* έγώ μιά μέρα $Ως κι’ έλεόθερη πατρίδα :

Ξύπνα καίΐμένβ μου ραγιά 
; ■ ξύπνα νά ίδής έλευβεριά, 

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι αύτό άρχισαν νά τό τραγουδάν Μαίιρηνο’ι 
it κατά τό 1911-1912 μέ τήν λαχτάρα τής έλευάβρίας. Μά

ΣΗΜ.— Τό τραγοΟδι αύτό άρχισαν νά τό τραγουδάν Μαίιρηνοΐ καί 
ΛιβησιανοΙ κατά τό 1911-1912 μέ τήν λαχτάρα τής έλευάβρίας. Μάς το- 
γοαφβ ό συμπολίτης μας διδάσκαλος κ. Γαρύφαλλο? I αρυφάλλου όπως 
τό διδάσκει καί -τάρα στά παιδιά σχολείου του στό ^Πλατανακι οη- 
βδν. f . ' · : .

; ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΪ

Ή άνάπτυξις τ©0 πνεύματος -rflg Αλληλεγγύης xal τθς άλλα 
λοβοηβοίας μεταξύ των συμπατριωτών st ναι τέ πρώτον μέ^αμ» 
τ©6 25υλλΑγου μας tig τών τομία “ '
σωματοία βημιουρνοών 6<»«ματα. "Β] 
σουμε. ·Ολοι πρέπει νά βοηβούμεβα μτταςυ μας καί νά tvCwaps- 
ρέμεθα διά τήν προκοπήν τών συμπολιτών Άδύβτύχΐά δέν’ 
πρέπει νά μας άφίση άδιαφόρους Πρέπει νά βοηδήβωμεν Ιδιαιτέ
ρως τούς άναξιοπαβούντας, τούς άσβενεϊς και τούς άνέργους. Δι’ 
αύτύν τέν λόγον βάσει τ©5 άρβρου 2. τ©5 Καταστατικού μας δά 
Ιδρύσωμεν τά συντομώτερον τέ> προβλεπόμενοΥ φιλανθρωπικόν 
τμήμα έκ Κυριών καί Δεσποινίδων τού Συλλόγου, tb όκ©ϊ®ν 8’ 
άρχίση άμέσως τήν δράσιν του. '©λες ©I συμπολίτιδές μας πρέπει 
νά τέ> θεωρήσουν καθήκον των νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των 
είς τό τμήμα αδτό.

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ,
Mi μεγάλην θλίφιν άγγέλομεγ 

είς τούς συμπολίτας μας δ« φο
βεροί σεισμοί μέ έπίκεντρον τήν 
Μάκρην (Φετιγιέ δπως τήν Ονο
μάζουν : οί ΤοΟρκοι) κατέστρεψαν 
κυριολεκτικώς τάς χαμένας πατρί
δας τού Λιβησίου καί τής Μάκρης. 
Κατά τάς πληροφορίας τοϋ τύπου 
τά 4)5 τών οίκιών κατεστράφη- 
σαν οί δέ νεκροί άνέρχονται βίς 
20 καί πλέον καί ύπάρχουν σο- 
βαρώς τραυματισμένοι 80. ‘Ως

| φαίνεται οί γενόμενοί αισθητοί 
είς Ρόδον καί τά λοιπά Δωδεκά
νησα σεισμοί είχον έπίκεντρον, 
τήν Μάκρην, ή όποία ήτο άνέκα- 
βεν σεισμογενής περιοχή. Παρά 
τό γεγονός δτι ρί ΤοΟρκοι τελευ
ταίως ύπήρξαν σφοδροί πολέμιοί / 
μας ·1ς τδ Κυπριακόν καί ή Κο· ■ 
βέρνηαίς των Ιβίδειξβ τόσον έχ-

* βρικήν λύσσαν έναντίον μας, ίν ·
; τούτοις είναι άδύγατον νά μήν 
> συγκινηθώμεν άπό τδ δράμα ·Λγ. 
; σεισμοπλήκτων. Πλέον δμως τής ;
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ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ
ΪΟΝ ΑΠΑΚηΧΟΪ ΜΑΚΡΗΝΙΙΗ KAI MBHmOk

Η “Τ Ε Α Μ
£>»»έχ«ια bt τοΰ ngotjfovflvev 

«al Mos^ » _
O ’Ti’tiLiic? 'it’wuf iA Tithria 

κά βιβλία, τάς Αποδείξεις 1αό· 
ί W»l'lW8WSirt WKiXW 
τά ιιέχοι τοΰ ποσού τών 5.000 
δραχμυΐν χμημυταΊοο 
γου, 8\'no^iFO<>tai vit /νημυρώ* 
^’τοΧΊΐθδ«δ0ο7ΊβΙ*·’τΟ'.2;; 
’πεοΧΐΑς ·β!ϊ{ΌνόμΐΜί]ς;· κατώβτα“ 
-σδώς ΧβF’ Συλλόγων, νάίν'ερ·γη· 
τάς είσπόάξέις^ τ<δν συνδρομών.. 
tow μελών :δι-’.οίγάνϊον του ά-
ελλιπώς-καί νά κατάτΟέτη παν

άναγνωρίζων τούς

• · ΣΤΟΛΗ AIBH2IANHS

ΐ·

c<
διαθέτει ύπέρ τοΰ

EOPTA1 ' ' X
Είς τόν έορτάάαντα Κ. Κων)νον 

Σ, Γεωργάν μέλός'τής Διοικού- 
σης "Επιτροπής ΤοΟ Συλλόγου, εύ
χόμεθα χρόνια πολλά. ··

' — Είς τούς iqptWawtxg 
τεστημένους έν Αθήωο, φυ ωπ;: 
καί συμπολίτας μας κ.κ.Κων<Άθα- 
,ναόόύχαγ, Κων}νο> σοοίΛ,υόην,
I ωνΗω ΈΈώσ»
Παυλίδην, Κων)νον , Πολίτην, τόν 
οϊόν τοΟ Κ». ‘Ιωάννου tCXBeplipcX 
Κων)νον καί τόν κ. Κων)νον Μα· 
ni-u: riewi-wa, ’■ V Γ.Ί ι.· ·

ορτασαΜκξ Iyka,. 
τεστημένους είς ΑΙγάλεο συμπο
λίτες μας κ.κ» Κων)νον ‘Αγαπη
τόν, Κων)νον Βάλσάμην, Κων)νσν 
Διαμαντόπουλρν, Κων. Κοτζιάν, 

ν. Κάλα-

«κάλώς ώρισες». καί έκπλήρωσι1 
τών εύγενών τού φιλοδοξ ;

«ι- *i X < - "'·Χ
Τήν Κυριακήν 26ην Μαϊου 1957, 

έτελέσθησαν έν Άθήναις έν_ τφ 
, Ίερ> ΝαφΧΑγίου- tfaoMpu X|&s 
' 01 Δ,< ( ,ιωιΐίόρσυ Δαυ .·φρ ω t οί 
γάμοι τής συμπολίτιδός μας δί- 
>«.· ΡίναςωΠα 
το0 κ. Θεοδοσίου Χυμεώνογλοϋ. 
U?x ρ,ί,ν

ΔΩΡΕΑ!' '

ΠρόβΒρος toD -ΓεωργικοΟ’ 'Συνε
ταιρισμοί) Νέας ■ Μάκρης, μάς ά- 
νεκοίνωσεν δ τι κατόπιν άποφάσε- 
«ς τοΟ Διοικητικοί) Συμβουλίου, δ 
Συνεταιρισμός

Μί

Γ

4

. .^χοβην, ■·. · ..™^ Μ·
Γ. Προκοπίου, Κων.Χατζηκώσταν, 
βΰχόμεθα χρόνια πολλά. ■

— Είς τούς έορτάσαντας έν Πει- 
ραιεϊ Εγκατεστημένους συμπολίτας 
μας κ.κ. Κων. “Αγριον, Κ«ν. Ά- 
φάραν, Κων. Βαμβακάν, Κων,Βορ- 
γιίχν, Κων. Κ.Γεωργδν, Κων. Κοφ
τερόν, Κονστ. Μαορ4αν(>>καθηγη- 
τήγ,'-.Κώνγ Παγάγον ί· ων.
γύρην, Κων. Σταμαιιαν,Κωτ.,'· »α 
νόν,’ Κων,'ΣαρρΓφ. Κ©ν ·Ύτ> ι1© 
νηγύρήν, κο Κων. Χ.<ιιζησάβ|’·<χν. 
εύχόμεθα χ,-,-νισ πολλά.

—Επίσης ·<. ti\c σι μιιο»<abur 
μας κ.κ. Ί
ρη, Ελένην Γ.Λάζι'Ί >©·>μ 
Μιχι Δούλη,: έΰχήμ8®® ««»· παβηξ 
τόν. ' ’ ": ή

— Είς τόν έορτ^σαντα ίν ,Έ* 
δέσσή συμπολίτην' μας κό Κωνσί:. 
Ίακώβορ,εόχόβέθά χρόνια πολλά.

ρτάσαντα έν Δββαί 
βεί^τουμπολίτήν μρκ1 κ. Κων.Εέώρ· 

'ύφη»·»,. χμό»α< ιο'νά, '"'
— Είς ΐόϋς-ίοράάόάντας έν Νέφ 

Μάκρη συμπολίτας κ.κ. Καν)νον 
. Α. Δαμιανόν, σΚωνστί Καραγιάν- 

νην, Κων, Χριστοδούλου Ιατρόν, 
Κων. Παπόγλου, 'Κων. *" Γ, Δάμιά-' 
νόν, Κων. •Μ-π'βκιάρην,,; Κων, . Πα.- . 
τιαδόπουλον καί. Κών. ΜάγγΊγαγ,.·.· ’ 
εΑχόμεθα πάν ποθητόν.

* — Είς τόν έορτάσαντα έν Λα- 
ρίση συμπολίτην μας κ. Κων)νον 

JiapCiBw, εύχόμεθα ηάθε εύτυχίαν.
fit » 'KleptA&ctvTa iv ζίβρά-' 

πεΐρ9—Κρήτης φίλον μας κ. Κων. 
Πλατανάκην, εύχόμεθα ' πδν πο
θητόν? '" ■ ■·'-»· ··-<·„.

'■ 'Χζ Γ
•Αφίχθη ·. 4ξ· Ηνωμένων Πολι

τειών τής Αμερικής έπικεφσλής 
800 δμογενών έκδρομέων ό κ, Συ
μεών Ζερβός καταγόμενος έκ Κα- 
λόμνου -.ήλικϊβς 30-Ετών, Πράβ, 
δρος τών Διεθνώγ^-Επενδύσεων, 
ειδικός έπί τής·' Γήλβοράσεως·,· σύ
ζυγος τής έκλεκτής., σρμηολίτιδό,ς 
Sac κ· Σοφίας τό γίνρς ' Δ’ημητρ,

Ιικ· ΜαρατσΙνρ, 6 δπδϊο'ς τιμ$ τό 
όνομα τής Έλλάδβς «Ις t-fjv Α
μερικήν - κάί ίΜΤιμδται-ί- μεγάλος 
διά τάς προοδευτικός του άντι- 
ΧήψΜις. Είς τ0^:εύγένή 'φιλοζενού-- 
μενθγ τής χ©|ϊάςΙ':ΐρας εύχόμεθά

„ XX
Mi |*·γι£λη · χαρΦ καί «υγκίνησιν I- 

λαβα,,τή-ς Αγαπημένη ..ίφημιρίδα ή 
«Μίχ'ρη» καί αβς «ύχαριστώ β»ρμά 
ίιΐτι, μ’ ίνβυμηβήκατ». Σίς otrfaaipia 

«ίλόψνχα ·διί τήν ■ πρωτοδονλία τής 
ίκδόα·ως έφημερίδος ή «Μάκρη» καί ή 
Βτργραφία τής Μάκρης 4ς δημοαι^»-

:(«4ντβτ· είς τήν'πρώτή οβλίδα. 
‘■(•■.Mef-fi® itj’ τήν ξΕβεααα δκάρχου- 
'”: " 'ΙγκάτΜτήμίνικ1 · Αίιβιαιανόί - καί 
1ft »οί: ■Κπυριίλάσαομαι 84 gSS

ς παραχαλ® νί ,μΐ. . .γνιβρίσητβ 
τάς, πρύς τόν Σύλλογος &ποχρ«ώο»ις 
Ι*β» ίγγράφον.τίςξ με ...μίλος, καβώς 
χμί πρός τήν’ΐφήμρρίδα χρίος μοι».

- Χαίριτίζιρ δλοΰς' τοός' άγάπητρΰς 
μόίί αομπατριώτας κα,Ι συγχαίρω τοός 
Απαρτίζονται. τό Δ. Σι^μβούλιον.

. 'O-’f* *itginstga yilej /tag Ko»- 
ΖΖλαιακάχήί μας fyga^tr.· 

ί· . VC . . ■ - · ..... ;
,. Aufe τής παροιίσης μου βεωρδ .καβή- 
κοΜ-Ji®*: ϊπιβέδλήμίνον 8πως i*lpk 
σώ'πρές 6μάς τΛς άπειρους μου ·δ<* 
χαριστίας διά τήν Ικδοσιν τής έφη- 
ρρίδβς. <11: .τής. συστά-
σ·®ί οωματείτιίι. ,- ■ · ·■ ·«' - . ,-

Etvexi μία καλή Ijwwweij μία καλή 
πρβ)ΐοβοιιλία καί «δχομαι. δλοφόχως 

. ίπως «ΰρδοββί το. Ιργον τοήτο καίτρι 
ϊγώ είμαι Κρής. τογχίνν δμως 
βίναι ή'.-γβναίκιχ μοβ· άπό τό Διβήσί.τά· 
γένος Ίώάννοο .Καλαβρέζου J χμΐ τής. 
IWifAi της γό'γένος. ’Αντωνίου Πα- 
λιο'6 έπίσης Λιβησιανοδ. Είμαι πιρόβι»- 
μος νά συμβάλω «ίς τό κατά διίναμιν,

ηάάνον είς Λνόγ πλουτισμόν ■'τής Έ-

κρης» πρός 
παθείας αύτής 
Συλλόγου μας ώς πρώτηνέτησίαν 
ένίσχυσιν αύιής τό ποσόν τών δο, 
χιλίων (1000). ή' ( ■

Ή «Μάκρη» λίαν σογκέκιγ 
νη εκ τής προσφοράς.) αότής ·κ 
φράζει ιιρός τόν κ. ΓΙράεΟ«> << 
τούς οι -ιλ ηρο 

".tfc εώχαρΐ6τ(μ

rtin-. . η^'ί ta

χρντει ιονατοτητα συμπο 
ιτν. A ψ.,ων τήν u.ifivptW 
t<<>0 ' ,Α .'ν ορτ ·' > 
ως .είς -έόν’Σύλ λ υ ν<;ν, ■ ■ ·

AftA®-
έσΚςχτφο-·. 
tj>, Ik 

‘μβφέ- 
νισχ>'ο ; η ρρ trivet δέ ·<| ρ, 

ι< ι ό.ίνατάτητα σι·κ ι'<)λάη.>μα<;

ΐ^ρά’' .> > ΐ'ν ορν ■· ’ ‘(ι11 . -
ως .είς -δόνΈύλλυνον, μέχρς Λ «’>.> 
άνδρωθή · ι,ονομ,κι*.·» Οε?ι .< *·Α, 
βύχαρκΜοι.μεν
Ν Ε Κ ΡΟ Λ Ο ΓΙΑ;'«Χ*-μ|3Ι Χ.; , JF'-'

Άπέθα', ΑΧηι-ηι, ήμιρ'ο ί. 
18ην Ο αν ιί,ς (ι μ ο,,
έκηδεύβιρτήν. Jw;pivfiv'19W:t8(gu- 
έι ω. ·, Κ> , >αυ»,η·ι ‘ο’ :ιι... ·<·ι. 
έκλβκτόν τέκνον Πατρίδας 
μας, ό ' Kbv)rtvb/'’WjXHlp«j|!· 
μ«ό«ς. Γόνος τής -Πατριαρχικής 
οικογένειας τής Μάκρης Έμμαν.

μόδα, λ · * '
Ό έκλιπών ύπήρξεν ύπόδειγμα 

λαμπρού, οικογενειάρχου, έντίμου 
Ιμπόρου καί ίξάιρίτου ' πατριώ
του. Ή φυσιογνωμία του, φυσιο
γνωμία ήί Stole ββΜτιΟΜ/βά-λη- 
σμονηθή, ένέπνεε’Ύίς πάντας τήν 
έμπιστοσύνην, ή δέ μηλιχειότης 
καί ή, ,πραδτη.ς.. τοΟ. · χαρακτήρος 
του -ένέπνεε έπίσης τήν Αγάπην 
καί τόν σεβασμόν, . ' . .

Τήν κηδείαν .του παρηκολοδθησβ 
μέχρι τής τελευταίας κατοικίας 
του, πλήθος συγγενών,.πατριωτών 
καί Αρκετών- φίλων ? καί. γνφστών, 
έπί τής σοροΟ δέ κατετέθησαν βα
ρύτιμοι στέφανοι. . ,

Πρός τήν σύζυγόν του Κατίναν, 
τά τέλνα του- Μάναν .Κρεμμυδάν 
καί Δέσποιναν χήραν Κυρ, · Χατ- 
ζηβασιλείου καί τόν Αδελφόν του 
Κυριάκον Κρεμμυδάν, ώς καί πρός 
τούς λοιπούς - συγγενείς τόυ, έκ· 
φράζομεν τά θερμά συλληπητή- 
ρΐά-μας.....■ , -υ - ί ''

■ Αίωνία του ή Μνήμη. ' ·.--

(Τήν- φομβΐ; ή. 8ΐς, .Δήμητοώ BajsJ 
. , ,.»·»,.., ,

«ΕΚΑΡΟΜΗΤΗΣΝ.ΜΑΚΡΗΪ
Τ _ ___ ,__ — . j

Α Γμ.·Έι</| ,, '1 (1.iV>hr> βοώ 
καιρία ίμέίίώΛ,τήΧσυμμετόχήγ-ΚΙ^ 
t»W έκδρομήν τοΟ περασμένου μίμ 
νυ ι t > προ-] ι ιι ιοδτιβν έγι 
μιζαν" 5 λεωφορεία τουΧάχιστ.βν, 
η-λικώι, λόγ» τής ιτρ»:τόφα>άί)ς 
νεροπο/νκ ή ’ ι<><» συνεχισθηληι

tt καλάν καί ώραίον, ώς καί 8t4 νί[ς 
σι>στάαί»ς 2ώματ«ίου τ®ν 4ντα69ά 
συμπατριωτών 6|»fiv.‘ Ένταδβα δπάρ- 
χουσι πλιίσται δίχογίνβιαι, ·4π! τά 
πλ«ϊοταν Λιίηάιάνιίΐ καί πιά έλίγοι 
ΜβρηναΙ το4ς δποίονς 8ιακρ(ν«ι ή 
4ργ«τα«5της ή Ορ·ήοχ·«τ«ότηξ tiw καί 
ή προβομ(« των »ίς π£ν καλάν. Κ«· 
τέγίν^νται χ»ρίας ·ίς. τήν'χ·«ργ(αν, 
•ίς.. ίίκ!ο8ό|ϋς καί ώλλας ίργααίας. *Β- 
»ίσης μ·ΰς χαρακτήρί^ί' ή Λληλβγ- 
φφ 5 ·,ρτΑφ *.φ 2* Ιηφι ι

a ί^νν^, 
βουν ή«α τ®ν SaIwv οογγ»νβν καί 
χωριανών των πού «ολλοίς ’δίν’γν»- 
ρίέόύν »δ''»&ρίακονται. _ '" .. / · .'·.

ΛχΙήτ· βλων τώνξΜακρήνώνγίώιί 
Λιβηοιανώΐ τ4ς 4«»lp'o»s ·4χ&ρ{ατέ«β( 
ώς καί ίμοΒ, ■·_, ’ ’ - :

Αιατίλδ μί ίχτίμήσι
.Έ’ξή Κ. ΠΛΑΤΑΚΑΚΟ .· -’’ήΐ · 

';.Ύπ#χληλόί·0ΤΕ—;
■ ■ *0 ίν Αάγίφ ανμποίίττιί pag «. 
’Ierfy„.?B»- Xaf»t«vOS F®s IftW·*

Αίγιο* 26 i

'Αγα«ϊ]τόΓΪΙατριβΜς,';
Σδς φίλίδμιν· wl β«ς.: »ήχάμ»β« τήν 

iv ΚΪΡΙ2 χκρίγ.,,-,ΑΛ τής παροΰσης 
μου οπβ»8« νί φδς ίκφρΑαι» τλ τής 
χαρές- .Xg»fMwjja»tj><··' μίς, διαβά
ζοντας Ιή^ΈοβήάΑξίας *®φΒμ«ριδο8λα 
ή '«'ΜΑΚΡΗ» (ίμνήώβημίν λίγ» τΑ ήβη 
X 3w0”x«l τής Μά·
"κρή|,’ Βξ'χΛ Ύβββ'· ·£λλα■ πράγματμ 
xsl γ-βγονάτα τΛ δπρϊα ίγάφάΐϊ καί 
ϊίοβί Λξιοι. 0«ρμ®ν οογχαρητηρίων. 
'Btts 'Χ4γβί·-.β ϊ ·Λ<5ς νά άβς· -χβρίστ}.' μα- 
κροήμίρΜσηνω fcj'etavi *α·λή .Σταδιο
δρομία ·β|·<1 δλάςΟΐώς' · οίκόγ«νβίας 6-

συμμετοχήν μόνον οι ίΟλμηρβΤφ 
ροι συμπληρώσανιες δύο λεωφο^ 
ρεΐα. Ή τύχη δμως ηύνόησε δπως 
πάντοτε τούς τολμηρούςοί όπαΐοι 
έπέρασαν μίαν άλήσμόνητη μέρα. 
ΤΙς πρωινές ώρές’τ^ς Κυριακής 
σταμάτησε ή βροχή και έτσι ή έκ4 
κίνησις έγινεν όμαλώς. Είς Νέαν 
Μάκρην μας περΐμεναν οί συμπα- 
τριώται μερικοί' τών όποιων μάς 
σύνώδβυσαν, Δυστυχώς-βμώς δέ·» 
κατορθώσαμε νά πάμε είς τόν ”Αγ· 
Γεώργιον διότι ό δρόμος είχε κα· 
τακλοσβεί. άπό τις βροχές. Έγένε- 
το τροποποίησις τοΕ δρομολογίου 
καί έπήγαμε μέσφ Μαραθώνόςείς 
τό Γραμματικό ,δπου έκαθήσαμβ 1 
περίπου ώρα καί έγνωρίσσμε τό 
χωριό. Έν συνεχεία έπήγάμε είς 
τόν τύμβον Μσράθώνος βπου ίμεί- 
ναμέ μίαν άκόμη ώραν. Κατόπιν 
κατηυθύνθημεν στόν “Αγία Παντε- 
λεήμονα δπορ έφάγαμε μέσα σ< 
Ατμόσφαιρα κεφιόΰ μέ τραγούδι 
καί μουσική. Στις 3 ξεκινήσαμε 
γιά τήν Νέα Μάκρη καί είχαμε 
τήν τύχη νά παρευρεθοδμε είς 
τούς προκριματικούς τού Μαρα
θωνίου δρόμου καί νά παρακολου
θήσουμε άπό κοντά τούς άγωνι- 
στάς ‘ άμιλλομένους - στό δύσκολο 
αύτό Αγώνισμα, καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής διαδρομής των Λιτό 
τύμβον Μαραθώνος μέχρι Η. Μά- 
κρης, κατευθυνόμίνους πρός Αθή
νας. Στήν Νέα Μάκρη άφιερώσά- 
μβ· δλο τό άπόγφυμ,α βέ.·■'-,βύ.χάρι. 
στες ίπσφίς μέ τούς συμπολίτας, 
Ανταλλάξαμε σκέψεις καί δεχθή
καμε τά συγχαρητήριά τους γιά 
τήν προσπήιθειά μας καί τόν έν 
θουσιασμό 'τους γιά τήν έκδοση 
τής «Μάκρηι», Τό βράδυ χορέψα
με ..πατριωτικούς -.χορούς μαζί τους 
στήν "πλατβίά κ6τΓ'ξεκινήσαμ8' γιά 
t^iwww^^etoi πίκρσ για* 
tl τεΚΈΙ^σ-.β τόαβ σύντομα ή ήμέ- ρα. ■:-··---’..-· · - . -

ΧΟΡΗΙΚ ΥΤΙΚΗ
Μ> - μβγΌην · κοομοβυρ^ήν 

Aju> κέριξ -Κοινότητας - '«αί 
ϊ.ήν.ΙΙρφτεήρυ,οαν icogtcteih] .κφΐ 
Ιιρέτος' είς τήν Νβαν Μ»ρην'| 
εορτή τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου 
καί Ελένης τών leaicww Ά-* 
.νομα φέρει ή, βχκλημία.,^λϋ χοΛ 
ρίου. _'Η Ιπ^υχίά τ|£ ΙόρτηςΰΧ 
«ήρξέν "βνευ" πρόηγό’ΰμένόΰ?' ■

οβιινες τογχάνομβν, διασκρρπιαμέν<4, 
άνά Σβν λερίτων-'τής 'ΤήϊΣ-Σ ' ’-" ή

Σ«ς φιλώ χα’-·δβξ·'"·€5χ6ρ®ι. δλοβς· 
χώματα νά ,.^ιβίν,^ε ,κβιί φλββριΑ ν& 
γένονντάι. '' j **’' ·- 'ή

-·ΣΜί ποίλην IfWfgv-''-'--Έ ζ'
*Ο Λιέηοΐανός '-βας - ' -·■*.. , ή

Aifcot«i®»X... IQAN. BO. MAMUOrPgJ. Χ.Α

έ·' ιήν ΈΟ 
λάδρς καί.·"*Α$ηνώνfiΔίά>· ' <ϊ-ΐ
νάληψιν χρηματικού ποσοΰ παρά 
της'Τραπέξης απαιτείται :4πό- 
ψασις τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, ή; κεκυρωμένον-: υπό τοΰ 

ΊΤροέδρου. καί Γραμματέας :αν· 
τίγροκρον· δέον άπαραιτήτως νά 
προβάγ<β'1ς τήν Τράπεζαν τό I- 
ξόυΑιοδιίτΟυμίνον διά τήν ειΧ 
σπραζιν μέλος τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, . - «ω;

'•Έ-) - ΣώΧΑρΤρον ΙΟ ον . X
Γενϊχίι-Svvilevets 1

-'Ή Γενική 'Σΰ-ν,έλευσις ίου 
Συλλόγου άποτελέϊ τό άνώτατον 
καί κυρίαρχο.^ δφγάνον άυτοΰ 
καί εχει ίήν ανωτάϊην εποΛτείάν 
ΙλΙ τώνζΰπό^έσεων τοΰ. ΣυλλεΓ 
γρυ. καΓ'8ή α)''αποφασίζει τήν 
ΙγκριοινΑοΪ! Λρύϋπολογισμοϋ και' 
Απολογισμοί' τοΰ Σωματείου β) 
τήν δπάλλάγήν ή τόν ιίαταλο'·· 
γισμδνήβΰΑυνων) είς τό Δ;Σ; ?γ)· 
εκλέγει τα μέλη του'Διοικώ Συμ
βουλίου και τής Έξέλεγίίτώίή? 
’Επιτροπής καί δυναται νά άνα- 
καλή τάϋτά όπότεδ^πότε δ) τρο·' 
ποποιεϊ τό'ΚατμοτατικοΧ και'έ^ 
Αποφασίζει 6nI πανίο^ ζήτ’ήμά- 
τος .μ,ή προβλεπομένου” υπό τοΰ 
Καταστατικοί? ή υπό τόϋ νόμου.

"Άο&οον 11 ον
Αί άάοφϊίοεις τών Σύνέλευ * 

σεων λαμβάνονναι κατ’' άάόλυ- 
τον πλειοψηφίαν των παρόντωγ 
μέλών. Αί Συνελεύσειςεάρισκον- 
ται έν Απαρτία δταν* κότ*¥αυτάς 
παρίβταται 'τοιΌχι,οτον τό 1]3 
τοΊ δλου άριάμοΰ τών ένεργών 
μελών. Μή γενομένής άπαρτίας 
κατά ■ τήν πρώτην Συνέλευσιν 
συγκαλειται δευτέρα τοιαότη 8ιά 
τήν ίπομένήν Κυριακήν-Απότε ή 
Συνέλευαις Αεωρβΐτβι ε> ·ί««ρ* 
τία δσαδήποτε μέλη «αί δν sta- 
ρίσταντάι,- Αί- προσκλήσεις- 'διά 
τάς Γεν. Συνελεύσεις, ’γίνονται 
20 πλήρεις ήμέρας πρότερον καί ' 
yveetonoto.Ovtai -Sir' Ιίΐιστοίήφ 
είς απαντα τά μέλη τοΰ Συλλό
γου Ινεργά* καί ' ίφε^ρ< trtfft.- 
κρλλοϋντομ 8έ. Ιχίσης

Ταχτική Γεν.ΧΣυνελευσις συ
νέρχεται ΰχοχρεωτίΜς τήν ftfim- 
την, .Κυριακήν |x(fcrj,ov Νοεμ·' 
βρίοϋ'.ί»«ί®τ&υ.:-Ι;«)νς*ΒΪ5 <ιϊί>ο·υ·- 
σ«ν δριξομένην ΰπό^όΰ Αιοίχή-' 

■*τΐ<οΰ;'Συμ;βοϋλίσνΊΛο<ς τής πεϊ* 
βήρέΟβίβς' *Af ην®γ
καί των ίφραάίτ8(®.ν αΰιήί, Κατα 
ιγήν .σννέλευσιν · ταυτην- γίνεται·, 
ό ·ίπο.λογί(Τμόφτο)*'-Ιργββΐ(>ν -τδΰ 
Μπέοχομένου^ίοιϊί’ΣΰμβόυΜόυ, 
ή" άπαλλάγή,’ τ'ιξ,ν'>8λ»ν ,όαή τ,αΰ 
dao'tfiv eMwwv καΚΙν ®υνε·. 
χΙ'ία Τη tch<t-rfn»καί Ιπιβλβψει 
ίκλεγομένης„ ΐπό :' τής Fέ< Σικ 
νελέυσεώς 'Έ,^όρ,εΰ^κήί. *&Fl* 
τροπής ή διενέργεια νέων.· αρ* 
χαιρεσιων δια τήν’'ανάδειξ-wKmv, 
μέλών τοΰ Διοικ-συμβοηλίου καί- 
ίήφ =- W λβ γ « ι.μής ■ * Ελμ ροπής., 

■ Αί δηλώσεις ·· των ,..-ΰποψηφίων 
•'δάναντίΜ τα' κατατεΑώσιν '«αί 
ΙνώίΛον ιής ■ ’Εφορευτικής Έ-,

πιτροπής. Ή ’Εφορευτική Έ- ■ 
κιτροβή.δόμταΑ νά «ροσλάβη 

*ψηΐ|ό1έκτά{ ’idl πρακτικογρά- 
φρυς. ,Μετά. τήγ διαλογήν τ&ν 
Μ’ή'ΐ» >ν διό ο<>Α''·ί. ■ ι ■

Λυτόν κλειο- 
ψηηψίΑ ιών' U'ijti ω«,

’Τ .α μ Π<.' ' >.
ναται το Δΐ-οικ. Συμβουλών,τοΰ 
Συλλόγου, να σΰγκαλή*|ά*τάκτως 

-κοίτα τήν κρίσιν τοΰ ΧάΓΙκτό?-' ■ 
κτοϋςζΤέν'.' Συνελεύσεις

, δήποτε " ήίελε' κρίνη 'ΣίόΛήιον' 
■οδς λϋψιν αποφάσεων. Ή ΤΧν,

χρειοτικως επίσης..otctv ςφήβεν
' τοΐίτο ΑΓ Ιγγράφοΰ ' αΙτήδεΛς

από τό"Δ;Σ. τό 1)5 τών Ινερ’-'' 
γών μελώνζτόϋ Συλλόγου. "!'*

. ’JEsisyWiK^ "ISnngο®ι|ή
• •’Άο'&ρον 13ον /. ,... -γ :

Ό ελεγχο,ς . κμΐ ή έποπτεία
τής διαχειρίσεως τοΰ Λιοικ Συμ
βουλίου ανα,τιΆεται δίς τριμελή 
έκ μελών Εξελεγκτικήν ·Έ«|,·

- τροπήν«κλεγομένην ΰπρτής Γεν. 
Συνελεΰβ,εως κατά .τήν Ιδίαν JJ- 
μέραν καθ’ ήν Ικλέγξ,ται καΐγτό ■ 
Αίοικ, ιΣυμβοήλιον. Ή #ηι ε£μ>, 

;άήτής. είναι ομοία -γιε τΰν τοδ. 
Διοικ. Συμβουλίου. Ή εξελεγ
κτική Επιτροπή κατά τήν πρώ
την αυτής συνεδρίασιν εκλήςβή"' 
τον Πρόεδρον αυτής δστις καί” 
-διευθύνει τάς εργασίας- τής. 5

Κόροι <ο®· 2·ΰΜόγον · .·
■ ' “Αρθρον 14ον“:

;; Τακτικοί πόροι τον Σύλλογο»’ 
είναι τόΤι,καίωμά εγγραφής καί 
αί μηνιαΐαί συνδρόμαί των "με
λών. ’Έκτακτοι πόροι βύνανται

,ν«ή ,8ΐναιΈ#ρεαίή ΛΑηροδοβίαι,*< 
κληρονόμίβι, κάλ κανιός άλλου 
Είδους jpoopil τρίτβν, έξ Μβυ'- 
'θβριότητος καί παν άλλο Ισο*
§ον.
,, - ΣΑρΟρον loot
.ΙΙρός τους δίορητάς γκαί παν- 

τμς δλήου είδους χορηγητΈ τον 
Συλλόγου Ικφράζονται κατ' Αρ
χήν μεν αί ευχαριστείαι τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου. 8ν .ουνι- 
χεία δέ περί τα>ν καταλλτμοιτέ- 
ρων. προς αυτούς τιμών «ποφα- 
σίζϊι ή Γεν, Συνέλευβις. . . ....

•'’Αρθρο» 16ον ·.-
'Ο Σΰλλογος Ιχει αφοαγίδβ 

'κυκλικήν φίρουσαν ΊπΙ τής »- 
ρίφερβίάς τής Ack λέξεις ΣΥΑ-

: ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
MAKPHNQN ΚΑΙ.-ΜΒΗ3ΙΑ- 
Ν9Ν έΐΰ δέ tft'μέσον τον τίτλον 

’ Η-ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ «αί άπηχΑή- 
ew ή ·λβ|«ι;. »ά§· όποιας. - ή-ΑΛε* 
Αποφασίσει το Διοικ. Συμβούλι
ο ον ί Δ. Έ.'θά δρίάη
καΓ'τήν ήμέβάκ...IftTrfi; τοΰ Σά- 
ματβιου»

--•Apgov Tin ’ " .......
Ό τροποΛοίήσις τοΰ παρόν c 

τος δύναται νά λάβη χώραν δΓ 
Λποφρ&Λς τήξ’ ΕενάΣυέβλβήσε- 
©ς; ppvt^Fiow, ήιϊιδυ mAdt· 
χΐΜθν,ΐΥΐ(»ν ήρώ διά πλειοψή- 
χρίας τδφ «ρίνιβιν,ξ,ή
'* ·■*«'-■· Ί8ον- ‘ . ·”

·, *fl. ήήΜβιήφ’* wSr2Tli0toW 
οΊδέπσπδ. 4·πο<ρασίξ6ΐαι1φ*. οσον 

■-pgupivoiW efewt τόυλάχ.στσν 
ίνε^γα' :’||.ίλή. Ιπι0υμοϋνέ"« ’ Δήν 
συνεχιαΐ» ·τής δρ^σέ,ως ,βώτιίυ. 

- Ή τελβνταία· Γε»,.-; Συνέλευσής 
‘1ν·- περίπτώβέι - δναλύσετος &«ο- 
■{ραοίξει. .pgFt ής “Λμή e«®c, της 
περιουαίας αΛτόή εις τδ β[Α»ν- 

"twi Α τδ -ΣδΐΒαίεΐόν ■ το Ιπίδιώ- 
ν,οΛ πλέον., έπιτυχως ,. περεμφε· 
ρεϊ; προς τους .αχοπούς W πβ- 
ράντος Συλλόγου.. 'Η άπόφ.μ,εμζ 
λαμβάνεται. υπό «υ; οοηνς καί 
τα; γτρ.0ΰποήίσπς . τοΰ. άρθρου
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Εκδρομείς xal ·>Νεο|ΐακοην0ί έμπροσθεν· τον Ηρώου ,Νββς Μάκρής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ OAYMAL TOY YfTOA

■ Καν Αΰγβρινόν ΙΙανηγύρην, Διδά
σκαλον, ’BXwstva, '* βί^®§ί τώχαρίί 
βτοΟμβ». Μ, αάς βΙμβΟα* έδγνώμόνες 
Ϊ8Α pAjmi ΑΐφΌίΛ. μΰβόο'τοΰ 
". ta '. ta ..>
4$....χακ^ι^ζ αυν,βργαοίας. ,σας. · - « ν f

f>ov Άμφιο σαν. Διά τά ώραΐα σας λό
για,τ,σά,ς.. τώχαριστοδμεν. ρΒ.νΒγράφητ» 
μΛοί' τοΰϊοΧΐϊγό» "κάίΛόνίρδμητής 
τής «ώάέ¥^0ΆΙ1#ρα^λδδρ.»ν ίϊΐΜς.,· 
όργάνώσετ» α·ΜΛ·. ηάράρβημί χοΟ-Συλ,. 
λόγοβ? δμοδ ;^st4, τ<ν.ΆΧλ<ΰν,., ' ·■ .,
; ■'—ΊΓον γ,'· sKei^jsroia*, ’
WM‘ ίϋχιαριστοδμβν-’ββρμί-τ^τα Wi. 
τήν fitcroXfiαας ’84ν taflPp. ‘ή Αχβΰ 
βονρίς π«ρΐ ,ϊής· διτοίας γρϊφκΙ. Έ'»-" 
γράφητ»· μίλός «<χΐ ομνδβδήήΐόίς. Πά·: 
ραίαλοΟμϊν β'πώξ' Kp’fiirttaiigN-fiYp··. 
γ<»ν««ν ;ιαρ.*οτ<(μζι^ luU Ιολλογορ,

'Wtatata i Μ

ί «Λ Mwsk$jU>«w· 
ταχοΰ Μακρηνών και Αφη-

• + · Λ Ά 'τ «',
J,,;,λt...* _(1__Τ___

Ri>-I©SWIOM<ii57?ie»rtF, |f g|< i
'ΕΤ0Β>Ό®Ι0ΛΦΤΛΛ0·Τ*2

;,· , *'ϊιτ·ώβ»νβι χατά,Ηόμο* : ί. 
- - ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΫ ’ -

ΛίΜηγφροξ
"Sairpfcovig 21'-ΤΑ/57 658
·"' '·' •·ΛΒϋ Wt’ 2; «

\ •'■Ttfftofράφέΐο»' ' ' .
'ΚΊμ«» Ν.·; Χρυαοχοδ ' / 
- « Δεληγιώργη; 22, -,.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ'*ΤΟ¥ Λ

·'- .ΜΕΤΜΛ,·ΜΐΣΰ NON ...IvW
-■■ ΐον X. ΛΛΑΜΌΠίοΎ .ΚλΦΤΟΥ

Άΰτήν τήν ;έποχή στό Λ'ιβήσι άρ
χιζαν οί προέτοιμασίβς ή«ΐ τήν μέ-· 
τακόμιση άπό τά ■ «κάστρο» -· (βτσι„ 
έλεγαν τά οπίχια πού βχβίμαζαν οί 
Λιβησιανοΐ) στον κάμπο γιά παρα- 
•Οέριομα. Ξεχορτάριαζαν τά σοκάκια, 
τις αύλές, aaxfntav .τα σπίτια χμί

*■' ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΠ;/.κόν μικρότερα -Απόδοση. Μέ τό πρώ
το μίϊάξι άφδν ίο έλεύκαιναν, βιρί-, 
μαζαν τ<1 προικιά τών κοριτβιδν ΰ . 
φαίνοντάς. w μέ λίγο yn'cigu. Τα1 
χοντράδια τά τελευταία τιΓβφτϊαχναν 
«ραία άνδριββ κουστουμιά
.. Ό κάμπος τ.οϋ Λιβησιοΰ λόγφ τοΰ 
ifieiroO κλίματός του έφιλοξενοΰοβ

Εβραίους στήν τρί(έηνδ αότή χολο 
ίιαιρΓ,’ή εποχή. ' , _ .,
.; Νβρά ό-.κάμπος τοΟ Λιβησιοΰ είχε 
περί' τά §5 - πηγάδια τό itaEsva μέ 

ήν ονομασία του. Τέοββήά πβντε 
ν τελείως ξηρά καί ολίγων χξ 

αν 5ν ,τό .νερό δβν ήταν πόσιμο αλ- 
λά/βχρηβιμοίτοιεϊτο δι’ οίκιακάς &-

γκας, Τών w*oXchw»v τμ,.νερά el 
χαν τό βνα άπό ιό άλλο μικρήν δια
φοράν δμως ήσαν 'δροοβρά jfi'l χω
νευτικό. ' "' '' ;'' ■" ' - * .'. ' ' !

'■ ' '-■ ·»’■'-■ (άκολόνδίϊ)’·. ,

■ Τοϋ κ: ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

Π ΛΟΓΟΣ-

Λ} χ6Λο.τές .?-τΐς ‘βπρΐβς , ,|ςικ.επαζαγ-. ίγιεί'ωΰ .κλίματός του^ έφιλοξενοΰσβ 
μέ ‘διαφάρα άγρια κλβ8ϊά;1'0ί ι>αβ,η-·' Καί πολλούς ΜαΚρηνόής ακήμη ,καί 
fiL xal . Μ μαθήτριαι τών σχολειών. '’1?ί!·—■'-·— »·’ι»Λ »«>ΐη
είχαν τήν μεγαλύτερη αγωνία νά ί- 
τοιμάζωνται γ,Λ τις έξβτάσεις· καί 

;«<ς-
η ίπισημδτητσ. 'Όλα αύτά τε 

λείωναντόίπρώτοΙΟήμερον τοΰ 'Ιου-, 
νίον καί αμέσως άρχιζε ή μεταχά- 
μι,-οις στά ετοιμασμένα Από ημέρες 
κτήματά έών,* τά δέ κάστρο fπαίρνε

κατοίκου: του.
ΊΛ» 'αρχιζβΆα ζωή. Οί wapa- 

♦βριβΛΙ τοΰ κάμπον' ήοχολοΰντο μέ 
' , · -τήν'γεωργική κβλλιάρ-γβιβ Αλλά καν 

μέ -χήν »τρ*ίτ.ο4ησ.η τών. ΧοιΑοιΛιΛν, 
βιά.τά fiole. ol δοκν8«·βνμϊιατριώ·>· 
τίσσές μας’ β’διδΰν μεγάλο ένδίαφέ-: 
qov καί ήμιλλωνέο ποιές θά παρου
σίαζαν τά πλουσιότερα καί καλύτε
ρα σέ ποικιλίίς. *0 κάμπος . πβρου- 
οίαζβ.δ·ψηπυκνοφυτευμένου δάσους, 
είχε στήν πρώτη σειρά τις συκιές σέ 
Λολλβς ποικί’λίβςΆ'ά γλυκύτατα δε 
ούκα τά ξεχώριζαν σβ ποιότητες, τά 
ηρώτά τά. ,έγέμιζαν.· μέ καρύδια καί 
διάφορα; μπαχαρικό,_ τα δέύΐβρά τά 
βκαναν «κϊρκιλούδια» καί τής τρί
της ποιότητάς τά γέμιζαν σέ Μίδικέί 
»φΐ.νίβ«ζ'. χαΐ'Λα'τά έτο/μαξαν,γιά 
τόν χβιμών<*./·Τψ: «λεωκαΐα τά ίβγα- · 
ζαν ρδζο%Λ, _ .
' Κατόπιν.’έΤχέ σ4 πολλές’nouaXiee 
ΛιίβΜά ίάνΛβγβξ&ν'’βταφύλίβ" τα 
Αποίβ -δύσκολα .·■ βρίβχςι.-άβνβΐς :·οβ 
βίλα μέρη. Άπ* αυτά φτιάνανβ π«- 
ΐίμίζ», κουφτές «*βΐ ..λίγα κρββια, χά 
βποίβ δέν έσύνήβ'ίζοντό παρά ιιό· 
•ον.βτας.βπίοήμουςήμέράς καί ίόρ- 
τάςι^αί βΙ βλάχιβίΒ'σπίτια. Τά.ΰπό: 
λοιπά ,,γΛ έβγαζαν tolwovgo καΓοδ- 
ζο- τό 'όπόίον ή-ΛΙν <α<* έξοχήν κύ
ριον ' ποτό--iSv Μάκρηνολ'ι βηβιάνώά .' 

χΥπήρ^αν . Ι«ίόης.ΐί.«1ς fir -κάμπο, 
μΛιτς..1<α·ναβιίς, .4»*% ypuaa? 
νιβς, ypi., αηλοΧόΜκρϋοΐεξΓ'αρκέέβς 
■δΐφιές διβ, ϊήν κάλλίεργέιαν μ«τα· 
ΙδάίώΓήίβς; *Ό μΛάξάάχώλήξ ύπήρ? 
χβ '.·’οέ δυόλτρείξ"πόΐΜλί^πκβιΛ fi 
πλίϊήίβ βί Βαγδάτης, Τό μβτάδι τό

- τΆ-ώ„ΆώΆΆ.:.';;'ά
' σ μη I >, h <t ιστιηΛ·/. 

όςυ”μ«Α ι Α’ν
: vw<iv ·

Κάΐβσήατιχου ήσυμπΧρΟωνονσίΫ 
ί ι'βρί' 2®ί(fttefftw δίattf ίέί; Άοΐ 
'φήτιήΑ<Γώδ&ος;Μ1ί·τ®Αβχή- 
■ , -> >υ υ
-,··ν. · · .. ή:

‘To.najo.y.- κατ*α.ήτΛτ'ΐ·Χηΐ’' 
γνωσ$,έν κότΓφ^^-εή ίιμΓάιί- 
ϊ® ϊ λου,μ.^ή<ήίτΑή,χάΙ' ίπ,έκυήϊδ- 
•|rt'xajii ·, τήν. αυνεδρίίχΛν"ίων! 
μέΧώΛκαΙ, ‘Ιδρυτών μαΰίΜ tv 
,ήήΑήναίς καί έν τφ, fit της δδοΰ 
'Snxp'cixovc «ρι#. '21' γοαφεί», 
λόβ ΔίκηγΗρσυ κ, ’Avteiviovi 
*1.» ewfjlfov
'οήμερον, Λά 1()ην Ββχάτήν. Δβ 
κεμβρίρυ 1956 έτους καί ώραν 8η.' 
εσπερινήν, 'υΒογρίίφετβι. δέ "(»5, 
δ,τεται.'-"·- ' ·" ’ ' ' ' - >, :

-01ΙΑΡΧΤΑΙ, -...... λ

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
; ΣΥΝΕΧΕΙΑ '& τάς 1ης σίλίδος - ' 

δρισΟή ίνοριακή έπιτροπή ix 
Λιβησι.ανδν ή'δποίανά διάχει- 
ρίζβται τάς Λπράξος τής έκ- 
χλησίας και 'νά Ιχη ώς έκ του-’ 

•τρυ τήν δυνατότητα νά προσλά- 
6η καί νά'.'μιββοδοτήση ίβρία διά; 
τό χωριό, Γ^-°®ν άφορβ τά δι- 
καιώματα. Λής Μονής iftl τών 
ίίσπράξεων τής έκκλησίας δέχον- 

,ται νά παραχωρήσουν'ίξ. δλοχλή- 
ραυ τάς εισπράξεις τών πανηγύ^ 
ρεών βίς αδτήν.'. ΙΙαραχάλίίτΛ 
δ ’Αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλά-’ 
δρς κ. -' ΐώρόβίος 8'πως Ιπίμβη 
καί τακτοποιήση τά ταχύτερον 
τά State1» τοΟτο' αίτημα» '.ή
t ΔΙΟΝ» ΚΑΛΑΦΑΤΗΝ . ’ 

. ίήμερον ‘ φιβ^ονγίζει. εΐζ ίήν 
βχεψιν μας "ή ίϊγενική. μορφή 
τοίί. 'μεγάλου.,' άΧτρόυϊστδΰ καϊ 
άνίίρωπισϊοΰ," τδ'ΰΐξόχου ίερβωή 
•ναι καλοΐΐ Χοιστ'ιανΟΰ, του ίει·· 
μνήΛου Διονυσίου Καλαφάτη. 
'Yfiij'Qte ό πρώτος Πρόεδράς tot· 
Παλλυκίου ■ Συλλόγου,' ’ϊβρμδί 
^υμ^α.ραβτάιιις των σνμπαΥριω" 
wr μά< τοής όποίόυςπρϊκίλΟ? 
τρόπώ; ,εΰήργέτήσΕν καί αΚρώή 
το; σ,υμπρλίτης μας 6 δκοίοφίι' 
φρόντίον διϊ. ήμας ’xatiT - τήν 
πρό&^γήν' μάς έΐς,'τήν “Ελλά-* 
δα, .01 ^ΜάκρήνοΙ Χα’ί 0t Αχβψ 
σια vol!" β πο καλύπτονται _ χΐέί ΰς 
γγώάθΑν^ή^^βΑΐ^άνήμήίΤάνζ 
‘Η Μ.άκήη'4α''|φΐέο'ίοα|. είς kqj- 
αεχήήφιίΐλα τής, .πολλά διά' τήν 
,δρασίν τρύ τόάον ώξ 1βήέ®·ς Kata 
Κ ί 7 . b'l’VK- -·1< 'ίκ / > Ό ' ' 
τόυ alia'και ωςkctlQflΧρ,ιστιά·;
Υ<ή71
θ' .'·1ΒΛ-ΗΤΙ»0Β r R®·ΚΕΑ1: 
'ΥΒΑΚΡΗ®.· , ; ·
α·ΕΙς·"τήν. Νέαν „Μάκ®-τΐγ <χ«ο 

roil· 1·Ι46 taptHfi, .Ποδοσφαιοώ 
κος - Αθλητικός "Ομιλος ύπρ-τήν. 
έπΛ»Μ|ΐί°ν· ΕΟΚΙΚΟΣ -ό -όποιος 
διαρκώ; ·επιτυγχάνει, και: νέας 
προόδους; ’Έχει -αχημ.α«σε.ι·- I- 
αχνράν ποδσσφαιριχήν, ό,μάδα ή

>’· Τ;'λ? ΓΛ'\ - : · · “ - ' ’ *" -' ■
Ι.. ,«O»re χρ-βν ιητβδε. χάβίμ atwp .wfis «ρ#4»ο* ,χ^ί,Α? ίατι τδκ ονχ- 
/ . ffgA^ena,,· «Π* ierogias- φιά-να*' χάριν Hal :rov μή, Itjihjs, βν&φ 
C ■ MagecJoWifva ί, ήλ <5 χρόνος olSs yewav ·ίτ’ήήΛ· ίήορία,ν, μίναν Si 
ί ■■ 1 f»aa»· w.-.- jiHi laiovbair - ‘φβ/ν-ηΐ" -Mai xal itabcgSatov
i - .-' ·; St* άσϊβ'§άνϊ«>#·ΆϊΑνβ»ν4.’.’- ■' ’

- '(Γεωρ Φραντξή Χρονικόν)

,’Ι ’’ΗΊστορίά της έλλήνικώτάτης' 
Λυκίας, μή άμριροΰσης νά έπι-: 
Siijg πρδάωπα καί Ινγα άξια εύ
φημου μνΜ,ας καί ΌάυμασμοΟ, μί-' 
νει Ανεξερεύνητος. Ούδείς τών fx' 
Λυκίας λογί.ΐι» ' ίγράψέ ' τι.. περί' 
αύτής'καΓΚΟτ» -’πίηλο-ς" -|1ϋβτη« 
ρίαυ χαλύπ-tti τά χατ’αδτήν". WE- 

■ γράψε πβρί' λίδησιανής διαλέκτου- 
ύ,ς τούς Βατταρισμούς του .6 άοί- 
διμος διδάσκαλος Λεδησίου - Μά
κρης Μιχαήλ Μουσαίος καί έδη- 
μοσίβυσεν βίς τίν «Ξενοφάνη» πε
ριοδικόν τοΟ Μικρασιατικού Συλ
λόγου «’Ανατολή» ■- άρκετάς έπι ’ 
γραφάς πού πβρισυνίλέξεν ό άεί- 
μνηστός διδάσκαλος Καστελλορί- 
ζβυ Άχιλλεύς, Σπυρ. Διαμάντά 
ρας Λτά τά άρχαΐα μνημεία τών 
πόλεων τής.’Ανατολικής λυκίας. 
’Αλλά τά όλίγα αύιά δέν ρίπτουν 
ούδ’ άμυδρόν φώς είς τήν ζωήν 
χαΐ τόν πολιτισμόν" τής Λυκίας, 
ούδ’ άποτελοΟν έστω καϊ σκιά- 

•γραφίαν τής ίστορίας τοΟ τόπου. 
Οί άλησμόνητοι ούτοι .διδάσκαλοι, 
ήσαν ,Λ μ«λ*ον άρμόδιοι νά γρά·’ 
ψουν περί Λυκίας καί νά περισω 
σδυν τάς άνά τό ατίμα τοΟ λαοΟ' 
napMatu *α,1 τδν λβογρχφικδν 
πλούτον της. ’ϊπήρχον άχόμη καί 
άλλοι^ών καάάλλ'ήλόίίρόι όί ά- 
λησμόνητρι διδάσκαλοι Λιβησίου 
Κυριάκός Τσακίρης, Παπά Γρη- 
γόβ'ςόςίΤσαχίρης, Χρι4<ό$. Κ-Πα- 

κα> 4 ιατρός. Β»1λ.
Σαράφης — διΛ νή ίξΐαρρσοίΛή 
τδγ-^πουδαό ρ'όλ^χ,,'πήδ ΙπαΟ 
ξο.ή-ί»6α-·:ίί|.τήϊ.ά> atam 
8ύγ«νή-«'1'- Afi4|«psV ·

δρομίαν τής 'Φυλής,' άλλά δεν τΑ 
<Λραξαν.'λλ -β -■■' ή - ' ■ --

Δέν έγραψαν, ώς μή (οφείλε, 
τήν έν τψ'Ελλαδϊκφ χύκλφ τρο- 
χΐ'άν’τής Λσχίάς,Γβώς ορρωδοΟντίς·' 
πρά τοΟ έγχειρήματος, τό. 'όποιον 
άπήτει κ®1 -σΟγγραφικί μίσαβολ-- 
λά 'καί κόπον ού σμικρΐν/Ίσωςμή

άκμής καί ,δυνάμεως της Λυκίας 
•καϊ' τής μέγάλης συμβολής της 
Λς-’τήν έξίλιξιν - καί ’ χραταίωσ» 
τής Ιλλη'Μκής'φυλής -βίς τά νοτιο-, 
’δοτικά βάράλι-α '-τοΟ- Αιγαίου, «ίς 
ίτών- κόμβον συγκοινωνιών .χωρων ' 
καί φυλών, «ί δ.ποίαι διεδρβμά- 
Υισαί· σκουδάϊον ·|μπορ£κδν,.μκί 
ΙκπολιχΕστικέιν ρόλον- είς τήν Λ- 
κάνην τής Μεσογείου, Οΰτω ίπί 

,’τάς 6-λίγα; καί πτωχάς πηγάς -που. 
είχα Απ’ δψει μου—διότι συσττμ 
ματίκδς Λ·χΙ '-έμπίριστατωμένως 
,οδδβϊς έγραψε ;περΐ Λ-κΩφ καΐ 
"δσα τυχόν έγραψάν δέν περιεσώ-' 
θήσαν—-συνετελέσθη ή παροΟσα- 
Αξεικόνισις και διάτβηωίΕξϊτής 
'.'Λ'ύκίάΓ 'ΙΙρδσβπάβησΙ’Όΐ'Λλίον 
αί «Βήσεις καί τά γραφ<όμ«ν«. , , · , ' ' Γ · αί «ίόησεις καί τα γραφόμεναέχοντες τά μέσα νά έπισκεφθοΟν I μου πε<1 Λυχίάς νά είναι fapt- ·

£ττε τΛ Trr>t ι ·?/γκ» ττΑΐεΐΛ -ν/Ο ' τ*4 λ/ι.ι-.' ‘ ? ’ *

e<soCi 1O&ο®Τ<Λ ίΐροεήοος 
Όμίλου είνβιο κ._Μιχαήλ.Βαβή 
Τ?Γαίι^γ»ίίννης, *Αντίπρόεδρος 5 
'Urjjif,' .Κουλής, Τ«ΐή *Αρ^η- 
ήδς ο κ. Κυριόος,ήβταΑογϊίίν- 
ντ)5· ««Ι-άνακληρώμάτίκδίτ ό κ 
·Μϊήφήλ'·*Κ'&λΐτ|ή;Γ'φαμιιατευς 
Αί'Γ Έμήίδν.ήΝΛ. ήΚ«ήαγ«&(»-' 
,γίου. ’Γ ;.,■ μ ή.-'ιϊ>'-Ά;'

ις- ,ερι .βννεχε-ϊς- 'ς,νναν- 
ίτήίτεΐίήφ Irf'ZW·^' όμνίδαςε Τήχ 
Κύρια λην. 19^5-5,7 σμνηντήθή μέ 
τήν Δά|αχ,--Αν1β«Λ6λβω5,«βι A ' 
.νίκησεν·μέ 1 0. ’Τήν τρίτη» ·21.-

ημέραν "'τής'ΐΟΛίκή':-rtrivip 
γΰρέώς μέ τήν."Ενώσι,ν ΧαΧ/ίη* 
φόνος και ενίκησεν επίσης μέ 5-0, ’

Ini τόπου τάς πόλεις καΟτά χω 
μία, διά νά- συλήΐξουν τό δλιχόν, 
§ θά παρείχον αί παραδόσεις, αί. 
έπινραφαί καί τά άρχαΐα μνη-, 
μιΐα. ’Ίσως, μή γνωρίζοντες ξέ- 
νάς (γλώσσας -διά νά άρυοβοΟν, 
δ. τι περί Λυκίας έγραψαν οί·,ξέ- 
νοι περιηγηταί. χαί άρχαιολόγοι, 
έπιακίφθέντβς αδτήν βίς διαφό
ρους περιόδους. ’Ίσως μή έχον- 
τες προχείρους τάς πηγάς τ®ν 
άρχαίων, διά νά άρυσθοΟν δ,τι 
περί Λυκίας έγραψαν, ή τά μέ
σα, διά νά προμηθευθοΟν τά συγ
γράμματα των καί φωτςρθοΟν έξ 
αδτάν. “Ισως μή δ'ίδοντες τήν δί·, 
ουσαν προσοχήν καί σημασίαν αϊς 
τάς δέουσας φωτοδόλους πηγάς’ 
—Αρχαιολογίαν καί λαογραφί
αν—αί δποίαι ώ; Λροβολίϊς ρί- 

’πτοί® τδ φ®ς των -πρός έρευναν 
καί μβλέτην ·;τής-'*ίστορί«ξ' κΛ«· 
τόπου. "Ισως -τέλος—δ καϊ. τό 6ί ·- 

'6αιότ«ρον·—Βιαβέτοντίτ «Λσαντ,ή; 
'ζωής καΙ- ΊβΟ ’ -πνεύματός των, h-i 
μάδ*. «ίς. τήν διαπαιδαγώγησήν· 

?τής·|Ν«.Όλ®ί!»ς μ·
τής κηι,ιω'ί-νς δί'> Mk»o» τόν ναι·

•ρδ» νά άσχοληβοΟν 
βόν,Άίρασέχόντβϊ- κ«?· σφυρηλ#' 
τόδντες τό %5ελπι ρίλλον., ”vfu 
δέ ΦΙν -- Ιπραξανι. οί· -φ ®m»ol. .<5§ηγ 
γρΡχαί'-τόσάι δλ-αι-φ'Λι» ι*®ί. διά* 
νόιαι - w'iua|i4v(«w - έθνχποσ Φχ' 
λων διδασκάλων καί 1®·τρΒ», ·&φ_ 
ηδμοίρβτ-ή Λυήα τής παρφβού- 
αής.,· ·■ ίκατ’ονταίτηήίδο.' t πράττω 
ίγώ. τώρβ, ΒΛ-πληρωθή Βν -μάγο1' 
κενόν-«άΐ λάβη ή.·ΛΐΗ|κ τήν πρί , , 
πόοσαν βέσιν,τχς βίς -τήνΙστορίαν ή 
τής Ελλάδος; Τολμδ,ίργον δυξ!’ Γ 
jrsgf W’wlp | wt W »> w r <· V Λ w -^X· ·<^· p·': τ ’( ■ Ο- ' 'I ' JUt-WI*· J*V V IS wv » Ί » «·
σβενή'-Τράφίδα καί Η «τωχά σνγ Λ φιανη Αοΰ φιήο«'-τοι>:' ;

6ή,· διά νά-Χκτασιή τό πόνημα· 
τοΰτοάπά κριτικής άπόψτως κατά 
τό δυνατόν άξιόπιστόν ν«ί άπο· 
ττλέση. μτγίστην συμβολήν διά 
τήν Ιστορίβ» χβΐ άρχαιήλογίαν- 
τής Λυκίας Πρίς τΟΟτο έξήλβγξα 
τά υλικόν "τής ' βόγγρ^φής, τό 6- 
ποϊον έπί σειράν ίτών περισυνέ- 
λέγα καί συνεπλήρωσα αδτά έπί 
τή βάσει τών τελευταίων-δεδομέ- 
μων τής έπιστήμης καί τών σχε- 

’>κί5ς περί Λυκίας γραφ-έντων 6πΑ 
ήμετέρων σοφών είς τήν Μ. Έλ-,- 
ληνικήν ■ Ί$γκυκχοπαιδεί.αν χαί 
τά’Εγκυκλοπαιδικόν λίξικόν, τεύς 
όποιους ίκ καθήάοντός· πράς 
■άκριβολογί» είχον 6π8 5ψιν «I, 
attV£foultuii|wj(v. ■ - ή- '·. ■ ;

Ή fowpia τής λαμπρές κδ" 
: τής γωνίας τής ίλληνιχής -'πατρί-ί 
δβς- β'ά ’ ήτβ.πληρβστέρα; ϊν αυν«4Α 
δεύετο μέ τήν λαογραφίαν καί 
Λεζικογραφ^ν-της, Έάν in*a-

• ..... .. ~..._ ____ __

■π «ι wuo!

χερίς, Οτιϊέ^χεφ® ·μέ,χήν.-<ί··

γραφικά φέσα . ποό·. ,διαβέτώι,Άά 
άνααύρ®' τόν' πέπλον -πού' αχεπά·,' 
ξει- -τήν δοξασμένη» . αΛτήν ΙΜη· 
νικήν γήν” κ«! ς-π-ρώτος έγώ νά 
δώ.σ» διά τής .παρρ,ήυ,ήζί,βϋγγρα.; 
φήςϊμιά άνάγλυφον είκόνα τής

■ ' ·Λ«ό »ήν owU»H»
••pt» Mxyilf» TN. 7'«β>ί/υ«

·,. x)’ta- .fiTT-** .« fi

Ήΐ τιμή τιμή δέγ-εχ?ι καί χβ-ή 
ράα τον. πο.ύ--τήν βχβι.-,·-, . .. ,.:

taΦ—Λ-π 
. ζ^πδ, π<’^ .’είσαι, λουλσυδακινή; 
ΙόΛΐοό'διαβόλου τό κ'ήπ<Λ“*2υ-ί

'“-'Οπωχει '·ϋήν-·'·4ττοΐ»μ.ουίήν τά · 
ήιδρμά ,·0®ιιρ&α, ,, ■- ·. ,;· ί«;

_; Άπροσκάλερτρυς. , ,γάϊβαρρ,ς· 
στονν χονβ&ρι' δόν ■πρέηβ.ι,, 

Σ====^~^^
'^”*Ε··/Μμίν το.ννή μάνα τοΰ . να ·

- --- - ---- r--
■ · Ίκβι,ποΰ δέν .σέ'art^eybVV .γΑ, 

μήν άναμάς, ,.■. ·. ί .
, ,. , ' ,,, . ή* ," 'ή ' γ

i-’Hgo) ρβήνόυ τήν σράτταν μοίι ' 
'κι* ή 'κάττα'τήν νόνράν,σάίμ '



ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΗΣΙ

4

Όταν «ΑηβίίΒ · β< W* 
ίΜβυβές I *... .......... ‘....

. . Καί

' "«ijtos τό 
Καί κυρίως

, Καί μικρή 
σερό νερό, 

: Ιξαιρετικά ιΦυκιά «οΟ tiaMxpt^eO;
1 . teal δλίγοι ·ί4 *Af»»«><·

ίβΐβ άργοΟοβν Αλλά Λ μαθηταΐ μέ 
: 1 ■ τούς δασκάλονς «ωντβταγμένΐΜ κατά

τετράδας «ά τραγουδώντας

Λ· «λ| »»>»««»»

ή»

Ό Μ^Ιβς μδς Ιφ·β.«· Τ »

κα! διάφορα άλλα 8 0νικά θούρια 
πήγαιναν καί αύτοί στήν έξοχή. *Ερ-

σιοΟτο μέ τάς λαϊκάς παραδόσεις, 
παροιμίες, τραγούδια, μοιρολό- 
για, παραμύθια, δεισιδαιμονίες, 
προλήψεις, γλωσσικόν ϊδιωματι- 
σμόν καί λαογραφικόν θησαυρόν 
τών δύο κυριωτίρων πόλεων τής 
Λυκίας, Λεβησίοΰ καί Καστελλο- 
ρίζου. Ό λαο γραφικός τούτων θη-' 
σαυρός είναι πλούσιος καί δέν 
πρέπει νά χαθή" σώζεται είς τό 
στόμα τού λαού καί δή τών γερον- 
τοτερων καί τδν κα -
θρίπτην, δπου καθρεπτίζεται ή 
ψυχική δύναμις, ή ηβική εύρω- 
στία, ή πνευματική · άνθηρότης 
καί ό βαθμός τού πολιτισμού τού 
ΛυκιακοΟ λαού. ’Απαρχήν τοΟ 
έθνικού τούτου έργου, τής περι
συλλογής τού λάογραφικού πλού
του τής Λυκίας, έκαμα τφ 1909, 
δημοσιεύσω si¥ τή, Σμυρναϊκήν 
έφημερίδα «Πρόοδος» τού μακα
ρίτου συμπολίτου μας Λαζάρου 
Σταματιάδου «τά ήθη καί Ιθιμα 
Λεβησίοΰ έν σχέσει καί παραλ- 
ϊηλισμφ πρός τά Κυπριακά». Δέν 
Ιβυνίχισζ τήν προβπ>«ε<αν ταύ 
την, διότι ό μ. Λάμέρας, εύγενές 
τέκναν τής Λυκίας, άνέλαβε νά· 
fipi είς πέρας τήν έργασίαν ταύ- 
την. Περιορίζομαι ή§η είς τήν 
ίστρριογραφίαν τής Λυκίας, πλη
ρούσαν δυσαναπλήρωτον κενόν καί 
εύχήν τών Λυκίων τόσων γενεών. 
‘Αποτελεί δ* αδτη συμπλήρωμα 
καί άνάπτυξιν τών δσων έγραψα; 
είς σειράν άρθρων ύπό τόν τίτλον 
«ΈΛ ~

nil ΛηγΛίναν «τόν *®ί **|*ί· 
ξΒ» τήν fhthav μέ αοτιά,
ttol *<Ι «β«»#·Αβν· *Λι-
g®t γιά νά «tow Λ
δροοο Η^ρες καί Υνναέκες τις πει
ράζατε γιά νά άς άναγΜέβ»νν νά 
μιλήσουν.

Πέποινα, Μάρ Χρυσή, Μάρ

S imt νιράν;
Άλλαμένη μέ τά καλά σου ;
Εκείνη μιλιάν, ταιμουδιά, έφθα

νε τέλος οιΑ «win τής πεθεράς καί 
μόλις έμπαινε ot& κατώφλι έάν δέν 
ίής έπαιρναν άπ’ τόν ώμο τήν βυτΐ*

Ms
βΆμ

μέ tw»*k *&Q’ Τ~ 
wfe««u Λβφϊδβς, «ο*·
Ϊτή, κουφΙης «αί άλλα. Τρεύγοννας

> γιά « ωϋ«ι «μ, ή άρραβωνια- 
αμενη δ**ωσν «ΰριακε οΛ όρύμΟ 
wi tow* MB μιά 'g♦·ftά'γ.Mλw®ι·l· 
(έ«Λ λεγόεμνί «ό περιεχόμενο τής 
βυτίνας) καί πολλές φορές φ άνανε 
βτό σπίτι τους σχεδόν μi άδειες τις 
βντίνες καί ίτβι τέλειε» νε ή πρωτβ- 
μαγιά. ί

aho Ten Kumm ται sYAAorsm |
*e»wff ewf^ittei ί» Λ|' 
»ια©α>«φ>4τ«ν, (Jt Ww 
λογο» θεά ϊήν
bowtie» «Λ fwyilw «κ»!, 
Kawl «wfaiw
κατά τόπους ανμπολΐται μαι; vi

μί Βίαΐ’ιΛγ ?άς· 8ι> 
¥άμ«4ς.

‘AflpHpwta w& ·ν,ΓΧειΟκ

*Η Ι1> ΔΐΜ«οΰβα Ί^τροπή 
t®f Συλλόγου μας τών 4®ιπ«· 
χοΰ Μαπρηνβν καί Αφηβιανών 
<Ή Τελμΐ|Μύς»ι άνμκοινοΐ τά

peg tttwg te uSr Mateiwivwv 
»t< Ae«««e«va w< ΑΙγΑί® 
μάς έρωχοΰν Iv κατόπιν τής t- 
Je&sBt WwotjMJg ΣΛΪό*
γου, «tftai νά ΒιαγραφΛν 
τούς mswotk Συλλόγους είς 
τούς θποίους είναι μέλη, γνω· 
στοποιοΰμεντά κάτωθι: ’Ο Σύλ
λογός μας περιλαμβάνει ώς μέλη 
cd «vrolu» τών Μαπρητών ικ^Ι

νβΐς νά τού λέγουν χαρακτηριστικά 
«πρέ βν άμίλητον νερόν ήπιες ;» 

ΑΓΓΚΑΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ.
(Ζακχαίος)

195Τ καί ώραν 1Β π.μ, είς ti 
iv Δραπετσώνι κινηματοθέατρο* 
«ΑΣΤΗΡ» θά τβλέση Αρχαιρε
σίας 6 Ικβϊ Σύλλογος βιηβαϊ®*» 
ηίτώ^μας Ένωσις Ιίαχρηνών

Μ ΙΟΠ ΤΗΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Έν σχέσει μί τούς τελευταί

ους καταστρεπτικούς ' σεισμούς 
τής Μάκρης καί τό σχετικόν είς 
τδ πρόηγοίμενον φύλλον άρθρί- 
δτόν μας <5 διδάσκαλος i. Αδγε-

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
' ΦΙΛΟΝ KAI ΙΥΝΕΡΓΑΤΟΝ

Εύχαριστοΰμεν θερμώς Sva I- 
καστον έκ τών κατωτέρω άνα 
γραφόμενων συμπολιτών μας διά 
τάς προσπάθειας τάς όποίας κα 
τέβαλλον βιά τήν διάδοσιν τή; 
«Μάκρης» καί έν γένει τήν Ιπι-: 
ωμίαν τών σκοπών τοϋ Σύλλο
γο* μας: *

ύς κ.κ. Νικόλαον Έμμ. 
Καραγεωργίου κάΐ Μιχ. Βασ. 
Τσακιργιάννην κατοίκους Νέας 
Μάκρης. 1

— Τόν Σεβαστόν Διδάσκαλον 
χ. Αυγερινόν Πανηγύρην κάτοι
κον Έλευσΐνος.

— Τόν φίλτατον κ Κων)νον 
Πλατανάκην κάτοικον Ίεραπέ- 
τρας Κρητης. ' /

— Τόν άγαπητόν κ. ΠαναΒ 
Εξηντάρην κάτοικον Άμφίσ- 
σης. · ' ' ' Μ ... .

ρινδς Πανηγύρης μάς γράφβι τά 
ίξής:

— Παρόμοιος σεισμός έκλόνισε 
τήν περιοχήν τής Μάκρης καί 
κατά τό 1891 όπότε οί κάτοικοι 
τοΟ Λιβησίου ίπ* άρκετόν ίμε 
ναν δπό σκηνάς, αί μετασεισμι 
καί δέ δονήσεις έξηκολούθησάν 
έπί διοίαν περίπου.

Τό έπίκεντρον τοΟ σεισμού ήτο 
είς τδ άνατολικώς τού Λιβησίου 
δρος «Κράγος» τό ύπδ τών Τούρ
κων καλούμενον «Μέντος-Ντάγ» 
δπό δέ τών Αιβησιανών «βουνό 
τοΟ Άη - Κατακαλμάζη», Κατά 
τόν σεισμόν έκ ΐνον ή ράχις τοΟ 
δρους είς ίκανήν Ικτασιν άπεκό 
πη καί st βράχοι κατωλίσθησαν 
«ίς τήν παραλίαν τής Καταράκτης 
(καταράκιου ό όποιος έκίνει τόν 
ύδρόμυλον τοΟ συμπολίτου μας 
Τζαφάρη). Τούς βράχους έκεί- 
νους είδεν ίδίοις δμμασιν δ γρά- 
φων. *Η δέ πλευρά τού δρους 
κατά τδ μέρος έκείνο έμενε καί 
θά μέν·| άσφαλώς γυμνή καί λευ- 
^άζουσα.

I
 Αιτία τών σεισμών τούτων
ναι τό ύπό τδ δρος έσβεσμένον 
ήδη ήφαίστειον τό όποιον ή Ελ
ληνική Μυθολογία έχαρακτήρι- 
σεν ώς τό Οηρίβν «Χ(μ«ιρ«» πού 
έξέπεμπε φλόγας άπό τδ στόμα..

Ιθος άσφαλώς θά σάς «ίναί;

Ή άνομασία «Άης * Κατακελ- 
μίζης» προήλθεν άπό παράδοσήν. 
πολύ ένδιαφέρουσαν πού πρέπει 
νά περιληφθή ε?ς τήν λ«ογρ®· 
φί». . ,

Μέ Αγάπην
AWB02 IIANHFYBH2

καί δν κατοικούν καί βκοπόνϊ- 
χβι τήν σύνδεσιν αύτών. Ιϊρδς 
τοϋτο, δπως προβλέπει τό Κα 
ταστατικόν του, <ΛχΙ μόνον θά 
συνερχασθή μέτούς Υπάρχοντας 
ήΛη τοπικούς Συλλόγους συμ 
πατριωτών μας άλλά θά 18ρύ®η 
καί δσον τό δυνατόν περισσο
τέρους άκόμη Συλλόγους δπ©υ

‘Apxaipcciai καί αν,. Αίγα. Λ»

Τήν Κυριακήν 2αν ‘Ιουνίου 
195Τ τελεί έπίσης Αρχαιρεσίας 
είς τά έν Αίγάλεω γραφεία του 
4 Ικεϊ Σύλλογος συμπολιτών μας 
εΝέα Μάκρη» και καλεΐ Μβης 
τά μέλη του δπως παραστοϋν.

Η ΝΈΑ ΙΕΤΟΓι «

io inοριιοι της ramnimi 
ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΜΑΚΡΗΝ

Τοΰ κ. ΝΙΚΟΥ EMM ΚΑ ΡΑΓΕ^ΓΙΟΥ

‘Η Νέα Μάκρη εύρίσκεται είς 
τόν κόλπον τοϋ Μαραθώνος άπέ 
χουσα 30 χιλιόμ. άπό τών ‘Αθη
νών. Έδημιουργήθη μέσα είς ό
περα ντον δάσος περί τά 5.000 
στρέμματα περίπου μέ ποταμούς 
Ιδρώτων καί μέ μυρίους κινδυ 
νους τών πατριωιών μας.

Η πρότη σκέψις διά τήν ά- 
ποκατάστασιν καί άπαλλοτρίω- 
σιν τής τότε περιοχής άγιου Κων
σταντίνου 2υλοκερίζης Ιγένετο 
άπό τόν κ. Πανηγύρην Τσακίρ- 
γιάννην δστις Ιγνώριζε τήν «■ 
ριοχήν,τόν κ. Βασίλειον Πάνου

8(.· γεωπόνον τοϋ κτήματος Βενε- 
τσιάνου, τόν κ. ’Αντώνιον Τζι- 
ξή, τόν αείμνηστον Παπαδιονύ- 
hov Καλαφάτην, τούς κ.κ. Δα- 

μνιανόν Γεωργίου Δαμιανόν, 
(Μιλτιάδην Καλαφάτην κ.δ. ;

Πρώτοι Ιπεσκέφθησαν τήν «ί·; 
ριοχήν τής τότε δυλοκερίζης διά

να τήν Ιξετάσουν Ιάν ή το κατάλ
ληλος διά τήν άποκατάστασιν 
τών πατριωτών μας, οί Πανη-
γύρης Τσακιργιάννης καί Δα

ά τό έτος 1918, ό
λετο ϊνεονος I

τέροσπάθεια, νά καταδειχθή ή 
άλληνικότης τής ■ Μικρασίας, τήν 
όποιαν άλήθειαν άπό τά 6-άθτη 
τών αιώνων διαπιστώνουν οί λί
θοι τών σωζομένων μνημείων τ&ν; 
ήρΜ««|Λ®ν πολυπληθών πόλε
ων.

■ Μέ τήν συγγραφήν αύτήν ίκα 
νοποιώ μίαν εύγενή έπιθυμίαν καί 
προσπάθειαν έκ νεότητάς μου, I-

τίτλον· · — Τούς αγαπητούς κ.κ. Ν. 
«ίςτάς ΤΙαρασκευάν καί X. Κοντούλαν 
» καί κατοι ,(<»■”., Ν. Λιβησίου.
18, ό - Τον φίλτατον κ. ΦάνηνΚο ·

«iwmv W-i 
δου καί τόν xBloMm ’’ Kern 
μυδδν κάτοικον ωσαύτως.

ώς τοιαΟτα θά κεντρίζουν καί αύ
τήν tl| τάς σκέψης καί πράξεις 
της. Λ γνωρίση ίκΐ πλέον ή 
Νέα τών Λυκίων Γενεά τά Ιστο
ρικά πρόσωπα καί τά αίτια, πού 
3«νί«ι»« ·1< τήν ΑρχΑν ·4ικ^

μιανός Γ. Δαμιανός, οϊτινες καί 
διεννκτέρευσαν είς τό Μετόχι. 
Ός πρός τόν τρόπον τής <>λ,. 
καταστάσεως τών πατριωτών μτ ■;

λαφάτη, διό» ό μέν Διον «w. 
Καλαφάτης ήθελεν ήμιασί^γ- 
έγκατάστασιν μέ πολύ περισσ·. 
τέρας οίκογενείας, ό Sf ‘4 cr«; 
ΤζΛής δπέμενεν τά γ(νη άνα ■ 
τική έγκατάστασις μέ ΰλιγω. > 
ρας οίκογενείας. Τελικώ; - 
έπεκράτησεν ήάποψις τοϋ'Αν. 
Τζιζή καί κατηρτίσθη ό κατά
λογος τώτ οίκογενείνη αΪΛνβς 
ήθελον άποκατασταθϋ ίίγι«»’> 
κώς, 4 όποιος έχει «»'

•Δ^ό·

r A

Μ

Β -

Λυκιακής γής τήν ιστορίαν τής 
iwpUtog των—καί μίαν δφολήν 

«πρός τά άθάνατα τής Λυκίας τέ
κνα. εά όποία άνασύρω έκ τής 

- Λήβης. Δίδ« συγχρόνως δλικόν 
.’καί άφορμήν ·ίς άλλους νά γρά
ψουν καί διεξοδικω
τέραν τήν Ιστορίαν τής πατρίδας 
μας καί Λζ τήν Λυκιακήν νεο
λαίαν δίδαγμα χρήσιμον είς τήν# 
ζωήν τυ> Μελετώσα ή εδτλπις 
νεολαία τής Λυκίας τήν ιστορίαν 
τήξ πατρίδος της, θά ίδη όποίαν 
καί όπόσην ίεράν κληρονομιάν 
παρίλαδε, τήν όποίαν <χ« ίεράν 
δποχρέωσιν νά σεδασθή καί δια-, 
φυλάξη.θάϊί τριωτι-
σμός, ό ήρωϊσμός, ή αύτοθυσία 
καί ό πρός τήν άρετήν καί πρόο
δον έρως τών προγόνων μας ή σαν 
νΛ «Αγενέστερα κίνητρα τών Μ-, 
γ» καί ϊργιβν τών Λυκίων καί'

ματίσαντα ίθνικόν καί μορφωτι
κόν ρόλον «ί< τήν έποχήν μας. 
Καί τούς μέν προγόνους θά γ·- 
psrfpi, τούς δέ συγχρόνους θά ·δ - 
λογή, διατηρούσα άσβεστον τήν 
άνάμνησιν δλων καί Ιχουσα 4fcj" 
γόγ τήξ ζ«ή< , βί«». ^α? τή*
iptow των. ;; · : ·

'Άφι·ρ4ν<«> <1 «όνημβ ?οβτβ 
όπό τήν έπιγραφήν. «Ή άρχαία 
καί σύγχρονος Λυκία» είς μνή
μην τών 8ι8««άλ·ν καί έθνομαρ- 
τύρων Λυκίας. μέ τήν πίστιν,δτι 
αί προαπάθτιαι τών πρώτων καί 
ή ιέρων δέν β* ά-
ποδοΟν είς μάχην, άλλά θά άπο- 
δώσουν έν καιρφ τό περιπόθητον 
άγαθόν παντός Λυκίου, Βιί τό ό
ποιον είργάσθησαν ΙπΙ γενεάς 
γενεών φάλαγγες ήρώων καί μου- 
σολήπτων μαρτύρων.

Ην Χίφ Ίουιίυυ JW8 
:-:ΑΒ. ΠΙΕΧΛΛΙΜΙΤ

,ήΛΑΡΟΗΜΑΒΙΒΟΜΓ-
Είναι τόσος μεγάλος ό ίνθου- 

σιασμός τ πατριωτών μας 
είς δλας τάς έπαρχίας δπου 1γ· 
κατεστάθησαν όμαδικώς καί τοι- 
αυτη ή άπήχησις έκ τής άναλη- 
φθείσης πρωτοβουλίας μας ώστε 
άμέσως Ιζήτησαν όδηγίας >«ά 
τήν δργΜνωσιν τοπικών «αράρ-

• *0 JMBtoyef 44i>gyar«&vM i«4

JHr^yow at artrair mw 
φορε/e»*. Τ«πύ «ίοφτυρ/ον fiun* 

i«. 35,„.
«νμμ*τοχ<ς μέχρι

»»f τσιφ κ. μ. . anwiw 
ί. Jomefcow 21
67-658, IM» r«m«e e*· 
p4OT«xU»f 39, ttjl. 015.2B7 
’A^fjvai. ΣΜνφνόν
ΚαΛοκα·β«νορ 84 Agaxete&v» 

468-176.

θά άποστείλωμεν λεπτομερείς 
δδηγίας A’»t η> οργάνωσιν τών 
παραρτημάτων. Έν γενικαϊς μό
νον γραμμαϊς σημειοϋμεν ένταϋ - 
θα 8τι δέν χρειάζεται καμμιά άλ
λη διατύπωσις Διά τήν Ιγγρα- 
φήν Α; μέλους παρά μόνον ή άϊ· 
τηβις συνοθευομένη δπό τό δι
καίωμα έγγραφης 1κ δρχ. 10. 
Έν συνεχείφ τά έγγραφόμενα 
μέλη τοΰ Συλλόγου θά έκλέγουν 
μίαν ΙήιεΜί ή 7μελή Τοπικήν Ε
πιτροπήν ή όποία θά άντιπρο- 
eeS«i«fl «ίίτά καί ‘τήν' Επι
τροπήν αύτήν θά άνατίθεται δΓ 
άποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου ή Ικπροσώ- 
πησις αύτοϋ είς τήν πόλιν ή τό 
χ,ωρίβ* των. ‘Από τό ίπόμβνάν 
θά άρχίσωμεν τήν δημοσίευσιν 
τών κατά τόπους ΈβτοοΜδν

θως:
Όνομβ«Η«»μ»ν Apofc®» 

Μίας Μί^ής,ί
■«βρμάχης,: ΠαΛός *Afiw«if, 
Δέσποινα Άλικάρη ή Μαγγίνα, 
Χρυοάνθη Βοραν»ζίί,· *Ι·Α*· 
Βαξάνας, ΒβοΒβιος Γβζίτβί, 
Κβτν)*θς ■ Γβ«ρ. Δβμνιανόί,ΜιΙ· 
Γεωρ. Δαμνιανός, Βεροϋλα Δη· 
μοβ. Α«μ»βνοΒ, Πανβγ«»ηκ 
Δβλφσαΐθς, ’Avwev.r^f, Δβ-

Μαρία ΚνπραΙΑι 1 .wwu 
Ίωαννίδου, Αύγονστή. K-ipr·' 
τζής; Βασίλειος Νιχ «όλ’.«ν. 
Δέσποινα Κρ·υμ<Ηδαλ'< <>»*»’ 
νος Κουλούκουσας, ΜιΑ μή' 
κουζας, Βαβίλ. Κορωναΐτ 
Κάκος, $ημ. Καραγιάνντ 
Νικ. Κάλλιας< Νι« Hu.M ' ’ 
λης, ‘Ιωάν. Καραγιάννης, ......
Καραγεωργίου, Μαρίας Λ 
Κάλλια, Μιχ.Καραβασίλης, Aon-' 
κάς Καλαϊτζής, Παντελής Κα- 
ραντζδς, Κων. Κεπέσης, Χρυ-' 
οή Σωτηρίου, 'Χρυβη Κ"αφ·ν|'ίί. 
' (Σΰνέχείά δνομίέών ΆάΙ

τοϋ Ιστορικού είς τό<πόμ«νρν) '

#Ai5«rt« -rip «·ΑΚ|®1<» 
ατήν βιβλιοθήκη ««<; Κ* · 
ναι τθ καλύτερο Ινθύιμιο 

γιά τά παιδιά αας.
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Κΐμ«θα ίδιαιτίβαν ονγχ»Μΐνημί~ μαοί' <μη 
νοι ίηό rag ίκδηλώσεlf i τΛν αυμ- δάς μας Ifgat 
nolnSv’, 
βάν^ννΰτ

να) 8Γ ένός λε

ϊθί»ξ «Ωραίους ακοηοΰ; toils 
; β»θίο«ς περιλαμβάνει. τά Κα

αστ«««όν w®->»114yow καί
*Λ οίκονομίΗήν &-

■καοτα-κχον■ τον ^νΛΛογον και νεξαρτησίαν "J.g
■ούς -ύΛηρετεί έφη- Φροντίσουν Αοιηόν οί ggovtts

ταραδείγματα. Ilfftmn τά

EKiPOMH 10! ΝΕΟΥ ftlBHilO!
-------------------- .

Κυριακήν 1ί>ην Ίουνίου/τρέ-

OICK εσημείωαε -ττΑ-Πρη ^.-ηε-ε
αν. Σημμετέσχον οί έν Άθήναις 
συμπολΐχαι μας διώ δύο λεωφο-

δρομ
σήλθον Ακόμη οΐκογένειαι σ< , 
λιτών μας μέ δύο ιδιωτικά αύτο- 
κίνητα- s

• Ή' έκκίνησις ' έγένετο άκριβώς 
την ορισσεισαν ώραν εμπροσβεν 
τοΟ Βασιλικοί) θεάτρου ΆθηνώΥ 
δπου εΤχον συγκεντρωθεί Δλα τά 
αυτοκίνητα.

"ή διαδρομή ήταν ύπέροχος έν 
μέσω πευκόφυτο·· έκτάσεως διά 
Κηφισσιάς— Δροσιάς — Μτιογια- 
τί«>' -Μα/.οκάσαί. 'Όταν έφθά- 
σαμε είς Νέον Λιβήσι μάς είχαν 
ήδη προλάβει οί συμπατριώται 
το Γ· Γ !λ, < t σ να ι. ίοι < ο* Λ ποιοι ο υνο» 
δευόμενοί Οπό ώραιοτάτης ίδικής 
των όαχήστρας τό είχαν ρίξεΓείς 
τό γλέντι. Τούς Ακολουθήσαμε ίν 
συνεχείς καί ol έξ 'Αθηνών προ
ερχόμενοι οϊτινες συνοδευόμεθα 
ύπό της γνωστής όρχήστρρς τών 
συμπολιτών μας ‘Αδελφών Προι- 
κιοΟ, ■ ' . ;

Ή* διασκέδασις έσυνεχίσθη : έκ 
περιτροπής είς τά δύο καταντή
ματα τοΟ Ν. Λιβησίου · δπου έχο-

iltai

αία εισφορά κλπ. άλλά δς 
oaatf δαα ηεοιασότεβα μηο 
ρέί. Ό Σύλλογος στά etg&ta 
του βήματα έχει Ανάγκην καί 
τ^ς ΛββαμίΜββς ’ ένισχύσεως.

Τρίτη ϋκοχρίασις -elva 
αν/ίΛαβάβτασκ χαϊ

4 ουυΓργασίσ άέυ ιΊναι »ρ« 
iMr νά τά χεριμέναιμεν δία

Ain τρεις
*Oim ίχονν ύττοχρέα>οκ> ι»β 
βοηι^^σούν ποίκιλοτράπως χά- 
♦t;έκδ^λωσίν μας. Τό ®αο<ί- 
όειγμα τού Λγραμμάτον συματο 
λίτου μας ? δ - όηοΐος tMhjae 
καί ύχηγόρευαε αέ Άλλον , έ-

ιοτοί^ν Λς γίνει βέ I-

>χο« 
..................... ^ί··

.(·ναΛ«ό* r<»r <Φ<> 
;α·τ τήν οιίατιν χρές τό
Mofi έΛίδιώκουν. Τά 

τά διέ'Άεααν 
ιδίίον.ΗαΙ;μμέ Μβτβγάΐ®· 

·~·»,ν χίμιζαν δλίνπν th; βά· 
»ο« τϋς έαγαοίας των <ai τ|ς 

ιχαγωγίας των έκροχώρη- 
λ fat — 1 ju'* tsifisMs aiue asiY

iloi »al μίαα »ai 4
t&v Ιδρυτ&ν είναι μι-

4 έπαρχέ

τρόβλημα

Αι άποσταλ£ΐσαι νέαι /πιστολά?

It.

V

Kf 
Κ ST

t>

μας δατουδήποτε καί δν εύβΐ- 
σκωπται. ΣΓρέατει δλοι νά κα· 
τανοήαουν δτι αϋτδ τύ όποιον 

όέν είναι όυνατόν 
»d πραγματοηοιη## ofte μέ 
τήν Απασχόληαιν Αλλ’ ούτε 
χαΐ μέ τήν 1 θυσίαν · μόνον 7ό- 

ίωνμερίς jxai 'Μ 
- 'Σύλλογος βί»«* κοινόν κτήμα

• / ^ΛΛνΑ Hgiaet WW»lw#i0·· 
i t'r *!« w Αί ι έχομεν ύποχρε-

■ ’ ”· *«6«ιρ *d«0var«i tfir ηογβννή- 
των αύτίδν πνευματικ&ν μας 

ων, ύποχρεώσεις οτροσω- 
πικάς τάς άποίας ίέν ίυνάμε- 
#α νά έπιρρίπταμεν είς τούς 
®11ο / Κύποροι καΙ Άποροι, 
μορφωμένοι καί Αγράμματοι, 
γέροι καί νέοι Λοι μπορούμε 
έάν Φέλωμε νά προσφέρωμε 
αημαντικάς ύπηρεόέας.

ΙΓρωχη wai βασική ύηοχρέ- 
■ Λ«* μας είναι ή διάδο- 

η.ς rfe έφ»?μερέέος. ΙΙαρεκα· 
'ίσαμε ν καί δπαναλαμβάνο- 

r ;ν ftdlir'ti*· παράκλησιν νά 
μάς σταθούν αί διευθύνσεις 
•ιΛ» σνμστατριβστόδν οί δποϊοι

λ,Οδατόν ^9t 
κληοιν πρός όλους τούς συμπο· 
λίτας νά Avtartoxgi^oOv «βδς 
τι)ν eofiagAtijTa τβν : βκο»®ν 
τούς Ααοίονς έηιδιώχομέν καί 
νΛ ψάξουν νά eOgOvv τάν χα- 
λύτεβον τρδκον μέ τάν λ«©ί- 
ον #ά έκπέί/ρώσουν τάς ύπο- 
χρεώσεις ταν Ivavtt αύτών. 
Μία Νοινι) προ&πά!?εια—μία 
μικρά ^υσία—καί #1. έπιτύ- 
χ®μβν." ' ■ - - ;

ο·ς^> cxTtepvypctTTTOv «υΒουσιασμον, 
μέχρι τής 4ης άπογευματινής ώ
ρας. Έν τφ μεταξύ οί παρέες τών 
συμπολιτών μας εύρισκαν τόν 
χρόνον νά έπισκέπτονται τά ώ-, 
ραιότατα τοπία τοΟ χωρίου, τήν 
Ιστορικήν καί άξιολύγου είκονο- 
γραφήσεως βυζαντινήν έκκλησίαν 
τής Ζωοδόχου Πηγης καί τάς κα- 
τοικούσας έκβΐ οίκογενείας συ
μπολιτών μας. ' .

Τήν 4ην Απογευματινήν έξεκινή- 
σαμε διά τήν Σκάλαν ’ΩρωποΟ 
δπου έφθάσσμε μετά ήμίσειανώ-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Ή προχθεσινή συνάντησις κ«1 έπαφή sig τήν έχδρομήν τοδ 
' Ν. Λ.ιβήσ)οι> μεταξύ συμπολιτών ©ί όποϊοι είχαν 35 καί πλέον; 
έτη vst. Ιδωθοδν καί α! συγκινητικά! έκδηλώσβις άποδοικνώουν 
δτι ά! έκδρομαί «5 Ζλλώγθ«!έξυπηρ®το5ν 8να μβγάλον σ&ο- 

φπέν.-Ό σκοπός αύτός είναι ή άλληλογνωριμία κα! ή σώνδπσι^ 
τών δικσκορπισμένων συμπολιτών μας, ΔιΑ αώτό α! έκδρομα!, 

Απαρά τ*3 έπικρίσβις μερικών φίλων οϊτινβς έχουν τήν γνώμην 
ότι έ σκοπός τοδ Συλλόγου πρέπει νά είναι κυρίως φιλανθρω
πικός tai πνευματικός, πρέπει νά συνεχισθοδν. Καί πρέπει είς 
τάς έκδρομάς αύτάς ν« συμμετέχουν όσον τό δυνατόν περισσό-

χονταβ αιττό ^Λα τά βΛ·ε^
tijs ΈΧλάδος καί μέ μτγάλην βΰχα- 
ζϊβτηαιν δημοαιτύομτν κατοατέρω 
psgitaf Από rif ■ έπιστολάς τάς 4- 
weiag ΆΛβομΛν χα.1 #4 δημοσιεόο- 
μεν έν συνεχείφ άλας «τάς ίαιατο- 
λάς ' at· fao&i θά μ&§ βτβλββ» καί 
tig τά . φΆΙα τής «Μά-
Μβ9ί». - , ·

Ό έγκριτος δημοδιδάσκαλος μ 
Μιχ. ΙΙανηγύβ^ξ κάτοικος ‘Αναλή· 
ψ^οος ‘ΑΆηνόόν, μάς έγραψε' ■

Έν Άύήναις τή 9-8-1967
Πράξη

τόν Σύλλογον τών απανταχού Μα
κρηνών καί Αιβησιανών «ή Τελμησ- 
σός»

Ένταϋβα
’Αγαπητοί φίλοι καί Συμπατριώται 

Μέ χαράν μεγάλην καί συγκίνη-
σιν έλαβα καΐή τά δύο ύπ’ άριθ. 1 
καί 2 φύλλα τής εκλεκτής έφημερί- 
δ< ; τη Μάκρη <, καί ο»Έ Μη?αρΐ- 
φΜΙί.
*: ‘Ομολογώ, οτι η βκδοσίςτηςϊτληζ 
ροϊ ένα μέγάλο κενόν μεταξύ τών 
συμπατριωτών μας, οΐ ϊδποίοι όπου- 
δήποτε τής |ένης; γής,: εύρίσκονται, 
θα αίσβάνωνται μέ τό διάβασμά 
της νά τούς συγκινή δως τά μύχια 
τής ψυχής ό ιτσλμύζ τής ώραίας

νο υπ αρ&Τμ. 1 φυΛΛον νής *Αίά- 
Χ&ης* όμολογ» ότι ή ψυχή μου ί- 
σκίρτησβ καί «τό μυαλό μου |ew- 
λίχτηκαν Αστραπιαία δλες οί τρυ
φερές καί Αλησμόνητες είκόνες τών 
παιδικών μου χρόνων.

Έδάκρυσε από χαρά έκείνη ΐίήν 
ή|ΐέρα στό ,κρεββάτι του xtti ' ο κα
λός μοΰ Πατέρας όταν τοϋ διάβ 
δλα τά' νέα «ής'-ΙΙφΰρίδος αάς 
εδωσε τήν εόχή τόύ γιά τήν καλήν '* 
εδόδωσή τής Βύγβνικής ®βς ’ αύτής 
προσπαθεί ας.

Σ’ αότή τήν εόχή τοϋ Αξέχαστοι· 
Πατέρα μου προσθέτω δλόψυχα καί 
τή δική μου καί σάς παρακαλώ νά 
μέ εγγράφετε Μέλος τοϋ Συλλόγου 
μας καί συνδρομητήν τής «Μάκρης».

Me αγάπη ' 
ΜΑΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

‘ΒΜβομεν καί Uianigt»g οι,γκβ·· 
κινημένοι δημοαιτύομτν τήν ttmtn-' 
tig» ΐΜοτΛδν το9 etutrtoUvoti 
pas Μιχ« B.t Xaftetbtgtt «μ4* τό · 
ΛΧβΜΛ ΐ

Ίτ l.<WtiA<o tv, Π-Υ Υ
■'‘Αξιότιμε Λιευθντά.
Σήμερον λοι! σας Υράφ··· · ι'< · 

γγφοσ, ηιν « ιημερίδσ , λ1ίι·,»,η. « ..,· 
τά' μεγάλης συ^κι 
τόσων ltd ένης'*
πατρίδος μας.

Καί παοΌπάϋ'ηαα παί 3ίδον-

β

tt

τούΑάχιστο* έ*ός 
■ αυμη^λίτου είς τδ έβωτβρικόν 

: | τδ ίξωτερικάν, Θά παράσχω 
peydlijr ύχηρεσίαν : έάν ' μ&ς 

- η νράψη διότι άφ' i*4g μέν 
■Αά ηροαφέρς μίαν μεγάλην 
χαράν είς atWr if»’ fcfeoeft 
tii έηιτύχη τήν σύνδεσίν wii 
#»έ τδν .Σύλλογον καί τήν Μ- 
αχυαιν αύτού διά μι&ς Ακόμη 
αυνδρομβς.^ά λοιμόν <s<a§. 
τρόπος ένισχΰσεωξ ’ ί«έ τούς 

καΛυτέραυς. ’ .■
■Ά«έ|β teefftowg- ‘'«Iras 

if οίκονομική |o»j#eta διότι 
όυστυχώς frun* χρημάτων 
note δέν elfet δυνατόν. Ή 
fcoieioetg αύτή άφορ§ x«e^- 
«< Ϊμ'ϊ®*.’owfttwoiw®* μας i- 
κείνους ol όποιοι fxow τήν 
δυνατότητα. Ό Σύλλογος Λτ

ΤίΙΡΙΟν iHHAPXOY ΗΙΙΧΡΗΣ
—-Είς τά περίεργα ” Άον τον 

κόσμου τών έφημερίδων άνε- 
γράφη ή Ι|ίϊς· εϊδησι^ ή όποία 
άφορ§ . τούς τελευταίους σει
σμούς της Μάκρης · (Τουρκιστί 
Φετιέ): Τ' - : Λ

01 ίξη^ιλκίδες κάτοικοι τής 
μικρής τουριστικής πολίχνης 
Φετιέ, πού βρίσκεται στή Νότιο 
Τουρκία, χρωστούν τή ζωή τους 
στον Δήμαρχό· τους Μπεντύ Ό- 
κοΰς, πού 7 όλόκληρες ■ ώρες 
πρΙν εκδηλωθή δ σεισμός πού 
μετέτρε'ψε τή μικρή στόλι σέσω
ρό Ιρειπίων, Ιπήγε άπό πόρτα 
as Μόρτα νά ξυπνήση τούς συ
μπατριώτες του κα! νά τούς συ- 
στήση νά emvoow νά μετα- 
βοϋν στά κέριξ τής πόλεως χω
ράφια γιά νά βρίσκονται Ιν ά- 
σφαλείρ. Δεκαοχτώ,, κάτοικοι

πλ·ησ(ο·ν ίβτββίflmtti 'fftt· δημάρχου τους, Ιτά- 
φησαν λίγο άργότερα κάτ<^ ά- 
πδ τά έ^βίπια τοΰ σπιτιού τους.

ι ΗΜίΙίΜ HI lUIUHIIT
Μώς συνεκίνησεν βαθύτατα 

άγνδν ηατριωτικόν αίσθημα κα! 
δ πλούσιος συναισθηματισμός δ, 
δποΐος έκαμε τούς έν Πλατανακίφ 
συμπατριώτας μας νά ξεκινήσουν 
δλοι μαζί κα! μετά ταλαιπωρίαν 
πολυώρου ταξΜου νά έλθουν είς 
Νέον Αιβήσι καί νά συμμετά- 
σχουν είς τήν έκδρομήν μας. Τό 
κέφι τους, ή διάθεσίς τους καί 
τδ ίινεΟμα τής άλληλεγγύης τδ 
δποϊον : έξεδήλωσαν άποτελοΟιλ 
τίτλον τιμής δι’ αύτούς. θά εί
ναι εδχής Ιργον έάν τδ παράδει
γμά τους τδ μιμηθοΟν καί άλλαι 
.κοινότητες ' συμπατριωτών μας 
είς έπομένας έκδρομάς.'

• ·. . '

τδ

ή >ιυνέ\ω·’ΐν ολ<υν τών έ’· διασιτομυ 
συμπολιτών μας,1 διά νά ? καταστή 
δυνατή, ή μεταξύ τών νέων βλαστών 
τής Πατρίδος μας γνωριμία και ή 
διαιώνισις τών ωραίων παραδόσεων, 
πού πηγάζουν άπό τά έ| ϊσου · ω
ραία ήβη «αί έβιμα Λιβησίου καί 
Μάκρης.
,, Ή μελετωμένη εκδοσις τοΟ έρ

γου ww έκλεκτοβ μας διδασκάλου 
κ. Σάββα Πασχαλίδη μέ συγκινεϊ 
Ιδιαιτέρως, διότι θά φέρη είς φως 
πλείστας δσας ίστορικάς καί λαο- 
γραφικάς πληροφορίας, αί δποϊαι 
άλλως θά έμεναν δγνώσιοι καί Οά 
ίληομονοΰντο, ■

Μέ τήν εΰχάριστον διαπίστωσιν, 
δτι δ ΙδριΛβΙς Σύλλογος «ή Τελ- 
μησσός» σκοπόν 8χβι τήν συνένω- 
σιν τών κατά τόπους Συλλόγων Λι- 
βησιανών και Μακρηνών. σάς σφίγ
γει τό χέρι, ερχόμενος , έ» βάθους 
καρδίας εήόδωσιν τών έύγενών προ
σπαθειών σας ·

Μέ πολλήν άγάπην
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

? Ό άγακητάς ίν "A^vat§

■ ,ν> J.™,.! .
συχνά τήν Εφημερίδά' σας καί διά 
τοϋτο θά σας παρακαλέσω δποις κά- ■ 
θε μήνα μοΰ τήν στέλλετβ καί γρά
φετε βΐς γράμμα σας τό καταβαλ- 
λόμβνον πρόστιμόν. μας- ■

Έγώ πού σάς γράφω είμαι υιός 
τοϋ Βασίλη Καμπούρη καί τής Πα
ναγιώτας XpwwSoiMcw, βγβννήΤην ' 
είς Λεβήσιον τό έτος 1919. Τό σπί
τι μας ήτο κάτω άπό τήν Εκκλη
σία ίοϋ Χριστού πρός τό άκρινο ζ 
μέρος τοϋ Λιβησιοϋ । είς τήν συνοι
κίαν Τσικιώτή.

Ήλθα, βίς Γαλαξείδιον, sig ηλι
κίαν 12 έτών μέ τήν , Μικρασιατική ' 
καταστροφή τοϋ 1922 μέ πολλούς , 
άλλους πατριώτες, χωρίς γονείς, 
Τέσσαρα δρφανά jwa&dU καί 8κι:β<δ , 
έγκατεστάθην είς Γαλαξείδιον.

Ή ζωή βΐς τό Γαλι 
πολύ πτωχή ίδ·,ω, Λ ι:.., ·. · > 
οίκογενβιάρχας. >

Διά νά βγάλωμβν τόν καθημερι
νόν άρτον πρέπει νά κάμωμεν παν
τός είδους εργασία καί γενίκώτερα 
είμαστε μικροβιοπαλαισταί.

Δώσατε τούς φιλικούς χαιρετι»

ItA
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ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΪ ΛΙΒΗΣΙΟΥ
ΑΜ3ΕΪΣ ’ Ά οή ' ’

Άφίχθη έκ τοΰ έξωτερικοΰ ο έ- 
κλεκτός συμπολίτης μας κ. Λουκάς 
Βασ. Κουλοφούκας Α’ μηχανικός τοΰ 
Εμπορικού ΝαυτιΜοβ, .
ANAXQPHSEI2 ’ ‘Λ

*Ανεχώρησεν βΐς Γερμανίαν δ έν 
Θήβαις έγκατεστημένος συμπολίτης 
μας κ. Βασίλειός ·*Απ. ΙΙαπαποχιτό- 
λου δί" βύρυτέρας σπουδάς, ,

/,.ΕΟΡΈ
ΕΙς τούς ίορτάσαντας συμπολίτας 

- μας κ. Πέτρον ΙΙετρίδην τμηματάρ- 
■ Χην τής Νομαρχίας Άφτικής καί κ.

Παύλον Χρ. Παπαδουλήν τμημα- 
τάρχην τής’Βμπορικής Τραπέζης εύ· 
χόμβθβ χρόνια πολλά.

— Είς τούς έορτάσαντας έν Άθή- 
μ,πολίτα κ.κ. Άπόστο-

δάσκαλος κ. Αύγβρινός Πανηγύρης 
πρβσέφερεν δρχ. 100' ώς έκτακτρν 
ένίσχυσιν ύπέρ τοΰ Συλλόγου,
“Η μικρά Βασοΰλα Μιχ. Τσίλ- 

λερ προσέφερεν βΐς riyv- Σύλλογον 
βρχ.,β τάς δποίας έκέρδισεν elc λα- 
χειοφόρον άγοράν. ·

—Ό έάλεκτός συμπολίτης μας ·α. 
Κων. 'Ιακώβου, Δ)ντής ‘Ορφανοτρο
φείων ’Εδέσσης διέθεσε δρχ. 100 βΐς 
ένίοχυσι,ν τής «Μάκρης». ■ - 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ■ w-

ΕΙς τόν λαβόντα τό πτυχίον τής 
Νομικής συμπολίτην μας κ. Κωνστ. 
Άφάραν εύχόμεθα καλήν σταδιο
δρομίαν καί πρόοδον.
ΣΥΛΛΥΙΙΙΙΤΗΡΙΑ

Έπί τφ θανάτφ τοΰ αγαπητού καί 
άλησμονήτον ΙζαΒέλφου ημών Κων. 
'Euu. Κοειιαυδά διαβιβάζομβν τΐ

' ■ : Έλευσίς 15—6—67 ' * -
■' λ II ® : ' ' Λ

τό Δ. Συμβούλιον τής Ένώσεως
Μακρηνών—Λιβησιανών

■ ' ' ' «Ή Τβλμηοδς» . ■

♦Λοι βιιμπολϊταΐ, '' c ’: .
Έπιθυμών νά συντβλέσω κατά τι 

βΐς τήν διάσωσιν -λαογραφικών καί 
Ιστορικών στοιχείων τής άτηχοϋς 
πατρίδος μας, σάς άποστίλλω συ- 
νημμένως πέντε παραδόσεις _ συνδυ,· 
αζομένάς μέ γεγονότα, τά όποια ή 
λαϊκή φαντασία ή ή πίστις προς 
τήν θρησκείαν περιέβαλε μέ θρύ
λον καί υπερφυσικήν Ιδιομορφίαν.

ερμά η<κ

Μ»

s

— Βίζ τούς έορτάσαντας έν ΙΙβι · 
ραιεϊ συμπολίτας μας «, Παύλον Ά- 
λικάρην, Πέτρον ’Ασημάκην, ΙΙβ- 
τρον Καραντζάν, Παΰλον Καραβα- 
σίλην, Πέτρον Παπββαβιλβίου «αί 
* Απόστολον Συμιακόν,βύχόμεθα χρό
νια πολλά.

— ΕΙς τούς έορτάσαντας έν Αί- 
γαλέω συμπολίτας μας κ.κ. Παΰλον 
Άλικάρην, Πέτρον Γαβριήλ καί Παύ
λον Λυκούνην «ΰχόμεθα παν ποθη
τόν.

— Βί,ς τούς βορτάααντας έν Νέα 
Μάκρη κ.κ. Παΰλον Άλτιπαρμάκην, 
’Απόστολον Παπαποστόλου, Πέτρον 

■ Παπαδόπουλον καί Παϋλόν Αρά
λην εύχόμεθα χρόνια πολλά.
ΔΩΡΕΑΙ

Ό έγκριτος έν Άθήναις συμπο
λίτης μας κ. ’Αντώνιος Παπαθανα
σίου φαρμακοποιός (διατηρών φαρ- 
μακεϊον έπί τής Κεντρικής πλατεί
ας Νέας Σμύρνης) διέθεσεν ΰπέρ 
τον ΣυΆόγον μας τόποσίιν τών δρχ, 
500 ώς πρώτην αύτοϋ είσφοράν, 

'<> _·θ Αγαπητός μας έν Ρόδφ συν
εργάτης κ. ’Ιωάννης Γ. Κρβμμυδάς 
προσέφερεν εις τδν Σύλλογον δραχ. 
100 Χνα τάς διαθέση ύπέρ ηηλαν- 
Λρωπικοΰ σκοπού άντι στεφάνου εις 
μνήμην τοΰ έξαδέλφου του Κ(ον)νου 
Κρεμμυδα.

— Ό έκλεκτδς φίλος μας κ· ’Αντ.
"•ϊ,'Μ,,ι* TfUHh <(·►·(>■> όρχ, 50

ύπέρ τού Συλλόγου συνεχίζων τήν 
άξιέπαινον πρωτοβουχίαν του 3ιά 
τήν ίνίσχυβίν αύτοϋ.

—*0 κ. Σταύρος καί ή κ. Αβαποι- 
να Προδρομίδου προσέφβραν δραχ.

. 50 vrtig τοΰ Συλλόγου ώς έκτακτον 
ένίσχυσιν αΰτοίί.

— *Ο έκλεκτός συνεργάτης μας 8ι- 

σμούς μου είς δλατά μέλη τοΰ Συλ
λόγου μας.

Λόγφ τοΰ δτι δβν ξέρω πολλά 
γράμματα έβαλα άλλον νά μοδ γρά- 
■ψη καί έγώ ό ίδιος ύπογράφω.

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ.

gt r β|μ«· μβς , ρια, 
ευχόμενοι αυτή μέν τήν έξ ΰ·ψους 
παρηγορίαν, τφ δέ μεταστάντι Άα- 
φρό τό χώμα τής Αττικής γής πού 
τόν έκάλυψε. , ·

Οίκ. Ίω. Γ. Κρεμμυδά, Ρόδος.
— Στήν συμπεθέρα μας, στον έξά- 

δελφό μας Κυριάκον Κρεμμυδάν κβΐ 
«τήν. νύφη μας τά συλλυπητήριά μας.

, Οίκ. Φάνη Κομήτη, Ρόδος. 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ' V

Τήν Κυριακήν 9ην ’Ιουνίου 1957 
έτελέσθη έν Θεσσαλονίκη ΙΟδημβρον 
μνημόβυνον τής άλησμονήτου Μα 
ρίας χήρας Μιχ. Καραμιχάλη υπό 
τών τέκνων αυτής Δώρας καί Κων. 
Τσακίρη.

β) Τά Εύκολα
γ) Ή Άγια - Πυργιώτισσα .
S) Ό "Αη - Λεύτερης καί δ γάι

δαρος
ε) Ή πρόληψίς σφαγών στο Λι· 

βήβ», _ -J
Πρός κατανόησιν τούτων προτάσ

σω τοπογραφικόν σημείωμα μέ σχε
διάγραμμα περιλαμβάνον τάς τοπο
θεσίας βΐς τάς ’οποίας άναφβρονται 
τά ανωτέρω.

Στερούμενος έπίτηδειότητος πβρΐ 
τήν χαρτογραφίαν, θά ηύχόμην νά 
εύρεθή άλλος νά σχεδίαση ταΰτα 
επί τό άκριβέστερον.

Δυστυχώς ή λόγφ ηλικίας ατονία 
τών νεύρων μου ήλλοίωσβ τόν γρα-

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
TON METUON ΑΙΛΑΣΚΛΑΟΚ ffl ΓΕΝΟΥΣ,ΙΕΡΕΟΗ KOI 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΝ ΤΗ- ΜΑΚΡΗΣ KOI ΑΙΒΗΙΙΟΪ
TOY κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

If

Ό μ. Βασέλειοί Γ. ΚώτΛογίου 
fl Κάκαί ΛιΛ τί)ν Χίαν μάς γράφκι t

ΙΙ(}ός τούς κ,κ. συμπατριωτας, μέ
λη τοΰ Συλλόγου Μακρηνδν καί 
Λιβ-ηοιανάν,

Είς ’Αθήνας.
Παρακαλώ θβομίός δπως δβχθήτε 

τά συγχαρητήριά μου. ’Αγαπητοί 
μου συμπατριώτες σας διαβεβαιώ 
μόλις έλαβα είς τά χέ§ι.α μου τήν 
ίκδοθεΐσρν ■ έφημερίδα παρ’ ί|£»ν 
ΧΛΪ εΐ'δ# τήν φωτογραφίαν τής ά· 
λησμονήτου πατρίδας μας Μάκρης 

’ άπάνω βΐφ τό άψιοχον βύτό χαρτί. 
Motr fφ|ρβ - βΐς τήν,.μγήμην μου ,τήν

Πρώτον 04 άναφέρω τόν Αεί
μνηστον Μιχαήλ Μουσαίον μέ- 
γαν διδά< Γένους καί
Ιβροκήρι» κκλησίας,'ό
όποιος έπΐ πολλά έτη Ιδίδαξε 
καί έμόρφωσε τούς κατοίκους 
Μάκρης καί Λιβησίου. "Ολοι οί 
διαπρεπείς έπιστήμονες καί δι
δάσκαλοι τών όποιων τά όνόμα- 
τα βα άναφέρω κατωτέρω δπήρ- 
ξαν μαθηταί του. ΕΙχεν μεγά
λην δράσιν έκπαιδευτικήν, έθνι
κήν καί χριστιανικήν διότι καθ’ 
έκάστην Κυριακήν έκήρυττεν 
τόν θειον Λόγον είς τήν Εκκλη
σίαν τοΟ Ταξιάρχη δπου καί έ· 
τάφη. '

’Δεύτερον θά άναφέρω τόν σο
φόν Αουίζον ΉλιοΟ καθηγητήν 
φιλολογίας καί θεολογίας Πρύ- 
τανιν τών καθηγητών τής Ροβερ 
τείου Σχολής Κων)πόλεως, δστις 
έδίδαξε καί έμόρφωσε χιλιάδας 
ΈλληνοπαΙδας καί τάς Κυριακάς 
έκήρυττε τόν θειον λόγον είς τάς 
Έκκλησίας Κων)πόλεως τή έν- 
τολή τοΟ Μεγάλου ' Πατρ άρχου 
’Ιωακείμ τού Γ'. Ζ

Τρίτον θά άναφέρω τόν γίωο· 
τωνίδην

. ΤοΟκ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΓ^'Τ .

φικόν μου χαρακτήρα καί πιστεύω 
να μέ κρίνητβ ώς πρός τοΰτο έπίει- 
κώς,

"Οπου έθεώρησα άναγκαίον χρη
σιμοποίησα γλώσόαν Απλήν, ώστε 
νά καθίστανται τά ίκτβιθέμενα εύ
ληπτα είς Βύρύτερον κύκλον, 

' Εΰχής εργον θά είναι νά κατορ- 
θωθή ή έκτύπωσις των μελετών 
τοΰ μακαρίτου . ' συμπολίτου μας 
Κωνστ. Λαμέρα καί τοΰ φίλου συνα
δέλφου Σάββα Πασχαλίδου.

Εΐμεθα τόσον πολλοί ώστε ή δα 
πάνη θά καλυφθή, σείς δέ , θά βϊ· ' . 
σθβ ύπερήφανοι. διότι θά άφήσητβ 
βΐς τους απογόνους μας κρίκον αρ
ραγή μ.ί τόν τόπον προελεύσεως τών 
γονέων των. Καί τίζ οΐδε τί Επιφυ
λάσσει. τό μέλλον.

Ευχόμενος εδόδωσιν τών ’ ■'
, -, ... ίργβοιβν. Σας . ■

ατελώ μέ Αγάπην
ΑΥΓ. ΠΑΝΗΓΥΡΗ2

(Λ-ύΙ^! Jovut t

N

ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
"Αης Κατακαλμάζης. 4. Καταράκτης. 

7. Άγιος 'Ελευθέριος. 8. Εύκολα.
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■ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
1. Αιβήοΐ. 2. Μάκρη. 3.

6. Πβλτζιέζι. β, Σύμπολο. 7.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΚΜΕΙΩΣΕΙΣ

Είς τό δυτικόν μέρος τής Λυκίας 
μία μικρϊ χεραόνηαος δριζομένη ίνα- 
τολικώς διιό τού δρους Κράγου (κα· 
λουμένοι» 6rtd τδν Τούρκων Μίντος» 
ντάγ, διιό δέ τδν Λιδηοιανδν Άη-Κα» 
τακαλμάζης καί δπου ή Μυθολογία 4- 
τοποθέτει τήν Χ1μαιραν)^πρδς Β, ®ρβ- 
χομίνη άπό τδν Γλαδκον(κόλπον τής 
Μάκρης), πρός Ν. καί Δ. δπό τής 
Μεσογείου, περιβλοίμδανε τ4ς κωμο- 
πόλεις Αιδησίου (μί άμιγή πληθυσμόν 
4.000 έλλήνων κα,Ι ηίρ·,ξ τής κοιλίί- 
δος> μικρί-χιβρίβ -κατοικούμενα 6κό 
Τούρκων) καί τήν Μάκρην μέ 3.000 
π»ρίπου μικτοΟ πληθυσμού. Τοποθε- 
σίαι πέριξ τού Αιδησίου νής Καρμυ- 
λησσοδ τδν άρχαίων θά AnstsXiaiam 
άντικ®ίμ,<»νον τής παρούαης μελίτης 
άναφερομένης είς παραδόσεις καί Λ- 
νόκδοτα.

Πρός κατατόπισιν τού άναγνώστου 
καί ίδίω; έκείνων τδν Αιδησιανδν 
καί Μακρηνδν οί όποιοι ή έξετοπί- 
σθησαν είς μικράν ήλικίαν ή ίγβννή- 
θησαν έν Έλλάδι καί ώς έκ τούτου 
αγνοούν τάς διαφόρους τοποθεσίας πα
ρατίθεται τό άνωτέρω τοπογραφι- 
κόν διάγραμμα χωρίς τήν άξίωσιν νά 
θεωρηθή άρτιον

Ο AH - Κ AT ΑΚΑΛΜ AZHS
’Έτσι ώνομάζετο ή ΰψηλοτέ- 

<ρα κορυφή τοΰ Κράγου. Είς 
τους πρόποδας αΰτής απλώνε
ται μικρά πεδιάς, τήν όποιαν 
έκαλλιέργουν οί έκ Λιβησίου 
κηπουροί. Ό συνοικισμός ώνο- 
μάζετο Πέλ - τζιγέζι. Έκεϊ έ- 
κειτο ή άρχαία πόλις Περδίκια, 
τής'όποιας ή ονομασία διετηρή- 
θη είς μίαν μικράν έκκλησίαν, 
πού ήτο γνωστή ώς «Παναγιά 
τής Γΐιρδικι.φ*. ΉΓ'παραλία 
της, άμμώδης, * προσβάλλεται 
πάντοτε απο τα κύματά Ίου 
πρός Νότον αυτής πελάγους. 
Πλοΐον είναι άδύνατον νά άγκυ- 
ροβολήση δκεϊ. '

Δυτικώς μέ ένα στενόν συν
δέεται μέ μικράν λιμνοθάλασ
σαν σχηματισθεϊσαν προφανώς 
έκ καθιζήσεως τοΰ έδάφους, 
α,φον άλλως εϊζ’,τινα σημεία 
αυτής έφαίνοντο τά θεμέλια 
διαφόρων κτιρίων.Τήνθάλασσαν 
αυτήν ουδέποτε ταρασσομένην 
οί μέν Τούρκοι ώνόμαζον Όλί- 
τανί, (δηλαδή Νεκρόν Θάλασ
σαν), οί δέ χριστιανοί Σύμπο
λο (ίσως Σύμβολον). Άπό τό 
μέρος όμως τής θαλάσσης άδύ
νατον νά Ιδη τις το ασφαλές 
αύτό λιμανάκι. Εμποδίζει βου- 
νόν ευρισκόμενον προ τοΰ στο 
μίου. Πρέπει νά πλησιάση είς 
τήν παραλίαν διά νά τό Ιδη.

Αί τοποθεσίαι αύταί σχετί-

ζονται μέ τήν παράδοσιν τοΰ 
Άη - Κατακαλμάζη.

■ Καραβοκύρης δ Κατακαλμά
ζης εταξίδευε με τδ καράβι του 
είς τά μέρη εκείνα. Σύντροφον 
στο ταξίδι είχε τδν υιόν του, (5 
όποιος είχε σπουδάσει ναυτι
κός καί έγνώριζεν δλες τιςθά
λασσες και τά λιμάνια. Τρικυ
μία άγρια τους κατέλαβε καί τδ 
πλοΐον έκινδύνευε νά βυθισθή, 
Ό.Κατακαλμάζης άπηλπισμέ-
νος δεν έγνώριζε τί νά κάμη.

Ό υιός τον όμως έγνώριζεν 
δτι εκεί κοντά ήτο τό Σύμπολο 
και παρακινεί τδν πατέρα του 
νά στρέψη τδ πλοΐον κατά τήν 
άπέναντι ξηράν καί εκεί θά έβ
ρισκαν λιμάνι νά σωθούν. Συ- 
νεμορφώθη δ γέρο - καπετάνιος. 
Άλλ’ δταν πλησίασε άντί για 
λιμάνι άντίκρυσε τήν παραλίαν 
τοΰ ΙΙελ - τζιαζιοϋ, όπου ή θά- ' 
λασοα ξεσποΰσε φουρτουνιασμέ
νη καί τό καράβι άσφαλώς θά 
Ιγίνετο κομμάτια. ’Από τήν α
πελπισίαν ό νοϋς του έθόλωοε* ' 
έγινε σάν τρελλός.

Παίρνει τδ τσεκούρι, κτυπά 
τδ γιό του στο κεφάλι καί τόν 
άφίνει νεκρό. Παράτησε τδ τι- - 
μόνι και άφησε τό πλοίο ακυ
βέρνητο είς τδ Ιλεος τών κυμά
των? Τά κύματα σιγά - σιγά 
έσπρωξαν τδ καράβι πρός τήν 
παραλίαν. Αλλά δίαν πλησία
σε σ’ αυτήν ό Κατακαλμάζης 
άντίκρυσε αριστερά του τό στε
νόν πού hpeovi. ο,«. Σω«·)λο. 
ΓΆι,,νι. :< .ωον, σ.·ή Γο, . 
καί σέ λίγο μπαίνει στο λιμα- 
νάκι, πού, όπως είχε πει ό γιος 
του ήταν ήσυχο. Ούτε αγέρας, 
τδ τάραζε, ούτε -κύμα παρου
σίαζε. Κατάλαβε τδ λάθος του 
καί ένοιωσε πώς §καμε ασυγ
χώρητο έ'γκλήμα, είς τδ όποιον 
τδν παρέσυρε ή Απελπισία καί 
ή παραφορά. ΑΙσθανόταν τώρα 
μεγάλο βάρος στήν ψυχή του ■ 
γιά τδν άδικο φόνο τοΰ παιδιού 
του. Άραξε το καράβι του* μέ 
πόνο έβγαλε τδ νεκρό παιδί του 
και to έθαψε στή στεριά.

Καί τώρα γιά νά σωθή άπό 
τήν άμαρτία άπεφάσισε νά τα- 
λαιπωρήση δσο μπορούσε περισ
σότερο τόν έαυτό του καί για 
τόν σκοπόν αύτό σκέφτηκε νά 
χτίση Ικκλησούλα στήν ψηλό
τερη κορυφή τοΰ βουνού πού 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Τσακίρην (Ζακχαίον) δστις άφοΟ 
ΐδίδαξβ πολλά χρόνια δπηρέτησε 
τήν έκκλησία καί τούς κατοίκους 
Λιβησίου ’άπεδήμησε πρδςΚύριον 
δυστυχώς νέος τήν ήλικίαν. _

Έκ τών ιατρών τόν Βασίλειον 
Μουσαίον δστις είχεν μεγάλην έ- 
πιστημονίκήν καί έθνικήν δράσιν 
έν Μάκρη, Σμύρνη καί ’Αθήνας.

Τόν Κων)τΐνον Ααμέραν δια 
πρεπή’ γυναικολόγον καί συγ
γραφέα πολλών Επιστημονικών 
καί φιλολογικών βιβλίων πού εί
χε μεγάλην Έθνικήν δράσιν ώς 
Πρόεδρος τού Μικρασιατικού 
Συλλόγου Ανατολή.

Τόν Βασίλειον Σαράφην ια
τρόν καί Γενικόν Γραμματέα τών 
Κοινοτήτων Μάκρης καί Αιβη- 
σίου δπου είργάσθη πολλά χρό
νια καί Παρασημοφορήθη μέ 
Σταυρόν τοΟ Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως. '

Τούς ιατρούς Χρηστόδουλον 
Γίαπαδοολήν καί Αλέξιον Τσα
κίρην οΐτινες έπί πολλά έτη δ 
πηρίτησχν είς Αιβήσιον, Μάκρη 
καί Αθήνας. ' -ο'

’Επίσης τούς δικηγόρους Άν- 
Ιωχνάδην, Λάζαρον Στα- - ’ " ώνην^-Κων-

σταντινούπολιν, Γεώργιον Ααζα- 
ρίδην, Ίωάννην Κωνσταντινίδην 
καί Γεώργιον Τσιλάβην.

«Αίωνία αύτών ή Μνήμη» »' 
Έν Νέα Σμύρνη 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
' ■ . 'Φαρμακοποιός

iil*
i

οδρκοι πάλιν εξορίαν
τών εως 70 έτών καί μέ τήν βοή
θειαν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρι- 
«τοϋ φθάσαμε οί ξήσαντες βΐς τήν 
Κβιοοάρειαν δπου διά τής ένεργείας 
«οΰ Σ.Θ. Μητροπολίτου κ. Μελετίου 
μας πήρε κοντά του είς τό Ζενζήρ 
Τερέ όπου ήτο τό Μοναστήριΐ τοΰ 

, Αγίου . Ίωάννου τοΰ Αποκεφαλιστή 
καί ό όποιος έσκέπτετο νυχθημερόν 
πώς νά'μας γλυτώση άπό τα χέρια 

■w»v καταδιωκόντων Τούρκων μάς 
φώναζεν νά κρυφτοΰμεν βΐς τάς κα- 
τακόμβα^ τοΰ Ίεροΰ Ναοδ Αγίου 
Ίωάννου. Πρέπει νά τούς εΰγνωμο- 
νοΰμεν διότι αύτός μάς έσωσεν άπό 
τά χέρια τών σφαγέων, συνεργασία 
τοΰ Σ.Θ· Μητροπολίτου Προκοπίου 
άμφότεροϊ έτύγχανον Μητροπολΐται 
Μάκρης, . καί Μικ^άς 'Αντιόχειας.

• Θερμώς παρακαλώ υμάς δπως μάς 
γράψητε καί ήμάς βίς τόν «ατάλο 
γον τών συνδρομητών τής έφημε- 
<Λος μας.

Διατελ® μέ μεγάλην αγάπην καί 
σάς φιλώ, άποστέλλων καί τά θερ
μά μου συγχαρητήρια.

, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ 
' · ή ΚΑΒΑΣ

θεσ)νίκης καί Ακαδημαϊκόν και 
τδν άδελφόν αύτοΟ ’Ιωσήφ Γυμ
νασιάρχην καί τδν διδάσκαλόν 
μας Κόριάκον Τσακίρην.. ’Επί
σης τόν άείμνηστον ' διδάσκαλον 
Δημήτριον Παπαντωνίου ' Δ)ντήν 
Δημ. Σχολείου Φιλαδέλφειας.

—Έκ τών ιερέων τόν Πρώτο· 
σύγγελον Δ;ονόσιον ’Αρχιερατι
κόν ^Επίτροπον Μάκρης . δστις 
είχεν μεγάλην Εκκλησιαστικήν 
καί φιλανθρωπικήν δράσιν άπε· 
δήμησε πρός Κύριον είς βαθύ 
γήρας καί έτάφη είς τήν έκκλη- 
σίαν τοΟ 'Αγίου Παντελεήμονος.

Τόν Ιερέα Παπαθανάσκν δστις 
Ιχρημάτησε έπί 20 έτη Αρχιε
ρατικός έπίτροπος' είς Αιβήσιον 
άπέθανε πτωχός καί ' έτάφη έν 
τός τής έκκλησίας τών Ταξιαρ
χών είς τόν γυναικωνίτην τιμή; 
ίνεκεν. '

Τόν Ιερέα Παπά Γρηγόριον

Ίίβ ΙΙΙΙΙΙΠΙΗ ΙΤΚΗΙΙΜ 
■ Ειί εΡΑΠΕΤΤΟΜ

■ Κατά τάς γενομίνας τόν πα
ρελθόντα μήνα άρχαιρεσίας τής 
Ένώσεως Μακρηνών σ «Γλαύ
κος» «ίς Δραπετσώνα έξελέγη- 
σαν ώς μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή Κα Δέσποινα 
Ζαμπάκη, οί κ.κ. Βασίλειος Α
γιορείτης, Γεώργιος 'Αρετής, 
Γεώργιος Βαμβακόπουλος, Νι
κόλαος Τζιζής Σάββας Τσιλά- 
ίίης, Μιχαήλ Τσιλάβης καί Βύ
ρων Τσακίρης.
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(ΙΕυνίχεία τ&ν Ανομάτων iSv &no- 
ttaraata^ivtwv εΐξ Ifiav Μάκρην 
αυμεεοίιτων μας καί tov Ιατορι- 
xotJ τής άποκατααίάαεως Anti τό 
*ge»jjro®|MwwJt

’« 'Μαρία Καλαφάτη, Άντων. 
Μόσχου Λοϊζος, Εΰαγγελία Τσι- 
λάση, ’Ιορδάνης Λοίζος, Μόσχος 
Λαζάρου, Άντων. ’Αναστ. Λοΐ- 
ζος, Λεπετές ’Αλέξανδρος, Γε
ώργιος Φωκιανός, Τσαμπίκη

ράγκάς, έμπροσθεν τής Ικκλη- 
σίΰς τοΰ Αγίου Κων)νου.

Άφοΰ ώρισαν ώς πρόεδρον 
τής τότε προσφυγικής δμάδος 
3υλοκερίζης τον κ. Δαμν.Γεωρ. 
Δαμνιανόν,: άρχισεν άμέσως ή 
πρώτη προσωρινή διανομή γης 
διά κλήρου άπό. τούς Ίωάν. 
Τσακιργιάννην, Νικ. Παλιίρην 
Μιλτ. Καλαφάτην και άλλους.

(2βνίχ»ιβ ' Ακ τής 2«ς σελίδας) 
βρισκόταν πάνω άπό τον τάφο 
τοΰ παιδιού του μεταφέροντας 
έκξϊ νερό άπό τή θάλασσα με 
τδ όστρακο άχυβάδας γιά νά ζυ- 
μώνη tij λάσπη. ’Άρχισε τή δου
λειά και δίαν στο δρόμο του αν- 
τίκρυζε πουλί, άδειαζε 'τδ νερό 
γιά νά πιή κι’ έκεϊνο καί γύρι
ζε πίσω γιά νά γεμίση πάλι,τό 
όστρακο. "Ετσι μπόρεσε καί ε- 
χτισέ; τήν Ικκλησούλα, σΰχωρέ- 
'θηκε ή αμαρτία του καί αύτός 
αγίασε καί έτσι καί τδ βουνδ 
πήρε άπ’αυτόντό ονομα «Άη- 
Κατακαλμάζης». »

ΣΗΜ. α?. ‘Η παράδοση αυτή ή
ταν πολύ διαδεδομένη στους κατο(·"

7ΗΓ .VIAAWw’i Σ’Ό

' -ΤΟΥ Μ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΒ TSAKIPII

Την..ανοιί,νν

—Σιλαλέβγιτη Χ'ριστός Σιλα- 
λέβγου μου κΐ βώ

—Δόστου νά πκένουμουν τί- 
ποτι δέν παθθένουμουν , . ·[

Μεγάλη φασαρία γινότανε 
σίό Λιβήσι τήν ήμέραν τής Ά- 
ναλήψ6®ς, - ’ μικροί κάΐ μεγάλοι 
‘ΗιάΙ προπαντός νέομσηκωνόταν 
πρωί - πρωί καί πηγαίνανε στή 
θάλασσα καί κάμνανε Ιναρξη 
γιά τά μπάνια.

’Από τόν κάμπον ανεβαίνανε 
ατά, ψαριανά καί κατεβαίναν <ϊλ-

Μαυρικος, σιος _ 
βης, Κων)νος Μπεκέρης, Μιχ. 

ΛΒασ. Μαυρικος, Έμμ. Βασ. 
Μαυρικος, Πολυξένη Δημητριά- 
δου, Δέσποινα Νικάνδρρυ, Βασ. 
Ευντάρης, Σταμάτιος Πασβάγ- 
γας, Μαρία ΙΙασββγγα, Τακίν. 

'* Τσακυργιάννης, Δέσποινα Τσα- 
κυργιάννη, Μαρία Τσιλάβη, 
Χρυσή Τρέμπεζη, Βασ. Τσα- 

- κυργιάννης, Λουκία Τζιζή, 
Κων)νος ’Έμβής, ΙΙανηγύρης 
Τσακυργιάννης, Κατίνα Τσα- 
τούρη, ’Αντωνία Τσαλίκη, Ευ
θύμιος Χατζηγαβριήλ, Είρήνη 
Χαρδαλοΰμπα, Άντων. Χατζη- 
εΜντιί, Γεώργιος Χατζηελένης, 
Δημήτριος Χρυσαφίνης, Μαρία 

' Χατζηκυριάκου, Δημ. Ψήλος, 
. ήτοι σύνολον κληρούχων 93 οι

κογενειών.
Τόν κατάλογον κατήρτησαν 

οί Δαμν. Γεωργ. Δαμνιανου, 
Άντων. Τζιξής, Παπαδιονύσι- 
ος Καλαφάτης, Μιλτιάδης Κα
λαφάτης, Ν;κ. ΙΙαλτίρης, Άν- 
δρέας Ααζαρίδης κ. ά.

ιτά τήν κατάρτισιν τοΰ'χα- 
* ταλύγου' Squobv 'ή μεταφορά 
*τών οικογενειών κατ’ Όκτώμ- 
βριον καί Νοέμβριον- τοΰ 1923. 
Οί οίκογένειες αΰτές παρέμειναν 
καί παρεχείμασαν άλλες Ιντός 
τής εκκλησίας Αγίου Κων)νου, 
άλλες εντός τών αποθηκών εΰ- 

σκομένων έξωθι τής Ικκλη- 
σίας, ®1ές εις τά σπίτια είς τά 
παλιάμπελα, άλλες είς τήν Χά- 

Άαν, άλλες etc τό Μετόχι είς τά 
' κελιά τοΰ Μοναστηριού τής 'Α
γίας Πάρασκευής και οί ΰπό.- 

* λοιπές. μέσα είς τά Αντίσκηνα τά 
οποία παρεχώρησεν - τό κράτος.

Πρώτον καί πρόχειρον καφε- 
' νεϊον Ιφτιαξεν ό κ. Άντ. Χαν- 
' τζιελένης είς μίαν καλύβα φτιαγ
μένη άπό ψαθί τοΰ βάλτου. Τό 
δέ πρώτον πάντοπωλεΐον # κ.

■ Βασ. Κάλλιας εντός ξυλίνης πα-

«ι νοηισίΗ'ΰ μ-· /■ Μνθους 
άπό τήν έπιτροπήν άποκαταστά- 
σεως προσφύγων μέ έπικεφαλής 
τόν κ. Κων. Άζάν. υπάλληλον 
τής επιτροπής άποκαταστάαεως 
προσφύγων. Ή οίκοδόμησις ε- 
κράτησεν §ως τόν 8)βριον τοΰ 
1925, οπότε καί άποκατεστάθη- 
σαν δλες οί οίκογένειες έντός 
τών οίκημάτων· Δυστυχώς μέ 
τήν άποκατάστασίν μας εις τήν 
περιοχήν αύτήν έδημιουργήθη 
«νεύμα εχθρότητος μέ τούς κα
τοίκους τοΰ γειτονικού χωρίου 
Μαραθώνος, οϊτινες ένόμιζον 
ότι ή περιοχή αυτή ήτο διχή 
τους, καί δτι ήτο δυνατόν νά 
μάς εκδιώξουν δημιουργώντας 
κάθε τόσον επεισόδια. “Ενα 
άπό αΰτά τά επεισόδια τό 1924 
έλαβεν μεγάλην έκτασιν. Ευτυ
χώς δμως πολλοί πατριώται έλει 
παν εις τούς αγρούς των καί ά- 
πεσοβήθησαν πολλά δυσάρεστα.

Μετά τήν προσωρινή διανομή 
άρχισεν ή έκχέρσωσις τής απέ
ραντου χερσαίας έκτάσεως μέ 
μεγάλσν ζήλο ■ ατίι α · ·* 
τσουρα τών πουρναριών σκηνών 
καί λοιπών θάμνων έκαναν ξυ
λοκάρβουνα, τά όποια υπήρξαν 
δ πρώτος πόρος συντηρήσεως 
τών κατοίκων. Οί πλέον δέ ερ
γατικοί Ικέρδιζαν πολλά λεπτά 
άπό τά ξυλοκάρβουνα. Τό 1925 
τό κράτος μάς παρεχώρησεν άπό 
ένα ζώον διά καλλιέργεια, Ινα 
αροτρον καί σπόρους σιτάρι,κρι
θάρι είς κάθε οίκογένεια. Άμέ
σως ά'ρχισεν ή καλλιέργεια τών 
σιτηρών, μετά άρχισεν ή καλ
λιέργεια τοΰ καπνού, διόύι of, 
πατριώται μας καλώς γνωρί- 
ζοντες τήν καπνοκαλλιέργειαν, 
έπεδόθησαν είς αυτήν, Ικ τής 
οποίας δμως δέν είχαν Ικανο
ποιητικά άποτελέσματα, λόγφ 
τοΰ αγόνου εδάφους.

(’Ακολουθεί)

βουι οδ σώζονταν τά θεμέλια τής έκ- 
κλησούλας.

ΣΗΜ β'. ’Αντίγραφον τής παρα- 
δόσεως ε’ίχομεν άποστείλη βΐς τόν 
αείμνηστον Νικόλ. Πολίτην, καθη
γητήν τοΰ Πανεπιστημίου, δστις κα- 
τεγίνετο βΐς τήν συλλογήν εθνικών 
παραδόσεων, άλλ" ό θάνατος δεν 
έπέτρεψε νά προβή είς τήν έκδοσίν 
των (βΐχβν ήδη έκδοση τόν α. τό
μον). Μας διεβίβασε δέ τάς ευχαρι
στίας του καί δτι ή παράδοσις τοΰ 
άρεσε πολύ.

ρατσέδιν καί άλλοι γιά τ’ Άλύ- 
κιντα, κι’ αμέσως άρχιζαν τΙς 
βουτιές φωνάζοντες :

—Σιλαλέβγιτη Χριστός <ηλα- 
λέβγουμου κι βώ.

—Δόστου νά παεννουμουν τί- 
ποτι δέν παθθεννοΰμουν.

ΣΡ Άλύκτντα τάδινναν α· 
φτοϋ Καρπουζάκιν, τήν Καρ-

ποΰζαν κΐ τήν Καμήλαν κι5 
πήενναν βουττόντες ώς τΙς 
πέντι πέτρις κ’έφερναν γιά -ση- 
μάδιν κέβτάμα ποϋ τάκοβγαν- 
άφτίς πέτρις. - Στοΰ Βαΐν τάδι- 
ναν άφτήν Μικρήν τήν Μιάλην 
κί τά Γαλανά Υΐ πήενναν έ'σα- . 
μι τόϋ Καζανάκιν κί ■ τής τρεις 
πέτρης. ’Ύστερα άρχιζαν τής. 
βουτιές τοΰ. Σιούρτιομοχ, (Μα- 
κροβοϋτι) τόΰ~~Καοωίδην τον 
λιβαριδην και ταλλα άγωνίαμα· 
ΎΓΤΤΝΚη η να - . > ->- 
στοϋν δμ<Λ« -Μ ,.
πόύλ ΰν "·νήλλιου*ζζβ«.ά- 
τινναν τά πιτσιά τουν κι ζίζή- 
ριναν (έτσουζαν) Κι* όταν φθά- 
νανε στά σπίτια τουν άλείβγουν- 
ταν λά§ιν κ’ έ'μοιαναν χαν της 
λαδουμένονς τους πουντικούς,

Σιλαλεβγιτι Χριστός' σιλαλε- 
βγουμου κί βώ.

ΑΓΓΕΝ02. ΓΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
(Ζακχαίος)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑ1
IΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΔΜΑΤΙΑΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!' τον τ©ν άνατολικών γλωσσών 
χαΐ σπάνιον διερμηνέα. ‘Η Τελ- 

ησαός πλήν τών έχλεκτών άχο- Τήν 26ην Ιουλίου 10Β7 ίορτάζει έν
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πλότυκα «ίοπρ<£Ε«ων. Ϊ2ι)χαρ[σταθμ»γ 
πολύ.

ίί καβίΒρβίθ^'έόπέχή θρηοχβυ- 
πανήγυρις.

Km ΜΑΡΙΑΝ ΑΝΤ. 2Α ΡΑΦΗ, 6sa) 
κή. Έλάβομδν συγχαρητήριον Επιστο
λήν σας καί δικαίωμα έγγγραφής, Θ»ρ- 
μ®ς αύχαριρτοδμεν. ’Αναμένομ·ν καί 
άλλος διευθύνσεις.

— Κον ΦΑΝΗΝ ΚΟΜΗΤΗΝ, Ρόδον. 
Έλάβαμεν Επιστολήν σας καί διευθύν
σεις . θερμώς εδχαριστοΒμεν. Άναμί- 
νομεν καί δλλας διευθύνσεις ιδίως 4- 
ξωτερικοΒ.

— Κον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Γ. Κ2ΤΣ0· 
ΓΑΟΓ ή ΚΑΚΑΝ, Κίαν. ΕύχαριστοΟ- 
μεν θερμότατα; Είς τόν υιόν σας Arts- 
στείλαμεν. Άναμένομεν διευθύνσεις καί 
άλλων συμπολιτών.

— Καν ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝ SIAM. ΧΑ- 
TZHSTAMATIOT, θβσ)κην. Εδχαρι- 
στσδμεν. Ή Επιστολή σας 9s δημοσι- 
εοθή. Έλάδομεν δικαίωμα έγγραφής: 
Άναμίνομεν διευθύνσεις καί άλλων 
συμπολιτών.

— Κον 2ΤΑΜ. Μ. ΧΑΣΤΑΝ, Κίαν, 
Έλάβομεν έμβασμά σας. Εύχαριστού- 
μβν πάρα πολύ. Ή έπιστολή σας δη- 
μοσιίυθή, Είς τάς σταλβίσας διευθύν
σεις θά άποστέλλβται ή «Μάκρη».

Κον MIX. ΜΑΡΑΤΣΙΝΑΝ, ίνταδβα. 
Έλάβομβν συγχαρητήριον επιστολήν 
καί διευθύνσεις ίσωτερικοδ καί Εξω
τερικού· θερμότατα εύχαριστοδμβν.

— Κον Κ2Ν. ΤΣΑΚΙΡΗΝ, θεσ)κην. 
Ήλάβομεν Επιστολήν σας πλήν δέν ί- 
προλάβαμι τήν ϊημοσίβυσιν είς πρση- 
γούμενον φΰλλον. ΔιΔ καλά σας λό
για θερμώς εΰχαριστοΒμεν.
- Κον I. Β. ΚΑΜΠΟΓΡΗΝ, Γαλα- 

ΕβΙδι. Είσθε δξιος θερμών συγχαρητη
ρίων διά τήν ώραιοτάτην ίπισταλήν 
τήν δποίαν μάς έστείλατβ δπαγορεύ- 
οντάς την ο4 άλλον. Τέτοιες Εκδηλώ
σεις σάν τή δική σας μάς δίδουν πε
ρισσότερον θάρρος διά τήν συνίχισιν 
τοΰ έργου μας.
■ — Κον Γ. ΕΜΜΑΝΟΓΗΛ, Ιτέαν. 
Δέν ίχόμεν Επιστολήν σας καί δέν γνω 
ρίζομβν έδν έλάδατε τά έποσταλέντα 
φύλα τής «Μάκρης». Άναμίνομεν ιία 
ο«ς. ' '
- κ. κ. I. Γ.' ΚΡΕΜΜΤΔΑΝ, Ρόδον

' ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ 
Σοκολατοποιία · Ζαχαρ, προϊόντα 

Γούναρη 23 
Πειραιεύς

Γ. ΠΑΝΑΓΗ 
"Εγχορδα "Οργαν» 

Χαβρίου 9
* Αθήναι

’ΑλφοΙ Γ. ΒΕΡΟΥΚΑ 
Έμπόριον τυροκομικών είδών 

Σωκράτόυς 6
'Αθήναι

^ΜΗΓα^Βτήρ^αΕΕΑΣ:
Ζήνωνος 8 -

Αθήναι
' ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΜΠΑΚΗ 

Β ιβλιοπωλείον 
Ίπποκράτους β ·, 

’Αθήναι
ΔΗΜΗΤΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

"Ετοιμα ένδύματα
Άγ . ΕΙρήνης 3 

’Αθήναι

' ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ 
Ράπτης

* Φειδίου 2
’Αθήναι

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
Ράπτης

Εύριπίδου 28 
- ’Αθήναι

AVool BAS. ΤΣΙΛΛΕΡ 
Ράπται

Θεμιστοκλέους 39 
’Αθήναι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΗΣ
Ράπτης 

Πανεπιστημίου 49 
’Αθήναι

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
.Έμποριον Έλαιδν - 

Σωχράτους 15
’Αθήναι

,„Τ.;ντα 
αν καί βασιλείς. :

, Άλλο έχλεκτόν τέκνρν τής 
,Τελμησοσ ; ό Ήρακλείδης φι
λόσοφος, ό όποιος διετέλεσε Δι 
εοθυντής τής’Περιπατητικής Σχο ,

' λής ’Αθηνών, έδίδαξεν βίς ’Αλε
ξάνδρειαν καί Σμύρνην, τής el·

ίξβλέγή Άρχων ’Επώνυ
μος. Οδτος έγραψε «Πόνου έγκώ- 
μιον» δπου παρορμφ τούς νέους 
ιίς τήν έπιμέλειαν καί έργασίαν, 
?να έπιτύχουν καί εδδοκιμήσουν 

'' έν τή ζωή κατά τδ γνωμικδν «’Ε
πιμελείς κμί πόνφ άλωτά πάντα 

■ γίγνεται», \ ■
(Ακολουθεί) ·

Ό Σύλλογος, κατόπιν έκφρασθείσης έπιβυμίας νά γίνγ] θαλασσία έκδρομή, 
όργανώνει διά τήν Κυριακήν Μ ’Ιουλίου 1957 ήμερησίαν έκδρομήν είς Σελίνια— 
Σαλαμΐνος διά νά 86®g εύκαιρίαν είς τά μέλη του νά δροσισθοΟν βΐς τήν θάλασ
σαν’ · -

. Ώρα έκκινήσεως 7η πρωινή άκριβώς. ' ' , ’
Τόπος έκκινήσεως έμπροσθεν τού Δημαρχείου Πειραιώς . (ώρολόγιον Πει

ραιώς). " .. ' υ 2 ' : υ . '■ ,
Μέσον: Βενζινάκατος ή πλοιάριον.

. ΕΙσητήριον μετ’ έπιστροφής: 12 δραχμαί.
♦ Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τής Πέμπτης 11 ’Ιουλίου 1957 είς τούς κ.κ. *Αν·

5 τώνιον Πετρόγλου Σωκράτόυς 21 τηλ. 57.658 ’Αθήναι, Άδ)φούς Τσίλλερ ®εμι- 
ιτοκλέους 39 τηλ. 615.257, Αδαμάντιον Σκυφτόν Καλοκαιρινού 64 Δραπετσώνα 
ίψΓ 463.176. . '

2ΗΜ : βλθείσα διά τό Πλατρινάκι όκδρομή άναβάλλβται'διά νά δροσίαη λι
γάκι ό καιρός.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
Μαιεντήρ ·

JEdAwwi; 103 ' 
’Αθήναι

ΑΓΓΕΛ ΆΦΑΤΗ2
'Οδοντίατρος

Χαρ. ΤρίΜούπη 25 
ΆΟήναι

ΑΓΓΕΛ ^ΑΦΑΤΗε; ■
Ό δοντομηχανικός

Σταδίου 50 S' 
Άθήναι

•ΛΑΝΝΟ ‘ ' VΡΑΣ
Φυματιολόγος
’Αλίτσης 10 

’Αθήναι
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟ ΓΖΙΔΙΙΣ 

'Οδοντίατρος
* Ακαδημίας 33 

’Αθήναι
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΑΣ 

Ιατρός 
Μοργκεντάου 

Νίκαια
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΑ 

. 'Οδοντίατρος ■ '
Μοργκεντάου 

Νίκαια
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΛΕΡ 

’Ιατρός
Χαρ, Τρικούπη 110 

’Αθήνα ι μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕ

- Δερματολόγος - Σ«
’Αγίου Κων)νου 28f ***,.

’Αθήναι J
ΔΕΣΠ. Κ. ΚΡΕΜ

'Οδοντίατρο 
ΚβραμικβΟ Μ: ’2 

ΆΟήναΙ

. ΣΗΜ, ΣΥΝΤ. ΠΑρΛξΜλοΟνταί- 
οί παντός εΧΒο ’ feitc 
καί Δω , « ί·
•τηβΟμοΟν-ίες να aV^yygXBoOv ν<ίί 
μβς Αποστέλλουν τάή βιευβύνσ&ς 
των, τηλέφωνον κλπί
ΜΜΜΜΜΜΜΜβΜΜΜχ^Α.» r >

HmMHfflMI M(f
(Συν·* r‘t‘ <1, τη> 1ης , (6ος) 

ραν. Άρκΐ μπάνιο
τους, βΜοί έιιεσκλφβήσπν τά I- 
ζοχικά σημβια'ΐοϋ'ΐ|ί9ρ(όθ. Εκεί 
προσήλθε «·*υ μίί<, σ,ιιΑ' ·> ό - 
συμπολίτης ιυφ όφασμαιΐρ · 'ρος 
κ, Δημήτριος-Τσιλάβηί β'2 όποιος: · 
μδς ίβιηγήνη ώββιόίατίς - ΙσΐορΙ- 
ες τής πατρίδος. Ε 7.30' ά* 
νβχωρήσαμε άπό τήν Σκάλαν *Ω- 
ρωποΟ πρός ’Αθήνας Καί μέ μίαν 
ένδιάμεσον στάσιν είς τό Μπο- 
γιάτι διά μερικά λεπτά έπιστρί·- 
ψαμε. Όλοι έμειναν πολύ ένθου» 
σιασμένοι καί παρακαλοΟσαν νά 
γίνη τδ συντομώτερον ή έκδρομή 
όποία £χει δρισθβΐ διά τό Πλατα- 
νάκι θηβΩν καί προμηνύεται έπι- 
τυχεστέρα πάσης προηγουμένης..



ΜΑΚΡΗ — 3hj, SeXlg

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΑ ^ΜΑΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ• ΑΝΑΚ0ΙΝ01ΙΣ .·
■ Ή ΙφημεβΙς σκαπτόν

καί Λχι κ^ρίοαηο-
ΛίΜίυ. Θά fw» κίηύχημα 
κατορ·&ώναμβ νά’ ύ,αοατΆΙηΛΐ 
iwgeAr το9 Συλλύγον wgdg 

τον$ ovfutoUvag, ITg^g 
wegdr SpBsg άντιμετα>ηίζΐΐ iwel- 
Xas SvexoMag initi ό ΣΟΛογοξ 
tlvni ητοοχ&ΐ teal dhaymfieraii.

jir^ag τή* τ&τ
«treywwww ri?£. «wlgo» 
μήν αύτήν fig ίήν κα&όβίσβ ί 
καοτος μύ τήν ο(κονο·
μίκήν ίύνατύτητά τον. Μετά 
τήν άφαίζεοιν Ιξό&ων tfjg 
ίφημβρίίοβ κά&ε τΐ ΛΌν Λ1 trcs-

β>ά όιοτεά’Α sig τόν ΣύΙ-
<5«ά τήν Ιξυηηρέτηαιν Λ- 

Λλ>«» ακοπ&ν *ο·.
’ΒιπχΜί. δμα>ξ ηοίΐοί atym®- 

Μται Igaitovv nola είναι ή i- 
βι.ογησα Φ
σα οά ά-

rd 8g<ov αδτ^ς
χατ& κατηγορίαι ι

Δια vovg ewiwigivg όβαχ. βΟ 
Ιτηαί&{.

Δια Tovg 4w4go«g ^SaX· 
ίτηαϊβας.

Διά τούς τείεία>« «ferfgoeg 
tiivanai.

Έλπίζομεν βτι Slot ύπερ- 
βοΰν τά sMgitrrov αϋτδ i'giov.

ά^λοδμεν 31
τοβ εάν καί ηάσον Μ nsltjgc&OB 
εκαστο£ ή #4 ίξακα-
ί,ονΰ'ήΰΐι νά τοΰ άποστάΚΧεται.
Είναι ζήτημα φιλοτιμίαξ ίίμως 
3ιά iovg Δίακρηνους Mai Αιβη- 
aiavabg νά βοηϋ-ήαουν τήν εφη
μερίδα των νά

Συντάσσεται 
ύι j

■ A 0 Η Ιί A I ' 
1η ΙΟΥΛΙΟΥ 1957 ' 

ΕΤΟΣ Α». ΑΡ ΛΑΟΥ 3

Μην ιαία έφημβρίς τδν άπαν- 
ταχοδ Μακρηνδν καί Λιβη- 

• σιανών. ·

Η Vi ΑΚΡΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
’ λ ’ - ;5.— ■ -, / . ·-........... ' '

θίΤ Κτήτ“Ρ ~ ’Ακρόπολις — Μνημεία - Μαντείου — Ίχθυοσκοπία — ’Owm-
<τοΐ ΤελμησσεΙς — Ή Τελμησσδς κατά τά μηδικά, είς τήν έποχήν τού Κίμωνός —

; Μ. Αλεξάνδρου — Διαδόχων Βυζαντίου, ‘ιπποτών Ρόδου καί τών Τούρκων.

Έι -· - -ι, ι ■ - Ά ΤΟΥ Μ, S1BBA ΗΑΣΧΑλκ.ι.

‘Υπεύθυνοι κατά Νόμον : 
ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 

Δικηγόρος 
Σώκράτους 21 - Τηλ. 57,658 

• ’ * Α 0 ή ν α ι
Τυπογραφείου

Ή Τελμησσδς εδρίσκεται έπΐ 
τής Δυτικής παραλίας τής Αυ- 
κίας βίς τδν μυχόν τοΟ Γλαύκου 
κόλπου μέ άσφαλέσ:ατον καί 6- 
πήνεμον λιμένα, είς τήν είσοδον 
τού όποίου κεΐται ή νησίς Αάγου- 
σα. 'Ο λιμήν τής Τελμησσοΰ 
(Μάκρης) φαίνεται ώς λίμνη μάλ- 
λον..μϊ στενήν είσοδον καί άνεμοι

Άθήναι

σαν μεγάλως β!ς τήν ■ ναυτιλίαν, 
διαυλακώνοντες τήν Μεσόγειον 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις καί 
προσκομίζοντες είς τήν πατρίδα 
των τά άγαθά τών ξένων χωρών, 
Παραλλήλως πρός τήν θάλασσαν 
καί ή γή ?διδέ πλουσίως τούς 
καρπούς της, τούς δποίους τά 
πλοία τών Τελμησσέων μετέφε-

xal πίρίφηρ,οι ίχθοοσκόποι, δε
χόμενοι βίς τήν πόλιν των πλήθος 
περίοικων πρός μαντείαν έκ πα- 
ρατηρήσεως τών ιχθύων καί έπι- 
σκεπτόμενοι τάς γείτονας χώρας 
Ρόδον, Καρίαν,ΙΙίσεδίαν, ΙΙαμφμ- 
λίιχν πρός έξήγησιν ονείρων, ση
μείων καί μαντείαν διά τής ίχθυο- 
σκοπίας. Βέβαιον ίστορικώς είναι

ΟΜΙΪΙΙΜΙΗΜΡΙΙΙΗ
Ήρχισαν νά συγκροτούνται 

βις τάς ’Επαρχίας τοπικαί Έπι- 
' τροπαΐ μελών τοϋ Συλλόγου μας 

αί οκοϊαι Αναλαμβάνουν τήν 
ϊδρυσιν τών τοπικών παραρτη
μάτων,· τήν σύνδεσιν αυτών μέ 
το Κέντρον και επιμελούνται 
εν γένει, τής διαδόσεως τών 
σκοπών τοϋ Συλλόγου.

Αί. Έπιτροπαί αΰται θά έ
χουν θητείαν ενός έτους καί τά 
μέλη αϋτών θά Αντικαθίσταν
ται καί υπό άλλων δπιθνμούν- 
των νά προσφέρουν τάς υπηρε
σίας των.

Επιτροπή Περάπετρας · 
Κρήτης.

'Η ’Επιτροπή τής Ίεράπε- 
τρας ·— Κρήτης δπου κατοικούν 
πλέον τών 50 οικογενειών συ
μπολιτών μας άπετελέσθη διά 
τό πρώτον έτος έκ τών έξη; : 
Γεωργίου Παπαβασιλείου—Δη- 
μ,οβιδαακαλρΒ. Λαζ. ’Αντονοί», 
Χρ.* * । > ,«■ ·,τα’Χατζηνι-

. κήτα, Κων)νου Πλατανάκη, 
' Σάββα Χάτζησεβαστοΰ, κ α ί 

Έμμ. Παυλίδου.
— Επιτροπή Νέου Λιβησίου

Ή ’Επιτροπή τοΰ Νέου Αι-

30

άτι

βησίου—Ώρωποϋ δπου κατοι
κούν 30 οΐκογένειαι ' συμπολι
τών μας άπετελέσθη Ικ τών έ
ξης: Νικολάου Παρασκευα, Νι
κολάου Κοντούλα, Μιχαήλ Κα- 
λαβέζου και ’Αντωνίου Τσου 
βατάρη.
— ’Επιτροπή Πλατανακίου -

'Η ‘Επιτροπή Πλατανακίου - 
θηβών δπου κατοικούν 50 οίκο- 
,γένειοι συμπολιτών μας άπετε- 
λέσθηέκ των υφάλου
•ΑόΥ·”*Γαρυι.·5 ^ωιοδ»Ά 
σκάλου, Βασιλείου Αϋγ. Κάλ
λια, Στεφάνου Ήλιου, Μιχαήλ 
Αγγέλου, ’Αλεξάνδρου ’Αλέ
ξανδρου, Β,μη .. ιου II, Ταϊντζή, 
και Τ-HTOi Λ, Κούκου.

λιμένα άπλοΟνται τέλματα, έ 
&V καί τδ δνομα Τελμησσδς, άνα- 
δίδοντα άναθυμιάσεις. Ή Οέσις 
τής <άρχαί»ς πόλεως ήτο ΒΑ τής 
σημερινής Μάκρης, δπου σήμε
ρον τά- περιβόλια καί Βν μέρος 
τού λιμένος, μέγα δέ μέρος αύ 
τής κατεχώσθη δπό τής ίλώος τού 
ποταμού Γλαύκου καί είς τόν βυ
θόν τού λιμένος. ’Ολίγα Ιχνη αύ- 
τής φαίνονται, άλλά άποκαλύ- 
πτονται κατά τήν έκσκαφήνι καί 
τόνον συστημάτικαί άνασκαφαί 
ίά φέρουν είς φώς τήν πόλιν Τελ- 
τησσόν καί σημεία τής άκμής καί 
πλούτου της. Έν γένει ή παλαιά 
πόλις είναι έν πολλοίς κεκαλυμ- 
τένη πινακοθήκη, ή όποία άνα- 
μίνβΐ’ τήν σκαπάνην τβΰ Αρχαιο
λόγου, διά νά άποκαλυφθή καί 
άποκαλύψη τά μυστικά καί τούς 
θησαυρούς της.

Ή πόλις Τελμησσδς έκτίσθη 
δπό τού δμωνύμου ήρωος Τελ
μησσοΟ. Οδτος ήτο υίός τού ’Α
πόλλωνος καί τής θεμιστούς καί 
άδελφδς τού Γελεάτου. Καθά μυ -

|ΧΕΛΛ®ντο ποίιχ νά Tspaatplpy π«. 
ρισσόιερα άγαθά είς τήν πόλιν, 
Τόν άποκομιζόμενον πλούτον διέ· 
θετόν οί ΤελμησσεΙς δχι μόνον 
πρός καλυτέρευσιν τών δρων τής 
ζωής, άλλά καί, πρός στολισμόν 
τής πόλεώς των. Ταύτην έκόσμη- 
σαν μέ πλήθος περικαλλών μνη
μείων, τινά τών όποίων περισω- 
θέντα άπό τούς σεισμούς καί τάς 
καταστροφάς τών Ιπιδρομών,οίον 
θέατρον, σαρκοφάγοι, τάφοι έν 
δράχοι.ς κ.ά μαρτυρούν τήν άνθη- 
σιν καί φιλοκαλίαν τής πόλεως. 
Καί πόσα άκόμη καλύπτει τό χώ
μα, τά δποΐα μίαν ήμέραν ή σκα-, 
πάνη τού άρχαιολόγου’θά άποκα- 
λόψ>

'Η άκρόπολις ΤελμησσοΟ είναι 
έκτισμένη έπί μαστοειδούς λό
φου, προστατεύοντας αύτήν άπό 
οίουδήποτε σημείου έπιθέσεις, τά 
δέ τείχη της έπεσκευάσθησαν δπό 
τών 'Ιπποτών τής Ρόδου κατά 
τάς άρχάς τοΟ ΙΑ' αίώνος, δπότε 
ή Μάκρη περιήλθο είς τήν έξου- 
σίαν των. Ώχύρωσαν δέ τήν πό-

ηί Si>; 4'ΛλφοΙ, ίλα- λ«, &Λ νά προστατεύουν. οώτήν 
δον χρησμόν έν Δωρΐδι ν> τρα- κ'« rf συμφέρον r-* rw- N f‘ -

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ TOY ΛΙΒΗΣΙΟΥ

λ if ON κώΜΠΟ
TOI Λ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΚΥΦΤΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ π< 
καί τέλος)

Αξιόλογον άπό τά πηγάδια ή το 
αυτά τά οποίον άπήχε από τά &- 
«ραία σπίτια τού κάστρου περί τό 

ρον μέ τό δνομα «Αυκτρός 
. 'Εκεί ήταν 

. .......... J έσύχναζον δλοι οί
ιβισιανοί καί ξένοι παρα- 
ί, ΙΕβώ δ καθείς έφοδιάζε- 
καθημβρινά του τρόφιμα, 
ίρια, φρούτα κωί 
J Δποΐα κατέφδαναν άπό

κραια 
χιλι,όμ, _ 
το^ΙΛςηανγεοινοϋ».

^.τ·*.έν·«®ον ποΰήσύχνι

θερισ 
το 
κρέας, 
ββπχέ,.? ψ·—....... - -
τήν Sjtal ΙΙβτζίςι. II καλ·

■ . ΜΐίργβιΛ», ' ζαρζαβατικών ηαΐ 
<ρθθύτωτ||,γένβτθ άπό χριστιανούς, 
Ιπίβης κβΐ ή Λΐ|ληση, Τά έφοβια 
ίχύια έτοηοΟ’ε^ο'ννιο νοτιοανατολικά 
υον χεντοοο.too

TO ζαρζαβατικών 
γ»ούι>(ον<|,γένβι;θ άπό χριστια 
πίσης καί ή πώληση. Τά lq

β - 7 καφενβΐά ηον ίχαλυπτοντο α
βά τά δύο πανύψηλα πλατάνια κα·” 
τω άπδ τήν σκιάν τών όποίων οί 
συμπατριώτες μας μβ Ανατολίτικο 
ραχάτι τραβούσαν τδ ναργιλεοακι 
των παίζοντας κατά τδ πλεϊστον 
τάβλι ή χαρτιά. ’Επίσης υπήρχαν 
και δύο μπιλιάρδα. Τδν ρυθμό των 
παιχνιδιών συνεπλήρωναν ol χιλιά
δες «κάζιροι» άπό τά πανύψηλα 
πλατάνια χον όταν κανείς ξεπρο 
βαλλεν άπό τούς γύρω τοΰ Κέντρου 
τέσσαρις δρόμ.ους ενοιωθβ , μια ευ
χαρίστηση που θαθελε να μη φυ
γή ποτέ I „ , „

Είς αύτό τά βραδακιά κατεφθα- 
ναν οί κόρες μέ ... τις στάμνες των 
νά πάρουν νερό, αλλα και να θαυ
μάσουν τήν γραφικότητα τοΰ μονα
δικού κέντρου αντοΰ, ξεκάλτσωτες, 
καί μέ παντούφλες καθιστές που ρυ
θμικά κτυποΰσαν τις φτέρνες < των 
καί προκαλοΰσαν άκομη και το πιο 
άδιάφορο μάτι τα τις προσεξη και 
•νά τις καμαρώση. Άλλα σκοπός των 
δέν ήτα»' νά Ανασύρουν άπό τα ε-

ωοηγουμένου I φθαρμένα χβίλη ΐοϋ Λυκτροϋ τό νβ- 
;) - ρό μόνον, μά νά φλερτάρουν κα'ι
• ·' μβ τόν έκλβκτόν τής καρδιάς των

πότε μέ τις τσακπίνικες λοξές τδν 
ματιών των καί πότε μέ τά χρωμα
τιστά λουλούδια πού θάχαύ μαζύ 
των καί τά όποία έσυμβόλιζαν τήν 
συναντησούλα τους κάπως μακρύτε- 
ρα άπό πυκνοκατωκημένη περιοχή· 
τοΰ Κέντρου αύτοϋ, καί Ιτβι τό ά- 
ραίωμα τών παλληκαριών άπό τό 
κέντρο συχνά, δέν ήταν κα’ι άδικαιο- 
λόγητο... · · ■

Πέραν τοΰ κέντρου αύτοϋ καί 
πρός δυσμάς μόλις άπέχουσα τά 700 
μέτρα ή έκκλησία «Αγία Σωτήρα» 
οβ ρυθμό πλοίου, συνεκέντρωνε τό
σον κόσμο πού γέμιζε εκτός τοϋ κυ
ρίου Ναοϋ και τό περιστοιχισμένο 

έκκληβιαζόμβνοι μβ πραγματική 
Χριστιανική υπομονή παρακολου
θούσαν τήν Θείαν λειτουργίαν μέ 
τήν απόλυσή της δέ αποχωρούσαν 
μέ τάξιν καί έκδηλον τήν βύχαρί- 
στησι στα πρόσωπά των λές καί β- 
ξεπλήρωσαν έ'να μεγάλο χρέος τών 
πρός τόν θψιστον.

Ή μόνη κακοφωνία πού παρου
σίαζε ό Ιβρός τόπος ' αυτός ήταν ή 
διαλάΛησις εξω τής εκκλησίας των 
μικροπωλητών,—-κουλούρια' κςί διά
φορες λιχουδιές—στην μεγαλύτερα 
διαπασών πού παρηνώχλουν τούς 
έκκλησιαζομένους, άλλά χάρις στα 
σατραπικά; καί δικαιολογημένος ε
νέργειας τοϋ Πρωτοσυγγέλου, Πα
τέρα Διονυσίου τό κακό περιορίσθη 
στό έλάχιστον,

* Επίσης κατά τήν θερινήν περίο
δον. λειτουργΰσε κα’^ ί] κάτω Πα
ναγιά - Πυργιώτισσα, άλλα \ λογιρ 
τής μεγάλης άποστάσεως &Λ τους 
ακραίους παραθβριστάς, δεν συνε- 
νβντρωνε αξιόλογον άριθμον προ
σκυνητών. .

πούν πρός άντίθετον δ είς τού 
άλλου διεύθυνσιν καί νά κτίσουν 
πόλιν είς τά μέρη τών βωμών, 
δπου κατά τήν θυσίαν άέτδς θά 
ήρπαζε τδ κρέας.' Οΰτω ό μέν 
Γελεάτης έτράπη πρός δυσμάς 
είς Σικελίαν καί 4ξ αύτοϋ οί Γε- 
λεώται ή Γαλεοί, δ δέ Τελμηση 
σός πρός ■ άνατολάς ώκησε ■ τήν 
Τελμησσόν. Πολλαί πόλεις φέ
ρονται δπό τό όνομα τούτο, είς 
δ άναφέρεται δ μύθος.

Ή Τελμησσδς διά τδ έπίκαι- 
ρον τής θέσεως, τδ εύλίμενον αδ.- 
τής, τδ εύφορον τής φερωνύμου 
πεδιάδος της καί τήν Ικτασιν 
τής ένδοχώρας κατέστη μία τών 
ισχυρών καί άκμαίων πόλεων τής 
Αυκίας. Οί ΤελμησσεΙς προώδευ-

πόται άπό τας έπιθέσεις τών πει
ρατών, τών ληϊζομένων τήν Με
σόγειον μέ τάς νήσους καί · τά 
παράλιά της.

Ή Τελμησσδς διετήρει μαν- 
τεϊον τοΰ ’Απόλλωνος, τό όποιον

λέςανδμο'.. Ε5, ιό' Αλέξανδρον 
at/ νίκας καί τήν μονο

κρατορίαν του, δΓ δ καί τφ έπε- 
δαψίλευσε μέ πλούσια δώρα καί 
τήν πόλιν μέ τήν εύνοιάν του.Οί 
ΤελμησσεΙς έφημίζοντο ώς δεινοί 
μάντϊΐς, Ικανοί τά πάντα νά έξη- 
γήσουν. Άνδρες, γυναίκες, παι- 
δία είχο9 τό χάρισμα τής μαντι
κής τέχνης, μοναδικοί είς. τήν έ- 
ξήγησιν τών διοσημιών. Ήσαν

τιδα Δάφνην Ιφερον

ριανόν ο ίκ
νφ ώργωνεν, ' άετδν νά’κα- 
θήση έπί τού ζυγού τού άρότρου 
του καί νά μή θέλη ν’ άπομα- 
κρυνθή έκεϊθεν. Άπορήσας διά 
τούτο μετέβη είς Τελμησσόν ν<ί 
έρωτήση τήν έξήγησιν τού φαι
νομένου. ’Έξωθεν τής πόλεως συ- 
νήντησε μίαν κόρην φέοουσαν 6- 
δρίαν. Είς ταύτην άνέφερε τό γε
γονός. 'Η έκ Τελμησσύ μίντις 
συνεβούλευσε τόν Γδρδιον νά θυ- 
'σιάση είς τόν Δία έπί τού τόπου 
τοΰ σημείου. Ό Γόρδιος τότε πα- 
ρεκάλεσε τήν. κόρην νά τδν άκο- 
λουθήση είς τδν τόπον τής θυ
σίας, δπως προθύμως έπραξεν ί- 
κείνη. Τήν κόρην συνεζεύχθη καί 
άπέκτησε τδν Μίδαν, νέον ώραϊ- 
ον καί γενναίου. ΤοΟτον άνδρω- 
θέττα άνεκήρυξαν οί Φρύγες βα
σιλέα των, δταν τδν είδον νά έρ
χεται είς τήν συνέλευσίν των δ- 
μοΰ μετά τών γονέων του. Καί 
τούτο, διότι οί Φρύγες, έχοντες. 
πολιτικάς μεταξύ των διενέξεις

•Ο Α Ρόδ» συνβργάτης μας κ. Φάνης Κομήτης, ξενοδόχος, μέ τό άνη- 
ΧΛου Μαβά« «έλνβΓ τούς χαιρετισμούς του προς «λους τους Μα
κρινούς καί Λιβησιανούς. ΕΙς τδ βα&ος διακρινεται η αίωτοβιος συ|_

| ν , πολϊτις μας θειά · Μανικαρια.

δπ άμαξα θά φέρη &1ς οΛτοδς 
.βασιλέα, διά νά λύση τάς δια
φοράς των. Πράγματι ό Μίδας, 
βασιλεύς γενόμενος, έφερεν ήσυ- 
χίαν καί τάξιν είς τήν Φρυγίαν 
καί άφιέρωσεν είς τήν άκρόπολιν 
τφ' άμαξαν μέ τόν γνωστόν Γόρ- 
δ·< ν δεσμόν καί τδν περί αύτού 
χρησμόν, πρός δέ προσέφερεν βλς 

. τόν Δία θυσίας διά τόν άετόν πού 

. έστειλεν ώς καλόν οιωνόν. Τόν 
Γόρδιον τούτον δεσμόν έλυσε διά 
τις σπάθης του 6 ’Αλέξανδρος μέ 
δσην εύκολίαν έλυσε καί 6 Τβλ- 
μησσεύς μάντις Άρίστανδρος τό 
δνειρον καί τάλλα σημεία τού 
’Αλεξάνδρου καί μέ τήν ιδίαν ά· 

■ κριβώς έρμηνείαν—ότι δ Άλέ- 
ι ξανδρος θά έγίνετο βασιλεύς τής 
, ’Ασίας.

Τόν Άρίστανδρον, άνδρα μέ · 
εύρείαν καί διαυγή άντίληψιν, 
φιλοσοφημένον καίπρακτικδν συγ
χρόνως νούν καί μέ εδθυκρισίαν 
οδχΐ τήν τυχοΰσαν, δικαίως ■ πε- 
ριέβαλεν ό ’Αλέξανδρος μέ τήν ' 
άπέραντον πρός αδτόν έκτίμησιν, 

εκ, ένα ΑλΗπνδρ?ν ην υω > 
λης άξίας καί έπιβολής, Smsvi, 
κάταλάβη είς τήν αύλήν τού ’Α
λεξάνδρου —χωρίς ποτέ νά κλο- 
νίση τήν συμπάθειαν καί πίστιν 
του—οίαν θέσιν είχεν ό Τειρε
σίας παρά τοίς Ααβδακίδαις καί - 
δ Κάλχας παρά τοϊς Άτρείδαις, 
τών όποιων αί έρμηνείαι τών <5- 
νείρών καί διαφόρων σημείων ί- 
θεωρούντο άψευδεϊς καί άξιόπι- 
στοι. «

'Η Τελμησσδς Ιδωκεν βίς τδν 
Μ. ’Αλέξανδρον πλήν τής άρί» 
στης έρμηνείας τών όνείρων καί 
τών χρησμών, πλήν τού άρίστου 

περιφημοτέρου τής έποχής 
του μάντεως καί φιλοσόφου Άρι- 
στάνδρου καί έτερον τέκνον της 
—τόν Φαρνούχην—έγκρατέστα-
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ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
?' ■..ΕΙμ.εβα εΰτυχείς 'άναγγέ- μονωμένοι καί είς δλας τάς
; λοντες πρός τούς συμπολίτας 
μας δτι τό πρώτον μήνυμα έκ 
τοΰ έξωτερικοϋ ήλθεν. ‘Εκλε
κτός συμπολίτης μας έγκατε-

δλλας ' χώρας κάί ήπείρους. 
Έλπίζομεν δτι συντόμως θά 
εύρεθώμεν είς τήν εύχάριστον 
θέσιν νά συνδέσωμεν τό πλεΐ- 

τι έστειλατον έξ αυτών

. «Μάκρη» _ ,
αυγχαρχι μέ συγκίνησιν δια 
τήν πρωτοβουλίαν μας, νά 
μας άποστείλη τόν όβολόν του 
καί νά μας διαβεβαιώση δτι 
πλήθος συμπατριωτών έκ των 
διαμενόντων είς Αύστραλίαν 

' Αναμένει μέ Αγωνίαν τήν«Μά - 
, κρη» —της. όποίας φύλλα.

Απεστείλαμεν Αμέσως είς τάς 
ύποδειχθεϊσας διευθύνσεις.

Τό γεγονός άύτό Αποτελεί 
&α σταθμόν «ίς τήν Ιστορίαν 
τού Συλλόγου καί τής έφη 
μερίδας μας καί πρέπει νά τό 
έορτάσωμεν. Άφοϋ ή «Μά
κρη» . έφθασε Από τά Ακραία 
χωριά τής Β. Ελλάδος μέχρι 
των πλέον άπομεμακρυσμέ- 
νων χωρίων τής Κρήτης, Από 

■ τά Δωδεκάνησα, τά νησιά τοΰ 
■ ΑΙγαίου, τήν Εύβοιαν μ_έχρι 

τήν Θεσσαλίαν καί άφοΰ δι’ 
αύτής έπετύχαμεν τήν σύνδε 
σιν τών έντός τής Ελλάδος 

■ Μακρηνών καί Λιβησιανών,

μοχϊν ο συμποΣΐται μας διά 
νά τούς αυνδέσώμεν καί αύ 
τούς είς τήν ώραίαν Ιδέαν τοΰ 
Συλλόγου. "Ετσι ό Σύλλογος 
δέν θά λέγεται μόνον τών «ά- 

■ πανταχού» Μακρηνών καί Λι
σιανών άλλά θά είναι καί 

πράγματι τοιοΰτος. ■
ΕΙς τό έξωτερικόν οί συμ

πατριώτες μας είναι έγκατε 
■ στημένοι ώς έπΐ τό πλεϊστον 
' είς τήν Γαλλίαν, τάς ‘Ηνω

μένας Πολιτείας καί τήν Αύ - 
στραλίαν άλλά ύπάρχουν με-

' .ΑΤΑΒΑΚΙ . '

' ' Είναι fwt Αραιότατο. χ«ριί ΙΣχιΜμίτρ» ί|» τή; ΒέΛββς των
©ηβών, 5 δβ χιλιόμετρα περίπου άπό τήν λίμνην τής Ύλίκης 
καί κατοίκεΡτομ if όλοκλήρου άπό Αιβησιανούς el έκβίβι δια- 

.. τηρούν τά ήθη καί έθιμα Τής Πατρίδος. ©t έκεϊ έγκατεστημένβι
' συμπολϊται είναι ένθουσιώδεις; φιλόξενοι, φιλβπάτριδες· καί κα

λοί άνθρωποι συμμετέσχον δέ είς πλείατας έκδηλώοεις τοδ Συλ 
λόγου όπως καί βΐς τήν έκδρβιιήν τοΰ Ν. Λιβησίου. Διά TeSre 
Sxousv ΰηοχρέωαιν τοΰς τιρήσωμον καί ήμοίς δι* s4»p»T<fe-rr|e

' ίκδρβμήν ttfig 22«g Χβπτβμβρίοο 1957. “Ηδη
: <β«ίλ<υσαν βτι βά συμμέτάσχοΐίν συμπολϊται έκ τοΟ Αιγάλεω, τής 

Δραπετσώνας, toS Ν. Λιβησίου καί της Νέας Μάκρης. Έλπίζομεν 
ΟΤΙ και άπο T«g ‘Αθήνας καί τ&ν ΠδίρβοάΛέν θά λείψη xetwrfj.

X TO ΝΒΡΟ · . . . ·■■ '

. ' Τό ώραίον προάστε·ον Ν. 
Μάκρης μ,Ι τούς πάρα πολλούς 
θαυμαστάξ ύπέστη έφέτος τό ά· 
τδχημα τής Ανεπάρκειας νερού 

■ κατά τό καλοκαίρι. Αύτό ταλαι· 
• ■. iwpel πολύ καί τούς συμπολίτας

■ |ΐας άλλά καί τούς συγκεντρωθέν· 
■ ' τας ί«Τ χιλιάδας παραθεριστάς.

Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον κατα
βάλλει κάθε φιλότιμον προσπά
θειαν διά τήν άντιμετώπισιν xfji 
ΙδίφιΛρίάς. Πλήν δμως ίπβιδή ή 
ίλλειφις τού νερού διβδόΟη βδρδ- 
τατα πρέπει πάση θυσία ή έπάρ- 
κεια δδατος νά έξασφαλισθή τδ 
συντομώτερον καί μάλιστα τούτο 
νά άνακοινωθή διά τού τύπου <5- 
στε νά μή έπηρεάζονται δυσμε- 
νώς είς τό μέλλον οί σκεπτόμενοι

νά παραθερίσουν ή νά έπισκβ- 
φθοΟν τήν Ν . Μάκρην., ; ' ■ 
ΒΙΒΖ ΟΛΕΙΑ

Είς άλλην στήλην άναγράφο- 
μεν διά τήν άπόφασιν τού Συλ
λόγου νά ίδρύση βιβλιοθήκας είς 
Νέαν Μάκρην καί Πλατανάκι. Ό 
καθείς Αντιλαμβάνεται τήν ση
μασίαν τής μορφώσεως. ’Ιδιαι
τέρως δμως έκείνοι οί όποίοι έ- 
μορφώθησαν γνωρίζουν τήν με
γάλην Αξίαν τού καλού βιβλίου. 
Δι’ αύτό όλοι πρέπει νά ένισχύ- 
σωμεν τάς Ιδρυθεί σας βιβλιοθή- 
κας διαθέτοντες Από τήν βιβλιο
θήκην μας ή άγοράζον-τπ. Διβ.\ι» 
Όσοι δμως έχουν μεγαλυτέρσν 
δυνατότητα δς γνωρίζουν δτι 
καί είς τά δύο αύτά χωριά δπάρ- 
χουν Ακόμη ήμιτελή σχολεία, 
τά όποία έχουν Ανάγκην καί τής 
παραμικρδς ένισχύσεως. Άς δώ
σουν τήν μεγαλυτέραν χρημα
τικήν ένίσχυσιν τήν όποίαν δώ- 
νανται «Ις αύτά. . ■ ■

λώς θά ϊχωμεν Ενθουσιώδη 
ύποδοχήν. . ' /'

Οί συμπατριώται μας δπου 
καί άν εύρίσκωνται νοσταλ
γούν πάντοτε τήν γενέτειράν 
των, ένθυμώνται τήν Πατρί
δα των, τούς φίλους, τους 
συγγενείς καί συγχωριανούς 
των καί διατηρόΰν τήν φιλο
δοξίαν καί τήν έλπίδα δτι θά 
γίνουν καί αύτοί Αξιοι μίαν 
ήμέραν νά προσφέρουν είς τήν 
’Ιδέαν αυτήν δτι τούς είναι 
δυνατόν Διά τούτο δ Σύλλο
γος έχει τήν πλήρη βέβαιό 
τητα δτι άπό τούς συμπατρ^ι- 
ώτας τοΰ έξωτερικοϋ θά εύ 
ρη κατανόησιν καί ένίσχυσιν 
τοιαύτην ώστε νά δυνηθή να 
πρβγματοποιήοιι λαμπρα καί 
Ιστορικά έργα. ,

’Επί τή εύκαιρίψ διά τοΰ 
παρόντος φύλλου της «Μά 
κρηςνάποστέλλομεν πρός τούς 
είς τό έξωτερικόν διαμένον- 
τας συμπολίτας μας θερμόν

Ή Λουϊζίδειος Αστική Σχολή 
Λουϊζίδη καί

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 
THS ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

{lev νά μας βοηθήσουν είς τδ 
δύσκολο* ίργον μας τής συν- 
δέσεως 8λων τών Μακρηνών 
καί Λίβηαιανών άποστέλλον- 
τες τάς διευθύνσεις δλωντών 
συμπατριωτών μας τούς όποί- 
ους γνωρίζουν δπουδήποτε 
καί δν κατοικούν. Θά είναι 
δέ περριτόν νά ύπενθυμίσω- 
μεν βίς τούς έν τώ έσωτερικφ 
συμπολίτας τήν ιδίαν ώς δνω 
ύποχρέωσιν τήν όποίαν έχουν 
πρώτοι αύτοί — είς μεγαλύτε 
ρον βαθμόν. ■ '

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΓΚ)ΝΙΑΝ - ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. ΜΣΙΣ Τ«)1ΕΙ·

‘. ΠΕΡΙΦ1ΚΗ ΤΑΧ)ΚΗ ΕΠ(0)ΙΙΣ
■ ■' ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΑΛΑόΟΣ

■ ./Πρός/· ·■
τόν κ. ’Αντών. Πετρόγλου 

■ ■ ■ ' \ Δικηγόρον . ■
Σωκράτους 21 . '

' . 1 ■ - ·'' Ένταύββ
Είς «πάνιησιν τής άπό 16-7 έ.Ι. 

έπισωλής σας πρός τόν χ. Δ)ντήν 
τοΰ Ταχ)με(ου ’Αθηνών. δι’ ής πα- 
ραπονεϊσθβ διά καθυστερημένην έπί- 
δοσιν έφημβρίδων προορισμού Νέας 
Μάκρης ’Αττικής, γνωρίζομεν ύμίν, 
δτι βΐς Ν. Μάκρην δέν βδρεύβι Τα
χυδρομικόν Γροφεϊον, άλλα Κοινο
τικόν τοιοΰτο κοί ή διανομή τής αλ
ληλογραφίας διενβργείται συμφώνως 
τφ κανόνι,σμφ Από θυρίδας, ζητού
μενη ύπό των. παραληπτών..............

Αϊ εφημερίδες υμών «φίχθησαν 
βϊς Ν. Μάκρηντήν 4-7 β δ καί ένιαι 
έξ αώτων ίπεδόΐίησβ·» βίς τούς πα- 

. ραλήπτας αί5θημΒρόν.ζητηθβϊσαι παρ’ 
CtOTWV. " ' ’ ό

Σβββσχός αριθμός έκ τών έναπο- 
μεινασών διβνβμ,ήθη κατά διασνήμα- 
’«α. άπό θυρίδας καί ΰπό ιον μονα
δικοί» άγροτικο-0 διανομέως ΡαφΙνης, 
δστις διέρχεται τετράκις ' τής έβδο- 
μάδος. έκ Ν. Μάκρης καί eh αι λίαν 
βεβαρημένος μέ τήν διανομήν άλλ) 
φίας ολοκλήρου τής αγροτικής πε
ριφέρειας τοΰ Γραφείου Ραφίνης. 
·Ύ<ρ· ημών ί-ζητήθη ή σΰστασις Ταχ) 
κοΰ Γραφείου . είς Ν. Μάκρην έστω 
καί θερινής περιόδου, καθ’ ήν μέ- 
γας αριθμός παραθεριστών συγκεν- 
τρούνται βίς δλόκλήρον τήν περιο
χήν πλήν δμως ίλλβίψβι πιστώσεων 
δέν έπραγματοποιήθη είσέτι αΰτη.
Ό Περιφ. Ταχοδρ. Έπιθϊτής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΗΣ
" .· Ύπουργ. Δ)ντής Α'

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ' 
ΦΙΛΟΝ ΚΛΙ CTEPiCTON

ΕύχαριστοΟμεν τούς ίν Ν. ΜΑ- 
κρί) συμπολίτας μας κ.κ.

Γεώργ. Δημητριάδην 
Βασίλ. Βουτσινδν 
ΣΙμού Παπαδόπουλον καί

■ Γεώργ. Στ. Πασβάγκαν 
διά τάς προσπάθειας τάς όποιας 
κατέβαλλαν διά τήν Ιδέαν τού 
Συλλόγου καί τήν διάδοσιν τής 
«Μάκρης».

Πλατανάκι βηβών 16-7-57
Σεβαστή Διβύθυνσις,

Έκ μέρους τών κατοίκων τοΰ 
προσφυγικοϋ Συνοικισμού Πλατανα- 
κίου βηβών σάς απευθύνω θερμόν 
χαιρετισμόν.

Δέν δύνατατ νά μετρηθή ή συγκί- 
νησίς μου δταν λαμβάνω τήν Αγαπη
τή μας ίφημερίδα ΜΑΚΡΗ.

τής Μάκρης ά«γ6ρβ«Οα «'τών Χ" "«Λ&'α '/ '
τής συζύγου αΰτοΰ Καλλιόπης κατά τό έτος 1907. . .

ΗΝΕΧΙΖΟΗΤΑΙΠΓΚΙΝΗΤΙΚΑΙΕΚΑΗΛΟΣΕΙΣ 
nUUTHIHU ΑΠΟ ΟΑΟΚΛΗΡΟΝIHH ΕΛΛΑΑΑ ΚΑΙ 10 EHEMIH

Μέ μεγάλην συγκίνησιν δημο- 
σιεύομεν τήν πρώτην έπιστολήν 
τήν όποίαν έλάβόμεν έκ τού έξω- 
τερικοΰ,άπό τήν μακρυνήν Αυ
στραλίαν. ’Επίσης δημοσιεύομεν 
συγκινητικός έπιστολάς καί άπό 
πλεΐστα 8σα σημεία τής ’Ελλά
δος . θά έξακολουθήσωμεν Si νά 
δημοσιεύωμεν δλας τάς έπιστο
λάς τάς όποίας θά λαμβάνωμεν. 
Γνωστρποιοΰμεν μόνον πρός Α
ποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως 
δτι ή δημοσίευσις θά γίνεται κα
τά σειράν λήψεως-

Έν Άδελαΐδι Αύστραλίας 
τή 22-7-57 ' :

’Αγαπητοί Πατριώτες, ■ .
Έλήφθηή εφημερίς «Μάκρη» ά,χο 

τήν ’Αμφισσα καί μέ μεγάλην. συγ- 
κίνησιν καί χαράν έδιαβασομβ τά 
ήθη καί έθιμα τήςπατρίδος μας καί 
τόσα Αλλα γεγονότα τά δποϊα έγρά- 
ψατε καί είσθε άξιοι θερμών συγ
χαρητηρίων. ' - - - ·
' Είθε ό Πανάγαθος Θεός να σας 
χαρίζη μακροημέρευσιν ύγείαν καί 
καλή σταδιοδρομία βΙς δλας τάς οί- 
κογενείας Μακρηνών καί Αιβησια- 
νών οΐτινες τυγχάνωμεν διασκορπι
σμένοι είς τά τέσσερα μέρη τοΰ ό· 
ρίζοντος. Θεωρώ ύποχρέωσιν νά συγ
χαρώ ’Υμάς διά τήν πρωτοβουλίαν 
και τήν σύλληψιν τής Ιδέας τής Ιχ· 
δόσβως τής έφημερίδος ταύτης.

Παρακαλώ ί>μδς όπως μας κατα- 
χωρήσητε etc τών κατάλογον τών 
συνδρομητών σας.

Στέλνω 2 λίρας διά εγγραφήν καί 
συνδρομή καί θά περιμένω τακτικά 
τό ψύλλον.

Εύχόμεθα νά εΰοδωθοϋν αί ένέρ- 
γειαί σας. '

Μέ εξαιρετική έκτίμηση σάς 
χαιρετώ

ΙΩΑΝ. Μ. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ ' ■
καί ή σύζυγός του

ΜΑΡΘΑ Β. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΟΙ παλαιότεροι τού Λιβισιοϋ μας 

ξεύρουν (τού Μ'. Καττιρτσή πού εί . 
χαμέ φούρνο βΐς τοΰ Τουραπή τήν 
Μοη)· '

ΞεφιΜίζονίάς την άνεμίζουν άπ" 
τήν πνοήν της τά κατάλευκα μαλ
λιά μου -χαι μ,έ κάνει νά voimfha δτι 
εΰρίοκομαι γιά λίγο νοερώς κοντά 
στή Μάκρη μας και ατό Λιβήσι, πλη
σίον τών αγαπητών μου συμπατριω
τών, πού δυστυχώς εΰρίσκονται σκορ- ■ 
πισμένοι σ’ ολόκληρον τήν Ελλά
δα. . ' ■ '

Μετά άπ’ νήν καθημερινήν μοι.» . 
. κοΰρασιν γυρνώντας Αργά τό βράδυ ' ■ 
; στί» φτωχικό μου βρίσκω συντροφιά ' 
■ κοντά της. . . ■

Έρχονται στή θύμησί μ,ον τά πα
λιά. τα ηβ^ααμένα, νόν wkov πού 
πρωτοεϊδα τό φώς, ένοιωσα τήν μη
τρική άγάπη Χάί κατάλαβα τήν οί- ■ 
κογενεισκή ζεστασιά.

Είναι ανεκτίμητος ή βΰγβνής βΰϊή ■_ < 
προσπάθεια αας πού μβς δίδει τήν 
ewaieittlw em»oivamj<j®pev, νά 
γνωρισθώμεν καί νά πλησιάσωμεν ; 
μέ τήν φαντασία μας xr άγαπηιά ■ 
μβς μέρη. .. / ή

Οί, κάτοικοι .τοίϊ ΐΐλατανακίου α5ς ' ! 
δπόσχονται, φίλτατοι συμπατριώται, 
δτι κάθένάς στόν κΰίιλο του καί 4» ■ 
νάλογα μέ τάς δυνάμεις του θά προσ- ■ 
ΛβΌ-ήβη νά βοηθήση τό Ιπιπονβν . 
καί φιλόπατρ* -Ιργον αας. > .. ... . ; .· ■,.

Μετ’ έκτιμήσεως
ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΤΑΤ-ΝΤΖΗΣ ' ·

Έν Ίβράπβτριι τή 17-7-57 ..
Αγαπητέ κύριε Διευάυντά,

Σάς συγχαίρω διά τήν βμπνβυαίν ■' 
βας νά aw'Hiaevt μέ τήν εφημερίδα 
σας δλους τούς πατριώτας μας. ΕΙ-' 
ναι πράγματι ηοΐύ βΰχάρισίο νά 
ξεύρη κανείς έστω κάθε μήνα δι ’ αΰ- ■' 
τούς πού είναι μακρυά, τά νέα από 
τούς άλλους πατριώτας του. "Οπως 
άπό τήν Μάκρην έπληροφορήθηκα 
τόν θάνατον τοΰ καλοΰ φίλου, μ ον 
Δ. Καρύδη, μέ τόν όποιον μένομε 
έπί ένα δτος σχεδόν μαζί βΐς τό τσι
φλίκι Snov «ϊχαμβ καπνά. Ό ί·ά- 
νατός, του μέ J-λύπησε πάρα πολύ. 
Δέν ξέρω εάν έχει γυναίκα καί παι
διά καί εάν ζοϋν αί δύο άδβλφβί 
του διά νά τούς γράψω τά συλλυπη
τήριά μου. Φαντάζομαι ή εφημερί
δα σας θά γνωρίζη καί είμαι βέ
βαιος δτι δέν θά τό παραλήλη,

Μ.βτά τιμής 
ΑΘ. ΧΡΥΣΟΣ '■

Έν Φαράκλα χή 18-7-57 . 
Κύριε Διβυθυντά, 

Μεγάλην χαράν καί συγκίνησιν 
αίσθανθήκαμε μόλις λάβαμε τήν λ(»



ΜΑΚΡΗ
2α ΣελΙς
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ΤΒΗΗΗΣΒΠ

•Η Κα Μαροδλα Μ. Χ)Σταμ«(οο ί- 
τεκτν αίαίως θήλυ. Είς τούς ευτυχβίς 
γονείς εΰχόμεθα νά τούς ζήα» 
ΓΑΜΟΙ ' ' '

*0 αομπολίτης μας κ· Αι«μ. Άθαν. 
Ήλίοίδης β»ς τοβ έν Αίγάλεψ φθτά· 
w κ.’Αθανασίοο’Ηλιάδηέτέλεσεν τήν 
28ην ’louMou 1951 τούς γάμους το» 
μβτά τής ^Ιδος ’Αναστασίας Μπελεγρή 
ι»ν τφ ΰρφ Ναφ τοδ Έσταορωμένοο 
si; Αιγάλεω. Παράνυμφος παρέοτη δ 
Ββϊος το» κ. Διονύσιος Ήλιάδης. Είς 
τό εόταχές ζεύγος εύχόμεθα 6ίον άν- 
ΟάσΛαρτον.
ΠΕΝ0Η

Άιιεβίωαβν δλως αίφνιδίως τήν 18ην 
Αύγουστου έκλβκτόν τίκνον τής πα
τρίδας μας δ ΣΑΒΒΑΣ ΑΠ. BASIAEIA- 
ΔΗΣ, Βμπορος, γόνος τής πατριαρχι
κής οίκογενείας Μάκρης Χ)Απαστόλου

έν Πει- 
μας κ.κ. 
Προδρο-

, ι awwww-wiw***

βηνων 'έκφράζομίν ' τά βερμά μας συγ" 
χαρητήρια. ,
εορται

Είς τούς ίορτάζοντας έν Άίήναις 
φίλου; καί αυμπολίτα; μας κ.κ· Στα» 
ρον Βλαχογιάννην, Σταύρον Βαμβακδν, 
Σταύρον Κώτσην, Σταύρον Πολίτην βύ- 
χόμεβα χρόνια πολλά.·

— Είς τούς ίορτάζοντας 
ραιεί φίλους καί συμπολίτες 
Σταύρον Βασιλείου, Σταύρον 
μίδην, Σταύρον Πανηγόρην, Σταύρον 
Παπαΐωάννου καί Σταύρον Χατζησταυ- 
ριΛν εύχόμεΒα πδν ποθητόν. ,

—Είς τούς έν έπαρχίαις σιιμπολί- 
τας » κ Σταύρον Καπούλιαν εις Άμ
φισσαν, Σταύρον Άρχαγγελίδην είς I- 
εράπβτραν, Σταύρον Κουφογιαννάκην 

f ί

s’iS Κλαδησαόν—Μετόχι Χανίων—Στ. Μικρασιατική καταστροφή,μέ 
Πασβάγκαν εις Μα» Μίχρην, ·ι5χό|« | , Αλμυρά έρημο, τόν Σ«γγά- 
β« »4«α πολλά. νταί ,^χτ&ς pt0> τήν σφαγή τής Σμύρνης τόν 
αυμηολΐλν8®ς’ δίβΐ Α4α®οιν« Γαρ. Γ»· σεπτό > PW ΧΡ°

, ,, ςι·.' - «.< ' . » σιίστομο, ’που" τήν πρωτομαγια

παρ’ οίς μεγάλης έχαιρεν έκτιμήσεως, 
βγίνετο τήν έπομένην 19η» είς τό Α* 
Νεκροταφείον Αθηνών.

Εις τήν βαρυπενθούσαν σύζυγόν του 
Ιϊαρήν (τό γένος Μιχ. Ά9αν«σούλ«> 
τόν έν Αμερική υίόν του Άμην ώς 
καί τούς λοιπούς αυγγβνείς-οίκοτενεί- 
ας Άβοαοοΰλα-Βχσιλειάδου-Σαράφη ή 
ίφημερίς ήμων έκφράζβι θερμά συλλυ
πητήρια.

Πρός τόν Πρόεδρον τού Συλλόγου 
μας καί ανεψιόν τού άποθανόντος κ. 
Μιχ. Σαράφην έκφράζομεν ΙδιαιτέρίΛζ 
τά οολλυπητήριά μας.

.. -Άπεδίωαε πλήρης ήμερων είς 4ρα· 
xsT-jto’ia τήν ΙΟην Αύγουστο» και s- 
■κηδοΰβη αυθημερόν ή Ειρήνη Νικολ. 
Καραγίωργα. Τήν κηδείαν της παρη- 
κολούθησαν πολλοί πατριώτες συγγε
νείς καί γνωστοί τής θανοϋσης ώςκαί 
6 Πρόεδρο» τού Συλλόγου μας x Μ. 
Σαράφη;. Βΐς τάς άδελφά; τής 9α,- 
νοιίσης καϊ τούς λοιπούς αογγενεϊς 5 
έφημερίς μαρ δκφράζει θερμά σι>λλι>- 
ιτητήρια.

— Συνεπληρώθησαν 3ξ μήνες άπό 
τού βανάτο» τήζ συμπολίτιδός μας Δ4- 
σποινας Σακελλαρίδου τό γένος Κ. 
Τσακίρη ήτις άπεδίωσβ τήν 14 3-67.

Ήτο καλόκαρδη καί. συνετή οίκο- 
ΉϊΑχΉ-νώ.»'/._·-<'):<χ, ττ.<ν_ς>Αγ»-®·αάa TsA S.tO όΪΆε.χί'ΧΜ 

οΐοΰ τοΒ Μα,τανίοφΰτο». 'Κλαφρόν τό 
χώμα ποΰ τήν έσκέπασε.
ΣΙΤΧΑΡΒΤΒΡΙΑ

ΒΙς τόν νέον έπιστήμονα κ. Κίμω- 
να Μιχαήλ ΙΙανηγόρην λαβόντα τό πτο- 
χίον τού Πολιτικού Μηχανικού τού 
•Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ά-

έν θεα)κη, 8£8α Δέσποινα Άντ. Mw- 
σία έν Πείρα»!, δίδα Δέοπ Βασ. Χα- 
τζηοΒ,ηηρίον, Μαρία Ν. Κικη καί Δέσ. 
Ν. Κική έν Άβήναις, Δέσποινα Άπ. 
Παπαγεωργίου καί Άνναν Άπ. Παπα- 
γβαιργίοο sjj Δραπετσώνα, Δέσποινα 
Κ. Κοτζιδ κα! Δέσποινα Παπαϊωαννί- 
8ou βΐς Αιγάλεω εύχόμβθα χρόνια πολ
λά.

—Επίσης βερμάς βδχάς sig τήν χ. 
Μαρίαν Γ. ιΆμιανοδ τήν Καν Δίσπ 
Βασ. Δροαοποιΐλοο χαΐ τήν 8ί8α Δέσπ. 
Φ. Sxutpxou, Καν Δεσπ. Μ·.χ, Κάκοσ.

— Είς τούς ίορτάζοντας φίλους καί 
■σνμπολίτας x. X. ’Αλίξην Τσακίρην 
καί 'Αλέξ. Ζ-χβϊρδινόν υΰγόμίθα χρό
νια πολλά
Δ2ΡΕΑΙ

Ή έν Πειραιεΐ σομπολίτις μας Κ,α 
Δέσποινα Μιχ. Κάπου προαέφερεν <ί>; 
πρύτην αϋτήρ «ιτίσχοσιν όπίρ τοΰ Σολ- 
λόγον δρχ. 100.

—Ό έν Γαλαξειδίιρ σονπολίτης μα; 
X. Μιχ. Β. Καμπούρη; προσίφερεν δ- 
πέρ τοΟ Συλλόγου μας δρχ. 150 ιΐ»ς 
έκτακτον 6πέρ αδτοΟ ένίοχυσιν.

—Ό έν ΙΙειραιεΐ συμπολίτης μαςκ. 
Μιχ. Παπαϊωάννου προσίφερεν δραχ. 
100 ύπέο τού Συλλόγου.

—'Ο έν θεσ)νίκη συμπολίτης μας 
κ, Βασίλειος Πε-ρίδγ|ς προαέφερεν δρχ.

I ~
Ι χ. Βασ. Αύγερι,νός προσίφβρβν 8ρχ, 50 
δπίρ ταΰ Συλλίγου.

Ο sv Πειραιεϊ συμπολίτης μας κ. 
Άντ. Μεσαίας συνεχίζων τήν ώραίαν 
αύτοιι πρωτοβουλίαν προσέφερεν έτέ 
ρας δρχ, 100 διά τήν ίνίαχυσιν τού 
Συλλόγου.

Ό Λ Ν. Ί3λί!Άΐα συμπολίτης μας ΙκκλήάΐάΦτνδ χωρίου ή τής ιτό-

την έφημερίδα μέ τόν τίτλον της α
γαπητής καί αλησμόνητου πατρίδος 
μας Μάκρης. Άποοπέλω έκ μέρους 
των πατριωτών μου τά σέβη μας 
καί συγχαρητήρια βΐς τά βΰϋπόληΐ 
πτα χ^όρκοται ποΰ άνέλαγαν τήν πρω
τοβουλίαν νά Ιδρύσουν τόν σύλλο
γον Μακρητών καί Λιβισιανών πού 
Δά φέρουν βίς φώς τά ήΑη καί έθτ- 
μα τής πατρίδος μας γιά νά τά μά- 
■8·η η νέα γβνβά τών Μακρηνών ώστβ 
νά «πίνουν αξέχαστα.

Ιϊα,ραχα,λώ διά τής Αγαπητής μου 
«Μάκρης» προσφέρετε τά σέβη μου I 
1) είς τά έκλεκτά μέλη τοΰ Συλλό 
γου, 2) είς τούς αγαπητούς μου δι 
Δασκάλους κ.κ. Αυγερινόν Πανηγύ- 
(j»jv καί Σάββαν Παβχαλίδην πού 
άπό αύτοΰς εμαΟ-α τά πρώτα γράμ
ματα καί αίσίίάνομαι μβγάλην χαςιάν 
διά τά <>σα δημοσιεύουν γιά τή γλυ-

»α5 πατρίδα. Χαιρετώ όλους 
Λν εΰρί-

’ ·' •'Ά/πη.ι τ.«ν /,,ω, ν

Μεά" έκτιμήσεως καί πατριωτικής I 
Αγάπης

ΚΠΤ Γ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Έν Ιληβοοχομρίφ Έβέσαης 
wj 19-7-57 

”Ας)με κύριε Διβοάννκί,
Έλαβα δύο φύλλα τή; έφημερίδος 

«Μάκρη» και μέ μεγάλη μου χαρά 
Λνέγν&ση τά περιεχόμενό της. Άνα- 
γινώσκοντας ταύτην «Λρέίΐην νοβρώς 
βίς τήν αγαπημέ νην μου πατρίδα τό 
Λιβήσι καί έ&εώρησά δτι ξώ Satm 
χαι λίγα λεπτά τά ευτυχισμένα έκβϊ· 
να χρόνια μεταξύ τών πλέον προσ
φιλών μου προσώπων Λιβησιανών 
καί Μακρηνών. ·

Ή υπεράνθρωπος προσπάθεια σας 
ήτοι τής έκδοσεως τής έφημερίδος 
Μάκρη καί ή δημιουργία Συλλόγου 
μέ ένβάουσίασεν βίς υπέρτατου βαθ
μόν διότι οίτω ί>ά δοβή ευκαιρία νά 
επανασυνδεάώμεν οί απανταχού τής 
Ελληνικής επικράτειας διασκορπι 
βμένοι, πατριώτες καί διά τών στη
λών τής έγκριτου έφημερίδος σας νά 
«κμηδε νίσωμεν τάς αποστάσεις καί

νά π/.ησιασωμεν ό εις τόν άλλον ιιαΐ 
νά διατραγαιδήσα,μεν ra ζοφερά χς>ό- 
νια της Μικρασιατικής καταστροφής 
και τά βΰδαίμονα χρόνια πού πβρά- 
βαμεν βΐς ^τήν αγαπημένη μας πα
τρίδα. Διά ταΰτα παρακαλώ δπως 
μοΐ βγγράψητβ τακτικόν συνδρομη
τήν καί δβχώήτβ τάς 30 δρχ ϊιου 
σάς άποστβλω διά ταχυδρομικής 6 
πιταγής καί μέ συγχωρβΐτε δέν έχω 
οικονομικήν εδχέρβιαν νά οάς άπο- 
οτβίλω περισσότερα διότι είμαι ζγ 
κατεστημένος είς ένα ορεινό καί ά
πορο χωριό τής Εδέσσης.

Έπίσης σάς στέλνω καί 20 δρχ. 
διά νά μέ έγγράψητε καί μέλος τοΰ 
συλλόγου. 'Ονομάζομαι Βασίλειος 
Κετββκουλάφης νίός τοΰ Αναστα
σίου καί τής Εΰγενείας τό γένος Κω- 
σταντακιοϋ, ή οικία μας sic τό Αι 
βήσι εΰρισκετο μεταξύ Ξηρά περ
βόλια καί Σταυρή πλησίον τής Αάκ- 
καφ, ., ' ,
!ΆΟ'!'»*4ίωΜ<«Λ ιμμής αχ-τ.Τ .

ΚΕΤΣ

. ΟΛΟΙ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΒΗΣΙΟΰ 

Ε,Σ ΝΒΝ ΣΜ™Ν ΑβΗΝΟΝ

Έλάβομεν τήν κατωτέρω επιστο
λήν τοΰ εκλβκτοΰ συνεργάτου μας χ. 
Αγγέλου Τσακίρη: . .
Φίλε κ. Πετρόγλου, '■ . ■ ■■

Σ&ς καθιστώ γνωστόν 8τι χχθ’ 
φ έποχήν διετέλουν πρόεδρος τοΰ 
πρώτου έξωραϊστίκοΟ Συλλόγου 
είς Ν., Σμύρνην καί ήρχισε' ή δ- 
νομασία τβν όδών καί κατά προ- 
τίμησιν έδίδοντο δνόματα τών έ- 
παρχΑν καί πόλεων της Μικρα- 
σίας, τη ένεργεία μου έδόθησαν 
είς ιέσσαρας δδούς τί)ς Ν. Σμύρ
νης τά όνόματα των πατρίδων μας 
ίάκρης,' Αειβησίου, Λυκίας χαΐ 
Ιισσιδίας άτινακαί διατηρούνται 

μέχρι σήμερον. Φέρω δέ τούτο 
είς γνώσιν τών πατριωτών μας.

Μέ άγιίπη
ΑΓΓ. Γ. T2AKIPHS

ΤΟΠΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

.) Ιατρβιικς Ηότες! ·.
Ψυχές ξβρριζωμένδί μέ τήν ά- 

νάγκη της σκοπιμότητος τών συν
θηκών, πού είναι κόρες τής i 
νάγκης τών συγκρούσεων τών 
λαών, άτενίζουνε πρός τάκρογιά- 
λια. τής ’Ιωνίας καί Λυκίας νο
σταλγικά !...

θυμούνται, σάν όνειρο έφιαλ- 
τικό, τήν ίστοριχή άπόβασι τών 
εύζώνων τού Ζαφειριού στις 2 
τοΟ Μάη τοΟ 1919 στις όμορφες 
άκρογιαλιές τής Νεράιδας τής 
’Ιωνίας, τής Σμύρνης, έπειτα τόν 
θλιβερό έπίλογο τού δράματος 
πού λέγεται στην Ιστορία μας:

σόστομο, -Έοΰ ώ τήν«; πρωτομαγι» 
τού 19.19 είπε τόν μεγάλο Λό 
γο του στόν περίβολο τής "Άγια 
Φωτεινής μπροστά σ-.ούς συγκεν
τρωμένους δημογέροντας καί 'Ιε- 
ράρχας τής Μ.Α. «τό πλήρωμα 
τοΰ χρόνου ήλθεν ! Ή Ελ
λάς έκλήθη ύπό τοΰ Συνε
δρίου τής εΙρήνης νά κατα- 
λάβη τήν Σμύρνην...».

Καί τά μάτια γεμίζουνε δά
κρυα, ή σκέψη συγκεντρώνεται 
γιά πένθιμο μνημόσυνο κΓ οί ψυ
χές δλιον μας, πού προερχόμα- 
στε άπ’ τάγια χώματα—παρα
θαλάσσια ή μεσόγεια τής Μ. Α
σίας, βουβές - καί θλιμμένες άτε- 
νίζουνε νοσταλγικά πρός τό πα
ρελθόν, πρός τις πατρίδες μας, 
πρός τά ίερά χώματα τών προ
γόνων μας... Στιγμές άλησμόνη- 
τες, ώρες άναπολήσεων παιδι
κών δνείρων, ευτυχισμένων ήμε- 
ρών, χαμένων καιρών! . . Κι’ δ 
καθένας βλέπει νοσταλγικά τό 
σπίτι όπου γεννήθηκε, τούς 
ΐ? -Έ s -rr «■ gs τ vj σ?® ;

λης του, τό Σχολείο του, τούς 
δασκάλους του, τούς ' προγόνους 
του!...

Καί τότε θλιμμένος μέχρι 5α,· 
θέων. σαν ένας πού έχασε ξαφνι
κά τό προσφιλέστερο πρόσω 
πο τής γής, αναστενάζει καί 
παραπονιάρικα πρός τήν Ανθρώ
πινη μοίρα λέει :

«Γιατί νά ίγινεν αύτό ; Για 
τί φύγαμεν άπό τά μέρημας; 
ΙΙοιός κακός δαίμονας έφθόνησε 
τά καλά μας, τήν εύτυχία μας ;
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 1957

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Δημοδιδάσκαλος

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΡΙ2ΤΩΝ

ΕΙς τλ)ν ατήΧτ/ν αυτήν #ά ΰημοΰΐεν- 
tofisr ,παντ&ς siiovg μηνίιμοτα τά, 
δρτοΐα piag IbswreMo»»» 
ηατβίωται. , '

ζΆμ χ< > Μ.-Ταλιαντζης · <
Άδελαίβσς Αίστραλία; χαιρετίζει' έν- 
χαρδίως τού; Δημήτριον Τσίλλερ, Boa 
σίλειον I. Καραβαισίλην καί ζηΈ νά 
πληροφορηβή τήν διεύθυνσιν τοδ αυμ- 
πατριώτου Μιχ. Κερπίζα.

—Ό κ. Παναγιώτης 'Εξηντάρης έξ 
Άμφίσσης ζητεί νά πλυροφορηβή τήν 
διεύθυνσιν τού έξαδέλφαυ του, ιιανα- 
γιώτου Αϋγουστή δ όποιος διέμβνβν 
είς Κρήτην, . ■ ■ ■

—Ό_ κ. Γεώργιος Χατζηδαλλδς (υί- 
ός τού Στυλίτη τού Τσαγκάρη) έκ 
Χρυσού Παρνασίβος χαιρετίζει τί sjg 
Ιεραπετραν έξαδελφια του ΙΙαναγιώ- 

την, Μανώλην, Μιχάλην καί Μαρίαν 
τής Δέσποινας τού Πανάγου καί ζητεί 
νά τοδ γράψουν.

—Ή Κα Μαρία Καρατζά κάτοικος 
Αιγάλεω (Μυριοφΰτου 87) αναζητεί τόν 
αδελφό της Χριστόφ. Καρατζάν καί 
τόν Μιχαήλ Κ. Άργύρην.

= Tvatofgatpeta. ι =g
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ΠίΙΣ ΑΝΕΠΠΧΟΗ Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
. ■ ΤοΟ κ. ΝΙΚΟΥ ΕΝ ΡΓΟΥ ..

(Συνέχεια τοΰ προηγουμένου) 
4 Τδ "Ελος. -- Είς τήν Νέα Μά
κρη δπήρχε ένα άρκετά μεγάλο 
Ιλος περί τά 6 Ο Ο στρέμματα καί 
άπέχον περί τά τρία χιλιόμετρα 
άπό τόν συνοικισμό. ’Από τδ έλος 
αδτδ δπήρχε έπιδημία έλονοσίας 
καί οί κάτοικοι δπέφεραν πολύ 
άπδ έλονοσία. ΠολλαΙ δέ οίκογέ- 
νειαι ήναγκάσθησαν νά έγκατα- 
λείψουν καί τούς κλήρους των 
άκόμη. ΑύτοΙ είναι οί κάτωθι:

1) Άνδρέας Ααζαρίδης, 2) Νι
κόλαος Σπανός ή ΙΙροϊσΦς. 3) 
’Αντώνιος Άναγνωστόπουλος, 4) 
Άλίξ. Τσακίρης (Ιατρδς), 6)Ά'/τ. 
Χ)ντωνίοι), β) Μιλτιάδης ■ Καλα
φάτης, ”7) Νικόλ. Παληός, 8) Μα
ρία Έμμ. Χ)αντωνίου, 9) Άντών. 
Σουλαντώνης, 10) Γεώργιος Δ. 
Δαμιανός, 11) Χαράλ. Χήπέτρου, 

12) ’Ιωάννης Χαρ. Καματερής.
ΟΕ άνωτέρω άναγραφόμενοι έγ- 

κατέλειψαν τούς κλήρους των, 
άλλοι φοβούμενοι τήν έλονοσία 
καί άλλοι μή δονάμε-Όΐ νά προσ- 
αρμοσθοΟν μέ τήν άγροτική ζωή. 
Πολλοί δέ ήσαν έκεΐνοι οί όποιοι 
άπέθανον έκ τής Ελονοσίας. Εύ- 
τυχώς δμως τό 1933 το Φιλαν
θρωπικόν "iSgu^j 
έκανε άποξηραντικά έργα είςτον 
Βάλτο τόν όποιον καί άπεξήρα- 
νε καί οΰτω έσώθη ή περιοχή άπό 
τήν Ελονοσία. Είς ένδειξιν ευ
γνωμοσύνης ή κοινότης Νέας Μά
κρης άνήγειρε στήλη έπιγράφου- 
σα τήν ήμερομηνία καί τδ όνομα 
τοΟ φιλανθρωπικού ίδρόματος Ροκ 
φέλερ ά,τέχουσα περί τά 25 μ, 
άπό τήν δημοσία δδδ Μαραθώνας 
μετά δέ τόν ψεκασμόν με D.D.T.
τό 1936-1938 άπηλλάγη τελείως'·/ 
ή περιοχή καϊ ίαοτά κοινά χου- 
Υούπί,ίχ. ‘Ο Sfe βάλτο; ·4νοζΚζ(έαθη 
άπό τού; κληρούχους είς βαμβα· 
κοκαλλιεργητάς ο'ίτινες τόν καλ 
λιέργησαν τό δέ ύπόλοιπον τμή
μα τό πρός τήν παραλία ήγορά- 
σθη άπ’ Ινα συνεταιρισμόν καί 
οίκοπεδώθγ} πρός έκμετάλλευσι.

Τό ίβιμον τής Παλαίστρας.
’Επειδή στήν Νέα Μάκρί) άπε·

κατεστάθησαν πατριώται Μακρη- 
νοί καί Ληβισιανοί, δι’ αύτόν ά- 
κριβ&ς τόν λόγον διετηρήθησαν 
ώρισμένα έθιμα τής Πατρίδος έκ 
τών δποίων έν ήτο ή παλαιστρα. 
ΆφοΟ λοιπόν χωρίζαμε τόν συ
νοικισμό είς πάνω καί κάτω γει
τονιά άρχϊζαμε τήν παλαιστρα 
άπό τούς μικρότερους έως τούς 
καλυτέρους παλαιστας τα «πδσ- 
σα». Αδτό τό ώραίο έθιμο δι.ε- 
τηρήθη μέχρις τό 1932. Επειδή 
δμιος άπό τούς νέους δέν παρε- 
τηρείτο προθυμία διά νά συνε- 
χίσωσι τό ώραίο αδτό Ιθιμο τε- 
λφβ; ·χχτηργήθη. >

Κηττουριχή,— Τό πρώτο πε
ριβόλι είς Νέα Μάκρη έκανε δ 
Χαράλαμπος Καραβασίλης τό 
192ό. Επειδή δέν ύπήρχε άλλο 
περιβόλι, τά λαχανικά ήσαν πε
ριζήτητα καί δι’ αδτό άμέσως 
ήρχισαν νά κάνουν καί άλλοι πε
ριβόλια, τόση δέ ήτο ή φιλοπρόο
δος τών πατριωτών μας, ώστε σέ 
διάστημα 4 έτών έγιναν περί τά 
τεσσαράκοντα περιβόλια καί 5 
πέντε δενδροφυτεΐαι βερυκοκιών 
καί άχλαδιών τά πηγάδια άνοι
γαν οί νέοι άλληλοδοηθούμενοι 

. μτταξύ των [.ιέ ζήλον. Τά περι
βόλια αδτά έπρομήθευον μέ λα
χανικά τά χωριά τών Μεσογείων 
καί Ιως τόν Διόνυσο, Κηφησιά, 
Σταμάτα καί άλλα. Τά λαχανικά 
μετεφίροντο άπό τούς πατριώτας 
μας καί έπωλοΟντο λιανικώς’ πα
ράλληλα ήρχιζε καί ή Αμπελο
καλλιέργεια. 'Όλοι σχεδόν έφό- 
τευσαν άμπέλια έκτός άπό έλα- 
χιστους πού δέν έφύτευσαν.

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
Ή δρ'.οτιχή διαμονή τοΰ κτή

ματος έγινε τδ 1932 άπό τήν 
Τοπογραφική Υπηρεσία τοΰ Υ
πουργείου Γεωργίας. 'Ως όριο- 
δείκτης έδιωρίσθη δ κ. ’Ιωάννης 
ΙΙολίτης, δστις ύπήρξε καί άγρο- 
φύλαξ έπι σειράν έτών είς τήν 
Ν. Μάκρη. Οί κληρούχοι δλοι ή
σαν 93. Έκαστος κληρούχος έ· 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

-ΆΊ αΧρΙΚΗ ΔΗΜ, Ί. ’ r

*

ΑΔΕΛΦΟΙ S. ΠΟΥΔΚΟΥΡΑ ο Ε.
Π. ΤΣΛΑΔΑΡΗ 233 — Τηλ. 493.323 — ΝΙΚΑΙΑ
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Μ IFF Η 3η ΣελΙς

Ή. Λ [
Μηνιαία ίφημερίς των άπαν- 
ταχού Μακρηνδν καί Λιβη- 

σιανών.

* >? Π >1 ..

1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1957 
ΕΤΟΣ Α>· API®. ΦΥΛΛΟΥ 5

Συντάσσεται
■ ύπό ’Επιτροπής

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ-ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : 
’Αντώνιον I. Πβτρόγλου 

Σωκράτους 21 — Άβήνας 
Υπεύθυνοι κατά Νόμον : 

ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 
Δικηγόρος 

Σωκράτους 21 - Τηλ. 57,658
Ά θ ή ν α. ι

■ - \ Τοπογραφείον· ι 
Κίμ«ν Ν. ΧρυσοχοΟ” 

Άκαδήμου 13
Άθήναι

I ΕΘΙΜΑ

ΓΙΟΜίκ, ήιβΜ'μγ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

-ϊ« Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑk
^..οιος γνρίννβι μωρίτιωι.

— "Αν έχεις τύχην διάββνε καί 
ριζικόν περπάτει.

— Ίσί κόρη μου κάθησι καί τύ
χη σου δουλεύει.

— Άπδ μουρδν κι' άποΰ λουλ- 
λάν μαθΟέννης τήν αλήθειαν.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ Η ΜΑΚΡΗ
1. 'Η πόλις Μάκρη, ol κάτΟιίτόι καί αί άσχολίαι των.

Ή Μάκρη είναι πόλις κειμένη 
πρός Β. τού Λεβησίοΰ, εις τήν 
θέσιν τής άρχαίας Λυκιακής πό
λεως ΤελμησσοΟ, είς τόν μυχόν

- θηιίκ to» νωρκχ-η ψ,μνά vm . ,^αίου διά τήν ευρύτητα καί
JlSWWlJ Wfc. .1 -> ί , π ι * £.1πουγγιτ-
— Κάθου καλουγηράκι μου στοΰ 

κιλλίν σου
ν’ αχείς τά ρούχα σου καί τήν 

τιμήν σου. ί
— Τά φέρνει ή ώρα δέν φέρνει 

ή χρόνους.
— Σύρνι μου κι’ ας κλέου.
- Νά σί. ξαναγίνον νύφη κΐ νΑ 

σι πιταξου χουρον. ......... .
(Άπό τήν συλλογήν τοΰ κ. ’Αγγέ

λου Γρ. Τσακίρη).

Πβ? ΠΙΝΙΜίΟ >>> 'AMli Πβ 'MRH’il

Της Κας MAFIAS ANT. ΣΑΡΑΦΗ

ΆφοΟ ήθελαν νά πλύνοιιν τήν προΐ- 
■ κα καί νά τήν οιδιρώσαυν τήν Tandp- 
την ίοτειναν τό τσ»ίζη τό όποιον 4- 
πβτελείτα aim δύο παπλώματα, δύο 
στρώματα, δύο κολίμια, Ινα χαλί, 6ξη 
μαξιλάρες μϊγάλβς, Ιξη μικρά τά δ- 
ποϊα ήταν βλα μεταξωτά, μαζβοόταν 
δλα τά κορίτσιακα! μέ τραγούδια ράν
τιζαν τήν προίκα μέ ρίζι χλΙ κουφίτα 
κα! χδρίοαν ϊιαρκβ;. Τήν Πέμπτην 
βλα τά παλληκάρια ίτοίμαζαν τά καλ
λίτερα άλογα μ4 ώραία χαλιά ριγμέ
να πάνω καί άπό τδ πρβ‘1 ήΒελοον νά 
cixstXouv σ’ Sv-α έξοχικδν κέντρο άν- 
θρώπους νά βάλουν τδ ψητό καί άλ- 
λοι πήγαιναν καί δκοβαν δΰο φορτία 
δάφνες. Τό άπδγίομα καβαλίκβοαν δ 
λοι τά ζώα ^δβναν στά κοφάν,ια, μϊτα- 
ξιοτά μαντήλια, ϊπορναν πιοτά κα! 
πήγαιναν ατό έξοχικό, έτρωγαν τό ψη
τό, Ιπιναν τά ποτά καί ξβκινοοσαν 
γιά τοΰ γάμο» το σπίτι - ζΈπιαναν δλοι 
άπό Βνα χλιονάρι δάφνίη καί άπό 
μαντήλι μεταξωτό πάνω βτμ»νο, έ
χοντας έμπρός τά παιχνίδια καί τρα

μ γοοδώντα; πήγαιναν πρώτα οτής νύμ
φης τδ -σπίτι, ξεφόρτωναν τδ ένα το 
Φόρΐίον, ράντιζαν τού γάμο» τό σπίτι 

-μέ δάφνες κα! ifi® άπό τήν πόρτα 
κάρφωναν κλωνάρια μέ δάφνες γιά νά 
διακρίνεται. ’Έοιτα Ιδγαιναν τή; 
νύμφης καί Ιδόναν στοΰ άΧόγοο τά 
αότιΛ μαντήλια μβταίβιτά, τούς κβρ- 
νοδσαν καί ξεκινούσαν γιά τού γαμ
βρού τό anl-i καί 4κβΐ ίκαμναν τά I- 

- δια.
Τήν Παραοκεοή τδ βράδυ έβαλαν 

τις λίρες σ' Ινα μβταξωτό μαντήλι, 
δαες όπέαχϊϊο κάθε πατέρας, Ιπχ'.ρ- 
ναν καί nivxs έιτίσημα πρόσωπα ώ; 

; μάρτυρας καί τά πήγαιναν στοδ γαμ
βρού τδ σπίτι. Τό ^'αοβατο το άπο- 
γεύμα ήρχοντο δλοι οί καλεσμένοι με 
τά όργανα, Ιρριχναν 8να κυλίμι στην 
αύλή στίδαζαν δλα τά στρώματα, κά· 

•βίζαν καί ίνα άγαράκι βρίφος άπό πά- 
νω καί ίπειτα ίπερναν δλοι άπο Ανα 
κομμάτι, τούς έβαζαν σΐι παράταξη'καί 

,έμπρός -τά όργανα καί δ Ταίλβρ [is 
τά κλαρίνο καί τά πήγαιναν στοΰ 
γαμβρού. Τήν Κυριακήν τό άπόγευμα 

. Μντοναν τήν νύμφην μέ πολλά καί διά
φορά τραγοόόια καί μέ όργανα τήν 
σονώδεοεν δ κόσμος περπατώντας καί 

- δπου συναντούσαν ευρυχωρίαν 4oxs- 
- χοντο καί χόρευαν τον λεγόμενον χο
ρόν vl-1-vi. ’Αφού πλησίαζαν στήν 
πόρτα τής Εκκλησίας, κατέβαινεν. δ 
καινΛζ άπ<ί τό Λρά, ίκαιρν· τή νύμίρη 

-Λπά τ-ό χίρι »’ ψΛοντας τήν Αραιό
τητα τής -παρβινίας σου, τήν πήγαινε 

. ίμπρός στις εικόνες καί προσκυνούσε 
καί έπειτα την δφερνε στή θέση πού 
-ήθελε νά γίνη ή στίψις. 'Αφού τβ- 
λείωνεν δ γάμος τήν ουνωδευαν πά
λιν μέ βιολιά καί τραγούδια τήνρηή 
γαιναν στοΰ γαμβρού’ έκει έορνωντο 
δ κάβε ένας μπακλαβάδες καί Βπειτ-α 
άρχιζε» ή ooi>m καί δλοι όποχρΕβ- 
τικώς πήγαιναν καί κολούοο καρά
δες στδν βιολιτζή καί ίπιαναν στήν 
νύμφην κοντά. Άφοδ τελείωνεν ή 
σούστα τό βράδι» άρχιζαν οί εύρωπαϊ 
κοί χοροί 8ως τδ πρωί χορός, γκεντι, 
ψητά, τραπέζι® ϊ<#ί τ0 πρωί.

Τήν ιλοτιίρα τό άπόγευμα μία 4μ»ί 
συγγενών τής νύμφη; πήγαιναν μαςι 
μέ τους γονείς τής νύμφης καί Μγ«· 

-WV ή νύμφη έβαλεν μετάνοια, φιλών
τας τά χέρια καί τήν κρεμούσαν φλω- 
ριά ότι tftuXsv -ϋ καθένας καί δτσι τε· 
λείωνεν δ γάμος.

Τώρα σάς γράφω καί μερικά τρα
γούδια τής νύμφης.
Νύιιφ-η UOU κβρανύμ-φη μου μεταξωτή

δ νίο; πού σέ δόσαμτ τΐ ώραία. πού 
αέ πρί».

Κα! τΐ τραγούδι νά αοΰ πι» νύμφη μου 
νά οα,ρίση, 

π* ίχη; αγγελικό κορμί καί δακτυλίδι 
μέση.

Τήν πρέπει καί τήν νύμφη μας καδένα 
■ κα! ώρολόγι, 

γιατίνε άιιό γενεά καί από μεγάλο ο6ϊ, 
"Αν

πού

Άν

π® γιά τά μαλλάκια τη; 5»w5vs 
σάν μττάξι,

κάβε τρίχα γίνεται μαχαίρι νά ui 
σφίξη.

πιδ καί γιά τό μέτιοηον διιοδνυ 
σάν φεγγάρι, 

ϊρίμον καί σον- 
λατσάρει, 

φρύδια, της απα- 
εϊντ τοϋ πολϊμου.

δ Μρωτας το έκαμαν

"Αν πδ καί γιά τά 
θιά

δταν γυρίσω καί τά 15® τά γόνατά 
μου τρέμουν.

π® χχί γιά μίτια της είν’ ή 
. / ΆφυσαΧΙ/Λφ

μέσα παίζει δ πόλεμος καί άπέςώ 
τό τελ'μη. 

π® κα! γιά τά μάγουλα κούπες 
είν’ ιίσημίνιες, 

άιτό μέσα slv’ δλόχρυσβ; κα! κιι’ έξι» 
διαμαντένιες.

π® χαί γΛ τή μ,ύιτη τη; δΐϊοδνε 
αάν κοντίλη, 

γραφβι δ Βασιλιά; χαρτί καί στέλ· 
. νβι τόν Βεζίρη. 

π«ί καί γιά τά χείλη τη; τά μερ- 
τζενοβαμένα, 

ό έρωτας τά έβαψε μέ τοΰ λαο’3 τό 
αίμα.

"Αν πω κα! γιά τά δόντια τη; τά πυ- 
κνοφυτευμίνα, 

δ έρωτας τά φύτβυσ» μέ πόθον ένα - 
ένα.

"Αν π« καί γιά τήν γλώσσα τη; τήν 
σκωλιμιγδαλοϋσαν, 

πο» τήν ίιτήραν τά πουλιά σκοπόν καί 
Μλαϊοδσαν.

2τόν χροοταλλιίνιον τη; λαιμό 84 πω 
' ίνα τραγουδάκι,

πού λάμπει τό κορμάκι τη; σάν μαρ- 
γαριταράκ-ΐ.

"Αν πβ καί γιά τά φτάκια τη; δποϋνε 
σάν καμπάνες, 

τή; λαλοΰσι τήν λαμπρήν κι’ έ
χουν χαρές μεγάλες.

κ& xal γΛ τά χέργια της δποδνε 
σάν λαμπάδες, 

τής άνάπτουν στον Χριστόν καί 
λειτουργούν παπάδες.

ΜΑΜΑ. ΑΝΤ. ΣΑΡΑΦΗ 
■ ; - 'βίσσαιλονίκη ·■ *£

”Αν

πού

Άν

"Αν

πού

Αν

πού

Άν

πού

τδ δπήνεμον λιμένας. Πρό τήςέλ- 
■ ληνικής έπαναστάσεως ήτο δλι· 
. γαρίθμότατος συνοικισμός σκηνι- 

τών βοσκών μέ μερικές ξύλινες 
παράγκες παπουτσήδων, γανω- 
τών καί σιδηρουργών.

Μετά τήν έπανάστασιν ήρχισαν 
ττέρχωνται οί ΛεβησιανοΙ καί 

νά ^κτίζουν ν μαγαζιά,- δπου ένή- 
σΐιίουν τό ίπάιγβλμά των κα! αο9· 
ηλλάσσοντυ μέ τους Τούρκου; τή; 
υπαίθρου καί.τού; εμποροπλοιάρ
χους των νήσων τού Αιγαίου, α
γοράζοντας σιτηρά καί λοιπά τρό
φιμα, προτιμώντας τόν λιμένα τής 
Μίχρης διά τδ άόφαλές αύτοί) 
κα! τήν καλήν ποιότητα τών προ
ϊόντων τήςένδοχώρας της. ’Επει
δή ήτο έμπορεϊον τών συναλλασ- 
σομένων καί έπίνειον Λεβησίοΰ 
καί τών Μεσογειακών χωρίων καί 
αγροικιών τή; υπαίθρου, άνερχο- 
μένων περί τά όγδοήκοντα, διά 
τούτο ή Μάκρη ώνομάζετο παρά 
τφ λαδί Σκάλα, λέξις λατινική Ιν 
χρήσει παρά τοΐς Βυζαντινοϊς.

Τά σπί κα κα! μαγαζιά ί,κτι 
ζον έ π! τή; μιάς και μόνης εύ- 
ρείας ίσοπέδου κα! άρτηριακή; 
δδοΰ, αρχομένης άιτδ τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου κα! ληγούσης είς Κιε 
σί-καιτου κα! στις νότιες πλα
γιές τοϋ βουνού, καθότι τδ κέν
τρον τή; πόλεω; έ ν.αλύπτετο άπό 
τενάγη (πας-τατοΰρες), έξ διυ τδ 
κλίμα τής Μάκρη; έλώδες καί λί- 

,so* uaavjp-A ■■■■ -■ ■■ ■ ■
Οί ~ ' τοικοι τής Μ.ά-

τήν έβδομάδα είς τά έργαηήρια 
καί έμπορικά των κα! τά Σαββα
τοκύριακα κα! τάς ιμεγάλα; έορ- 
τάς άνέβχινον είς Αΐβήτ,ον πλη
σίον τών οικογενειών πρός ανά
παυλαν άπό τούς κόπους τής εβ
δομάδας καί φνβφ’ϊχήν. ’Αργότε
ρα, μετά τδ/1870, ήρχισαν μι
κρόν κατά μ^κρόν-Υά σκεπάζουν 
τά 8λη καί νά κτίζουν οίκία;, διά 
νά μένουν ιόν χειμώνα μέ τάς οι
κογένειας των. Τδ καλοκαίρι δ
μως έπειδή ή παραμονή είς τήν 
Μάκρην ήτο άνυτόφορος διά τήν 
άφόρητον ζέστην καί τού; πυρε
τούς κα! έπειδή είχον τά άμπέ- 
λια των είς τδ Λεβήσιον, άπέχον 
περί τήν μίαν καί ήμίσειαν ώραν, 
άνέβαινοχ αί οΐκογένειαι πρός πα 
ραθερισμόν, οί δέ άιδρις χ

Κυριακήν καί έορτήν. 'Ότε δέ ή 
Μάκρη ήρχισβ νά έξυγεια'νεται 
διά τής καλύψεως των Ιλών, δ 
πληθυσμός τής Μάκρης έπυκνώ- 
νετο διά τής καθόδου καί άλλων 
εύπόρων Λεβησιανών καί Τούρ
κων τής υπαίθρου, κτιζόντων νέας 
οίκίχς είς τό μεταξύ τή; παραλί
ας καί τοΟ κέν^ρ©!Γ>τής πόλεως 
μέρος. Μετά τέί 1880^τατεσκευά- 
σθη ή ώραία καΤτή'ίταρουσίαστος 
προκυμαία τής Βίίκρης, έδενδρο- 
φυτεύθη ή ποό αύτής πλατεία, ί· 
στολί φ,ιχεΐα,, Sevp^o-
χεία καί μέγαρα πλουόίων καί 
έλαβεν ή Μάκρη δψιν πόλεως pu- 
μοτομημένης μέ εύσκίους δρόμους, 
μέ- οικίας νεωτάτου ρυθμού, έ- 
χούσας δωμάτια πολλά, εύρύχω- 
ριχ, έπιπλωμλν-χ, αδλας καί κή
πους δενδροφυτευμένους. Έκτί- 
σθησαν διώροφοί καί τριώροφοι 
oW-sw, μέγαρα καλλιμέλαθλα.

Τήν Μάκρην έπώκησιιν, πλήν 
τών Αεβησιανών άνερχομένων πε
ρί τάς δύο χιλιάδας, καί Τούρκοι 
έκ τής δπαίθρου καί τής νήσου 
Ρόδου περί τους 1θ00_ κα! 'Ε
βραίοι πλέον τών 50*6. 'Η Μά
κρη ώ; έκ τοΰ λιμίνος" καί τοΟ 
παραγωγικού τής ένδοχώρα; της 
έξελίχθη είς μίαν των Ιμποριχω- 
τέρων πόλεων τών άκτών τής Μι- 
κραιία;, δ.του προσήγγίζον καθ’ 
ήμέραν ατμόπλοια τών Άτμο- 
πλοϊκώ/ Εταιρειών Πανταλέον· 
τος καί Χατζή ■ Δαούτ · φαρ· 
κούχ· φορτηγά μεγάλα πρός με
ταφοράν μεταλλευμάτων, έξαγο- 
μένων άπό τά πλούσια βραχεία, 
άνηχοντα βΐς έμοςβνεΐ;. Ίταλι* 
MX, ΛζοΙΧ ι η MfciMHUMtiWVTA ρ Μ
ίστια καράβια Καντελλοριζίων 
πρός εμπορίαν ξυλείας, κάρβου
νων, φελλού, βαλανιδιού’ κα! άλ 
λα ίστ οφόρα τών νήσιωτών τοΰ 
Αιγαίου προς αγοράν σιτηρών 
καί άλλων έκλεκτδι καί ποικίλ
λω/ προϊόντων. Τό δέ μιχρεμπό- 
ριον δ'.εξήγετο άπό τούς Χριστια
νούς κ®ΐ 'Εβραίους, τών πλεί- 
στων παπουτσήδων καί τεχνιτών 
δ/των Χριστιανών.
2. Δημόσια κτίρια. Πού ύπήγε- 

το πολιτικω; καί έκκλησια- 
στικώς ή Μάκρη.
Ή Μάκρη είχεν !να ώραΐον 

καλλιμάρμαρον ναόν έπ’ όνόμα 
τι t,w-»Ap. Λι*.ΜΧυυ, κανθέ»;' 
•γ .1863 St' εισφορών τών κα
τσικών τή έπιστασία τού πρωτο- 
μά-Ηουα'
κ.α! έχοντα ώοαιότατον κωδωνο- 

 

στάσων, Ιργον τοίχέκ Τήνου Γ. 
Λαμέρα, ' Ιίς.-ω, (ηζ ναού σχεδόν

HUKU I!» MMUI0I MIMH 
ΚΑΙ ΜΜΜ H ΐν»ν·Π

Συμφώνως πρός τό ιϊρθρον 12 
τοΰ Καταστατικού τδ όποιον βρί
ζει δτι τήν πρώτην Κυριακήν 
τού μηνδς Νοεμβρίου . Ικάστου έ
τους θά δίενεργώνται δποχρεωτι- 
κώς άρχατρεσίαι πρός άνάδειξιν 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
Διοικούσα ’Επιτροπή τοΟ Συλλό» 
γου μας ωρισεν δτι αι άρχαιρε- 
σίαι θά διενεργηθούν τήν Κυρια
κήν οην Νοεμβρίου 1θϊ>ι εις τό
πον δστις θά δρισθή δι’ άνακοι- 
νώσεω; είς 'δ έπόμενον φύλλον 
τής «Μ&ρηί».

Άθήνοα τή 17~_8-·57
Ό Ποόεδρο" 

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ
Ό Γεν. Γραιιματεΰτ ί <5ι 
A. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ I "

flsr > Up, *■.

ten
ι®β·

ΣιηχΜόΛΓ». τής 5ά-
if αοιοτιΐβϋ» πρ&ξ τά ό<ια : θιομαιίης Ηλιας, Αντωνου Μ 

ζαμος, Καρατξδί Swigos. Σαβζής <<ήζ)*ήί. Xe^s ^“^‘Aovaw- 
vawWns Μιχαήλ. ’Όρθιοι δμοίως ' Bavkid^s Βμμανο«}]λ, Αβία^γί 
1ί3ης ^κόλαοί Παπ^ασιλτϊον Γιιά&μγ,
όιά erganeoS αημ«ο®μ«θΐ -άνταποκριτηί /*«<: Towt, ΙΙλατανακηί

Β καϊ οί ’Αντωνον Χ«» Αντωνου Γεωργιοε-

άπό τής κτίσεώς του ήσαν ·. 'Ο 
ΙΙρωτοσύγκελλος Παπά Διονύσιος 
δ όποιος προήδρευε μέχρι τού 
1906 τβν Έφοροδημογεροντιών 
Μάκρης - Λεβησίοΰ, μετείχε τού 
διοικητικού συμβουλίου τού χαζ.ί 
Μάκρης, είς δ μετά παρρησίας 
καί θάρρους ύπερημύνετο τ&ν δι
καίων τών Χριστιανών. Καί 5 
Πρωτοπρεσβύτερος ’Αναστάσιος 
’Ανδρεόπουλος, δστις μετά τήνά- 
ποστρατείαν τού ΓβραφοΟ Πάπ- 
που, ώς προσωνομάζετο δ παπά* 
Διονύσιος άνέλαήε κατά τό 19OS . - 
τήν προεδρείαν τών σώμα 
Μάκρος. 1’4τβ εράς Ηλ’ήραι^ι y τ·^ς 
δευτέρας θέσεως τοΟ. ίερέως Μί- 
κρης κατήλθεν έκ Λεβησίοΰ δ πρω- 
τοσύγκελλος Νεόφυτος Σακελλα- 
ρίδης συνετός καί φιλόπατρις £e- 
ρεύς. Πλησίον τοΟ ναοΟ 'Αγ. Νι
κολάου ήτο καί τό 'Γδραγωγεΐον 
Τουραπή, δπόθεν &§ρε08τ& &πα- 
αιχ ή πόλις, άνακαινισθέν κατόπιν 
όπδ τοΟ Χ)Νικ. Αουί'ζίδοι».

Ή 'Ελληνική κοινότης συνετή- 
ρει Έετάτακτον ’Αστικήν σχο
λήν άρρένων μέ πέντε διδασκά
λους καί έξάτακτον τοιοώτην θη- 
λέων μέ τρεϊς δίδασκαΛλίσας. ΤΊ 
διδακτήρια άνήγειρεν ή γενναιο
δωρία τοΟ μεγάλου εύεργέτου τής 
κοινότητος Χ)Νικ. Λουϊζίδου καί 
τής αξίας συζύγου του Καλλιό
πης, τό γένος Χ)Σάββα Παυλίδου · 
καί τιμής ίνεχεν ϊφερεν τδ 8w- 
μα Λουϊζίδειον ΆρρεναγωγεΓον 
καί ΙΙαρθεναγωγείον. Πρός συν
τήρησή των έδαπάνα ή κοινότϊ|ς 
διά προσωπικόν όκτώ δίδασκά- 
'.“ί.ζ^Τ'ζΣ.ΣΤΜ·"' 

τής ΈφοροδηθογεροντίΛς χαΐ τοΟ 
Γραμμχτέως τής κοινότητος υπέρ 
τάς χιλίας χρυσά; λίρας Τουρ
κίας. Δέν έφειδωλεύοντο of Μα- 
κρηνοί πρός άπόκτησιν άριστων 
ειδικός μεμορφωμένων διδασκά
λων και ήμειβαν αυτούς έπαρκί>ς 
διά νά άνταποκρίνωνται είς τά 
βαρύ διδασκαλικόν των Ιργον καί 
τήν πολυσχιδή έΒνικήν άποστο- 
λήν των,

Πλήν τώνΈλληνικών έκπαιδευ* 
τηρίων έστόλιζον τήν πόλιν καί 
Τουρκική σχολή (Φουατιέ) δμ,ότι- 
μος μέ Σχολαρχεΐον και Εβραϊ
κή σχολή τύπου δημοτικού μέ 4- 
ρίστου; διδασκάλους. Είς τήν πό* 
λμχήόιεχ
<αμ λ μτ υω- . ω

συναγωγή, διά τά όποια άρκετά 
/ δ μεγαλότΑοίΜος

Λουϊζίδης.
Είς τήν Μάκρην διέλοιμπε τα 

Διοικητικόν μέγαρον, δπου ·στε· 
γάζοντο τά δικαστήρια, ΕΙρηνο- 
δικεΐον χαί Πρωτοδιχιιΐον ·χβ·.ί. βίί 
λοιπαϊ δημόσιο» άρχαΐ, 4ρχ«β- 
κτονική Στρ. Πασχαλίδου, Τούτα 
ήγίρθη δι’ εισφορών δλων τ6ν κα· 
τοίκων τοΟ καζά Μάκρης.

"Γπερθεν τής πόλεως καί έπί 
λόφου έπικάθεται ώς αιτάθη Δα- 
μοκλέους το Δ 
ίπιβλητιχόν .μ: ’· ■ ' · ·
εισφορών καί αυτό κτισθέν.
Διότι οί Τούρκοι τά δημόσια κτί
ρια, στρατώνας καί δρόμους κα- 
τεσκεύαζον διά προσωπικής έρ- 
γασίας τών.κατοίκων και ύποχρε- 
ωτικών εισφορών. Ό στρατών 4- 
πιβλητικός καί ώραϊος άντικρύ 
τής άκροπόλεως ΤελμησσοΟ καί 
τής άπ-ίναντι άκτής πρός τί]ν όδό·, 
Λεβησίοΰ. Ουτος ίδλήβη δτιΔ ΓΑ 
λικοΟ άντιτορπιλλικοΟ τό 1916 
αί δέ σαβρραί βλάβαι του trail 
ωρθώθησαν διά χρηματικών κα 
πάλιν εισφορών.

(Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς τό προσι-χΐι
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παραδόσεις: του λιβηχιου ■ ■

η ΑΊΑ ΆΆίΔΤΠθώ ΑΡΡΑΒΒΗΕΣ ΠΟ ΛΙΒΗΣΙ

Προο»]|«ίωοις. Τό Λιβίσιοώ; 
μ,έ τούς 4 000 κατοίκους του ή
το χωρισμένρν είς τρεις Μωρίας 

• (γειτονιάς, όπως .τις έλεγαν).
α) Τήν Πάνω γειτονιά μέ τήν 

εκκληοία τα»ν Ταξιαρχών, πού 
ήτο ή μεγαλύτερα καί ετιμδτο 
«»ς Μητροπολι,τικός Ναός,

β) Τήν Μέση γειτονιά μέ τήν 
’.Εκκλησίαν της 'Αγ. ’Άννης (τή 
Μέση ΙΙανανιά, όπως τήν έλε
γαν) πού ήτο ή άρχαιοτέρα έκ-' 
κλησία τοΰ τόπου μέ τεμπλον 
ώραϊον Ικ σκαλιστού ξύλου, ε
πί τοΰ οποίου δ & Λιμός ΙΙαπα- 
γοηγόοιος Τσακίρης είχε παοα-

■ γήΤήν Κάτω γειτονιά μέ τήν 
' Εκκλησίαν πής Ιΐαναγίας (Kchto
ΙΙαναγία ή ή ΆγιάΊΙυργίώπσ- 
βα, δ,πιος τήν έλεγαν) καί πού ή 
το ή νειότερη ’Εκκλησία.

Δυσιυχώς δέν μοί είναι, γνβ- 
otal χρονολογίαν τής άνεγέρσε- 
ιος τών εκκλησιών τούτων. ’Ί- 

■ σως άλως τις τών. συμπολιτών 
κά εχτι σχετικά στοιχεία, τά ό
ποια θά διεφώτιζον τόν χρόνον 
τής Ιγκαταστάσεως τών νέων 
οικιστών έπι τών ερειπίων τής 
αρχαίας Καρμυλησσοϋ. - Πάντως 
άπό τήν προιινησθεΐσαν χρονο
λογίαν επί τοΰ τέμπλου τής Άγ.

' ’Άννης καί έκ τοΰ γεγονότος δ·, 
τι 8ϊς τά αρχεία τοΰ Οΐκ. Πατρι- 
αρχείου άναφέρεται τό Λιβίσιον 
&ς ύπαγόμενον είς τήν Έκκλ.Ε
παρχίαν Πιοιδείας προκύπτει ό
τι ο εποικισμός έγένετο προ τοΰ 
17ου α’ιώνος ή διαρκοΰντος τού 
του.' - γ ’ ’

Στο τέμπλον τής Κάτιο Πα
ναγίας υπήρχε ίίιιόνα τής Πα 
ναγίας κρατούσης στήν «γκά 
Ιην τόν μικρόν Ίησοΰν. , ■ .

Γιά- τήν εικόνα αυτήν ήπήρ- 
■ χε ή εξής παράδοοι,ς ι -

Κάποιος Τούρκος βοσκός- εβο- 
®κβ νά γίδια του γύρω στο μο
ναστήρι. τών Εύκολων. Γήν νύ
χτα τά ώδηγοϋσε στή σπηλιά, 
πού ήταν στο βόρειο μέρος τής 

' Μονής. . . ’ ■ ·, - ■
Καλόγεροι δεν υπήρχαν τότε.

. Έκεΐ μέσα φαίνονταν καί τά τοι
χώματα τάφου. Κάποιο . πρβΗ ο 
τσοπάνος παρετήρησε οτι τά γί 
δια σκαλίζοντας μέ τά πόδια

' τους στο μνήιια ξεσκέπαοαν μιά 
εικόνα τής Παναγίας,

(Σημ. Άβφαλως ot καλόγεροι 
φεύγοντες- τις οίδβ δια ποιους 
λόγους έθαψαν έκεΐ τήν εί,κόνα).

*Ό-τσοπάνος θεώρησε·· καλό 
νά τήν χρησιμοποιήστ) γιά νά 
τοποθετή ®άν® τούς κεοέδες 

-κού ίπηξε- ·τό· γιαούρτι. Άλλα
. ■ w πρωί τους έβρισκε .χάμω, Αν 
- ro επανβλήφΛη δν$-τοέΐς„φ<?©ε$ 

ουνβχώς. θύμωσε 0 τσοπάνος καί 
«ήρε τό τσεκούρι νά σχάση το 
ξύλο* άλλά στο πρώτο χτύπη
μα στο μάγουλο τού φά'-ηκε πώς

ί

-' ΠΩΣ ΑΝΕΠΤΥΧΟΗ. · ’ ·' 
. -’ Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ/ · .

Σονίχ^ια ix 2ας osXiSog 
λάμδανε 39 στρέμματα γήί πε
ρίπου. Έξ αότάν Ά 4 ήτο βάλ
τος καί τά 2 άμμος. "Οσοι. δέ 
«ληροΟχοι ήσαν άνω τδν 5 άτό- 
μοιν, έλάμβανον . έπί πλέον καί 
1)5. ’Επίσης άχολούθως δγινε ή 
1ιανβ|ΐή τών έλ®οδίνδρ<®¥ τά ό
ποια προθπήρχαν είς τό κτήμα 
άπό τά όποια έλαμβεν έκαστος 
κληρούχος περί τά 32 έλαιό- 
δεν§ρα διαφόρων κατηγοριών.

Φυλάγετε τά φύλλα της 
/ΜΑΚΡΗΣ στήν βιβλίο 
flAwm nne. Είναι τϊ καλύ

Τοΰ κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

βγήκε αίμα. Φοβήθηκε' τρέχει 
στο χωριό καί λεει στους χρι
στιανούς νά παν νά τήν πάρουν, 
ϋί χριστιανοί μέ τους παπάδες, 
ντυμένους μέ τα άμφιά τους και’, 
μέ τά εξαπτέρυγα έτρεξαν, έφε
ραν τήν εικόνα και τήν τ'οποθέ-- 
τησαν στο προαύλιο τή- 'Αγίας 
Άννης γιά προσκύ''ημα. Μέ έκ- 
πληξί, τους τό άλλο πρωί είδαν’ 
δτι ή εΙκόνά είχε εξαφάνισή ή. 
Πηγαίνουν πίσω καί τήν βρί-

Ό έκλεκτός συνεργάτης μας διδά
σκαλος κ. Αυγερινός Πανηγύρης. ' 

σκουγ.σέ μιά εληά στά «χωρα
φάκια τών Εύκολων». Μέ πα
ρακλήσεις' τήν επανεφεραν κοί·’ 
τήν ετοποθέτησαν μέσα στήν εκ
κλησία τής Άγ. Άννης. - ' ■

Κατάλαβαν οτι ήθελε δική 
τής κατοικία καί αποφάσισαν 
καί έχτισαν ιήν ’Εκκλησία «Κά

τω Παναγιά» δπου ’ και τήν β- 
τοποθέτησαν. - .’ -

Γιατί τώρα τήν ώνόμασαν 
Πυργιώτισσα; “Ισως βηο άλ
λη σχετική παράδοση: · ' ’

Οί Τούρκοι σέ κάποια περί
σταση, ϊσως στά χρόνια τής Έ- 
παναστάσεως τοΰ 1821 ή τοΰ 
1770 ήρχοντο άπό τά χωριά στο 
Αιβίοι γιά νά κάνουν σφαγές 
τών Χριστιανών. Μά ή Πανα
γία έφραξε τό δρόμο τους πρός 
τό χωριό μέ ξνα πύρινο παρα
πέτασμα κα'ι έτσι αναγκάστηκαν 
νά φύγουν πίσω -χωρίς νά μπο
ρέσουν να εχ,τελ&ουν τούς κα
κούργους σκοπούς των. ’ ■

.Καί ή μεν άνακάληψι τήα εΐ- 
«όνος αποτελεί πρ«-γματι·χότη- 
τα, δ δέ θρύλος περί τήν θαυ
ματουργόν δύναμίν της φανερώ
νει τήν πρός ,τά ι,ερο τής Θρη
σκείας εύλάβειαν καί πίστιν τφν 
πατερών μας έκεινων, οι όποιοι 
χωρίς κάμιιίάν ,έξωθεν βοήθειαν,. 
άλλά,,,, μόνον, μ! Άί-· Ιδίας τών 
δυνάμεις άνήγειράν τάς τρεtc‘ e-’ 
κείνος ενοριακάς εκκλησίας, εκ
τός . τών πολλών παρεκκλησίων 
καί έξωκκλησίων. - - ■ -

r > r % r * μ ι KI I . f

. . 'Ο Σύλλογος διοργανώνει διά τήν Κυριακήν 22αν Σεπτεμβρίου 1957 έκδρομήν .
«, Ί^ατανάκι—Θηβών πράς έπίσκεψιν τών έκεΐ πατριωτών μας μέσο> Έλευσΐ- 

νος—Κριεκουκίου ©ηβών—Λίμνης 'Υλίκής — Ή έκκίνησις βά γίνη ώς συνή
θως ΙμπροσΘεν τού Βασιλικού Θεάτρου είς τάς 6.30'. (Προσοχή είς τήν ώραν εί
ναι πιό πρωινή λόγιρ τής μεγαλυτέρας άποστάσεως). —- Τιμή είσιτηρίου μετ’ Επι
στροφής δρχ 45. — Α ύ τ ο κ ί ν η τ α : 'Υπεραστικά λεωφορεία. Κατά τήν μετάβα- 
σιν ήμίωρος στάσις είς Έλευσί >υ ά Εκλεκτής συμπολίτης μας κ. Αύγερι- 
νός Πανηγύρης 6ά μάς Επιδείξη τόν τόπον τών άρχαίων Έλευσινίων μυστηρίων. 
‘Επίσης ήμίωρος στάσις etg τήν πόλιν τών ©ηβών καί περιήγησις αύτής.— Κατά 
τήν Επιστροφήν ήμίωρος στάσις «Ις τά "Εργα τής Ύλίκης καί ΕτΕρα είς τό Κριε- 

.- κούκι. — Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τής 18ης Σεπτεμβρίου 1957 ήμέρας Πέμ
πτης είς τήύς κ.κ. 'Αντώνιον Ί. Πετρόγλου Σωκράτους άριθ. 21—Τηλέφ, 57658 
’Αθήναι, Αδελφούς Τσίλλερ Θεμιστοκλέους 39, τηλ. 615.257 Άβήναι καί Άδα- 

. μάντιον Σκυφτόν Καλοκαιρινού 64, τηλέφ. 463.176, Δραπετσώνα καί Παΰλον Άλι-
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• ΤοΟ X. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ

ΤΔ 'σμν.οικέσ' α στό Λειβήσι - έ- 
γένοντο πάντοτε'μί προξενιά καί 
τοΟτο ’δχι διότι δ fρωτάς έχει ή
ταν άγνφγχος μεταξό τδν’νέων 
άλλά διότι αύτά ήτο τδ ΙΟιμον. 
ΆφοΟ λοιπόν έγένοντο τά προξε
νιά κά! έκανόνιζ’αν τήν' προίκα 
ώριζαν τήν ήμέραν τών Αρραβώ
νων ή όποια συνήθως ήτο Κυρια
κή ή άλλη μεγάλη γιορτή, .Χα
λούσαν τότε καί τά δύο μέρη τους 
στενούς των συγγενείς καί φίλους 
είς τό σπίτι τοΟ γαμπρού γιά τά 
παρευρεθοΟν εις'τήν τελετήν.

Τής νύφης φτιάχνανε 8να με 
γάλο οινίν μπακλαβ® μέ άρίστης 
πομότητος δλικάυτό όποιον ίφβρ-- 
νε στδ κεφάλι της νέα συγγενής 
τής νύφης καΓτδ όποιον ; ήτανε 
σκεπασμένο μέ μεγάλα μανδήλια 
μεταξωτά άπδ φουτάν ή έφταλουί- 
τικον. Αΰτη προηγείτο τής συνο
δείας ήτις κατηυθύνετο ατά σπίτι 
τού γαμπρού δπου ’τούς περίδε
ναν καί οί καλεσμένοι των. ’Εκεί 
ήταν καί δ πάπας, καί άφοΟ S 
γεροντότερος έπλεκε τά έγκώμια 
τών μνηστευομένων ύστερα ό πα
πάς ή Ιλλειψει αδτοΟ 'δ πατέρας 
τού γαμπρού έπερνοΟσε τις βέρες, 
άμέσως ή νύφη εβαλε μετάνοιες 
έφιλδΟσε τδ χέρι τοΰ πενθεροΟ, 
τής πενθεράς καί τών γονέων της 
καί κατόπιν έφιλιοΟνταν διά πρώ- 
.την φοράν μέ τδν γαμπρόν. Τά 
πενθερικά έκρεμμοΰσαν στήν νύμ
φη πεντόλιρα, διπλρλδϊζα φλου
ριά ή δακτυλίδια. Τήν πρώτην 
Κυριακήν μετά τούς Αρραβώνας 
οί άρραβωνιασμένοι έπεσκέπτον- 
το τούς συγγενείς των, οί όποιοι 
τούς κρεμούσαν φλουριά’ ή τούς 
δίδανε δακτυλίδια ώ; δώρα. ■ 

,. “Qp< ζαν τήν ήμέραν τ®ν γάρων 
και άρχιζεν ή νύφη νά έτοιμάζη 
τήν προίκα της άν καί τά περισ
σότερα τί είχε έτοιμα άπδ πριν 
όπως καί Άλες οί κόρες τοΟ Λει- 
βησιοΟ. Σ ιό Επόμενον τά προικιά, 
τά τσείζια, τραγούδια τοΟ γάμου, 
καήή τελετή’ τού γάμου.
, ΑΓΓ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ (ΖΑΚΧΑΙΟΣ)

IU1WI1IIII·
ΚούΆναατβσιον Γιανναρδν, Ρό

δον.— Ίϊλάβομβν τήν ώρβιοτάνην β- 
πιστολήν σας. Εύχαριστοϋμεν πολύ. 
Θά δημοσιευθϋ βΐς το ίχόμενον,

— Κβν . Ίωάννην Ταλιαντζήν, 
ΆδεΛαΐδά Ανβιρβλίας. Έλάβαμβ 
τήν βπιοιολήν σας μέ χαράν και συγ- 
κίνησιν διότι ήτο τό πρώτον μήνυμα 
έκ τοΰ έξωτερικοϋ. 2<1ς εύχαριστοΰ- 
μβν θερμώς διά τά καλά σας λόγια. 
Περιμένομεν ένεργείας σας διά τήν 
περαιτέρω διάδοσιν ΐής «Μάκρης» 
βΐς τήν Αΰβτρβλίβν.· ■ '

— Κον Ίωάννην Γ. Κρέμμυ- 
δαν , Ρόδον. — Έλάβομεν τάς κατα- 
βληθέίσας wa συμπατριωτών .μας 
συνδρομάς καί σάς εύχαριστοϋμεν 
-διά τάς προσπάθειας αας,' :;

— Κόν Κων. Πλατανάκην. Ίβ- 
ράπετρμν.^ ΈΜβομβν '.' άποσίβλβί· 
σας συνδρομάς συμπατριωτών και 
εΰχαριστοϋμβν διά τάς ενεργείας σας,

— Κον Φάν. Κομήτην, Ρόδον.— 
Έλάβομεν τήν επιστολήν καί τάς 
διευθύνσεις Ρόδου και έξωτερικοϋ.

Μέ τόσην θέρμην καί μέ τό
σον ένθουοιασμόν ύπεδέχθησαν 
οί συμπολΐται μας τής Ίεράπε
τρας τήν έφημερίδα μας και τήν 
ιδέαν τοΰ Συλλόγου, ώστε αι- 
σθανόμεθα τήν ύπΟχρέώσιν νά 
τούς εύχαρισιήσωμεν. Καί έν 
πρώτοις εΰχαριστοΰμεν τούςπρω- 
τεργάτας τής συστήσεώς παραρ
τήματος μας είς Ίεράπετραν κ. 
χ. Γεώργιον I. Πάπαβασιλείου 
δημ)λον, Νικόλαον Χατζηνική- 
ταν,Κων)νον Πλατανάκην, Σάβ 
βαν Χατζησεβαστόν,Εμμανουήλ 
Παυλίδην, Λάζαρον Άντωνοΰ 
καί Χριστόδουλον Μάρκου.

Έν συνεχεία εΰχαριστοώμεν 
τούς σπεύσανιας νι’ι μας ενισχυ- 
σουν εμπράκιως χαταβάλλονί'ες 
τάς' συνδραμάς των κ.κ. Άργύ- 
ριον Παράσογλου,Ίωάννην Μιχ. 
Κάλλιαν, Μιχαήλ Νικ.-Άρχαγ- 
γελίδην, Βλάσην Βασ., Παπα- 
βασιλείου, ’Αθανάσιον Χρυσόν, 
Ήλίαν Άθαν. Χρτωόν, Δημη
τρών Βαώ, Ιίοπαβασιλείου, Μι 
χαήλ ΙΙαναγ. Ζαμπετάκην, ° Αν
τώνιον Νικ. Κάκαν Κων)νον 
Στεφ. Κούρην, 'Καν Μυρτούλπ 
Μαρκάκη το γένος Στρογγυλή, 
Εμμανουήλ Ιζνρ. Παυλίδου, 
Κων)νον Έμμ. Ταμπακάκην,Νι- 
κόλαον Μιχ. Κάλλιαν καί Δίδαν 
Ειρήνη Παπαβα-σιλείοω ’ 
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Εϊμεθα’ πολύ βυγχΕΧι,νημένοι 

άπό τήν υποδοχήν τήν όποίαν 
έπεφύλαξαν είς τήν «Μάκρην» 
καί τήν ’Ιδέαν τοΰ Συλλόγου οί 
έν Θεσ)νίκη εγκατεστημένοι συμ- 
πολΐται μας,μεταξύ τών οποίων 
έχομεν καί εκλεκτούς συνεργά- 
τας, δπως τήν Καν Μαρίαν’Αν. 
Σαράφη και τόν Κον Στέφανον 
Πασχαλίδην δημοδιδάσκαλον. 
Τούς ει’χαριστρΰμεν δλού’ς καί 
Ιδιαιτέρως τόν κ. Βασίλειον Πε- 
τρίδην έμπορον, τόν Κον Δημή [τής τής Νομικής Σχολής τον 

ΤΤ^«(.λ«λ«.#ύλι·τζΟ λλ<ι ί'15.αΛΛΛ« I I r»A/CTrf/τίΤΊΑΐ ι ίπο» lw)czrrrr« 1 πιι ι φττριον Παπαποστόλου έμπορον 
και τδν υιόν του κ. Σάββαν 
Δημ. Παπαποστόλου δικηγόρον, 
τδν κ. Ευστράτιον Σαραντόπου- 

θερμώς ει’ιχαρισιοΰμεν.
— Ran Στέφανον ΠασχαλΙβην, 

θεσ)κην, Ή συνεργασία σας θά μας 
είναι πολύτιμος. Βύχαρισιοΰμβν. Ά- 
ναμένομεν ένεργβίας βΙς θεβ)κην διά 
διάδοτιν «Μάκρης». Φωτογραφία 
τής Μάκρης θά σάς σταλή.

— Καν Μαρίαν Άντ. Σαράφη, 
θββήιην.— Εήχαριστοΰμβν. πολύ διά 
συνεργασίαν. Περιμένομεν περισσό
τερα. Γράψτε μας, δτι ένθυμεϊσθε, 
είναι ι»1 ωραιότεροι αναμνήσεις.

— Κον Χρίστον Βροϋχον, Σαν
δάλι Σητείας Κρήτης.—’Ελάβομεν 
τήν ώραίαν επιστολήν σας. θά 8η- 
μοοιβυθή μέ τήν σειράν της. Εύχβ· 
ριστοΰμεν πολύ, θά δημοσιευθή.

— Κβν Βασ. Κετσβκουλάφην, 
Κ.ληβουχώρι ’Εδέσσης.— "Ελάβομβν 
καί εύχαριστοϋμεν πολύ.

' — Κον Μιχαήλ 'Β. Κβμποήρην. 
Γαλαξβϊδι.—Σας συγχαίρομεν διά τά 
βθγένικά σας αισθήματα καί διΑαήν 
δωρεάν ύπέρ τοΰ Συλλόγου.

— Κον Γεώργιον Χατζηδαλλδν, 
Χρυσό Παρνασίδος. Επιστολή σας 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Θά δημο
σίευσή. ■-’.·■

<

' ’Επίσης 'θερμότατα εΰχαρι··’ 
στοϋμεν τους εγγραφέντας μέλη 
τοΰ Συλλόγου και ■ συνδρομητής 
τής. «Μάκρης» κ. κ. Κών)νον 
Σαρρήν, Ίωάννην Παράσογλου, 
Σταύρον Καραιζαν, ’Ιωάννην 
Θωμαϊδην, Ίωάννην Ταρβανα- 
λήν, Μιχαήλ Κάκου, Κυριάκον ’ 
Σαρρήν, Ήλίαν θωμαίδην, Ί
ωάννην Χαΐιαν, Ίωάννην Ζερ- 
βάκην, Ίωάννην.Γ. Μαθιουδά- 
κην, Γεώργιον Λαζάρου Άντω- 
νοΰ, Νικόλαον Λαζ. Άντωνοϊη 
Μιχαήλ Χαροκοπάκην, ’Αντώ
νιον Πετρ. Καραντινόν, Σταϋ- 
ρον Άρχαγγελίδην, Ίωάννην 
Άχλάνην,καΐ Παναγιώτην Σαρ
ρήν, ώςκαί τούς’Εμμανουήλ Ν. 
’Αρχαγγελίύ·ην και Αοίζον. Μιχ._ ■ 
Κάλλιαν. ' -' ’ . - ’■

Επίσης ευχαριστούμε? τούς' 
διαμένοντας εις Παχεΐαν "Αμ
μον - Ίεράπετρας συμπολίτας 
μας κ,κ, Δηιιήιριον Καλαφάτην 
και Δημ. Κιουλμέτην, ως επί
σης καί, την όμιμένοντα εις Βα
σιλικήν Ίεράπετρας κ. Γεώργ. 
Κυο.. χατζησάββαν. ’ ■ . ■

Μέ τέτοιο έμψυχον υλικόν ό
πως τών συμπατριωτιον τής Ίε- 
ράπετρας, είναι άκοΚύαος βέ
βαιον δτι εντός ολίγου ο Σιίλ- 
λογος θά .πραγματοποίηση θαύ- ■ 
tiara. " ■ ’■ 

λον, αρτοποιόν, τδν κ.Νικόλαον 
Μανέν δικαστικόν κλητήρα, τόν 
κ. Μιχαήλ Πανάγον, καθηγη
τήν, τδν κ. ’Αντώνιον Σαρά- 
φην, τήν Καν ΕΙρήνην Χαν Δημ. 
Καροίμιχάλη, τδν κ. Κ(ον)νον 
Τσακίρην υπάλληλον ΣΕΚ, τήν 
Καν Αναστασίαν Χατζησταμα- 
τίυν, τήν Καν Δέσποιναν Πολν- 
ζωΐδου καί τδν κ. Κων)νον Γε- 
ωργαλίδην. Τό θεωροϋμεν δε 
μεγάλην τιμήν διότι 4 Καθηγη-

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 
Μιχαηλίδης - Νουάρρος έλκει ίΆ 
μητρός τήν καταγωγήν εκ Μά
κρης. Άπό τους έν Θεσ)κη φί
λους μας άναμένομεν νά μας ά· 
ποστείλουν και άλλας διευθύν
σεις συμπατριωτών άπό τήν Μα
κεδονικήν πρωτεύουσαν, χαΐ την 
λοιπήν Βόρειον Ελλάδα.

ί/PWW WWWHKM
‘Ο Σύλλογος Ιν τή προσπα

θείς του να βοηθήσή τήν μορ
φωτικήν καί εκπολιτιστικήν α- 
νάπτυξιν τφν χωρίων βΐς τα ο
ποία είναι εγκατεστημένοι Μα- 
κρηνοί καί Λιβησιανοί, έλαββν 
τήν απόφαση· νά ίδρυση σχολι
κά; βιβλιοθήκας κατ’ άρχήν εϊς 
τήν Ν.'Μάκρην καί τό Πλατα- 
νάκι. Δια’τών βιβλιοθηκών τού ■ ' 
•ttov- θά. 8(όβ®μ«ν τήν εήχέρβιαν 
βΐς μικρούς "ital είς'ήιβγιίλους νά 
διαβάσουν καί να μ,ορφανίλοΰν 
διά νά γίνουν χρήσιμοι ανθριο- 
ποι είς τήν κοινωνίαν καί νά τι
μήσουν τήν καταγωγήν των. Τάς 
βιβλιοθήκας θά άναλάβουν να 
διαχειρίζονται οί έκάστοτε διδά
σκαλοι των χωρίων τούτων καί 
Ι| αύτών θά δανείζουν βιβλία 
ele τους μαθήτάς Λλλά καί εις 
τους Μακρηνούς καΙΛιβησιανους 
οί όποιοι Ιχουν ζήλον διά τήν 
ιιάθησιν. ’Αργότερα καί ' εύθυς 
ώς συγκεντρωθούν οί τόμοι 6· 
Σύλλογος θά χορηγήση καί Ιπι- 
πλα βιβλιοθήκης διά τήν τοπο- 
θέτησιν τών βιβλίων. ΙΙαρακα- 
λοΰνται δλοι οί Ιχοντες τήν δυ
νατότητα συμπολΐται νά άποστεί- 
λουν βιβλία ή άλλην ένίσχυσιν 
απευθείας εις τούς Διευθυντής 
τών οίκείων Δηαοτικών Σχολεί
ων οί όποιοι όμοϋμετά τής Σχο
λικός Έωοοίας θά τά διαϊδίοί-
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ί Σύλλογόν μας ? ποκάμ^ ? Λ

βοήθήσουμε δσο 
με Τό φουστ* 
τό φτιάχνω καί τού χρό- 
νόοη. ' '

Αύτά μας Απι ή εύγενι 
κή γρηούλά καί’μάς w 
νεκίνησε πάρά πολύ, Μέ 
ρες '*'τώρα σκ«πτάμασταΜ; 
τήν σημασία αύτής τής δω
ρεάς πού προήλθε άπό τό 
οο πηγαίο πατριωτικό συ·: 
ναίσθημα. Μέρες άύζήτυύ» 
σαμε τί θά έπρεπε νά κά
νη ό Σύλλογος γιά νά φα3 
νή άντάξιος μιας τέτοιας 
εΰγενικής χειρονομίας. Καϊ 
Αποφασίσαμε ό Σύλλογος, 
οί έκπρόσωποί του καί τά 
μέλη του νά άγωνισθοϋμέ 
σκληρά γιά τήν πρόοδο, 
τήν εύημερία καί τήν κοι
νωνική καί.πνευματική Α
νάπτυξη τών συμπολιτών 
μας. Σκληρότερα Απ’ δτι 
είχαμε Αποφασίσει καί εϊ 
χαμέ προβλέψει δταν ξε
κινήσαμε, πιό πλατειά καί 
πιό Αποφασιστικά. Καί τό 
ύποοχόμεία ·- · s · - · . J

Εκρφβήκ«μίΐ* δ|1Βς Ακό·3 
μα πόσο δ Αγώνας αύτός 
θά ήταν πιό εύκολος καί 
πιό Αποδοτικός καί πιό Ί- 
πιτυχη μένος .έάν είχαμε
στό πλάϊ μας μερικές Ακό
μη «ύγενικές, συμπαθητι
κές καί καλόκαρδεςβγρηου- 
λες». Έάν είχαμε περισ
σοτέρους συμπολίτας σκε- 
πτομένους δπως Ακριβώς 
έσκέφθη ή καλή μας γρη 
οϋλα. Τί θά ήταν γιά τόν 
καθένα Απ’ αύτούς Ινα ύ

αδικών ήμερων 
μ παθητική καί εύ· 

*ν~ 
.ά;

άί< Ιδώ W 
στό γραφείο 

.W <,(οντού τής έφη- 
ίδί»ς μας. Ήτον πολύ 

,η ί/ιυυμένη καί ήθελε νά 
|11ς ;Λή πάρα-πολλά άλλ* 
Από πού ν’ Αρχίση καί πού 
ΐ»1 τελειώση; KpatoOoe μέ 
λαχτάρα τήν φωτογραφία 
tei · Λιβησιοΰ καί 8λη ή 
ζίαή της λές πώς δρχίξβ 
ΜάΙ πώς τέλειωνβ ατό Λι· 
*ϊήσϊ. *0 νοϋς της διαρ^ 
j©ς γύριζ® πρός, τά έκεϊ 
ι&ύ ύά έφυγε χΟές άκόμα; 
ΐβΑ Ιβντά του.
Άφοΰ τέλος κατόρθωσε 

ά Λήξη νήν συγκίνησή 
της, άρχισε νά μας λέγη 
«όσο πολύ εύτυχής ήταν 

μ ή μέρα πού, πήρε 
μύλλο τής «Μά- 

»έ πόση άγωνία τήν 
wpiai’Jtt κάθε πρώτη τού 
|βρ»ές μ«1 πόσο πολύ έπι- 

5 βυμεί κΓ αύτή άπό τό ύ- 
υτίρημα της νά βοηβήση

Συλλόγου.
■ "Υστερα έβγαλε άπό τόν 

ένα έκατοντά- 
πού τό είχε φυ- 

w«' έκεϊ μέ θρησκευ 
Ιείά. καί μδς τό

«Αύτό τό εϊχα φυλάξει 
, -·ί πάρω 8να χβιμώ-

■ \/ υίάτίκο φουστάνι, μας εΐ- 
• Μ, άλλά σκέφθηκα δτι 
ω καλύτερο εϊναι νά σάς τό 

. ; βώσω έσας γιά τόν Σύλ-

!||ΗΗΒ«ΜΗίΡΓ«ΗΗΐηΡΗΗΗΗ|ι!ΐ;ΐΙ!ΙιΗιΓ’ΗΙΙΙ!«ίΙ!ΐ«Ν®ΙΟΐΙΙΙΙΐ!ΐ

H IhbHitihJHJlHWhilNljiF '^ΙΙΐ'ΐι,-,Ι.,ΙιΐΐΗΙΙΡίΡρίιιΐΗΛΛΙ·»! «fflll!

ΕΘΙΚθΙΝβΝΙΑ ; Κ
“©αοι μετέσχον «1g τήν έκδρομήν τοΰ Πλατανακίβυδιε- 

wieireeetv πόσον σπουδαία κα! Απαραίτητο; είναι ή έπικοι- 
νώνίά τοΰ Συλλόγου μέ τού; συμπατριώτα; τή; δπαίβρου. 

■ Δίδεται ή εύκαΐρία νά τού; γνωρίσωμεν, νά διαπιστώσωμεν 
πώ; ξοΰν, τί άνάγκα; έχουν καί τί πρέπει νά φρόντίσωμεν 

ν r. ί τ>. jtfppwpev. Τοΰ; άφίνωμεν νά άντιληφδοδν ζτι 
ίκ«;»!<>’ πλέον νά είναι μόνοι, έρημοι καί ξένοι έκεί πού 
>·,ι.Ν'ι»*.ν. *©τι ΰπάρχει ό Σύλλογο; ό όποίο; τοΰ;

·οο; Αγαπά καί μεριμνά δι’ αύτούς, ότι ·' λαι et 
1 σϋμπολϊταϊ όπου* καί Αν εόρίσκονται όποιανδήποτε 6έσιν 

- Τ καί 4ν κατέχουν είναι πρόδυμοι νά τοΰ; ένιοχύσουν «I; 
'· ότι ήμποροΰν. Καί έτσι ό δεσμό; ό όποίο; είχε διακοπεί 

ts4iv τόσα χρόνια, νεννάταΐ καί πάλιν. Αύτό; είναι ό 
γο; διά τόν όποϊον ό Σύλλογό; μα; 8ά φροντίση νά έλ- 

9i| itf εύρυτάτην ίπικοινωνίαν μέ όλα τά σημεία τή; Έλ- 
λάάό; βί; τά όποϊα κατοικούν όμαδικώς Μακρηνοί καί Λι-

• jlgaiavei. Καί τήν έπικοινωνίαν αύτήν 8ά φροντίση νά δ»«- 
< διά «οχνδν έ«»χέφ£κν. '

γ ίίΓίΙΚ XEIPOiOMII

ΙΙλτΐΟοφο(?οΐί|ε’&α δη ό 
ι . ϋεργι 1» τής Πα- 

ο* 1·*' . . υμπολίτής μας κ. Κυ- 
,ηή κ· < ’ Εμμ. Κρεμμυδας συν3 ■ 

, '%·!'*.*’·' τήν πατροπαράδοτον

Μέ χαρά πολύ μεγάλη 
παίρνω τήν γλακιά μας «Μ«χρ· 
κι’ Από τήν συγκίνησή μο» 
μέ φλογίζει κάποιο διϊκρυ 
Πατριώται μου τήν «Μάκρη» 
περιμένω έναγωνίως 
καί πρέπει νά^βυσιασΟοδμ» 
γιά >4 βγη:?»

Κατά βάθος ίς αχεφύοΰμι 
καί λιγάκι ΛννϊοτιχΛ 
λίγοι οάν αθτήν μπορούν» 
νάχοον φύλλα πατριωτικά,
Σάν τά έθιμα και ήθη 
τά δικά μας τά κλέινά 
δοβς πόλεις κι’ άν γυρίσηρ 
8έν θά βδρης πουθενά.
Ό σκοπός της ·ϊν" μκγάλ,ς 
κι’ δ καθένας μας τΐν ξέριι 
τούς Πατρι®τ»ς μας νά4>ώαη 
s' δλης μας τής γής τά μ φη.

Τώρα »δχομαι δλοφόχως 
καί πιστεύω έγκαρδίως 
δτι οί Μακρηνοί θά ζήσοι»; , 
μέ τήν «Μάκρη» αιωνίως.

NIKO A AOS ΚΟ Γ Ρ ΤΗΪ 
Νέα Μάκρη

( Φυλάγετε τά φύλλα τή<

$ «ΜίΑΚΡΙΙΣ» στήν βι

C βλιοθήκη σας. Είναι τι

I καλύτερο ένθύμιο γιά τ< 

5 παιδιά αα,ς.

χαρητήρια είς τους βμ,»νβι>β>ι 
τας τήν υψηλήν ταΰτην ιδέαν, 

,Ώς πρώτη δέ άσημα,τον έ 
σχυσιν τής βιβλιοθήκιις Nt 
Μάκρης αποστέλλω έν<ι βιβλΙ 
μου ύπό τον τίτλον :

«Ή: 'Αλυσοδεμένη Κύπ< 
μας».

Μετά τιμής 
ΠΑΥΛΟΣ I. ΠΑΡΑΣΟ ΓΛΟ 
‘Απόφ. Μέσης Έμπ. Σ χολής

Έν Χανίοις τή 7-1-57 
'Αξιότιμε κ. Πετρόγλι υ 
‘Ελάβαμεγ τήν βφημββίδα «1 

κρη» κβϊ σβς συγχαίί>ΐ|ΐβ·» > 
τάς ύπερόχους προσπαύ^ίας ι 
νά φέρέτε βΐς φώς την Ιστορ 
καί τά ήθη καί έθιμα τής S

’ Σάς στέλλομεν 50 δραχι 
διά έπιταγής διά νά έγγράψ 
καί ήμάς είς τόν κατάλογον ι 
««βρόμη»» σας.

lw* έκτιμήαβα»;
ΣΤΑΥΡ. ΙΟϊΦΟΓΙΑΝΝΑί

> .«»«,ι,*γ/ τή; οίκογενείΐΐς ?ου
,χητη !λ« ά WWini ιό to· 

αό>·· ·Μ χρυσών λιρών 
; Wo τής ά«οπερα- 
τού ήμιτελοθς Σχο3 

.. ..............«η ”^·.ιιιΛν

γός μας καί ή έφημερίς είναι 
Υπερήφανοι διότι συγκατα
λέγουν μεταξύ τώνμελών καί 
συνδρομητών των τον σεβα
στόν αύτόν πρεσβύτην, δ δ- 
πόϊος ' διαπνέεται άπό τόσον 
εύγενιίιά αίσθήματα. Έλπί 
ζομεν *#« τό παράδειγμά του 
καί τό κήρυγμά μας περί Ινί- 
σχύσεως τών ήμιτελώγ Σχο
λείων Ν. Μάκρης καί Πλα·

_ τανμκίου #ά Ακολουθήσουν
ί. ϊάmow ‘Ο ' *αΙ άλλοι Λμ«ο-

*0 IlgigSgog τον Συλλόγου 
μα§ και mevig owsgyarqs μαξ 
μ. Λ7<χ. Sagatpfgg, «ξέφρασεν I- 
διαιτέραν χαβάν xar ίκανοποί»)- 
οι» isa τήν ε>ιδηλα>&·εϊοαν ago- 
^υμίαν Ιχ μίρουξ των Ιν Αύ 
azgalia naTgieuv&r μας, 8(Ατήν 

tfjg., Ιφημερίδοξ μας 
καί τββ tg/ov μας, διότι μαζί 
tow evviinat aal με ηροσφά- 
τους Λεαμφνς, ' ■ !

Β-ύρεΰ-εΙς μεταξύ αντάν κατά 
τό διάατημα τής ηολβμιχής ηβ· 
ριόδοΰ ηίΰ-tv elg. ίιτταφήν mct* 

μδν προσωπικώ; άλ
λων ii ί<4 έφημερίδος τοθ 
Ziw«# «Έθ'νίκόν Βήμα» τήί 
ίικΛίας άρχ«σ«ντάκ»ηί
iw* άρκοτόν χρονικόν Λίάβτημα.

V χαρΑ του βϊνβι ΛταρΙφρα· 
ντος, ί»Λ* τοβ iUstat ή εΰηα ι- 
αία, νά |aw»«ew«wif<»sj καί πάλιν 
tout» Μβί όιά τ&9 ·ιη-
λών τήξ · itp^fugtSos ·μ«ί *ΜΑ· 
ΚΡΗ» μβ^* νά ίβί»< ά- 

ότατον καί έγκάρ- 
J»e? ftugetivfiiii καί wi 
tig καϊ κα
λήν 4el®» «β· τάβ fcwjyfi-
ματ«κά( brtSiomg Μβΐ sig κο<-

w φουστά 
νι, μια Υραβββτα, Γνακου 
στοΰμ» ή* ένα Αντικείμενο 
πού μπορούσε νά 

’'«Τχρδνο 
μικρή θυσία Άλλά γιά 

W Σύλλογο Λολλίς 
Μες μικρές θυσίες θά ή- 
χύ’ μϊά μεγάλη ένίσχυσις, 

σά ήταν μιά δύναμις ή : δ- 
ποίά ΘΑ τού έδινε τά φτε
ρά πού χρειάζονται γιά νά 
πετάξη ύψηλότερα καί μα- 
κρύτερα καί νά φτάση ώ- 
ραίους κα! ύψηλούς ύ^ο- 
πούς. ' (. , Γ

Διότι δ Σύλλογος δπώς 
είναι γνωστόν ξττηρίζε^αι 
Αποκλειστικά καί μόΰόν 
είς τάς συνδρομάς τών με
λών του καί άπό τό ύοτέ- 
ρημα αύτών συντηρείται. 
Δέν έχει κανενός είδους χο
ρηγούς. Πολλές φορές δ
ταν βρίσκεται σέ δύσκολη 
Θέση, τότε στηρίζεται «Ις 
τάς είσφοράς τών μελών 
τού Διοικητικού _ Συμβου 
λ(θ«. Γ ; ’ ; ν -

Άλλά δ Σύλλογος δέν 
είναι ύπόθεσις μόνων με 
ρικών Ανθρώπων. Ύπάρ 
χουν πολλοί οί όποιοι S|v 
ίσπβυο«ν“άκόμή!ν& πόνίί- 
νισχύσουν. "Ισως διότι Α
ναβάλλουν γι’ Αργότερα, 
ίσως διότι Αμελούν, ίσως 
διότι δέν γνωρίζουν τάς 
τεραστίας δυσκολίας τάς 
όποίας συναντά. Άς σπεύ 
σουν δμως δπως ή καλή 
γρηοΰλα νά πράξουν καί 
αύτοί τό καθήκον τους. Τά 
μεγάλα έργα χρειάζονται 
μεγάλες θυσίες. ’ ' ;

λΐται. Ή έφημερίς ώς έλάχι 
στον φόρον τιμής διά τούς 
εΰγενεϊς εΰεργέτας #ο αφιέ
ρωση ειδικήν στήλην αΰτοΐς 
εις την δποίαν #ά δημοσιεύε
ται ή βιογραφία των, ή φω
τογραφία των"και ή εύγενής 
πραξις αυτών. ’Αρχή ·θά γί- 
νη άπδ τδ επόμενον μέ τον 
κ. Κυρ. Κρεμμυδδν.

01 ΕΝ ΛΥΙΤΡΑΛΙΑ
Ό γνωστός διδάσκαλος __

Λφησίου κ. Αλέξανδρος Παπα- 
δόπουλοξ ή Άλκίδας μάς γρά
φει άπό τήν Λευκωσίαν τής Κύ
πρου. ν ';

«Δέν μπορείτε νά φαντασθή- 
τβ τήν χαράν μου δταν άνέγνώ- 
σα τήν \ «Μάκρην» καί εΐδον έ- 
νόματα γνωστά Μακρηνών καί 
Λιβησιανών. Παρακαλώ ή απο
στολή νά συνεχισθή. Τήν φυλάϊ- 
τω ώς κόρην όφθαλμοϋ διότι μέ 
ένεθύμησεν τά νεανικά μου έτή. 
... τήν «Μάκρην» ούχί μόνον ΐ- 
νέγνωσα καϊ θά άναγινώσκω 
καί είς τό μέλλον άλλά τήν έρ- 
ρούφηξα δπως λέγομεν είς τήν 
Κύπρον,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΚΙΔΑΣ 
Λευκωσία · Κύπρου

■ίοϋ

κώνικάς των ίχδηλύαεις.
O»i4wot« θά λψ/μονήβί/ τήν 

φιλεργίαν, τήν τά
σπάνια naigmtuid, αΙσΛ^μμΐά 
τα» ώς Μβΐ τήν φιίοξενίά,ν των. 
"Ολα ti>fca τά διατηρβΐ καί θά 

τά άιατηρήση gig τήν μνήμψ του 
Λ»«ίραικΐ

ΕνχΛ του ή όιάδοσις τής i- 
W#*«eWei «Μάκρηί μΛγαξν δλβαν 

iff, Alwge·

β·

Ή προκυμαία (τό Κορδόνι) τής Μάκρης κατά τό έτος 1953.
(Φωτογραφία ίίγενφς παραχωρηβείσα δπό τής Κας Νίνας Μιχ. Sn

Στίχοι Μακρηνών

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΑΚΡΗ»
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ! ΕΚΑΗΑΒΣΕΙΣ ■ 

2ΪΜΙΙΜ Μ 01ΗΝ ΤΗΝ EWO ΚΛΙ ΤΟ ΕΞΑΠΡΤΚΒΗ
‘ άποστσλΕΐσσι νέαι έπιστολσΐ

Συνεχίζονται ένθουσιώδεις καί συγκινητικά! at έπι 
στολα! συμπολιτών μας καί έκ τοΰ έξωτερικοΰ Αλλά 
καί έκ τοΰ,έσωτερικρ^.Εϊμιθα εύτυχ<ϊς^,ημοσιέύον.τ,βς 
κατωτέρω έπιστολάς Από τό Εθμόντον τοΰ Καναδά 
κα! άπό τήν προσφιλή μάς ηυπρον Ολοι αΐ έπιστο 
λαί at όποΐαι έλήφθησαν καί θά λαμβάνονται θά δη 
μοσιευθούν είς προσεχή φύλλα.
■ Έδμόντον τή 9)9)57

'Αγαπητοί Πατριώται,
Έλφβα Από τόν Αδελφόν μου 

Ίωάννην . Γ. Κρεμμυδάν (Ρόδος) 
τήν έφημερίδα (Μάκρη), καθώς 
καί 2 μετά κατ’ ευθείαν έδώ, 
σάς εύχαριστώ πάρα πολύ ή σ«έ· 
ή>ις σας ήτο ορθή νά ίδρυθή σύλ ■ 
λογος Μακρηνών καί Λιβησιανών 
καί σάς εύχομαι καλήν πρόοδον, 
είναι εΰχάριστον νά άκούη κα
νείς κάτι διά τούς πατριώτας 
διότι όσα χρόνια νά περάσουν 
καί όσον μακράν καί νά εύρε- 
θή κανείς έχει αναμνήσεις καί 
νοσταλγεί διά τήν Πατρίδα τήν 
όποιαν έχάσαμε δυστυχώς.

Σάς ότέλλω (5) δολλάρια καί 
έπιθυμώ νά λαμβάνω τήν «Μά
κρη». ' ,

Διατελώ μετά τιμής 
. ' ΚΑΤΙΝΑ ΜΑΜΜΑΤΑ

Ρόδος, 12-8 -1957
Me μεγάλην συγκίνησιν έδιά- 

βασα τήν βϊδησιν περί Ιδρύσεώς 
τοΰ Συλλόγου Μακρηνών - Λεβι- 
σιανών καί της έκδόσεως τής έ- 
φημεριδούλας «Ή Μάκρη»,

‘Αναπολώ είς τήν μνημην μου 
δλας τάς ανεξάλειπτους παιδι
κός αναμνήσεις καί παρηγοροϋ- 
μαι διότι άπό τήν ώραΐαν Ρό
δον παρατηρώ άπέναντι τά πα
ράλια τής Μάκρης μας καί κα
τά τόν χειμώνα τά χιονοσκεπή 
βουνά τής: άλησμονήτου πατρί
δας μας.
' Εύχομαι καλήν πρόοδον βίς 

τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου καί είμαι βέβαιος 
δτι χάρις βίς τήν δραστηριότη
τα του θά κατορθωθή ή συνέ- 
νωσις τών πατριωτών μας είς 
eva πυρήνα συνεργασίας καί 
προόδου ώστε ν’ άποδείξωμεν 
βίς τό Πανελλήνιον ότι καί δν 
έχάσαμεν^ τήν φυσικήν πατρίδα 
μας δέν έσβυσε τό αίσθημα και 
'δ παλμός τής αγάπης πρός άύτήν.

Μετά τιμής
ΝΙΚΟΛ. Θ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Διευθυντής τοΰ Κτηματολογίου 

Ρόδου.

Ίεράπετρα 8)9)57
Θεωρώ ιερόν καθήκον μου δ

πως έκ τών στηλών τής αγαπη
τής έφημερίδος μας «Η ΜΑΚΡΗ» 
ευχαριστήσω καί ευχηθώ πάν 
ποθητόν βίς όλους έκείνους βίς 
τούς όποιους έγεννήθη ή Ιδέα 
τής έκδόσεως τούτης, καί έν γί
νει έβοήθησεν ΰλικώς ή πνευ- 
ματικώς διά τήν έδραίωσίν της,

Ή Μάκρη δι* ήμάς τούς Απο
γόνους είναι τό Ανθος έκ τοΰ 
όποίσυ Αποκομίζομεν τό νέκταρ, 
τά ήθη, καί έθιμα, τήν Ιστορία 
τών προγόνων μας καί κάθέ ώ- 
ραΐον.

Τδ 5ον φϋλλον τδ έλάβαμέν 
μέ μεγάλην χαράν μας. ' .

‘Η ίδρυσϊς βιβλιοθήκης μάς 
συνεκίνησε βαθύτατα.

Μεταβιβάζω δέ έκ μέρους τής 
οικογένειας μου πατρός μου Ί. 
Κ. Παράσογλού καί μητρός. μου



ΜΑΚΡΗ
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ί·'

ίΟγάλήΡ τοΒ φιλτίτοιι βιίμ,πο- 
λίτου μας 4. Bta» Χατζησωτηρίόό 
4)ν1ς Καίτή καί δ.κ.. Alov. Τσαού-

■’ · · ■ !,'·1·!·» . 1 fof -
•ϊβχϊΓαν τήΐ'ατίψινΔ

■ " Βαοίλίιος Χατζηβασιλβίου
. ή Άν)ρχης - Α
< v„JIsAayl4 Κ'ατοικοποόλού . '

1
W■ , Ανίλ*

,. <Λΐ·ιυ·-π·ίΑ
>!ων «αν. ίραης

Μς · . ’ ς ι · τ, > η.άφοίι Λ ι „ Μαί- 
ρης Γιαγ- ι ■ >, · «' τΙς ti
ΙΙανεώστήμιον του τοροντο Κανα
δά δπού 14 άΐρ^καλο,ββήβη μαβή- 
μ«τί» ιίίρόνάοιιήγοΟ.',ΐοΒ «ΰχ·Βμ«9α 
βλοψίχως ψ&λήν οταϊιοδρομίβν ί«ί 
σύντομον ί^ιστροφήν βίς τήν μη
τέρα του Ελλάδα,
ZrrXAMTHF

Κατά τήν πρόάς 
μου /κ θβσ)νίκης έπλήροφο 
μ»τά μεγάλης χαρδς 8τψ βίβκΛβ- 
ν,τίις συμπολίτης μας κ. Αημήτριής 
.Βίρυγίνης ιΛύζ τοΰ i 
έγκατβστημένου συμπολίτου μάς 
X, Ίωάννου 1ι5ρβγίνοι< άνηγο·ρύ- 
βη είς δφηγητήν τοϋ ) 
μίου θεσ)νίκης είς
Διβθνοδς Δικαίου.

Τδν εκλεκτόν έπιστήμονα άγον
τα μίλις τό 31ον Ιτος τής ήλι- 
κίας του συγχαίρω θερμότατα εύ· 
χόμενος ταχεϊαν άνοδον είς. τήν 
καθηγητικήν S8pav.
' ’ ’ ' ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΒΑΡΜΣΓ

, Έμπορης ί,
Γούναρη 23 ■» Πειραιεΰς

ΊΙ «ΐί<ίμρη»' Αληροψό|>ουμίνή μέ 
μεγάλην χαράν τήν άνωτέρω βίδη· 
αιν διαβιβάζει .-.πρός τόν, ta,ψεκτόν. 
αρμίβΜτην μάς κ, Δήμήτριρν W- 
ριΐγίνην τάς 6»ρμοτίρ«ς.Ή{ β’ΰχάς. 
καί τόν σοχχκΙρΜ ·,,.- 4γ*«ρ.Κιι>ί., 
Τοιοϋτοι Επιστήμονες τιμοΰν Επα- 
ξίως τήν Πατρίδα μας ·."»«{ .μήν1 
προϊλευσίν των^,ύ .ω’ίΛν'’ «>*· '-ι>ΐ*' - ..... * a.iv*yi,ΛψόΛ κ.,,..·, „νιγ,
ΕΟΡΤΑΤ : Έ_, " '

. ®1ς τήν έορτάσασαν κ. Σοφίαν 
ΐίιχ. ΤοΆΛ,ιφ, ίίχόμεθΒ χρΛίώ *δλ* 
λ£

— ΒΙς. τόν ίορτάοάντά fo ΑΊΑή-' 
ταν Γεωργάν'Μχόμόβά‘ί,τί *οβή- 
τόν. ., .. . ,. ,, . .,,·,

— ΒΙξ τούς-Εορτάζοντας αυμπό-, 
ϊ,Ιταζ μας κ.κ,..ΔιργύόιΟν ’Ηλιίδήν' 
κάτοι:
ΙΪΛηαΜποΑαίΈάτόϊχοΟβάπβΐίΜ»- 
νας ·βχ<ίμ*θαιχρόΛ« γρλΛάτ,,-ιν Ο

ΑβΡΒΑΪ, ·ζ ΐ, .;,ζ,ζ·..ωι -, ,-
Ό Λ. ΊΙαΒλος Χρ." Πιχβδουλής 

xpoairfsfisv δρχ. 100 δι* Ικτακτρν, 
Μοχβσιν τοϋ ϊολλόγόβΰ'’" ' ·;'

- -- Ή Κα Βίαγγίίΐ® 1'ΒάιΛβ,Λ' 
προσίφίρόν δραχ. ΙΟΟΨί’Κόαίτό» 
ίνίσχυσιν τοΒ ίβλλιϊγόιί.”"’

--τ Ό κ. ..Άν,τώνι,μς , ,Ταθοώλης 
ib, Χώματβρόθ' Μεσσηνίας άπέατβι- 
λβν δραψ. 100 ιΑζ ένίοχυσιν τοΰ 
Συλλόγου,
(— ,Ό κ. Μιχαήλ Σιτές, ψανρός, 

ιφόΛφερίν 8p4fo 100 ΒΑ-ίβτακΐβν' 
iirtoxww τοϋ Συλλόγου.
fo*·. ·1 iNl"

1·1»1 !τή 5 βυμπληρώο8ΐ'·ΐ|ίΐ«Λί|ς 
4ψρ τοΰ θανάτου τοϋ άγαπημίνοβ 

ΐτίρβ > t ι.ι ό ι»ί
J Αουίζου Νιζαμίδοιι 

ό<»Χόσαμ·ν μνημόσυνό»-βίς τόν Ίβ· 
pih Ναόν Άναλήψββς (Νβκροτβ- 
φ«Γον. Νικαίας) τήν.. Κυριακήν 15ην 
'£»»ρ·μ6ρίο«,19&7. Ή, σϋζργρ,ς Jle- 
λαγίμΝιζαμίδμυ, τί,,τίγνβ,ιΚώρτάς 
καί Μ
, fobfo" γ

Τήν 8ην 2επτέμδρίοι>> 1957 είς 
τήν βχΛηαί» τοΑΜφΟΛ Χάρα- 
λάμπους βτελέσθη μνημίσυνον. τ,ής 
άποβιοωσάοηςό ',προσφάτώς συμπο- 
λίτίδόζ w ιι<α«&< έμ met 
χαντζήί*ΑΙίο,νία την# ΐΛήμηπιΑ'

Έτελέσθη.«ίς τό Α’ ^εκρρτα- 
tfslov ''’Αθηνών οίήό'<3ϊ'ήν’'2Μ·«μ>- 
βρίο» ·10)ήμΐψογι "φνημόβηνονιΙΑίρ 
ΔνβΒι» ββώςοτής ,φι»χής ι ή »Ρή 
ais» SAPBAiflASIABlAAOT fotj.

«Μβ »«ρέα«ηή®*.ϊόβ.·ο«γγ*ή

Mirfi φΡίθ£ηΜ<τγί·®ταΙβμ ot ir 

βγΜΧίΟΙήΙ og ■ «i.K»£«rr» vKT 

ν»«ξ ί·^<’^Ε2Π0!Ν1ΑΪ'>5®ίΜί: 
1Ι0ΛΤΖ2Ί-Δ0Τ -fW* fW’MSa*’

Z i< ? ·? O ff' X ί i Τ ,Κ’Λ ’ τ· ? M
ΪΗ11 AIM ΑΓΙΟ·»ΪΟΜ

ΓϊωργαλλΙδου) ’έίτισυμβάς αίφνι· 
δ1»5 ϊήν'ίδήν ϊίγό^μβρίό!). Τ

Ή κηΑία της ίγίνδτο τήν 4- 
πομίνην Ιβην μεγαλοτφίπως, πα- 
ρηκολοΰβηααν 81 αϋτήν, πλήν τδν 
®>γγ?.νβν καί πλήθβς κόαμου τής 
κοινωνίας Θ8α)ν1κης παρί ής Ιτι· 
μδτο ΙδιαιτΙρ»;. ■

‘Η θανοΒσα δπήρξ» . Ήχή εύρ5' 
νβστάτη, ΰπόδδίγμΛ ίνβρίτού ά»> 
ζύγοο άνίκτιμήτρώ ''Μήτρός ΰαί 

ήΜΛδη -ουγγβνοβς. ; -
Μ V, ,ν,ν.ί ,, ,, k , ι),, 

............ κλκίρόν τοδ (ίβίμ,νήατοϋ

^βιγμάτικήΝ άναδβί- 
,ςμυκ υ,Ον άρίοτον' vJifoiQT'^JWW™- 
Μηχανολόγον ΉλεκτραΧόγον-τήν 
μίαν έκ τών. θυγατέρων της Κα- 
θηγήτριαν τής Φιλολογίας καί τήν 
ίτίραν διδαοκοίλισσριν. '·

*Η μνήμη της θλ μίίνη αξέχα
στη μβταξϊϊ; τών συγγενών καί τοδ 

οντός της, λόγφ | 
ήτων προτερημάτων

ι · ’ ,;
Είς τά τίκζα χης Γεώργιον, Νί · 

’ · Κλβιώ Πολυ- 
ςωΐδου Ικφράζομ$ν τ* 9»ρμά συλ

λυπητήριά μας, Ί,Λιβης Κ»1 ίΐς 
τόν. ΙΙρόεδρον του Συλλόγου Μ°ις κ. 
Μιχί ΣβρΑγήν7 πρωττξά8«λφθν τής 

ι τούς λοιιιοβς

,,"
’ΑΛίβανε χαΐ 6κη88ύθη ίν Νέφ 

Μάκρη νεώιατος J υιός τοϋ μακα
ρίτου συμϊϊολίτου μας ΠαρασκβυΒ 
Αουϊζου

:...'ΕΜΜΑΝΟΙΉΛ Π. ΛΟΓ ΡΖ02
Ετών.24 ,

Ιούς «παρηγορήτρας συγγενείς καί 
φίλους του θερμώς' σΰλλυποΰμεθα.

ρώνησε
ί 4. Νικόλαος Κοόρτής άπαγγιί- 
λας συγκινητικώτατον χαΐ μακρο
σκελές ποίημα. ι

·ΕΓΧΑΡΙΣΤΗΡΙ()>'; ' ... .
■ | " " 5 · ; ■ ·
I *ΑΗ 'Κα ΙΙαρή' ί. Βασιλβιάδη, δ 
,κ.-! Μάί ήτΚά '*ΑμΑ2, Βαόίλβιάδη, 
ή- Κα -Άγγίλ;· Έ. ΈβάΒόοΜά,Έ 
οικογένεια Κ. Μ. Ά^αναοοόλα, ή 
ρΐ^ογίνκα .2»τ,, Μ, ^Αβαναοράα, 
ή Μχβγίνβιά ‘Ιορδάνη Βάσιλόγλου, 
ή ΡΚα:: Εύαγγϊλίά»·Ν.’ϊίχίΛϊάδη 
ίκαί οί ανεψιοί βΰχαριστοΒσι θερμώς 
[τούς ουμμβταοχόντας ».Ις τό βάρύ- 
(τατον πένθος Αων'ίπί άπωλβΐφ 
ΈΒ> WowAeOfo'tifoTfiteiS ’Μ 
ΒάσίλΜάδήΝ’" ·ήθ(<όηι ηπ ι>·ι;>· 
^ΠΙΜΝΗλ
[,..... ’ Μίίβίκας Ν!.ζαμίίρθίργή

Γ ■ ·. ·ω ’ ’ , V ι , , η, -, ,
γληκ»ι,άς .κ(Λ άγαπημΐνης iitewpurte

| ,,Τ* άδβιάάαμί -καί; τ<5 τρθί - no* 
Ιιήρι τής πίκρας, Βνά Έίββ 'χρόνό, 
γιά ,τόν,χαμό ;οου ·πολυλα,τρίμίνί 
Πατέρα-: .. α; ~ , έ - ■·< ·.■<.'
ΐ Πάαο ξαφνικά,
μβψ ίφιιγβς, ο’ άρπαξβ Ινα κακό ποο- 
fo όΐΑ' γάβψά too νδχίά ία’ ίφυγβ 
k£’ 60τερα'τίπότά Μιά,'ίνα μβγάλό 
θηότά,Μόό σπίτι αουβότΐς φύχίς 
μβςΓΛή«_ ψυχή ' τής

• ίέ ψάχνει κα,νν, ,,
Ηήν τάφόιτβτρα πού αί, σκίπασβ, 
<ήί> ,ακοτάδί, ατά, όνειρά Νης,',Μά 
|ί® ίφυγβς,.., ’ ’ .' Δ; . ’ ' : 
ι, Μλβίν®, τά μάτια χι’Λχού» τήν 
γλυχβιά πατρική φωνή "«Παιδί μου» 
λαί. οάν τ’ άνοίξΐό,.τίποτα, -ι,όΤδιρ. 
χάος. Σίβ' Μιιί,ιί» §μώς "τιάΊτσβ,' ή 
τόση αδο καλωοώνη καί λογική κυ
ριαρχεί «άν» α* δλ·ς’μας τΐζ άκί- 
φεις, καί α’ όλες μας τ|ς πράξβις. 
Asinsi ή άνθριδπινή Ιοη αΑρκα μά 
sfoap 'Ιϊαΰ. γεμδτρς ,μΙΑΐ τΙς ψυχές 
|ΐψςΠ4λόςώντ»9ξ,,,,,ζι ,,, 
i «> J*lη /·, ?4 Η»ί ,ί.,’Η,,κόρη, σου ,.
I ·’ · ΔΈΝ* ,ΜΑΗΚΑ ΣΕΡΓβ

<· ΕΥΚΑΙΡΙΑ λ

ΓΠ.ΧΚΚΦΟΗΤΚ Γ„ ,.
ψβ««Ο ΦΑΡΟΣ», 'Ίίν ίΐβ

fvtfgfoiStMibv
te; >τηλι< ί>7-101'ί ''ΙΙήΑ(ΛΚ φΜαίζώ3 
Ιος 'Λ15γτηλίφ;·>43ΐ·88ΐ'·®9!ε0§ήίβ 
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*Β έχδ'ρομή βίς το Πλαΐανά» 
ΰπήρξβ μία άπό τάς πλέον Επι
τυχείς έμδρρμάς τοΰ Συλλόγου. 
Παρά τόξμάκρυνόν τής άποοτά- 
σεως ρΛντήν επιδημίαν τής γρί»- 
πης ή Αηδία δέν έπέτρεψε είς 
πλήθος Συμπατριωτών μας νά 
συμμετάόχουν έν τούτοις συνε- 
πληρώθηόαν 4 λβωφορβία 3 έξ 
’Αθηνών, kai 6ν έ» Δραπετσώνας 
καί προσήλάον άκόμγ, 8 ιδιωτι
κά "Εκτός τών άλ
λων συμβολικόν οί οποίοι, έτί- 
μηοαν τήν εκδρομήν μας πρβπβι 
ν<ϊ άναφβροιμβν ότι μβγάλβς μας 
συνεκίνήήβν ή παρουσία τής Κας 
Ευαγγελίας Βασιλειάδου ' ή ο
ποία ή'ψήφησε τόν κάματον διά 
νά μετάσχη βΐς τήν ώραίάν αΰ- 
τήν Εκδήλωσιν. '' ’

Ή έκΐίίνησις έγένετο ώς σΰνή· 
ίίαις έμπροσθεν τοΰ Βασιλικού 
Θεάτρου, καί ή πρώτη στάσις μας 
ήτο ή Έλευσϊς δπου έμπροσθεν 
τών άρχαιολογικών χώρων μας 
άνέμενε ό έκλβκτός διδάσκαλος 

। κα ί γλαφυρός συνεργάτης μας 
κ. Αυγερινός Πανηγύρης τόν ο
ποίον μέ εξαιρετικήν χαράν καί 
συγκίνησιν εχαιρέτησαν δλοι οί 
Μβκρηνοΐ καί Αιβησιανοί, κλει
στοί τών οποίων διετέλεσαν μα- 
6 ηταί του καί είχον πολλά ετη 
νά τόν Ιδοϋν. Ό κ. Πανηγύρης 
μας κατετόπισεν επί τής σήμα 
βίας τών έν Έλευσΐνι Αρχαιο
τήτων, μας έξβνάγηοβν εντός τών 
αρχαιολογικών χώρων και μας 
έίήστόρησε τά τής λατρείας τής 
θεάς Δήμητρος καί περί τών Έ- 
λευσινίων μυστηρίων. Άφοΰ ευ
χαριστήσαμε τόν αββαστόν διδά- 

ί σκαλον βιά τάς ωραίας στιγμάς 
I τάς όποίβς μάς έχάρισε ' ανεχω- 
ιρήβαμβ ύ ,-
ί "Ο έιιόμβνος σταθμός έγένετο 
; είς τήν πόλιν τών Θηβών όπου ■ 
μας άνίμβνεν ή εκεί εγκατεστη
μένη οίκογενβΜΧ τοΰ κ. Ίωάννου; 
Πετρόγλου πατρός τοϋ Γενικού 
Γραμματέας τοϋ Συλλόγου καί; 
Διευθυντοΰ τής «Μάκρης» ' κ. 
Άνταηίου Πετρόγλου καί ι:άμ,έ· 
λη τής οίκογενείας 'τοϋ μακαρί
του ’Αποστόλου ΙΙαπαποβτόλου. 
Άφοΰ ίγβνβτο ήμίωρος στάθμβυ· 
σις είς τήν πόλιν' τών > Θηβών 
άνεχωρήσαμε μετά τών άνωτέ- 
ρω οίκογβνβιιδν διά ΠΛ,ατανάκ*.

’ Διατρέχοντες τίήν πεδιάδα τών 
Θήβών καί παραπλβύρως τής λί
μνης "Υλικής άντικρυσαμε μετά 
ήμίωρον τό Πλατσνάκι αήμαιο- 
βτολισμένον καί δλους τοΰς συ- 
μπα,τριοίτας βν σώματι νά μας 
αναμένουν είς το κέντρον τοΰ χω
ρίου, ’Ησαν πολύ συγκεκινημέ- 
νοι από τήν βπίακβφιν. Τά δύο 
καταρτήμάτά τους -είχαν Ετοι
μάσει Εκλεκτά εδέσματα γιά ν« 
μας περιποιηθοΰν καί οί πάντες 
κατέβαλλον εΰγενικάς προσπα- 
θβίας.βιά,νά μάς ευχαριστήσουν. 
; Μβτ*. δΜγον κβτέφθαοαν δι* 
αυτοκινήτων διά νά τιμήσουν τήν 
εκδρομήν μας καί νά ζήσουν με- 
ρικάς. ώρας μεταξύ τών συμπα
τριωτών, §ΰο Εκλεκτοί συμπα- 
τριώται μας, Ό ’Αρχηγός τής 
Ε,Π,Ε.Κ· κ., Σάββας Παπαπολί· 
της μ®τΑ ,νής συζύγου του καί 
τών τέκνων του καί τοϋ βουλβυ- 
τσΰ τοϋ κόμματός του κ, Γ.. Ά- 
ναγνωστοπο,ύλου. "Επίσης ό πα- 
ρεπιδημωνί ί ev ’ Ελλάδι πολιτικός 
μηχανικός κ, Φάνης Κωνσ. Πα- 
παοουλής Εγκατεστημένος εν Ρώ
μη συμπολίτης μας δστις &ς εκ
πρόσωπος τής ‘Ένώσβως Πολι
τικών Μηχανικών τής ■ ’Ιταλίας 
συμμετέχειΊβΙς w Διεθνές Συνε
δρίαν τής Βιοχημείας έν Ά· 
θήν&ις,ήιβτα τής συζύγου τού.

■' *Αφοβ πβριηγήθημεν όλοι τό 
χωριά -καί-τά άξιοθβατβ αύτοϋ 
σημεία ήρχισβ ίό φαγητόν βΐς τό 
όποΙονΗΐέτ'Πλ.αιανάήίφ καταστή- 
ματα δμολογουμένως μας κατε- 
πήριπόιήθήσαΫίΰΚάτά τήν διάρ
κειαν ιών ’ Επιδορπίων ό Γεν. 
Γρβμμβτβΰς', Ίον' ,ΈιΑλόγου κ, 
'Avt, Πετρόγλου>"·άφοΰ ' ηύχαρί- 
Οτήόε ιθερμώςί διά -·ύήν συμμετο
χήν wt! βΙφΑήόΈρίΗμν αυτήν 
έκδήλωσιν τοΰ Συλκόγού: μας 
ιούς η /κι -'“'Σ.'·· ΠαάίΛολίίτην ΰ<καί 
Φάνην Παά&δοΜ,ήΈ*'ΛαΙ·’' βιεβί- 
βασε τόν Εγκάρδιον, καί ^θερμόν 
ίάιρίτίσμόν ίου ίΣΰΧϊδγου, πρδς 
Τούς κατοίάόυς'· Ϊ0θ: IIlttitAUMW 

βϊ’1 ΔλίνώΜ ίόδφ " W-
• #βΐσ ·.” »<ΐ2ύΜ&γοβί'5 "Εν·'βύνΕ· 
fiiyA WxsxWWfnWttWaoj ι 
iM|i»iwjrWe“8ipid8ctxaN x, 
ρϊθ· *ϊ'μ^β8ΜλΜΛ.ι λ'ίϊΡΒΝ ιΜ 

■ MfdvW ΐί^ΛίξΜύΤΤλίίί»αΜώ< 
Ιών συνεχάρη,-τήχ Διοίκη2Ν'''.·ίόΟ

απανταχού Μακρηνβν Μ1 
&r‘ew/’. μδς 11’5Χ«(?ί«ησβ Οέο· ίϊϊίτ “ ίπ(σκΒν^ βίς ?0 
ΠΛ«τανακι καί <ίνεφε'ρ§η β(?τί , 
fcwemv τής (δρύΧς ζα{ 
I<*®TX“S τθυ ,Χ«θίου διά μακροΐ/ 
ΚΛτοπ» ώμα,σβ δ SlSff Λ WPeS iS? 
"Ο«·«Κ 0 οποίος καταφανώς σι>- Υ«Μ·νημένΟς άφοδ σ„βχ4ρ„ξΧ 
σχοντας την πρωτοβουλίαν τής 
«θυ»»ς τον ΣυλΜγου «σ1 ««Τα τήί ^ννίόος «μ!

eoi)lajae οτι βϊναι βίτυνής 
tvZXf Τ81 Μαχτινός! 
aycowafh) δια την ευημερίαν των

F Τ < 0\°W<n? χά·»Β προκοπήν 
εις την εφημερίδα Χα( τόν . 
λογον. 1 ελΟς συγκεκινηπενος ό 
ϊ· Φοινης ΙΙαπαδνΛής ίδήλω0Ρ «I μοτίς έπληροφορήΐη :
‘Στ;” ■“? ά-υ·όγ“” Wm 
W γα Βυρε&η μεϊίχξύ ουι|ζβ- 
τριωτων επροτίμησε νά έγκατα, 
λβι-ψη αλλας εκδηλώσεις τού Σ«. 
'«ς δια να συμμεχάσχη 8·ις „L 
e-Λδρομην, 0Λ ε1νβ( βί( Λ Ρ 
ρισκομενος μ8τα|ΰ / θ _

?άμ8 ΛροΧ·; κβ7Χ 
μέριαν βίς τάν Σύλλογον.

όμιληταί 4νβιρ<ρ. βησαν μβ σεβασμών Κβί feXJL 
ν βις την παρουσίαν τής Bac

εκλεκτής ανμπολΜος καϊ 8fe0. Υβ«δος, χηρας ,ο0 μακβ„(,® 
•Νικολάου Βασιλειάδου καί μη. | «ρος του «ξβχαστου Νεόλη Nil

( A’tOi5?' Ν· Βασιλειάδου) τήν ^ΟΛΟι« TOWi<W« διά 31 
I νυΖην ’Τς β1ς τί1ν ω0Ο- 
I μην. Σήμειωτεον δτι ή Κα q„.. 
ί ?^«δου έχει δνα π0.
I λνοροφον κτίριΟν είς τόν ίδρυ- 
i χΐ;νροπ?λεμΐ5<<δ« κ«ι δ«««-1

W'“c ώάσηςδω- 
OToei μιαν πΟλυϊφο, χα< . 
ης αξίας βιβλιοθήκην βίς τήν 
Ιτ?0? ^υνΓαί«ών Άά-ηγών.ΙΗ Κ« Βασιλειάδου avifcoe I 

είς w x. Άντ. Πετρόγλάν δ-ί 
πωςνηο Ιδιότητά του ώς δι- 
«I®0? νομιχβς τό I 
■εμα της ανακληοβως τής «νω· ί «ρω προς τόν Σύλλογον ή “*Α·1 

νατολη» δωρεάς τού κτιρίου της 1 
«“«· της εκάέοβι τά πορ(αμαΐ!ά ι 
ον. Νις περιπτωσιν δυνατότη- 

’ος ανακλησεως τής δωρεάς tai- ί 
νης η Κα Βασιλειάδου άφήΧβ] 
νά έννοηάή δτι #4 κάμη μ8γά-1 
λην χειρονομίαν π9})ς τχν ^ύΐ- | 
λογον. Έπίσης κατβφβρβη βρι- I 
μυτατα Κηα τής αχαριστίας τής ι 
Βνωσεως Συντακτών ή οποία I 

την «ραστίαν βιβλΜ,#ήΧ1.„ ΜΗ, 
μ«*κ«ρίτου νίοΐ, της §χ()υν ρίψ81< 
ως άχρηστον ΰλικόν β(ς τά ,6πό- 
γ8ΜΪ=. «δήλωσε δέ δ« β·ά ζητή- 
«Π νά τής βπιστραφοΰν διά νά 
τα δωρήση β|ς ϊόν Σύλλογον,

Μβοα βΐς πνβΰμα γβνικοδ έν- 
Ooi-mao-μοβ, χαρ«ς xai m 
νησεως έληξ8 ή ώραία 
ορομη «αί άφοΰ .ηνχαριστήσαμβ 
τους αγαπητούς καί εΰγ8νικούς 
συμπολίτας τοϋ Πλατανακίου 8ίά 
την ωραίαν ήμέραν Γήν όποίαν 
Μας βχάρισαν β«·ανήλ>()μβν Β£ς 
Α’άήνας. , ■ ί
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— Ένισχύσατε τήν «Μά- 
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Η^ως. ■ - ; - π-
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; τών ol οποίοι Siwiw-' 
ί · »<ράφησαθ -> άκόμη "-«W· 

δρομητα(,

ϊ ΔΑ» WK »»·'> 1W·1
I .fofofo' for fofofo- '■«->. «Λ'ΙΊ .

; - , , -Λ < , ■ ; ’ Ο ' : 1 · "
nilllllllililllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllhlllllllllllllllllll

όλάΑΪ Ί , ;-Ap.iU_X> _J-S

,...... ........... ... ·3γι)ϊ -βίρΑί
-γνβ ί>η«)»Λ »r ,pv!b|nj>T μ νομύΛ ■

Ή PoSo5f τό Καστελόριζον, I Μπκρη 
καί το Λιβησι ίχοον τά ϊδια if)n ralfBipa

Δημορίογράφού ,Κ«ς Γιγιγκιλ

τους Οργανωμένοι, φί μΐ 
ποίθησι δτι άρχισαν ,· νά ξ 
φτιάχνουν τήν ζωήνΐκοος.

Στά έπαγγέλματοι! cnlc 
,πιστήμες, στίς τέχν,κ, στ 
μπόριο δίδουν τΦ ζωντανό · 
ρό» τους xal άποτιλοόν 
ράδειγμα προοδευτικής 
δημιουργίας άνάμεσα 
νβοελληνίκδ κόσμο.

Είρβτε τί σκοπά Γ,χει τ 
κίνημα αδτί. Γιά νά μή 
κάνει Λά λησμονήοουμό 
κοινή καταγωγή μιις, τή 
τρχ μας, νά δώσουμε τήν 
χή μας στήν δημιουργίσ 
γραπτής παραδόσίώ; μας 
τις προφορικές διηγήσεις 
παλιών μας, ατούς κοινού 
Οους μας, νά προβάλλουμε 
κοινωνική δράσι τους ί 
παράγοντές μας, τά §ε( 
ψυχικά'καί νά προοέξωμ 

[μάς Ενώνει Επιδιώκονται 
Αλήρωσι τών κοινών in 
ξεών μας, καί νά νιχτασι 
Υπολογίσιμοι.

Πρέπει, λοιπόν, ,Α δπι 
ρίξωμε τήν έφημερ;δούλο 
πού είναι τό πρώτο βήμβ 
πνευματικής μας συνδΙ 
καί νά τήν δποστηρίξωμ 
φανατισμό γιατί εϊιαι ή 
κρυνή Βιοάτερη, IIι,τρίδο 
καί μοις λέει: Ώ, τιαιδιι 

I ίρφανά μου σκορπισμένα 
καί έκεΐ κατά τό ίοόριο 
Ρήγα, ίλάτβ δλα μαζύ μ 
«Μάκρη» νά ένβθςΰμε, ■ 
γωνισθοΟμε καί νά νικήα

Εύχομαι είς ΰλοοζ τοΰ 
μπατριώτας μας ή Ιφη 
δοΟλα μας ή «Μάκρη» νά 
κόψη, νά άνδριωΐή κι 
προοδεύση.

ΜΛί ί-u ΓΙΑϊΊΠΛΙΤ

Κατά τήν έπαγγελματικήν 
μου περιοδεία πού Εκανα ατά 
Δωδεκάνησα Εφθασα καί στήν 
Ρόδο καί ατό Καστελλόριζον. 
"Εκεί συνήντησα πολλούς Μα- 
κρηνούς, μέ τήν έφημεριδοΰλα 
μας ατό χέρι. ΪΙόσβς νοσταλ
γίες καί άναμνήσεις δίν φέρ
νει αύτή ή Εφημερίδα ! ’Από 
τήν Ρόδο άντίκρυσα τά βου
νά τής Μάκρης, ατό Καστελ- 
λδριζο ήλθαν τά κύματα άπό 
τό ΒΑΤ καί άπό τδ ΑΑΙΓΚΙ- 
ΝΤΑ καί μοΟ χάδεψάν Απα
λά τά μαλλιά, στέλνοντας χαι
ρετισμούς είς δλους τούς συ 
μπατριώτας μας μέ τήν Εφη- 
μεριδοΟλα μας.

Είναι άλήβΕια ώραία ή 
πρωτοβουλία τής Εκδόσεως τής 
Εφημερίδας μας ή «Μάκρη» 
γιατί συνεπλήρωσε Ενα κενό 
πού τόσα χρόνια Ελειπε ατούς 
ξεριζωμένους άπό τόν τόπο 
τους νεομακρηνούς πού δημι
ουργούν τήν νέα τους ζωή 
στί> Εδαφος τής ΜΑΝΑΣ ΕΑ- 
ΑΑΔΟΣ. Πάνε 25 χρόνια — 
Ενα τέταρτο τοΟ αίωνος—πού 
ξεριζωμένοιάπότά σπίτια τους, 
διωγμένοι άπό τούς Τούρκους 
ήρθανε πρόσφυγες, άστεγοι, 
φτωχοί, βουλιαγμένοι γιά νά 
άρχίσουν άπό τήν άρχήν νά 
δημιουργοΟνται. Καί μέσα σέ 
25 χρόνια ίγινβ τό θαύμα. Οί 
Νεομακρηνοί Αποτελούν σήμε
ρα Ενα πυρήνα, Ενα παράγον
τα, μία Υπολογίσιμο δύναμη 
στήν Ελληνική ζωή,

’Αδελφωμένοι μέ τά πατρο
παράδοτα ήβη καί Εθιμα μέ I 
τήν τοπική Ιδιαίτερη παρά-ί 
στάση, μέ τό ιδιαίτερο γλωσ
σικό τους ιδίωμα Αρχίζουν τώ
ρα νά Επικοινωνούν μει,-,Αό

Παραδόσεις τοϋ Λιβησίου ,

0 Λεύτερης 
κι’άγάϊδαρο<

Τοϋ κ. Αδγερ. Πανηγύρ

Στο δυτικόν ακρον τοϋ 
μπου τοΰ Λιβησίου εΰρίσκετ 
τό τουρκικόν χωρίον Κελεμι- 
θάρι καί ύπεράνω αύτοϋ λό
φος, επί τοϋ οποίου έξωκκλή- 
σιον τοϋ 'Αγ. ’Ελευθερίου.

— Τοΰν φτοοχδν τ·ώΑ for·, 
τούν Βίαντδ. ■

— Ιίρβψϊ ν»ιβτα ·>.» 
ματ«.

—’ Κο—κο—κ<5, ϊκιιμκν ίι
γόν.

— Κινούργιουν sl:i ndc 
x.l π-οΐ> νά ol κριμά®; · >.
Έ— Τό ξηρόν μου τό ι

ΓΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΙΙΑΤΡΙΙ

Άπό τι,’* IT‘>‘15 λογi)¥ τβ> 
"Αγγέλου Γρηγ. Tea»

Τό έξωκιίλήσιον τοϋτο εσέ-|μ. jgp^ ή»Afoe 7ο ;-άλιν ■

JBJ hw* n»«»oliSK» lAxmia,

βοντο όχι μόνο οί χριστιανοί, 
άλλά και οί Τούρκοι συνέ
πεια του εξής γεγονότος, τό 
όποιον ως παράδοσις έφέρεψ 
το είς τά στόματα τών μέν 
καί των δέ :

Ένφ τό άθωον ζώον— 
Yat§seOfwpWKS"“trfjtow εκεί 
πλησίον, παρουσίάσθη λύκος 
μέ προθέσεις άπείλήτικάς.Ό 
γαίδαρος τρομαγμένος Ετρε
χε νά σωθή" καταδιωκόμενος 
άπό τόν λύκο βρήκε άνοικτή 
τήν. θυραν τής έκκλησοΰλας 
και μπήκε μέσα σάν σέ άσυ
λο. Πλησίασε κι’ δ λιίκος, άλ
λά στάθηκε στήν πόρτα και 
δέν μπορούσε νά μπή (προ
φανώς φοβηθείς, άλλά κατά 
τήν δοθεΐσαν υπό τοΰ λαοΰ 
Ιξήγησιν) >; έμποδισθεΐς . από 
ιόν ΤΑγιρνίιζΑφ’ ου μάταια 
ποίλήν ώραν, περίμενε ο λύ· . 
ήοςμάΛελπίΛθήΙζ , .άνεχώρησε · 
ήαΐτ Swixcfoig , ,στή βοήθεια 1 
τοδ 1Αγίο«-τόήβΜχθ(ί«Ρ<βοϋο. ■· 
ιιε^ή’ odWMWpWPa νυινο'/χ >' 

- ΜάΙ άΐφ«ϋ -ρ WIS '
_ φάχηΛΛίίΛΐΙ8^γβ-τικάψΆνή ·

-οπησο ιο.Οϊ» ίοχ ςωησθοιιπ

— Νά μήν τόχει ή ιωΆα. 
χατεβάνέι ΦΑ3βμ_.._^^

— Χίλια καλός του τίι 
σάν ϊρτβι μοναχόν

— Ή κάλπικους ·,ταράς 
νοικοκίρην 2gV0fo.,,_„,«..«a»_.

geanov 4ιιό ΐ'βνιάν 
ίδϋν δϊϊί μάντραν. ί ' ·'

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΙΒΛ1Ι0ΘΙ

Ό κ. Παύλος [, Πι 
γλου Εξ *Ιεράπετρ:ι;ς <ίτ 
λεν Βνα βιβλίον ΐΑΔ τδν 
«Ή Άλυσσοδεμί τη 6 
μας» Υπέρ τής ίδρωθείσ- 
τού Συλλόγου μας δι6λ« 
τής Νέας Μάκρης.

εχή 5«>3Ο'|,Χ
- Mai άίφ«ΰ : ρ α*fens

γάιδαρο,, εύλογον ήτο 
περισσότερο νά τροχη σ 
θειά τών γυναι,γώγ,,γι 

ίίρ@α;
βανΓδταψτ 0·Μ5,ί{ «μ wafo 
ωρίγ,,'Βοΰ ΑΟήψαδ ή]κ',Α 
ΛβίμτίβΒιΐΟϊήΙ^’ΛΛ®?

-ΑΡ'Β»Ι10ΛΡ*»ΒΙ 
: -οΛΛίΑ ϋ* fopfo'hM. .



ΜΑΚΡΗ

^ννννννίΛ^ζνννννννννν» Τόποι νοσταλγίας

' - Λ KH’j '

Μηνιαία έφημερίς τδν άπαν- 
•ταχοΟ Μακρηνδν καί Λιβη- 

■ ' σιανδν. ■ ι ;
λ * ; λ Γ

: : Α Θ Η Ν A I ' · ' 
■1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1957 

ΕΤΟΣ Α«· ΑΡΙθ. ΦΥΛΛΟΥ β 
* ' ' ; · 

Λ ΣυντάσββταΙ ’Α· 
γ. Λτώ "Βτϊί,τρ οκης , 

# '
ΊΛΙ— ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : 

’Αντώνιόν I. ΙΙβτρόγλβ» 
Σώκράτόυς 21 — ’Αθήνας 

♦
Υπεύθυνοι κατά, Νόμον : 

ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 
'· > Δικηγόρος · 
Swp4wu< 21- TljAFS?.®»' 

ναι
Τυπογραφείου

Κίμων Ν. ΧρυσοχοΟ 
Άκαδήμου 13 

Άθήναι

’Εθνικοί παλμοί ιίς ’Ανατολής

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΗΣΙΟΥ

«'Όσο βρίσκεσαι οτό νοϋ μου
: ’ , [Bi ei fdvai

■λαγγεμένη Άνατοϊή. , '
‘S ξανοίγω καί σε νιώβτ» και 
' — [σέ πιάνω.,.
' JTei' γιά σένα τά στερνό μού 

X -W . ■ ' [ti φιλί»’

1 (Άλο τήν ποιητική συλλο
γή ίοϋ ’ Μιχ. Άργυροπούλού 
«Τ’ άνίστόρητα»).4 . " · '

Ό τυφλός ζήτα tci μάτια 
του, δ ανάπηρος το χέρι ή το 
πόδι του, πού εχασε κι’ ό 
’Ανατολίτης, δ νοσταλγός τών 
δαντελένιων άκρογιαλιών τή; 
Ίαινίας, τής πατρίδας τοΰ 'Ο- 
μήρου καί τόσων άλλων πνευ
ματικών κορυφών, ζήτα’τόν 
τόπο πού γεννήθηκε, πού εί
δε τό φως τής ανατολής, δί
πλα στο στοργικό μητρικά 
χαμόγελο και τήν πατρική 
περηφάνεια... '·

Κι’ δ νοϋς ταξιδευτής . α
χόρταγος, μέ συντροφιά τήν 
μάγισσα φαντασία* φεύγει, 
χάλι, ελεύθερα καί ταξιδεύει 
προς τή νύφη τής ’Ιωνίας, 
τή Σμύρνη, τδ’Αϊβαλή τήν 
πόλη, γήν "Άγκυρα, τήνΣα 
φράμπολι, τήν Μάκρη... '

Καί βλέπει, μέ καημό με
γάλο, μέ -νοσταλγία Ανέκφρα
στη τα ωραία καί μαγεμένα 
μέρη της λαγγεμένης Ανατο
λής. ’Ακούει τά δμορφα τρα
γούδια της, στις χαρές καί 
λύπες των άνθρωπο», καί μα
ζί με τον κορυφαίο τών ποιη
τών μας ίό» Κωστή ΙΙαλαμδ, 
ψάλλει,: '

«Γιαννιώτικα, Σμυρνιώτικα, 
[Πολίτικα 

μακράσυρτα τραγούδια ανατολί
τικα 

λυπητερά ■ ■*

Ή έκκλησίά τού Ταξιάρχου el; τά Λιβήσι κατά τό 8τος 1953 έγταταλβλειμμένη 
όηό τ»ν Τούρκων χωρίς πόρτες, παράθυρα κλπ.

■ · , (Φωτογραφία παραχωρηθείσα »5γ«ν®ς 6κό τής Κας Νίνας Μιχ. Σ

tllJTPIBH Γ.ίι > ΑΣΤΡΟ
Του κ. ΑΔΑΜ. ΣΚΥΦΤΟΥ

πώς ή ψυχή μ,οϋ σέρνεται μα-
·, [ξί σας !

Είναι χυμένη από τή μουσι- 
■ . . [κή σας

καί πάει μβ τιϊ <5ικά σας τά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τήν Ιην Σεπτεμβρίου άρ- 
■χίζουν οι έγγραφες τών μα- 
-θητών στά Σχολειά τοΰ Λι- 
βησιοΰ καί τελειώνουν τό 
σιρώτο δεκαήμερον. Μέ χαρά 
τρέχουν -βλοι. οί μαθηταΐ νά 
«γγραφοΐν καί νά Αλλάξουν 
"Τβξι. Οί άλλοι, οί στάσιμοι, 
«Βειλα-δει,λά και ντροπαλά τό 
<ον άπό τούς συμαθητάς δ 

i -σον και άπό τούς δασκάλους 
'■των κάνοτώ και αυτοί τάς 
Ιγγοαφάς των σιωπηλοί και 
-ή σιωπή των άφίνει νά εν
νοηθούν πολλά..,.

οΐί... λοιπού. τελειώσουν.
<δλα αύτά αρχίζουν ■ οί έτοι,- 
,ΐι,ασίβς γιά .τό «κούτσισμα» 
•στο άπό [Χήνες ερειπωμένο 

ι Κάστρο. Ξεχωρτάρισμα, τις 
•αυλές καί τά σοκκάκια, πλυ- 

. . : -σίματα και ασπρίσματα μέ-
•σα έξω, και μ,έ τά πρώτα 
«ύννεφα πού θά ξεπροβά- 
.λούν στο «Μέντο» τρέχουν 

, -νά' κουβαλήσουν τά ρούχα

H(xl δτι άλλο είχαν πάρει γιά 
τήν καλοκαιρινή σαιζόν τοΰ 
παρα θερισμού. Τούς καρ
πούς, σύκα ξηρά, σταφίδες, 
ρόδια καί λίγα κυδώνια τά’- 
χουν μεταφέρει i ένωρίτερα 
και τά κρεμούσαν στά δοκά
ρια τώιν amnSiv των mi 
στη γωνιά (έτσι έλεγαν τό 
διαμέρισμα πού έχώριζε τό 
κύριον δωμάτιον, «Γωνιά»).

■ Αυτή ή σπουδή γινόταν 
άπ’ αυτούς που μένανε στά 
«Άλατζούκια» καί στις «Κα- 
τσαρλιές», γιά τούς ύπολοι- 
SqRWB’εστε γάζον το. σε σπ ί- 
τια δέν ύπ,ήρχε αΰίή ή βια
σύνη καί έτσι Απολάμβαναν 
τις πρώτες βροχές στον κάμ
πο πού ήταν καί ευχάριστες. 
Έν τώ μεταξύ δ δλοπράσι- 
νος κάμπος τής άνοιξης και 
τοΰ xaloxaiQiov αρχίζει νά 
χάνη ιιαζύ μέ τό ωραίο χρώ
μα του και τούς μουσαφιραί- 
(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)

[φτερά.
(Καϋμοΐ τής λιμνοθάλασσας)

ΚΓ ή ψυχή νοσταλγική, μέ 
τόν ίμερο τοΰ Όμηρικοΰ Ό- 
■δυσσάα, περιπλαναται στά- 
φρόπλαστα μαγεμένα τής Α
νατολής ’Ακρογιάλια καί στις 
χρυσοπόρφυρες βουνοπλαγιές 
της Αναπολεί μέκινηματογρα- 
φική ταχύτητα,τί είχε,τί έχα
σε, τί τής πρέπει καίμε θρη
σκευτική κατάνυξι ψιθυρίζει 
και μέ βουβά δάκρυα λέγει 
σάν Όδυσσέας :

«”Ας δω λίγο wnvo νάνε- 
βαίνει άπό τδ τζάκι τής πα
τρίδας μας και ας πεθάνω».

Τέτοια μέρη δμορφα, Αλη
σμόνητα, πλούσια καί νεραϊ
δοπαρμένο, νοσταλγεί ή ψυ
χή μας, ή γεννημένη στή λαγ
γεμένη Ανατολή !., .

γ 2Τ. ΙΤΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
• Δημοδιδάσκαλος
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Η ΑΡΧΑΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ AVKT
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ — Η ΜΑΚΡΗ

1. Ή πόλις Μάκρη, οΐ κάτοικοι καί αί άσχολίαι το»ν.
, ~ Το0 κ- ΣΑΒΒΑ ΤΙΑΣΧ 1ΔΙΔ

« Γ ΆΟΜΗίιΟ ,ΡΜ ρ- V·- 7 ΙΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΟΠΙΝ
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Ό ιατρός κ. Μιχαήλ Π. 
ΣιτΙς (ή Κερπίζας) χαιρετί
ζει, τόν έν Αύστρκλία συμπο
λίτην μας κ. Ίωάννην Ταλιαν- 
τζήν καί τήν οίκογίνειάν του. 
Ή διβύθυνσίς του είναι Όμη 
ρίδου 95 — "Αγιος Βασίλειος 
Πειραιεύς.

— Ή χήρα τοΟ μακαρίτου 
Δημητρίου Γ. Καρυδη ’Αδα
μαντία καί ή θυγάτηρ αδτοΟ 
Γεωργία ευχαριστούν θερμώς 
τόν είς Τεράπετραν συμπολί
την μας κ. ’Αθανάσιον Χρυ
σόν διά τά συλλυπητήριά του 
καί τού γνωρίζουν δτι κατοι
κούν είς τό Πλατανάκι θη- 
βών. ■

— Πρός τά έξαδέλφια μας 
έν Μελβούρνη τής " Αδστρά1’ 
λίας, ΤΙάναγιώτήνΚ8ίφούλο6-: 
■ήάν καί τά άδελφια. του δσα 
->>ρ ,:·.->·· , ·" > lb ΊΗω ι
ίΒσ|0ή, 1Κσχό9 Κράίζή’Ίίελ 
ήίώρ,αν Καλαφάτη πολλά φι-

*’·Μβ^*»ΑΪήν»1 .<

Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμέν
Ή Μάκρη ύπή fsxo διοικη

τικές είς τήν διοίκησιν Μούχ
λων (Μέντεσες) τού νομού 
Σμύρνης καί ή το Spsx καϊμα 
κάμη, νύν δέ μουτεσαρίφη. Είς 
τό διοικητικόν συμβούλων με
τείχαν δ Αρχιερατικός ’Επί
τροπος, άντιπρόσωπος τού Μη
τροπολίτου, καί πάρεδρος Χρι 
στιανός έκλεγόμενος άνά διε
τίαν ύπό- των μουχτάρηδων 
(κοινοταρχών) τού χαζά. Είς 
τδ Δικαστήριο? μετεΐχεν είς 
χριστιανός πάρεδρος (έζάς) 
έκλεγδμενος καί αύτός δπό τών 
μουχτάρηδων άνά διετίαν. Tot- 
ούτοι δικαστικοί πάρεδροι, άν- 
τιπροσωπεύσαντες τό Χριστια
νικόν στοιχεϊον τής δποδιοι- 
κήσεως, διετέλεσαν οί άείμνη- 
στοι ’Αντώνιος Σαράφης (πα
τήρ τού ’Εθνικού Εύεργέτ 
Άλκιβιάδου Σαράφη), Χα 
λαμπος Χαριτωνίδης (π^τηρ 
τοΟ Καθηγητού τού Πανεπι
στημίου Χαρίτ. Χαριτω/δου), 
’Αντώνιος Ααζαρίδης έ 
λάς περιόδους, Γιάννης 
σταντινίδης, Έμμανου 
νές καί Μανώλης Άντ 
κατά τά Ιτη τού.Εύρω 
πολέμου μέχρι τού 192Ο.\11άν- 

 

τες οί άνωτέρω ήσκησαντ^ δι

 

καστικά των καθήκοντα φ^.ο- 
διχαίως, έπροστάτευσαν 4 
συμφέροντα τών Χριστιανών'; 
άφήσαντες μνήμην άγαθήν.

Έκκλησιαστικώς ή Μάκρη 
ύπήγετο είς τήν Μητρόπολιν 
ίΤισσιδία;, τής δποίας θερινή 
ίδρ® ήτο τά Σπάρτα Πισσι- 
δίας, χειμερινή δέ,. ή ..’Αττά
λεια ΙΙαμφυλ 
ο ,Τούς Μη.τρρπολίτας, ΪΙίιφσι- 
δίας ,δςέκρινε,ιπτντοτε·' αψηλός 
πατριωτισμός .χαί πολημκή. σή- 
γ|®ςιάπ»£%ρμΐ· ζήήχ,,. όποιαν 
ωίευίΈς < Τ,-tT.r

ΧΛΙ ίΊ>ον και’τύχην 6Λ . - 
(άιακύπτοντα ο-
σίΜ raw ζγφ%··ζ < \

i'V3<r 
in η J

|,ϊ m ι <
vBwWxScojFrf^WKbuiT”<xv<i?J. ’rooA*»«,<H ,ρννΐυγηηι»:>)3 νΰονοσφ» οοπ ιγμνυχ jmI-„...........................,,.......... ,

,τοίπττΑΛΕΑΦίΜ®avIlOSfAKOYJP^ATOpiEκοοΤ .Ιί

^άμένουν είς

'Μ^ρίΒ'^ΑΛδτζίήνίύξογοςϊ’Α.*·

. ΒΥΚΟΛΙΑΙν^^ΚΡΡΜΜ«τάδηπ»ΓΙ. V(M| I

λία Τανταλίδου, διακριθείς διά 
ττ;ν διαλλακτικότητα του καί 
τήν νομικήν συγκρότγρίν του 
ώς νομικός σύμβουλος τών Πα- 
τριαρχε'ων. Ό Κωνστ. Κων· 
στανπνίδης θερμός πατριώτης 
καί ρήτωρ καλός συγκινών καί 
συγκινούμενος διά πάν τό Ιλ- 
ληνικόν οδτος έδωκεν ώθησιν 
είς τήν μόρφωσιν τών κορα
σίδων καί διά νά γίνη ή καλή 
άρχή — τό ήμισυ τού παντός 
—τ διέθεσε τδ ήμισυ τής Αρχιε
ρατικής έπιχορηγήσεώς του 
διά τήν συντήρησιν τών Παρ
θεναγωγείων τής ’Επαρχίας 
του, έν άντιθέσει πρός άλλους 
πού περιώριζον τό διδακτι
κόν προ είων

ιέκοπτον τούς . μισθούς 
ν διδασκάλων, διά νά είσ- 

ράξουν τήν έπιχορήγησιν.

χθή είς ’Επισκοπήν Πατάρων 
ύπδ τόν Μητροπολίτην Πισσι- 
δίας., ΙΙρώτος ’Επίσκοπός της 
έτοποθετήΟη ό έκ Σπάρτης τής 
ΙΙισσιδίας ιελειόφοιτος τής 
θεολογικής Σχολής Χάί,κης 
κυρ Μελέτιος Χατζάπογλου. 
‘Ο νέος έπίσκοπος ήτο μεμε- 
τρημένος, γνωστής τής Τουρ
κικής γλώσσης, πολιτικής νοο
τροπίας καί τερτιπίων τών 
Τουρκικών άρχών, δι’ δ έςυ- 
πηρέτησε τδ ποίμνιόν του μέ 
πολιτικήν σόνεσιν καί δεξιό- 

τα.

πολ- 
Κων-

Λ Μα- 
ιάδης 
αϊκοΟ

νιδς^^δγχρί ζτ,ής έποψής" ϊου', 
Ιί&Ιήή^ΐήςΜ Τής Εδαγγελικής 
Σχολής δτξοίου

■ μονήρ.Λ<ον. :3*5&»ίλ^σί®3μα. 
rsfefoBoi A

'|Ϋδ?®θίτβ$»Β’«1δι’φ8β«’Η«

3. άΐΙξο-

ρατσίνου, Άνδρέιχ Σαρά 
Βασιλείου Σαράφη, ,ΐώχσιλ, 
ραβάσίλη, Χαραλάμπους I 
ραβασίλη, Νϊκάνδροι χ,.Λ. 
νέτο δ άπογβομ. περίν ατος 
Μακρηνών καί αί διαοχεδά< 
κατά τάς έορτάς τοΐ Πά 
καί τής Πρωτομαγιάς. Tc 
ναψυκτικά κατά τούς χειμ 
νους περιπάτους ήσων μ® 
ρίνια, πορτοκάλια :«αΙ · 
Θερινούς λεμονάδες κχι aej 
τια με χιόνι. "Αφθονα Ισιι 
δοειδή παρήγε καί τό 5 
τουρλούκι.

Έκεϊθεν τών · τχριβοί 
πρός Α. αδτών έκτείνετα 
κάμπος τής Μάκρης εδρι 
τος καί παραγωγικός είς 
τον, καλαμπόκι, σησάμι.Γ

ί Μ άκρην οί μετά τδν 
λεμον'τρΰ 1897 ήρχισαν 

 

δενδροφυχύουν μέ όπωρ^ 

 

ρα, μορέας\|ι<4 τήν σηρΐ| 

 

φίαν, άμπέλίφ, άλλά μετί 

 

1910 ή καπνοφυτεία 4νέι 
τήν κερδοφόροφ καί ,φιλοΟ· 

 

νήν, αδτήν προσπάθειαν. 

 

σταφύλια καί (τά έεπεριϊ 

 

δή τής Μίκρηή ήμΟΑώντξ 

 

τάς αγοράς τής Αίγυπτου 

 

τά τής Κώ, Ι'δΙ ταχ νόχα 

 

τόν τοΟ Ά'ίδινίου », κ Ν. 
φέσου.

Πρός/ίήν δυτικήν ίκρα' 
πόλε εύρίσκετο -Λ Κ 
ι, τό όποιον ίυαυον 
πευτικά τά κυματάκια χς 
που τά θαλάσσιοι λουτρά 
Μακρηνών, πού τδ καλοί 
έδροσίζ.οντο Έτδ τά ένοχή 
χά καί άφόρητα καύματά 
Εκεί άπλώνεται μιχοά πε 
βπρυ, ,οί.. πρώτοι - .σκην.ϊται 
Μάκρης , είχον τάς φορ 
άκήνάς των, ήδη ίΐχουν 
ήοιμενι·κάς. ίαλόβας των 
χοι,βρσκρί, βόσκονιες τ«

το

χικά τοπία Μάκρης.
Άνατολικώς τής πόλεωςυεδ- 

ρίσκοντάι1 τά περιβόλια, κά- 
,τ.άφυτά' άπδ· ίσ'περιδοείδή ’ήάί 

ιά’δένδράψδλίγαΌϊ ‘ 
θη καί π'ρδ παντός ήδυόσμΟύς, ■ 
,βάσιλίχό&ς |;γά^ΰφάλλα '! άαί 
τριάντάφϋλλάί ‘Ταϋτα μΰροβο-' 
λ,οΟν' ’κάΓ τήν1 |itjp
Μολαμβάόό» ’Μ ΜάξΜδι®τ«:ι φ<ψ®ί' πρόβατά τών.Ρ; 
Uzv.-i .ι^ινο_.ι... Α .Μιταξδ,τής μόλΐΐβ; χϊ

τφΛρβχσίαφ ταύτης supicr 
.^αρ4κτςογ,, ,μεριβολάψ 
,χειΈ τ®γ'·μφγάρ«χi ’ϊμ 
'raU!C/,'ka ' ;ι

τ. i > t n. -Mira Mr. ιτώς^^τοτ^ΥτώνΜακρ: 
---- 1^2-------------- :------ ------------Ο|,&μμ501,(μψΒΧ ,,-τό;,βιχήή 

.ήόρμν ,,ψς-ώνζΐβί
ΙράΙμα,,διΑ,νΑ >« άή«δ

I Σβνέχί(^1^ΑίΤ UrifW

εΜέλθοιΜ τά1 ftXdW1' gft* 
,ίρίίψ 

φήψάνόίξίωίΡ'βΑδτί'τί'δίνέρά' 
εϊνάί Vδυή,έλΚ'' ίήΜ'!ΙρήτΛσήίν> 
τι ιων (I'pr ίϊτ μ τί Λ τι
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ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΚΑΙ r AMOi
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ

ΕΝΑ ΟΞΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Γί. ΧΕΛΙΟΝ ΠΟΛΤΟΣ Ν, ΜΑΚΡΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

0 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΜΛΗωι

ιιί;
Λ

Τί προικιά τοΰ ρουχισμοί' 
i|cMW;αρκετά, Ιστοίχιζον πολ
λά Mai ήήαάΓΜβκΐά π.χ.. 12- 
S3 οίινδόνια, 24-40 μάξίλλα-

Μεγάλην άναστάιώσιν έ- |των δρόμων νά είναι 160 180

I

||ί.

fc

Ϊ'Λ

«1

..<s

24 έσώρρουχα, 
Μ πουκαμίσσες μεταξώκινα- 
ηάτεξ. Άπό μπακίρΐίΆ 2 σι· 

αα ΐ ΤΆιηΗί,2 μπβίκΡ Άϊής 
γ||Γ|,|Β)ή t Aiftdf . Μασ ί ράta,■ ήιν 
ζ"|, ,ΐβίίιά, ζίίίαίοή πιάίέλίήi ·:0Λ

' ··. ν Γ, έίΐΑα · ’,'Λη .
Πζ ί|ς ίοήσεώς. Άπόζ σίμωμά) 

ίίί ήία ή,ενιέρα, 2 ίΐιλήμια, ι 
ff .,οβτοβιέ- (χαύί), 2 παιανίες 
ο . (1δή|έρτες)| 2 παπλώματα 
μ'ίπό σατέ” μεταξωτό καί άπό 

μιζαρούλιν, ό μαξιλλάρες με
γάλες,! μαξιλλάρια τετράγω
να και άλλα καί τήν συνιοΰ 
καν (μεγάλο μπαούλο).

'ΟΙ γόμοι έγένοντο πάντοτε 
τβς Κυριακάς καί είς τάς Εκ
κλησίας. Αί έτοιμασίαι άρχι
ζαν άπό τη
Τετάρτην στ<) σπίτι τής νύ
φης, έκαλοΰσαν τούς συγγε
νείς τοΰ γαμπρού καί τής νύ
φης, ιδίτος γυναίκας καί έγέ- 
νετο ή εκθεσις τών προικώων 
καί κατόπιν έστηναν τό τσεί- 
ζην καί ό γαμπρός έραινεν 
to τσείζιν (λανιρούδινην) μέ 
γρόσια καί δκιαράκια (δίγοο- 
gtt) καί οί καλεσμένοι κου 

ς και τά όποια έπαιρναν 
ΐά παιδιά. Τήν Πέμπτην δ 
γαμπρός έστελλεν εις τά αφ- 
κονλα άτια τά όποια έφόρ- 
τωναν δάφνες καί δίαν έπέ- 
στρεψαν φορτωμένα τά άτια 
μέ τις δάφνες καί έπλησίαζαν 
Λάήγ πιί,Δ άρχιζαν νά -ΐουφε- 
βίζουν γιά ν’ αναγγείλουν τό 
χαρμόσυνο γεγονός καί κα- 
τευθύνοντο στό σπίτι τής νύ
φης καί τουφέκιζαν καί έκεΐ 
*(xl άφηναν τις περισσότερες 
δάφνες, άφοϋ τούς κερνοΰ- 
σβν ή μητέρα τής νύφης. "Ε
δεναν στα κεφάλια τών άλό 
γων άπό έ'να μανδήλι μετα
ξωτό καί κατόπιν έπήγαιναν 
τις άλλες δάφνες στό σπίτι 
ιίοϋ γαμπρού. Τήν Παρασκευ 
ήν καί στά δύο σπίτια, τοΰ 
γαμπρού καί τής νύφης έ- 
κάρφωναν τις δάφνες στις 
πόρτες καί στά χαγάτια ση
μείου δτι σ’ αυτά τά σπίτια 
πρόκειται νά'γίνη γάμος. Τό 
Σάββατο τό απόγευμα έβγαι
ναν στά καλέσματα χωριστά 
τον γαμπρού καί χωριστά τής 
νύφης. Γυναίκες, αδελφές τού 
γαμπρού καί τής νύφης καί 
στενοί, συγγενείς φορούσαν 
τα καλά τους τα ρούχα καί 
βγαίναν στά καλέσματα δη
λαδή ' έκαλοΰσαν τόν κόσμο 
νά παρευρεθή στους γάμου; 
καί στά γλέντια. Αυτές τις 
γυναίκες έγαν άλλαμέ-

,,-Τό Σάββατον τό βρά 
/ήίνβτο το πασκοΰνιν (Ιπίσκε- 

/ φις ομαδική) έκ μέρους τοΰ 
' γαμπρού στής νύφης μέ τρα

γούδια καί βιολιά πήγαιναν 
στό σπίτι τής νύφης καί ά- 
<1»ΰ τούς κερνούσαν έγύρι- 
ζάν πίσω οίιον σε λίγο τούς 
άνταπεδίδετο Ικ μέρους τής 
νόφης ή Ιπίσκεψις μέ τόν

τόν τρόπον. Τήν Κυριακή 
τίΆο®» κατά τήν δεκάτην 
ώιων Κάπλωθαν στήν αύλή 
ΙΛί κε _ J. μΓγάληι
'#άν καί τά κορίτσια ή- 
ναΐκες Ιμαδοΰσαν τ'ις δάφνες 

- wtl μέ τά φύλλα ίγέμιζαν 
μίλες μαξιλλ(ίοες> γι* 

. «ΐ» στής νύφης δφηταν,

tlg περισσότερες δάφνες, ί
' ΜΛ ωρα προ τήξ σιεψέως 

καί ενώ ή σούστα έξακολόυ 
θοΰοε καί στα δνό> σπίτια, 
άλλαζαν τόν γαμπρό ' ',
τι του, τόν κάί
ρέκλαν, στη μέση «ϊΰ Άώμά- 
tfoij κι’ Ιψέρναν .........  --ί
νβ toV ξύρίση ι ν
να τόν ιράνοΐΛόΰν,; γ ,ίί Ά ί ·

ΓΙαβΉρη' i
' [γτ μ α,τα μα ωσης

' πού Θ5 Χυριοης t ν γαμπρό-
[ ά μήν τόν < Ιμστώσης. 

Στήν μ-,οην ιόν έβάλ,αμαν τόν 
• [Ουρανόν μέ τ’ βσμρα 

τήν παρπαριάν μέ τά σπαθιά 
[τήν πάλιν μέ τά κάστοα, 

ΙΙοιός εΐνιν πού παντρεόητι μ’ 
[άιούσιικιν στήν πόλιν 

tTv’ τής (τάδενας) ι γυιός τοΰ 
ί(τάδβ-να) τ* άγγόνιν, 

καί, «λλα.

Τήν' νύφην πάλιν τήν κα

'Τοΰ χ.

καί μέ πρόεΐ 
γιον Δημητρ 
ροδον έτών ■’· «’!Ν ν σιφ 
ποκτά νέα βλ^·ί|ί·’ 
λαμβάνουν νά 
εργον τών γ 
φών των ι 
μέ νέον Διοικητή 
παίκτας
πόγλου, Βασίλειος αα, 
μάχην, Ίωάνην ΐίαφεν 
ΝικόδημονΚαραγιάννην 
•τούμ,ην ‘Αντώνιον, Θεό? 
Καραντζαν,-Νίκον καϊ, 
ζον Καρατξάν, Ρεντο 
Κων)ντϊνον, Λάζαρον 
παϊωάνου καί ξαγαξεκ 
γιά νέες δόξες, γιά νέο 
θλους. · - ?

Κατόπιν άποφάσεως 
φιλάθλων καί τοΰ ουμβο 
καλείται ό-διεθνή" τής 
λάδος Γεώργιος Γάσ: 
δπου αναλαμ,βάνη τήν ι 
ξιν τής Μακρηνής Νεο) 
Και κατορθώνει κάτι ■ 
πιστευτόν, τήν άπί-δοσι· 
δίμηνον διάστημα νάΐ 
γουν παιχνίδια μϋ οννι 
στικάς φάσεις που μόν< 
μεγάλα γήπεδα βλεπομε 
δώ δμως τερμάτιζε, τό &· 
δνειρον τής Νέα; Μι 
διότι καλώς ή καυώς ι 
ροντότεροι δέν Ιφρόν 
νά άφήσουν τό νυριώ- 
δηλ. χώρον διά άθλη 
Γυμναστήριον. Δένέσκέ 
σαν τήν ζωήν τών νέων 
έρχεται- τό ερώτημα έως 
θά ~ ητερούμεθα άθλη 
γηπέδου ; "Εως πότε ή 
λαία θά άγωνίζεται είς 
τικούς χώρους μίι τήν 
νίαν ζωγραφισμένην μ 
έκδιωχθοΰν αυριον;

Παρακαλοϋμεν τόσ 
Νέος κόσμος τής Μάκρ* 
θον καί τό φίλαθίίον κ 
νά τερματισθή πλέον αί 
δράμα καί νά λάμβιη ιιί 
λυτέρα «ιίριον, δι·ΐ τής 
ρέσεως τρόπου §·-|μιου 
Γυμναστηρίου etc Ν, 
κρην.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑαΛΙΝ

Είς προηγούμενα φύλλα τής 
«Μάκρης» ίδημοσιβύθησάν ήβρι- 
κά διά τόν ’Αθλητισμόν έίς την 
Νέαν Μάκρην. ’Επβιδή , βϊναί ή 
Ιδιαιτέρα μου πατρίς, ή οποία 
πράγματι είναι άξια θαυμασμού, 
θά γράψω καί έγώ μερικώς λέ
ξεις.

Είδα καί Ιννόίωβά άπό 
κοντά τήν ■ πραγματικότητά 
τδ.0 ωρά-όύ μα? χωρί,οΰ πού 
κατόπιν πολλών κόπων καί 
μόχθων έφθασεν είς τήν ση
μερινήν -τόύ -άκμήν;

Μέ υπεράνθρωπες Προσπά
θειες Οι γονείς μας καί, τά 
μεγαλύτερα αδέλφια μας κα
τόρθωσαν νά εκριζώσουν τήν 
άγρια βλάστηση τής παληάς 
«Ξυλοκερίζης» καί φυτεύον
τας αμπέλια, ελιές δένδρα, κα 
τεβάζοντας τό νερό άπό τό 
Μετόχι, άνοίγοντας μέ κίν
δυνον τής ζοιής τους χανδά- 
wt για ν’ ΑπΟμακρύνουν τά 
φοβερά έντομα, κουνούπια 
κ.τ.λ. πού έλυμαίνοντο κατά 
τά έτη 1922 - 24 καί μέ τήν 
βοήθειαν τοΰ μεγάλου ευερ
γέτου Ροκφέλλερ έπραγματο- 
ποίησαν τήν ώραία Νέαν 
Μάκρην τής σήμερον. ΙΙοιός 
δμως έπρωτοστάτησεν; ΙΙοιοί 
έπραγματοποίησαν ώρισμένα 
φιλανθρωπικά έργα, κατά 
έποχάς, ν,αΐ μέ τί κινδύνους 
καί πώς ; Αφήνω νά μάς φέ- 
ρη εις φώς ρ συμπατριώτης 
μας Νικόλαος Καραγεωργίου 
δστις τυγχάνει κατά πολύ 
παλαιότερός μου.

'Έρχομαι τώρα είς τό θέ
μα τοΰ αθλητισμού Νέας 
Μάκρης. Ύπερηφανεύομεθα 
δταν ένθυμούμεθα παλιούς 
άθλους συμπατριωτών μα- 
δπως υπήρξαν δ ίΐαναής 
Κουταλιανός, 0 Άρκουδόγιας 
νος ό Κοζάνης, 6 Καρανζάς 
καί άλλοι, Καμαρώνομεν σά 
νά ήμαστε οί ίδιοι. Δυστυ
χώς δμως ε’ις τήν Νέαν Μά
κρην, ένώ δλα τά έρρύθ- 
μισαν κανονικά οί έκάστοτε 
προεστοί δέν έφρόντισαν δ
μως καί γιά τήν νεολαίαν τής 
Μάκρης.

"Ερχομαι νά έκφράσω τήν 
λύπην μου ώς νέος δταν βλέ
πω νά παραμελήται κάτι πού 
ομορφαίνει τήν Νέαν Μά 
κρην, ή νεολαία της. "Υστε
ρα άπό κόπους ' καί άγώνας 
κατόρθωσαν τό' Ιτος νά 
Ιδρύσουν τόν αθλητικόν Σύλ
λογον μέ τήν έπωνυμίαν «Έ- 
θνικός» απαρτιζόμενου άπό 
εκλεκτούς και δυναμικούς 
παίκτας πού έπροξένησαν τόν 
θαυμασμόν τών ξένων ομά
δων. μέ λμμηράς νίκας εναν
τίον ισχυρών συγκροτημάτων 
δχι μόνον τών Μεσογείων άλ
λά καί τής Πρωτευούσης.

Κατ' άρχήν δ ’Εθνικός, α
παρτιζόμενος άπό τούς κάτω
θι παίκτας:
\ Κων)τϊνον Σπαγόν, Κων) 
ντίνον Παπαδοπούλαν, Πα
ναγιώτην Παλτήρην, Μιχαήλ 
ίαλινζήν, Νικόλαον Χάντζη- 

γαβριήλ, Σπϋρον Παπαϊωά- 
νου, Κλεομένην Πατσιάνην, 
Δαμιανόν Κ. Δαμιανόν, Λουΐ- 
ζον Χαρδαλούμπαν, Δημο- 
σθένην Δαμιανόν, Αρχίζει 
λαμπράν σταδιοδρομίαν μέ 
επικεφαλής τούς φιλάθλους 
Βασίλειον Λαζάρου [Νικόλαον 
Καραγιάννη, Νικόλαον Κούρ- 
την, Μ.. Τσακιργιάνην, *Ε- 
μανουήλ’ Άλτιπαρμάκην, Σι
μόν Παπαδόπουλον, κ.τ.λ.

προξένησαν είς τούς σύμπα- 
τριώτας μας είς Ν. Μάκρην 
to όημοαιευθέν προσφάτωξ 
σχέδιον ιή; κωμοπόλεως Ν. 
Μάκρης. Τούτο καταρτισθέν 
ώς φαίνεται μέ προχειρότη
τα καί μέ τελείαν άγνοιαν 
τών δεδομένων τής Αγροτι
κής διανομής καί τοΰ κτημα
τολογίου καίήντησεν δ 6<ριάλ 
ιης τών Νεομακρηνών οί ο
ποίοι έν τούτοι; μέ τόσην α
νυπόμονη ίαν τό έπερίμεναν. 
Καταστρέφει εξ ολοκλήρου 
•Λήρους χωρίς καμμίαν σκο
πιμότητα xul κατατεμαχίζει 
αδιστάκτω; περιουσίας αί δ- 
ποΐαιεδημιουςιγήθησαν μέ πο
ταμούς ίδρωτας και αϊματος. 
θί Νεοιισκρηνοι προ αυτής 
τής-' καταστάσειος Όυνήλθον 
είς πάνδημόν συλλαλητηρίων 
τήν Ζην Σ)βρίου 1957 καί έ- 
ψήφισαν δμοφώνως τό κατω
τέρω ’ψήφισμα: ,

ζ ΨΗΦΙΣΜΑ Τ

Έν Νέα Μάκρη σήμΙρον 
την 17ην Σ)6ρίου 1957 συν- 
βΛθέντες δπαντες οί κάτοικοι 
όΙ κτηματίαι. καί άκούσαντες 
τού; έγγραφέντας όμιλητάς :

1) ΓΙάοβάγκαν Στ., 2) Κα
λαφάτην Κων., 3) Παλτήρην 
Σ'μον, 4) Άπόλλ. Ψαρουδά- 
κην, 5) Καλαφάτην "Αγγελον, 
6) Δαμιανόν Γεωργ., 7) Καλ- 
λιντζήν Μιχαήλ, 8) Γιαμάνην 
Μιχ., 9) Τσακυργιάννην Μιχ., 
10) Καραγεωργίου Νικ., 11) 
Δημ, Λειβαδίτην,' Γ2) Βασίλ. 
Γιαμάνην.
*"' ΑΗσυμένους τήν τρσπσποίη- 
σιντοΟ Σχεδίου Νέας Μάκρης 
καί τόν τρόπον πού πρέπει νά 
άκολουθοΟν είς τήν δροθετικήν 
γραμμήν τών κτημάτων οί δια- 
μορφούμενοι δρόμοι ώστε τδ 
βάρος νά έκπίπτη είς άμφοτέ- 
ρούς τούς δμόρους κτηματίας.

ί ΨΗΦΙΖ0Υ2Ι

1) Μετατροπήν τού Σχεδίου 
ώστε οι δρόμοι νά έπιβαρύ- 
νουν έξ ίσου καί τά δόο συνο- 
ρευόμενα κτήματα.

2)Ή άπόστασις τών καθέ-

αέφρα δ etj τοΟ άλλου, ώστε 
νά αποφευχθώ δ μικροτεμαχι- 
σμός. .

3) Οί παράλληλοι δρόμοι νά 
Απέχουν άλλήλων τόσον, δσον 
βά τδ έπιτρέψηή άρτίωσις τ©ν 
οικοπέδων. · ■

πλάτος τών δρόμων 
νά μήν όπερβαίνη 6-8 μ. ή 81 
πρασιά τά 3-4 μίτρα. '

'Ορίζουν ’.Επιτροπήν πρός 
έι τοΟ παρόντος ψηφί
σματος είς τάς άρμοδίας Άρ- 
χάς ) καί παρακολοόθησιν τοΟ 
Σ Ικλεγεΐσαν καΐ,άπο 
τελόυμένην άπό' τούς Ιξής :

Βάσ. Γιαμάνην, Μιχ. Τσα- 
κοργιάννην,Νικόλ. Καραγεωρ 
γίοο, Σιμόν Παλτήρην, Κων, 
ΙΙαπαδόπουλον, Μιχ. Καλιν- 
τζήν, καί Γεώργ. Δαμιανόν.

Ή «Μάκρη» θεωρεί τάς 
διαμαρτυρίας τών συμπολιτών 
μας απολύτως δρθάς καί τάσ
σεται παρά τό πλευράν των, 
υποσχόμενη νά αγωνιστή διά 
τήν τροποποίησιν τοΰ σχε
δίου <

■ήν προηγοομένην | ^ζανε' στήν μέσην τοΰ δωμα- 
, ■ τίου καί τήν τράγοτώοΰσαν. 
, Χαρακτηριστικόν είναι οί 
, πάντοτε προηγούντο τά ιρα· 
, γοΰδια ’ πού ευχαριστούσαν 
, τον (θεόν.
' ΤΙρτιν ή ωρα ή καλή κι’ ή ύ· 
ι . - [περηβλτυγημένη.
, Νά πάρ’ άείός τήν πέρτικαν 

[τήν χιΛιοξακουομένην. 
Έ Παναγιά μου Παναγιά μέ 

{τόν μονογενή σου.
> Σι’ άνιρόγυνον τταύ γένια νά 
, ■ [δώκης τήν ιύκήν συυ.

Ποιος είνιν ή προυξ νητής δ· 
[που νά ζή στοΰν- κόσμουν 

π* δσμηξιν τοΰ βασιλικόν άντά 
[μα υέ τούν διόσμουν.

Μά πέναν κόρη πρέπει σέ κα- 
\ ' [ρέκλ« καρυδένη

γιά νά κουμπδς τήν μέθη σου 
[ιήν μαργαριταρένην. 

. I Μάνα χαρά μάνα χαρά μάνα 
, [χαρά μιάλη.

Πατέρας της στη μιά μεριάν, 
_ [τ’ άδέρψισ. της σιήν άλλην. 

- Τ* άσήμιν κι" τοΟ. μάλαμαν στή 
: [Θάλασσαν δέν λειώνει

πού πάρει άποΟ toO αόϊν μας 
[ποτέ δέν μεταννοιώνει. 

"Ασπρη κι* άσπρα ντύνισηκθ 
[βσπρην είν* ή φσρεοιά σου.

Κι* άσπρα λουλούδια πέφτοο- 
[σιν άφτήν περπατιξιά« σου. 
“Οταν σύ γέννα ή μάνα σου 

- [εΐταν ή μέρα σκόλη 
κι’ λειτουργοΰσεν ό Χριοτές 

(κ* οί δώδεκά Άποστόλοι 
Ποιος κρίνους ώεαιότατος σ’ 

[έδωκεν τήν άσπράδαν 
κι* μηλιά γλ,υκιά μηλιά τήν βο- 

[δοκοκκινάδαν.

Τήν ώρισμένην <5ρμν ό 
γαμπρός μέ επί κεφαλής τούς 
Ιερείς τά βγιλιά καί τά κα- 
ρατιζάνια (λαούτα) καί οί 
συγγενείς φίλοι καί καλε
σμένοι πήγαιναν νά πάρουν 
τήν νύφην άφτό σπίτι της νά 
πάγουν στήν Εκκλησία διά 
τήν τέλεσιν τοΰ γάμου. Μό
λις φθάνανε στό σπίτι τής 
νύφης έμπαινε ό γαμπρός μέ 
τόν κουμπάρον, φιλούσε τά 
χέρια τοΰ πενθεροϋ καί τής 
πενθερας καί πήγαιναν στήν 
αύλή τοΰ σπιτιού οχ,ου α- 
πλωναν ένα κιλήμι καί έκεΐ 
στείνανε σταυροειδώς 
τζεϊζι, ήτοι πρώτα . τήν μεν- 
τέραν, ίίσιερα τά χαλιά, πα
πλώματα καί τά άλλα πού 
περιφράζαμε καί στήν κο
ρυφήν αύτών έπερναν |να ά- 
γορφα (μωρό) καί τό Ικά- 
θιζ πάνω γιά τό πρώτο 
ααΛΙ πού θά άποκτοϋσαν νά 

 

ή^6 Αγόρι, τό παρουσίαζαν 
τόν κουμπάρο καί δ όποιος 

τό Ασήμωνε. . Καί κατόπιν 
κατευθυνοντο στήν έκκλησίαν 
τής δπόίας ©ϊ καμπάνες κτυ- 
«οΰσαν χαρμόσυνα.

(Ή συνέχεια sig τό έπόμενον.)

τό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 510 ΚΑΠΡΟ
(Συνεχεία είς τήν 2<χν σελίδα) 

ους του και νά κάνη συν
τροφιά μέ τά κιτρινιασμένα 
φύλλα τοΰ φθινοπώρου που 
γεμίζουν χωράφια καί δρό
μους.?

Τήν δψι αυτή παρουσιά
ζουν τά κέντρα «Τρία «Κα* 
βάκίά» καί «Λίκτρός τοΰ Χα- 
τζηαυγερινον» καί διαλύων- 
ταΐ-’τό Ινά μετά τδ άλλο με- 
ταφερόμενα στό «Χάνι» καί 
τόν «Στούμπο».

Μέχρι τό τέλος τοΰ Σε
πτέμβρη δέν μένει, κανείς 
στον κάμπο καί αρχίζει στό 
«Κάστρο» νέα ζωή μέ τόν 
ϊδιο ρυθμό. Δικαιολογημένα 
λοιπόν έλεγαν οί πατριώτες 
μας «Τ’ "Αη Γιώργου—ξε- 
κοίτμ καί τ* "Αη Νικήτα — 
κοίτα».

Ά ’Αδαμάντιος Σκυφτός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Έν Άβήναις τή 23)9)1957 ■ 
: '(J Πρόεδρος

ΣΑΡΑΦΗΣMIX

ZHMEIOSnS.·

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΗΣΙΑΝΩΝ ·,

Η ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ»

Δυνάμει τοΰ Αρθρου 12 τοΰ Καταστατικού κα
λούνται Απαντα τά μέλη τοΰ Συλλόγου δπως συ- 
νέλθωσιν τήν 3ην Νοεμβρίου 1957 ήμέραν Κυρια
κήν καί ώραν ΙΟην π.μ. είς τήν προβλεπομένην 
τακτικήν έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν μέ Θέματα : _ 

α) ’Απολογισμός τοΰ έργου- τής Προσωρινής
Διοικούσης ’Επιτροπής.

β) "Εγκρισις τής μέχρι τοΰδε διαχειρίσεως >Δ-
τής καί τοΰ Ισολογισμοΰ.

. Κάραξις τών νέων έπιδιώξεων τοΰ Συλλό
γου ®ίς τό πλαίσιον τών σκοπών αύτοΰ.

δ) ’Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καί ’Εξε
λεγκτικής ’Επιτροπής. .

Παρακαλοΰνται τά μέλη τοΰ Συλλόγου δπως 
φροντίσουν νά παρίστανται άπαραιτήτως είς τήν
άνω Γενικήν Συνέλευσιν.

Ή αίθουσα είς τήν όποίαν { θά συνέλθωμεν θά 
άνακοινωθή διά τοΰ έπομένου φύλλου τής «Μά
κρης» δπερ θά κυκλοφορήση διά τόν λόγον τοΰτον 
μερικός ήμέρας ένωρίτερον. (

Ό Γεν. Γραμματεύς

4 aHs.r

κής Συνελευαεωι 
θά πραγματοποιηΐ

ANT. I. ΠΕΤΡΟΓ^ΟΥ

,— Λ4γ<ι» τής προετοιμααΐας τής Γενι- 
ις κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον 1957 δέν 
|θή ή τακτική έκδρομή μας.

Συνέχει* tx τής IIng as

' Βορείως τής Μάκρης 
ραιοτέρα καϊ μαγεοτικ* 
τοποθεσία τής πόλεως τό 
νούκ- πασι. Εκεί δ Ιι 
πτης Απολαμβάνει τών 
θών, πού ή φύσις έπρο 
είς' τδ έκπαγλον οώ-ώ τι 
"Οχι μόνον οί όφΑαλμοΙ 
τά ώτα καταπλήσσονται 
εύχαριστοΟνται Διώ τή' 
κιλίαν τών ήχων καί χι 
των, πού παρέχει πλε 
τΔ-· μαγευτικόν τεπίον, 
καί ή δσφρησις μένει 
ποιημένη άπό τήν μνρι 
πού άναδίδουν τά υιοονι 
άπό τόν φλοιόν τώι ί·πο 
•άγουν έλαιον καί ιι.αταα 
ζουν λιβανωτόν, θυμίαμο 
σμον καί εδχρηστον παρ 
Τοόρκοΐς. Όσον άγορβ ' 
γεΟσιν, αύτή μένει nils 
χαριστημίνη καί χάνι 
ιένη άπό τήν ποικιλίαν 
δβσμάτων είς φίρια, στ| 

καί κυνήγι κοί» ΛφέονοΟ· 
τδ πανεμφρόσυνον οότδ t 
τδ διααχίδέζον β®αα ν 
χφ*·



% Η ΜΑΚΡΗ
ΜΗ»!*!, ΈΦΗΜΕΙΙ';; Όχ Μ»«ΡΗ«α« Κ , I Β h Σ > .. »ι η *

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ!

««Μ 
“ί*Ο»ΙΙΙΙΙΙΛΙΙ·!

χαιρεσίαι είναι διά τά ΑΙ ύποχρεώσεις αύταΐ δέν 
ίωματεϊαδτι ή τροφή διά τόν βαρύνουν μόνον τούς άνδρας 

άνθρωπον."Οπως ή τροφή δί άλλά καί τά; γυναίκας μέλη 
ιι-ίς τον άνθρωποντήνδύνα-1 τοΰ Συλλόγου "Ισως είναι 

ά έργα τά
ος 

άπό αϋτάς· Υπάρχει τό φι
λανθρωπικόν καί τό καλ 
λιτεχνικόν τμήμαβίς τά όποια 
δύνανται νά προσφέρουν με
γάλας ύπηρεσίας. Άναμένο- 
μεν λοιπόν εύρεΐαν συμμετο
χήν τών γυναικών μελών είς 
τήν πρώτην Γενικήν μας Σϋ· 
νέλευσιν καί προθυμίαν &να- 
λήψρως ευθυνών είς -τήν 8ια- 
χείρισιν τών τομέων τής δρά 
σεως τοΰ Συλλόγου.

Εϊμεθα βέβαιοι δτι θά έκ- 
δηλωθή καί πρέπει νά έκδη- 
λωθή άμέριστον τό ένδιαφέ- 
ρον τών πατριωτών μας, διό 
τι ή ήμέρα τών άρχαιρεσιών 
β’ άποτελέση σταθμόν Ιστο
ρικόν, σταθμόν προόδου καί 
έξορμήσεως πρός νέας ένερ- 
γβίας καίκατευθύνσειςαϊτινες

ΑΙ ύποχρεώσεις αύταΐ δέν

1 
i

I

®1αι δίδουν βίς-τά Σωματεία 
τήνδύναμιν νά συνεχίζουν τόν 
βίον των. ’Ανανεώουν τόν όρ 
γανισμόν των καί δημιουρ 
γοΰν τάς βάσεις νέων έξορ- 
μήσεων.

"Αν Ομιας δι’ δλα τά Σώμα 
τεϊα al άρχαιρεσίαι είναι άηα- 
ραίτητοι διά τόν νεοσύστατου 
Σύλλογόν μας έχουν ίδιάζου 
σαν σημασίαν διότι είναι αί 
«ρώται άρχαιρεσίαι τοΰ Συλ
λόγου καί ή πρώτη Γενική Συ 
νέλευσις αύτοϋ. Ό Σύλλογος 
ό όποιος έδημιουργήθη μέσα 
είς τήν θαλπωρήν τόσων έλ- 
πίδων έρχεται τώρα νά κάμη 
τήν πρώτην κοινωνικήν καί 
όμαδικήν^του έκδήλωσιν.

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου κα 
λοΰνται νά άποφασίσουν διά 
τήν πορείαν του νά άναδεί 
ξουν τούς καταλλήλους έκ 
προσώπους των καί νά χαρά
ξουν τά πλαίσια έντός τών ό- 
ποίων θά βαδίση ικη 
τικόν Συμβούλιου. ΔΓ αυτό

λείψη κανείς Διότι δλους τούς 
άφορα καί δλοι πρέπει νά &· 
mtptutlaow ώς μέλη τοΰ Συλ
λόγου διά τά ζητήματά των. 
*Όμωε δέν άρκεΐ μόνον ή πα
ρουσία είς τήν Γενικήν Συνέ
λευση» τοΰ Συλλόγου. "Απα
ραίτητος εϊναι καί ή προσφο
ρά τών ύπηρεσιών μας είς τήν 
Διοίκηση». "Ολοι πρέπει νά φι- 
λοδοξοϋμεν νά προσφέρωμεν 
τάς ύπηρεσίας μας καί δέν εί
ναι όρθόν νά έπαφιέμεθα βΐς 
τήν διάθεσιν μερικών μόνον 
άνθρώπων. 'Η διαρκής άνα- 
νέωσις πάντοτε φέρει καλά 
Αποτελέσματα. Πρέπει νά δη- 
μιουργηβή εύγενί^ς άμιλλα 
&are τά κάθε Διοικητικόν 
Συμβούλιου νά φιλόδοξή νά 
συνδέη τήν θητείαντου είς τόν 
Σύλλογον μέ άρισμένα μεγά
λα έργα.

Άπό τήν έκδρομήν τοΰ Πλατανακίου. Συμπολϊται φωτογραφούμινοι διά τήν «Μάκρην». 
Διακρίνονται ό ’Αρχηγός της ΕΠΕΚ μ Σάββας Παπαπολίτης, ό κ. Φάνης Κων. Παπα- 
δουλής, δ κ- Γαρύφαλλος Γαρυφάλλου, ό κ. Βασίλειος Α. Κάλλιας καί πολλοί άλλοι.

γειυ,ι, κυιικατευυυνσειςαιτινες ------- -β* άποβλέπουν είςτήνέκπλή- I ΣΥΓΚΙζ
ρωσιν τών ύποχρεώσεων μας 
Απέναντι τοΰ κοινοΰ Πατριω
τικού συμφέροντος καί τής έ - 
περχομένης γενεάς.

Ύπέχομεν μεγάλας εύθύ-

Ν
λ“ώ -ύΛΗ'·! ίΗΝ ί/' «ΑΔμ »■ ,,Ι X'- ΕΠΈΠ'ιμρ’

' : ' ■ , - ΑΙ άποσταλεϊσαι νέαι ΙηιατοΆα

Συνεχίζονται Ινβοοσΐώδ«ς καί συγκινητικά* «I έπι · *ίΓ’··< -- , ' · μπατριώτας αΑη
A “ ·» **Λ****

......................... , €ντυχει$ δήμοσίβνοντ^Ι 
κατωτέρω έπιστολάς άπό τήν Γαλλίαν καί πλείστας 
όσες άλλας πόλεις τοΰ έσωτερικοΰ. Ολαι βΐ έπιστο 
λαί al όττοίαι έλήφθησαν καί θά λαμβάνονται θά 8η- 
μοσιευθοϋν είς προσεχή φύλλα, ■ .

νας, δλοι μαβ, διά τήν μέχρι ■ Συνεχίζονται ένθουσιωδεις καί συγκινητικ 
πρότινος στα^μό+ητά μας καί - «..μ,.οΧτών μα? «I 4κ το» Ιξωτ«ρ!
πρέπει νά άναγνωρίσωμεν τά έκ τοΰ έσωτερικοΰ.Ε^βα evwZ£1? δημ£

8 · » ' . _______ _ Α·«Λ ΓλΑ1|«« w/»l
σφάλματα τοΰ παρελθόντος 
καί νά προχωρήσωμεν μέ με- 
γαλυτέραν προθυμίαν καί εΐ 
λικρίνειαν πρός τήν δημιουρ 
γίαν νέων Καταστάσεων.

Ύστερήσαμεν έγκληματι- 
κώς έναντι άλλων, οί όποιοι 
δικαίως ύπερηφανεύονται Si4 
τάς όργανώσεις ίων καί τά έ- 
πιτευχθέντα δι’ αύτών μεγά 
λα έργα καί ώφελήματα.

Όφείλομεν νάτούς μιμηθώ 
μεν. "Εχομεν ύποχρέωσιν δ 
λοι δμοΰ, έν πλήρη, Ομοφω
νία καί κατανοήσει νά βαδί- 
σωμεν πρός τά έμπρός μέ βή
μα ταχύ, διά νά καλύψωμεν 
τά κενά τά . όποια παρουσιά- 
ζομεν είς δλους τούς τομείς 
τήςκοινωφελοΰς δράσεως.Έν 
τή ένότητι ή ΔΥΝΑΜΙΣ. Έν 
τή προσπαθεία ή ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Hog ' te ΒΙπούρ (Γαλλί»·ζ) 29.9.67 
’Αγαπητοί μου,
Μέ μβγάλην χαράν ί-Λληροφορή- 

#ην την προσπάιίειάν σας νά εΰρε- 
τε καί νά ένώσειε δλους τούς ηα· 
■ΐριώτας. Είσθε. άξισι συγχαρητη
ρίων καί αξιέπαινοι διά τά εΰγενή 
βας αΙσΑήμαΐΛ, '

Παρακαλώ έάν είναι δυνατόν νά

ω ίΗΊΚΑΙ...../■ ω ■

Είναι πολύ «ΰγενική ή προθυμία μέ τήν όποίαν πλείστοι δσοι 
συμπολϊται μας έσπευσαν νά άνταποκριθούν βΐς τήν ίκκλησίν μας 
διά τήν ϊδρυσιν βιβλιοθηκών βίς τήν Νέαν Μάκρην καί τό Πλατα
νάκι. Άλλοι έστειλαν βιβλία άπευθείας είς τούς Διευθυντάς τών 
Σχολείων, άλλοι έστειλαν μέσιρ τοΰ Συλλόγου καί άλλοι ίρωτοΰν 
δν θά είναι εύπρόσδεκτα διάφορα βιβλία τά imola πρόκ®ιτ«ι νά 
στείλουν. Δηλοδμεν δτι δλ® τά βιβλία θά είναι εύπρόσδεκτα πάν
τοτε. Παρακαλοϋμεν μόνον νά γίνη προσεκτικό ή έκλογή τών βι
βλίων πού θά άποσταλοϋν, νά είναι βιβλία καλής ποιότητος δσα 
άπευθύνονται είς τούς μεγάλους καί χρήσιμα καί διδακτικά δσα 
Απευθύνονται είς τά παιδιά.

IKES

ΕΙς τήν πρώτην Γεν. Συνέ
λευσή τοΟ Συλλόγου καλοΟν- 
ται νά προσέλθουν δλαι αί 
γυναίκες μέλη τοΟ Συλλόγου. 
Πρέπει νά άναλάβουν κυρίως 
τήν διοργάνωσιν τοΟ Φιλαν
θρωπικοί) τμήματος τοΟ Συλ-

λόγου τό όποιον άκόμη δέν 
Απέδωσε πλουσίους καρπούς.

Πρέπει έπίσης νά παρά 
σχουν τάς ύπηρεσίας των είς 
τούς τόσους άλλους τομείς 
τοΟ Συλλόγου. Δέν πρέπει νά 
λείψη καμμίσ άπό τήν Συνέ- 
λευσιν, "Ας περάσουν προη-

γουμένως άπό τήν Εκκλησίαν 
τής Μητροπόλεως νάπροσευ- 
χηθοΟν καί δς έλθοϋν κατό 
πιν νά τεθοΟν έπί τύ εργον.
H ΑΙβΟΥΣΆ ' ή'

*0 Σύλλογο; δπεδλήθη είς ση- 
μαντιχήν δαπάνην δίά νά έκμι- 
αθώση μίαν ευπρεπή αίθουσαν 
διά τήν Γενικήν Συνέλευσιν. Ή 
Μεγάλη Αίθουσα τοΟ Συλλόγου 
τών’Εμποροϋπαλλήλων είναι γνω
στή είς τούς περισσοτέρους διότι 
έκεςγίνονται τακτικώτατα αί Συν
ελεύσεις μεγάλων Σωματείων. Θά 
δώσωμεν λοιπόν έχεί καί ήμείς 
έξβτάσεις πατριωτισμού - διά τής 
εδρείας συμμετοχής μας καί ευ
πρέπειας—διά τής έν γένει συμ
περιφοράς μας. '
Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

’Επειδή πολλοί, παραπονοΰν· 
ται αδίκως δτι δέν τούς ενθυ
μούμενα δηλαδή δέν τούς άπο- 
βτέλλεται ή «Μάκρη» παοακα- 
λοΰμεν νά μας συγχωρήσουν. 
Μέσα εις το πλήθος τών συν
δρομητών εϊναι -κάπως δύσκο- 
λον να ένθυμήται κάνεις τάς α
κριβείς διευ&ύνσειςένός έκάστου.

"Ας μάς αωοιπείλουν λοιπόν 
τήν ακριβή των διευάννσιν και 
νά εϊναι βέβαιοι οτι πολύ μας 
διευκολύνουν. »

μ,οΰ cnettew καί τά προηγοίμβνα 
ιρύλ,λα τής «Μάκρης» καί νά ΐχετβ 
ύπ’ δήιιν-σας δτι χάί βΐς τό μέλλον 
θά σάς βοηθήσω είς δτι ήμ-πορώ.

Κλειν® τήν.έπι<«ολ·ήν μου μετά χα· 
ρα:.,

Δι&σατε πολλούς χαιρετιςμούς σέ 
δλους τούς Πατριώτης μας καί εύ
χομαι εγκαρδίιυς καλήν πρόοδον είς 
τό Πατριωτικόν βρ^ον τό οποίον 
μάς θυμίζει πολλά, περασμένα .. καί 
συγκινούμεθα.,.

■' !· Μετά μεγάλης μου τι,μής
ΊΠΑΝΝΗΣ Α. ΒΡΟΥΧΟΣ

Πόρ ντέ Μποΰρ 
.(Γαλλία)

Αγαπητοί μου
“Έλαβα όλους τούς αριθμούς τής 

άγβπητής μας «Μάκρης»,
Σάς ευχαριστώ -θερμώς καί σάς 

συγχαίρω διά τήν ώραίαν πρωτοβου
λίαν σας.

Διά τα^υδρ. επιταγής λαμβάνετε 
τήν έτησίαν συνδρομήν μου.

Φιλικώτατα
ΜΙΧΑΗΛ Ν.ΠΑΝΑΓΟΣ

Καβ-ηγηιιής τοΰ ζΑμβρικβνικοϋ 
Κολλβγίου (θβσοαλονίχης)

δω εύςυ σκόμ^νος Γ^αχω-αράς Άνα- 
ατάαιος τοΰ Κωνσται τίνου μετά τής 
ΟΙκογενείας μου δλης.

Παρακαλώ δέ ημάς όπως δεχΟΐϊ- 
te τά συγχαρητήριά μου διά τήν ω- 
ραίαν σκίψιν τήν όποιαν έκαμα» 
νά βκδώσιε τήν ίφημεριδούλα «Μά
κρη» καί νά φέρετε είς επαφήν έ
στω και διά τοΰ τύπου δλους τούς 
έν «ή εσωτερικφ καί έξωτερικφ Μα
κρινούς καί Λιβησιάνούς πατριώ- 
ιας μας.

Είμαι βέβαιος δτι όποι,οοδήπο» 
πατριώτης λάβει και διαβάσει τήν έ· 
φημερίδα «Μάκρη» όά σίτευση και 
■fl-α έγγραφή συδρομητής δπως καί 
Ιγ&> έκραξα τό ίδιον,

ΙΙαρακαλώ νά διαβιβάσετε τούς 
χαιρετισμούς μου πρός δλους τούς 
t't τφ εσωτερικό) καί έξωτερικφ συ
μπολίτας μας.

Δεχθείτε τά σέβη μου.
Διατελ® μβό’ ύπολήήίβως.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΙΆ2

(Ρόδος)

’Αξιότιμε Κύριβ ιΐι,ενβ-wwt
Elves τώρα ιό τέταρτον φΰΜ,ον 

πού διαβάζω τής αγαπημένης μας 
έφημερίδος «Μάκρης».

Σάς δμολογώ δτι ή χαρά και cw- 
γκίνησί μου είναι απερίγραπτος διό
τι διαβάζοντας ένθυμοδμαι τό ώ- 

'(Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)

ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΗ ΚΑΝΕΙI
άπό τήν πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν του 
Συλλόγου κατά τήν Κυριακήν 3 Νοεμβρίου 
1957 καί ώραν ΙΟην πρωϊνήν. Τόπος Συνε- 
λεύσεως ή έπΐ τής όδοΰ 'Αγίας Φιλοθέης 5 
(παρά τόν ‘ Ιερόν Ναόν τής Μητροπόλεως Ά~ 
θηνε λη αίθουσα τοΰ Συλλόγου τών

Έμποροϋπαλλήλων.

του Συλλόγου οίνδρες και γυναίκες καλούν 
ται νά δώσουν τό «παρών»·
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—Γ Α Μ Ο Γ ’
Έτελέσθησσν «Ις τόν ζίερίν 

Ναόν τοΒ ‘Αγίου Νικολάου Άχαρ- 
ν&ν τήν 6ην 'Οκτωβρίου ο! Γάμοι 
τ«ς χαριτοβρίτου δίδος Βέρας Χρ. 
Χατζή μετά τοΰ κ. Χρήστου _ Χρι- 
στοδουλοπούλου άνωτέρου υπαλ
λήλου τοΰ Ύπουργ, Εσωτερικών.

Τά γαμήλια στέφανα άντήλλα- 
ξβν ή χαριτωμένη Βίς Χρυσάνθη 
Μιχ. Σαράφη, πρωτεξαδέλφη τής 
Νύμφης. , , ,

ΕΙς τήν γαμήλιον τελετήν παρε- 
στηβαν,' πλήν τών συγγενών καί 
πλήθος φιλικών προσώπων άμφο- 
τέρων τών οικογενειών.

Etc τούς νεονύμφους εύχόμεθα 
βίονΆνΟόσπαρτον, εδτυχή και 6- 
νέφελον. „ ,

Etc τοϋς ευτυχείς γονείς θερμά

ΤΟ ΠΔΑΤΑΝΑκ !
ΤοΟ κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΑ-Ι’ΝΤΖΗ 

έργοστάσιον ταπήτων τό όποιον 
άνοικοδομήθη μέ τήν συμπαρά
στασή τοΟ συμπατριώτου μας Κυ
ριάκου Παντελίδη, κατοίκου Α
θηνών καταγομένου|έκ Σπάρτης 
Μ. Ασίας καί τήν Ενέργειαν τή«·, 
Σεβαστής Δ. Χατζηλία. Είς αύ- 
τά έργάζονται πολλά κορίτσια 
συμβάλλοντα είς τήν έάσχυσιν 
τών οικονομικών τών οίκογενειδ»ν 
των. ■:

Τούς άνωτέρω συμπατριώτας 
εύχαριστώμδν θερμώς διά τά έρ
γα των αυτά τά όποια είς δλους 
μας, έμπνέουν τήν άμιλλαν St<i 
τήν συνέχισίν - τής προόδου στόν 
νέον Προσφυγικΐν Συνοικισμόν 
μας.

Τά σπιτάκια χτισμένα μέ σχέ
διο, δύσκολα διακρίνονιαι μέσα 
στις φυλλωσιές τών καρποφόρων 
δένδρων.

"Ερημος ήταν ό τόπος ιχΜς ό
ταν έγκατεστάθημεν, τώρα δμως 
είναι μίά δασις μέσα στή Σαχά
ρα, είναι τό παράδειγμα προόδου 
τής ’Επαρχίας μας. Φεύγοντας 
κυνηγημένοι άπ’ τό Λιβήσι φέ
ραμε μαζί μας τήν έργατικότητα 
καί τήν πρόοδο.

Πολλοί παραθερισταί κάθε κα
λοκαίρι τό έπισκέπτονται γιά νά 
νοιώσουν τήν δροσιά του, τήν κα
θαριότητά του μαζί καί τήν φιλο
ξενία του.

Όλα αύτά άγάπητοί μου δσοι 
τό έπεσκέφθησαν κατά τήν έκ- 
δρομήν τής 22ας Σ]βρίο« θά τά 
είδαν μά τά μάτιατους. Γιά τούς 
λοιπούς Ισως τύχη νά τά γνωρί
σουν στό μέλλον.

ΠΑΓΙΟΙ Δ. ΤΑΙΝΤΖΗ2

Ύπενθυμίζομεν είς τούς έ- 
κτός τής ιτεριφερείας τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης κα- 
τοικοΟντας συμπολίτας διι 
συμφώνως τοΟ καταστατικού 
τοό Συλλόγου θεωρούν rm Ε
φεδρα μέλη έχουν δμως δπαν- 
τα τά δικαιώματα τών Ενερ
γών μελών καί Ιδίως τοΟ συμ- 
μετέχειν έίς τάς Γενικός Συ 
νελεύσεις. ΈπΙ πλέον τούτων 
δύνανται νά λάβουν καί τό 
δικαίωμα τοΟ έκλέγειν καί 
τοΟ έκλέγεσθαι έφ’ 8σον δη
λώσουν δη Εχουν τήν ευχέ
ρειαν νά παρίστανται είς τάς 
Ρκάστοτε Γενικός Συνελεύ
σεις τοΰ Συλλόγου.

Ή διάκρισις αΰτη ήτο 4τη- 
pepXtipivM’&MStrtev "οΧ6ι εί
χαν τά δικαιώματα ταϋτα τό
τε θά ήτοάδύνατος ή συγκρό- 
τησις άπαρτίας, άφοΟ δέν θά 
ήδύναντο νά παραστοΟν δλοι 
οί συμπολΐται τών’Επαρχιών. 
Άναμέάομεν λοιπόν εύρεΐαν 
συμμετοχήν άπό τάς έπαρ-

___________
ΪΣΦΟΡΑΙ ~~

ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΣ

Πάνε τριανταπέντε χρόνια άπό 
τότε πού κυνηγημένοι άπό τούς 
Τούρκους άφίσαμε τ’ άγαπητά 
μας μέρη, τά σπίτια μας, τΙς πε
ριουσίες μας, τΙς παιδικές μας ά- 
ναμνήσεις καί ζητήσαμε ^τή βοή
θεια τής μητέρας, μας Ελλάδος. 
ΚΓ αύιή μ’άγάπή σάν φιλόστορ
γη μάνα μάς μάζεψε, μάς παρη
γόρησε καί μάς έδωσε δτι μπο
ρούσε γιά νά ζήσουμε.

Αίγό τόπο μ’ ένα σπιτάκι καί 
λίγα κτηματάκια μαζί μέ τή 
συμπόνια της.

Πλατανάκι τώνόμασαν τδ νέο 
χωριουδάκι - μέ ■ τούς λίγους κα
τοίκους του.'

Δυδ είναι τά μεγάλα του πλα
τάνια καί δυό βρύσες πού τρέχουν 
γάργαρα νερά.

Εργαστήκαμε πολύ διά νά λά- 
βη τή σημερινή του μορφή.

Καταστήσαμε κατάλληλα πρδς 
καλλιέργεια τά διανεμηθεντα ύπό 
τού Κράτους κτήματα άλλα μέ 
τόν κασμά καί άλλα μέ τή βοή
θεια τοΟ Δημοσίου διαθέτοντος 
τεχνικά μέσα.

Φιάξαμε Δημοτικό Σχολείο, 
δρόμους μέσα στό χωριό καί πλα
τεία.

Ύπό κατασκευήν εδρίσκεται δ 
δρόμος Μωρικίου-Πλατανακίου.

Τδ σχολείο, τδ πρώτο χτίριο 
πού συναντά δ έπισκέπτης μπαί
νοντας στό χωριό, άνοικοδομήθη 
μέ τήν ίνέργεια τού συμπατριώ
του μας δημοδιδασκάλου Γαρύ
φαλλου Γαρυφάλλου καί τήν συν
δρομήν τοΟ Κράτους καί τού χω
ριού.

Τδ άμέσως δεύτερον είναι τδ

Βην, Δημήτριον Κεπέσην, Δη ιή- 
τριον Λιβαδινόν.Μιχαήλ Αλέξαν
δρον, Μιχαήλ Δαμιανό , Μιχαήλ 
ναφεχζήν, Μιχαήλ Έμεήν, Μιχαήλ 
Καλλιτζήν, Μιχαήλ Βογνιιζήν, Μι
χαήλ Κάλλιαν, Μιχαήλ Μαγ/ίναν, 
Μιχαήλ Παπόγλου, Μιχαήλ Σωτη
ρίου, Μιχαήλ Τσακιργιάννη καί 
Μιχαήλ Καραβαοίλην ιιδν_πο0η- 
τόν. ...

— ΕΙς τούς έορτάζοντας 
Σκάλαν ΏρωποΟ κ.κ. Δημήτριον 
Τσιλάβην καί Μιχαήλ Ταβουξήν 
χρόνια πολλά.

— Είς τούς έορτάζοντας έν Γα· 
λαξειδιω κ. Μίχαήλ Β. Καμπού
ρην, έν ’Ιτέα κ.κ. Μιχαήλ Σακκα- 
λήν, Μιχαήλ Βορριαν, είς Μαλαχ 
δρινόν κ, Δημ. Φοράπουλον κοί εις 
Κηφίοσοχύριον κ. Μιχαήλ Τσανί- 

τσνακίφ κ.κ, Μιχαήλ Κσσάπην, 
Μιχαήλ ’Αγγέλου καί Μ.χαήλ ’Η
λιοι), χρόνια πολλά.

■— ΕΙς τοΰς έορτάζοντας έν Κέα 
κ.κ. Μιχαήλ Χαστάν Μιχαήλ Σε
ραφείμ καί Μιχαήλ Χατζηγιάννην, 
έν Χανίοις κ. Δημήτριον Σαράφην, 
έν Λαρίσση κ- Μιχαήλ Παλληκα- 
ρίδην, είς "Αγιον Βλάσην Λεβα- 
δείας κ. Μιχαήλ Σωτηρίου, etc 
ΛΛμψακον Χαλκίδο; κ. Μιχαήλ 
Πασχαλίδην είς Μπογιάτι, κ. Μι- 
χαήλ’Αντωνιάδην και Μιχ. Καλα- 
βέζον είς Ν. Λιβήσιον, κ.κ. Μιχαήλ 
Μακρήν έν Ρόδω, κ.κ. Μιχαήλ 
Πανηγύρην, Μιχαήλ Κασάηην καί 
κ. Μιχαήλ. Πανηγύρην έν Φαράκλα 
κ.κ. Μιχαήλ θεσσαλονικέα, Μι- 
χαήλΞανθιόν,βίς Σκυλόγιαννη,κ.κ 
Μιχαήλ Μάλην καί Μιχαήλ Άλ- 
μαλήν καί είς Κεχριές κ. κ. Εΰ- 
στράτηνΚουζοβουνδν,Μιχαήλ Χα- 
τζηκωνσταντίνου εΰχόμεθαχρόνια 
πολλά. :
-ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΕΙς τήν έμφανισθεϊσαν λίαν ίπι- 
τυχώς άπό τόν ΡαδιοφωνικόνΣταθ- 
μόν ’Αθηνών συμπολίτιδά μας Βί
δα Μυρτώνι Μιχ, Δούλη ή «Μά
κρη» Απευθύνει θερμά συγχαρητή
ρια. ΕΤμεθα βέβαιοι δτι μέ τήν ΰ- 
πέροχτι φωνήν της Χίαν τιροαεχσς

—4QPEA1
-Ό έκλεκτός tv Κορυδαλλω 

Νίκαιας συμπολίτης μσς κ. Εμ
μανουήλ Καραπαναγιώτης προσέ- 
φερεν δραχ. 200 ώς έκτακτον ί- 
νίσχυσιν τοΟ Συλλόγου.

— Ο έξαίρετος διδάσκαλος κ, 
Μιχαήλ Πανηγύρης προσέφερεν 
δραχ, 100 ώς έκτακτον ένίσχυσιι 
τοΟ Συλλόγου

—Ό έκλεκτός έν Πειοαιεί συ
μπολίτης μας κ. Μιχαήλ Κιλμέτητ 
προσέφερεν δραχ. ΙΟΟΒιά τήν «Μά 
κρην».
— ΟΙ Jv Άθήναις καί [ίειραιεΐ συ
μπολίτου μας κ κ. Γεώργιος Κου 
φολούκας, Αντώνιος Πατάκα ·, 
Νικόλαος Καραβασίλης Δημήτριος 
Χατζηαντωνίου,’Αφροδίτη Παλιού 
Ειρήνη Ιακώβου, ’Αντώνιος Κα 
ραβασίλης, Λουϊζος Ίωάννου, Χα
ράλαμπος Πέτρας, Βασίλειος Κα- 
ραβασίλης Καλλιφόη θεοδοσιά- 
δου καί Κων. θεοδοσιάδης διέ 
θεσαν ύπέρ τοΰ Συλλόγου node 
ένίσχυσιν αύτοΰ άνά 100 δρα“χιΓ 
έκαστος,

' Απαντας θερμώς εύχαριστοΰ- 
μβν.

Κατά τάς είσιτηρίους έξετάσεις 
τοΟ Μηχανολογικοί) καί Ήλεκτρο- 
λογικού τμήματος τοΟ Έθν. Μβτσ. 
Πολυτεχνείου, ίπέτοχβ, έλθών με
ταξύ τών πρώτων ο Γεράσιμος 
’Αντωνίου Χατζή ΣταμαΗου.

Είς τούς εύτυχείς γονείς εύχό
μεθα νά τόν καμαρώσουν βριστον 
έπιστήμονα, είς δέ τδν ϊδιον κα
λήν πρόοδον καί πάντα πρώτον 
είς τά προσεχή Ετη τών σπουδών 
του.
—ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Τήν 15ην Όκτωμβρίου 1957 ή 
κ, Δέσποινα ’ΑγγέλουΖαμπάκη έ- 
τέλεσενμνημόσυνον ύπέρ άναπαύ- 
σεως τοΟ άε'ιμνήστου συζύγου της

ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΜΠΑΚΗ
Παρευρέθησαν κλειστοί συγγε

νείς καί φίλοι.
—ΕΟΡΤΑΙ

Είς τόν έορτάσαντα έν Πειραιά 
Κ,-Λουκάν Β, Κουφολούιαν θβρμάς 
βόχάς,

—ΕΙς τούς έορτάζοντας έν Ά- 
θήναις συμπολίτας μας κ.κ. Δη- 
δήτριον Γαρυφάλλου, Δημήτριον

, Γεωργάν, Δημήτριον Γεωργίου, 
Δημήτριον Δημητριάδην, Δημή- 
τριον Κωνοταντινί,δην, Δημήτριον 
Κτχρεχ-,κιχ,ρνΙτ,ο. ΖΚν,μζχρκον ΠοΧΙ-
την, Λημήιριον Παπττβν καί Δη- 
fiiftpiov Ία·ΛΆ.ιιρ ®#χ«5(χ·.βα χρόνια 
πολλά καί εότυχή.

— Είς τούς ίορτάζονιας έν Πει- 
ροιιεϊ κ.κ, Δημήτριον Βογιατζήν, 
Δημήτριον Πα'παβασιλείου, Δημή- 
τριον Σίλιαλην, Δημήτριον Τσίρο- 
νίκου καίΔημήτριονΧατζηαντωνίου 
βύχόμεθα παν ποθητόν.

— ΕΙς τούς έορτάζοντας τήν βην 
Νοεμβρίουί 957συμπολ(τας*μας’καΙ 
έκλεκτούς συνεργάτας μας κ.κ. 
Μιχαήλ Σαράφήν Πρόεδρον τοΟ 
Συλλόγου, "Αγγελον Τσακίρην 
Διοικητικόν Σύμβουλον καί χρο
νογράφον, κ. Μιχαήλ Τσίλλερ, 
τόν διδάσκαλον κ. Μιχαήλ Πανη- 
γΰρην καϊ τόν αΤδεσιμώτατον κ. 
Μιχαήλ Πετρίδην εΰχόμεθα χρόνια 
πολλά

— Είς τοΰς Εκλεκτούς συμπολί- 
ΐας κ.κ. Μιχαήλ Άλικαρίδην, Μι
χαήλ Άπουτολίδην, Μιχαήλ Βαμ- 
βακάν, Μιχαήλ Βασιλειάδην, Μι 
χαήλΈμματουηλί,δην,Μιχαήλ θεο- 
δοσιάδην, "Αγγελον Άρ. Καλαφά
την, "Αγγελον Μιλτ. Καλαφάτην, 
Μιχαήλ Καραγιάννην, Μιχαήλ Λα- 
ζαρίδήν, Μιχαήλ Μαρατσίναν, Μι 
χαήλ Μπαϊρακτάρην, Μιχαήλ Χα- 
τζηκωνσταντίνου, Μιχαήλ Χατζη-

-';,Μ " Μ,/αλακην Ύ-η;

Ό έχλεκτδς διδάσκαλος κ. Μι- 
χαήί Πανηγύρης άπέστειλεν ώς 
δώρον είς τήν ίδρυθεΐσαν δπδ τοΟ 
Συλλόγου μας βιβλιοθήκην τού 
Πλατανακίου, δτίο βιβλία : Τόν 
^Πρακτικόν δδηγδν τοΟ Γεωρ
γού» καί τήν «Τεράν Σύνοψιν».

— Ό Διευθυντής τής «Μάκρης» 
κ. Άντ. I. Πετρόγλου, δικηγό 
pop, προσφέρει άνά 10 τόμους 
βιβλίων είς τάςβιβλιοθήκας Νέας 
Μάκρης καί Πλατανακίου ώς πρώ- 
την προσφοράν.

■ ^ΓΓΕΛΙΑΙ
ΠωλοίΛΜαι : 1) Κτημα 

στρεμμάτων 5 εντός τής Νέας 
Μάκρης εις άηόϋταοιν 200 μέ
τρων *άπό τό Λιμανάκι μέ άρ 
κετα οπωροψορα δένδρα εντός 
αύτοΰ είς τιμήν μοναδικής ευ
καιρίας.

2) Κτήμα επί τής Λεωφόρου 
Μαραθώνος έκτάσεως 5 1)2 
στρεμμάτοιν ακριβώς είς τήν 
στάσιν Λεωφορείων ’Αθηνών—- 
Μαραθώνος μέ φρέαρ εντός αυ
τοί καί αρκετά δπωροφόρα δέν
δρα είς τιμήν μοναδικής εΰκαι 
ρίας. Πληροφορίαι τηλ. 57658 
ργαοίμους cooctc.
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■ ΕΙς τούς έορτάζοντας έν 1Ιει- 
ραια έκλεκτούς συμπολίτας μας 
κ.κ, Μιχαήλ Κιλμέτην, Μιχαήλ Κά- 
κον, Γαβριήλ Κότσην, Μιχαήλ 
Μβσσίαν, Μιχαήλ Παπαϊωάννου, 
Μιχαήλ Πανηγύρην,Μιχαήλ Σιτέν, 
Μιχαήλ Σκορδόπανον καί Μιχαήλ 
Τσιλάβην εΰχόμεθα χρόνια κολ
λώ,

—■ Είς τοός έορτάζοντας έν Θεσ
σαλονίκη συμπολίτας μας κ κ. Δη- 
μήτριον Εύρυχένην, Στράτον Σα· 
βαντόπουλον Μιχαήλ Πανά.ον 
καΕΜιχαλάκην Β. Πετρίδην εύχό- 
μεθα πδν ποθητόν.

— Είς τούς έορτάζοντας έ’> *16- 
ράπετρα κ,κ. Δημήτριον Βασ. Πα- 
ίταβασιλείου, Δημήτριον Καλαφά
την,Δημήτριον Κιουλμέτην, Μιχαήλ 
Αρχαγγελίδην, Μιχαήλ Ζαμπετά- 

Κην, Μιχαήλ Κάκον, Μιχαήλ Χα- 
ροκοτιάκην, Μιχαήλ Κάλλιαν, Μι
χαήλ Κυρ. Κάκον εΰχόμεθα χρό
νια πολλά.

— ΕΙς τούς έορτάζοντας ίν Μία ‘ 
Μάκρη κ,κ. Δημήτριον Δημητριά-

BYXAPKTWIOK
Η Διοικούσα ’Επιτροπή τού Α

θλητικού 'Ομίλου «Νίκη» Νέας Μά- 
κρτίδ Αιγάλεω θεωρεί καθήκον της 
όπως έκφράση τάς θερμός της ευ
χαριστίας πρδς τδν πατριώτην μας 
κ. Αντώνιον Τζιτζήν Οιά τήν ' ~ 
σχυσιν τοΰ ΣΛλόγοι· μας διά 
stolon τώ·ν 2.600 δραχμών®

Ο Γεν. Γραμματείς 
Γ. ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

Ό Πρόεδρος 
Β. ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ένι* 
wi

Είς τήν δίδιχ Άδριανήγ Γ. Κου- 
ρομιχαλάχη έππυχοϋσαν είς τδ 
Τμήμα ’Αρχιτεκτόνων τοΟ Πολύ 
τεχνείου Θεσσαλονίκης εΰχόμεθα 
καλήν πρόοδον, τούς δέ εύτυχεζς 
γονείς συγχαίρομεν θερμώς.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟ»
Top κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ 

ρόδια τά όποια πατοΰσεν τό έ
να ό γαμπρός καί τό άλλο ή 
νύφη γιά νά ζησουν πολλά χρό
νια όσα καί τά κούνιά (σπόροι) 
τοΰ ροόιοϋ. Καί άφοΰ κερνού
σαν τόν κόσμον καί μοίραζαν 
καί τις χρωματιστές τις τσίπ- 
ηίδες (Μπουμπουνιέρες) μέ τις 
κουφεττες άρχιζαν τήν σούσταν 
τήν Ροδίτικη, τήν Σημιακιάν 
κσι Κρητηκιά, έχοντας στό μέ
σον τά όργανα τής σούστας. Στή 
μέση της σούστας ήταν δ γαμ
πρός μέ τήν νύφην καί άρχιζαν 
τά τραγούδια.

Τραβούδισιτι πρέ πιδιά κίπέ- 
στι γιά τοόν γάμουν νά ζήση 
νύφη κί γαμπρός σάν τοΰ γιαλ- 
λοΰ τούν αμμουν. “Εναν τρα- 
βοϋδιν *θανα πού πού πάνον ά· 
φτου κιρασιν τ* άντρόγυνουν 
πού γένικην νά ζήση νά γηρά- 
βΤίζ ’ . ■

Εναν τραβοδ^ιν ·θανβ πον 
πού τ’ τάκουσα στήν Πάρον νά 
πον τα καλουριζικα ν’ άνιν κί 
αφτοΰν Κουμπάρον. Γαμπρέ μον 
καλουρίζικε νύφη μα νά γηρά- 
ση γαμπρέ μου μι τήν ΙΙέρηκα» 
ωραία νά πέραση.

Εναν τραβοΰδιν θανά πουν 
πιδιά μου γιά τούν γάμουν, ώρα 
καλή σου θείε μου π* άρχήνισες 
τούν γάμουν.
' Τήν κόρην μας τήν κανιλλή 

την κανιλλουθριμμένην. Καλά 
νά τήν κυτάζη τι ως ήταν μα
θημένη, καί άλλα πολλά καί ή 
σούστα έσυνεχίζετο.
' Το ήλιοβασίλεμα τής νύφης 

τό μέρος (οι καλεσμένοι) έφευ
γαν άπό τό σπίτι τοΰ γαμπρού 
καί πήγαιναν στής νύφης. Ό 
γαμπρός κατά τό εθιμον τούς

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Στήν πόρτα τής Εκκλησίας 
παπάς επερνε τήν νύμφην ά

πό τό χέρι καί τήν δγηγοϋσε είς 
τάς εικόνας τής Παναγίας καί 
τοΰ Χριστοί ψάλλων’τήν ωραιό
τητα τής παρθενίας σου καί τό 
υπέρλαμπρον -τό τής άγνίας 
σου κ.τ.λ. και ακολουθούσε ή 
βτέψις. Κατόπιν ό γαμπρός καί 
ό κουμπάρος έχοντας στή μέση 
την νύφην αγκαζέ μέ επί κεφα 
λής τούς Ιερείς καί τά όργανα 
ακολουθούμενοι άπό τό πλήθος 
πήγαιναν στό σπίτι τοΰ γαμπροί 
στήν είσοδον τοΰ σπιτιού στό 
κατέφλιν (κατόφλι) βάζανε δύ0

δ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΚΗ 3IJM ίΟ~~^ΓΕΑ

, —- Κοσμήματα χειροποίητα Εξαιρετικής τέχνης.
»«ο» νωλι«| Δακτυλίδια,*Βέρμε, , Γ,ταυροΙ μ. «.
Ωρολόγια χειρός, Επιτραπέζια, τοίχου π . δ 
καλυτέρων εΰρωπαϊκων Εργοστασίων.

IB * .*w

ΑΦθι Σ. ΠΟΥΛΚΟΥΡΑ ν τ- 
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ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ

των



«ΖελΙς 3η Η ΜΑΚΡΗ

‘Ώ Μ ΑΚΡΗ,,
Μηνιαία έφημερίς τδν Απαν
ταχού Μακρηνών καί Λιβη- 

βιανών.
* 
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*

Συντάσσεται 
ύπό Επιτροπής 

♦ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ—ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ t 

’Αντώνιον I. Πβτρόγλου 
Σωκράτους 21 — ’Αθήνας 
Ύπβύθυνη κατά Νόμον : 
ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Δικηγόρος 
Σωκράτους 21- Τηλ. 57,658

* Α β ή ν α ι 
Τυπογραφείου 

Κίμων Ν, Χρυσοχοΰ
Άκαδήμου 13 

Άβήναι

ΓΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΟΣ
(’ Από τήν Συλλογήν τοΟ 
Μ. ’Αγγέλου Γρ.Τσακίρη)

1) Τού δανεικόν γιλά κΐ πάει — 
κΐ κλαίει κι’ ερχετι.

2) ’Απίθανε νά σ’ άγαπ® - 
κί ζεΐ νά σ’ έχου άμαχη.

3) Χάν τού φαίν τ’ άνάλατουν κι' 
τόν κακοβρασμένουν

έτσι νιν κί τ’ άντρόγυνον τού 
ςαναιιαντρι μένουν,

4) 'Ιβριν ή φτουχός τού μάλιν 
,κι' εν εχει μέρους νά τοΰ βάλει.

δ) Ή κλουσαριά πατά τά πουλιά της 
μά δέν τά σκάνει.

6) Τ’ άσπρα κατεβάνουν τ’ άστρα.
7) Ή μάνα ηού οι γέννηνιν στα- 

μοίρανιν κι μέλιν;
8) Χάϊ Γέργη ιοβ ΚουζιοΟ 

νά σκάσω κί νά μην Ιζοϋ.
9) Τοΰ φτηνό τοΰ κρέας τά σκυλιά 

τού τρωουν
10) Αφτ’ ακριβόν κι’ μοΰφτιν δέν 

είναι
11) Μάκρης όργανα Κελεμιΰαριοΰ 

Πεική
12) Ή κουνόμους κουνουμούνταν 

κι’ Γληγόρης Ίγληούριψιν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Μεγάλοι Εύεργέται—Εύεργέται—ΔωρηταΙ Λεβησίου - Μάκρης

Τοΰ κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΛΙΒΗΣΙΟΥ

ΛΑ! ΗΛΟΣ WPWMIT
Τής Κας ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΦΗ

'Ο Εδάγγελος ΠουρτουλοΟς έ· 
γεννήθη στό Αιβήσι, είχε δμως 
τί> άτύχημα ένδς χρονοΟ νά χάση 
■τήν δράσή του άπό βασκανία κα- 
Οβς μάς έλεγαν οί γονείς μας για
τί μικρός ήτο πολύ ώραΐος. Παρ’ 
βλον δμως πού δέν έβλεπεν ή με
γάλη του έξυπνάδα τδν έκαμε νά 

δλα τά γράμματα καί νά 
γίνη ψάλτης στήν Κάτω Πανα
γία, Ήτο δμως και ποιητής. Καί 
ΐταν ήθελε νά γίνη κάτι στδ Λι- 
βήσι, άμέσως κάθετο καί σύντασ- 
αε τραγούδια άναλόγως τού κα
λού ή τού κακού πού θά έγένετο 
στδν τόπο μέσα;

Τά ποιήματά του ήταν αδτο- 
σχέδια, πολύ συγκινητικά καί τά 
τραγουδούσε μέ πολύ πάθος καί 
μέ ώραΐο ρυθμό. ’Ιδού Ινα μικρό 
τραγούδι ποδχε γράψει γιά τά 
βάσανα τών άνθρώπων καί ιδιαι
τέρως γιά τή δική του κακή μοί
ρα.

Άχι, 'Άχι, βάσανα καί πάθη.
Έχει δ κόσμος βάσανα δχι σάν 

(τά δικά μου 
έκαψαν καί μαυρίστηκαν μέσα τά 

(σωθικά μου.

Φωτιάφτη στδ κορμάκι μου μά τή 
[φωτιάνε κείνη 

βρέχει δ θεός τόσα νερά καί δέν 
[μου τήν νε σβύνει.

Στον οδρτνδν θέ ν’ άνεβώ νά ρί- 
[ξω άρτσου χάλι 

νά δούμε τί 01 νά γενή τδ Ιδικό 
, [μου χάλι.

1 υρισε δέμε μιά φορά, γύρισε δέμε 
[δύο, 

γιά δές πώς έκατάντησα γιά τδ 
[νεκροταφείο.

Στδ παγωμένο μνήμα μου στδ 
[μάρμαρο έπάνω 

μαύρες γραφές νά γράψετε δταν 
[01 νά πεθάνω.

Πόσοι κρυφομαραίνονται καί φα- 
vfV/0<. 

έχουν τόν πόνον μέσα των καί 
[δέν τδν μολογούσι.

Καρδιά μου τί μαρένεσαι καί εΐ- 
[σαι δλο βλιμένη 

έκεϊνο πού έγραψε δ θεός httJw 
[θέ νά γίνη.

Σάν άρχινίσω καί σάς πώ τά πά- 
[θη μου τραγούδια, 

ή μαύρη γης ξηραίνεται §ϊν βγά- 
[ζεί ιτιά λουλούδια.

Μαρία Άπατζή Σύζυγος Αντω
νίου Σαράφη. (θεσ)νίκη)

ΗΙΚΙΗΗΤΙΚΑΙΕΚΛΗΛΟΣΕΙί
ΠΜΠέΤΡΙΟΤΒΗ HI DAHN III (JIM# Hi II ΒΙΕΡΙΚΟΗ

, (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
: <?αϊον Λιβήσι δπου έκεΐ πρωτόδα τό 1
j φως τού ήλιου. * 1
I Τήν 'Αγίαν Παρασκευή, τόν^Χρι.- · 
ϊ στό, to Σάαυοή τόν Άγιο Γιώργη, 
ί τόν "Αγιον Στέφανον, τά Πόφορα4 
ί ^4 τρία’Καβάκια, τό Λεκτρούδι, δπου 
ί «ηγαίναμε πβρίκατο μέ τούς συμμα- 
[ . ·τ|τάς μου ψάλοντας ίώνι,κά άσμα-

[ ίδι,δε ίνα κατσίκι, εάν ήτο
λ ΜΛούοιος 6§ιδε και μοσχάρι στά 
- -κέρατα τοΰ οποίου κολλούσαν

j λβμπάδες : τάς δποίας δνα· 
t. "Οταν έφθαναν στό σπίτι 
;νύφης τό Ισφαζαν και τό ί 

ι στό φούρνο πού τόν εΐ- 
γ έτοιμο και τό γλέντι έσυνε- 

ϊ γίζετο μέχρι πρωίας καί στά δύο 
j σπίτια καί τό βράδυ έχόρευαν
ϊ φ,οναχικούς χορούς δηλαδή μπόλ
ι -κες, μαζοΰλκες, βάλς καί ζεμ- 
I ,βέκιχους.
ί Τήν Δευτέραν τό Απόγευμα

«μαζευόταν και στά. δύο σπίτια 
ίί χόρευαν και επήγεναν τής νύ-
ί «φης μέ τά όργανα στοϋ γαμ- 
I προΰ καί τοΰ γαμπρού στήςνΰ-
ϊ <ρης- θί γονείς της και οί γονείς 
[ τοΰ γαμβρόν ίκκοεμοΰσαν στήν
' -νύφη φλουριά καί τής δίδαν καί 

δακτυλίδια διά νά ανταμοίψουν 
’ «ήν αγνότητα τής νύφης.

* ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
(Ζακχαίος)

τα μέ τόν τότ» Δημοδιδάσκαλόν μου 
έκ Ρόδου Ίωάννην Δημητριάδην δ 
όποιος μδς είχε μάθη καί το έξης 
ποίημα-

Λιβήσι μου περήφανο
Λιβήσι παινεμένο
Αι,βήώ μου έξακουστό 
στό Κόσμο φημησμένο.
Λιβήσι μου οί κάμποι σου 
τριγύρω τά βουνά σου 
Λιβήσι τά ρυάκια σου 
Κρυά ’ναι τά νερά sou 
Λιβήσι μου άπό μακρυά 

: έχεις ώραΐαν θέαν
καί οαν Λθη κανείς κοντά, 
χάνει πάσαν Ιδέαν

κ.λ.π.
Μέ συγκινεϊ άκόμη περισσότερον 

δταν διαβάζω τά δνόματα τών πα- 
πατριωτών μου τούς όποιους πάν- 
τας ενθυμούμαι δν καί μάς ί^βι χω
ρίσει ή μοίρα τώρα, 37 όλόιιληρα 
Ιτη. < >

Χαιρετώ δλους καί τούς ευχαρι
στώ πού κάθε είς. ανάλογα μέ τάς 
δυνάμεις του, συμμερίζεται τόν α
γώνα, διά τήν πραγματοποίησιν του 
άξίου καί Ιερού σκοποΰ μας,^ευχό
μενος όπως πρώτον μέ τήν βοήθειαν 
τοΰ ύψίστου καί τήν συμβολήν πάν
των ημών οίκοδομήσωμεν τήν Στέ
γην ή όποια θά μένη πάντα ως φω
τεινός φάρος βΐς τόν μέλλουσαν γε
νεάν μας.

Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως 
, αργυμος κ, ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ 

Έν Ίεραπέτρα 3)9)Β7,

ργεσία λεβησιανή 
άρετή '

Τά εύοσμότερα άνθη τής Χρι
στιανικής ήήικής, ή αγαθοεργία 
καί ευεργεσία, εκδηλώσεις λαοΰ 
πνευματικοί τέρου, έκαλλιεργή- 
θησαν προσηκόντως είς τό #ερ- 
μοκήπιον, τό Σχολεϊον. Ή θερ- 
μουργός ψυχή τόσων εμπνευσμέ
νων διδασκάλων εθέρμαινε τάς 
ψυχάς τών πολιτών μέ τό φώς 
τον Ευαγγελίου και καΉδήγει 
αύτάς εις εύγενεΐς εκδηλώσεις. 
Ή (ίλη-θής παιδεία, πού έδίδετο 
είς τά σχολεία, δέν ήογησε νά 
άνθηση και καρποφορήση. Δέν 
ήργησεν δ Χριστιανικός πολιτι
σμός, πού τόσον δεξιώς καί ΰπο- 
δειγματικώς εκαλλιεργεϊτο άπό 
τούς πρώτους διδασκάλους καί 
τήν Εκκλησίαν, ν° άποδώση 
τούς εύχυμους καί γλυκείς καρ
πούς του. Διά τούτο βλέπομεν 
τούς πολιΤας δλους. εις πάσαν 
αγαθοεργόν κίνησιν τοΰ τόπου, 
νά προσφέρουν ολοπρόθυμα. 
Βλέπομεν τούς λεβησιανομακρη 
νους νά καταβάλλουν οί πλού
σιοι τό τάλαντόν των, οί πτω
χοί τόν οβολόν των, διά νά Ι
δρύσουν τούς πρώτους ναούς καί 
τά σχολεία. Διά κοινοτικά κτί
ρια κοινήέργασία και είσφοραί. 
Ό καθένας θέτει, τό λιθάριον, 
διανά άνακύψουν κτίρια, πού 
θά στεγάσουν δλους. ΕΙς τό κτί- 
σιμον ταν Διδακτηρίων και ναών 
rs.t»wuv Ή κώ, o-r»-
δεις εδειχθη καθυστερημένος, 
διότι δλοι προσέφεραν συν γυ- 
ναιξ'ι καί τέκνοις εργασίαν και 
χρήμα.

’Αλλά καί εις άλλα έργα κοι
νής ωφελείας δέν εμειναν καθυ
στερημένοι οί λεβησιανοί. Διή- 
νοιξαν δρόμους, κατέβασαν νε
ρά, ήνοιξαν πηγάδια, έμισθοδό 
τουν είς τά πρώτα χρόνια οί 
πλούσιοι Ιατρούς, διανά έπισκέ- 
πτωνται δωρεάν τούς Απόρους, 

ξιέπαινοι έκδότες τής έφημερί- 
δος μας «Μάκρη».

Δέν μπορώ νά μή οάς συγχαρώ 
διά τήν πράξιν βας νά ίκβόσετβ 
τήν έφημερίδα. Έτσι οί αναμνήσεις 
μας γιά τήν μακρυνή, γλυκεία καί 
Αξέχαστη πατρίδα μας θά μείνουν 
ζωντανές καί τά παιδιά μας θά μά
θουν τΐ παράδεισο αφήσαμε εκβϊ 
μακρυά στήν Ανατολή πού ανα
παύονται τά Ιερά λείψανα τών προ
γόνων μας. Τί νά σάς γράψω πού 
είμαι γέρος καί δέν ξέρω γράμμα
τα καί πού τώρα τά δάκρυά μου 
πλημμυρίζουν τήν ψυχή: ΚΓ δταν 
θά πβθάνω ή ψυχή μου στό Λιβήσι 
θά πάη νά βρή ανάπαυση καϊ δέν 
ντρέπουμαι νά σάς τό αώ πώς έδ® 
&ν καί είμαι 80 τόσα χρόνια Εξα
κολουθώ νά νομίζω πώς είμαι ξέ
νος, πολλές νύχτες στό όνειρό μου 
νομίζω πώς πάω στό σπίτι μου ατό 
Λιβήσι.

Γειά καί χαρά και τις ευχες μου 
καί καλή επιτυχία στήν προσπάθεια 
σας.

’Αγαπητοί μου ανμπατηι,&νις και α-

Ισοπέδωσαν μέοη, κατεσκεύασαν || κηπάρι του εχει να παρουσιάση 
γέφυρας και τόσα άλλα, διρειλό- ' ’ '° " ""
μένα είς κοινήν καί ομαδικήν 
συνεργασίαν και προσπάθειαν.

Συν τώ χρόνφ .δμως ήρχισε 
νά ώριμάζη καί ή Ιδέα τής εύερ- 
γεσίας τοΰ ατόμου υπέρ τοΰ αυ· 
νόίον. ’Ήρχισαν νά άναφαίνων- 
ται είς τό Λεβήσι οί προνομιού
χοι τής καλωσύνης καί ευεργε
σίας, οί όποιοι διέθεσαν τον υ
λικόν πλούτον μέ τόν ήάιχον 
τοιοΰτον τής ψυχής των, διά νά 
εξυπηρετήσουν τό κοινόν καλόν, 
τούς συνανθρώπους των. Οΰτοι 
αποτελούν τά υψηλά πλατάνια 
πλησίον άναβλυζούσης δροσερας 
κρουσταλλένιας πηγής, τά όποια 
δροσίζουν τούς διψασμένους και 
σκιάζουν τούς οδοιπόρους τής 
σκληρός ζωής. Είναι αί ύψηλαΐ 
κορυφαι τών δρέων, πού πρώται 
αύτα'ι δέχονται τάς χρυσας Ακτί
νας τοΰ θερμογόνου ήλιου καί ή 
ανταύγειά των φωτίζει καί θερ
μαίνει τά δενδρύλλια τών κοι
λάδων. 'Ο ήλιος έσκόρπισε <ρι- 
λομειδώ; εις τούς οϊκους ώρι- 
σμένων προνομιούχων τάς ακτί
νας τής χαράς τοΰ πλουτισμού 
και αυτοί , δέν ήρνήθησαν τήν 
λάμψιν τοΰ χρυσίου των εί,ς τούς 
ενδεείς και άπορους. Χάρις είς 
αυτούς αί δύο πόλεις έξωραΐζον ■ 
το καί εύρίσκοντο εί; διαρκή I- 
ξέλιξιν καί άνοδον.

πρώτος «ύεργάτης Λκβ-ησΙον 
1820 -1872.

Δένδρα, σκιάζοντα μέ τήν άμ- ι 
φιλαφή σκιάν των καί φωτοβό- < 
λους πηγάς καλωσύνης καί γεν
ναιοδωρίας ,.άντανακλώσας γύρω 
τωντάςγλυκείας ακτίνας τής φω
τεινής ψυχής των, εχει νά δείξη 
καί τό Λεβήσι. Πρώτον ευεργε
τικόν δενδρί είς τό πλούσιον.

■ τον αοίδιμον Κωνστ. Τουραπήν 
■ Αυτός άνεδείχθη πρώτος ευερ

γέτης τής πατρίδος του. Εις τήν 
γενναιοδωρίαν τοΰ Τουραπή δ- 
φείλονται τά πρώτα υδραγωγεία 
Λεβησίου Μάκρης, πού έξησφ<£- 
λισαν είς τάς άδελφάς κοινότητας 
άφθονον πηγαϊον νερό. Δαπάνο 
τοΰ Τουραπή άνηγέρθησαν κω
δωνοστάσια τοΰ xa&s^Qixov να
όν τώνΤαξιαρχών ενΔεβησίτο καί 
‘Αγίου Νικολάου εις Μάκρην 
καί εξόδοις αύτοϋ ήγοράσθησαν 
καί έτοποθετήτθησαν οι, ηχηροί 
κώδωνές των. Άποθνήσκων δ 
μακαρίτης άφηνε τό μεγαλύτερον 
μέρος τής περιουσίας του υπέρ 
τής Κοινότητος Λεβησίου, άλλ’ 
οί συγγενείς αύτοϋ και τής συ
ζύγου του έξηνέμισαν τήν πε
ριουσίαν εις δικαστικούς αγώ
νας, ούδέν κερδίσαντες άλλά nttl 
έξ Ιδίων σφαλμάτων πολλά ζη· 
μιωθέντες. Τόν πρώτον Ευερ
γέτην τής πατρίδος μας εύλαβώς 
θά μνημονεύωμεν.

2) Σέργιος Πασχαλίδης 
(1823-1895) Ήτο δ μεγαλύ
τερος τών τριών υιών τοΰ ex 
Κύπρου Πασχάλη, τοΰ οποίον 
ή δεκατετραμελής πατρική οί- 
νογένεια διεσπάρη εις διαφόρους 
πόλεις τής Τουρκοκρατούμενης 
ελληνικής γης, μέλη δέ τινά «α1» 
ρέμειναν βΐς Κύπρον καί διε- 
κρίθησαν. ώ Παογαληο Π,ηβ* 
τΛ «αώικά
via gtg ΕΙρονσαν εΐ&γασ&τι μΒ~ 
ταξύ τών μαστόοα>ν είς τήν άνο*™ 
κοδόμησιν τής Αγίας Φωτεινής 
είς Σμύρνην καί έ'κτισεν είς Βρύ- 
ούλα τον ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωρ- 
γίου, Έπιστρέψας είς Σμύρνην 
ενυμφεύφθη τήν αδελφήν τοΰ 
Φιλικού Παναγιώτου Άναγνω- 
στοπούλου Ιζ Άνδριτσαίνης τής 
Πελοπόννησου καί Ιγκατεστάθη
Συνέχεια τήν 4ην σέΜβα»

ΤΟΠΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΟΥΛΗΣ 
Χωματερό-Μεσσηνίας

’ Αγαπητοί Συμπολϊται
Έλαβα τάς ίφημερίδας , που μσϋ 

στείλατε καί έχάρικα πολύ διά την 
πρόοδον πού δείχνουν οί Μακρηνοι 
καί Αιβησιανοί. Συγχαίρω τούς κυ
ρίους πού πρωτοσυνέλαβον τήν Ιδέα 
νά έκδώσουν|τήν Αγαπημένη μας ε
φημερίδα «Μάκρη» η άποία ύά συν- 
δέση τούς Λφησιανούς. , ,

Επίσης δέ συγχα^Οψ «®‘ « π0«_ 
σωπα, τά δποϊα συμβάλλουν εις αν- 
τήν διά τδ ώραΐο και Ιστορικό πε
ριεχόμενό της θά τήν περιμένω σέ 
κά&ε έκδοσίν της μέ αγωνίαν.

Ι
Μετά τιμής 
MIX. ΠΑΛΗΚΔΡΙΔΗΣ

Λάρισα

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Τοΰ*. ΣΤΕΦ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

ξεχνά τήν καταγωγή της, τήν 6α- 
pstti Ιστορική της κληρονομώ 
τήν πνευματική προίκα, πού κλη
ρονόμησε? άπό τούς ένδόξους κι” 
άθάνατους προγόνους της.

Βαθειά, μελωδικά, άκούει, σάν 
άγγελικά τραγούδι ίνδς άλλου κό
σμου :

«Τούς τρβΓς μιιγίσταιις φωστ^- 
ρας τής τρισηλίου θεδτητος...* 1 

«’£λ! λυγερόν καί κοπτερδν 
σπαθί μου...»!

Συγκεντρώνεται, συλλογίζεται 
άναπολεί μέ συγκίνησι εδλαβική 
καί λέγει:

«ΠοΟ ήμουνα; ΠοΟ βίμβι τώ
ρα ; Διατί άφησα τή φωλιά μου; 
Γιατί έφυγα άπά τδν τόπον διιοι» 
γεννήθηκα, δπου είδα τδ φώς τοδ 
Ζωοδότου "Ηλιου; Ποιά μοίρα 
μαύρη καί χαιρέκακη ζήλεψε τά 
καλά μου, τήν εδτυχία μου, τήν 
παραδεισένια ζωή μου; Ποιδς κα
κός Δαίμονας μοΟ στέρησεν BXlJ 
τούτη τήν έπίγεια εύδαιμονία 
τών καιρών καί τών τόπων;»

Καί βουβά δάκρυα, πικρά καί 
ζεστά, πλημμυρίζουνε τδν ψυχικά 
κόσμο τού νοσταλγοΟ τών περα
σμένων κι’ άγύριστων καιρών.

: ' ΖΓ. ΙΙΑΣΣΑΛΙΛΒ2 :
Α·ημοΛιδΛαχεΑθ!ΐ

> ©etrjrfafl ί0·10·57

Λιτά χτίστε τα, άπΜχωρα, ueytUa, j 

ΓββΛ θεμελιωμένα, , |
τά σχολειά χτίστε /

Κι’ ό άάακαλοί, ποιητής καί τά 
(βιβΙΙα νά that σάν κρίνα!

Κωστής Παλαμάς 
(Πολιτεία καί Μοναξιά).

Αύτά τά μεγαλόπνοα λόγια, 
γράφει, <5 ποιητής τών ποιητών 
μας γιά τά σχολεία, τούς ναούς ι! 
τής παιδείας καί τδν ήλιο τής 
ψυχής φας. Ή σκέψη μας, πετα
λούδα τρελλή τοΟ χρόνου, μάγισ
σα μεθυστική τών περασμένων, 
γυρίζει πάνω στά ούράνια φτερά 
τής φαντασίας καί πετά γοργή 
κι’ άνυπόμονη πρός τΙς δαντελω
τές άκρογιαλιές τής Ιωνίας, προ 
χωρεΐ μέ ταχύτητα βαθειά στήν 
Ανατολή καί σταματά. Καί 6λέ- 
πετ καί άκούει, εΙκόνες καί τρα
γούδια, πλήθος καί ύμνους, άντι- 
κρύζει συγκέντρωσι άνθρώπινη 
μέ ψυχή Ελληνική.

Είναι τά Ελληνικά Σχολεία 
τής Ανατολής πρδ τής Μικρα
σιατικής καταστροφής τού 1922, 
είναι ή τελετή τών πανηγυρικών 
σχολικών έθνικοθρησκευτικών ί- 

; ορτών μέσα στήν αίθουσα τών τε
λετών. Ή έλληνιΜή ψυχή, μέσα 
στήν καρδιά τής Τουρκίας ζεΐ καί 
βασιλεύει, είναι ζωντανή, καί δέν



4η ΣελΙς ΜΑΚΡΗ

ΣΕΙΣ TOY ΛΙΒΗΣΙΟΥ

HVl· ΠΡΟΕΑΗΦθΗΣΑΛ ΣΦΑΓΑί Γ(Ι ΛΙΒΗΓ
Toi ‘ΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

Τό περιστατικών τοΟτο μβ; ϋ 
φηγεΐτο ή μάμμη μας, ή όποία, 
βταν έλαβε χώραν τό γεγονός εδ- j 

, ρ^σκετο είς τήν παιδικήν της ή
’ λικίαν.

Χρονολογίαν δέν ήτο είς θέσιν 
νά μάς καθορίση. διότι είναι ζή
τημα, άν αί γυναίκες τής έπο- 
χής έκείνης ίΐς τό Λιβήοε έγνώ- 
ριζον βτι καί τά έτη έμετροόντο. 
Έκ τής κατά τό γεγονός ήλικία;

. της συμπεραίνω δτι τούτο συνέ
βη κατά τούς χρόνους τής Έλ- 

Γ ληνικής Έπαναστάσεως.
■ ■ Οί Τούρκοι, έξηγριωμένοι Λ-

ήλβον είς τό Λιβήσι μέ τήνπρό-
’ ! θεσιν νά ένεργήσουν σφαγές. Μί-
: λίστα μεταβαίνοντες ' είς τά σπί-
• τια τών Χριστιανών έζήτουν ά-
■ κόνια καί δπό τά δμματα τών έ

νοικων ήκόνιζον τάς μαχαίρας
' των. Έντρομοι οί κάτοικοι έφρόν-

τιζον νά έξασφαλίσουν τά γυναι
κόπαιδά των είς υπογείους κρύ- 
πτας.

' Διατί τώρα οί Τούρκοι δέν προ-
έβησαν είς άμεσον έκτέλεσιν τοϋ 

g σκοπού των, άγνωστον. Μήπως
| άνέμενον διαταγήν άπό άνωτέραν
J ’Αρχήν ; Μήπως δι’ έκφοβισμοΟ
ΐ έπεδίωκον νά άποσπάσουν λύ
| τρα;

I Τήν Κυριαμην, 20ην ’Οκτω

ΩΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
βρίου 1957 καί περί ώραν 11 π. μ. 
Ιγίνετο ή έπίσημος Ιναρξις τοϋ 
σχολικού έτους 1957 -1958 είς 
τήν έν Ν ικαία. σχολήν τδν συμπο
λιτών μας Αδελφών Γ. Σταμ,α- 
τοιΟΛ «Η ΑΓΩΓΗ». « ’ ' - - -

, Έν μέσω έκλοτοΟ κόσμου ά- 
««Λουμένων άπό τους γονείς καί 
κηδεμόνας τών μαθητών της σχο
λής, του διδακτικού προσωπικοΟ 
χχ! W μαθητών τής σχολής, έ- 
τελέσθη δ αγιασμός δπό τας ευ
λογίας τοϋ συμπολίτου μας άρχω 
μανδρίτου κ. Δαμασκηνού Λαφα- 
ρίδου, βοηθουμένου Οπό των ίε- 
ρέων τής περιφερές.

Μετά τδ πέρας τοΟ ΛγιααμοΟ 
β « Δαμασκηνός Λαζαριδης άνέ- 
πτνξε δια μακρών τα άγαθά τή; 
παιδείας συνέστησεν είς τους 
γονείς να παράσχουν δσον τό δυ
νατόν περισσοτέοαν πνευματικήν 
τροφήν είς τα τέκνα των διότι 
μ,ονον δια της μοργωσεως Ο άν 
Ορωπος δύναμαι να αντεπεξέλθη 
εις ταςάνπξοΜητας της φωής.
Ανεμνησθη έπίσης μετά συγκι- 

νηοεως τοϋ ίδρυτοϋ τής Σχοκής 
teRjowu Γρηγορίου Σταμα- 
τουλα τοΟ όποιου διετέκεσε μα- 
<η, ής „ τι νρήρε τας άρηάς του.

ΙΛΡΠΙί ΑΒΛΗΉΚΟΙ ΜΤΕΙΟϊ ΕΙΣ ΑΙΓΑΛΕΟ
Τή πρωτοβουλία έκλεκτών συ

μπολιτών μας τοϋ Αιγάλεω έν- 
διαφερομένων διά τήν άνάπτυξιν 
τοΟ άθλητισμοΟ, Εδρόθή έν Αιγά
λεω Σωματείον υπό τήν έπωνυ- 
μίαν Ποδοσφαιρικός Όμιλος «Νί
κη». ,

'Ως προσωρινή Διοίκησις έξε- 
λέγησαν οί κάτωθι: ,

1) Νικανδρος Βασίλειος. Πρόε
δρος. «

2) ΓΙροόσαλης Γεώργιος Γραμ- 
μβτεύς.

3) Γεωργίου Κων)νος ’Αντι
πρόεδρος.

4) Εμμανουήλ Εύστάθιος Γεν. 
’Αρχηγός.

5) Βαμβακάς Στυλιανός Τα- 
ίας.
6) Καϊσαρλής Βασιλ. Έφορος

Κατ’ εδτυχή σύμπτωσιν έδρί- 
θη έκεί δ Μητροπολίτης. Τήνέ- 
ποχήν έκείνην οί Μητροπολϊται 
ήσαν σεβαστοί έκ μέρους τώνΤούρ- 
κων χάρις είς τά προνόμια τών 
Πατριαρχείων.

'Ο Μητροπολίτης λοιπόν διά 
τών ΙπΙ κεφαλής τών άτάκτων 
σννεκέντρωσε τούς Τούρκους είς 
τήν Πλατείαν τού Λιβησίου (τδν 
Στούμπον, δπως τήν άπεκάλουν) 
καί άφοϋ πρώτον τούς ώμίλησε 
διά τό άνοσιουργημα, είς τό ό
ποιον έσκόπουν νά προβοΟν, πα
ρουσίασε γλάστραν γαρυφαλλιάς 
άνθισμένης. Ήρώτησε τούς Τούρ
κους άν τούς άρέση ή γαρυφαλ
λιά. ■. , .

—- Βέβαια, άπήντησαν έκεΐνοι.
Κατόπιν διά ψαλίδος άπέκοψε 

τά άνθη δλα καί τούς ήρώτησε 
πάλιν άν και τώρα τούς ήρεσεν. 
' Ή άπάντησις φυσικά ήτο αρ
νητική.

—«Έτσι λοιπόν» τοΐς είπε, 
«θά είσθε καί σείς, δν λείψουν 
οί Χριστιανοί».

Τοϋτο συνετέλεσεν είς τήν διά- 
λυσιν τδν άτάκτων καί τήν πρό- 
ληψιν σφαγών.

’ ΑΠ’. ΠΑΜΗΓΪΙΉ2 < 
(ΈλιοσΙς 15-6-57)

άπό τούς μαθητάς τής σχολής καί 
δ διευθυντής τού διδακτικού προ
σωπικού όμιλήσας πρός τούς γο
νείς καί κηδεμόνας διεβεβαίωσε 
αυτούς δτι θά καταβάλλουν πά
σαν προσπάθειαν διά τήν μόρφω- 
σιν καί Αγωγήν τών τέκνων των, 
άλλά δτι πρέπει νά συμβάλλουν 
καί αδτοί συνεχίζοντες τό έργον 
τοΟ σχολείου κατ’ οίκον, διότι 
έάν ή ύπό τοϋ σχολείου παρεχο- 
μένη Ανατροφή δέν συνεχισθή 
κατ’ οίκον υπό τ&ν γονέων καί 
τοΟ περιβάλλοντος δέν δύναται νά 
άποδώση καρπούς.

Τέλος ol μαθηταΐ τής σχολής 
έψαλλον τδν ύμνον τής σχολής 
«Η ΑΓΩΓΗ» τόν όποίον είχε συν
θέσει xstl μελοποιήσει, δ άίίμνη 
στος ιδρυτής Γρηγόρ. Σταματου- 
λάς καί έληξε ή ώραία Ιορτή μέ 
προσφοράν γλυκισμάτων.

Ή «Μάκρη» είδικώς προσκλη- 
θεΐσα παρέστη διά τής συνεργά- 
τιδός μας δικηγόρου Δίδος Δέ
σποινας I. Πετρόγλου.

Είς τόν καταβαλλοντα άόκνους 
προσπάθειας διά- τήν συνέχισιν 
τοΟ έργου τοϋ άδελφοΟ του κ. 
Γεώργιον Σταματουλάν, τό διδα
κτικόν προσωπικόν καί οί μαθη- 
ταί τής σχολής εύχόμεθα κάθε

.· , ·, : ,
..... ...

7)ΉΛΐάδης Διαμαντής »
8) Κα’ίσαρλης Στέφανος »
Ή «Νίκη» έτέλεσε τόν πρώ

το της άγώνα μέ τόν «Κεραυνό» 
Αιγάλεω καί ένικησε μέ 3 — 2 
μέ παίκτας τούς έξης :

1) Σαριμοσκώφ Χρηστός, 2) 
Βαρβαρΐγος θεολόγος (Αναπλη
ρωματικός), 3) Γεωργίου ’Ελευ
θέριός, 4) Γεωργίου Εμμανουήλ, 
5) Αουμίδης Νικόλαος, 6) Βαλ- 
σάμης Γεώργιος, 7) Κόμης Κων
σταντίνος, 8) Σαπίκας Δημήτρι- 
ος, 9) Στεφάνου Θεόφιλος, 10) 
Καραγιάννης Δημήτριος, 11) 
Καραγιάννης Εμμανουήλ, 12) 
Γεωργίου Σπυρίδων, 13) Καϊ- 
σαρλής ’Ελευθέριος (Αναπληρω
ματικός), 14) Ρομάντζάς Πανα
γιώτης (Αναπληρωματικός).

IAPXAU
ΚΜ ίΠΜΣ ΛΥΚΙΑ
(Σιινίχΐΐα rqs βη! σελίδοξ)

Ας λεβήσι, τή προτρωπή πατριω
τών του, εύρόντων άσφαλές κα
ταφυγών είς αυτό. Έκεΐ έκτι
σε τοΰ Άγα τά Κονάκια, έπε- 
σκεύασε τον ναόν τής 'Αγίας 
’Άννης, εκτισε γεφύρια, κΓ πολ
λά κονάκια αγάδων Τούρκων εις 
Τουρκοχώρια και κατά τήν οι
κοδομήν τον Διοικητηρίου τής 
Ξάνθου λυκίας έφονεύθη.
Το εργον τής οικοδομής δημο
σίων κτιρίων συνέχισεν ό υιός 
του Σέργιος, αριστος τεχνίτης, 
έντιμος καί ευσυνείδητος. Διά 
τοϋτο Ιτιματο καί ήγαπατο υπό 
ηάντοτν καθώς καί οί τέσσαρες 
υιοί του φιλότιμοι καί. καλοκά
γαθοι. 'Ο Σέργιος Πασχαλίδης 
εά·ε®ρεΐτο υπό πάντων ψυχή α
γνή άλη-θοΰς Χριστιανού, έν ω 
δόλος δέν υπήρχε. Ήτο ευθύς, 
έλεήμων καί, ευεργετικός. ‘Υ 
πήρξεν δ μόνος ίσιος άνθρωπος, 
πού δεν είπεν ποτέ ψεϋμα. Ε
ρίσει ώς σιχαμερά τήν πονηριάν, 
στρεψοδικίαν καί τήν κομπορ- 
ρημοσύνη.· Έβοήθει ολοπρόθυ
μα καί ανευ αμοιβής τούς υφι
σταμένους κατάγματα, διαστρέμ
ματα, έξαρθώσεις. Ήσιθάνετο α
νέκφραστου χαράν, όταν ήξιώ- 
νετο νά κάμη τό καλό. Ήτο φύ- 
σις, ρέπουσα πρός τήν ευεργε
σίαν. Ήτο τόσον καλός, πού είς 
τήν χριστιανικήν ψυχήν του δέν 
έβλάστησε ποτέ τδ μίσος και ή 
έκδίκησις. Διά τοϋτο δ ακακος 
Μπάρμπα Σέργης και τδν φο- 
νέα τοϋ υίοϋ του Πασχάλη δέν 
εδίωξε δικαστικώς, συνεχώρησε 
χριστιανικώτατα και έσωσε μά 
λίστα αυτόν από βέβαιον θάνα
τον, έμπεσόντα είς χεΐρας λη
στών, σεβασθέντων τήν παρά- 
κλησιν τοϋ άνεξικάκου γέροντος. 
"Ή στάσις αυτή τοϋ Σέργη Πα- 
σχαλίδη ενθυμίζει τήν παρο- 
μοίαν στάσιν τοϋ Λαζάρου Κουν- 
τουριώταυ προς τδν φονέα τοϋ 
πατρός του,, δ όποιος δχι μόνον 
δέν έτιμώρησεν, άλλά συνέχω- 
ρήσε καί συνετήρει τδν φονέα 
δυστυχήσαντα κατά τά γηρα
τειά του. ' ‘

(Συνεχίζεται).

— Τό Νερό. -
Ή Νέα Μάκρη άρχικώς ν- 

δρεύετο άπό τά πηγάδια τά δ ■ 
ποια Ανοίξαμε εντός τοϋ Συνοι
κισμού. Επειδή δμως τδ νερό 
δέν ήταν νόσο καλό, έφρόντισεν 
ή Κοινότης Νέας Μάκρης, καί 
διά προσωπική; εργασίας μέ πή
λινες σωλήνες κατέβασαν τδ νε
ρό τοϋ Μετοχιού τδ οποίον εί
ναι πηγαϊον και εξαιρετικής 
ποιότητας άπέχον περί τά τρία 
χιλιόμετρα άπό τον Συνοικισμόν.

ΠαρετηρήΔη δμως δτι οί πή ■ 
λινές αυτές σωλήνες έφράσσον- 
το άπό τάς ρίζας τών δένδρων 
καί τών θάμνων καί ή Κοινό- 
της έφρόντισεν και έφτιαξεν άλ
λο ΰδραγωγεϊον κατά τό έτος 
1935, επί προεδρίας τοϋ αειμνή
στου ’Αντωνίου Μόσχου μέ πό
ρους προερχόμενους άπό τήν άμ- 
μοληψίαν. Τοϋτο είναι συγχρο
νισμένου και μέ μεταλλικούς σω
λήνας άπό τό όποιον υδρεύεται 
η Νέα Μάκρη σήμερον.
— Ή Τουβλοποιΐα.

Τό πρώτον καμίνι τούβλων έ
φτιαξε δ κ. Σάββας Τζιλάβης δ 
στις είργάσθη άπό μικρό παιδί 
είς τήν Κεραμικήν. Άφοϋ έμα
θε τήν τέχνην έκίνησεν τήν του- 
βλοποιΐαν μέ συμπαγή τούβλα 
καί τό παράδειγμά του ήκολού- 
θησαν καί άλλοι ποτριώτες διό
τι ΰπήρχεν μεγάλη ζήτησις τού
βλων. Σήμερα υπάρχουν «9» εν
νέα τουβλοποιεΐα πατριωτών 
μας μέ σύγχρονα μηχανήματα 
τρυπητών τούβλων, τά οποία α
πασχολούν περί τούς εκατόν πε
νήντα έργατοτεχνίτας, πάτριά»· 
τας καί άπό τά γύρω χωριά.

Τό χώμα διά τήν τουβλοποιΐ- 
αν τό αγοράζουν άπό τδν Μα
ραθώνα διότι ή Νέα Μάκρη στε
ρείται καταλλήλου χώματος.
—Ό Τουρισμός «Ις Νέαν Μά 

κρην.

'Η Νέα Μάκρη είναι τόπος 
τουριστικός διότι είναι τό κα
λύτερον θέρετρον τής Αττικής 
καί τδ ώραιότερον χωριό τδ ό
ποιον ξεχωρίζει αμέσως άπό τά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΒΗΣΙΑΝΩΝ 

Η «ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ»

ΜΓΠΦΚΜί-ΙΣΤφ
Δυνάμει τοΰ άρθρου 12 τοΰ Καταστατικοΰ καλοΰν- 
ται απαντα τά μέλη τοΰ Συλλόγου όπως συνέλθωσιν 
τήν 3ην Νοεμβρίου 1θ57 ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 

, ΙΟην π. μ. είς τήν προβλεπομένην τακτικήν έτησίαν 
κκήν Συνέλευαιν μέ Θέματα s „ 
α) Απολογισμός του έργου τής Προσωρινής Διόι- ' 

κουσης Επιτροπής.
β) "Εγκρισις τής μέχρι τοΰδε διαχειρήσεως αυτής 

καί τοΰ Ισολογισμοΰ.
γ) Χάραξις τών νέων έπιδιώξεων τοΰ Συλλόγου 

είς τό πλαίσιον τών σκοπών αύτοϋ. .
δ) ‘Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καί 'Εξελεγ

κτικής ’Επιτροπής, '
ιακαλοΰνται τά μέλη τοΰ Συλλόγου δπως φρον

τίσουν νά παρίστανται άπαραιτήτως είς τήν άνω Γε
νικήν Συνέλευσιν. ■

Τόπος τής Γενικής Συνελεύσεως ή αίθουσα τοΰ 
Συλλόγου τών 'Εμποροΰπαλλήλων έπΙ τής όδοΰ ‘Α
γίας Φιλοθέης άριθ. 5 (παρά τόν Ιερόν Ναόν τής Μη- 
τροπόλεως ’Αθηνών).

Έν Άθήναις τή 23)9)1957 '
Ό Πρόεδρος *0 Γεν. Γραμματεύς

MIX. ΣΑΡΑΦΗΕ ANT. I ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ.— Λόγιρ τής προετοιμασίας τής Γενικής 
Συνελεύσεως κατά τόν μήνα Νοέμβριον 1957 δέν βά πραγ
ματοποιηθώ ή τακτική έκδρομή μ,ας.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ·

Π ΙΣΤΟΡΙΑ TIU ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗ?
ΤοΟ χ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

γύρω χωριά τής ’Αττικής.
Έχει ένα ωραίο σχέδιον ηό- 

λείος τό όποιον έσχάτως έπεκτεί- 
νεται κατά δύο χιλιάδας στρέμ
ματα μέ ωραία» πλατείαν αρκε
τά μεγάλην, εΰρεϊς δρόμους, &· 
ραίαν πευκόφυτον παραλίαν είς. 
τήν όποϊανέγκατεστάθησαν πολ- ' 
λες κατασκηνώσεις τοΰ Ύπουρ- 
γείοό Παιδείας, Δήμου ’Αθηνών- 
καί άλλες είς τάς οποίας παρα
θερίζουν κατ’ έτος κάπου 8 χι
λιάδες άτομα.

Τό κλίμα είναι, ίΚαυμήηο 8ιό - 
τι συνδυάζει βουνόν, θάλασσα, 
πεύκο μέ ώραία κάτακάθαρτι 
παραλία και μ,έ εξαιρετικής ποι- 
ότητος νερό. Ή Νέα Μάκρη 1- 
ξελίσσεται ραγδαίως εις μίαν ω~ 
ραίαν λουτρόπολιν*. Διά τούς &- 
ναιτέρω άναφερομένους λόγους: 
τά οικόπεδα τής Νέας Μάκρης 
έχουν ΰπεοτιμηθή πολύ. Συνε
χώς αγοράζονται άπό ξένους οίϊ 
όποιοι επισκέπτονται και θαν- 
μΐίζουν τήν Νέαν Μάκρην.

Etc Νέαν Μτίκρεν εως σήμε
ρον έχουν ο’ικοδομηθή περί τις;:

I διακόσιες βίλλες ξένων παραθε
ριστών καί εκατόν τουλάχιστον 
Νεόκτιστα σπίτια πατριωτών ' 
πλέον τών παλαιών τής Έπι,- ■ 
τροπής Άποκαταστείσεως Προσ
φύγων.

Έκτος τοτίπον υπάρχουν κο,Ι 
οι δύο Συνοικισμοί Βλαχοποιμ,ό
νων Γεροσακούλη καί Ραπεν- 
τόσης. Μονίμους κατοίκους ή> 
Νέα Μάκρη άριθμή περί τούς: 
χιλίους έξακοσίους (1600) έκτος, 
τών παραθερι,στώιν.

ΤΙ Νέα Μάκρη σήμερον έχει- 
9 παντοπωλεία, 8 καφενεία καί 
Ταβέρνες έκτος τά παραλιακά. 
’Έχει περί τά είκοσι φορτηγά 
αυτοκίνητα καί ενα λεωφορείου..

' "Εχει ένα έργοστάσιον πυρ- · 
σελάνης τδ όποιον οίκοδομήθτγ 
μέ το Σχέδιον Μάοσαλ τό 1954,, 
καί παράγει μονωτήρας, ηλεκ
τρικές ασφάλειες καί ά'λλα ηλε
κτρικά είδη, είναι δέ τδ καλύ
τερον τών Βαλκανίων εις τό εί
δος του, Τοϋτο απασχολεί περί 
τού; εκατόν πενήντα εργατοτε- . 
χνίτας ώς επί τό πλεϊστον ξέ
νους. Τό εργοστάσιου ανήκει είς 
τόν κ. Τριανταφυλλόπουλον Χα
ρίλαον.
■—Τό Λιμάνι. ’ ■

Τή Αποκλειστική ιιερίμνη τών 
Νεομακρηνών καί δι’ ερανικής · 
είσφορδς κατόπιν διορισμού προ
σωρινής Λιμενικής Επιτροπής e~ 
γίνε ή έκσκαφή ’ τής παραλίας: 
εΐς έ'κτασιν δύο χιλιάδων τετρα
γωνικών μέτρων περίπου καϊ 
βάθους δύο μέτρων, έν είδημι- 
Ίίροϋ λιμενίσκου, διά νά τόν χρη- 
σίμοποιόϋν οί’ψαρόβαρκε τής 
ριφερείας’καΐνά,'έχομε πάντα ψρω 
οηο ψάρι. ’Επειδή δμωςτάρεύ- 
ματα τής θάλασσας τδ έγέμι- ;
ζαν μέ άλμην καί φύκια ή Koi- I
νότης κατεσκεύασε ένα λιμενο- I
βραχίονα πού τοιοτοτρόπως προ- j
στατβύει τδν Λιμενίσκον. Δυβτυ- j
χώς τό Κράτος παρά τάς Ινερ- ’
γείας μας καί τάς παρακλήσεις; :
δέν μάς έβοήθησεν διά νά τό α- . '
ποτελειώσουμε καί παραμένει ή- :
μιτελές. , ' j

Αιιτή είναι ή σημερινή είκών ·: 
τής ωραίας Νέας Μάκρης ή ί>- 
ποια έχει τήν τιμήν νά (ριλοξΐ:- 
νή πολλές καί εξέχουσες προσα·- ; 
πικότητες τής επιστήμης τών 
γραμμάτων καί τών τεχνών καί 
νά βλέπη διαρκώς αυξανόμενους 
τούς θαυμαστά; καί τους φίλους : 
της. .
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: 'Ή «ρώτηι Γβνιχί) SwiMwig των μ.ίίω'»" τοΰ Σχ»λ- 
λόγου τών άπανταχοΰ Μακρηνών καί Λιβησιανών ή «ΤεΆ- 
μησσός» Αποστέλλει θερμών Αδελφικόν χαιρετισμόν πρός 
δλους τούς Μακρηνούς και Λιβησιανούς δνδρας καί γυ 
ναϊκας, τά τέκνα αύτών καί τάς οίκογενείας των, όπου- 
δήποτε καί άν κατοικούν.

Στρέφει τήν σκέψιν έντός τής Ελλάδος άπό τάάκρό- 
τατα σημεία τοΰ Ελληνικού Βορρά μέχρι τής Κρήτης είς 
τάς πόλεις καί τά χωριά δπου έγκατεστάδησαν συμπο- 
λΐται. Καί τούς εύχαριστεϊ διά τόν θερμόν ένθουσιασμόν 
μέ τόν όποιον ύπεδέχθησαν τήν προσπάθειαν τοΰ Συλλό
γου. ’Ενθυμείται, μέ συγκίνησιν τούς συμπολίτας οί ό
ποιοι έκτός τής ’Ελλάδα. Εγκατεσπαρμένοι <1ς δλατάση
μεία τής γης, βΐς δλα τά ’Έθνη καί τάς ‘Ηπείρους Αγω
νίζονται τόν Αγώνα τόν καλόν καί διατηροΰν ύψι 
δνομα τής Πατρίδος.

Καλεΐ δλους μαζί μέ μίαν κοινήν προσπάθειαν νά φρον
τίσουν δ καθείς είς τόν κύκλον του καί Ανάλογα μέ τάς 
δυνάμεις του διά τήν διάδοσιν τών σκοπών τοΰ Συλλό
γου καί τήν έπιτυχίαν των έπιδιώξεών ίου μή φειδόμε- 
νοι ούδεμιάε ύλικής θυσίας. ·

Παρακαλεϊ δλας τάς Κοινότητας, τάς Ενώσεις, τούς 
Συλλόγους καί τά παντός είδους Σωματεία Μακρηνών 
καί Λιβησιανών νά ένώσουν τάς προσπαθείας των διά 
τήν εύόδωσιν τών Ιερών αύτών σκοπών.

B.w»pe|S>«M.«Sweii ·κόινεα.5 δ-e». lepibv Μργον τοΰ Συλ
Χάνου τόν Bwolav ηύλογήθη κατά τήν ιφώτην αύτοΰ έμ- 
φ·<Ααι>. ύπό ϊής ΈΚΠληΟίοΕς βά άχβή όϋωσβήποτε είς π€« 
ρας καί δτι τά μέλη τοΰ Συλλόγου πιστά etc, τό Καταστα
τικόν του θά καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν διά νά φα
νούν Αντάξια τών μεγάλων παραδόσεων καί τών Ιερών 
παρακαταθηκών τοΰ Λιβησίου καί τής Μάκρης.

ft:

ΑΛ Η

Πολλοί συμπατριώτου, κυρίως έπαγγβλματίαι μάς παρεκάλεσαν 
να γράψουμε μερικάς λέξεις διά την έλλειψιν αλληλεγγύης πού 
παρατηρεϊται είς τάς μεταξύ μας σχέσεις. ‘Αφορμήν έπίβιΐξ μάς 
δίδει καί σχετική έπιστολή έκλεκτοδ συμπολίτου μας. θά ήβέλα- 
με λοιπόν νά κάνωμε δύο συστάσεις. Μίαν πρός δλους γενικώς 
τούς συμπολίτας μας καί νά τούς παρακαλέσωμε νά Αναπτύξουν 
Saov είναι δυνατόν τήν Αλληλεγγύην βΐς δλας τάς έπαγγελμα- 
τικάς, κοινωνικά; καί λοιπάς έκδηλώσεις των.Άς βοηθήσωμε τούς 
δικούς μας άνβρώπους διά νά προοδεύσουν, ώστε έν δεδομένη 
στιγμή νά ήμποροΰμε νά ζητήσωμε καί ήμεϊς βοήδειαν Απ’ αύτούς. 
’Αλλά καί δευτέραν σύστασιν πρός τούς πάαης φύσεως έπαγγελ- 
ματίας συμπολίτας νά φανούν έξυπηρετικοί, προσεκτικοί καί νά 
περιποιούνται όσον ήμποροδν περισσότερον τούς συμπολίτας. 
"Έτσι 8ά ίχουν τό δικαίωμα νά τούς ζητούν προτίμησιν καί ύπο- 
ατήριξιν.

<Υί ΚίΝΗΤΙΚΑί ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ .'’’'ΜΠΑΓΡΙΟΕΏ!· 
ΥΠΟ ΟΛΗΝ ΤΗΝ < Α,ΜΧιόΑ ΚΑι ΕεΟΠΤ-ΙΚΈ'

:ες

*Η προθυμία, δ ζήλος καϊ ή 
ή άμεσος δρδαι,ς τήν οποίαν ά- 
νέλαβον αί γυναίκες—κυρίες καϊ 
δεσποινίδες τοΰ Συλλόγου μας 
—είναι Αξιέπαινοι. Έντδς συν- 
τομωτάτου χρονικού διαστήμα
τος τά νεοϊδρυθέντα τμήματα, 
τρ Φιλανθρωπικόν και τό Καλ
λιτεχνικόν ήρχισαν τό εργον των 
και ή ίιπόδοσίς του ηροβλέπεται 
λαμπρά, θεωροϋμεν ΰποχρέω- 
σίν μας νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως 
τήν συμβολήν τής Σεβαστής δε- 
σποίνης και μεγάλης ευεργέτι- 
δος κ. Ευαγγελίας Βασιλειάδου, 
ή οποία άνέλαβε τήν προεδρίαν 
τών τμημάτων τούτων καί νπδ 
τάς οδηγίας τάς οποίας θά βα- 
Moow άδφαλωξ εις τήν επιτυ
χίαν.

|Ή Ε '

I Ή έπιτυχία τής Γενικής Συνε
λεύσεως — πρώτης δμαδικής έμ- 
φανίσεως τοΟ Συλλόγου μας—εί
ναι πανβομολογουμένη. Ή ίδπρί- 
πεια, ή εδγένεια, ή προσεκτική 
Ακρόασις τών δμιλητών καί ή κα- 
τανυκτική σιωπή έκαμαν έξαιρε- 
τική έντύπωσιν. Συγχαίρομεν τούς 
Αγαπητούς συμπολίτας διά τδ ά- 
νώτερον ήθος τδ όποιον Απέδει
ξαν. Δέν δπάρχει καμμία Αμφιβο
λία πλέον δτι μέ τοιούτου είδους 
έμψυχον ύλικδν ό Σύλλογος 0ά 
κάμη θαύματα.

Διαβάζετε καί διαδίδετε 
τήν μοναδικήν έφημερί- 
δα μ »

Έν Λευκωσία τη 25)10)1957
Κύριον,

Αντώνιον I. Πετρόγλου, 
ρί.ος ώρ,β. 21

Αγαπητέ κύριε,
Μέ πολλήν συγκίνησιν έλαβον 

καί άνέγνωσα τά 3 φύλλα τής Α
γαπητής «Μάκρης» ύπ' άριθ. 3, 5 
καί 6 τά όποια μοϋ έατάλησαν διά 
τοΟ φιλτάτου κ. Αλεξάνδρου ’Αλ
ιάδα,

‘Όλαι αί παιδικαί μου καί νεα
νικού Αναμνήσεις έπανήλθον είς 
τόν νοΟν μου και άναγινώσκων τά 
διάφορα νέα τά δημοσιευόμενα 
νομίζω β« εόρίσκομαι έκεΐ.

Ή ώνάμνησις καί όιαιώνισις τών 
πατρίων εϊναι άξία πόσης Οπο- 
στηρίξεως καί μέ εΰχαρίστησίν μου 
στέλλω ύμΐν 3.000 μίλς διά έπι- 
ταγής τής Τραπέζης Κύπρου ύπ' 
άρι8. 92543 τάς όποίας παρακαλώ 
νά θεωρήσητε ώς συνδρομήν μου 
μέχρι τής 31.12.1958, έάν δ* έπι- 
ζήσω θά συνεχίσω καί μετά τήν 
1.1.1959.

Μέ τάς εύχάς μου είς εύόδωσιν 
τής προσπάθειας σας είς διαιώνι
σήν καί στερέωσιν τών πατρίων. 
ΔιατελΩ μετ* άπειρου έκτιμήσεως,

Ν. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ 
(Δικηγόρος)

Έν Μελβούρνη τή 12 - 11 - 1957 
Άξιότιμον Διεύθυνσιν 

Έφημερίδος «Η ΜΑΚΡΗ»
ΕΙς 'Αθήνας 

Κύριε Διευθυντή,
Απερίγραπτος είναι ή συγκίνη- 

σίς μου, δταν άπό χθές, διάβασα 
τήν δλως τυχαίως, περιελθοΰσαν 
είς χειρας μου έφημερίδα σας 
«Η ΜΑΚΡΗ» καί σπεύδω νά σας 
ώπευθύνω τήν παρούσαν μας, μέ 
τήν θερμοτάτην παράκλησιν, δπως 
μέ έγγράψητε μέλος καί συνδρο
μητήν τής «Μάκρης», άποστέλλον- 
τές μου τήν έφηιιερίδα μηνιαίος, 
καί λ)σμόν, τόσον διά τήνέτησίαν 
συνδρομήν μου, δσον καί τά δι
καιώματα διά τήν έγγραφήν μου 
ώς μέλους τοΟ Συλλόγου.

Τόν σκοπόν τοΟ λαμπρού έρ
γου σας πληρέστατα έγκρίνω καί 
συγχαίρω πάντας τούς συντελοΰν- 
τας είς τήν πρόοδον τοΰ σκοπού 
σας.

Ποιος Μακρηνός, δέν θά σας 
βοηθήση βΐς τό έργον σας ; Πάσα 
πράγματα δέν βώ έπανέλθουν, βΙς 
τήν άπό τόσας ταλαιπωρίας καί 
τόσα βάσανα, άποκαμωθήσαν μνή

μην μας, δταν έστω καί άπαξ τοΰ 
μηνόζ διαβάζομεν κάτι τι, γιά τό 
μέρος πού πρωτόδαμε τό φώς, κι* 
Εξαφνα ui& θεομηνία, μ&ς έσκάρ- 
πισε σ' ολά τά μέρη τής σφαίρας, 
κι’ έχασε ή μάννα τό παιδί, καί 
τό παιδί τή Μάνα ;

Μή σας σταματήση καμιά δύνα- 
μις άξιότιμοι Κύριοι, καί πολύ 
σύντομα, εύχομαι οΐ κόποι σας νά 
στεφθοΟν άπό έπιτυχίαν έκ μέρους 
μου ώς βέρος Μακρηνός, θά φρον
τίσω νά συστήσω τήν ΜΑΚΡΗ, 
σ’ δποιον πατριώτη μας πλησιά
σω.

Καί γίνομαι τόρα αύτοσύστατος 
βΐς ύμας. ’Αφήκα τήν λατρεμμένη 
μου πατρίδα στό 1910. Είχα ύπη 
ρετήση στό Σχολείο ώς παιδονό- 
μος καί γαλλοδιδάσκαλος, Μνα έ
τος, καί κατόπιν άνεχώρησα γιά 
τή Σμύρνη πλησίον τοΰ Αειμνή
στου θείου μου, Βασιλείου Μου
σαίου, τοΰ όποίου τυγχάνω άνε- 
ψιός έπ’ άδελφή.

Είμαι υίός τοΰ μακαρίτου Κυ
ριάκου Σαράφη, καί ΕΙρήνης Σα
ράφη, τό γένος Μουσαίου.

Εόρίσκομαι άπό 27ετίας είς Αυ
στραλία καί άφ’ δτου διάβασα τό 
Αγαπημένο φΰλλο σας νομίζω δτι 
βρίσκομαι στήν λατρεμένη μας Μά
κρη καί τό δροσερό Λιβήσι, λησμό
νησα έστω καί πρός στιγμήν, κά
θε πίκρα καί δηλητήριο πού μδς 
ποτίζει ή ζενητειά καθημερινώς.

Λοιπόν αύτή τή χαρά θέλω νά 
τήν έχω κάθε μήνα, διαβάζοντας 
τήν Μάκρη καί σας παρακαλώ, τα- 
χυδρομήσατέ μου τό φΰλλο καί 
τό θέλω -Αεροπορικώς, Αδιαφορών 
γιά τά ταχυδρομικά, τά όποϊα θά 
σας ίμβάσω μέ τήν συνδρομήν μου, 
μόλις μοΰ στείλετε τόν λογαρια
σμόν μου.

Άναμένων, διατελώ μετά βαθυ- 
τάτης έκτιμήσεως.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΡΑΦΗΣ

Έν Πειραιεΐ τή 8)11)57
Πρός τά μέλη τοΰ Συλλόγου 

Μακρηνών καί Λιβησιανών στέλ
νω τούς έγκαρδίους μου χαιρετι
σμούς. Σας συγχαίρω διά τόν Α
γώνα τόν όποιον άνελάβατε διά 
νά μάθουν τά παιδιά μας καί τά 
έγγόνια μας καί έμεϊς οΐ μεγάλοι 
νά νοσταλγούμε τήν Πατρίδα μας. 
Γιατί δν καί έχουμε κάνει άλλη 
Πατρίδα ή ψυχή μας φτερουγίζει 
στόν τόπο πού πρωτοείδαμε τό 
φώς.

ΧΡΥΣΗ Γ. ΚΟΤΗ
(Τό γένος Νικ. Στενού)

Έν Σανδάλι τή 3-8-57 :
Πρός τόνΣύλλογον >

Μακρηνών καί Λφησίανών 
τ ' Έίς * Αβήνοις.

‘Αγαπητοί μου συμπατριώται
Μέ μεγάλην μου χαράν διάβα

σα τά τρία φύλλα τής έφημερίδος 
«Μάκρη» πού μοΰ έσιείλατβ. Δά
κρυα χαράς έπλημμύρισαν τά μά
τια μου μόλις άνοιξα καί τή διά
βασα. Τό μυαλό μου γύρισε ά- 
στρσπιαία στήν πολυαγαπημένη 
μας Μάκρη έκ τής όποίας κατά
γομαι. Έπί ώραν ολόκληρον πα· 
ρετήρουν τήν φωτογραφίαν τής 
Μάκρης (τήν όποιαν θά διαφυλ- 
λάξω γιά νά τήν έχω ώς ένθύμιον) 
κσ| ένθυμοΟμαι τά χρόνια ιτοό I- 
ζησα σ' αύτήν και προσπαθούσα 
νά ξεχωρήοω τό σπίτι μου είς τί> 
κέντρον περίπου τής πόλεως δπου 
εύρίοκετο. Άναμιμνήσκομαι τούς 
γειτόνους μου καί δλους τέλος πάν 
των τούς γνωστούς μου πού έλτιΐ- 
ζω τώρα μέ τήν Ικδοσιν τής έφη· 
μερίδος νά άνεύρω. Δέν βρίσκω 
λόγια κατάλληλα γιά νά σας ευ
χαριστήσω καί νά σας έκφράσω 
τήν μεγάλην μου χαράν Αγαπη
τοί μου φίλοι γιά τήν έκδοσιν τής 
έφημερίδος πού έρχεται νά συμ- 
πληρώση ένα μεγάλο κενόν καθώς 
καί γιά τήν Ιδρυσιν τοΰ συλλό
γου. Δεχθείτε τά θερμότατα συγ
χαρητήριά μου καί τάς καλυτέρας 
μου εύχάς διά τήν έπιτυχίαν του 
οκοποΰ σας, παρακαλώ δέ όπως 
μέ έγγράψετε συνδρομητήν τής έ
φημερίδος καί μέλος τοΰ συλλό 
γου υπόσχομαι δέ, δτι θά είμο- 
πάντοτε είς τήν διάθεσίν σας κο 
θά έργασθώ δσον μπορώ διά τή» 
έπιτυχίαν τού συλλόγου μας. Κα 
τοικώ στό Σανδάλι Σητείας 6ν:: 
μικρό μαγευτικό καί εύπορο χω· 
ριουδάκι, έχω Αποκτήσει οικογέ
νειαν, έχω παντρέψει παιδιά, περ
νώ πολύ καλά άλλά ό νοϋς καί 
ή ψυχή μου 'έπαναφέρονται σήμε
ρον πρός τά όπίσω στήν πολυαγα- 
πημένην μας Μάκρη καί στούς ό- 
γαπητούς μου συμπατριώτας Me- 
κρηνούς καί Λιβησίους οί όποιοι 
ξαναζωντανεύουν στήν μνήμην μου 
καί ή σκέψις μου πλανδται κον
τά τους, Μέ τήν εύχήν τής τιροίι- 
δου του συλλόγου μας σας σφίγ
γω Αδελφικά τό χέρι.

Μέ πολήν άγάπην 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΥΧΟΣ

(Συνέχεια εις την 4ην αελίΒο I
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Ό κ. Βασίλειος Μεταξωτός |« 
τέλεσε τούς γώμους του μετά τής 
βυγατρύς τοΰ Βασ. Γιαμάνη έν 
Νέα Μάκρη,

—Ό κ. Ήλίας Σταμ. Πασβάγ- 
κος έτέλεσβ τούς γάμους του μετά 
τής Θυγατρός τοΟ Παύλου Παλτί- 
ρη έν Νέα Μάκρη.

—Ό κ. Μιχ. ΚαλΙτσης έτέλεσε 
τούς γάμους του μετά τής θυγσ· 
τράς της Κας Δέσποινας Μαγγίνα 
έν Ν. Μάκρη. ■ . ■
—ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟΝ '

Ή Διοικούσα επιτροπή τοΰ 'πο
δοσφαιρικού δμίλοο ΝΙΚΗ Νέας 
Μάκρης-Αιγάλεω, θέωρεΐ καθήκον 
της, βπ«ς έκφψάση τάςθερμώς της 
ευχαριστίας πρός τόν Πρόεδρον 
καί Διοικητικόν Συμβούλιων τοΰ 
ΠροσφυγικοΟ συλλόγου Νέας Μά
κρης Αιγάλεω διά τήν δωρεάν ένός 
Λαβάρου.
—ΕΟΡΤΑΙ

— ΕΙς τόν έορτάζοντα συμπολί
την μας ‘Αρχηγόν τής Ε.Π.Ε.Κ. 
κ. Σάββαν Παπαπολίτην εόχόμε- 
θα παν ποθητόν.

— ΕΙς τόν έορτάζοντα έκλεκτόν 
συνεργάτην μάς κ. Σάββαν Πα- 
σχαλίδην εύχόμεθα χρόνια πολ
λά.

— ΕΙς τούς εορτάζοντας έν Ά- 
θήναις συμπολίτας, Σάββαν Γρη- 
γοριάδην, Σάββαν Μαυρϊκον,Σάβ
βαν Παυλίδην, Σάββαν Σπυρόπου- 
λον, εύχόμεθα χρόνια πολλά.

— Είς τό έορτάσαν ζεύγος Μαύ
ρης καί Παναγιώτου Γιαγκιλίτση 
θερμώς εύχάς.

— ΕΙς τούς έορτάσαντας κ. Μαί- 
ρη Παπαδουλή, δίδα Δέσποινα Νι
κήτα Γεωργα, κ. Στέλιον Μαρα- 
τσίναν, Στέλιον Πετρίδην καί Στέ
λιον Μπιτακον χρόνια πολλά.

νΐ|ν«Χϊς συμπολίτας· μας 'ii,ftp Τϊι-'ι μέΒά'Ν' ...".....
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Τής συνεργατικός μας κ. Μαίρης Γιαγκιλίτση

: Στο κύριο άρθρο τής εφημε
ρίδας «Μάκρη», π«ΰ αναπτύσ
σει τις απόψεις, γιά τις αρχαιρε
σίες τοϋ σωματβίου, τήν προσο
χή μου τράβηξε ή σχετική παρά
γραφος διά τάς υποχρεώσεις πού 
βαρύνουν τις γυναίκες μέλη τοϋ 
Συλλόγου.

Είμαι υποχρεωμένη νά συγ
χαρώ τον άρθρογράφον, δ οποίος 
σαλπίζει- με τά Επιχειρήματα του 
τδ προσκλητήριον στις γυναίκες 
διά τήν ενεργόν άναμιξίν τους.

Τδ θαυμάσιο αύτο άρθρο κα
ταλήγει μέ τήν εκκλησιν τής έ- 
νιόσεως τών δυνάμεων διά τήν 
επιτυχίαν. Άλλα διά νά έπιδειχ- 
θή καί νά Ιπιτευχθή ή δύναμις 
καί νά πρόκυψη ή ποθητή επι
τυχία χρειάζεται καί ένας άλλος 
παράγων ή προπαγάνδα διά τήν 
συγκέντρωσιν τώνΜακρηνών καί 
Αιβησιανών γυναικών καί αί 
προσοδοφόροι εκδηλώσεις, διά 
τήν τόνωσιν των οικονομικών 
τοϋ σωματείου. Φιλανθρωπικοί 
χειρονομίαι καί καλλιτεχνικοί ε
πιδείξεις δέν μπορούννάσταθοΰν 
αν δέν υπάρχει άνθηρός οικο
νομικός παράγων. Και ό οικονο
μικός ποράγαίν βασικήν προϋπό 
θβσιν έχει τήν άγάπηΐ' πρός τό 
κοινωφελές έ'ργον μέ τό δόγμα 
«ένας δι’ δλους κι" δλοι δι’ ένα».

Νά, λοιπόν, <5 ρόλος τών γυ
ναικών αί όποΐαι πρέπει νά έ- 
βγουν στο προσκήνιον τής δρά· 
σεως, καί νά έπιδείξουν τδ προ
παγανδιστικόν δαιμόνων των. 
“Ας μή λησμονοϋμεν οτι τό Ευ
αγγέλιο» τήν πρώτην έμφάνισίν 
τοΰ Σωτήρος Ίησοϋ Χριστοί 
τήν αναφέρει στήν γυναίκα ή

κον ΠατιατιολΙτην, Νικόλαόν Βο- 
σίλογλου, Νικόλαον Καλαφάτην, 
Νικόλαον Κάκον, Νικόλαον Λαζα- 
οίδην, Νικόλαον Ροδίτην, Νικόλαον 
Τσίλλερ, Νίκον Νικόδημον Νικό
λαον Τσοτιανέλην χρόνια πολλά;

— ΕΙςτοός έορτάζοντας έν Πει- 
ραιεϊ- συμπολίτας κ.κ. Νικόλαον 
Άγριον, Νικόλαον ’Αντωνίου, Νί
κον ’ Αναστασιάδην,Νικόλαον Βαλ- 
σάμην, Νίκον Κονδύλην, Νικόλαον 
Κυπραΐον, Νικόλαον Παπαβασι- 
λείου, Νικόλαον Πεκτεσίδην, Μι- 
κόλπον Σαρρήν, Νικόλαον Χατζή- 
πανηγύρην θερμώς εύχάς.

— ΕΙς τούς έορτάζοντας συμπο
λίτας μας κ.κ. Σάββαν Τοιλάβην, 
Σάββαν Μαστροβασίλην και Νικό
λαον Τσιέρον έν Άμφίσση, Σάβ
βαν Παπαποστόλου, Νικόλαον Σο- 
λοΟκον, ΚαΙτη Βογιατζόγλου καί 
Νικόλαον Μανέν έν θεσ)κη, Σάβ
βαν Πσπαποστόλοο ένθήβαις,Σάβ
βαν Χατζησεβαστόν, Νικόλαον 
Χατζηνικήταν, Νικόλαον Κάλλιαν, 
Νικόλαον Άντωνοΰ έν Ίεραπέτρα- 
Κρήτης, Νίκον Άραπατζόγλου είς 
Μπογιάτι, Νίκον Κούρτην είς Σκυ- 
Λογκχννη, Νικόλαον θ. Χατζηκυ
ριάκου είς Ρόδον, Σάββαν Αύγε- 
ρινόν είς Πάτμον, Νικόλαον Κον- 
τούλαν, Σάββαν Στρογγύλην είς

Ν. Λιβήσιον, χρόνια πολλά.
Είς τούς (ν Νέα Μάκρη συμπο

λίτας μας κ.κ. Νικόλαον Καρα- 
γεωργίου, Νικόλαον Κούρτην, Νι
κόλαον Καραγιάννην, Νικόλαον 
Κατσικόττοολον, Νικόλαον Έμεήν, 
Νικόλαον Καραγιάνην. Νικόλαον 
Παλτίραν, Σάββαν Τσιλάβπν, Νι
κόλαον Καραβασίλην, χρόνια πολ
λά.

Είς τούς έορτάζοντας συμπολί
τας μας ΣτιΟρον Μαρατσίναν, ’Ε
λευθέριον Κούρτην καί ’Ελευθέ
ριον Νικολάου, Ελευθερίαν Μπα- 
τζακδ, χρόνια πολλά..

όποια πρώτη ήξιώθη νά τόν 
ίδή μετά τήν έγερσιν καί έλαβε 
τήν υποθήκην, γιά να πή τοΐς 
μαθηταΐς καί τφ Πέτρφ τό εύ- 
χάριστον γεγονός.

Λοιπόν βεβαιωθείτε δτι μόνον 
τό γυναικεΐον δαιμόνων είναι 
εκείνο που θά έξαπλώση τους 
δεσμούς τής Ινώσεως κάί τής 
δράσεως.

Χρειάζεται λοιπόν παραλλή
λους πρός τό διοικητικόν συμβού
λων, νά ύπαρξη μία μόνιμος ε
πιτροπή κυριών υπό υπεύθυνον 
γυναικείο μέλος τό όποιο θά ά- 
ναλάβη τήν δργάνιυσιν καί τόν 
συντονισμόν τής εμφανίσεως τών 
γυναικών. .

ΕίναιΕπιτυχέστατη ή εκλογή, 
τήν όποίαν έπληροφορήθην τής 
εξαίρετου δεσποίνης Κας Ευαγ
γελίας Βασιλειάδου, ή οποίο ε- 
τέθη επί κεφαλής τοΰ γυναικείου 
τμήματος. Είναι ανάγκη νά γί
νουν συγκεντροόσεις συνεστιάσε- 
ως συναδελφοόσεως, δκδρομαί, ε
τήσια πανήγυρις, ψιλανθρωπικαί 
έορταί, έρανοι, λαχεία, αγοραί, 
διότι δλα αυτά είναι ζητήματα 
πού εμπίπτουν στον γυναικεΐον 
τομέα τής δράσεως.

Είμαι βεβαία πώς ή θανμα- 
σία αυτή Μακρηνή δργάνωσις μέ 
τήν γνωστήν είς δλους μας ΙΙρό- 
εδρον κ. Ευαγγελία Βασιλειάδου 
αν βοηθηθή καί από άλλες κυ
ρίες και δίδες Μακρηνές καί Λι- 
βησιανές μέ φανατισμόν καί ε
πιμονήν θά επιτυχή καί πρέπει 
νά επιτυχή, γιατί ή Μακρηνή γυ
ναίκα νομίζω δέν υστερεί που
θενά, πρέπει νά άξιοποιηθή καί 
νά καταστή παράγων και βυνδε-
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.Τήν 15ην Νοιμορίοο 1951 ;|- 
μέραν Παρασκευήν καί ώραν 8 
μ.μ. συνελθόν είς τήνπρώτην αύ- 
τού συνεδρίασήν τό νέον Δ.Σ. τοΟ 
Συλλόγου προέβη είς τήν έκλο- 
γήν τών έκπροσώπων' αδτοΟ ώς 
ακολούθως: Πρόεδρος δ κ. Μιχ. 
Β. Σαράφης, Άν)δρος δ κ. ΠαΟ- 
λος Χρ. Παπαδουλής, Γεν. Γραμ-: 
ματειις δ κ. Αντώνιος I. Πετρό*. 
γλου καί. ταμίας δ κ. Μιχ. Βασ. 
Τσίλλερ. Έπίσης τό Διοικητι
κόν Συμβούλων πρός καταμερι
σμόν τής εργασίας κατένειμε είς 
μέλη του τά Ιξής υπεύθυνα καθή
κοντα διόρισαν τους κάτωθι ί®ό- 
ρους: Τόν κ. ’Αντώνιον Παπαθα
νασίου Έφορον τοΟ Φιλανθρωπι
κού τμήματος, τδν κ. Μιχ. Βασι- 
λειάδην έφορον τού καλλιτεχνικοί} 

| τμήματος, τους κ.κ. Αδαμάντιον 
Σκυφτόν καί Αύγερινδν Κώτσο- 
γλου Εφόρους ’Εκδρομών καί τδν 
κ. Κων)νον Γεωργάν έφορον τε
λετών καί έορτων.

Βαρέθηκα Μητέρα νά ράβω νά 
κεντώ 

καί θά τά παρατήσω νά πάω νά 
παντρευτώ,

Βάστα κόρη μου βάστα ακόμα μιά 
χρονιά 

καί θε νά σε παντρέψω στις Σύ
μης τά χωριά.

Δέν θέλω άπό τήν Σύμη ούτε άπδ 
τά χωριά 

Μόνον άπδ τδ Αιβήσι πδχει δ-

EiiotvveXia Βαμβακα τό °γ£- . *r-v tWE» J -

TlHVAra ΛΑΪΚΟΝ
HV!i> 1ΥΛΛΟΓΟΝ
Ή πρώτη Γενική Συνέλευσις 

τοΰ Συλλόγου μας συνέστησε δι’ 
άποφάσεώς της, δύο τμήματα γυ
ναικών βίς τδν Σύλλογον τό Φι
λανθρωπικόν καί τό Καλλιτεχνι
κόν τμήμα. Διώρισε δέ ’Επιτρο
πές αί δποΐαι άνέλαβον τήν δρ· 
γάνωσιν τών τμημάτων τούτων 
έν συνεννοήσει καί μετά τών υ

πολοίπων μή παρισταμένων γυ
ναικών συμπολίτιδων μας.

Τδ σπόυδαιότερον είναι δτ-ι τά 
τμήματα αυτά άνέλαβον άμεσον 
δράσιν. Όργανώθησαν δύο συγ
κεντρώσεις είς τάς οικίας τής 
Κας Εύαγ. Βασιλειάδου καί Δ)1· 
δος Δεσπ. Πετρόγλου καί άπεφα- 
σίσθη έκτδς τών άλλων διά τόν 
πορισμδν χρημάτων πρός διανο
μήν είς τούς άπόρους συμπολίτας 
μας νά δοθή τέϊον είς τάς αίθου
σας τοΰ ΑΙΡΟΙΙΟΑ - ΙΙΑΑΑΣ 
τήν Κυριακήν 8ην Δεκεμβρίου 
1957 5 -10 μ.μ. Έλπίζομεν δτι 
τδ ένδιαφέρον καί ή συμμετοχή 
τών συμπολιτών μας μετά τών οι
κογενειών των καί τών φίλων των 
θά είναι τοιαύτη, ώστε νά τονω- 
θή άφ’ ένός μέν ή προθυμία τών 
κυριών καί δεσποινίδων δΤ άλλας 
καλυτέρας Ιπιτβύξεις, άλλά άφ’ 
έτέρου νά τούς δοθοϋν τά μέσα, 
ώστε νά’έπιτελέσουν τό φιλανθρω
πικόν αύτών Ιργον.

τικός κρίκος μεταξύ μας. “Ας 
τονίσωμεν λοιπόν τό γυναικείο 
δαιμόνιον τής προπαγάνδας και 
τότε μόνον θά έχωμεν ζωντανήν 
δργάνωσιν τήν οποίαν θά καμα 
ρώνουν δλοι.

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ'

Τόποι νοσταλγίας

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
■· Li-'ζ Τοΰ οονβργάτον:μβς ΣΤΕΦ. ΠΑΕΧΑΛ,ΐΔΟ’Ι

«θί«» νί βοϋ xgsosEm, κι’
ζβίμβί Slo βν.χί§ νά οώσω 

Xlltef yogis > δ·' να σαν
■ . ' τά fswXsjgraoo»

Mi stii μΐγάλη ηλη@ωμή, λο4 
(·β·ίΙαί νά οοΐί κάνω, 

«Τνα»,' οτό χΰμα σον μιί μί' 
ι (ga να «εθάνο».

[Άπδ τό ποίημα ΠΡΟΣΕΥΧΗ, 
τοΰ Γβαιργίου Αθήνα}

“Ας άνεβούμε καί πάλιν στδ 
γοργόφτερο άρμα τής μάγισσας 
φαντασίας γιά νά κάμουμε τάξει- 
δι πρός τΙς δαντελωτές άκρογια- 
λιές τής’Ιωνίας κι’ άς δοϋμε στά 
πεταχτά, σάν σέ δπνοφαντασία, 
τόν Ελληνισμό πώς ζοΟσε, προ 
τοΰ ξεριζωθεί κα' φοτευθεί στήν 
μητρόπολί της τήν αιώνια Ελλά
δα.

“Ας είσχωρήσωμε στις άνθισμά- 
τες πολιτείες καί τις κωμοπόλεις 
στά 6άβη τής Μ. ’Ασίας, δπου 
ζοΟσεν δ Ελληνικός πληθυσμός 
καί φύλαγε, σάν κόρη όφθαλμοΰ, 
τις Ελληνοχριστιανικές του πα
ραδόσεις, στηριγμένες πάνω στό 
τρίποδο βάθρο τών αθανάτων ιδα
νικών του: Τήν θρησκεία, τήν 
Πατρίδα, τήν ΟΙκογένεια!

«Τής Γαλιλαίας κρίνε σεμνέ, 
πρός τό λευκό τδ φως σου. πόσες 
φορές φτερούγισαν των ταπεινών 
οί έλπίδες !» γράφει δ Εβραίος 
ποιητής Γιοσέφ Έλιγιά, πλησιά
ζοντας μέ πνεύμα ανεπηρέαστου 
έπιστήμονα στά χριστιανικά Ιδεώ ■ 
δη.

Ναέ ί οί έλπίδες τών χριστια
νικών πληθυσμών, τών Ελλήνων 
τής 'Μ. ’Ασίας, πάντα, σέ κάθε 

>βρ·»ι<3χβι»τι*ή ·< χ ιμρτή > κιζ, έκδήλω· 
σι, φτέρούγιζαν πρός τόν ξανθό 

n-poc τα λί^νο τ^-ς τα- 
πειν^ς Βηθλεέμ, γίά νά μή 
θοΰν, νά μήν άτροφίσουν. Βαθύ 
καί ριζωμένο τδ θρησκευτικό συν
αίσθημα των Ελληνικών πληθυ
σμών, άγνά σάν τήν Παρθένο, 
λευκά σάν τά κρίνο !

Σέ κάθε θρησκευτική γιορτή, 
οί μεγαλοπρεπείς, Βυζαντινοί ρυθ- 
μοΰ, έκκλησίες, σέ πόλεις καί κω
μοπόλε ις, πλημμύριζαν άπό πυ
κνά πλήθη εύλαβών χριστιανών,

NEOMAKFIJ Λ.

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

"Ολα καλά στδ χωριό μας, άλ-1 
λά κάτι πρέπει νά έκλειψη. Έ-1 
να πράγμα τδ όποιον μάς έχει 
κυριολεκτικώς κυριαρχήσει καί 
μάς μαστίζει, είναι ή ξενομανία. 
Είναι μία κακή συνήθεια, ή ό
ποια κατά βάθος έάν σκεφτοΟμε, 
φέρνει μεγάλη καταστροφή στδ 
χωριό, μας ώς σύνολον καί είς δ- 
λες μας τΙς οικογένειες... Καί 
αύτδ Ιδίως παρατηρεΐται πολύ 
περισσότερον στις γυναίκες σέ 
κάθε τους άγορά κ.τ.λ. Ή προ- 
τίμησις αδτή ν’ άγοράζουμε άπδ 
τδν ξένο δτι δήποτε, είναι στήν 
οδσία σάν νά δίνουμε τά οικονο
μικά τής οικογένειας μας και τοΰ 
χωριοΟ μας γενικώς, νά τά μετα
φέρει στόν δικόν του τόπο, κι’ 
ϊτσι ή γενική οικονομική κατά- 
στασις δλων μας νά έλαττοΰται 
καί νά καταρρέη. Διατί λοιπόν 
νά βαδίζουμε μέ μία τέτοια τα
κτική, ή όποια μάς ζημιώνει δ· 
λους; Είναι άπαράδεκτον δταν 
βλέπει κανείς τά καταστήματα 
τοΰ χωριού του νάχουν τοΰ που
λιού τό γάλα κι* δταν έρχονται οί 
ξένοι νά πέφτουμε μέ τά μούτρα 
ν’ άγοράζουμε δτι δήποτε, έστω 
καί τά σπουπιδια τους, Δέν άνα-

Ελλήνων τήν ψυχή, πού μέ κα
τάνυξη άκρυγαν τούς έκκλησια- 
στικούς δμνους, τά τροπάρια κοί 
τά άπολύτίκια τών .γιορτών τις 
εύαγγελικές ζείδωρες περικοπής 
άπδ τά χείλη τών άντιπρασώπων 
τοΟ θεανθρώπου κι’ Ιπαιρν» π«- 

’ ρηγορϊά καί δύναμη.
«IWmow το» αταΆον ■ fva αχνμμ, 

(ενα φτοοχά Μομμάια, 
την &ga π’ Άνοιξε i Χριστός ατϊ>ν 

(ήλιο του τδ. μάτι ί»
λέγει δ μεγαλόπνοος ποιητής. τιΜ 
ποιητών μας Κ. Παλαμάς.

Χριστούγεννα καί Λαμπρή, οί 
χριστιανικοί πληθυσμοί μέ τήν 
άργυρόηχη φωνή τής καμπάνης, 
πού μέ τό τρανό της στόμα, » α
τά τήν έκφρασι ένδς ποιητοΰ, Ας 
κρυφές έλπίδες τών Χριστιανό)ν, 
λέγει στδν ούρανό, γέμιζαν α
σφυκτικά τά κλιτή καί τούς "ω- 
ναικωνΑες τών ευρύχωρων εκ
κλησιών κι’ έστελναν προσευχίς, 
ύμνους καί δεήσεις προς τήν ά- 
πέραντη κατοικία τούθεοΰ! 11 ί- 
σχα I ’Έψελναν "Αναστάσιμα :«1 
μαζί μέ τδν ποιητή μας Πολέμη 
έλεγαν κΓ έπίστευαν ατό γεγο-,ός 
δτι :
«Γό μέγα ·β·αΰμα σήμερα τήν πλάση 

(ολη μαγεύει, 
ρυϋ·μος αγάπης στις καρδιές, ιάν 

όνειρό χαϊδτύΐίΐ».
Τέτοιος ήταν ό Αγνής Χριστια

νικός πληθυσμός τής Μ. Άσιας 
στις διάφορες θρησκευτικές έκ- 
δηδώσεις του πριν μεταφυτευθεί 
άπό τδ φυτώριό του στδ μεγάλο 
κήπο τής Ελλάδος μας 1 
, ’Ασφαλώς κ$ζ σήμερα τέτοιος 
παραμένίΓ μέ ταδολά· υρησκεωτι- 

τουι auyixtcyO-i^.i.cxT'xf τ.Ά £;ΐτχ~ 
τηρεί, τά διαιωνίζει κα.1 τά κλη
ρονομεί στις έρχόμενες Ελληνι
κές γενεές, σάνΕθνικό κειμήίιιο, 
σάν ιστορική προίκα, σάν άνε«ί- 
μητο θησαυρό.

Καί τό ταξεϊδι μας έτελείωσε 
μέ τέτοιες άναμχήσεις, πούναι γιά 
τούς μεγάλους, ή βακτηρία ιοΟ 
γήρατος κατά τδν Δάντη.

ΣΤΕΦ. ΠΑΣΧΑΛ.ΙΔ.Η 1 
Δημοδιδάσκαλος

Τοΰ κ. Νικολάου Κούμτη 

φέρω άκριβώς τάς περιπτώσεις, 
καθ’ δτι α’ δλους καί σ’ δίες εί
ναι γνωστές, άλλά θίγω μόνον 
τδ ζήτημα τής άλληλεγγύης με
ταξύ τών πατριωτών, ή δποϊ» στδ 
μικρό χωριό μας πρέπει νά έκ- 
δηλωνεται καθημερινώς, δ«!>« 5 
καθείς έχουμε ανάγκην τοΟ άλλου.

Αύτδ λοιπόν τδ κακό τής ξε
νομανίας πρέπει νά έκλειψη τε
λείως άπό τδ χωριό μας, καί νά 
υποστηρίξουμε τούς δικούς μας 
άνθρώπους, διότι δποστηρίζοντες 
τόν πατριώτη υποστηρίζεις τόν 
έαυτόν σου, τδν τόπο σου, τήν 
οικογένεια σου. Εύχομαι λο.πόν 
νά τό σκεφθούμε όλοι μας καλά 
καί ν’ άλλάξωμε τακτική.

10-11-57
νικ. κουρτης:

Νέα Μάκρη

Ε1ΜΜ1Ι0ΙΙΪΗ11Η 
till tOiTH - IAN. iilCT 

'Οδός TAKH 5 — ΑΘΗΝΑό 
(Πλατεία Ψυρρή)

’Επαργυρώνονται παντός 
είδους ΚΔΘΡΞΠΤΑΙ



ΣελΙς 3η Η ΜΑΚΡΗ

Is**»·

Η ΜΑΚΡΗ,,
Μηνιαία έφημερίς των, άπαν- 
ταχού Μακρηνδν καί, Λιβη- 

σιανών.
■ ■ ■ *

ΑΘΗΝΑ I
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1857

ET0S Α·. ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ8

■Σθντάσσεται ! ζ 
ΰπό ’Επιτροπής

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ—ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : 
Αντώνιον I. Πρτρόγλου 

Σωκράτους 21 — * Αθήνας 
♦

Ύπευδυνοι κατά Νόμον : 
ΑΝΤ. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 

Δικηγόρος
Σωκράτους 21 - Τηλ. 57,658

Άθή ναι 
Τυπογραφείου 

Κίμων Ν. Χρυσοχοϋ 
"Αποδήμου 13 

Άβήναι

ΓΝΟΜΙΚΑ ΓΚΓΠΑΙΡΙΙΟΣ
.* (Άπδ τήν ούΧλογή'τοΰ 

·■ ' ’Μ. Άγγ. Γρ. ΤβακΙ'ρη)
Ποπάς ποπάν δέν Μθελεν κι’ Διά

κος κανουνάρχην.
— Τήν βτόψην δσουν κι’ άν τήν 

βράσεις ζάχαρι δέν γένιτη.'
— Τούν φρονίμουν τά πιδιά πριν 

πεινάσουν μαγειρέψουν, ■
— Κάλλια νά τά βάλεις μ’ δέκα 

• διαβόλους παρά μίαν γυναίκαν.
— Νά ξαναγίνου νύφη κι νά σί 

πιτάξου χουρόν ! !
-— Ψιλή - ψιλή βρουχή πειρνά χϊ 

τού γαδάρόυ τοΰ πιτσίνί
-—’Άσπρα μαϊδιά γιά μ,αύρις 

μέρες. ' . ή γ .
— “Οταν έσύ πείαινες ίγώ έρχό· 

μουν. '
•—Άλοίμονουν σ’ αύτδν πού λεί- 

κη άφτοΟν γάμοον του.
— Δέν είμουν φαάς άμ είμουν 

παραπουννιάρη*

ΠΡΟίΦΟΡΑί ΒΕΒΑΙΟΝ
Ό χ. Αναστάσιος Τσουβαντά- 

ρης δι’ έπ'.στολής του πρός τήν 
Γεν. Συνέλευσιν. άνεκοίνωσε δτι 
δωρίζει .βιβλία άξίας δρχ. 1000 
είς..τάς'Βιβλιοθήκας..Μάκρης καί 
Πλάτάνακίρμ ,,άνά 500 δρχ. δι* I- 
κάστην.. ! ό ζ’ό . ■

—.'Ο κ. Βασ. Χατζησωτηρίου 
έπίσης άνεκοίνωσε .· δτι δωρίζει 
δλα τά βιβλία τής βιβλιοθήκης 
του—κατά τό πλεΐστον θρησκευ
τικού περιεχομένου—είς ' τάς αύ- 
τας βιβλιοΟήκας. .·ζ.
■ —Ή κ: Σοφία. Μιχ, Τσίλλερ 
παρέδωσε .τρία βιβλία σχολικά 
διά τούς μαθητάς τού ΙΙλατανα- 
κίου. ■ ' ■

Τυπογραφεία
«ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Άκαδήμου 13 
Άθήναι

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Μεγάλοι Εώεργέται —Εύεργέται—Δωρητοί Λεβησίου - Μάκρης'

Τοΰ κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
2ος Σέργιος Πασχαλίδης

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου
Ή θλΐψις διά τόν φόνον τοΰ 

νίοϋ του ΙΙασχάλη εδωκεν εις 
τόν πολυπικραμμένον πατέρα 
τήν ψυχικήν δύναμιν νά προβή 
-είς αξιοζήλευτου καί επαινετήν 
χειρονομίαν - νά κτίση ό Σέργης 
Πασχαλίδης μέ τά τρία ΰπολει- 
φθέντα παιδιά του ευ μεγέθη 
ναόν είς τό κέντρον τής πεδινής 
«όΚκως Λ.βμ·ηοίου δνόματι 
της Μείαμοβφύσεως,,φοϋ < Σωτή- 
ήος 1< πρός Ρήμ,ην «ΔΔβικΝ ; 
σκοτωμένου υίοϋ του Πασχάλη. 
Ό ναός ούτος υπό τό δνομα ή 
'Αγία Σωτήρα έδωρήθη είς τήν 
Κοινότητα, ελειτουργεΐτο' τους 
θερινούς μήνας καί έκκλησιά- 
ζοντο και οι Μακρηνοί, πού πα· 
ρεθέριζον είς Λεβήσι.

Ή αυλή τής έκκλησίας πλα
κόστρωτος καί περιβαλλόμενη 

. υπό δένδρων εύσκίων καί τσικ- 
κουδιών έχρησιμοποιεϊτο επί 
πολλά ετη καί ως υπαίθριον 
σχολειον κατά τό θέρος.

Ή ευσέβεια τοΰ Μ. ευεργέ
του δέν περιωρίοθη εις τήν ϊ- 
δρυσιν τής ‘Αγίας Σωτήρας,άλλ’ 
«κτισεν επι τής κορυφής τοΰ 
βουνοΰ εις περίοπτον θέσιν τό 
ναΐδριον τής'Αγίας Παρασκευής. 
ΕΙς τήν θέσιν αυτήν έτελοΰντο 
δυο μεγάλοι πανηγύρεις. Ή 
πρώτη τήν β' ημέραν τοΰ Πά
σχα, δπου οί πανηγυρισταί έν 
τυμπάνοις, κυμβάλοις ευήχοις 
καί χοροΐς έώρταζον τήν χαρ- 
μόσυνον ήμέραν, απολαύοντες 
τό δλοπράσινο τοΰ κάμπου πρός 
Β. και τό γαλάζιο τής Εκτεινό
μενης θαλάσσης πρός Ν. Ή δεύ
τερα πανήγυρις έτελεϊτο εις τάς 
'26 ’Ιουλίου, έπέτειον τής μνή
μης τής Αγίας. Λίαν πρωί οί 
φίλτατοι Λεβησιανομακρηνοί α- 
νέβαινον εις τό εκκλησάκι, ή- 
κουον μέ κατάνυξιν τήν θείαν 
λειτουργίαν καί ριπιζόμενοι υπό 
τής θαλασσίας καί Απογείου αΰ- 
•ρας μετέβαινον τά μέν παιδιά 
είς τήν θάλασσαν διά κολύμβι, 
οί δέ λοιποί έπέστρεφον γεμά
τοι χαρά εις τάς οικίας των.

Πλησίον τοΰ ναΐσκου έκτισεν 
() Σέργης ανεμόμυλον έκ των 
μεγαλύτερων της περιφέρειας 
τόν οποίον εδώρησεν εις τήν 
Κοινότητα. Είς αυτόν ήθελαν οί 
κάτοικοι τών γειτονικών χωρίων 
•απαγορευόμενης τής νοθείας καί

της καταπιιτήσεως τής σειράς 
προτεραιότητος.

ΙΙλήν τών οίνωθι δωρεών, ά-! 
νώουξε τρία φρέατα, ών τό. έν · 
μόνον έφερε τό ονομά του «δ · 
ληκτρός τοΰ Σέργη». Άπ” αυτοί । 
ύδρεΰοντο οι τής πλησιόχωρου ι 
περιοχής κάτοικοι. Μέ τοιαύτας · 
κοινωφελείς πράξεις, άνωτέρας < 
των οικονομικών του δυνφτο· ί 
τήτων, έλάμπρυνβ τήν ζωήν του : 

ποιε νά 'δπερτ)φ(χνευ0"¥| 
δΓ αντάς. Το^ΜΙΡυς,,, εύγενεϊς · 

νομακρηνός εύφημότατα νά μνη- : 
μονεΰη και νά έχη ώ; ύπόδειγ- ■ 
μα τό αξιομίμητων εργον των.

’Επίσης ό Σέργιος ΙΊασχαλί 
δη; διά προσωπικής εργασίας 
τοΰ Ιδιον και τών υίών του, κα- 
τεσκεύασε δύο μεγάλας δεξαμε- 
νάς (σάριζας) μίαν είς τό κέν
τρον τοΰ δρόμου άπό Λιόησίου 
είς Μάκρην καί έτέραν ά«ό Λι- 
βησίου εις Πέλ-Τσεέζ.

Μέλη τινά τής οικογένειας 
του, παρέμειναν είς Κύπρον τών 
οποίων πολλοί έκγονοι διεκρί- 
θησαν εις τά γράμματα καί τάς 
έπιστήμας, δπως ό Νεοπτόλε
μος Πασχαλίδης και δ υΙός του 
Πασχάλης Νεοπτ. Πασχαλίδης, 
οί όποιοι άνεδείχθησαν άξαίρε- 
τοι δικηγόροι, και Γενικοί Ει
σαγγελείς Κύπρου.

3. X' Νικόλαος Λουϊζίδης 
(1856-1923. Καλλιόπη Λουϊ 
ζίδοι» (1861-1918).

Τά εύγενέστερα τέκνα τής 
εύάνδρου πατοίδος μας είναι δ 
X' Νικόλαος Λουϊζίδης και ί 
σύζυγός του Καλλιόπη. Και οί 

■ διίο ψυχαι εύγενεϊς- καρδίαι ά- 
ί ναβλύζουσαι νέκταρ των λου- 
1 λουδιών, πού έφύτευσεν καί ε- 
- καλλιέργησεν δ πνευματικός κυ- 
■ πουρός των, δ διδάσκαλος των 
■ Μ. Μουσαίος. Αυτός ήτο δ πνευ- 
’ ματικός σύμβουλος, τοΰ οποίου 

αι προτροπαι και υποδείξεις ί- 
πεΐχον θέσιν άπαραβάτων ιερών 
εντολών. Ό αγαθός σπόρος τοΰ 
καλοϋ σπορέως διδασκάλου έρ- 
ριζοβόλησεν εις τάς ψυχάς τών 
καλών μαθητών X'Νικολάου 
καί Καλλιόπης και άπέδωκε καρ
πούς εύχυμους, πού εγευθησαν 
και άπήλαυσαν ο’ι ήγαπημένοι 
συμπολϊταί των. Έπροί'Ζ,ισεν ο 
αληθής Μαικήνας τό Λεβήσι και 
τήν Μάκρην μέ σχολικά μέγαρα, 
δπου έστεγάζοντο τά Λουΐζίδεια

Άρρεναγωγεΐα καί Παρθενα
γωγεία τών δύο αδελφών πό
λεων. Άνήγειρεν ΐδίαις δαπά- 
ναις τό Τουρκικόν και Εβραϊ
κόν σχολειον Μάκρης. Έπε- 
σκεύασε τούς υδροσωλήνας τών 
έν Λεβησίφ καί Μάκρη υδρα
γωγείων Τουραπή. Άποκατέ- 
στησεν ορφανός, τάς οποίας έξ’ 
Ιδίων έπροίκισε. Δι,έθρεψε πτω
χός και άπορους οικογένειας. 
Έσπούδασε δι’ υποτροφιών αρ
κετούς νέουςμΠαοιι·!. Έλιυθε ρ( > 1 >. £ 1<ο ' ι ον V, ,< LI ,

Άπό τήν Α' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Συλλόγου. Ό διαπρε
πής συμπολίτης μας ιατρός κ. Νίκος (Κλεάνθης) ΚαραΒα- 
σίλης Πρόεδρος τής Γεν. Συνελεύσεως όμιλΟν. Παρ’ αύτφ 
ή Γραμματεύς τής Γενικής Συνελεύσεως Δικηγόρος ΔΙς 

Δέσποινα Πετρόγλου. ·
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παθανασίου, Νίκον Κωνσταν- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΑΒΟΝΕΣ&ΓΑΜΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΒΗΣΙ 
τινιδην (Χλωρόν). , : -------------------

Δεν περιωρισε την ακτινοβο-1 Τοΰ κ· Αόγβρινοΰ Πανηγόρη
λίαν τής φωτεινής ψυχής εις! ,·........... - —
τήν ιιικράν μόνον πατρίδα τουι Mi πολλήν άκρίβειαν δ φίλος · 
ΕΙχβ πάντοτε ύπ* δψιν καί τήν "Αγγελος Τσακίρης, περιέγραφε : 
Ελλάδα μας. Είς τό ’Εθνικόν ι διά τ©ν στηλών τής «Μάκρης», 
μας Πανεπιστήμιον προσέφερε περί τούς άρραβώνας καί τούς ' 
κατ’ έτος γενναία χορηγήματα, γόμους στό Λιβήσι. Γιά τήν δλο- 
Εί,ς-τούς άπελευθερωτικούς μας «λήρωσιν δμως τού. πράγματος, 
άγώνας, είς κάθε έθνικον σκο- θά μού έπιτραπή νά συμπληρώ- 
πόν καί Αγαθοεργίαν ήνοιγε τούς μερικά κενά είς τήν γενομέ- 
άκενώτους κρουνούς τής πλου- γην περιγραφήν καί κατόπιν να 
σίας ψυχής καί βαλαντίου του. προσθέσω τά γινόμενα κατά τούς 
Διά τοΰτο ή 'Ελλάς, τιμώσα τόν Αρραβώνες καί γάμους των παπ- 
γενναιόδωρον άνδρα, έτίμησεν πούδων μας, τά όποΙα δέν στε- 
και έκόσμησεν τό πλούσιο στη- ρούνται ένδιαφέροντος.
θός του μέ τόν χρυσοϋν σταυρόν I Καί πρώτον: Τήν Πέμπτην 
τοΰ Σωτήρος. Τό ’Εθνικόν μας πρδ τής Κυριακής τής στέψεως, 
κέντρον, τό Πατριαρχείον, τφ| πρόσωπα σοβαρά παραλαμβάνον· 
έδωκε τόν τίτλον τοΰ λογοθέτου. I τα τά είς χρήμα συμφωνηθέντα 
Τό Πατριαρχείον 'Ιεροσολύμων |ώς προίκα έφεραν καί παρέδιδαν 
τόν τίμιον σταυρόν τοΰ Πανα- είς τδν γαμβρόν.
γιου Τάφου καί ή γενέτειρά του Δεύτερον: Τήν παραμονήν 
ώνόμασε τδ ζεύγος Λουϊζίδου τών γάμων ή καί ένωρίτερον, συ- 
Μ. Εύεργέτας. Ή δέ Τουρκία νετάσσετο τδ προικοσύμφωνων,είς 
διά τάς πολλαπλός ευεργεσίας I τδ όποιον άνεφέροντο λεπτομε- 
είς τάς κοινότητας Λεβησίου Μά- ρβς τά προικώα τόσον είς άκίνη- 
κρης ανεξαρτήτου φυλής, έπα- τα, σπίτι ή άμπέλι, ίφ’ 8σον ύ- 
ρασημοφόρησεν αυτόν μέ τό δ- πήρχαν, είτε είς κινητά, χρη- 
νώτατον παράσημον Μετζητιέ ματα, έπιπλα, σκεύη και ρουχι- 
καί τδν ^τιτλοφόρησε Πασαν. σμόν.

Τοιαϋτα τέκνα τιμώσιν άλη-1 προικοσύμφωνα άλλοτε συ- 
θώς τήν πατρίδα. Και ό πλού- νετόσσοντο άπδ τδν ίερέα τής έ- 

’ βιος αμητός τών ευεργεσιών του νορ[αξ> ύπογραφόμενα δπ’ αύτού, 
' θά ήτο άπείρως μεγαλύτερος, 

εάν δέν έγίνετο ή Μικρασιατική 
καταστροφή. Δικαίως δθεν ειι- 
μήθησαν ζώντες καί θανόντας 
θ’ άποτίωμεν τόν δφειλόμενον | 
σεβασμόν είς τά μεγάλα αυτά 
και αθάνατα τέκνα τής πατρί
δος μας.

4 · Βασίλειος Άποστ. Βασι- 
λειάδης (1861 -1916).

’Ισάξιος πρός τούς ανωτέρω 
είναι καί άλλος θαλερός βλα-

Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδαν
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αοηναι

τών μαρτύρων, τού προικοδότου 
καί τοΟ προικολήπτου. Ήρχιζαν 
ιέ τήν φράσιν : «Είς τδ δνομα 
τής 'Αγίας καί όμοουσίου καί 
ζωοποιού καί άδιαιρέτου Τριά
δας», Άργότερον έπεκράτησε διά 
τδ έπισημότερον νά συντάσσων- 
ται ένώπιον τής Δημογεροντίας.

Τρίτον. Τδ ίθιμον νά τοπο
θετούνται δύο ρόΒια' στδ κατώ
φλι τού σπιτιού, δταν έμπαινε 
τά νεον άνδρόγυνον καί νά σπάση 
μέ τδ πόδι τδ Ινα δ γαμβρός καί 
τό άλλο ή νύμφη, δπήρχε καί είς 
τούς άρχαίους "Ελληνας, σημείου 
εύτυχίας καί άποκτήσεω; άπογό· 
νων.

Τέταρτον. Τήν Κυριακήν, 
δταν πρδ τής στέψεως δ γαμβρός 
μέ τούς δικούς του έπήγαινε στό 
σπίτι τής νύφης καί έσωρεύοντ:· 
έξω στήν αύλή τοΰ σπιτιού της 
τά προικιά (στρώματα, χαλκώ
ματα κλπ.) άποτελούσε θέαμα 

.γραφικόν καί προκαλούσε τήν 
θυμηδίαν, δταν δοθέντος τού συν 
θήματος τά παιδάκια ίκαμν» έ
φοδον νά άρπάσουν άπό ένα μα- ■ 
ξιλάρι ή στρώμα ή χαλί, νά ιό 
μεταφέρουν στδ σπίτι τοΰ γαμ
βρού γιά νά πάρουν ώς φιλοδώ
ρημα μιά δεκάρα (μεταλλίκι).

Τδ μπαούλο μέ τδν ρουχισμόν 
τδ μετέφερε κάποια γυναίκα στήν , 
πλάτη της- ήτο σκεπασμένο yl 
μαντήλι μεταξωτό, τδ όποίον ιδ 
παρέδιδε μόνον; δταν έπαιρνε ·δ 
φιλοδώρημά της, ίνα νόμισρα: 
τών δέκα μεταλλικιών (καλοστα- 
ρι), ισοδύναμον μέ μισό φράγκο.

ΑΥΓΕΡ. ΠΑΝΗΓΎΡΗΣ
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ποϊον ^πραγματοποίησε κατορθ-ώσας 
έντ<Α δλίγόύ χρονικού διαστήματος 
νά σύνδεση τούς συμπολίτας τούς 
κατοι4ο0ντας βίς δλα τά σημεία τής 
‘Ελληνικής Πατρίδος άλλά καί δλο- 
κλήρού τής γης καί νά σκορπίση ρί
γη συγκινήσεως καί υπερηφάνειαν βΐς 
τάς κάρδίας τόσων πατριωτών. Διτ|υ- 
κρίνησεν δτι ό Σύλλογός μας δέν εί
ναι Σύλλδγος τοπικός καί δέν έπι- 
ζητεϊ νά κάταργήση κανέναν άλλον 
Σύλλογον Πατριωτών. Είναι Σύλλο
γος Παγκόσμιος καί είς^τούς κόλ
πους του περιλαμβάνει δλους τούς 
τοπικούς Συλλόγους Μακρηνών καί 
Λιβηόιανών όπουδήποτε καί έάν έ- 
δρεύουν, μέ τούς οποίους θά συνερ- 
γασθή διά τήν επιτυχίαν τοΰ μεγά- 

τούς συμπολίτας μέ ενθουσιασμόν νά 
άναλάβουν τό Γ. , 

’τών σκοπών τοΰ Συλλόγου 
αύταπάρνησιν καί πνεύμα θυσίας νά 
προσφέρουν δτι δύνανται διά τήν 
πραγματοποίησιν αύτών.Ηύχήθη κα
λήν έπιτυχίαν καί εύόδωσιν τών προ
σπαθειών δλων διαβεβαιώσας δτι ό 
Σύλλογος θά άγωνισθή καί είς τό 
τέλος θά ίπκΰχ·π τάς έπιδιώξεις 
του.

Τέλος έπρότεινε πρ'ιν ή Γεν, Συ- 
νέλευσις είσέλθει βίς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν νά έγκρίνη τήν αποστολήν 
χαιρετιστήριου ψηφίσματος πρός ό
λους τούς συμπολίτας οπουδήποτε 
τής γής καί εάν κατοικούν Άνέ· 
γνωσε δέ χαιρετισμόν ό όποιος διά 
βοής καί χειροκροτημάτων ένεκρίθη 
ύπό τής Γβν. Συνελεύσεως. (Ό χαι
ρετισμός τής Γεν. Συνελεύσεως πρός 
τούς απανταχού συμπολίτας δημο- 

. σιεύεται είς τήν α' σελίδα).
Τό τέλος τοΰ λόγου τοΰ κ. Πβ- 

τρόγλου έκάλυψαν ένθουσιώδη καί 
’ παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Μέ ίπιβ^ηηχότη^, ά|»ρ^βέ»ι,αν ; 
καί .'Φ <t >.ιηι<» ύιαμι , ιρ ;
δημοσίαν αύ«0 4γ βίόμάΤΐ ίμφβνί- · 
σιν δ ϊ·έΜογήξ μας.· ’ΚΟ *Λ* 
νΛν ώρών τής ■ ΜνβιβΑις 8ης 
Νοεμβρίου 19δ7 οί <η!|«ρλΙ»άι ήή- 
χιοαν νά κατβλαμβδνόυγ Τάς θίορις 
των βΐς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ 
Συλλόγου τών "Εμάρροΰπαλλήλων. 
Τήν 10.ΒΒ' πρβΐνήν ή βίθουοα εΐ- 
χεν ΰπερπληρωθή. Επειδή δμως τά 
μέλη τοΰ Συλλόγου έξηκολούύουν νά 
«ρχοντα», οί δέ συγκεντρωθέντες μ.β 
βύχαρίοτησιν καϊ συγκίνησιν ήρχον- 
το είς έπαφήν μεταξύ των, άπεφα- 
βίσθη ή έναρξις τών έργασιών 
τής Συνελεύσεως νά γίνη τήν 11ην 
πρωινήν.

γ.
βώς, ό Πρόεδρος τής προσωρινής 
διοικούσης Επιτροπής άνελβών επί, 
τής έδρας παρεκάλεσβ τήν Γενικήν ’ 
Συνελευοιν νά εκ) el-fl πρόεδρον δ- 
βτις θά διηύθυνε τάς έργασίας αύ- 
τής καί τόν Γραμματέα τής Συνε
λεύσεως. Ή Γενική Συνέλευσις διά 
βοής έξέλεξβν ώς Πρόεδρον αυτής 
ών διαπρεπή έν Πειραιεΐ έγκατεστη- 
μένον συμπολίτην μας Ιατρόν κ. ΝΪ 
κον (Κλεάνθην) Καραβασίλην καί 
Γραμματέα τήν Δικηγόρον Δίδα Δέ
σποινα I. Πετρόγλου οϊτινες κατέλα
βαν τάς θέσεις των έπί τής έδρας.

ΙΙρό τής εισόδου βΐς τά θέματα τής 
ήμερησίας δνατάξεως δ Πρόεδρος 
τής Γβν. Συνελεύσεως ». Ν. Καρα- 
βασίλης λαβών τόν λόγον άνεμνή- 
σθη μέ συγκίνησιν τών χαμένων Πα
τρίδων μας τής Μάκρης καί τού Αι· 
βησίου καί τών αειμνήστων προγό
νων ήμών «Ις μνήμην τών όποιων e- 
κάλεσε τήν Γενικήν Συνέλευσιν νά 
τηρήοη ενός λεπτοί) σιγήν. Μέ κατα- 
νυκτικήν πράγματι σιγήν καί εϊς μίαν 

ινητικήν πατριωτικήν έξαρσιν

Πράγματι τήν 11ην πρωινήν άκρι- 1 ίου κόινοϋ ιδανικού’ Έκάλεσε δλους

tov ελαβεν ο Πρόεδρός τής Προ- Ι5<οθ».-ν-ί\<5 -Μ.» 1Υίι.·χ- So.QCS.···φης ΰ οποίος πρνέρη είς ojQtnOw-wv 
απολογισμόν τών πρώτων έργων καϊ 
λοιπών έπιτευγμάτων τοΰ Συλλόγου

(Ό λόγος τοΰ κ. Σαράφη Λλβ(- 
ψει χώρον >ά δημοσίευσή βΐς τό ί- 
πόμενον φύλλον).

Κατόπιν έλαβεν τόν λόγον επί τοΰ 
2ου θέματος τής ημερήσιας διατά- 
ξεως ό Ταμίας της Προσωρ. Διοι- 
κήσεως δικηγόρος Βασίλειος Λα- 
ζαρίδης ό όποϊος εξέθεσε τά τής τα
μειακής καταστάσεως καί τόν Ισο
λογισμόν τής Διοικήσεως. Ή Γενι
κή Συνέλευσις ανέθεσε βίς τήν έκλε- 
γησομένην ‘Εξελεγκτικήν ‘Επιτρο
πήν νά έλέγξη καί εγκρίνει τήν δια- 
χείρισιν.

Τέλος 4πι τοΰ 3ου ήέμβτος τής η
μερήσιας διαπάξεως ήτοι τήν χάρα- 
ξιν τών νέων επιδιώξεων τοΰ Συλ
λόγου ώμίλησεν ώς εισηγητής ό κ. 
’Αντώνιος I. Πετρόγλου ό όποϊος ά- 
•ναγινώβκων β να έκαστον τ&ν άκο
πών τοΰ Συλλόγου έκ τοΰ Καταστα
τικού βξέ·Ο·βτβ βίς τήν Γεν. Συνέλευ- 
οιν τάς απόψεις του περί τοΰ τρό
που κατά τόν όποιον θά βπι,τβυχ-βή 
ή πραγματοποίησις αυτών καί είση- 
γήβτΐ διάφορα μέτρα. Ή Γενική Συ- 
νέλβυσις βνέκρινβ όμοφώνως τά προ- 
ταθέντα. Άπεφάσισεν δέ έκτος τών 
άλλων καί τήν ΐδρυσιν Φιλανθρω
πικού καί Καλλιτεχνικού τμήματος 
Κυριών καί Δεσποινίδων έκλέξασα 
ώς Πρόεδρον τών τμημάτων τούτων 
τήν κ. Ευαγγελίαν Ν. Βαοιλειβδου 
ήτις άπβδέχΆη τήν εκλογήν, μέλη δέ 
διά μέν τό Φιλανθρωπικόν τμήμα 
τάς ίςής: Μαρία Τσακώνη, Δέ
σποινα ίίροδρομίδου, Χρυσή Κόττη, 
Σοφία Τσίλλερ, Μαρίκα Τσίλλερ, 
Μαρία Παληοϋ. Κλειώ Μαρατσίνα, 
ΙΙιπίκα Κάκου, Μαρία Νικάνδρου, 
Χρυσάνθη Σαράφη. Δώρα Χατξηστα- 
ματίου, Δέσποινα Πετρόγλου, Αιλή 
Κουφολοΰκα, Δέσποινα Μεσαία. Φι- 
λίτσα Κουφολοΰκα, Ειρήνη ϊ&βμ,α- 
τουλα, Αντιγόνη Μιχαλοπούλου. Διά 
δέ τό Καλλιτεχνικόν τμήμα τάς κά
τωθι :

Δώρα Χαιζησταματίου, Λιλή Κου ·
φολοΰκα, Χρυσάνθη Σαράφη, Δέ
σποινα Πετρόγλου, Μαρία Νικάν
δρου, Φιλίτσα Κουφολοΰκα, Δέσποι
να Μεσαία καί ΕΙρήνην Σταματου- 
λα. '·

Μετ’αυτό δ κ. Ιίρόβδρος τής Γε
νικής Συνελεύσεως έκήρυξε περαιω- 
μένην τήν συζήτησιν καί έζήτησε 4- ' 
πό τήν Γενικήν Συνέλευσιν νά ΙΛέ- 
ξη ’Εφορευτικήν ‘Επιτροπήν διάτήν 
ενέργειαν τών ‘Αρχαιρεσιών. Ή Γε- ,

ΊΚ. λλόVsvxs'WI «it-κρήνων (τον «Ιίαλυκίου ΖυλλΟγου») 
άποτίσας φόρον τιμής είς τήν μνή
μην τοΰ αειμνήστου Ιερέως μέ τόν 
όποιον είχε τήν τιμήν νά σύνεργα» 
οθή.

‘Επήνεσε %ίγ» ϊβρυοιν τοΰ Συλλό
γου μας βίς τόν όποιον ηύχήθη κά- 
θβ προκοπήν και έκάλεσε τούς πάν- 
τας νά βοηθήσουν ώστε έν πνεύμα· 
τι άλληλεγγύης, βνότητος και Αμο- 
νοίας να ίπιτίϋχθή ή πραγμάτωσις 
τών σκοπών τοΰ Συλλόγου πρός τό 
καλόν τών άχαηαχοϋ σνμηολκ&ν 
μας. Τόν λόγον τού κ. Ν. Καραβα- 
σίλη έκάλυψαν παρατεταμένα καί 
ένθουσιώδη χειροκροτήματα.

Μετ' αυτόν έζήτησεν καί ελαβεν 
τόν λόγον πρό τής ήμερησίας διατά
ξει»; ό συμπολίτης μας έμπορορά- 
πτης κ. Αύγερινός Κώτσογλου δστις 
άφοϋ έξεφρασε τήν χσράν ton διά 
τήν έπιτυχή έμφάνι,σιν τοΰ Συλλό
γου et-ς τά πρώτα βήματα αύτοΰ, 4- 
τόνισβ τήν ανάγκην τής συνενώσεως 
τών προσπαθειών δ? ων τών πατριω
τών, απαραίτητον προϋπόθεσιν διά 
τήν έπιτυχίαν μας καί ηύχήθη πρόο
δον καί καλήν προκοπήν βΐς τόν 
Σύλλογον, χειροκροτηθείς θερμώς.

βΕπίστις πρό τής ήμερησίας δία- 
τάξεως ώμίλησεν ό συμπολίτης μας 
κ. Παράσχος Καπαπαϊδάκης υπό τό 
αΰτό πνεύμα ζητήσας τήν ένωσιν δ
λων etc μίαν κοινήν προσπάθειαν 
into τήν σκέπην τοΰ Σύλλογοι» μας 
χολ έξήρβ τό ΰργον αύτοΰ καταχει
ροκροτηθείς.

Κατόπιν βλαββ τόν λόγον ό συμπο
λίτης μας η, Άντιόνιος Μεσαίας ό 
όποϊος άπιτησε φόρον τιμής είς τούς 
ίδρυτάς τοΰ Συλλόγου οί όποιοι κα
τόρθωσαν εντός ολίγων μηνών νά 
επιτύχουν επιτεύγματα τά οποία τι
μούν τούς Μαχρηνο-Αιβησιανοΰς οϊ
τινες έπ’ι 35 ολόκληρα χρόνια έζων 
διεσπαρμένοι, χεορΐς επικοινωνίαν 
καί, έγκαταλελβιμένοι καί έζήτησε 
νά ένισχυθή δ Σύλλογος άπό όλους 
μέ τήν μεγαλυτέραν προθυμίαν καί 
μέ σοβαράς ύλικάς θυσίας διότι χω
ρίς θυσίας δέν δύναται νά γίνη κα
νένα άξιόλογον έργον. Ό κ. Μεσ
αίας κατεχειροκροτήθη.

Έν συνεχεία έλαββν τόν λόγον 
πρό τής ήμερησίας διατάξω? ό Γβν. 
Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου καϊ Διευ
θυντής τής «Μάκρης» κ. ‘Λντάη'ίος 
Ι· Πετρόγλου ό όποιος άνεφέρθη εις 
τδ ιστορικόν τής ίδρύσεως τοΰ Συλ
λόγου διά μαχρών, τάς δυοχολίας 
ΐάς όποιας συνήντησε είς τά πρώτα 
τα του βήματα καί τδ Ιργον το ό-

Διαβιβάζ» τούς χαιρετισμούς 
μου βiς τά έξαδέλφια μου πού μέ
νουν είς τήν ’Αμερικήν:

Είς τόν 'Ιερέα Στυλιανό Γεωρ. 
Στενό, είς τήν Παναγιώτα Γεωρ. 
Στενού σύζυγον Δημ. Κόλλια, είς 
τήν Δεσπ. Γεωρ. Στενού, είς τόν 
θεογάνην Γεωρ. Στενόν καί είς 
τήν ’Ελισάβετ Γερ. Στενού τών 
όποιων τήν σύστασι δέν έχω. 
Χρυσή Νικ. Στενού σύζυγος Γε
ωργίου Κόττη, όδός Μαραγκάκη 
ιίριβ. 3 Δραπετσώνα Πειραιεύς.

'Ομοίως ή κ. Ειρήνη Σίλιαλη 
Φίλωνος 7 ΙΙείραιβύς, ζητεί νά 
μάθη πληροφορίας περί τής είς 
Πύργον τής ’Ηλείας διαμεναύσης 
κουνιάδας της Δέσποινας Έλευθ. 
Τσαλουκάκη, τήν δποίαν δίν έ- 
πανείδεν άπό τού έτους 1922.

Τόν κ. 'Ιωάν. Ταλιαντζήν—- 
Αύστραλίαν χαιρετά ή έξαδέλφη
του Πιπίνα Στοψ. Σιτέ καί ζη- , , * ,Λ \ *. — λ » ■ » wi&T »ν>νι\ι Λ te-ί u ΥΛίΐτεΐ τήν Διεύθυνσίν του.

νική Συνέλευσις έξέλεξεν <ός ’Εφο
ρευτικήν ‘Επιτροπήν τούς 1) ’Αντώ
νιον X. Σταματίου άνώτερον ά|ια>- 
ματικόν ε.α. 2) Νικόλαον Τσίλλερ 
ιατρόν καί 3) Γεώργιον Βερούκαν 
έμπορον. Ή ‘Εφορευτική ’Επιτρο
πή άναλαβοϋσα τά καθήκοντα της έ- 
κάλεσε τούς υποψηφίους νά δηλώ
σουν τήν υποψηφιότητά των. άφοϋ 
έδήλωάησαν 13 υποψηφιότητες διά 
τόΔιοικ. Συμβούλιον καί 4 διά τήν έ- 
ξελεγκτικήν επιτροπήν έπροχώρησεν 
βΐς τήν διανομήν τών ψηφοδελτίων 
κ.λ.π, διατυπώσεις τών αρχαιρεσιών. 
Μετά τά πέρας τής ψηφοφορίας ή- 

διβξήχβτι βΐς ατμόσφαιραν άνω- 
τερότητος καί εύπρεπείας ήρχισεν 
ή διαλογή τών ψήφων. Εΰρέάησαν 
έπιτυχόντες κατά σειράν ψήφων οϊ 
κάτωθι :

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
'tow Συλλόγου. 1> ’Αντώνιος 1. Πε-

ΙΙακ,αΟονΛης τμημανα,ρχης “Ιδμϊίορι- 
κής Τραπέξης, 6) Μιχαήλ Έπαμ. 
Βασιλειάδης πολιτικός μηχανικός, 
6) ’Αδαμάντιος Ε. Σκυφτός έμπο
ρος, 7) Αύγερινός Κώτσογλου έμπο- 
ρορράπτης, 8) Κων)νος Σ. Γεωργάς 
έμπορος 9) ’Αντώνιος Παπαθανα
σίου φαρμακοποιός. ‘Αναπληρω
ματικοί, 10) Κων)νος Άφάρας δι
κηγόρος, 11) Ειρήνη Σταματουλά 
Νηπιαγωγός, 12) Παράσχος Καπα- 
ταϊδάκης συνταξιούχος καί 13) ‘Α
ναστάσιος Τσαφαντάρης Ιδιωτ. υ
πάλληλος. Διά τήν Έξελεκτικήν Ε
ξελεγκτικήν ’Επιτροπήν: 1) Νική
τας Γεωργός έμπορος, .2) Γεώργιος 
Βερούκας έμπορος, 3) Μιχαήλ ‘Ανδρ. 
Λαξαρίδης τσιγκογράφος, 4) Σάβ
βας Παυλίδης έμπορος.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΩΝ καί ΛΙΒΗΣΙΑΝΩΝ 

«Η ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ»

ΠΡΟΣΚ a Η Σ C1
'Η Επιτροπή Κυρίων καί Δεσποινίδων τοΰ Φιλαν

θρωπικού τμήματος τοΰ Συλλόγου μας

Σας παρακαλεΐ
νά τιμήσετε μετά τών οικογενειών καί τών φίλων σας 
τό χορευτικόν τέ'ίον τό όποιον άΐδει. τήν Κυριακήν 
8ην Δεκεμβρίου 1957 καί ώραν 5 μ. είς τάς αί
θουσας τοΟ Ξενοδοχείου «ΑΚΡΟΠΟΛ - ΠΑΛΑΣ», 
(Πατησίων 51) ύπέρ τών άπορων και άναξιοπαθούν- 
των συμπολιτών μας. Τιμή εισιτηρίου δραχ. 10. Τιμή 
τεΐου δραχ. 25. Εισιτήρια θά πωλοΟνται έν Άθήναις 
υπό τής Δίδος Δέσποινας I. Πετρόγλου, δικηγόρου, 
Σωκράτόυς 21—τηλέφ. 57.658 καί ’Αδ)φών Τσίλλερ. 
Θεμιστοκλέους 39—Τηλέφ. 615- 257.

Έν Πειραιεΐ υπό τής Δίδος Φιλίτσας Κουφολού- 
σα - Τσαμαδοϋ 1 Τηλέφ. 40.000 καί Κας Άργυρώς 
ΣκυφτοΟ Καλοκαιρινοί) 64 — Δραπετσώνα τηλέφων. 
463 - 176.

. Ίδιαίτεραι προσκλήσεις δέν θά σταλώσιν.
Έν Άθήναις τή 18 Νοεμβρίου 1957

Ή Πρόεδρος τής Επιτροπής 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ή Γραμματεύς
ΔΕΣΠΟΙΝΑ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

ϊΥίΚΙΗΗΤΙΚΑ! ίΚΜΛΙΙϊΕΙΣ ΗΜΟΠΡΙΟΤίΚ 
ΑΠΟ ΒΛΗΗ ΤΗΗ ΕΛΛΑΑΑ ΟΙ hl JHO ΤΟ ΕΟΠΡΙΚΜ
(Σννέχβια to tij? 1ης σβλΚος)

Έν φαράκλι? τη 13)10)57 
‘Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά

Διά τής παροόσης μου έπιστο- 
λής, έκφράζω πρός Ύμβς, τάς ά
πειρους εύχαριστίας μου διά τήν 
Ικδοσιν τής μικρδς βίς περιεχόυε- 
μον άλλά μεγάλης βΐς σημασίαν 
έφημερίδος «Η ΜΑΚΡΗ».

Συγχαίρω δλους όμδς οϊτινες ΰ- 
πήρξατε οί πρωτεργάται τή έκδό
σεως τής έφημερίδος, διότι διαβά
ζοντας ήμείς, ή νέα γενεά, ή Λ- 
ποία δέν είχε τήν τύχην νά γνω- 
ρίορ έκ τοΰ έγγύς τήν άγαπητήν 
μας Πατρίδα, πού τόσα ώραϊα λό
για άκούμε καθ’ έκάστην δι* αύτήν 
άπό τούς γονείς μας. άφύπνησαν 
έλεύθερα τά φτερά τής φαντασίας 
μας, νά έπισκεφθοΟν τούς τόπους, 
βΐς οΟς έζησαν οί πρόγονοί μας. 
Διά ταΟτα χαιρετώ : Ιον άπαντας 
τούς πρόσφυγας οϊτινες ύπήρξαν 
γνήσια τέκνα τών άρχαίων ήμών 
προγόνων καί διετήρησαν τήν γνη
σιότητά των έν μέσφ έχβρικής 
χώρας, 2ον τούς άγαπητούς -Πα- 
τριώτας Λιβησιανούς καί Μακρη- 
νούς καί 3ον τούς πρωτεργάτας 
τής έκδόσεως τής έφημεριδούλας 
«Η ΜΑΚΡΗ».

Μετά τιμής διατελώ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚμ
Συνέχεια ίκ τής 3ης αβλίίος 

στός τοΰ καλλικάρπου δένδρου 
Λεβησίου - Μάκρης, ο Βασ. Βα- 
σιλειάδης, γόνος Αρχοντικής καί 
κοινωφελής δρασάσης οικογέ
νειας. Ό αοίδιμος Βασιλειάδης 
ήτο ψυχή μεγάλη καί πρός τά 
καλά δργώσα. Πνεύμα εμπορι
κόν ρηξικέλευθου καί έπιχειρη- 
"γη·::· ΐτχ.·:;™

άπό πατριωτισμόν. Διάνοια δι
αυγής καί φωτεινή βΐς συλλή
ψεις καί εκτελέσεις κερδοφόρων 
επιχειρήσεων. Νοϋς ολόφωτος 
μέ θέλησιν άκλόνητον καί βού- 
λησιν Ισχυρόν. Έπιβάλλουσα 
φυσιογνωμία διά τε τό μεγαλό- 
σχημόν του, τήν άξιόλογον μόρ- 
φοιοίν τον καί τήν μεγάλην του 
ευφυΐαν καί οξύνοιαν. Τά ψυ
χικά χαρίσματα του εις φυσιν 
προικισμένην μέ αφθονα προ
σόντα θά καθίστων τόν Βασι- 
λειάδην πανελληνίου φήμης καί 
αξίας ανδρα, αν ό άδυσώπητος 
Χάρων δέν τόν άφήρπαζε τόσον
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Έν Χρισφ τή 5 Αΰγοόστου 1917 
Πρδς τήν διεύθυνσιν 
έφημερίδος «Μάκρη» ' 

Κύριε διευθυντά
"Ελαβον καί τρίτον φΟλλον 1- 

φημερίδος μας καί Ιχ« τόσον !ν~ 
θουσιασβή έγώ καί ή οΙκογίν·ι& 
μου πού δέν φαντάζεσθε. Δέν μήν 
άφίνουν άπδ τά χέρια τους ■ τά 
παιδιά νά διαβάζουν καί Γούς ήέ- 
ξηγώ καϊ έγώ δλα αύτά διότι τάι 
ένθυμάμαι καϊ τά είδαμε καί μέ 
τά μάτια μας. Ένθουσιάσθηκσ μέ 
τούς πατριώτας. προπαντός μέ 
τούς διδασκάλους μου Σάββαν Πα- 
σχαλίδην, είς δν έφοίτουν είς ·:ήν 
τετάρτην δημοτικού καϊ Αύγεοι- 
νόν Πανηγύρην, είς τήν δευτέραν 
δημοτικού. Τούς άπειρους χαιρετι
σμούς μου. ;

'Όταν άποφασισθή ή Στέγη ξά- 
τι 6ά προσφέρω καί εγώ διότι ί al- 
ναι ένα Εργο τό όποιον θά μεΐνη 
ένθύμιον διά τάς έρχομένας ·νε- 
νεάς καί θά ζητήσω έστω καί μ.ΙΛ 
δεκάρα άπό κάθε πατριώτην, Τς 
τήν περιφέρειάν μου. ‘Όλοι μνς,. 
δπου καί αν εύρισκόμεθα, εϊτε είς 
τό Εσωτερικόν, εϊτβ είς τό έξυΐϊε» 
ρικόν, πρέπει νά ουμβάλουμε >ιά 
νά άλληλογνωρισθούμε καϊ νά 
συνδεθοΰμε, καθώς καϊ τά πατΐιά 
μας.

Μεθ’ ύπολήψεως 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΛΛΑΣ

προώρως είς τήν ακμήν τής ή- 
λι,κίας και δράσεώς του.

Ό εκλεκτός Βασιλειάδης ήτο 
πραγματικά ευπατρίδης καί εις 
τούς τρόπους, τά λόγια και τάς 
πράξεις, Τοιοϋτος παρέμεινε και 
ώς τοιοϋτος έσκέπτετο και έδρα. 
"Αν και οικογενειάρχης, εΐηρ· 
γέτησε πλουσιοπάροχο)? τήν μι- 
κράν και μεγάλη πατρίδαν του.

’ ft»· (W , -ν < .< 1> Κν.Μτ- .

σιον - Μάκρην μέ αρκετός χο
ρηγίας είς ύπερχιλίας λίρας ;«xi 
δλλας δωρεάς ύπέρ τών ευαγών 
Ιδρυμάτων της έπεδαψίλευσε" 
πτωχά και έξυπνα παιδιά έσποΰ- 
δασε’ πτωχά καί ορφανά κορί
τσια έπροίκισε. "Οταν δέ μετά 
τό 1905 Ιπεξέτεινε τόν κύκλον 
των έμππρικών εργασιών ι ου, 
έγκατεστάθη εις Σμύρνην, άνα- 
δείξας τόν εμπορικόν του οίκον 
είς εύρωστων καί έπιβλητι κοτ 
οικονομικόν οργανισμόν, συναλ
λασσόμενου μέ μεγάλους εμπορι
κούς οϊκους Ευρώπης και Α
μερικής. Εις Σμύρνην έπεβλήΤη 
διά τάς πνευματικός άρετάς του, 
εκλεγείς Δημογέρων καί Πρόε
δρος τοΰ λαϊκού Κέντρου καί 
τής ’Εκπαιδευτικής "Επιτροπής. 
Τό πολιτικόν του δαιμόνιου μέ 
αρκετόν διπλωματικόν τακτ τόν 
επέβαλαν εις τήν Τουρκικήν δι- 
οίκησιν, άπό τήν δποίαν κατώρ- 
θοινε νά άποσπή πολλά υπέρ τής 
πατρίδος και τής Σμύρνης, Έ- 
γνώριζεν καλά τήν ψυχοσύνθε- 
σιν των Τούρκων και τήν cat- 
δαλώδη νοοτροπίαν των καϊ ή
ξερε πώς #« ένεργήση καί ποϋ, 
διά νά φέρη αποτελέσματα.

Τήν δέ μεγάλην μας Πατρίδα 
ποικιλοτρόπως έβοήΰ-ησε. Γφ 
1897 συνέτρεξε χοημ,ατικως τόν 
αγώνα, άλλά κατηγγέλΤη είς 
τάς Τουρκικός άρχάς και δέσμιος 
ώδηγή-θη μέ τόν -Βεΐόν του Β,-.ά- 
σιον Βασιλειάδην εις τδ Στρα
τοδικείο·», όπόΤεν άπηλλάγη 
μετά πολλάς δαπάνας και δεινά. 
Συνεισέφερε πάντοτε εις '·δν 
Έύνικόν στόλον καί τό IIc:re- 
πιστήμιον.

Διά τάς αφειδείς και πλούσιας 
εθνικός του εισφοράς ή Ελλη
νική Κυβέρνησις τόν έπαραση- 
μοφόρησε μέ τόν Σταυρόν ιού 
Σωτήρος και οί έκάστοτε Πρω
θυπουργοί ανταπέδιδαν τήν επί- 
σκεώιν τιμής Ινεκεν, όταν έπε- 
σκέπετο συχνά τό κλεινόν tlo'tv.
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TO NEON ΕΤΟΣ
ΌΙ,οι ot λαοί τοΟ χέββον ύχοδέχονται, τά νέον ζτος 195β 

,μ§ UaUag ΜβΙ εϋχάς. ’Εληίζουν δ'ζι δ χαι,νούβγιβς χοόνος 
ββηΰ'ήαη είς ·ιήν iSgai&stv τί(ς εΐβήνης, είς «γ βύβφιγ- 

4> ' >ut (rr'MKWi' .ϊΐίΟΗ Uli r.i, Apti· ι 1Λ <ιμ<ί,Η(/ι,ν

v&QtxmSttj-tK.
Ή «M’dxgij» ένιώνει ttal αίιτί) tijv φων^ν τί)ς 'ψνχϊ^ς της 

μΛ τάς εύχ&ς χαΐ τάς <1«ίδας ikoxhlgov τοΰ κόσμου. *1?1· 
ικίζει δτι μέσα είς μίαν είβηνικήν καί ήβεμον άτμόσφαιβαν 
ΰΆ δυνη·&·η χαΐ αίιή ι»ά έιηιτεΧ,έο·η τδν ηβοορισμόν της διά 
τήν σύνδεσιν, τήν άλΐηίογνωβίμίαν καί τήν έπικοινωνίαν 
τ®» άαανταχοϋ τής γής Μαχρην&ν ttal Λιβησιαν&ν.

Εΰχετηι δίοψύχως είς τούς συμπολίτας της Οπουδήποτε 
χλΙ Λν eigiffMOrsai τό νέον Ιτος αίσιον, εύτυ-
χές καί ειρηνικόν.

f Υπόσχεται Si είς δλους Λ* κατά τόν άνατέλλοντα χρό
νον #Α βτροχταβήοη είς τδ δργον της μέ τήν ιδίαν πεποί&ησιν 
με τήν όποιαν έξεκίνησβ. 4ιΑ »*Α χαρίση καί αύτή χαρά χαΐ 
ευτυχίαν εΐζ τούς συμπολίτας της διά τήν πρόοδον καί τήν 
εύημερίαν τών όποιων #ά έξακοΐον^ήση νά Λγανίζεται Mttv- 
τον καί πάντοτε.

πρός τήν ύπόσχεσίν μας δημοσιβύομεν καί 9ά έξακο- 
. λουθουμεν vi δημοσιεύομε^ μέ τήν σειράν των έπιστολάς συμ· 

c απ&. <βΐΐΛδΛ- -■ .

: ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ! ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

?ΠΐΤγ..·)ΛΑί ΑΛΑ’ ’r? ΕΣΏ'ΓΕΡΙΜ. f>

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

RIOOMI1110 r0 ί -ΟΤίΡΙΚΟΝ

ΙΙαρακαλώ όπως δημοσιευτούν 
παρά τής έφημβρίδος μας οί ήίγβς 
αΰιβς γραμμές πρός τούς (ίπανύαχοϋ 
Μακρηνούς καί Λιβησιανοΰς. Αγα
πητοί συμπατριώτες, μέ μεγάλην μου 
χαράν καί μέ τούς οφθαλμούς πλημ- 
μυρισμένους δάκρυα βίδα νά «ραγ- 
ματοποιήται κάποιο δνβιρο, όνειρο 
λέγω διόα βγινβ το δνβιρο ·πρβγμα- 
τικότης, ή ενωσις τδν απανταχού 
Μακρηνών καί Λιβησιανων μέ έντο- 
λοδόχον τήν άγαπημ.ένην μας έφη· 
μεριδούλα «Μάκρη». Λύτη άνέλαβεν 
νά φέρη είς τήν μνήμην των πατέ
ρων μας καί τών μεγαλύτερων iiS>tA- 
φβν μας τάς παλαιός ημέρας τής α
ξέχαστου καί πολυπόθητου πατρίδος 
μας, Δέν είναι δμως μόνον τών γε
ρόντων ό πόάος νά διασώσουν καί 
νά β-υμηάοΰν τά ώραϊα παιδικά τους 
χρόνια, είναι καί γιά μας τούς νέους 
ενα ζωντανό λουλούδι πού άνοίγον- 
τας άφίνη νά πλημμϋρίση βΐς τάς 
καρβίας μας τό γλυκό του άρωμα. 
Όταν γιά πρώτη φορά πήρα τήν Ε
φημερίδα ένοιωσα ένα παλμό καί

καΛ .νά κΐυκα μ^σα μου διότι εϊδα 
.πώς μπορούσα νά μάθω ώρισμέτ'α 
πράγματα άπό τήν ζωήν τής πολύ· 
ποθητού πατρίδος τών πατέρων μας 
πού έμεϊς οί νέοι αγνοούμε.

Μέ αγάπην ό συμπατριώτης σας 
MIX. ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ2 
Νέα Μάκρη-’Αττικής

σεις τής άστρίδος μας πού μάς γρά
φουν καθώς «αί όσους Ιχουν τήν

Ουν ιδιαιτέρως.
Μετά τιμής 

NINA Μ. ΣΙΤΕ 
ϋβιραι,ύς

Ke Διευάυντά,
Μέ χαρά χαιρετίζομεν τήνβκδο- 

σιν τής έφημερί . ος «Μάκρη», ή τις 
■0-ά είναι ή αφετηρία τής πνευματι
κής επικοινωνίας, μεταξύ «5ν πα
τριωτών διά νά γνωρίσουν ιτά παι
διά μας τά ήή-ηχαΐ έ(Ημα τών προ
γόνων των καί νά είναι υπερήφανα 
διά τήν καταγωγήν των άπό 'Αρ
χαιότατης έποχής ώς καί τής νεωτέ- 
ρας ταύτης. *Η πατρίς μας άνέδειξε 
πλείστους επιστήμονας, άνήρώπους 
τέχνης καί καλούς οίκογβνβιάρχας.

Συγχαίρω τούς χ.η. Αΰγ. Πανη- 
γύρην, Σάββαν Πασχαλίδην, Άγγ. 
Τσακίρην διά τάς ωραίας παραδό-

Πρός τόν σκοπόν νά έπιτύχωμεν τήν καλυτέραν Επικοινωνίαν τών 
συμπατριωτών μας τοΰ έξωτερικοϋ μέ τούς Ιν Έλλάδι Εγκα
τεστημένους έγκαινιάζομεν άπό σήμερον Ιδιαιτέραν στήλην διά 
τάς έπιστολας τοΰ έξωτερικοϋ τάς όποίας θά δημοσιεΰωμεν κα
τά σειράν λήψεως μέ δλως Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν.

ΟΡίΚΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΠΟΥΝΑΜΑΔΕΣ

Νίκαια 26 Αύγουστου 1957 γ 
’Αγαπητή «Μάκρη»,

Ειμασίε πολύ-πολύ χαρούμενοι 
όλοι, γιά τήν εκδοσί σου.

KdAe μήνα, σύ περιμένουμε σάν 
κάτι β«ό μας πού άάράη. Κι’ έγώ 
βέβαια, σ’ αγαπώ, γιατί είσαι μιά 
τόσο νέα. τόσο καινούργια έφημβρι- 
δοΰλα πουχβι κάνει νά σκιρτήσουν 
τόσες γεροντικές καρδιές, νά ξυπνή
σουν τόσες ,καΐ τόσες γλύκες ανα
μνήσεις. Μά ή μητέρα μου σέ περι
μένει μέ φανερή ανυπομονησία.
. ήθοο λυπημένη ή μητέρα 
άπ’ τό Λάναιο τοΰ πατέρα μου, τό-, 
οο απομονωμένη μέσ· τδ πένθος τό 
Μακρηνο. τδ αυστηοό, τήν έχει τόσο 
ζώσει ό Μαύρος Χάρος, πού έού σάν 
ερΦης, μοιάζεις μέ μιά φωτερή λα- 
μπαδίτσα πούρχεται λιγάκι νά φω
τίση τό σκοτάδι της.

Σ’ αφήνω αγαπητή «Μάκρη» καί 
αοΰ εύχομαι νά ζήσης πολλά-πολλά 
χρονιά καί νά γίνεσαι πάντα ό συν
δετικός κρίκος, πού δέν άά κάνη 
νά ξεχνιούνται μερικοί άνθρωποι πού 
έζησαν στδ Ιδιο χώμα.

f MAP. ΝΙΖ ΑΜΙΔΟΥ-ΣΕΡ
Έν Νέα Ύδρκη τή 8 Ν)ρίου 1957 । 
’Αγαπητοί μου πατριώτες Μάκρης 

καί Aigrjfffev. ί
έφημερίδα ήΤ 

διότι είδον πολλά ονόματα γνωστών 
μου καί συγγενών μου καί έφτερού- 
γισε ή ψυχή μου καϊ μοϋ έφερεν α
ναμνήσεις τής παιδική; μου ηλικίας, 
τής πατρίδα;, τοΰ σχολείου μου, τή; 
νεανική; ηλικία;, τοΰ; φίλου; μου, 
τού; συμμαδητά; μου, τούς ττατριώ- 
τα; καί τού; συγγενείς μου. Αΰτά 
όλα τώρα τά βλέπω ολοζώντανα 
στήν αγαπητήν έφημερίδα «Μάκρη»,

Μ*τή ή πρωτοβουλία καί ή έμ- 
πνευσις ή σοφή άγαπητοί μου, είναι 
μία άναγέννησι; στον; διασκορπισμέ
νου; πατριώτας εϊς όλον τόν κόσμον.

Σδ; λέγω έι>α εύγε άγαπητοί όσοι 
πρωτοηργάσύητΐ είς αυτήν την πρω
τοβουλίαν. Δέν ξέρ® πω; καί που 
ίύρήκατε τήν διεύβυνσίν μου, έχω α
δελφόν εί; τήν Δραπετσώνα τόν άγα- 
πητόν καί ποβητόν μου Μιχαήλ Κ. 
Κιλμέτη, τήν μητέρα μου μαζί, έχω 
γαμπρόν τόν Γεώργιον Μ. ’Αφόρα, 
τήν άδελφήν μου Φρόσω καί τά άνή- 
ψια μου. Είχα καί γαμπρόν τόν Αεί
μνηστον Νικόλαον Κ. Σπονόν. Τήν 
άδελφήν μου τήν λέγανε Δέσποινα 
πού άπέβανε καί έκείνη, έχουν ένα 
βλαστάρη τόν Ανεψιόν μου Κωνσταν
τίνο Ν. Σπανόν, καί μιά άδελφή είς 
Λάρισσαν, Έγώ άγαπητοί είμαι υιός 
τοΰ Κωνστανπή τοΰ Κιλμέτη έκ Μά 
κρη; τοΰ πατέρα μου δέ τό έπάγγελ- 
μα ήταν Παπουτσής καί καλαϊτζής. ·

Το σπίτι μα; ήταν εΙ$ τό Κεσΐκ - 
- ώμιπποή κοντά στήν Γέφυρα, οί τια- 

ΐστεύω νά' τδν γνωρίζουν 
διότι ήταν φιλήσυχος καί καλό; οι
κογενειάρχης. Ή μητέρα μου ήταν 
άττό τήν οικογένειαν Σαράφη καί έ- 
βαΓτοϋσ» άττί» τούς Τζιλάβηδε; είναι 
τοΰ Γεώργη τον Τζιλάβη ή κόρη, , 
dvoti άνβψιά τοΰ Άντώνη τον Κοφτε
ρού. τήν δε μάνα της τήν λέγανε ’ 
Μονιό, μάλιστα όπως λέγανε είς τήν 
Πατρίδα τοΰ Μανιοϋ. Έγώ έδώ εί
μαι 42 χρόνια ένας όλόκληρο; βίο;, ; 
Ήλβαμβ τρία αδέλφια· δ μεγαλύτε- । 
ρο; Γιάννη; 6 όποιος είχε γυναίκα ] 
άπό τήν πατρίδα τοΰ Γεώργη τόν ■ 
Αριτήνη, τήν κόρη, Ό άδελφός μου । 
άπέθανε έδώ καί 10 χρόνια. Ό μι- < 
κρότερός μου άδελφός Γεωργός είναι ’ 
Ικ τοΰ Άμερικανίκοΰ Στρατού τής ’Α
εροπορία; τρία χρόνια με τδν βαθ
μόν άντισυνταγματάρχου τόν έφέρα- 
με μαζί ήταν 11 - 12 Ατών καί είμαι 
ΐ/περήφανος. Σδ; φιλώ όλου; αδελφοί 
έκ Μάκρη; καί Λεβησίου καί σπ; ί- 
ξορκίζω όπω; κρατήσετε τά πατρο
παράδοτα ήθη καί έθιμα. Είμαι εί; 
έναν Σύλλογον Μικρασιατών «ή Πρό-

ινοια» el; τδ διοικητικόν Συμβούλων, 
I σχεδόν 15 χρόνια, "Έχω κουρασθή, 
άλλά δέν μέ άφίνουν μέ Ικλέγουν. Εί
ναι ii/VU.>'UK μ η
-.IT την ΜικραΈΑσίας. ’

Άγαπητοί. ’Εσωκλειστώ; σα; έχω 
20 δολ. έπιταγήν· 10 διά τόν Σύλ
λογον καί 10 διά τήν έφημερίδα.Πρά- 
ξετε όπως νομίζετε καλύτερα. Εσω
κλειστώ; εχ« σημειώσει; πατριω
τών καί Διευθύνσεις, Στό έπόμενο 
γράμμα 0ά σα; γράψω διά τήν δική 

Γ μου ζωή πού είνε μία ’Οδύσσεια,
Μέ αγάπη

ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. Κ1ΛΜΕΤΗΣ

Αγαπητέ Κε Διευθυντά, σα$ χαιρετώ
Έδώ στήν μακρυνή χώρα πού εύ- 

οισκόμεθα πάντοτε νοσταλγούμε τήν 
αγαπητή μα; πατρίδα Μάκρη. Δέν 
μπορείτε νά φαντασθεϊτε τήν χαρά 
μου δταν έλαβα τήν έφημερίδα «Μά
κρη» καί έδιάβασα τόσα νέα τών Α
γαπητών μου πατριωτών καί μέ με · 
γάλην συγκίνησιν έδιάβασα τόσα 
γνωστά μου όνδματα. "Ητανε ευχή; 
έργον πού σκεφθήκατε νά έκδώσετε 
τήν έφημερίδα αυτήν. Μάς στέλνετε 
καί έμδς στά ξενιτευμένα παιδιά τής 
Αγαπητής μα; Πατρίδος καί μα; δίδε
τε τήν ευκαιρία νά άναπολοϋμεν τά 
περασμένα καί τήν νεανική μας ηλι
κία νοερώς.

Κύριε Διευθυντά,
’Εσωκλείω ένα μικρό ποσόντώνΙΟ 

δολλαρίων διά συνδρομήν μου καί θά 
προσπαθήσω νά γραφούνε όσοι πα
τριώτες μα; είναι έδώ καί νά στεί- 
λουνε νά βοηθήσουνε αύτό τό ώραίον 
έργου ττον άρχίοατε.

Μετ’ έκτιμήσεωζ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕωΡΠΑΔΗΣ

ΆγοπτητοΙ μου,
’Ελάβαμε τήν Αγαπημένη έφημερί

δα «Μάκρη». *Η χαρά μας είναι Απε
ρίγραπτη πού έδιαβάσαμε τά όνό-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

Μ

Ό "Αη-Βασίλης Εφερε διά τδ 
1958 τά έξής πρωτοχρονιάτικα

Είς τόν άρχηγόν τής ΕΙ1ΕΚ κ. 
Σάββαν Παπαπολίτην εύχεται νά 
τόν ίδοΟμε Πρωθυπουργόν τής 
'Ελλάδος.

— Είς τόν Εκλεκτόν συνεργά
την μας κ. Σάββαν Πασχαλίδην 
νά έκδοθή τό θαυμάσιον βι,δλίον 
του.

— ΕΙς τόν Εκλεκτόν συνεργά
την μας κ. Αυγερινόν Πανηγύρην 
νά μήν γίνη ποτέ,..Εσπερινός.

•— Είς τόν άγαπητόν μας συν
εργάτην κ. ’Άγγελον Τσακίρην 
νά Εξακολούθηση νά τρέχη ή βρύ
ση τών...γνωμικών του.

— Είς τδν Πρόεδρον τοΟ Συλ
λόγου κ. Μιχ. Σαράφην νά τόν 
ίδοΰμε καί Πρόεδρον τοΰ Ο.Χ. 
Ο.Α.

— Είς τδν Γενικ. Γραμματέα 
καί Διευθυντήν τής «Μάκρης» κ. 
’Αντώνιον Πετρόγλου καί νομι
κός σύμβουλος στόν...ΟΗΕ.

— Είς τδν κ. Νίκον Παπαπο- 
λίτου καί καθηγητής Πανεπιστη- 
μίου.

— Είς τδν κ. Μιχ. Τσίλλερ νά 
ίχη πάντα γεμάτο τό ΤαμεΙον τοΰ 
Συλλόγου.

— Είς τήν κ. Εύαγγελίαν Βα- 
σιλειάδου νά πραγματοποίηση τδ 
συντομώτερον αύτό τδ όποιο σκέ
πτεται δπέρ τοΰ Συλλόγου.

—Ό "Αη-Βασίλης άφήκεν έ·

πίσης είς τά γραφεία μας τό έξης 
σημείωμα: Κε Διευθυντά, έπι·

ilillBMillllf^pu) _ ους τους ακρινούς 
καί Λιβησιανοΰς ιδιαίτερα δώρα- 
εύχάς. Διά τήν περίπτωσν δμως 
πού δίν θά τό κατορθώσω —λό
γω τής μακρυνής άποστάσεως— 
παρακαλώ νά διαβιβάσετε άπό 
τήν «Μάκρην» είς δλας καί είς 
δλους τους συμπατριώτας σας δτι 
τούς εύχομαι κάθε ποθητόν, δγεία 
καί εύτυχία I

Τά φιλανθρωπικόν τμήμα τοΰ 
Συλλόγου μας διένειμε τί ποσόν 
τών 4,000 δρχ. περίπου τό όποιον 
άπέδωσε τό χορευτικόν τέϊον, είς 
άπόρους οικογένειας συμπολιτών ■ 
μας είς Αθήνας, Αιγάλεω, Δρα
πετσώνα καί Πειραιά.

’Αποτελεί μεγάλην Υπερηφάνειαν διά τον Σύλλογον ή λα
μπρά έμφάνιαις τής πρώτης Ικδηλώσεως τοΰ Φιλανβρωπικοΰ τμή
ματος κυριών κ«1 Δεσποινίδων ή όποία έγινε μέ τό χορευτικόν ' 
τέϊον τής 8ης Δεκεμβρίου είς τέ> Άκροπέλ-Παλάς. ΤΗταν τόσο 
επιτυχής ή ώραία αώτή συγκέντρωσις ώστε καί οί ξένοι άκόμη οί 
όποιοι παρευρέδηααν μάς συνεχάρησαν μέ δληντων τήν καρδιά. 
"Φλοι ©I αυμπολΐται άηί&ijw; δτι προέρχονται άπό πολιτισμέ- 
νας καί εΰγενικάς πόλεις τής Μ, 'Ασίας αι δποϊχι ΰπηρξαν δ§ι«» 
θαυμασμού. Διαβιβάζωμεν τά συγχαρητήρια τά έποΐα έλάβομεν 
καί έξχκολουθοδμεν νά λαμβάνωμεν πρός δλους έκείνους οϊτι- 
ντς διά τής παρουσίας των αυνέβαλλον είς τήν έπιτυχίαν τήί ί· 
ορτής καί Ιδιαιτέρως είς τήν Οργανωτικήν έπιτροπήν τών Κυριών 
καί Δεσποινίδων. Τους άξίζβι ίν« μεγάλο «εύγε».

Φτωχικά , χόμεθα βΐς τάς κυρίας καί Δεσποι-
—————— (νίδας είς τάς έορτάς τοΟ έρχομέ-

Γά ποσόν τών 4.000 δρχ. τό <5- j νου έτους νά έχουν είς τήν Βίάθε- ί , . , σ(ν των ποχύ μεγαχζ>χερα κσ|
πλουσιώτερα μέσα νά 
τούς Απόρους. Εϊμεθα 
δτι θά εϋρουν τρόπους 
τύχουν.

’Άλλοτε έγκαίρως

ποιον άπεκόμισε καί διαθέτει τδ 
Φιλανθρωπικόν τμήμα τοΟ Συλλό
γου μας ύπέρ τόν Απόρων είναι 
όλιγώτερον έκείνου τό όποιον θά 
ήθελεν νά 6χη διά νά διαθέση. 
Διά πρώτην φοράν δμως έστω καί 
αύτό τό έλάχιστον είναι κάτι. Εό-

Μ Α ΚΡΗ»
ΕΥΧΕΤΑΙ ή

εις δλους τούς συμπολίτας της άπουδήποτέ καί εύρίσκονται 

καί < Ικογενείας αύτών

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ TO NEON ΕΤΟΣ 1958

βοηθήσουν 
δέ βέβαιοι ■ 
νά τό έπι-

Πολλοί συμπολΐται άνέμεναν 
τήν τελευταίαν στιγμήν νά ειδο
ποιήσουν τηλεφωνικές είς τδ «Ά- 
κροπόλ-Παλλάς» τήν ’Οργανωτι
κήν ’Επιτροπήν δτι έπρόκειτο νά 
έλθουν, δυστυχώς δμως ήταν πο
λύ άργά διότι τά βίσητήρια είχον 
διατεθή. Αυπουμεθα λοιπόν διό
τι δέν ήδυνήθησαν νά συμμετά- 
σχουν είς τήν ώραίαν αδτήν Εσπε
ρίδα. Διά τοΰτο παρακαλοΰμεν 
θερμώς δλους νά φροντίζουν ώστε 
είς τοιαύτας περιπτώσεις νά τα-



ME fΑ ΦΤΕΡΑ THS ΦΑΝΤΑΣΙΑ!

ΑΡΡΑΒΟΗΕ1 ' ''
Ή 81g Χρυσάνθη Μιχαήλ Σαρά- 

φη καί 6 it. Kow)wc Παπαδόπου- 
λος, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν 
γάμου. Ή «ΜΑΚΡΗ» εύχεται αύ- 
τοΐς δλαψύχως ταχεΐαν τήν οτέψιν.
ΓΑΜΟΙ

Ή δίς Φωτοϋλα Στ. Κούρτη, ν.ά- 
ρη τοΰ συμπολίτου μας κ. Στεφά
νου Κούρτη έτέλεσε τούς γάμους της, 
μετά τοϋ κ. Παν. I. ΟΙκονόμου, δι
κηγόρου, έν ‘Αθήναις elg τάς 15 
Δεκεμβρίου 1957.

Εύχόμεθα βίον άνδόσπαρτον.
—Ό Ιατρός κ. Μιχ. Χαρ. Πετράς 

καί ή δίς 'Αντιγόνη Δ. Σούλα έτί- 
λεσαν τούς γάμους των τήν 26-12-

ΣΥΓΧΑΡΙΙΤΗΡΙΑ '
JO έκλεκτδς συμπολίτης μας κ. 

Νίκος Παπαπολίτης έξέδωσε πολυ- 
σέλιδον νομικόν σύγγραμμα περί 
τής άσφαλίσεως ώς ύεσμοΰ τοϋ 
συγχρόνου δικαίου. Τούτο αποτελεί 
μίαν άξιολογωτάτην συμβολήν βίς 
τήν 'Ελληνικήν ‘Επιστήμην, ή όποία 
άπέσπασε τόν θαυμασμόν. Είς τόν 
άγαπητόν φίλον «Η ΜΑΚΡΗ» δια
βιβάζει τά θερμά συγχαρητήριά της.
ΑΩΡΕΑΙ

Ό έκλεκτός συμπολίτης μας κ. 
Σπόρος Μαρατσίνας Διαχειριστής 
τών "Εργων Εύρώτα - Λακωνίας, 
προσέφερεν βίς ένίσχυσιν τοΰ Συλ
λόγου 120 δρχ.

ΟΙ συμττολϊται μα; κ.κ. Γεώργιο; 
Πολίτη;, Χρυσάνθη Παπάζογλου, Ίω. 
Ήλιάδη;, Νίκη Φαμελιάρη, Κική Σα- 
ραντίδη ττροσέφεραν ύττέρ τοϋ Συλλό
γου δρχ. 100 έκαστο;. Ή κ. ’Αργυ- 
ρώ Σκυφτού προσέφερεν υπέρ τοΰ 
Συλλόγου δρχ. 100 εΐ; μνήμην τών 
προσφιλών τη; νεκρών.
ΕΥΧΑΙ

Ό κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης 
εύχεται βίς τόν έν Γαλλίφ αδελφόν 
του κ. Κωνσταντίνον Κωνσταντινί- 
δην τόν γαμβρόν του κ. Νικόλαον 
Σβορώνον την ανεψιάν του Νικο- 
λέτταν καί ΟΛους τούς λοιπούς ®«γ- 
γενεϊς του, χρόνια πολλά καί βντυ- 
χισμένα.

Επίσης εβχβτα» χρόνια πολλά 
βίς τόν έορτάζοντα , έν ‘Αθήναις α
δελφόν του κ. Βασίλειον Κωνσταν- 
τινίΰην. ι

■ — Οί'λδελφοΙ Σ. Πουλκούρα Ο. 
Ε. εύχονται βίς άπαντας τούς συμ
πατριώτας εύτυχισμένο τδν και
νούργιο χρόνο 1958.

Ό κ. Δημήτριος Β. Τσίλλερ, 
εύχεται βίς τόν άχαπημενον του φί
λον κ. Ίωάννην Ταλιαντζήν είς Ά- 
δελαίδα Αύστραλίας χρόνια πολλά, 
διά τήν ονομαστικήν του έορτήν καί 
ευτυχές τό νέον έτος.
ΕΟΡΤΑΙ

Ε1; τού; έαρτάσαντα; κ.κ. Νίκον 
Δαμιανόν, Νίκον Καστέλην, δίδα Βαρ
βάρα Με;σία, Κα Βέρα Χριστοπούλου, 
Άνδρέα Λαζαρίδην, χρόνια πολλά.

— ΕΙς τούς έορτάζοντας έν ’Α
θήναις :
Χρηστόν Καραγιάννην 
Χρηστόν Μπαρμπάτσην 
Χριστόδουλον Χατζή» 
Χρηστόν Παπαθανασίου 
Έμμαν, Κρεμμυδάν 
Έμμαν. θεοδοσιάδην 
Έμμαν. Καμπούρην 
Έμμαν. Βοριαν 
Στέφ. θωμαίδην 
Στέφ* Κούρτην 
Στέφ. Καϊσαρλην 
Βίδα Χρυσάνθη Σαράφη 
Χρυσούλα Νικάνδρου 
Χρυσούλα Α, Τσακίρη 

- Χρυσάνθη θηβαιοποώλου
Χρύσα Μητρομάρα 
Χρυσούλα Κομίσου 
Χρυσάνθη Παπάζογλου 
Χρυσούλα Παπαϊωαννίδου 
Χρύσα Άντ. Χ)Σταματίου 
χρυσή Σιτέ 
δίδα Βάσω Πάνου 
Φωτούλα Κουτούγερα

Χρόνια Πολλά.

— Είς τούς’έορτάζοντας 
θήναις :

Βασίλειον Λαζαρίδην
Βασ. Δροσόπουλον
Βασ. Πάνου
Βασ. Χατζηβασιλείου
Βασ. Χαηζησωτηρίου
Βασ, Δανόγλου ■
Βασ. ΝΙκανδρον
Βασ, Αυγερινόν
Θεοφάνη» Σκυφτόν
Φώτιον- Φουντήν
Ίωάννην Λούίζίδην
Ίω. Λαμέραν ' .
Ίω. Λαμπρινίδην
Ίωάννην Λουίζον
Ίωάννην Βραναν
Ίωάννην Δουλήν 
’.ωάννην Κωνσ-τεχντινΙδην

Ιωάννη» Καϊσαρλη» 1-■ ·. v > 
Ίωάννην Καμπούρην 
Ίωάννην ΟΙκονόμου
Ίωάννην Ποντρονμιανόν
Ίωάννην Σιτέ
Ίωάννην Χατζησωτηρίου 
Ίορδάνην Μακεδονόπουλον 
Χρόνια πολλά.

— Είς τούς έορτάζοντας 
ραιεΐ.
Χρηστόν Παληόν
Έμμαν. Βαμβακαν 
Έμμαν. Παρασκευδν 
Έμμαν. Κατσαρύν 
Χρυσή Κότη
Χρυσούλα Κοντογεώργη 
Χρύσα Κσυγιουμτζή 
Χρυσούλα Πανδη
Χρυσούλα Πίττα
Χρυσάνθη Ρούση 
Χρυσούλα Σκορδσπάνου 
Χρυσή Πήτα
Βασίλειον Άττόκοτον
Βασίλειον Καραβασίλην
Βασίλειον Κ. Καραβασίλην 
Βασίλειον 
Βασίλειον 
Βασίλειον 
Βασίλειον 
Βασίλειον 
Βασίλειον 
Βασίλειον 
Θεοφάνην 
Ίωάννην , 
Ίωάννην !
Ίωάννην I

> Α. Μεσσίαν
> Κοντούλα»
> Περλεμπόν 
> Σταματουλάν
1 Σεργίδην
1 Τζαμαρίαν
’ Χατζηπανηγύρη 
< Κάκον 
Λαυκα 
Βαμβακαν 
Κάλλιαν 
Κυριάκόν · λ ,.,.“ I Ίωάννην Κυριάκόν 

| Ιωάννη» Μεσσίαν 
: Ίωάννην Παυλίδην

ΑΓΓΕΑΙΑΙ
«Λογιστής ‘Ανώτατης Εμπορικής 

και υπεύθυνος Λογιστηρίου Α,Ε., 
διαθετών έλευθέρας ώρας, αναλαμ
βάνω τήν τήρησιν λογιστικών βι
βλίων πόσης κατηγορίας. ‘Αμοιβή 
λογική.

Πκηροφορίαι τηλέφ. 57 · 658. 
bfWWWWVWWWWWVWV» 
κτοποιοΟν προηγουμένως τάς δπο- 
θέσεις των καί νά κρατοϋν έγκαί- 
ρως τάς θέσεις των ώστε νά μήν 
εύρισκόμεθα βίς τήν δυσάρεστον 
θέσιν νά άδυνατοϋμεν νά τούς έξυ- 
πηρετήσωμεν.,

tv "A-

tv Πβι-

Ίωάννην Προικών 
Ίωάννην Χατζημανώλη 
Ίωάννην Χατζηγιάννη 
Ίωάννην Χατζησάββα 
Χρόνια πολλά

— ΕΙς τόν έορτάζοντα έν Θήβαις πα
τέρα τον Διευθυντοϋ της, κ. Ίωάννην 
Αντ. Πετρόγλου ή «Μάκρη» εύχεται 
χρόνια πολλά.

— Είς τούς έορτάζοντας ίν Αύ- 
στραλία :
Ίωάννην Ταλιαντζήν 
Ίωάννην Κυπραίου 
Ίωάννην Παράσχου 
IΙωάννην Σαράφη» 
Ίωάννην Κιοσσέν 
’Εμμανουήλ Φούντα 
Έμμαν, Χαντζή 
Χρυσή Σαρρή 
Χρύσα Δημητρίου 
Στέφανον Άγακίδην 

via πολλά
—Εις τούς έορτάζοντας έν 'Αμε

ρική :
Φάνη Πανηγύρη 
Έμμ. Ζαφειριού

#ια Πολλά.
—ΕΙς τούς έορτάζοντας έν Γαλ- 

λίφ :
Βασίλειον Καβάκαν 
Στέφανον Τσιέρην 
Ίωάννην ΒροΟχον . ι — ; · ,
Χρόνια Πολλά.

— Εις τόν έορτάζοντα έν Γερμανία 
κ, Βασίλειον Παπαποστόλου χρόνια 
πολλά.

— Είς τόν έορτάζοντα έν Ιταλία κ. 
Φάνη Παπαδουλή χρόνια πολλά.

—-Εϊς τούς έορτάζοντας έν ’Αργεντι
νή κ.κ. Βασ, Έμμαίδην καί Χρηστόν 
Παπαδόπουλον Χρόνια πολλά.

— ΕΙς τούς έορτάζοντας έν Θεσσα
λονίκη συμ. κ. Χρυσούλα Ν.Σολούκου, 
Στέφανον Πασχαλίδην, Χρύσα Ήλ· ΟΙ- 
κονσμοπούλου, Βασ, Πετρίδην, *1®. 
Εύρυγένην, Ίω. Παπαποστόλου χρό
νια πολλά.

—ΕΙς τούς έορτάζοντα5 έν Ίεραπέ- 
τρα συμ. Χριστόδουλον Μάρκου, Έμ
μαν. Παυλίδην, Έμμαν. Άρχαγγελθ 
δην, Ίωάν. Κάλλιαν, Ίωάν. Παράσογ- 
λου, Ίωάν. θωμαίδην, Ί®. Ταρσανα- 
λήν, Ίωάν. Μαθιουδάκην, Ίωάν. Ά- 
χλάδην Χρόνια πολλά.

— Είς τού; έν Ιτέα έορτάζοντας 
συμπολίτας μας Έμμαν. Καλατζήν, 
Βασ. Σακκαλήν, Βασ. Γεωργόν, Βασ. ; 
Χατζηδημητρίου, Βασ. Χατζηνικολά- 
ον, θεοφάνην Πολίτην, Ίωάννην Τσίγ- ।

καν Χρόνια πολλά.
- Ε1$ αούί έν Ράδ« έορτάζοντα; 

συμπολίτα; μα; Έμμαν. Ζούνταν, Β. 
Καραγιάννην. Βασ. 2ανθιόν, Φάνην 
Κομήτην, Ίω. Κρεμμυδδν, ‘1®. Μέν- 
τον Χρόνια πολλά.

— Et; τόν έν Σύρω έορτάζοντα συμ
πολίτην μα; κ. Βασ. Παπαβασιλείου 
Χρόνια Πολλά.

—ΕΙ; τόν έν Σητεία Κρήτης έορτά
ζοντα συμπολίτην μας κ. Χρήστον 
Βροϋχον Χρόνια πολλά.

-Εϊ; τούς έν Άμφίση έορτάζοντας 
συμπολίτα; μα; κ.κ. Στέφ. Μαστρο- 
βασίλην, Βασ. Κόκκινο», Βασ. Κοντο- 
γεώργον, Ίωάννην ΝΙκανδρον Χρόνια 
πολλά. , ■

—ΕΙς τόν έν Μαλανδρίνω Δωρίδος ε- 
αρτάζονια συμπολίτην μα; κ, Ίωάν. 
Φορόττονλον Χρόνια Πολλά.

-π,ΕΙς -τούς ΓβΧι^ξ^ιδΙιώΒορ-τάχ,0»- 
τα; Έμμαν. Πεκτέσην, Ίω.' Μαστρο- 
πανηγύρην Χρόνια πολλά.

—Είς τόν έν Γιδδ Θεσσαλονίκη; έορ
τάζοντα συμπολίτην μας κ. Βασίλ. 
Χατζησταύρου χρόνια πολλά.

— Είς τούς1 έν ΑΙγίω έορτάζοντας 
συμπολίτας μας κ.κ. Μαν. Κυρ. Χατ- 
κήν. Ίωάννην Β. Καμπούρην χρόνια 
πολλά.

—ΕΙς τόν έν Φαράκλα Εύβοία; έορ
τάζοντα συμπολίτην μας κ. Ίωάννην 
Διουματάρην Χρόνια πολλά.

—Είς τούν έν Σκυλόγιαννη Εύβοιας 
έορτάζοντας συμπολίτα; μας κ.κ, Ί». 
Πασβάγκαν, Ίωάννην Καβίδαν Χρόνια 
πολλά.

— Είς τούς είς Κεχριές Εύβοιας έορ
τάζοντας συμπολίτας .κ.κ, Ίωάννην 
Νικάνδρον, Ίωάννην Σιλιαλην χρόνια 
πολλά.

— Είς τόν είς Σερνικάκιον Παρνασί- 
δος έορτάζοντα συυπατριώτην μαςκ. 
Ίωάννην Μπαρμπαγιάννην Χρόνια 
πολλά.

—ΕΙς τού; έορτάζοντα; : είς Κηφισ- 
σοχώριον Ίωάννην Τσανίραν, εΐ; Έ
δεσσα Βασίλειον Κετσεκουλάφην, εΐ; 
Ελευσίνα ’Εμμανουήλ Κουνέλην. είς 
Καβάλλαν -κ. Χρυσούλα» Κελβερίδου, 
είς Γιάννουλη Λαρίσσης Ίωάννην Κα- 
ραβίταν. ίΐς Ν. Λιβήσιον ’Εμμανουήλ 
Σιλιαλην, Ίωάννην Χατζηπανηγύρην 
Χρόνια πολλά. '

I —Είς τ&ύς έορτάζοντε; είς Νέαν Μά- 
ικρην Έμιμαν. Χστζηκόϋρην, Έμμαν.
I Βαρβίδηέ, Έμμ. Μαυρίκον, Έμμ. Χρυ- 
I σαφϊνην, Έμμ. Χατζηεμμανουήλ, κ.
Χρυσούλα Λαδικού, Βασ. Εξηντάρην, 
Ίω. Τρέμπελην, Ίω. Χαρδαλούμπαν, 
Βασ, Γιαμάνην, Βασ. Έμεήν, Βασίλ. 
Κάλλιαν, Βασ. Κουλούκουσαν. Βασ. 
Λαζάρου, Βασ, Λιβαδινόν, Βασ, Μαυ
ρίκον. Βασ. Μ. Μαυρίκον, Βασ. Με
ταξωτόν, Βασ, Παλτίρην, Ίω. Σέργην. 
Ί®. Κάκον, Ίω. ’Αχλάδαν, Ίω. ’Αλε
ξάνδρου, Ίω. Σαδίκ, Ίω. Πατζιάννην, 
Ίω. Σωτηρίου, Ίω. Μαυρίκην, Ίωάν. 
Μανάβην,Ίω. Λουίζον Χρόνια πολλά.

— ΕΙς τοΰ$ έορτάζοντας: είς Κέα 
Βασ. Κώτσογλου, Στέφ. Καραγιάν 
νην, Ίω. Ζουλάν, είς Λάρισσα Χρήστ. 
Μπάκαν, Έμμ. Χατζημιχαλάκη, Βασ. 
Παπαδόπουλον, είς Λεβάδειαν Ίωάν. 
Στενόν, είς Χαιρώνειαν Θεοφάνην Εμ
μανουήλ, είς Χαλκίδα Φάνην Σπανόν, 
Χρόνια πολλά.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Ι1ΜΪΚ ΙΙΙΙΡΙΙβ
Στις 25 τοΰ παρελθόντος μηνός 

Ν)βρΠυ, ακριβώς, συνεπληρώθησαν 
δύο έτη άπό τοΰ θανάτου τοϋ Συν
ταγματάρχου Πεζικού Παναγιώτου 
Δημητριάδου, κατοίκου Πειραιώς 
καί τέκνου τοΰ Λεβησίοΰ Μ. ‘Ασίας. 
* · *Ο άποθανών, ύπήρξεν άπό τούς 
άρίστους αξιωματικούς τοϋ 'Ελλη
νικού Στρατού, διακριθεΐς διά τήν 
φιλομάθειαν καί εύρυμάθειαν τής 
Στρατιωτικής τέχνης, απόφοιτος τής 
Σχολής πολέμου.

ΈπήΜεταζά άπεστάλη βίς Μακε
δονίαν διά τήν όχύρωσιν τής όμω- 
νύμου γραμμής, έλαβε μέρος βίς τό 
‘Αλβανικόν έπος μέ τό Τάγμα Τρι- 
πόλεως, διακριθείς βίς πολλάς μά- 
χας, τιμηθείς διά πολεμικών σταυ
ρών. Κατά τήν κατάληψιν τής Κο- 
ρυτσάς, έπι κεφαλής τοϋ τάγματός 
του, παρήλασεν βίς τάς οδούς τής 
άπελευθερωθείσης 'Ελληνικής πό
λεως ύπό τοϋ νικηφόρου Στρβτοΰ 
μας.

Ύπηρέτησεν είς Θεσ)νίκην, "Ε
δεσσαν, ‘Αθήνας καί Τρίπολιν κβι 
ΐπήρΙεν υπόδειγμα άφοσιώσβως 
πρός τό καθήκον καί έπίλεκτος "Ελ- 
λην αξιωματικός, τιμών τήν κατα
γωγήν τον, τό ώραίον Λιβήσι.

Αίωνία τοι» ή μνήμη καί γαίαν έ- 
χοι έλαφράν,

Σ. Π.
νίκη

IEFIMTI? niym hi no mini
ΤοΟ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΑΚΙΚ

Ό λιμένας τής Μάκρης είναι 
Ασφαλέστατος καί φυσικός εχει 
σχήμα δίσκου ή είσοδός του εΰ- 
ρίσκεται ε’ις τό δκρον αριστε
ρόν τοϋ λιμένος. ’Έχει δύο είσό 

’ δους διότι είναι ή νήσος παλαιά 
Μάκρη και ύπάρχουσι πολλαί 
Αρχαιότητες. Πρός τήν θάλασσαν 

ι βουνό δεξιά είς τό βάθος 
ι κτισμένη ή Μάκρη μέ ά- 

πέραντη πεδιάδα, εχει καλήν ρυ
μοτομία καλή προκυμαία καί 
ώραία κτίρια τήν διασχίζουν 
πααπατοϋραις είδος μικρών διω
ρύγων καί ποΰ τής δίδουν γρα
φικότητα. Ή προκυμαία είναι 
μεγάλη καί όμορφη. Δεξιά είναι 
τό Καρακιόζη καί πιο πέρα 
ήταν τό αρχαίο θέατρο ποΰ τό 
πήραν Γερμανοί και άφησαν 
γιά αντάλλαγμα στους τοΰρκους 
δύο κολόνες ποΰ τής στήσανε 
στο κορδόνι και βάλανε φανά
ρια. Προχωρώντας πρός τά πά
νω συναντώμεν τόν 'Άγιον Νι
κόλαον άπό πίσω άπό τόν ναόν 
λίγο αριστερά στήν πλαγιά τοϋ 
βουνοΰ ήταν τό νεκροταφείο 
τής Μάκρης.Άπό τόν Άγ. Νι
κόλαο ό δρόμος μας οδηγεί πρός 
τό Κεσίκαππου αριστερά τοϋ 
δρόμου είναι τά βυρσοδεψεία 
τών γεμεντζίδαιΐ' ιιετά στο πρώ
το δρ3μόΊτριστερά είναι τά σχο
λεία -υπέροχα κτήρια και μεγάλο 
προαύλιο. Άπό τό Κεσίκαπ
που περνούμε τό δρόμο πρός τό 
Λιβήσι μόλις προχωρήσουμε λίγο 
δεξιά τοϋ δρόμου καί άνωθεν 
τής Μάκρης είναι τό Κάστρο ή 
’Ακρόπολη τής Μάκρης μέ λα
ξευτούς αρχαίους τάφους καί 
πάνω στο δρόμον έχει δύο πε · 
λωρίους μονολίθους σαρκοφά
γους. Μόλις φθάσωμε στά πεύ
κα αρχίζει τό τογροϋ μέ δρόμο 
τουσεμέ δηλαδή άπό πέτρας, λέ- 
¥εταΓ”τογροϋ, επειδή τραβάει 
Ισια, αριστερά δ δρόμος είναι 
αμαξιτός καί μια κάμψη ανη
φορική φθάνουμε στο Συκμάνι 
δπου ή πηγή ποΰ υδρευόταν 
άλλοτε ή Μάκρη. Κατόπιν πιο 
πέρα στήν δλλη στροφή συναν
τούμε τά παννάκια δπου έχει

atoaois, ενα είδος θάμνον ®ο 
είναι πάν® δεμένα πανιά κε 
δσοι περνούσαν άπό κεΐ Ρα 
μηοί και τουρκοι και («έφερα 
άπό θέρμη δένανε άπό 8·ία πο 
νάκι γιά νά θεραπευθοϋν, Sw 
νομίζανε. ’Αμέσως πιο πάνω εΐ 
ναι ή σάραντζα δηλαδή δεξαμι 
νή πού γεμ,ίζη μέ βρόχινα νερ 
καί ποτίζουν τά ζώα ti»v c 
Αγωγιάτες, έχει καφενείο πο 
σταθμεύουν οί διερχόμενοι,.Άπ 
έκεϊ ίσια ψθάνοαε στο πιρνάρ 
έκεΐ είχε καφρνβ&ακη xST”Svi 
μεγάλο' πουρνάρη Άξ ού i«it τ 
δνομα άπό έκεϊ φαίνεται dbrg 
ναντι τό Λιβήσι -μέ τήν κοιλάδι 
του τό θέαμα είναι γραφτια» 
τατο. Δεξιά τοϋ πουρναριού πο 
λυ κοντά είναι δ ΙΙροφήτη 
Ήλίας καί άρι,βτερά είναι -j 
Σούτα. "
"“ΤΤροχωροΰμβ κατηφορίζον 
τας καί φθάνουμε στοίί Άγέ 
τά κονάκια τά όποια είναι έρει- 
ΐΓηϊενιΡίβ’ί δίπλα είναι τό τζα
μί. Είσερχόμεθα πια στο ίβ- 
μπο καί φθάνουμε κατό>τϊν~5το 
τρία Καβάκια πού βίναι δύε 

’TrsXS^mfXaxavia τό τρίτο δβν 
υπάρχει γιατί ξεράθηκε. 'Εκεί 
είχε καφενεία μέ μεγάλη πλα
τεία, μπροστά εχει (οχτρόν πη
γάδι βάθους 18 οργιών μβ'κρύο 
νερό καί τό χείμμαρο του βα- 
τζίΛΟ'ϋ τόν (τερών). ’Ίσια 
νουμεν στο φούρναρι δπου καί 
τό μεγαλοπρεπές σπίτι τοϋ Χα-' 
τζηνικόλα Αουϊζίδη. Άπό πόνον 
απλώνεται τό αλησμόνητο μας 
Αι,βήσι. Άριστερά πηγαίνουμε 
στήν καί συνέχεια «ον
TowftaaL δπου καί ή δεξαμενή 
.(ο λεγόμενον^ καί Τσεσμέ ιιετά 
είναι δ ΤεπεκιανΙς μετά' τ'ό νβ- 
κροταφεΐον τής πάνω γειτονιάς 
μέ ναόν τοϋ Άγ. Παντελεήμο- 
νος καί τόν όποιον άνβίγιμεν θ 
Χριστόδουλος Κωνστουλης Μαυ-· 
ρΐκο:, am πόνοι είναι ή Πηγή 
ιιέ ολίγον κρύο νερό πού πηγά- 
ζη μέσα άπό πέτρες και δίπλα, 
του είναι τό κτήμα Κ. Γιργά,

(άκολονθεϊ)

Ήβϊ| Μ«1 Ιβιμ,α τοδ Λιβησίου

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΙ ΠΠ ΛΙΒΗ7-
Τοϋ κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!

Άπό τούς άρραβώνες καί τήν ’Εκκλησίαν είχε τδ πρόσω- 
νόμους πρό τοϋ 1850 ή 1860. πο κεκαλυμμένον, δπως κα*. of 
Στενή γνωριμία λόγιρ αύστηρό-' χανούμισσες, στά κεφάλι φοροΟ-
τητος τών ηθών δέν είναι Buva- 
Άν νά ύκάρξη μεταξύ τού νέου 
καί τής νέας. "Ισως θά έγνωρί- 
ζοντο μόνον έξ δψεως. Όταν δ
μως οΕ γονείς τής νέας άρραβώ- 
νιαζαν τήν κόρην τους, αύτή δέν 
είχε τό δικαίωμα νά φέρχι φντίρ- 
ρησιν. 'Η θίληαις τών γονέων 
ήτο νόμος. Μετά τήν μνηστείαν 
δέν έπετρέπετο νά δπάρχη σχέ- 
σίς μεταξύ τών μνηστευμένων' 
καί άν ποτέ ή μνηστή είς τόν 
δρόμον άντίκρσζεν ή τόν μνηστή
ρα ή άκόμη καί συγγενή του έ
πρεπε νά άλλάξη κατεύθυνσήν.

"Αν δ μνηστήρ έπεσκέπτετο 
τά πενθερικά, ή μνηστή δέν πα- 
ρουσιάζετο. Ήτο ήναγκασμένη 
νά μένη στή γωνιά (διαμέρι
σμα χωριζόμενον άπό τό δωμά
των δποδοχής μέ διάφραγμα άπό 
σανίδες) έως δτου νά φυγή δ άρ- 
ραβωνιαστικός. Παρακολουθούσε 
δμως άπό καμμιά τρύπα ή χα- 
ραμίδα.

Πολύ δμως ένδιαφέροντα ήσαν 
καί τά κατά τόν γάμον. Προκει· 
μένου ή νύμφη νά δδηγηβή είς

σε φέσι στολισμέ»ον ολόγυρα μέ 
άσημένια στολίδια, άπό τά δποία 
έκρέμοντο αλυσίδες λεπταί, άση* 
μένιες, Ονομαζόμενες π ουγ ι - 
ν ι έ ς. ΈφοροΟσε ώς έπίσημον 
ΈΐδίΒημ,α παντούφλες. Στάν δρό
μον πρός τήν ’Εκκλησίαν περιε- 
στοιγέζετει άπύ τέσσιχρβς γυναί
κες (κουμπάρες), άνί μίαν εμ
πρός, πίσω, δεξιά καί άριστερά. 
Καθ’ δλην τήν διαδρομήν ήτο 
σκυμμένη, κρατώντας άπό τή μέ
ση τήν προστινή κουμπάρα. Δέν 
έπιτρέπετο δέ νά μιλήαη γιί οί- 
ονδήποτε λόγον.

Όταν μετά τήν στέψιν έπέ- 
στρεφαν είς τδ σπίτι, δπου θά 
έμεναν οί νεόνυμφοι, ή νύμφη ώ- 
σήρχετο στή γωνιά, δπου εϊ- 
χεν έτοιμασθή ή ν υ μ φ ι κ ή η χ- 
σ τ ά ς καί Ιμενεν έκεΐ συντρο- 
φευμένη άπό συγγενείς γυναίκες 
ή κορίτσια, καθ’ δλον τδ διά
στημα τοΟ γλεντιοϋ, μετά τδ τέ
λος τοΟ δηοίαιι καί τήν άποχώ- 
ρησιν τών ξένων, θά έδέχετο τήν 
έπίσκεψιν τοΟ συζύγου.

(Συνέχεια βίς τήν 3ην Σ<ελ.)
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Αντώνιον I, Πετρόγλου 
Σανταρόζα 3 — Άβήνας 
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Υπεύθυνοι κατά Νόμον : 

ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 
Δικηγόρος 

Σανταρόζα 3 - Τηλ. 57.658 
. ΆΘήναι > .

' ''·Τυηόγραφ«ίου ΐ ’ · 
ΚΙμων Η. Χρυσοχοΰ 

Άκαδήμου 13 
’Αθήναι

Ο Πρώτα γίνου πήττα κΓ υστέ
ρα κατουμάριν.

2) φουμίν τρώΐτι
uit'-γΉΧίτΐν.

. 3) Χάν έπρεπιν δέν έβρεχιν κα
..

Ζ' 4) ΚΙ τού νι<ρ®1ν γίσα-γίσα μέ 
ί τήν ,----'■'7'*’

"ΤΓΕπεσιν σάν^τΒβΠΓοχαριατήν 
μέσα στοϋ καντΰλιν.

τόν -,
/' Ί) Στοΰ cwopw'WD*“eW-P^irei 
κουκίν.

οΓ^οΰδόυνϊα^ε&υνΤ 
Ββζι'-βάζι τοΰ σκυλάκιν γυρίν- 

ει τρώει τ&
Ήουοΐακουνάρη τοΰ σακκίν 

πάντα γιμάτουν είναι.

Τόποι Νοσταλγίας

pili»·*

9^"

«,ναμνηςη:- τηϊ wiiim
Τοΰ συνεργάτου μας κ. Στεφ. Πασχαλίδου

καί φωτισμένη γυρίζει σέ μιά γεΓ < 
τονιΛ κι* οί παιδικές φωνές άκού’ ■ 
γονται σάν Απόκοσμη μουσική:

«Ή γέννησή σου χριστέ ό θεός f 
ήμών... *Η Παρθένος σήμερον, τόν ! 
ύπεροόσιον τίκτει... Καλήν ήμέραν · 
άρχοντες, fiv «Τναι όρισμός σας».

Σέ άλλη γειτονιά, αότοσχέδιοι 
παιδικοί δμιλοι τραγουδούν:

«Άρχημηνιά κι’ άρχηχρονιά, καί 
άρχή καλός μας χρόνος» καί δέ· 
χονται τά ψιλοδωρήμαια τ&ν ά- 
φεντάδων καί κυράδων μίνα χα
μόγελο οτά χείλη καί μέ τήν 
ικανοποίηση ζωγραφισμένη στά 
παιδικά τους πρόσωπα.

«Μαύρος ό οόρανός, κάτασπρη 
γή. Χαρούμενα ή καμπάνα πού 
χτυπά. Γεννήθηκε ό Χριστός I Ή 
Παναγιά γυρμένη πάνωθέτου τόν 
κοιτά».

θ. Γκωτιέ
Τά σπίτια γεμάτα άπό ΐά καλά, 

τοΰ θββΟ, ΟΙ ξενητβμένοι γυρίσα
νε νωρίς στίς οικογενειακές τους 
έστίες, φορτωμένοι άπό τρόφιμα, 
φρούτα, ξηρούς καρπούς καί δέν
δρα γιά νά γιορτάσουνε μαζί μέ 
τούς δικούς τους ιΐς χρονιάρες, 
μεγάλες καί γλυκειές ήμίρες τής 
χριστιανοσύνης.

Έξ® τό χιόνι Απαλό πέφτει καί 
ντύνει τήν φύση σιό κατάλευκο 
νυφιάτικο χρώμα καί τά πάντα 
σκεπάζει μέ τό πέπλο του.
«Είναι ή στέγη όλόλευκη, 

[γέρνουν άσπροι κλώνοι, 
μές τό τζάκη Απόμερα

[ξεψυχά ή φωτιά»,.. 
Τέλλος "Αγρας

‘H Νοσταλγία μας είναι μεγά
λη, πυκνή κι’ Απέραντη στδν έρ- 
χομό τών ήμερών αύτών τοΟ χρό
νου καί τής Ζωής I...

Γυρίζουμε στά παλιά, νοσταλ- 
γοΟμεν εύτυχισμένες ήμέρες, όνει- 
ροπολοΰμε παιδικά καί νεανικά 
χρόνια τών τόπων, δπου γεννηθή
καμε κΓ άντικρύσαμε τό φώς τής 
ήμέρας στήν άγκαλιά τής μάνας 
καί κοντά στόν πατέρα μας !,,,

Βαθύς δ πόνος μας, Αγιάτρευτη 
ή πληγή μας, πού τήν άνοιξεν τό 
άσπλαγχιο χέρι μιας Αδυσώπητης 
καί ζηλιάρας Μοίρας τήν χρονιά 
τοΟ 1922 μέ τήν Μικρασιατική κα
ταστροφή. Τέτοια είναι τοΟ Αν
θρώπινου : Πρόσκαιρα κ Γ ά
στατα, πικρά κι’ όνειρεμένα, 
νοσταλγικά κΓ Αλησμόνητα. Καί 
κάτι τέτοιες φωτεινές καί μεγαλό
πρεπες, οΰράνιες καί θείες ήμέ
ρες, έρχεται δθελά μας στή σκέψη 

. άπό τής μνήμης τά παλάτια, τό 
, τετράστιχο τοΟ ποιητοΟ πού λέγει:

«Καλέ ’Άγιε Βασίλη, φέρε σύ 
■ ’ [παιχνίδια 

στά παιδιά, πού άλλοι τδχουν
[λησμονήσει.

Καί στις πικραμένες τις καρδοΟλες 
[κάνε 

τό λευκό λουλούδι τής χαράς
[ν’ Ανθίσει».

Γ. Καμαρινάκης 
θεσ)νίκη Δεκέμβριος 1957, 

ΣΤ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
Δημοδιδάσκαλος

«Είναι μέρα χαρμόσυνη τούτη. ι 
Έγεννήθη του κόσμου τό φώς, 
χαΐρετ’ άποιος μεγάλα δχει

[πλούτη 
τραγουδάει χορεύει δ φτωχός»

Γερασιμος Μαρκοράς ।
Ή νοσταλγία, πού μέ τόση πα

ραστατικότητα μέ τό βεΐο του 
κοντύλι ζωγραφίζει ό πατέρας 
τής ’Επικής ποιήσεως, τό τέκνον 
τής Ιωνίας, ό Όμηρος, είναι συ
ναίσθημα Ανήσυχο, Αγωνιώδες, 
μά καί δυναμικό γιά τόν ψυχικό 
μας κόσμο, γιατί γίνεται Αφορμή 
καί αΙτία νά καρποψορήση ή ψυ
χή καί νά γεννήση σκέψεις άμορ
φες καί λαμπρές.

Ό κάθε άνθρωπος καί κάτι νο
σταλγεί : ’Αλλος ένα πρόσωπο 
Αγαπημένο, άλλος γαλαζοκυμα- 
τοΰσες θάλασσες, άλλος πυκνό- 
φυτα δάση, Αλλος μιά σβυσμένη 

ϊ άγάιτη, άλλος ; περασμένες γλυκές. 
ήμέρες καί. δλλος τήν' -πάτρίδα 
του, τό χώμα, δπου γεννήθηκε, 
δπου είδε τό φώς τοΰ ήλιου, τήν 
γή, μέ τήν όποια τόν συνδέουν Α
ναμνήσεις Αλησμόνητες.
«Πεθύμησα νά στολιστώ μέ 

[γιορτερό στολίδι
νά ττ&γ» στήν Πατρίδα μου, 

[στ- Αγαπητό ταξίδι.
’Όλες τις χώρες, νά σάς πώ, 

(δλες τις χώρες Αγαπώ 
•ιιοί» άκουσα καί είδα, άλλα

[καμμιά τόσο πολύ 
σ&ν τήν Πατρίδα τήν καλή,

[σάν τήν γλυκειά Πατρίδα» 
Γεώρ. Βιζυηνός

"Ετοι ζωγραφίζει δ θράκιώτης 
ποιητή μας Βιζυηνός τό ύπερεκχυ- 
λισμένο συναίσθημα τής Νοσταλ
γίας μέσα στήν Ανθρώπινη ψυΧή.

Καί ή ράγισα φαντασία κλωθο
γυρίζει στά περασμένα, συλλαμ
βάνει Αναμνήσεις περασμένων 
φωτεινών ήμερων καί τις παρου
σιάζει μέ τήν μαεστρία ένός κον· 
φερανσιέ θιάσου μπροστά ατούς 
βίατάς του μέ τήν αίγλη καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν πανηγυρικών πα
ρελάσεων στή ζωή μας.

Ήρθαν μέρες χρονιάρες, μεγά
λες, λαμπρές, σταθμοί στόν β(ο 
μας. Κι* δπως όπερτονίζει ό γλα
φυρός μας ποιητής Γεώρ. Δροσίνης.

' «Καί θάρθοΟν-χρονιάρβς μέρες · 
[Τά Χριστούγεννα, 

μέ τ* άφρόπλαστα χριστόψωμά
[τους-, πρώτα, καί τοΟ Άή 

[ΒασιλειοΟ, 
μέ τών παιδιών τά κάλαντα, 
καί μέ τών νερών τΛγιάσματα,

[τά φώτα».

Καί τέτοιες ήμέρες ή νοσταλ
γία, πηδά στό γοργόφτερο άτι 
τής φαντασίας καί καλπάζει μέ 
ταχύτητα ίλιγγιώδη πρός τις Αφρο- 
πλασμένες κΓ Ανοιξιάτικες Ακρο
γιαλιές τής ’Ιωνίας καί τών Μι
κρασιατικών γραφικών τοπίων καί 
ή ψυχή μας βλέπει κι’ Ακούει, αΐ- 
σΟάνβτβι καί νοσταλγεί δ,τι 6κα- 
νε, σάν τούς πρωτοπλάστους, πού 
βλέπουνε τήν Έδέμ καί χύνει 
κρουνούς βουβών δακρύων καί 
βγάζει έκρήξεις, Αναστεναγμών 
καί όνειροπωλήσεων τερπνών, ά- 
λησμονήτων I.,

Νά μιά |φάτνη στολισμένη καί

ΊΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Ι1ΑΤΡ1ΟΣ
(Άπό τήν συλλογήν τοΰ κ. 

Αγγέλου Τσακίρη)
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Μεγάλοι Εΰεργέται—Εύεργέται—ΔωρηταΙ Λεβησίου - Μάκρης

Διαβάζετε καί διαδίδετε 
τήν μοναδικήν έφημερί- 
δα μ

(Σννέχεια & τοΰ προηγουμένου)
5. ’Αντώνιος Καραβασίλης 

(1855—1907). Ήτο δ μεγαλύ
τερος τών εξ υιών καί πέντε 
.θυγατέρων τής οικογένειας Κα- 
ραβασίλη. Ή οικογένεια αϋτη 
(διεκρίνετο διά τήν φιλοπονίαν, 
Εντιμότητα, νοικοκυρωσύνην καί 
άπήλαυε μεγάλης έκτιμήσεως 
άπό τούς πατριώτας μας. "Ολοι 
ήσαν ευκατάστατοι, έπιδοθέν- 
τες είς τό Ιμπόριον, έξ οί πολ· 
λά δκέρδιζον. Ό Αντώνιος ε- 
λαβεν ώς κλήρον τά εις περιο
χήν Ξάνθου πολλά κτήματα τοΰ 
πατρός του καί από τούς βαλα- 
νιδώνας εκέρδισε πολλά εις μίαν 
περίοδον, πού τό βαλανίδι έπω- 
λεΐ,το εις καλάς τιμάς. Ήτο οΐ- 
κονόμος καί έζη βίον συγκρα- 
τημένον καί απηλλαγμένον έπι- 
δεικτιάσεως. Ήτο φρόνιμος καί 
ολιγόλογος, εις δέ τάς σχέσεις 
του προσεκτικός, καί Ήλεκτικός. 
Δέν έζήλευε δόξα, ούδ” επεδίωκε 
τίτλους καί αξιώματα. ‘Απέφευ
γε τόν θόρυβον περί τάς πρά
ξεις του καί δέν άνεκοίνωσε τά 
τής διαθήκης του ουδέ εις τούς 
Αδελφούς του, τούς οποίους ΰ- 
περηγάπα καί άντηγαπάτο. Δι’ 
αυτής διέθετεν δλην τήν κινη
τήν καί ακίνητον περιουσίαν του 
είς τάς άδελφάς Κοινότητας Λε- 
βησίου—Μάκρης. Τήν επικαρ
πίαν τής περιουσίας, υπολογι
ζόμενης ύπέρ τας εξ χιλιάδας 
χρυσάς λίρας ’Αγγλίας, θά εΐ· 
χεν ή σύζυγός του, άλλ’ ή Μι
κρασιατική καταστροφή εματαί- 
ΦβεγΜλ®· Τόν,,βύίμνή καζ σε
μνόν διαθέτην πώντές δί λεβη- 
σιανομακρηνοί εύφήμως θά μνη- 

ήιονεύβιμεν.

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΛΕΒΗΣΙΟΥ ΜΑΚΡΗΣ
’Εμμανουήλ Κρεμμυδάς 

(1843 - 1911). Έκ πατρός κα- 
τήγετο έκ Ρόδου καί κατόρθω
σε μέ τήν εργατικότητα καί ε- 
πίδοσίν του είς τό έμπόριον και ' 
πλούτη ν’ απόκτηση καί άξιο· 
ζηλευτόν θέσιν μεταξύ τών με- 
γαλεμπόρων τής Μάκρης νά κα- 
ταλάβη. Ήτο εξυπνότατος και 
δραστηριώιατος, διά τούτο ή 

ί εξέλιξις καί άνοδός του ήτο τα- 
: χυιάτη. ^ννέβαλε δε ε'Ις τήν έν 
συντομωτάτφ χρόνφ μεγίστην 
πρόοδόν του ή υπό τοϋ γυναι
καδέλφου του Γρηγορίου Σαρά
φη-—τοΰ μεγαλύτερου τής επο
χής του εμπόρου τής Μάκρης— 
υποστήριξις, τό αξίωμα τοϋ Δη
μάρχου, τό όποιον έφερε καί έ- 
τίμησεν επί Ιδετίαν, ή ϋπόλη- 
ψις ής έχαιρε παρά τοΐς έμπό- 
ροις καί έπισήμοις Τούρκοις. ή 
συμπαράστασις τών Ιατρών τής | 
πόλεως καί έπαρχίας Σαράφη
δων καί Μουσαίου καί έπι πλέον 
ή συνεπικουρία τών δύο υιών 
του Κωνσταντίνου και Κυριά
κου, διακρινομένων διά τήν πί- 
στιν καί εντιμότητα των. Έχων 
ό μακαρίτης τούς συγγενείς Ια
τρούς καί τά παιδιά του κα
λούς συμβούλους καί έμπνευ- 
σιάς, ήτο επόμενον νά σκεφθή 
καί ένδιαφερθή δια τάς πόλεις 
πού τόν έγέννησαν, έξέθρεψαν 
καί τόν έτίμησαν μέ τά τιμητικά 
Αξιώματα τοϋ Δημάρχου, Δη- 
μογέροντος καί Έφορου καί νά 
διάθεση είς μέν τό Λεβήσι 200 
χρυσάς λίρας καί μίαν οΙκίαν, 
είς δέ τήν Μάκρην " ΐρίακόσίάς 
λίρας καί μίαν οικίαν. Οί λεβη- 
σιανομακρηνοί δέν θά λησμονή-

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΟ ΛΙΒΗΣΙ
(Συνέχεια έκ της 2®ς Σελ.) μέ τόν θειον του Λάβαν, τοΟ ϊ·I Z.VWfoXfcvuu tA Γ..-
Δέν θεωρώ άσκοπον νά έκθέσω δωσαν 'Φ μεγαλυτέραν καί άσ- 

μερικά περιστατικά εύθυμα, τά Λείαν- και τήν έπαθε κι 
όποια διηγούντο ώς λαβόντα Βως γιά τόν ίδιο λόγο. Αλλά 
— κατά τήν ίποχήν έκεΕνην. 8τ« Φ Λλϊ1 Ι^έρα παρεπονέθη 

.) Ώδηγείτο μιά νύφη στήν Υζά Αποζημίωση τοΟ έδωσαν καί 
- ' » Λ । τλν ’Ραν·ήλ· έπετοέπετο τοΟτο

ραν κατά τήν ίποχήν έκείνην.

’Εκκλησία περιστοιχιζομένη άπδ 
τις τέσσερες κουμπάρες'άλλά κα- 1 
θώς βάδιζε σκυμμένη, τής έφυγε 
ή παντούφλα άπό τδ tv® πόδι' 
Ιπειδή δέν έπιτρεπόταν νά μι- 
λήση, προχώρησε μέ γυμνό τδ 
ένα πόδι, ιός πού τδ άντελήφθη- 
φθησαν άλλες καί τακτοποίησαν 
τδ πράγμα.

β) Μιά οικογένεια είχε δυδ 
κορίτσια- ή Κατερίνα, ή μεγα- 
λυτέρη, καί ή 'Ριντζιά, ή δεύτε - 
ρή, πού ήταν καί ή δμορφώτερη 
κάποιος ξένος, ’Αρμένιος, είδε 
τις δυδ άδελφές καί ζήτησε νά 
τοΰ δώσουν γυναίκα τήν Ήινζιά’ 
έγινε δεκτή ή πρότασή του- δταν 
ήλββ β καιρός νά γίνη δ γάμος, 
ή νύφη ώδηγήθη στήν ’Εκκλησία 
μέ τά πρόσωπο σκεπασμένο' ίγι- 
νε ή στίψις, έπέστρεψαν στό σπί
τι τοΟ γαμβροΟ κα! άρχισε ή 
διαακέδασις, έν ώ ή νύφη Ιμεινε

γωνιά. Άφ’ οδ έτελείωσε 
ή διασκέδασις ml οί ξένοι άπε· 
χώρησαν, μπήκε ό γαμπρός στή 
γωνιά νά έπισκεφβή τήν σύζυγον. 
Ποία δμως ή έκπληξίς του, δταν! 
άντί τής 'Ριντζιάςάντίκρυσε τήν ■ 
Κατερίναν! Κατά τό ίβιμον οί 
γονείς έπρεπε πρώτα νά άποκα- 
ταστήσουν τήν μεγαλύτερη καί 
κατέφυγαν είς τόν δόλον- άλλά δ 
δόλιος δ γαμβρός έπαΟε 8,τι καί 
δ ’Ιακώβ τής Γραφής πού άντί 
τής 'Ραχήλ κατά τήν συμφωνίαν

Τού κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 

σουν ποτέ τήν γενναιοδωρίαν 
πατρδς Εμμανουήλ Κρεμμυδα : 
καί τών υιών,του Κωνσταντί
νου καί Κυριάκου, τών οποίων 
θά κράτηση άσβεστον τήν μνή- · 
μην..

2)’ Αντώνιος Χατζηαντω- , 
νίου (1874 - 1947). Ήτο γεν- ■ 
νημένος έμπορος. ’Αδύνατον νά 
είσέλθη τις εις τό κατάστημά 
του καί νά φύγη άψώνητος. ΕΙ-, 
χβ το χάρισμα : τής πειθοϋς, δ 
δε Αδελφός τον Μιχιχι)Λ.
νά βίσπραττη άπό τούς κακό- 
πληρωτάς δι’ οΐ τρόπου εγνώ- 
ριζε. Έπίστωναν τους πάντας 
και εκείνους, που οι άλλοι ουδέ 
μιας δραχμής πίστωσιν έδιδον. 
Φιλοτιμούμενοι οί ευρίσκοντες 
πίστωσιν αγοραστοί έφρόντιζον 
νά έξοφλοϋν τά χρέη των, διά 
νά έχουν τήν δυνατότητα πάν
τοτε νά αγοράζουν δ,τι και ο
σάκις ήθελον. ΙΙλήν τής σκοπι- . 
μότητος υπήρχε και ό φόβος, 
δτι δέν μπορούσαν οί κακοπλη- 
ρωταί νά ξεφύγουν άπό τόν 
Κέρβερον τοΰ Καταστήματος. 
Ούτω ή πελατεία ωγκοϋτο, ή 
εργασία ηΰξανε καί έκραταιρϋτο 
και ή περιουσία τών αδελφών 
Χατζηαντωνίου εις διάστημα 
μικρότερου τής εικοσαετίας ύπε
ρέ,βη τάς είκοσι χιλιάδας χρυ
σός λίρας aim xQuimoviz πού 
ηνοιξαν τδ μαγαζί. ’Ήξεραν δ
μως καί νά ζήσουν πλούσια α
νάλογα μέ τήν θέσιν των καί νά 
βοηθούν. 'Η Χρυσάνθη πτωχά 
κορίτσια έβοήθει διά νά κάνουν 
τήν προ

: εδινβν ίνα πιάτο φαγητόν, βιβλία 
και γραφικήν {ίλην έμοίραζεν 
είς ενδεείς μαθητάς καί κατά

, τάς μεγάλας ήμέρας Χριστου
γέννων καί Πάσχα εμοίραζε τρό
φιμα μαζί μέ τόν Ιατρόν Βαίρα- 
κτάρην καί Κατίνα Α. ’Αντω
νίου. Καί δέν έπαυσε τό έλεήμον 
χέρι της νά δίνη καί είς τάς ή-

(Συνέχεια είς τήν 4ηγ σελ.)

.ΜΗΝΥΜΑ^

Πτήν 'Ραχήλ- έπετρέπετο τούτο 
ατούς Εβραίους τήν έποχήν Ι«ί- 
νην- έ φίλος δμως Άρμένης δέν 
μποροΟσβ νά Ιχ^ τίτοιοι άποζτφ 
μίωση- γι’ αύτό καί ύπέκυψε ατήν 
μοίρα- σέ όσους δέ ρωτούσαν ή 
γιά νά τόν πειράξουν ή γιά νά 
τόν εϊρωνευθοδν Iλεγε μέ τουρκι- 
κάς λβξβις γιατί ήταν τουρκόφω
νος : «ίώχτζιά τά κιοστερτί, Κα- 
τερίνα ταχταίβερτι» δΐ}λ. μοΟ πα

ρουσίασαν τήν 'Ριντζιά καί μοΟ 
I φόρτωσαν τήν Κατερίνα.

γ) Κάποιο κορίτσι ήλι-χίας 17 
— 18 έτών τό πάντρεψαν μέ νέο 
δυσαναλόγου ήλικίας· άφ° οδήρ- 
χισαν μετά τά γλέντι νά άποχω- 
ροΟν οί καλεσμένοι, τό κορίτσι 
μέ τήν Ιδέαν δτι Οά έμενε μόνο 
του μέ άγδρα, κατελήφθη άπό φό
βον- άγοιξε τό παράθυρο τής γω
νιάς καί κρύφθηκε πίσω άπ’ αδ- 
τό- δέν πρόσεξε δμως δτι μιά ά
πό τις Αλυσίδες πού έκρέμοντοί 
άπό τό κεφάλι της είχε μείνει στή 
μέσα πλευρά τού παραθύρου- μπή-1 
κε 6 γαμπρός μέσα, άλλά μέ έκ
πληξη εϊΒβ δτι Ιλειτα ή νύφη- 
κυτάζοντας γύρω βλέπει μέσα 
στό λίγο φως τοϋ λυχναριού τήν 
Αλυσίδα πού γυάλιζε. “Ετσι ήνά- 
γκασε τήν νύφη νά έπιστρέψη 

θέση της.
Έλευσίς 3 Nj6pfow 1957.

AT . ΠΑΝΗΓΓΡΗ2 
Γ

— Αί κυρίαι Δέσποινα, Ει
ρήνη, Μαρία καί Μάρθα Β, 
Στρογγυλή έξ Άδελαΐδος Αυ
στραλίας ευχαριστούν τήν κυ
ρίαν Μαρίαν ’Αν. Σαράφη δια 
τάς εύχάς της. ’Ενθυμούνται 
τάς πατριωτικός νεανικάς των . 
έπαφάς που τώρα έγιναν όνει
ρα. Εύχονται χρόνια πολλά καί 

ί ευτυχισμένα.
I — *0 κ. Μιχαήλ Καλλιντζής 
έκ Νέας Μάκρης, εύχεται προς 

j δλους τούς συμπολίτας εύτυχές ' 
τό Νέον "Ετος 1958.

—‘Ο κ. "Ιωάννης Κρεμμυδδς 
εκ Ρόδου, απευθύνει τάς θερ
μότερα; του-εθχάς επί τφ Νέφ 
Έτει πρός δλους τούς συμπο
λίτας.

—‘Ο κ. "Αγγελος Γρ. Τσα
κίρης απευθύνει πρός τούς Α
πανταχού συμπολίτας μας θερ
μός εύχάς Ιπί τφ Νέφ Ιτει 
1958.

—-Ό κ. ’Αδαμάντινος Σκυ
φτός εύχεται είς ίνα ίκαστον 
συμπολίτην χρόνια πολλά καί 
ευτυχισμένα.



4η ΣελΙς ΜΑΚΡΗ

1·*

(ΠΙΣΤΟΛΑ* &Π0 TO 1 j)TtPIK()tv
(Συνέχεια έκ της 1ης Σελ.) 

ματα τών πατριωτών καί γειτόνων 
καί δταν είδα τήν φωτογραφία τοϋ 
δασκάλου μας Σάββα Πασχαλίδη,ττού 
μας έδωσε τήν πρώτη φώτιση. Τόν 
χαιρετώ. Ή Αγαπημένη έφημερίδα 
«ΜΑΚΡΗ» μάς άνοιξε τις καρδιές,πού 
τόσα χρόνια είμαστε μές στήν ξενη- 
τεώ καί ζοϋμε μία μονότονη ζωή, δί- 
χω< συγγενείς καί. δίχως- τήν Έλ- Αξιότιμε κ. Πετρόγλου, 
ληνική μας γλωσσά. Ούτε πανηγύ-Ι . Μετά 
ρια, ούτ3 έκδρομές, αν κάνουν τά 
ξένα σωματεία έκδρομή πάμε καί μείς 
καί βρισκόμαστε σέ μιά γωνιά. Θά 
φροντίσω σέ πολλές πατριώτες νά 
κάνομε μία συνδρομή γιά τίν Σύλλο
γό μας. Έγώ πού σας γράφω είμαι 
η Χρύσα Μικάνδρου Κεπέση· είχα 
παντρευτή στά 1925 στήν Κρύα 
Βρύση Εύβοιας μέ τόν Βασίλη ’Ασί- 
κη. Μετά ή τύχη μας έφερ3 στήν Αυ
στραλία, άλλά σέ 2 χρόνια μέσα δ 
σόζογότ μου όπτέβανε γιέι 24 έδρες 
ΚτηΓηΛΙατα-π- Mi - ή!
2 κορίτσια καί ένα Αγόρι.

Μετά Από 5 χρόνια, έπαντρέφτηκα 
Κύπριο. Άπόχτησα άλλα 5 παιδιά, 
καί πάλι έμεινα δυστυχισμένη, διότι 
άπέθανε δ άντρας μου, μέ συγκοπή 
καρδίας. Έχω 4 Αγόρια καί ένα κορί
τσι. Έπάντρεψα τήν μεγάλη μου κό
ρη μέ τδν Δημήτρι Κ. Ψάλλου, τής 
Δέσποινα^ τον Κουφογιάννη, τήν άλ
λη μέ ένα Καστελλοριζιανό. Ό μεγά
λος μου ό γυιός 25 χρονώ», πρώτος 
μηχανικός, & δεύτερος 21, ηλεκτρολό
γος, πάει γιά Ανώτερες σπουδές. Ό 
τρίτος 19 χρόνων είναι υπάλληλος 
στήν Τράπεζα. Ή κόρη μου 18 χρό
νων, μία χαριτωμένη μέ πολλά έλ- 
Ληνικά προτερήματα. Θά σάς στείλω 
τή φωτογραφία της νά τήν βάλετε 
στήν έφημερίδα «ΜΑΚΡΗ» <5ν τό ίττι- 
τρέπετε. Τά δύο μου δίδυμα, Σταύ
ρος καί Παναγιώτης είναι 14 χρόνων 
τής δευτέρας Γυμνασίου.

Συγνώμη πού άργησα νά στείλω 
τήν συνδρομήν μου. Σας στέλλα, 5 
λίρες γιά έγγραφή καί γιά συνδρο
μή καί τά ρέστα γιά τό Σύλλογο.

Χαιρετίσματα στον Μιχάλη Κερ- 
πίζα, αν ένδύμεΐτε στήν Κρύα Βρύση, 
δταν ήλθε φοιτητής τί ωραία περά
σαμε. Στόν Νίκο Καραβασίλη καί 
Νίκο Καραγεώργη όταν Εργαστήκαμε 
στά καπνά στό χτήμα τοϋ Βελιτσά·

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΥΑ

ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τήν 8ην. Δεκεμβρίου «αι &- 
$αν 5 — 10 μ.μ. έδόθη, εις τάς 
πολυτελείς αίθουσας τοΰ 3ενο- 
δοχείουκ’Ακροπόλ Πάλλας», χο
ρευτικόν τέϊον τοΰ Συλλόγου 
μας δπερ βοημείαισεν δξαιρετικήν 
επιτυχίαν.

“Ολα τά εισητήρια είχον εξαν
τληθεί καί εϊς τους τηλεψω- 
νοϋντας τήν τελευταίαν ώραν 
βΐς τό «Άκροπόλ» δέν υπήρχε 
δυνανότης νά εςασφαλισθοϋν 
θέσεις δεδομένου δτι λόγω τής 
συρροής συνεπτύχθησαν πολλές 
παρέες εις τά τραπέζια.

ΙΙαρευρέθησαν έξέχουσαι προ
σωπικότητες τής Μάκρης τοΰ 
Λιβησίου, και τόν έτίμησαν διά 
τής παρονοίας των ό αρχηγός 
τής Ε.Π.Ε.Κ. καί ή Κα Σάββα 
Παπαπολίτη.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
χοροϋ επικρατούσε μεγά/τη βν- 
■δυμία, Ιδίως δε, δταν ενεφανί- 
σθη δ γνωστός εϊ,ς δλους χιου
μορίστας κομφερανσιέ κ. Γ. 01- 
κονομίδης, δστις εβχόρπιοβ ευ
θυμίαν μέ τά περίφημα ανέκ
δοτά του.

Έκτος δμως του κ. Γ. ΟΙκο- 
νομίδη ένεφανίσθη και δ έκλε- 
κτός τενόρος τής Ε.Λ.Σ. κ. Μ. 
Καζαντζής ετραγοΰδησεν δια
φόρους ‘Ιταλικός καντσονέττα; 
καί άριας άπό όπερας, ίδιος δέ 
έξετέλεσεν μέ μεγάλην μαεστρί
αν από τδν «Ρι,γγολέττο·» τοϋ 
Βέρντι, «Φτερό στον άνεμο».

Τό αποκορύφωμα τοϋ χορού 
ίρο όταν Ιπαψεν ή κολυθορυ- 
βος τζάζ νά παίζη τούς ευρω
παϊκούς και ’Αμερικανικούς χο
ρούς, και τόν λόγον ελαβε τό 
βιολί και τό λάγοϋτο των Ά- 

νου. Ιδιαιτέρως στόν Αδελφό μου Κώ
στα Κεπέση Δράμας 3$, Πειραιά καί 
στήν ώραΙσ μας Ελλάδα πού τήν 
λαχταρούμε νύχτα καί μέρα.

Σας χαιρετώ 
Μέ ανάπη

ΧΡΥΣΑ Ν1ΚΑΝΔΡΟΥ ΚΕΠΕΣΗ . 
wv ΚοΟλα Κ. Δημητρίου

Μετά χαρά; πληροφορούμαι δτι 
Ιδρΰθη δ Σύλλογο; «Τελμησό;» καί έκ- 
δίδει τήν έφημερίδα «ΜΑΚΡΗ» ή ό
ποια σκοπόν ίχει νά γνωρίση είς τήν 
νέαν γενεάν τή; πατρίδο; μα; τήν Ι
στορία εί$ τά ήθη καί έθιμα τή; ττα- 
τρίδο; μα; καί σα; συγχαίρω διά τήν 
Ιτπνόησίν σα; τούτην, διότι είναι έρ
γο» άξιον λόγου. Έπίση; συγχαίρω 
τόν Αγαπητόν μου γείτονα κ. Σάβ
βαν Πασχαλίδην διά τό έργον τό ό
ποιον άνέλαβεν τό πολύ επίπονον διά 
τό όποιον μόνον ό Μιχαήλ 1. Μου- 

ίγραψιιν ττρμηύυωτφ
Λυκία; καί τού;'Βατταρισμοΰ; μέ τόν 
γνωστόν μύθον τοϋ Ήλιου και τοΰ

Είμαι αγράμματος άλλά Θά ττροσ 
παΘήσω νά σ&ς γράψω μερικά τής 
πατρίδος τά όποια είδον κάϊ άκουσα 
άπό τούξ παποϋδες μας ίγνώρισα 
άνθρωπον; οί όποιοι συυφώνω; μέ 
τήν διαταγήν τών Σουλτάνων δέν 
φορούσαν φέσι παρά σαρίκι. Έχω 
ακούσει τό περιεχόμενον τή; άδεια; 
τήν όποίαν eSiSav <5 καδή;, ό όποϊοβ 
τήν έδραν του τήν εϊχεν εί; τό χάνι 
τοΰ Αιβισίου. Έχω γνωρίσει τού; 
Αρχιτέκτονα; οι όποιοι ήλθαν άπό 
τά; ’Αθήνα; καί έκτισαν τήν κάτω 
Παναγίαν μεταξύ τών όποιων καί <5 
Γεώργιο; Λαμέρα;. Συνέβη δέ νά έ- 
ρωτευθή ό Λαμέρα; τήν κουνιάδα 
τον Κελδούλη, άλλά <5 Κελδούλη; τον 
άντιπαθοϋσε άλλά δ Λαμέρα; μορφω
μένο; ώ; ήτο καί τήν κουνιάδα του 
απέκτησε καί τόν Κων)ντίνον Ιατρόν 
υιόν του έμόρφωσεν.

Σα; εσωκλείω ένα τσέκ δύο λίρα; 
’Αγγλία; διά τήν συνδρομήν έφημε- 
ρίδο;. Σα; έσωκλείω δέ καί μερικά 
γνωμίκά τή; πατρίδα; πρό; τό πα
ρόν.

Μεθ’ ύπολήψεω;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΣ

Άτελαίτ 10-11-57 

δελψών Προικιού εις τήν πα- 
τροπαράδοτον σούσταν, ήτις έ- 
χορεύθη με μεγάλην συγκίνησιν 
άπό μικρούς καί μεγάλους

Πολλοί Ινφ έχόρευον, εδά- 
κρυσαν, ϊσως επειδή καί αύτοί 
ένεθυμοϋντο τήν νεανικήν των 
ήλικίαν εις τήν πολυπόθητον 
και υπόδουλον πατρίδα των, etc 
μη λυπούνται δμως, διότι θά 
έλθη μία ημέρα, οπού θά τήν 
ϊδουν. αν δχι αύτοί, άλλά τά 
τέκνα των, ελβυθέραν άπό τόν 
βάρβαρον ζυγόν καί τότε πάλιν 
θά άντιχήση τό βιολί καί τό λα
γούτο είς τήν έλευθέραν Μ. Α
σίαν, παίζοντας καί πάλιν τήν 
πατροπαράδοτον σούσταν.

Θά ήθελα νά ευχαριστήσω έκ 
μέρους δλών τών παρευρεθέν- 
των τόν κ. Γ. Οΐκονομίδην διά 
τήν μεγάλην τιμήν, δπου εκαμε 
εϊς ήμάς να παρευρεθή βΐς τόν 
χορόν τοϋ Συλλόγου μας και νά 
σκορπίση ευθυμίαν έπίσης δέ 
αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ εις 
τόν εκλεκτόν τενόρον τής ΕΛΣ 
κ. Μιχ. Καζαντζήν, (ίστις μάς 
ηύχαρίστησεν Ερμηνεύοντας διά
φορους καντσονέττας καί άριας. 
’Επίσης δέ εύχαριστοϋμεν θερ
μώς δλους δσους έκ τών πα
τριωτών μας παρευρέθησαν εις 
τό χορευτικόν τέϊον τοΰ Συλ
λόγου μας.

'Αξίζουν θερμά συγχαρητή
ρια είς τήν διοικούσαν επιτρο
πήν του Συλλόγου, ιδιαιτέρως 
δέ βΐς τήν έπίτιμον πρόεδρον τοϋ 
Φιλανθρωπικού τμήματος τοϋ 
Συλλόγου, οίτινες συνετέλεσαν 
εις τήν μεγάλην επιτυχίαν τοϋ 
χορού.

Παΰλβς Μιχ .'Σθτίς

£Η ίτηοία
αρχιερατική Δοξολογία 

μετ’ αρτοκλασίας
Ή ετησία εορτή τοΰ Συλλό

γου καθιερωθεϊσα ως γνωστόν 
δπό τοΰ Φεβρουάριου παρελ
θόντος έτους θά λάβη χώραν 
και εφέτος μίαν έκ τών πρώτων 
Κυριακών τοϋ Φεβρουάριου είς 
τόν- 'Ιερόν Ναόν τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου Άχαρνών τελούμενης 
είδικής Αρχιερατικής δοξολογίας 
μετ’ αρτοκλασίας.

Θά χοροστατήση δ τελευταίος 
επίσκοπος Μάκρης, σεβασμιώ- 
τατος Παττάρων κ. Μελέτιος 
και θά λειτουργήση δ πανοσιο
λογιότατος αρχιμανδρίτης κ. Δα
μασκηνός Ααζαρίδης. ‘Η ακρι
βής ήμζρόμηνία Μά δρισθη» διά 
τοϋ επομένου φύλλου.

Ό Μσι<Η ρρός
Ό μέγας ετήσιος ολονύχτιος 

χορός τοΰ Συλλόγου μας θά 
δοθή τήν 8ην Μαρτίου 1958 
ημέραν Σάββατον από τής 9ης 
βραδυνής είς τάς πολυτελείς 
αίθουσας τοΰ έπι τής οδοί Στα
δίου άριθ. 10 'Εστιατορίου «Ά- 
βέρεοφ». Εισητήρια θά κυκλο
φορήσουν συντόμως. Παρακα- 
λεϊσθε νά μεριμνήσετε εγκαίρως 
διά τήν προμήθειαν τούτων.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ 1ΕΪΘΪΝΣΕΟΣ

’0 Σύλλογός μας έν τή έπιθυ- 
μία του νά προσφέρη μίαν ώραίαν 
άνάμνησιν είς τούς συμπολίτας έ- 
ξέδωσεν έγχρωμα ωραιότατα καλ
λιτεχνικά ήμερολόγια του 1958 
μέ φωτογραφίας τοΟ Λιβησίου 
καί τής Μάκρης. ’Επειδή δμως, 
δέν είναι εύκολος ή διανομή των 
είς τά σπίτια Ηνδς έκάστου πα- 
ρακαλοΟνται δί κ.κ. συμπολίται, 
οί μέν κατοικοΰντες έν Άθήναις 
νά προμηθευθοΰν τοιαΟτα άπό τό 
έπΙ τής όδοΟ Θεμιστοκλέους άρ. 
39 ραφείου τών Ά)φών Τσίλλερ, 
οί δέ έν Πειραιεί άπό τό κατά
στημα τής κ. Άόγυρώς Σκυφτού 
(Καλοκαιρινού 64 Δραπετσώνα). 
Είς τάς έπαρχίας θά σταλή είς 
τούς κατά τόπους Αντιπροσώπους 
μας πρός τούς όποιους καί δέον 
νά Απευθυνθούν.

Τό Δικηγορικόν Γραφείου 
τών Αδελφών ’Αντωνίου καί 
Δέσποινας ’Ιωάν. Πετρόγλου 
μετεφέρθη έναντι τών Δικα
στηρίων έπΐ τής βδοΰ Σαντα- 
ρόζα άριθ. 3 (Γ' δροφος—Γρα
φείου 5).

ΗΛΛΟίΟΣ IDH ΑΠ ΑΗΐΑΧΒΥ 
MAKPHHDH ΚΑΙ ΛΙΒΗ5ΙAHDH 

« Η Τελμησσός»

ΠΡΟ2ΚΛΗΣΙΣ

Προσκαλείστε όπως τήν 

καί ώραν 4.30 απογευματινήν 
σέλθετε βΐς τό φουαγιέ τοΰ Δη

Προσκαλείστε όπως τήν 19ην 
‘Ιανουάριου 1958, ημέραν Κυριακήν 
καί ώραν 4.30 απογευματινήν προ- 
σέλθετε βΐς τό φουαγιέ τοΰ Δημοτι
κού Θεάτρου Πειραιώς, δπου βΐς ώ
ραίαν τελετή θά κοπή ή βασιλό- 
πηττα τοΰ Συλλόγου. Ή είσοδος 
θά είναι έλευθέρα και άνευ im- 
βαρΰνσεων. Θά προσφερθοΰν ποτά 
βΐς χαμηλός τιμάς και θα έπακο- 
λουθήσουν ευρωπαϊκοί καί τοπικοί 
χοροί μέχρις αργά τό βράδυ.

Έν Άθήναις τή 23-12-1957 
Έκ τοΰ Συλλόγου

'Ιδιαίτεροι προσκλήσεις δέν 
- σταλούν.

#ά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΝ

' 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ! ΤΗΣ ΑΙΟΙΚΟΪΣΗΣ FimilH
Κατά τήν γβνικήν συνέλευσιν τών μελών τοϋ Συλλόγου μας τήν 

8-11-1957 4 Πρόεδρος τής Διοικούσης Επιτροπής κ. Μ.Σαράφης 
προέβη έκ μέρους αυτής είς τόν κάτωθι άπολογισμόν τής Λί
γο μήνου δράσεώς της ·. ■

• Εϊναι γνωστός ό σκοπός διά 
όποιον έκλήθητε σήμερον βΐς 
αίθουσαν ταύτην.

Είναι σκοπός πατριωτικού ενδια
φέροντος καί ηθικού περιεχομένου.

Είναι σκοπός ό όποιος διά νά ό- 
λοκληρωθή, ώς τόν αυνελάβαμεν καί 
τόν διετυπώσαμεν είς το Καταστα
τικόν τής ίδρύσεως τού Συλλόγου 
«ή Τελμησσός» απαιτεί πίστιν, θέ- 
.λησιν, επιμονήν καί διηνεκή προσ
πάθειαν.

Δι’ αυτό μάς συγκτνεί βαθύτατα 
ή προθυμία σας νά προσέλθητε είς 
τήν πρώιίην αυτήν Γενικήν 2ιινε- 
λενοίν τον Συλλόγου, διότι αυτό α
ποτελεί, τρόπον τινά, καί δγκρισιν 
τοΰ έργου μας, έργου θβμ,ελιωθέν- 
τος ούχΐ βΐς φιλοδοξίας προσωπι- 
κάς ή άλλα τινά ώφέλη, άλλά εις 
σκέψεις άδολους καί Μίδιώξεις εύ- 
γενβϊς. Γι* αυτό -υπήρξε αθόρυβου 
καί συνετόν.

Τά έστηρίξαμεν δμως κυρίως βΐς 
τήν πίστιν, είς τήν πίστιν τήν άν- 
τληθείσαν άπό τήν πεποίθησιν δτι 
έπι,βάλλεται καί είς ήμάς τούς έκ 
τής Μάκρης καί Λειβησίου καταγό
μενους καί τούς συγγενεύοντας πρός 
ήμάς έξ άγχειστίας,νά προχωρήσωμ.βν 
πρός βνα καθήκον, τό καθήκον τής 
δημιουργίας

Καί μέ τήν πυξίδα αίιτήν τής 
πίστεως έπροχωρήσαμεν μέ κατεύ- 
θυνσιν τήν ίπιτευξιν κατ’ αρχήν δύο 
κυρίων σκοπών, τόν σκοπόν τής 
προσωπικής επαφής καί έν συνε
χεία τόν τής πνευματικής προσεγ- 
γίσεως τοιοϋτον.

Καί δυνάμεθα νά κσ,υχηθώμβν ό
τι, τό βπετύχομεν βστω καί έν μέρει.

Ή έκλεγείσα κατ' αρχήν προσω
ρινή διοικούσα επιτροπή, καίτοι 
στερούμενη τών πάντων, έπροχώ- 
ρησεν επί τφ εργφ, καθιερώσαβα 
τάς μηνιαίας έκδρομάς ώς πρώτον 
βήμα. _

’Εντός τοϋ δεκάμηνου χρονικού 
διαστήματος τής ζωής μας, έπβ- 
τβύχθησαν έξ έκδρομαί είς διάφορα 
σημεία τής Αττικής δπου εΰρίσκο- 
νται εγκατεστημένοι πατριωτατ μας 
όπως ·ή Ν. Μά,χςιη, τό Ντον Λειβή- 
σιον, 'Ωρωποϋ, τό Πλατανάκι —Βοιω 
τίας καί άλλα. Κατά τάς έκδρομάς 
αύτάς ήλθομβν είς επαφήν μέ πολ
λούς γνωστούς καί άγνωστους Πα- 
τριώτας μ·ας, δύναμαι δε νά σάς 
βεβαιώσω δτι οί μετασχόντες τών 
εκδρομών κατέχονται όπως καί ή - 
μεϊς έκ συγκινήσεως, διότι μδς έδό 
θη ή ευκαιρία νά άναπολήσωμεν 
έκλιιτούσας ςρυσιογναιμίας τής ΙΙα- 
τρίδος μας, έργα ανεκτίμητου πνευ
ματικής αξίας αυτών, μέρη βΐς τά 
όποια οί παλαιότεροι έξ ημών διήλ- 
θον ημέρας ευημερίας, ημέρας χα
ράς, προόδου καί ευτυχίας.

Μετά τό πρώτον τοΰτο βήμα μας, 
είς τό δεύτερον βΐς τό δεύτερον, τό 
τής πνευματικής προσεγγίσεως δλ- 
λονν τών απανταχού τής γής βύρι- 
σκομένων Πατριωτών μας, διά τής 
έκδόσεως τής έφ-ηιιβρίδος «Η ΜΑ
ΚΡΗ».

Καί εΐδομεν τόν ενθουσιασμόν μέ 
τόν όποιον ΰπεδέχθησαν όλοι οί έν 

ξέ,νη αδελφοί μας άπό τοϋ Κα
ναδά μέχρι τής Αυστραλίας καί ά
πό τοΰ Ιζέντρου τής Ευρώπης μέχρι 
τής ’Αμερικής, τό μικρόν μέν είς 
σχήμβ άλλά θερμόν βΐς πβριβχόμβ- 
νον ψύλλον μας. \

Άφίνομεν τήν χαράν καί τήν βή- ■

τόν 
τήν

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ Mm
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελ.) 

μέρας τής δυστυχίας της, τό ό
ποιον μάς ενθυμίζει τό παρα- 
στατικώταταν ποίημα «Καί νε
κρός, ελεεί».

Έχων τοιαύτην μεγαλό«αρ- 
δον σύζυγον 6 Αντώνιος πού 
τόν παρωθεί πάντοτε είς τήν 
ευεργεσίαν καί κεντριζόμενος 
άπό τήν εύγενή φιλοδοξίαν κά
τι νά κάνη είς τήν πατρίδα διά 
νά προέχη τών άλλων, προέβη 
εις αξιολόγου; δωρεάς,αί δποΐαι 
τόν κατατάσσουν μεταξύ τών 
ευεργετών τοΰ τόπου. “Ιδρυσε 
τό Β' Νεκροταφεΐον τοϋ Λεβη
σίου, τό όποιον περιετοίχισε μέ 
υψηλούς τοίχους, επισκεύασε 
τόν ναΐσκον τόν όποιον έπλού- 
τισε μέ εικόνας καί σκεύη καί

πρός αύτό συμπάθειαν

> χαρίστησιν τήν όποίαν ήσθάνθησα,ν 
> όλοι οί έν Έλλάδι Πατριώται μας, 

οί όποιοι ποικιλοτρόπως έκδηλώ- 
- νουν τήν πρός αϋτό συμπάθειαν

των,
Αΰτά τά δυό βασικά πράγμ,ατβ 

έπετύχομεν κατά τήν δβκάιιηνον πε
ρίοδον τής ζωής μας1 άγαπητοί μου 
Πατριώται, μέ «ορούς σχεδόν Μη
δέν άλλά μέ ενθουσιασμόν άκράτη- 
τον καί ttlaw άκλόνητον*

Αί σκέψεις μας, ή έπιθυμία μας 
ήσαν καί είναι νά χωρήση ό Σύλλο
γός πρός κατευθύνσεις καί ένεργεί- 
ας νέας al όποιαι νά ολοκληρία,σονν 
τά ΰπό τοΰ καταστατικού προβλβπό·1 
να. ήτοι:

Πρώτον - καί κυριώτερον - β- 
πόκτησιν ΣΤΕΓΗΣ - Me βιβλιοθή
κην ή οποία νά περιλάβη <5λα τά, 
βΐς χεΐρας πολλών επιστημόνων πα-, 
τριωτών μας ευρισκόμενα πνευματι
κά κειμήλια, καί μέ Λέσχην ή ό- 
οπίβ νά μάς συγκεντρώνη τακτικό
τατα !διά διαλέξεων χολ δαφόριον 
άλλων ψυχαγωγικών εορτών.

Ή Στέγη όμως αυτή μέ τό έν 
αΰτφ περιεχόμενό της νά βρίσκον
ται εντός κτιρίου μέ βτβςιεά. τά θβ- 
μέλια καί τά τείχη του Αδιαπέρα
στα καί Απρόσβλητα Από βέλη καί 
εφόδους τρίτων.

Δεύτερον έ,πίση-ς σπουδαϊον cq- 
γον, τό τής συμπαραστάσεως καί έ- 
νισχΰσβως πατριωτών μας απόιίων 
καί δυστυχούντων.

Τοΰτο καί μόνον τό σημεϊον, αυ
τή καί μόνον ή σκέψις δτι υπάρ
χουν πολλοί πατριώται μας οί ό
ποιοι υποφέρουν, οί οποίοι στεςιοϋν- 
ται τών πάντων πρέπει νά μάς κάμη 
περισσότερον ενθουσιώδεις περισσό
τερον πονετικούς, -νά καταβάλωμεν 
δ ώς ex τούτον χΛααν δυνατήν 
προσπάθειαν πρός ταχυτέρα,ν ΐδςυ- 
σιν φιλανθρωπικοΰ Τμήματος γιι· 
νακών διά νά είμεθα ιθς θέσιν νά 
έλθωμβν αρωγοί εις τούς απόρους 
πατριώτας μας, ’κατά τάς έπΐ θί- 
ραις έοριιάς τών Χριστουγέννων καί 
Ν. Έτους.

Δι' αυτούς τούς σκοπούς έκλή- 
ΰ-ημεν θήμκρον

Μέ πνεύμα πατριωτικόν, πνεύμα 
φιλικόν, διάθεσιν Αγαθήν νά προ- 
χωρήοωμβν πρός ένα καί μόνον» σκο
πόν τόν σκοπόν τής συστηματικής 
όργανιόοβώς μας καί τής εμφανίοβ- 
ώς μας βΐς ένα σύνολον ομονοούν· 
των, είς ένα σώμα αδιαχώριστο», 
είς ενα κορμόν ό όποιος μέ τήν ει
λικρινή αγάπην και τάς αυνβχεΐ; 
προσπάθειας μας νά Αναπτυχθή ουν- 
τόιιως, καί Αναπτυσσόμενος νά άπο- 
δώβη τούς καρπούς εκείνους διά 
τούς δποίους ημείς μέν θά εΐμε βα 
υπερήφανοι ή δέ έ«ρχομβνη γενεά 
—Θά εΰγνωμονή —.

Θά οας παρακαλέαιομεν όλους 
όπως, ένδιαφερθήτε διά τό εμγον 
αύτό, νά τό ένισχύσητε όλοι σας ϋ- 
θικώς, πνβυματικως καί κατά τό 
δύναμιν ΰλικώς, άφιβρώνοντες βΐς 
αύτό έλάχιστον έστω χμόνον ex τών 
ωρών τής άναπαύσεώς σας, διά νά 
δυνηθώμεν νά καυχηθώμεν επί τέ
λους καί ήμβϊς ότι εί’μεθα άξιοι ν<« 
διατηρήσωμεν ένα Σύλλογον — Σύλ
λογον, ό όποιος είμεθα βέβαιοι ότι 
θά δύναται νά μεγαλουργήση, βάν 
τό θελτ)σωμεν όλοι, είλικρινώς—καί 
πρέπει ή μάλλον» έπιβάλλβται νά τό 
θελήβωμεν.

τό περιέφραξε τελευταίως μέ κυ
παρίσσια.

Κατέβασε τό Ι'ξοχον νερό τοΰ 
Ληκτρουδιοϋ είς τά σύνορα τοΰ 
Λεβησίου καί Τουρκικού χωρίου 
Κελεμιθάρι, δπου έκτισε δεξα
μενήν.

Και διόρθωσε τόν δρόμον 
άπό τήν Κάτω Παναγιά l&c 
τό Β' Νεκροταφείων, διά νά με- 
ταφέρηται δ νεκρός διά νεκρο- 
φόρου άμάξης καί νά μή υπο
βαστάζεται υπό νεκροπομπών.

Τάς γενναιοδωρίας αύτάς τών 
μεγαλοκάρδων, ’Αντωνίου καί 
Χρυσάνθης οί Αεβησιανομακρη- 
νοί δπου γης θά ένθυμώνται 
καί γεραίρωσι.

’ ■ (Έπεται συνέχεια) ' ■
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H KOIHQNIKH ZOH KAI KINHIil
ΕΟΡΤΑΙ

Είς τόν έορτάσαντα έν ‘Αθήναις 
ουμπολίτην μας Διευθυντήν τής «Μά: 
ϊίρηί* δικηγόρον κ. Αντώνιον ΙΙβ· 
τρόγλου, ή «Μάκρη» εΰχβται χρόνια 
%ολλά καί «ΰτυχιομένα.

Είς τόν έορτάαα,ντα κ. ’Αντώνιον 
Παπαθανασίον "Εφορον τοΰ Φιλαν- 
θρωπικοΰ τμήματος τοΰ Συλλόγου ή 
«Μάκρη» βάχβται παν ποθητόν.

Είς τούς έορτάααντας συμπολίτας 
μας κ.κ. ’Αντώνιον ■ Άντωνιάδην, 
’Αντώνιον Άλικάρην< ’Αναστάσιον 
’Αναστασίου, ’Αντώνιον Βαμβακάν, 
"Αντώνιον Άθ. Γβωργάν, ’Αθανάσιον 
Νικ. Γβωργάν, ‘Αθανάσιον Ήλιά- 
δην, ‘Αντώνιον Καραγιάννην, Ανα
στάσιον Τσουφαντάρην, Αντώνιον 
Χατζησταματίου, ‘Αντώνιον Χατζη
κώσταν, βΰχόμβθα χρόνιά πολλά καί 
«άτυχή.

Είς τούς έορτάζοντας έν Άθήναις 
συμπολίτας μας κ.κ. Χαράλαμπον 

’ Καμπούρην, Θεοχάρην Μπαϊρακτά- 
ρην, δίδα Χαρουλα Τσακίρη εΰχό- 
μεθα παν ποθητόν.
' ■ Είς τούς έορτάσαντας συμπολίτας 
μας έν Πειραιεί κ.κ. ‘Αντώνιον Κου- 
φολούκαν, ’Αντώνιον Άγριον, Άν- 
τώνιον ‘Αλικαρίδην, ‘Αντώνιον Ά
γαν, Αντώνιον Γεωργόν, Αντώνιον 
’Ελευθερίου, 'Αντώνιον Μεσσίαν, 
Αντώνιον Πατάκαν, Αντώνιον Ρή
γαν, ‘Αντώνιον Σωτηρίου, ’Αντώ
νιον Κόττην, ’Αναστάσιον Άλικα- 
ρΐδην, ‘Αθανάσιον Κ, Γβωργίϊν, Ευ
θύμιον Άδσμ. Σκυφτόν εΰχόμεθα 
χρόνια πολλά.

ΕΙς τούς έορτάζοντας συμπολίτας 
μας έν Πειραιεί κ.κ. Χαράλαμπον 
Πέτραν, Χαράλαμπον Παλάσην, έν 
Κέα Χαράλαμπον Φραγκιόν, εΰχό
μεθα χρόνια πολλά.

Είς τούς βν Ν.Υ. 'Αμερικής έορ
τάσαντας έκλεκτούς συμπολίτας μας 
κ,κ. Αθανάσιον Μαρατσίναν, Τά
σον Δαμιανόν εΰχόμεθα χρόνια πολ
λά.

Είς τόν έν Γιδά Θεσσαλονίκης έορ- 
τάσαντα κ. ’Αθανάσιον Δαμιανόν 
καί βίς τόν έν Εδέσση κ. Αντώνιον 
Κοτζαντώνογλου, είς τόν έν Έλευ- 
σίνι Αντώνιον Κασάπην, είς τούς 
£nf θβσσαλονίκη έορτάσαντας »· 
’Αντώνιον Σαράφην καί κ. ’Αναστα
σία Χατζησταματίου, βίς τούς έν 
‘Ιεραπέτρα έορτάσαντας συμπολίτας 
μας κ.κ. ’Αντώνιον Κάκον, ‘Αντώ
νιον Καρανδινόν, ’Αθανάσιον Χρυ
σόν. έν Ιτέα ‘Αντώνιον Σιτέν, έν 
Λαρίσση κ. ’Αντώνιον Σπανόν, έν 
Νέα Λαμ-ψάκω κ.κ. ’Αντώνιον Πιρ· 
λιμπόν, Αναστάσιον Τβποιίτην, έν 
Κορώνη Μεσσηνίας κ. ’Αντώνιον Τα- 
βοόλην, έν Νέα Μάκρη κκ. ’Αντώ
νιο·» Βαμβακάν, ‘Αντώνιον ΙΙαλτί- 
ρην, ’Αντώνιον Λουΐζον, Αναστά
σιον Παπαναστασίου, ’Αναστάσιον 
Ίορδ. Αουΐξον, ’Αντώνιον Παπανι- 
κήταν, ‘Αναστάσιον Κεπέσην, Ευ
θύμιον . Χατζηγαβριήλ. Γρηγ. Έμ. 
Σιτέν, Αντώνιον Δ. Καραγιάννην, 
’Αθανάσιον Λιβιβρατον, καί Χαρά
λαμπον Κουτσούρην. Έν Ζωοδόχφ 
Πηγή *· Αντώνιον Τσουφαντάρην 
καί ’Αντώνιον Μιχάλαρον. Έν Ρόδω 
κ,κ. Αναστάσιον Πανάλον, Αντώ
νιον Πανηγύρην χρόνια πολλά.

Είς τούς έν Θήβαις έορτάζοντας 
Χαράλαμπον I.Πετρόγλου καί Χαρά
λαμπον Παπαποστόλου, εΰχόμεθα 
χρόνια πολλά καί ευτυχισμένα.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ - . .

Άνηγγέλθησαν οί αρραβώνες τής 
Αίδος Δέσποινας Βαλσάμη "Ιακώβου 
μετά τοΰ κ. Δημητρίου Στασινοπού- 
λου τμηματάρχου τοϋ ΟΤΕ. Εΰχό
μεθα ταχεϊαν τήν στέψιν.

—Ό εν Ρόδφ συμπολίτης μας κ. 
Νίκος Μ. Πανηγύρης (έκ μητρός τό 
γένος Τζιλάβη) καί ή βίς Παροΰλα 
Ν. Μπόνη έδωσαν άμοιΒαίαν ΰπό- 
σχεσιν γάμου. Τούς εΰχόμεθα καλά 
στέφανα.

Ή 8ΐς Μαρία Γεωργ. Πολίτου ο
δοντίατρος καί ό κ, Άκύλας Γεωρ- 
γιάδης έδωσαν άμοιβαϊαν ύπόσχεσιν 
γάμου. Τούς εύχομαι καλά στέφανα.

Δημήτριος 1£®νο»αν»»νί8ης
ΓΑΜΟΙ

Ή er. Νέας Μάκρης συμπολϊτις 
81; Κοίλα Άθ. Διβεράτου έτέλεσεν 
τούς γάμους της τήν 19 -11958 έν 
tttij Μάκρη μκτά τοϋ κ. Χρίστου 
Γκίκα Πέππα.

Εΰχόμεθα βίον εΰτυχή.
ΕΥΧΑΙ

Ή Κα Χρυσή Κότη εύχεται είς 
τήν δίδα Χρυσάνθη Μιχ. Σαράφη 
καί κίς τόν μνηστήρα της καλά στέ
φανα.

Είς τόν Διευθυντήν τής «Μάκρης» 
κ. ’Αντώνιον I. Πετρόγλου ώς έπί- 

»Λν κ. ’Αντώνιον ΠπλοΡβ-.

νασίου έπι τή ονομαστική των έορ- 
τή εύχομαι χρόνια πολλά καί ευτυ
χισμένα.

Χρυσή Γ. Κότη 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ!

Ό Διευθυντής τής «Μάκρης» δι
κηγόρος κ. ‘Αντώνιος I. Πετρόγλου 
ευχαριστεί θερμώς άπαντας τούς 
συμπολίτας οίτινες παντριοτρόπως 
τοΰ άπέστειλον εΰχάς έπι τή ονομα
στική του έορτή. ‘Ιδιαιτέρως εΰχα- 
ριστεϊ τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Α
δελφού Συλλόγου «Νέα Μάκρη» Αι
γάλεω τό οποίον διά τών έκπροσώ- 
πων του κ. Νικήτα Παπαδοπούλαν, 
προέδρου, 'Αθανασίου Ήλιάδη, αν
τιπροέδρου καί Ίωάννου Άνδρου- 
τσοπούλου Γεν. Γραμματέως ώς ε
πίσης καί τοΰ Δημοτικοΰ Συμβού
λου Αιγάλεω συμπολίτου ! κ. Νικο
λάου Ροδίτη τοΰ έκαμαν τήν τιμήν 
νά τόν έπισκεφθοΰν βίς τήν οικίαν 
του καί τοϋ προσέφερον ώραιοτά- 
την ανθοδέσμην.
ΠΕΝΘΗ ■

Απίθανοι,· καί έκηδεύθησαν βίε 
Δραπετσώνα οί συμπολίται μας :

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ■

καί ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Ή «ΜΑΚΡΗ» διαβιβάζει τά συλ

λυπητήριά της βΐς τας οικογένειας 
αύτών.

- ■ *.

Τήν 5ην Ιανουάριου, άπέθανεν 
όλως αίφνιδίως ή ΣΟφΙΑ ΑΓΙΟ- 
ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έτών 
54 (τό γένος EIIAMMNQNAA ΒΑ- 
ΣΙΛΕΙΑΔΟΥ).

Ή θανοϋοα υπήρξε μία έκ τών 
πλέον συμπαθών φυσιογνωμιών τής 
οικογένειας Βασιλειάδου, λόγφ τοϋ 
ήθους καί της άπεράντου καλααύ- 
νης της.

Υπήρξε λαμπρά σύζυγος καί στορ
γική Μάνα άναθρέψασα τό μοναδι
κό της αγόρι Κώσταν με πάσαν ε
πιμέλειαν καί άγρυπνον Λαρακολου- 
θησιν διά νά τον άναδείξη καί νά 
τόν μορφώση έπιστημονιμώς.

ΕΙς τον σύζυγόν της ’Απόστολον 
τήν Μητέρα της, τούς αδελφούς ά- 
δελφάς καί λοιπούς συγγενείς ' εχ· 
φράζομε θερμά συλλυπητήρια,

’Ιδιαιτέρως συλλυπούμεθα τόν α
δελφόν αυτής χ. Μιχ. Ββσελβιάδην, 
Πολιτ. Μηχανικόν καί μέλος τοΰ Δ. 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μας, καί 
τόν πρωτεξάδερφόν της κ. Μιχ. Σα- 
ράφην πρόεδρον τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου.

■Μ
Άπεβίωσεν ξΛ,ας άδοχητως τήν 

Τετάρτην 22αν Ίανουαρίου καί β- 
κηδεύθη τήν έπομένην ή ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗ (τό γί’ 
νος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΦΗ — ‘Ια
τρού).

Τήν κηδείαν της ή όποία έγένετο 
μεγαλοπρεπώς, παρηκολούθησε πλή
θος συγγενών καί γνωστών, συνο
δέυσε δέ ταύτην άπό τής οικίας τής 
θανούσης ο Άγιος Παττάρων, δ ο
ποίος έξεφώνησε, λόγφ τών ιδιαιτέ
ρων δεσμών μετά ίο® αειμνήστου 
Πατρός τής θανούσης Ίατροΰ Βα
σιλείου Σαράφη, τί» έπικήδειον, 
συγκίνήσας τούς πάντας.

Ή έκλιποϋσμ υπήρξε -υπόδειγμα 
εξαίρετου συζύγου, σπανίας μητρός 
καί έτι έξαιρέτου συγγενούς.

Ήγάπα τούς πάντας καί έλατρεΰε- 
το άπό δλους τούς συγγενείς καί 
τούς γνωρίσαντας αυτήν λόγφ τοΰ 
άδαμαντίνου χαρακτήρος ίης.

Ή ζωή της ήτο μία διηνεκής 
προσπάθεια διά τήν τελείαν ανατρο
φήν τών παιδιών της, τήν έκτέλεσιν 
αγαθοεργιών καί . τήν συμπαράστα- 
σιν τοϋ συζυγου τιης.

Άφοσι,ωιιένη και πιστή στον σύν
τροφό της, πάντοτε χαρούμενη χαΐ 
θαρραλέα κατώρθωσε μαζύ μ' αυ
τόν τόν όποιον έλάτρευε, νά μεγα
λώσουν, νά μορφώσουν καί νά άνα- 
δείξουν είς τήν κοινωνίαν τάς τρεις 
θυγατέρας των Βέραν, ’Αντιγόνην 
και Χρύσαν, άνταξίας τών αρχών 
καί παραδόσεων τών Πατριαρχικών 
Οικογενειών των.

Ή προσπάθειά των αύτή τούς 
έδω« τήν χαράν νά τάς καμαρώ
σουν καί τάς τρεις καλώς άποκατε- 
στημένας μέ συζύγους λαμπρούς καί 
άφοσιωμένους οίκογενβιάρχας.

Δυστυχώς λόγφ τοΰ προώρου θα
νάτου της δέν ήδυνήθη ν* άπολαύση 
μέχρι τέλους τούς καρπούς τών κό
πων καί προσπαθειών της.

Έιρυγεν δμως ευτυχής διότι Ικα- 
μ,άρωοβ τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ 
βίον της δλους τούς δικούς της ά- 
φοσιωμένοιις σ' αυτήν καί προσπα
θώντας μέ στοργήν καί λατρείαν νά 
τής παρέξουν πάν μέσον τό όποιον 
θά ήτο συντελεστικόν διά τήν σω
τηρίαν της. ■

Εις τούς βαρυπενθοϋντας, σύζυ
γον Χριστόδουλον, τά τέκνα της Βέ
ραν καί Χρ. Χριστοδουλόπουλον Αν
τιγόνην καί Κώσταν Μιχαλόπουλον, 
Χρύσην καί Παναγιώτην Μητρομά- 
ραν. τούς αδελφούς αΰτής Μιχαήλ 
καί Ευαγγελίαν Σαράφη. ’Αντώνιον 
καί. Μαρίαν Σαράφη, καί είς τούς 
λοιπούς συγγενείς έκφράξομεν τά 
θερμά συλλυπητήριά μας, εις δέ τήν 
θανοϋσαν τήν γαϊαν έλαφράν.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή έν Θεσ)κη συμπολίτης μας κ. 
Καίτη Δ. Βογιατζόγλου, τό γένος 
Εύστρ. Σαραντοπούλου έιεκεν αϊσί- 
ως θήλυ. ΕΙς τούς ευτυχείς γονείς 
εΰχόμεθα νά τους ζήση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOY ΛΙΒΕΣΙΟΥ
■ : ■ , ■ ‘ ' ι - . . : . .. , ; ' \ ' '

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΟΦ ΙΝΕΣΕΙΣ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΑΝΑΙΠΥΊΣ ΚΑ! ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τοϋ κ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

TJ πρώτιστον μέλημα καί φρον- 
τΐς τών γονέων είναι πώς νά δια
θρέψουν καί μεγαλώσουν τά παι
διά των χωρίς νά άσθενήσουν καί 
προσβληθοΟν άπό πολλάς άσθε- 
νείας α! όποΐαι άπειλοΟν πάντο
τε τήν παιδικήν ήλικίαν, έφαρμδ- 
ζοντες καί έκτελοΰντες κατά γράμ
μα τάς συμβουλάς καί συστάσεις 
τών ιατρών' άλλά καί οί γονείς 
των δφείλουν νά γνωρίζουν τους 
κανόνας τής ύγιεινής τάς όποίας 
πρέπει νά έφαρμόζουν διά νά με
γαλώσουν τά παιδιά των έν δγεία 
καί ευτυχία.

Ό πατήρ καί ή μητέρα δταν 
τά παιδιά των ιίρχίσο» νά μεγα
λώνουν έχουν άπαραίτητον καθή
κον πρώτον διά τοΰ παραδείγμα
τος των καί διά τών συμβουλών 
των νά φροντίσουν δίά τήν Χρι
στιανικήν καί ήθικήν μόρφωσιν 
τής ψυχής τών παιδιών των- μέ 
τάς συμβουλάς τών καί τήν διδα
χήν τής καθημερινής Κυριακής 
προσευχής, νά συνοδεύουν αύτά 
είς τήν έκκλησίαν, είς περιπά
τους καί έκδρομάς καί ούδέποτε 
νά τά πηγαίνουν είς κινηματογρά
φους καί θέατρα δπως δυστυχώς

κάμνουν πολλοί άμαθεϊς γονείς οί 
δποΖοι καταστρέφουν τά παιδιά 
των · ηθικώς καί Χριστιανικώς, 
πράγμα τό όποιαν ghat έγκλημα 
άσυγχώρητον.

Καί δταν έγγράψουν τά παι
διά των είς τδ Δημοτικόν Σχο- 
λεΐον, δφείλουν έξάπαντος νά τά 
έγγράψουν καί είς τό Κατηχητι
κόν Σχολεΐον των άρρένων ή θη- 
λέων δπου Ικεϊ διδάσκονται καί 
μορφώνονται ηθικώς καί Χριστια- 
νικώς. Έπίσης είς τό Γυμνάσιον 
πρέπει να τά έγγράψουν είς τό 
άνώτερον Κατηχητικόν Σχολεΐον, 
διότι έκεΐ δ κίνδυνος είναι μεγά
λος άπό τους διεφθαρμένους μα- 
θητάς οί όποιοι συχνάζουν είς.τους 
κινηματογράφους καί καφενεία, 
δπου καπνίζουν κρυφά καί φανε
ρά καί πίνουν διάφορα οινοπνευ
ματώδη ποτά, τά όποια καταστρέ
φουν τήν ύγείαν των. Διότι έπι- 
στημονικώς άπεδείχθη δτι δ καρ
κίνος τών πνευμόνων όφείλεται 
είς τό κάπνισμα. "Οταν τά παιδιά 
φοιτήσουν είς τά Πανεπιστήμιον 
δι’ άνωτέρας σπουδάς, τότε είναι 
άναγκαία μεγαλυτέρα προσοχή 
καί ίπίδλΕψις, διότι, δυστυχώς,

Άν καί λόγιρ τής ήλικίας κ«1 
δυσκολίας είς τό νά χειρίζωμαι τήν 
γραφίδα δέν μοΰ είναι εύχερής ή 
γραπτή διατύπωσις γεγονότων καί 
διανοημάτων, έν τούτοις ή έπιθυ- 
μία να προσθέσω είς τά διά τής 
«Μάκρης» δημοσιευόμενα 8,τι ή 
μνήμη μου διατηρεί άπό τήν ζωήν 
τοϋ Λιβισίου καί νά συντελέσω 
μαζί μέ έσους φιλοτίμως Εργάζον
ται διά νά διασώσουν χάριν καί 
τών νεωτέρων τά άφορώντα τήν 
έν γένει κίνησιν τής Μάκρης καί 
τοϋ Λιβισίου καί έκθέτοντες ταΰτα 
νά καταστήσουν γνωστήν τήν Ι
στορίαν, άλλά κα» τήν πρόοδον, 
τήν όποιαν έσημείωσαν al δύο αύ- 
ταί Έλληνικαί Κοινότητες άπομο- 
νωμέναι είς τήν δυτικήν πλευράν 
τής Λυκίας έν μέσω Τουρκικού 
πληθυσμού, έπιθυμών, λέγω, νά 
έπαναφέρω είς τήν μνήμην τών 
ζώντων έκ' τών παλαιών κατοί
κων τών Κοινοτήτων έκείγων άφ’ 
ένός, καί νά προβάλω είς τούς έξ 
έκείνων καταγομένους δσα μοί εί
ναι δυνατόν έκ τής έν δουλείφ ζωή$ 
τών πατέρων των, έκρινα σκόπι- 
πον νά δημοσιεύσω δευτέραν σει
ράν άρθων διά τής «Μάκρης». ΕΙς 
τά άρθρα αύτά θά περιληφθοΰν 
κοινοτικά καί κοινωνικά θέματα 
τοΰ Λιβισίου, τά όποία έζησα πε
ρισσότερον άπό τά τής Μάκρης, ά- 
φίνων είς άλλους τά άφορώντα 
τήν τελευταίαν ταύτην.

Καί διά μέν τούς γεννη- 
θέντας έκεΐ τά άρθρα αύτά θά προ- 
καλέσουν ευχάριστους άναμνήσεις 
καί θά δώσουν άφορμήν καί νά 
διηγηθοϋν καί είς δ,τι καί έκεϊνοι 
είχον Ισως λάβει μέρος είς δσα 
0ά έκτεθοΰν, εις δέ τούς ίξ αύ
τών γεννηβέντας ΰπό τόν έλεύβε- 
ρον ουρανόν τής Ελλάδος θά δώ
σουν νά έννοήσουν πόσον ή ομό
νοια, ή συνεργασία καί ή άγάπη 
πρός τήν πρόοδον έκαμαν τούς πα
τέρας των, έν ώ ήσαν ύπόδουλοι, 
νά ζοΰν μάλλον έλεύθεροι καί νά 
εύρίσκωνται είς μοίραν άνωτέραν 
άπό τούς κατακτητάς των τόσον 
άπό πνευματικής δσον καί άπό ύ- 
λικής άπόψεως.

Καθοδηγούμενοι δέ καί έμπνεό- 
μενοι άπό τό παράδειγμα έκείνων 
νά προαγάγουν καί τάς Κοινότη
τας, τάς όποιας συνέπηξαν είς τήν 
έλευθέραν πατρίδα πρός τό συμ
φέρον καί αύτών καί τοϋ ’Έθνους.

Θά έπεβύμουν νά περιβάλω τά 
άρθρα μου μέ λογοτεχνικήν χροιάν 
καί νά τά διανθίσω μέ είκόνας κά
πως ζωηρός, ώστε νά είναι πλέον 
ευχάριστα καί προκλητικά τοΰ έν- 
διαφέροντος τοΰ Αναγνώστου, άλ
λά άτυχώς δέν έχω τοιαύτην Ι
κανότητα καί τήν έλλειψιν αύ
τήν βά συγχωρήσουν πιστεόω οί 
ένδιαφερόμενοι νά γνωρίσουν 
τά πράγματα καί δχι τήν έπιφά- 
νειαν.

Εύχομαι δέ νά εύρεθή δ κατάλ
ληλος, δ όποιος συγκεντρώνων τό 
διό τής «ΜΑΚΡΗΣ» έρχόμενον είς 
φώς λαογραφικόν καί Ιστορικόν, 
ύλικόν, ταξινομών καί τακτοποιών 
αύτό καί περιβάλλων μέ κάλλος 
λόγου, νά παραδώση έργον άρτιον, 
περιλαμβάνον παν σχετικόν μέ τήν 
Μάκρην καί τό Λιβήσιον.

Πολύ προσέτι θά εύχαριστηθώ 
άν έξ άφορμής τών άρθρων τού
των συμπληρώσουν ή διορθώσουν 
άλλοι δ,τι τυχόν έλλιπές ή έσφαλ- 
μένον θά διακρίνουν. “Αλλως τε 
ύστερα άπό 44 όλόκληρα χρόνια 
έγκαταλείψεως έκ μέρους μου 
τής ζωής έκείνης φυσικόν είναι 

πολλοί έκ τών φοιτητών είναι δ.ε- 
φθαρμένοι καί άπιστοι, διά τοϋτο 
καί πάλιν νά έγγράφω.νται είς 
κανένα έπιατημονικόν χριστιανι
κόν σωματεΐον καί νά μ ή συνανα- 
στρέφωνται καί νά περιφρονοϋν 
τους τοιούτοος φοιτητές.

Έκαστη θεοσεβής οικογένεια 
νά μήν Ιχη στό σπίτι της αισχρά 
καί άνήθικαο περιοδικά καί έφη- 
μερίδας αί δποϊαι έχουν αίσχράς 
εικόνας καί άνήθικα μυθιστορή
ματα.

Τά κακά Αποτελέσματα τοϋ κα
πνίσματος καί τής χρήσεως τών 
οινοπνευματωδών ποτών θά Ανα
φέρω είς άλλο άρθρον μου.

ΑΝΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Φχςμχ/.ΟΓ.ίιός

ToQ κ· Αΰγερινοϋ Πανηγύρη 

δχι όλίγαι λεπτομέρειαι νά ; μέ- 
διαφεύγουν. ,

■ 'Ή ΕΚΠΑΜΕΎΣΙΣ ' ·

*Bf εώρησα καλόν είς τό xq&- 
τον αρθρον άπό τήν ζωήν τοΰ 
Λιβισίου νά άσχοληθώ μέ τήν 
μόρφωσιν, τής οποίας έτΰγχανον 
τά παιδιά, διότι αΰτή δχι μόνον 
τούς Ιφωδίαζε μέ τις άπαραίτη- ■ 
τες διά τήν ζωήν των γνώσεις, 
άλλά καί έτόνωνε τό θρησκευ
τικόν των αίσθημα, τάς βάσεις, 
τοΰ οποίου άπέκτων άπό τήν οι
κογένειαν, ή οποία διεκρίνετσ’ 
διά τήν άφοσίωσιν είς τήν Όρη" 
οχείαν καί τάς χριστιανικός ά- 
ρετάς, καί έπι πλέον διετήρη- 
σεν, έκαλλιέργησε καί ένίσχνσβ 
τήν έθνικήν συνείδησιν.

Τό αληθές είναι δτι δέν μοΛ 
είναι δυνατόν νά Ανατρέξω εις 
πολύ παλαιά χρόνια, γιά τά ο
ποία πιθανόν ί>ά μάς διεφίότι- 
ζαν τά αρχεία τής Κοινότητος, 
πού δυστυχώς δέν έσοδθησαν. 
ΙΙοτέ δμως είναι αναμφίβολον' 
δέν έπεκράτησε τελεία άγραμ- 
ματωσύνη στο Λιβίσι καί άπόδει· 
ξις δτι οί έκάστοτε ιερείς ήσαν 
εντόπιοι.

Άλλ’ ούτε καί Οά άοχοληΈό- 
μέ τά νεώτερα, διά τά όποια & 
φίλος Σάββας ΙΙασχαλίδης μοί1 
έχει άναγνώσει σχετικήν καί έ- 
πιμελημένην πραγματείαν, τήν 
όποιαν δέν αμφιβάλλω δτι θά 
φέρη είς φως. Θά περιορισΈία 
είς δοα έκ διηγήσεων τών πο?· 
λαιοτέρων μου γνωρίζω καί 
κλείσω τ<) παρόν ά'ρτάρον μέ την 
δρασιν τοϋ αειμνήστου διδασκά
λου Μιχαήλ Μουσαίου.
'Η πρ& τοΰ Μουσαίου περίοδε ς

“Εξ® άπό τδν περίβολον τής 
πρώτης και παλαιοτέρας έκκλ'ς· 
σίας τοϋ Αιβισίον, τής ’Αγ.’Άν- 
νης (Μέσης ΙΙαναγιας) είχεν Ε· 
δρυθή υπό τόν κατοίκων μικρόν 
σχολικόν κτίριον μέ μίαν αϊ- 
θουσαν, τό Μετόχι, δπως τό 
ώνόμαζαν. ’Ίσως ή ονομασία ιΐ- 
δόθη έκ τοΰ δτι ήτο τρόπον τι- 
νά παράρτημα τοΰ ναοϋ, κα&<>- 
τι Μετόχια (.ονόμαζαν και τά 
οικήματα τών: μοναστηρίων, ο- 
που έμεναν οί καλόγηροι. Και, 
δταν εκτίσΊη άσφαλώς ητο οή?- 
κττόν διά τάς άνάγκας τοϋ χω
ριού, τό όποιον δέν είχε τήν ξ- 
κτασιν καί τόν πληθυσμόν που 
απέκτησε συν τώ χρόνς). Καί 
επί τών ήμερων μας Ισώζοντο 
μόνον οί τοίχοι, έν φ τά mv- ■ 
φώματα καί λοιπέ) ξυλεία δά - 
έχρησιμοποιήβησαν κατά τήν 
άνέγερσιν τοΰ νείοτέρου σχολεί
ου και τό έρειπίομένον εκείνο' 
Μετόχι εχρησίμευε γιά μας, 
τά παιδιά, νά παίζωμε τό κρυ
φτό .

Είς αύτό λοιπόν τό μικρόν 
σχολεϊον έδιδάσκοντο τά [..ιικρά 
λιβισιανόπουλα τά πρώτα γράμ
ματα’ of, διδάσκαλοί των έφθα
ναν έκεΐ άπο αλλα μέρη, άναζη- 
τοΰύτες πόρον ζοτής. ’Ήρχονιο 
βι,ς οιινεννόησιν μέ τούς κατοί
κους νά τούς έφοδιάζη κάθε οι
κογένεια μαθητου μέ μιά κου
λούρα κάθε Σάββατον, ήμε
ρον πού κάθε νοικοκυρά ετοί
μαζε τό ψωμί τής εβδομάδας ι 
καί έκ περιτροπής νά τοϋ στέλ- 
λόυν καί φαγητόν.

Τδ πρόγραμμα περιλάμβαναν 
άνάγνωσιν, γραφήν καί στοιχει
ώδη αριθμητικήν" τάς 4 πράξεις ' 
τών ακεραίων.

Ή. σειρά τής διδασκαλίας 
τής άναγνο&σεως είχεν &ς εξής :

Κάθε μαθητής θά έφωδιάζβ- ■ 
το πρώτον μέ τήν κ ο υ τ ά λ α ν 
(ϊσως κατά παραφθοράν τής λέ-■
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Μηνιαία έφημερίς τών &παν- 
βαχοδ Μακρηνδν καί Λιβη- 
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ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΑΕίΠΗ

’Αλήθεια έάν σκεφθοΰμε κατά t στάθησαν είς τα οιαφορα μέρη 
δίβοςτίίργον έπετελέσθη, τί μβ-ιτής Νέας μας κα! μβγαΛης 11α-
γάλο σκοπό έξετέλεσε καί θά 
πραγματοποίηση καί είς τό μέλ
λον, τό παρόν φόλλον, τό φέρον 
τή γλυχειά λέξη «Μάκρη» θά ί- 
δοΟμε βτι είναι άφαντάστου καί 
ανυπολογίστου 4£ίας, είναι άνευ 
προηγουμένου, καί άσΰλληπτο 
ατά νοΰ τοΟ κάθε άνθρώπου. Εί
ναι ίνα έργο τό όποιον ύστερα 
4κά παρελευσι (3ο) έτών στήν 
νέα έγκατάστασι των γονέων μας, 
συγγενών μας, καί γενικά όλων 
iiw Συμπατριωτών μας, ενώνει 
κα! πάλιν έκείνους πού κατέφυγαν 
στήν νέα γή κυνηγημένοι αάν ίνα 
κοπάδι προβάτων, όταν μπή μέσα 
6 τσάκαλος. Τά Ιδιο συνέβη καί 
μέ τούς ίγαπημένους μας συμ- 
πατριώτας, φεύγοντας άπό τήν 
Αξέχαστη Μάκρη κα! Λιβήσι, 
άπο τά άγια αύτά καί εύφορα 
μέρη της Μ. ’Ασίας που ίγχατε-

ήείος «σκυτάλη»). Ήτο τεμάχι
ο» σανίδος, είς τό όποιον ήτο 
γηαμμένον τό άλιράβητον. Ά«* 
αντο έπρεπεν δ μ,αβητής νά 
μάάη τ« ψηφία οχι μέ την φω
νήν των, άλλά μέ τό ονομα: άλ
φα, βήτα κ.λ.π. Έπίσης'καινά 
τα γ©<χ<ρχ|.

"Ιφιει,τα ήοχιζεν δ συλλαβι
σμός χάάε συμφώνου μέ τά έπ· 
til φωνήεντα: βήτα— δλφα==β(ί, 
βήτα—εψιλον=βέ και καάεξής. 
'Άκολουάοΰσαν αί δίφθογγοι,.

Άφ’ ού Ιτελείωνεν ή εργα
σία μέ τήν κουτάλαν, ήρχι- 
ζεν ή άνάγνωσις μέ τήν Φ υ λ- 
λάδαν, : :

'Ήτο προσευχητάριον, τό ό
ποιον εις τήν πρώτην σελίδα 
ήοχιζε μ.έ τήν φράσιν «Σταυ- 
£> έ β ο ή θ' ε ι μ ο ι και ήκολου- 
#β* ίο «"Αγιος δ #εός», Βασι
λεύ Ούράνιε, καί λοιπαι προ- 
σευχαί.

Μετά τό προσευχητάριον α
κολουθούσε τό Φ τ.έχι_ (οκτώ
ηχοι — οκτώηχοι). “*

"Αιρ* ου έτβλείωνβ καί τό 
Φ τ β χ ι, ήρχετο ό Απόστο
λος Κ«ΐ δταν έτελείωνδ καί 
αυτός, Ήεχρεοΰτο δ μαθητής 
νά άναγνώ.ση εις τήν εκκλησίαν 
εν wtjq. λειτουργίας τήν περικο- 
■πήν τοΰ Αποστόλου τής ήμέ- 
(ίας. Κ(ΙΙ τότε έΟεωρεΐτο δτι έ· 
τελείωνε τό σχολεΐον.

Κύκλος σπουδών; Κουτάλα, 
>·υλλ<ίδα, Φτέχι, ’Απόστολος.

"Οσον Λφορφ τήν ’Αριθμητι
κήν περιωρίζετο είς άπλάς πρά
ξεις τών Ακεραίων καί τοΰ 1)2 
τό οποίον έγρβφετο έν είδει 
δασείας (').

(’Ακολουθεί,)

ίΝΒΜΙΚΑ ΙΗί ΠΑΙΡΙ40Σ
|Άπό ιήν συλλογήν τοΰ u ’Αγ

γέλου Τσακίρη} ■' .

"Αν βίν τά Σάββατα μακρύά ή 
Κυριακές κοντά veiv.

— Άποϋ κεϊ πού πιδα ή κατσί
κα πιδα κί τοΰ κατσικάκην.

— Σέναν τά λέου νύφη μου ν’ 
Ακούει ή πιθηρά μου.

— Τοΰ πουλλίν τοϋ ψουμίν 
τρώϊτη μΐ τ* άλάτιν.

— Βοΰλα τοϋ γάμου δύσκολα 
κί νύφη γκαστρουμένη.

— Για δές ποϋ ίκατάντησιν τοϋ 
βασιληά ή γούννα, ’

— Χίλια λόγια πίρ παρά.
— Δέν γίνητι γάμους δίχως 

κλάματα κί ξόβιν δίχως γέλια.
— Κλέφτου κί σβυροϋ καί βγαί- 

νου κΓ άπού πάνου.
— ΜΙ τοΰν δικόν σου φάει κί 

πιές μ’ άλισβερήσιν μήν κάνεις.
— Ή κακός ή χρόνους πιρνα, 

μά ή κακός ή γείτονας όχι.

Τοϋ κ, ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΡΤΗ 

τρίδος Έκλάδος καί είς όλα τά 
μέρη τής γης, όπου ύπάρχει άν- 
Ορωπίνη ψυχή. Μεγάλο πράγματι 
κατόρθωμα Λαμπρόν καί έξαιρε- 
τικόν Ιργον, σέ χρυσή πλάκα, 
καί μέ χρυσά γράμματα πρέπει 
γά γραφούν τα δνοματα αότων 
πού είχαν αυτή τήν έμπνευσι.

Αιώνιοι f)i μένουν στήν 11α- 
τριωτική μας ιστορία αύνΛ οί ό
ποιοι άναψαν τδ πρώτο καί άσβε
στο χρυσό φώς πού φωτόλουσε 
καί χαραξε τδ δρόμο.

”Αν καί δέν ίχει άκόμη συμ* 
πληρωθή χρόνος άτώ τής έκδό
σεως τής Μάκρης, τά ' κατορθώ
ματα της είναι πάρα πολύ με
γάλα. ΊσοδυναμοΟν μέ άποτεκέ- 
σματα έργασιών δέκα καί πλέον 
έτ®ν. ‘11 εργασία τών άνθρώπων 
αύτών είναι άνυπολογίατου, καί 
άνεκτιμήτου άξί«ς. ‘11 προθυμία 
καί 6 ζΫ^Χος τόν όποϊον ίδβιςοφ 
διά τού έργου καί τοΟ κατορθώ
ματος τούτου άπεδείχθη καί διά 
τών έργων τά όποια έφεραν είς 
πέρας. Έργων ιστορικών ίίατρι- 
ωτικών, έργων τής άλληλογνω- 
ριμίας άπάντων τών Μακρηνολι- 
βησιανών, όπου έδώ καί 35 έτη 
1 χει χάσει ή Μάννα τδ παιδί και 
χό παιδί τή Μάννα. Στήν δλιγό- 
μηνον α<Μ δράση της ή «Μά- 
Χρη? ’μάς έφερε τόαες καί τόσες 
πατριωτικές γνωριμίες, δνόματα 
καί άτομα, άφανή καί ξεχασμένα 
έως σήμερα. ’Ανθρώπους μεγά
λους διά τούς όποιους πρέπει νά 
τδ ‘ θεωροΟμεν καύχημα Mat νά 
τδ έχωμεν τιμήν καί μέ ύπερη- 
φάνειαν νά λέμβ δτι ήταν, καί 
είναι Πατριώται μας, τόσον τους 
ευρισκομένους είς τδ έσωτερικόν, 
δσον καί τούς είς τδ έξωτερικόν. 
'Ύστερα ή συγκέντρωσις τών ή- 
θών καί έθίμων, τά όποια πρέπει 
νά κρατήσωμεν ψηλά καί ύπερά· 
νω δλων, πάντα ζωντανά στήν I- 
πιφάνεια, διότι δι’αύτών θά χρ«· 
τηβή καί <5 Πατριωτισμός μας 
αιώνιος. Καί τέλος- τδ μεγάλο 
κοινωνικό (ργο τής μεταξύ ^Πα
τριωτών μας Πρόνοιας καί ’Αλ
ληλεγγύης. Αύτδ τδ έφετεινδ κα
τόρθωμα ήταν άξιο συγχαρητη
ρίων καί άξιεί έπαίνων οί Συμ- 
πατριώτισσες πού έπρωτοστάτη- 
σανκαί πρωτοεργάοθηκαν στήν 
έμπνευση καί στό έργον αύτό. 
Τδ έφετεινδ ποσάντών 4.000 ^δρ. 
μπορεί νά μή θεωρηθή μεγάλο. 
Άλλά μόνον ή σκέψη, ή φροντί
δα καί τό ένδιαφέρον διά τούς 
φτωχούς συμπατριώτας μας (διότι 
έτυχαν σέ δύσκολα χρόνια) ήταν 
άπό' τά μεγαλύτερα ένδιαφέροντα 
κατορθώματα. Γιά σκεφθήτε 4-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ; '

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ 
- ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ» ΤΡΙΤΟΝ ' ' Ή..... -ή

Μ<γάλοι Εύεργέται—Εύεργέταε—ΔωρηταΙ Λεβησίου - Μάκρης

(Συνίχ»ια fa τοδ προηγουμένου)
1. Κωστούλης Μαυρικος 

(1865-1918). ’Ανήκε είς ο Ιχο-α 
γένειαν, προβρχομίνη νίχ Κύ
πρου καί Ινας έκαστος τών πέντε 
άδελφών βίχβ περιβόλι είς Πέλ - 
τζβέζ, δπου ήσαν έγκατεστημέ- 
νοι καί άλλοι περί τούς είκοσι 
περιβολάρηδες, ϊφοδιάζοντίς τό 
Λεβήσι μέ λαχανικά καί φρούτα. 
Καί οί πέντε άδελφοί δίεκρίνον- 
το διά τήν έργατικότητα καί τδ 
φιλόξενόν των. Οί οίκο'ι τών 
Πελτζεεσλήδων κηπουρών ήσαν 
άνοικτοί είς δσους έπεσκέπτοντο 
τήν ώραίαν τοποθεσίαν, κατά τήν 
έποχήν ww δρτυκίων πού μετέ- 
βαινον διά κυνήγι καί τδ Δέκα- 
πενταύγουστο, δπότε έτελεΐτο πα
νηγύρι είς τό έκκλησάκι τής Ά- 
γιδς ΙΙερδικιάς. Τό' έκκλησάκι 
αύτδ έπιδιώρθωσε, άνεκαίνισε 
καί έξωράϊσεν ό μεγαλόδωρος καθ 
δλα Κωστούλης, προικίσας αυτό 
μέ εικόνας καί σκεύη καί δενδρο- 
φυτεύσας τήν αύλήν του.

'Ο Κωστούλης έκτισε ιδία δα
πάνη τόν Ναόν τοΟ Άγιου *1Ιαν- 
τελεήμονος είς τό Α' Νεκροτα- 
φεΐον Αεβησίου, τόν όποιον έξω- 
ράϊσε μέ εικόνας καί τοιχογρα
φίας.

Είς μίαν ώραίαν τοποθεσίαν 
μεταξύ Πελ-Τζεέζ κα! Όβητζι-

Τό Δικηγορικόν Γραφεϊον

ΓΩΝ. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 
καί f

I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 

μετεφέρθη έπΐ τής όδοΰ 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 (Γ δροψος 

<ρ. 5) Ιναντι τών Δι
καστηρίων). Νέος Αριθμός 

Τηλεφώνου 30.267,

γαπητοί μου Πατριώτες, τις με
γάλες αύτές χαρούμενες καί χρι
στιανικές ήμέρες. Αύτές τις ήμέ- 
ρες πού πλουτίζονται μέ τόσα πο
λύτιμα ήβη καί έθιμα. Σκεφθήτε 
τώρα μία οικογένεια που μετά 
δυσκολίας άποκτα τόν έπιού- 
σιον τών παιδιών της. Πώς θ’ 
άντεπεξέλθη καί στ’ απαραίτητα 
γιά τό κάθε της παιδί που τόσο 
θά ζηλεύη άπό τ’ άλλα παιδιά 
καί τέλος γιά τά· υπόλοιπα τοΰ 
σπιτιοΰ του ; Γι’ αύτόν τό σκοπό 
τό έργον τής Ιϊρόνοιας καί Αλ
ληλεγγύης, πρέπει νά τό βοηθή- 
σωμεν Ιδιαιτέρως κα! μέ πιό με
γάλο ένδιαφέρον, καί ίφάητι (δ
πως λέει καί ή παροιμία οί πολ
λοί σώζουν τούς δλίγους, οίΎλί- 
γοι δέν σώζουν τούς πολλούς). 
Πρέπει οί φιλάνθρωπες καί φι
λεύσπλαχνες σκέψεις καί. Ιργα 
νά φυτρώσουν είς κάθε Συμπα- 
τριωτική καρδιά καί νά γίνουν 
δένδρο άμάραντο, μέ πολύτιμους 
καρπούς, πού θά χρειάζεται νά 
κόβουμε καί νά δίνουμε στήν κά
θε δυστυχισμένη οικογένεια τών 
Πατριωτών πού θάχβι άνάγκη.

Σ’ αδτά δλα τώρα δέν μπο- 
ροΰμε νά μήν προσθέσουμε καί 
τήν θερμή άγάπη, τήν άνάλογη 
ηθική καί δλικν] υποστήριξη καί 
τήν έκδηλωμένη δίψα δλων τών 
Πατριωτών πού έδέχθησαν τό 
πατριωτικό μας τούτο φΰλλο. Κα! 
στέλνω τάς θερμές μου εύχαρι- 
στίας είς άπαντα τά έργαζόμενα 
μέλη τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου. 
Εύχομαι δέ μέ τό Νέον ’Ετος 
1958 νά όλοκληρωθή άπό πάσης 
άπόψεως ί Ιερός τούτος ’Αγώνας.

Έν Νέα Μάκρη 10-1-1958 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. KOYPTHS 

κιοΰ άνήγειρε τδ έκκλησάκι Πα
ναγιά τών ματσών, δπου μετέβαι- 
νον πρός λειτουργίαν τακτικά 
φιλόχριστοι Αεβησανοί. Έκτισεν 
έκκλησάκι τοΰ Άγ. Στεφάνου, 
δπου πλατάνια καί άφθονο δρο
σερό νερό καί δπου είς τάς 2 
Αύγουστου μετέβαινον στό πανη- 
γΟρι πολλοί καί άπελάμβαναν τής 
γοητείας τών φυσικών χαρισμά
των τής μαγευτικής θέσεως.

Ε!ς τήν φιλόχριστον ταύτην 
Ικδήλωσιν εύσεβείας καί φιλό
θρησκων αισθημάτων, είχεν έμ- 
πνευσμένην παραστάτιδα τήν έ- 
νάρετον σύζυγόν του Ειρήνην. 
Τό καλόν κα! άρμονεκόν τοΟτο 
ζεΰγος πάντες οί πατριώται θά 
τιμώμεν κα! γεραίρωμεν.

2, Κώστας Μακρής. (1858 - 
1920). Παύλος Μακρής (1884).

Ό πατήρ Κώστας κα! ό υιός 
Παΰλος Μακρής ήσαν έμποροι, 
πολλά κερδίζοντες άπό τό έμπό- 
ριον έν Τουρκία, άλλά καί πολ
λά διαθέτοντες είς πτωχούς καί 
ένδεεϊς. Παρά ταϋτα οί πατριώ- 
ταί μας κακολογοΰν, μή έχοντες 
δπ’ δψει τό τοΰ Κυρίου «ό άνα- 
μάρτητος πρώτος τέν λίθον βα- 
λέτω». Δυστυχώς οί ’ φιλοκατή
γοροι καί αύστηροί κριταί τών 
σφαλμάτων τών άλλων έχουν κατά 
τόν Αίσωπον δύο πήρας καί είς 
μέν τήν πρώτην έναποθέτουν τά 
σφάλματα τών άλλων, διά νά τά 
βλέπουν καί έλέγχουν, είς δέ τήν 
όπισθεν τά ίδικά των διά νά μή 
τά βλέπουν οί Ιδιοι, τά βλέπουν 
δμως οί άλλοι καί τά κρίνουν. 
’Εγώ δέ, πού γράφω ιστορίαν θά 
άναφέρω τά καλά των έργα πού 
ιύφέλησαν τό αύνολον, τά δέ κα
κά των έάν ύπάρχουν θά κρίνη δ 
Κύριος δπως καί ήμάς άκριβοδι- 
καίως. ’Ιδού αί ευεργετικά! των 
πράξεις. Ότε τό 1899 ήλθεν είς 
τήν πατρίδα του δ άλησμόνητος 
ιατρός Σταύρος Ίωαννίδης, α
δελφός τοΰ άειμνήστου διδασκά
λου Μουσαίου καί άνέλαβεν τήν 
διοίκησιν τών κοινών, πρώτον μί
λημά του υπήρξε : Νά σηκώση 
τά Νεκροταφεία άπό 'τις αύλές 
τών 4 έκκλησιών καί νά τά με- 
ταφέρη έξω τής πόλεως είς τό 
’Ανατολικόν Νεκροταφείον κα! 
τό Δυτικόν. ‘Ο γυναικόκοσμος 
άντέδρασεν, άλλ’ δ ήρεμος Κοι
νοτάρχης τό έπέβαλε. Διά τήν 
έκταφήν τών μνημάτων, τήν ίσο- 
πέδωσιν καί σιγύρισμα τών αύ- 
λών διέθεσεν δ Κώστας Μακρής. 
Οδτος ήγόρασε καί τόν άγρόν είς 
τό άνατολικόν μέρος, έξω τής πό
λεως διά' Νεκροταφείον, περιέ- 
φραξεν αυτό μέ δψηλους τοίχους 
καί κυπαρίσσια καί έκκαθάρισεν 
αύτό άπό τίς πέτρες. ’Επί πλέον

Βαφεϊον
Καθαριστήριου 

Σιδηρωτήρίι

«Ο ΜΙΜΗΣ»
ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΓΕΩΡΓΑ 
Ζήνωνος 6 — Τηλ. 53.763
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(Πλατεία Ψυρρή)

‘Επαργυρώνονται παντός 
είδους KaOpiwtat

Tog μ, ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ , '

ίπεαχεύχσε τά έν τή αύλή τού ' - -■·
ναοΰ τών Ταξιαρχών κελλία πρός ■ ' ύ
διαμονήν τών ξένων. Μίαχειρο- 4 .<
νομία, πόσα καλά προσέφερεν είς 
τόν τόπον. Αίωνία ή μνήμη του. :

'Ότε πάλιν κατέφθασε καί τό ·
φέρον τούς πρόσφυγας πατριώ- 
τας μας έκ Μάκρης άτμόπλοιον 
είς Πειραιά, έσπευσε πρώτος νά 
παρηγόρηση κα! περίθαλψη δ 
Παΰλος Μακρής είς τό πλοΐον. 
Ό πολλάκις πλουτήσας καί πάν
τοτε πτωχός έμοίρασεν είς τούς 
Αεβησιανομακρηνους πέντε χιλιά
δας άρτους μέ ίληές κα! ρέγγες, 
έβοήθησε χρηματικώς πολλούς, 
έπέτρεψεν βίς άρκετούς νά κοι- 
μώνται είς τόν φοΰρνον του κα! 
δέν άφήκε πατριώτην άναξιοπα- 
θοΰντα πού νά μή εύεργετήση.Ή 
πλουσία λαϊκή ψυχή των εϊχεν . - 
τάς καλάς πλευράς της, ήκτινο- 
βόλεϊ τάς δλολάμπρους εύεργετι- ' , 
κλς άκτίνας της, αί δποΐαι θά 
περιβάλουν μέ φωτοστέφανον τό 
δνομα πατρός κα! υίοΰ Μάκρη.

3. Δούλης Πανηγύρη θεο- 
δώρου (1856 -1918) Γεώργιος 
Π. Θεοδώρου (1875 - 1917)..

‘Ο Δούλης ό μεγαλύτερος τών 
?ξ άδελφών καί μιάς αδελφής κα! 
ό Γεώργιος δ μικρότερός των ή
σαν τέκνα τοΰ ίχ Σύμης Πανη- 
■γόρη. Ό πατήρ των διεκρίνετο 
διά τήν ευσέβειαν κα! φιλοπο- 
νίαν, τήν δποίαν μαζί» μέ μίαν 
οικίαν κα! ίνα άμπελώνα μέ σιρ- 
μαγιά έκληροδότησεν βΐς έν έ
καστον τών τέκνων του. Οί άδελ- . 
φικο! δμως δεσμοί ήσαν χαλαροί, 
δπως παρετηρεϊτο είς πολλΑς 
οίκογενβίας τοΰ τόπου μας.

Και ί μέν Δουλής κατεσκεύα
σε τήν κλίμακα, που άγει άπό 
τόν δρόμον είς τήν αύλήν φής έκ- 
κλησίας έπέστρωσε τήν αύλήν 
διά χαλίκων καί έπροίκισε τόν 
ναόν μέ κώδωνα. Ό δέ Γεώργιος ■ ;
μετέφερεν ιδία δαπάνη μέ υδρο
σωλήνας τό νερό άπό τό Τδρα- 
γωγεΐον Τουραπή είς τό Χάνι, 
δπου έκτισε βρύση καί έτέραν κά
τωθεν τού Παρθεναγωγείου, διευ- 
κολυνας οδτω τήν ύδροληψίαν 
τής Κάτω ’Ενορίας κα! τής πε
δινής πύλειος.

'Γπάρχουν κα! άλλοι δωρητα! 
διαθέσαντες μικροκτήματα καί 
χρηματικά ποσά, τών δποίων 
τά όνόματα μοΰ διαφεύγουν κα! 
δέν κατώρθωσα νά φέρω βίς φώς 
κα! νά παραδώσω είς νίρν δστε- 
ροφημίαν. "Οσοι τών πατριωτών 
μας γνωρίζουν τοιαϋτα ιίς γρά
ψουν περί αύτών πρός ευλογίαν 
κα! μνημόσυνον τών εύγενώς καί 
φιλανθρώπως άθλησάντων.

(άκολουβεϊ)

ΑΓΓΒΛΙΑΙ .

ΓΙ ω λ ο ϋ ν τ α ι : 1) Κτήμα εχ 
στρεμμάτων 5 εντός τής Νέας 
Μάκρης ε’ις μπόστασιν : 200 μέ
τρων άπό τδ λιμανάκι μέ αρ
κετά δπωμοφόοα δένδρα &ηος 
ανιόν είς τιμήν μοναδικής ευ
καιρίας.

2) Κτήμαί έπι τής Λεωφόρου 
Μαραΐΐωνος εκτάσειος ο 1|2 
στρεμμάτων ακριβώς είς τήν στά
σιν Λεωφορείων ’Αθηνών Μα- 
ραθώνος μέ φρέαρ εντός αύτοΰ 
και αρκετά δπωροφόρα δένδρα 
είς τιμήν μοναδικής ευκαιρίας. 
Πληροφορίαι τηλ. 30267 έργα* 
οίμους ώρας. J
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Τοϋ χ. SITE

Τήν 19 ην ’Ιανουάριου καί 
ώραν 5-10 μ.μ- εγινε μέ μεγά
λην επιτυχίαν, είς το Φουαγιέ 
τοϋ Δημοτικού θεάτρου Πειραι
ώς, το κόψιμο τής πίττας τοΰ 
Συλλόγου μας.

ΤΙ είσοδος είς τήν εορτήν 
αυτήν ήτο έλευθέρα, καί παρ’ 
δλην τήν κακοκαιρίαν πού ε- 
πεκράτει, μέγα πλήθος πατριω
τών είχε κατακλείββι. τήν αίθου
σαν απο ενωρίς.

'Η εορτή ήρχισε με τά κάλαν
τα τής πατρίδος τά όποια έψαλ
λαν συμπολΐται τή σννοδεία τής 
όθΧήστ(?«ί τοϋ Γεωργίου Προι
κιού,. τά οποία εφερον παιδικός 
αναμνήσεις είς πολλούς παρευρι- 
σκομένους καί δλοι μαζύ έψαλ 
λον μέ μεγάλην συγκίνησιν. Έ- 
πηκολούθησε τό κόψιμμο τής 
πίττας υπό τοΰ αρχαιότερου μέ
λους τοϋ Διοικητικοί Συμβου
λίου τοϋ Συλλόγου κ. Αντωνίου 
Παπαθανασίου καί ομιλία του 
Προέδρου κ. Μιχ, Σαράφη δ- 
στις εΐπεν τα έξης : ' ■
Αγαπητοί μου συμπολΐται καί φί

λοι τοϋ Συλλόγου,
Σας έκαλέσαμεν σήμερον είς 

μίαν πατριωτικήν καί φιλικήν 
συγκέντρωσιν διά νά έορτάσωμεν 
δλοι μαζύ τήν πρωτοχρονιά μέ τό 
κόψιμο τής βασιλόπηττας.

Πρός δλους ύμάς τούς τιμών
τας τήν έορτήν ταύτην συμπολί
τας τε καί φίλους τοϋ Συλλόγου 
μας, δπως έπίσης καί πρός δλους 
τούς άπανταχοΰ τής γης κατοι- 
κούντας Μακρηνούς καί Λιβησια- 
νούς μετά τών οικογενειών αυ
τών1 Απευθύνω έκ μέρους τοϋ Δ. 
Συμβουλίου όλόψυχον ευχήν δ
πως τό άνατείλαν ί,τος 1958, εί
ναι αίσιον, ευτυχές καί ειρηνικόν, 
νά τό διέλθητε δλοι έν ύγεία και 
νά πραγματοποιήση τούς πόθους 
καί τάς έπιδιώξεις ένός έκαστου.

Είς τόν νεοσύστατου δέ Σύλ
λογόν μας, τόν είσερχόμενον είς 
τό δεύτερον έτος τής γονίμου δρά- 
σεώς του εύχομαι κάδε πρόοδον, 
εύημερίαν, άντοχήν καί συνοχήν, 
ώστε νά δυνηθή νά έπιτελέση τό 
ώραΐον αύτοϋ έργον καί τήν Αγα
θοεργόν δρασιν του μέ έπιτυχίαν.

’Ιδιαιτέρας εύχάς άπευβύνω 
πρός τούς δωρητάς καί παντός εί
δους ένισχυτάς τοΰ Συλλόγου μας 
καί εύχομαι έκ βάθους καρδίας δ
πως τό Ν. ’Έτος 1958 τούς δώση 
τήν δυνατότητα νά ένισχύσουν 
8τι περισσότερον τόν Σύλλογόν 
μας.

Τό Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου μας γνω- 
ρίζον τά αισθήματα τά όποια τρέ
φετε πρός αύτόν καί τήν μεγάλην 
σαέ, έπιθυμίαν νά τόν ίδήτε προο- 
δεύοντα, σας δίδει τήν διαβεβαίω- 
σιν δτι θά πράξη τό άνθρωπίνως 
δυνατόν διά τήν έκπλήρωσιν τών 
προσδοκιών σας.

Μέ τήν διαβεβαίωσιν αύτήν εύ
χομαι είς ένα έκαστον έξ υμών 
χρόνια πολλά καί εύτυχισμένα.

Κατόπιν διενεμήθησαν τά

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελ.) 
πάρα πολύ καί σάς anomek» μέσον 
τής άνβψιάς μου κ. Σοφίας Λουκά, 
Όυγατρός τοΰ Άλ. Ν. Σπανού, ια
τρού, 5 βολλ. καί σάς παρι καλώ 
νά μάς στέλνετε τήν έφημερίδα.

ΜεΛ’ ΰπολήψεως διατελώ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ. ΛΑΔΙΚΟΥ 

(τό γένος Ν. Σπανού)

Τάουνσβίλ Αυστραλίας 23-12-57 
Αγαπητέ κ. Πετρόγλου,

Χαϊρε. Μέ μεγάλη μου χαρά έλα
βα τρία φύλλα τής αγαπητής έφη- 
μεριδούλας «Μάκρη». Σάς συγχαίρω 
γιά τήν πρόοδόν σας καί σάς υπερ
ευχαριστώ πού με θυμηθήκατε στήν 
τόσο μακρηνή απόσταση πού βρί- 
σκομαι στέλνοντας τήν αγαπημένη 
έφημεριδοΰλα, δπου μαθαίνω χίλια 
8υό νέα τοϋ τόπου μας.

Μάθετε δέ δι» καί έγώ δταν έλα- 

κομτάτία τής βασιλόπιττας. Τό 
πρώτον έκόπη δια τόν Σύλλο
γόν μας, τό δεύτερον διά τόν 
Σύλλογον «Γλαΰκον»Δραπετσώ- 
νας, τό τρίτον διά τόν Σύλλο
γον «Νέα Μάκρη» Αιγάλεω, το 
τέταρτον διά τήν Νέαν Μάκρην, 
τό «έμπτον διά το Πλατανάκι, 
τό εκτον διά' τους απανταχού 
συμπολίτας, τα υπόλοιπα 8έ διά 
τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου καί διά τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου, Τήν διανομήν τής 
πίττας είς δλους τούς παρευρι- 
σκομένους είχον αναλάβει ωραί
οι δεσποινίδες.-

Οί τυχεροί τής πίττας ήσαν 
ή μικρά Χρυσούλα Παν. Κου- 
φολούκα έκ Νέας Μάκρης καί ή 
κ. Γεωργίου ΙΙροι,κιοΰ κερδίσαν- 
τες τάς χρυσάς λίρας.

'Η ορχήστρα έν συνεχεία έ
παιξε διαφόρους Ευρωπαϊκούς 
και ’Αμερικανικούς ρυθμούς οί 
όποιοι έχορεύθησαν μέ μεγάλο 
κέφι.

Έν συνεχεία τόν λόγον έλα
βε τό μουσικόν συγκρότημα τοϋ 
Γεωργίου ΙΙροικιοϋ, είς διαφό
ρους πατριωτικούς χορούς, οί ό
ποιοι εχορεύθησαν μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν και Ιδιαιτέρους είς τήν 
«σούστα»,'

Τό αποκορύφωμα τοϋ χοροϋ 
ήτο δταν έτραγούδησε, εϋγενφς 
προσφερθείς, ένας φίλος ερασι
τέχνης μέ εξαιρετικήν τριονήν, δ 
Νικ. Γαλανός, τελευταίας ’Αμε
ρικανικός επιτυχίας, ιδίως «τό 
ιριλί τής φωτιάς»,‘η)(χ. Γαλανός 
πρός χάριν τών παρευρισκομέ- 
νων_ καί ιδιαιτέρως διά τόν κ. 
Α. ΙΙετρόγλου έτραγούδησε* διά 
πέμπτην φοράν κλείων, οΰτω 
τήν εορτήν μας καί άπέσπασε τά 
χειροκροτήματα όλων τών πα- 
ρευρεθέντων, οί όποιοι έμειναν 
κατενθουσιασμένοιάπό τήν πλου- 
σίαν φωνήν του.

Θά ήθελα νά ευχαριστήσω 
εκ μέρους δλων τόν κ, Ν. Γαλα
νόν, δστις σννετέλεσεν εις τήν 
επιτυχίαν τοΰ χορού. Επίσης δέ 
εϋχαριστοϋμεν δλους (ίσους έκ 
τών πατριωτών ήσαν παρόντες.

"Αξίζουν θερμά συγχαρητή
ρια είς τήν διοικούσαν επιτρο
πήν τοΰ Συλλόγου και ίδιαιτέ- 
ρως είς τόν αντιπρόεδρον κ. Π. 
ΙΙαπαδουλήν και τόν Σύμβουλον 
κ.’Αδαμάντιον Σκυφτόν, οϊτινες 
είχαν τήν δργάνωσιν τής εορτής 
διά τάς επιπόνους προσπάθειας 
τάς οποίας κατέβαλλαν πρός 
επιτυχίαν τής ωραίας βραΐΈΐς,

• ΠΑΥΛΟΣ Μ. ΣΙΤΕΣ

βα τό πρώτο φίλο τής εφημερίδας 
δέν τό διάβασα μόνος μου άλλά σέ 
δσους Μακρηνούς γνωρίζω τό έδω
σα νά τό διαβάσουν. Δέν φαντάζε
στε τήν χαράν τους, πού ήλθαν 
στήν μνήμην τους έπειτα άπά 40 
χρόνια έθιμα κιιΐ παροιμίες τής πα
τρίδος τους.Όλοι μαζί σάς υπερευ
χαριστούμε καί συγχαίρομεν τούς 
πρωτοπόρους πού συνέλαβον τήν 
ιδέα γιά τήν έκδοσι τής έφημερίδας 
καί τήν ίδρυσι τοϋ Συλλόγου.

Σάς στέλνω δυο λίρες γιά τήν 
συνδρομή τής εφημερίδας καί δταν 
έπειτα άπό λίγο έπιστρέψω πίσω 
>ά βγγραφώ στον Σύλλογό σας ο
πότε ®ά βλεπόμαστε άπό πιο κον
τά. Γιά τώρα, προσωρινός μπορεί
τε νά μοΰ στέλνετε τήν έφημερίδα 
στήν διεύθυνσή μου.

1 Μετ’ εγκαρδίων χαιρετισμών 
έξ δλων τών Μακρηνών τής πόλεως 

Τάουνσβίλ
IQ. ΚΙΟΣΣΕΣ

Μεταξύ μας

Τα1|ΓΡ?4ΙΑΙΡΕΣΕ0Σ>
Ή «Μάκρη» λυπεΐται πολύ 

διότι αναγκάζεται σήμερα νά 
γράψη μερικάς λέξεις διά κάτι 
τό όποιον θά ήθελε, Ιάν ήτο 
δυνατόν νά άποφύγη.

Μερικοί συμπολΐται μέλη τοΰ 
Συλλόγου «Γλαύκος» Δραπε
τσώνας νομίζοντες δη διά τής 
έν ‘Αθήναις ίδρύσεως τοϋ Συλ
λόγου μας τών άπανταχοΰ Μα
κρηνών καί Λιβησιανών «ή Τελ
μησσός» θίγονται προσωπικώς ή 
ποιος οίδε τί νομίσαντες αρχί
ζουν νά καταφέρωνται είς συνο
μιλίας των κατά τής ίδρύσεως 
τοϋ Συλλόγου μας καί κατά τών 
ιδρυτών του. Αί επικρίσεις των 
θά είχαν μίαν αξίαν εάν υπήρ
χε άλήος Σύλλογος' συμπολιτών 
μέ παρεμφερείς σκοπούς καί, μέ 
άνάλογον δρασιν καί ή ϊδρυσις 
τοΰ Συλλόγου μας άνέκοψε ή 
καθ’ οίονδήπητε τρόπον ήμ,πό- 
δισέ τήν δρασιν τοΰ Συλλόγου 
τούτου. Πλήν δμως, ούχί μόνον 
ό «Γλαύκος», άλλά οΰδεΐς σύλ
λογος συμπολιτών έν Έλλάδι, 
άπό οΟετίας ολοκλήρου περιέλα- 
βεν <ί)ς σκοπόν του τήν στίνδε- 
σιν τών άπανταχοΰ τής γης «α- 
τοι,κούντων Μακρηνών καί Λι· 
βησιανών, οΰδεΐς δηλαδή, είχε 
παγκόσμιον χαρακτήρα, καί ον- 
δεις άπηυθύνθη πρός τούς συμ
πολίτης μας τών επαρχιών καί 
τοϋ εξωτερικού. ■

Ειδικώς ό Σύλλογος «Γλαύ
κος» είχε στενόν τοπικοί' χαρα 
-κτήρα δεχόμενος ώς μέλη συμ
πολίτας κατοικοϋντας μόνον είς 
'Αθήνας καί Πειραιά καί (5 Σύλ
λογος «Νέα Μάκρη» ΑΙγάλε» 
μόνον συμπολίτας κατοικοϋντας 
εις Αιγάλεω.

Έξ. άλλου, ή δρασις τοΰ Συλ
λόγου «Γλαύκος» καί λόγω τοϋ 
άπομεμακρυσμένου τής έδρας 
του (εις Δραπετσώνα Πειραιώς) 
άλλά καί λόγω άδρανείας δέν 
ήτο τοιαύτη ώστε νάσκεφθή κα
νείς δτι δ Σύλλογος τούτος θά 
ήδύνατο μέ τροποποιήσεις κα
ταστατικού νά άναλάβη τόν παγ
κόσμιον ρόλον, τόν όποιον άνέ- 
λαβεν δ Σύλλογός μας.

Λυπούνται λοιπόν οί ίδρυταί 
τοϋ παρόντος Συλλόγου καί ή 
«Μάκρη» διότι έθίγησαν (ορι
σμένοι συμπολΐται καί δή εκ τών 
χοπεχόντων ήγετικάς θέσεις εις 
τόν «Γλαύκον» καί διά τήν στε
νοχώριαν τήν οποίαν τούς έπρο- 
ξενήσαμε μέ τήν ιδρυσιν καί τε
ράστιον επιτυχίαν τοΰ. Συλλό
γου μας είς δλους τούς τομείς. 
Εϊαεθα πρόθυμοι νά τους έξα- 
λείψωιιεν τήν στενοχώριαν αυ
τήν μέ οιονδήποτε τρόπον μάς 
υποδείξουν. Πλτ'ιν οικος, δέν εϊ
ναι επιτρεπτόν επειδή δ Σύλλο
γός μας έπέτυχεν νά δημιουργή- 
ση τόσον θαυμάσια έργα εντός 
δλιγομήνου δράσεως νά διαδί
δουν μερικοί δ τι δ Σύλλογός μας 
ι.αχα επέφερε τήν «διαίρεσιν» 
τών συμπολιτών διότι οΰδεΐς έξ 
ιμιών έχει τίποτε εναντίον οΰδε- 
νός καί. ιδιαιτέρως εναντίον τών 
σνιιπολιτών έκπροσιόπων τοΰ 
«Γλαύκου». Ούδείς επιθυμεί δι- 
αίρεσιν άλλά μέ προσωπικός μας 
άκόμη θυσίας προσπαθοΰμεν διά 
τήν σΰνδεσιν καί ένωσιν δλων 
τών άπανταχοΰ τής γης κατοι- 
κούντων συμπολιτών. Είναι δέ 
η.ία παραφαίνί,α είς τήν γενικήν 
επιδοκιμασίαν τήν όποίαν μας 
Αποστέλλουν οί συμπολΐται ολο
κλήρου τής γης ή στενοχώρια 
τών εκπροσώπων τοΰ «Γλαύ
κου», ή αποχή των άπό τάς έορ 
τάς καί συγκεντρώσεις τοϋ Συλ
λόγου μας, ή διοργάνωσις ίδι- 
κών των εορτών χωρίς vet μας 
προσκαλοϋν είς αντας καί ό Ι
σχυρισμός τής δήθεν «διαιρέσε- 
ως».

ΈπΙ τψ Ν4<$> *Έτ«
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Χαίρετε δπου γης είσθε
Χαίρετε συμπατριώται μου, άν- 

δρες γυναίκες, γέροντες, νέοι 
καί νέαι παιδιά καί νήπια δ-1 
που καί δν είσθε έν διασπορφ. Εύ- 
λογημένη ή γη δπου πατεϊτε. Τό 
Ερχόμενον νέον έτος 1958 μοΰ πα
ρέχει τήν ευκαιρίαν νά σας Απευ
θύνω τόν παρόντα θερμόν χαιρε
τισμόν. ΕΙμεθα τέκνα τής Μάκρης, 
εϊμεθα δ νους καί ή ψυχή τής ά- 
πορφανισθείσης καί χαθείσης γής. 
‘Ημείς καί τά ήθη μας, τό γλωσ
σικόν μας ιδίωμα καί αί αίσθημα- 
τικαί μας έκδηλώσεις, αί άναμνή- 
σεις καί παραδόσεις μας, ήμεϊς 
αυτοί άποτελοΰμεν σήμερον τήν 
Μάκρην μας. ’Εκεί τόν κόσμον εΐ- 
δομεν καί Ανθρώπους τό πρώτον 
συνανεστράφημεν, έκεί θεόν τό 
πρώτον έλατρεΰσαμεν, τά αγία 
τών άγιων του προσεκυνήσαμεν 
καί δια τά θαυμάσιά του έδοξολο- 
γήσαμεν. ’Εκεί τά όστδ τών πα
τέρων μας. Ή κάθε γωνία της, 
ή κάθε πτυχή καί ή κάθε 
σπιθαμή τοΰ * έδάφους της 
άπό τοϋ λιμένος μέχρι τών δρμων 
Βαΐ mjI 'Αλίκιντα καί άπό τών 
άκρων τής πεδιάδας διά τής κατά
φυτου κοιλάδας τοϋ Λειβησίου 
καί τών λοφοσειρών μέχρι τών 
«Εύκόλων», είναι δι’ ήμάς καί 
μία θερμή νοσταλγική άνάμνησις.

’Επί τής γής αύτής ίζησαν άν
θρωποι συνετοί τόν νοϋν καί εύ- 
γενέστατοι τήν καρδίαν, φίλοι τών 
γραμμάτων καί τών έπιστημών 
καί πάσης ήθικής προόδου, ύπο- 
δείγματα πατρικής καί Αδελφικής 
στοργής καί οικογενειακής καί πα
τριωτικής Αφοσιώσεως καί αυτο
θυσίας. Ίδέτε τους, ώς τούς περι
γράφει βΐς τήν Ιστορίαν μας ό Α
ξιότιμος διδάσκαλός μας κ. Σάβ
βας Πασχαλίδης,ακραιφνείς (θεο
λόγους καί φορείς ευαγών αισθη
μάτων. Είς όλίγα μέρη τής Μεγά
λης Πατρίδος έσημειώθη είς τοι- 
οϋτον βαθμόν 6 σεβασμός πρός 
τούς πρεσβυτέρους καί ή Αμοι
βαία των συζύγων Αγάπη καί Α- 
φοσίωσις, ή πατρική καί υίίκή καί 
Αδελφική στοργή καί ή Αλληλεγ
γύη πρός πάσχοντας, ή φιλοξενία 
καί ή φιλοκαλία.. Καί πρέπει νά 
εϊμεθα εύγνώμονες πρός τήν ιδι
αιτέραν μας Πατρίδα, διότι τοιοΰ- 
τον περιβάλλον έδημιούργησε καί 
ήθικόν επίπεδον διέπλασε ώστε 
δι’ αύτοϋ μας Ανέστησε ώς Ιδίαν 
έξαίρετον 'Ομάδα έντός τής ’Εθνι
κής Όλομελείας, ούδενός ύστε- 
ροΰσαν.

Ε’ίτβ θέλομεν είτε δέν θέλομεν 
εϊμεθα οι Μακρηνοί καί ή έρώτη- 
τησις «άπό πού εΐν’ αυτός» αυτο
μάτως προβάλλει είς κάθε καλήν 
πραξιν μας καί είς αΰτάς τάς ί- 
παγγελματικάς μας σχέσεις, δπως

Τοΰ (αήλ Άποστολίδη

καί εις κάθε κακήν. Είς τό όνομα 
τής Μάκρης Αναφέρεται καί δι' 
αύτοϋ Αντανακλδ «Ις δλους μας 
καί βΐς ένα έκαστον Ιδιαιτέρως. 
Άλλ’ δμως εϊμεθα άξιοι φορείς 
τοϋ όνόματος τούτουκ αί μετά παρ
ρησίας τό όμολογοϋμεν. Σάς έγνώ- 
ρισα έν τή διασπορφ καί tv τή ξέ
νη καί έν τή δούλη καί ίν τή έ
λευθέρα γή καί είς τήν άπωτέραν 
γωνίαν της καί είς τήν έσχβτιάν 
της, έπιμελεϊς καί δραστήριους, 
πρωτοστατοϋντας βΐς έργα καλά 
καί μετά πρώτων διαγωνιζομένους 
καί είμαι λίαν Ικανοποιημένος καί 
συγχαίρω. ”Ας συνεχίσωμεν τόν 
ήθικόν μας δεσμόν καί τήν πρός. 
Αλλήλους Αλληλεγγύην έν αύτιρ 
τώ συμφέροντί μας, τηροϋντες 
τάς ήβικάς παραδόσεις τής ιδιαι
τέρας μας πατρίδος. Πολλά περί 
αυτών εϊδομεν καί ήκούσαμεν καί 
έμάθομεν. ”Ας μεταδώσωμεν είς 
τά τέκνα μας δσα καλά καί τίμια. 
Αρυόμενοι παραδείγματα em' αυ
τούς τούς γονβϊς καί τούς οικεί
ους μας. Θά είναι τοΰτο βασική 
δι* αυτά διαπαιδαγώγησή καί 
σπουδαία τοΰ ήθικοϋ συμφέρον
τος τής Μάκρης έξυπηρέτησις. Ή 
διατήρησις οΰτω Αγαθής τής μνή
μης τη$ δι’ έναποθέσεως είς τάς 
καρδίας τών έπιγόνων καί είς μνη
μεία γραπτά καί έγχρωμα καί 
γλυπτά μέχρις Απωτέρων όσον 
ένεστι χρόνων είναι έργον ήμών 
άξιον αύτής καί χρέος έχομε* νά 
ένισχύωμεν κα.1 νά έπιβραβεύω- 
μεν πάσαν ειλικρινή πρός τοΰτο 
προσπάθειαν, είτε Ατομικήν είτε 
όμαδικήν καί ώργανωμένην.

"Ινα δέ τό καθ’ ’ ήμάς καλόν, 
καλύτερον γένηται, τιμήν μέν δι- 
καίαν δφείλομεν εις δσους διά 
τοΰ άνωτέρου ήθους καί τής μ.ορ·- 
φώσεώς των κοσμοΰσιν αύτήν, 
έπαινον δέ δίκαιον βΐς τούς τιμί- 
ως έργασθέντας καί In τοΰ μηδε- 
νός άναδημιουργήσαντας καί έπί 
τά κρείσσω χωροϋντας, παραμυ
θίαν δέ καί ένθάρρυνσιν είς τούς 
άτυχήσαντας καί έπί τά πρόσω 
μοχθοϋντας, μνημόσυνου δέ 
νιον είς δσους διά τών iv ζωή έρ
γων των προήγαγον τήν τιμήν 
καί τήν ύπόληψίν της τιμήν καί 
ύπόληψιν ίδικήν μας.

Χαίρετε οι ίν διασπορά Αδελφοί 
μου δπου γής είσθε καί οί άξιοι, 
καί οι μήπως άξιωθέντες. Ή el- 
κών τοϋ συνόλου σας δέν φεύγει 
Από τόν νοϋν μου. Σάς εύχομαι 
πάσαν έπιθυμητήν ευημερίαν.

Ευχαριστώ δέ τό Αξιότιμου' 
τοΰτο φύλλον διότι φιλοξενεί τό 
ύπ’ δψει γράμμα μου ώς χαιρετι
σμόν καί εύχήν έν ταύτώ καί 
κατά τήν ήλικίαν μου παραίνε- 
σιν.

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
(Τοΰ Διαμαντή)
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ;
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Ό Σύλλογός μας θά τελέση καί έψέτος τήν κα- < 
θιερωθεϊσαν έτησίαν θρησκευτικήν έορτήν. του τήν । 
Κυριακήν 16ην Φεβρουάριου 1958 καί &ραν 10 τι. μ. Γ 
είς τόν Ιερόν Ναόν τοΟ 'Αγίου Νικολάου (όοοΟ *Α- ( 
χαρν&ν), δπου μετά τό πέρας τής λειτουργίας θά ( 
ψαλλή είδική άρχιερατική λειτουργία μετ’ άρτοκλα- ] 
σίας υπέρ εύοδώσεως τών σκοπών αύτοΟ. θά χορο- ] 
στατήσουν δ Σ,εβασμιώτατος Μητροπολίτης Παττά- < 
ρων κ. Μελέτιος (τελευταίος Επίσκοπος τής Μάκρης) { 
καί ό συμπολίτης μας ’Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκη- j 
νός Άνδρ. Λαζαρίδης. ■ ]

ΠαρακαλοΟνται δλα τά μέλη καί οί φίλοι τοΰ , 
Συλλόγου δπως τιμήσωσιν τήν έορτήν ταύτην μετά } 
τών οικογενειών των. ' ’

’Προσέλευσις: όδικώς διά τών λεωφορείων ( 
Όαονοίσς—Άχαρνών έκκινούντων έκ τής Πλατείας j 
Λαυρίου. Κάθοδος ‘ είς τήν στάσιν ’Αγίου Νικολάου, ι 
Σιδηροδρομικώς διά τοΟ ΉλεκτρικοΟ Σιδηροδρόμου. , 
Κάθοδος έπίσης είς τήν στάσιν τοΟ ‘Αγίου Νικολάου ; 
Άχαονών. ί

Έν Άθήναις τή 18 ’Ιανουάριου 1958 ;
' ‘Ο Πρόεδρος . Ό Γβν. Γραμματεύς

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ !

ι



Η ΜΑΚΡΗ
μΗ^Μ,λ ίΦΗΜΡ I ΤΑΗ ΜΑΚΡΗΝ0Η Κ θ i ΑΗΙΗΡ^ΠΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ψηφίίΛΐ

ικός Συνετ)σμός

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

a άπό τ τον ίν

μμας , Ιδης οϋδέν ίγβνετο μέχρι τοΰδε ix τοΰ μεγάλου πο
σού δολλαρίων τό όποιον διέθεσεν είς τόν Δήμον Αθηναίων 8>ά κοι
νωφελή έργα καί Ιδιαιτέρως διά λουτρώνας. Ό Σύλλογος άπηυβύν- 
0η δι* έγγράφου πρός τόν κ. Δήμαρχον ’Αθηναίων, άλλ’ έρωεςί καί 
άπό τοϋ έπισήμου τούτου βήματος τούς αρμοδίους : ΤΙ άπέγινεν ή 
μεγάλη κληρονομιά τήν όποίαν κατέλιπβν ό μεγάλος αύτός εύεργέτης 
είς τόν Δήμον Αθηναίων ; Έπι τοΰ έρωτήματος αύτοϋ βίς τό ό
ποιον παρακαλεϊ νά δοθή ταχεία άπάντησις θά έπανέλθη συντόμως, 
διότι ή τύχη τής κληρονομιάς αύτής άφορά όλόκληρον τόν κόσμον 
τών Μακρηνών καί Λιβησιανών τοΰ όποιου ό μακαρίτη; έτύγχανεν. 
InOteMTov μέλος. ' .

πρός τόν Σύλλογόν μας καί τήν 
Κοινότητα Νέας Μάκρης άπό κοι
νού καί έξ Αδιαιρέτου ένα οίκό- 
ηεΒάν του κβίμενον έν Νέςι Μάκρη 
καί πλησίον τής πλατβίας αύτής 
έκτάσεως 2.500 τ.μ. μέ σκοπόν νά 
οίκοδομηθή έντός αύτοϋ «'Εστία 
Μάκρης».

Ή έφημερίς μας χαίρει Ιδιαιτέ
ρως διότι ϊ προβλβπόμενος ΰπό 
τοϋ καταστατικού τοϋ Συλλόγου 
μας σκοπός τής ίδρύσβως Στέγης 
Μακρηνών καί Λιβησιανφν άρχί- 
ζβι νά πραγματοϋται καί συγχαί
ρει τόν βύγενή δωρητήν έλπίζου- 
σα δτι συντόμως 0ά βύρβθοΰν καί 
άλλοι δωρηταί οίτινες βά παρά
σχουν τά μέσα τής οίκοδομήσεως 
τής Εστίας ταύτης διά τήν όποι
αν 4 Σύλλογος 0ά καταβάλλη δλας 
του τάς δυνάμεις. Είς Ιδιαιτέραν

Ό Οικοδομικός Συνεταιρισμός 
τόν όποιον άνβκοινώσαμε δτι βϊ- 
χαμε άρχίσει νά έτοιμάζωμεν ά
πό τοΰ πρώτου φύλλου τής «Μά
κρης» εΰρίσκεται ήδη σχεδόν έτοι
μος.Ήτοιμάσθη τό Καταστατικόν 
του καί έντός τών ήμερων άρχεται 
ή ΰπογραφή του ΰπό τών Ιδρυτι
κών μελών. Παρακαλοΰνται δλοι 
ol συμπολΐται οϊ όποιοι ένδι»φέ- 
ρονται διά άπόκτησιν θερινής ή 
μονίμου στέγης νά άναμείνουν λε
πτομερείς Ανακοινώσεις είς τό έ· 
πόμενον φύλλον.Έν τω μεταξύ ας 
ίχουν ύπ' δψιν των νά έτοιμάζω 
νται διά νά άγγραφοΰν είς αύτόν.

*f (α βύγβνής προσφορά .

δ Ο
συνεργΚΜς·^-

Δ. Άποστολί&ης έπισκεφθβίς τόν!
Διευθυντήν τής «Μάκρης» άνβκοί-1 ρίστως νά συζητήση καί κάθε άλ- 
νωσεν δτι άπεφάσισεν νά δωρήση । λην Ιδέ» 4π’ αύτοϋ.

Συμπολΐται φωτογραφούμβνοι μετά τοϋ Σββασμιωτάτου Μητροπολίτου 
ι Παττάρων κ. Μελετίου (δβξιά) καί τοϋ Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου

κ. Δαμασκηνού Λαζαρίδου (άριστερά).
άΙ(ΡυΊΗΙΗ!ηηΠΙΗίηΐ|1Η1|||ΗΗιΗΙΠ1ί!ί1ΙΗ!^ΙίΗΗΙίΙΗ11ΗΙ!!ΗΗΠΗΙΠΙΙΙΙΠίί!!Ι|ΙίΗΗΙΙΙΙΗ1ίΗΙΗΙΗΙΗΙθΙΙίΜΙΙΙί1ΐυΗΙΙΠΗΙΗΙΗί1ί1ΜΙίΙΙΙ!ίΗΙίΙΙιΙ1ΒΙΗΙΗΙΠ»ΗίίΙΙΙΗΗΗίίΙΗΙΗίΗΙ!ΙΙίίΗ1|1ΙΜΡίαθΜΐηΜΜΜίΠΒΙ®ίί»®8ι 
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑI ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Νά Χείψγ] ή διάκρισις Μακρηνφν καί Αιβησιανών

•ΉίΈΌ ΟΑ.?.· Μ/ΑΡΗΝΟΙ
' Εϊμεθα δλοι συμπατριώται 
καί μία ονομασία Αρμόζει καί 
άρκεΐ δι’ δλους μας. Πρέπει β
ίοι νά δνομαζόμεθα Μακρηνοί.

Δέν είναι απαραίτητος ή διά- 
κρισις τών συμπατριωτών εις 
Μακρηνοΰς καί Λειβισιανούς. 
Ήμεθα δλοι μία καί ή αυτή κοι
νωνία Ελλήνων ορθοδόξων μέ 
τά αυτά ήθη καί παραδόσεις, τό 
αυτό γλωσσικόν Ιδίωμα, τήν αυ
τήν ρίζαν γενέσεως καί διαδο
χής, συμφυρμένοι καί συνδεδε- 
μένοι πρός άλλήλους μέ στενω 
τάιους συγγενικούς δεσμούς,

'Η περιφέρεια μας ήτοι δ Λι- 
μήν Μάκρης (Παραλιμένιος πε
ριοχή) με τόν παρ’ αυτόν άξιο 
λογον οικισμόν μας Ταρσανάν 
(Νεώριου, Ναύσταθμος) καί τό 
Λειβίσι, μονωμένη καί περιβαλ
λόμενη δίκην νησίδας άπό τήν 
θάλασσαν καί τήν έξ αλλογενών 
ένδοχάιραν, ήτο κοινή δι* δλους 
μας (πότε χειμερινή καί πότε θε
ρινή) διαμονή. Παρεκτός δέ τής 
διαμονής καί ή γέννησις καί παι
δικέ] ανατροφή καί δράσις. ώς 
στοιχεία καθορισμού τής τοπι
κής καί τής έξ’ αίματος κατα
γωγής μας, βίναι δι’έκαστον η
μών κατεσπαρμένα καί άναφέ- 
ρονται είς δλας τ«ς θέσεις καί 
τά σημεία τής περιοχής ταύτης. 
Ήμπορει νά υπάρχουν οί έξ ή- 
μων περισσότερον ή δλιγώτερον 
διαμείναντες εις τδ Αειβίσι ή 
είς τδν Λιμένα Μάκρης, άλλά ά- 
πό μακροΰ χρόνου δεν εχομεν 
άνθροίπους, οί όποιοι νά διέμε 
νον σταθεμβς καί άποκλειστι- 
κως μόνον είς τδ Αειβίσι ή μό
νον είς τόν Λιμένα Μάκρης. 'Θ

λόκληρος ή ρηθεΐσα περιοχή εί
ναι Ιδιαιτέρα ΙΙαιρίς μας καί 
αΰτή δι’ «ορισμένους λόγους εί
ναι γνωστή έ'ξω υπό τό δνομα 
Μάκρη και ώς Μακρηνοί ένεφα- 
νίσθημεν δλοι καί μετά τήν έ
ξοδον καί τόν διωγμόν 1922 μέ 
χαρακτηριστικήν πρός άλλήλους 
έν τή μεγάλη συμφορά . σύμ
πνοιαν και αλληλεγγύην, ή ο
ποία και συνεχίζεται. Καλώς δέ 
λεγόμεθα Μακρηνοί, άψοϋ μία 
κοινωνία κατά τά ανωτέρω εϊμ,β- 
θα καί μία ονομασία αρμόζει 
και αρκεί δι5 δλους μας, ώς οΐ- 
κισται μιας και τής αυτής γεω
γραφικής περιφερβίας, και αυ
τή ή ονομασία έπεκράτησει καί 
ΰπ’ αύιήν εϊμεθα γνωστοί. Μα- 
κρηνοί γεννηθέντβς, αν θέλετε 
καί εάν θά εχρειάζετο προσθή ■ | 
κη, άλλοι είς τό Λειβίσι καί δλ- 
λοι είς τόν Λιμένα Μάκρης καί 
τόν Ταρσανάν. Πέραν τούτου ή 
διάκρισις σιίγχνσιν τελικως θά 
φέρη έϊς. τόν έξ® κόσμον καθ’δ 
σον άψορά ήμάς, αμφιβολίας δέ 
καί τύψεις ακόμη και είς ήμας 
τους ίδιους. Δέν χωρεΐ κατανο
μή είς Λειβισιανούς έν διακρίσει 
καί άντιάέσει πρός Μακρηνοΰς 
καί άντιστρόφως. Ουδέ συγχω- 
ρεΐται ούδ’είναι νοητός ίδιος 
πατριιοτισμος Μακρηνών καί ί-· 
διος πατριωτισμός Λειβισιανών 
καί ίδιος Ταρσαναλήδων. “Αν 
άνατρέψωμεν τήν φοράν και τδ 
ρεϋμα και επικράτηση διάκρι 
σις, δχι απαραίτητος καθ’ ήμάς, 
καί πλασθοΰν κατά τό πνεύμα 
της οί ειδικοί πατριωτισμοί, εκ
τός τοΰ διι θά φθείρωμεν διά

(Συνέχεια είς την 2«ν Σελ.)

Δημοσιβύομεν κατωτέρω έπιστολάς τάς όποιας έλάβομεν έκ τοΰ έξωτερικοϋ καί 5»j- 
λοβμεν δτι 0ά δημοσιεύωμεν εύχαρίστως δοας λαμβάνομεν.
Έν Τσάρλεστον Νοτίου Καρολίνας 

Φεβρουρίου Β 1958 
’Αγαπητοί μου Πατριώται 
Έλαβα καί τήν τετάρτην Εφημε

ρίδα ποΰ μοΟ έστείλατε, τήνάγαπη. 
τήν «Μάκρη» καί τώμα μοΰ έδόθη 
ή εδκαιρία νά σάς γράψω. Έν πρώ 
τοις νά ο&ς ευχαριστήσω διά τήν 
εϋγενή σας καλωσΰνην καί νά· σάς 
συγχαρώ διά τό εξοχον εργον σας 
πρός τό όποιον πρέπει νά είμεθα 
δλοι οί πατριώτες (Μβκρηνοί καί 
Αιβησιανοί) ΰπερήφανοι. Σάς εύχο
μαι έγκαρδίως καλήν πρόοδον καί

ΗΟΣΤΑΛΓΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

ΜΜ*Ή Η. ΉΉ
Μάκρη μας αλησμόνητη μβ τόμορ- 

μο λιμάνι
Λιβήσι μας περήφανο μέ κάμπο καί 

πηγάδια
τδν πόνο σας δ πόνος μας δέν ήμ- 

πορεΐ νά γιάνη 
άφ* δτου στερηθήκαμε μικρά παι

διά τά χάδια...

ΕΙσθβ δυό δίδυμες ψυχές. άλλά μία 
, Μητέρα

ποΰ κλαίει πάντα ιό χαμό τών ορ
φανών παιδιών της 

ή λύπη της σκορπίζεται στά σύννε
φα, πιό πέρα 

δάκρυα τρέχουν καυτερά στές βρύ
σες τών ματιών της.

Πατρίδα μας αξέχαστη Μάκρη μας 
καί Λιβήσι, 

θά κλείσωμε τά μάτια μας χωρίς νά 
ξαναδοϋμε 

τδ χώμα σας τό άγιο, χωρίς ποτένά 
οβύση 

δ πόθος κι’ ή λαχτάρα μας ξανάνά 
φιληθούμε.

Ήταν τής Μοίρας μας γραφτό σκορ
πίσαμε ota ξένα 

χι* έχασε η Μάνα τό παιδί, καί τό 
παιδί τή Μάνα.

Βορηάς φυσάει άπό παντού βαρεία 
χτυπά ή καμπάνα 

γιά τά όνειρα πού φύγανε,και σβή
νουνε χαμένα...

■ ΣΑΒΒΑΣ ΕΜ. ΠΑΥΛΙΑΗΣ 
Χανιά

καλήν επιτυχίαν το® καλοΰ σκοπού 
ποΰ έπιδιώκωμεν. Έσωκλείστως σας 
στέλω έπιταγήν 10 δολλαρίων διά 
τήν συνδρομήν μου. Σάς χαιρετώ μέ 
Ενθουσιασμόν διατελώ μεθ1 δπολή- 
ψεως.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ X. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Άδελαί; Αυστραλίας 
Κύριον

’Αντώνιον Πετρόγλου
, 'Αθήναι 

Αγαπητέ Κύριε, 
Ms ιδιαιτέραν χαράν έλάβαμεν καί 

τό τέταρτον φΰλλον τής εφημερίδας 
τοΰ Συλλόγου μας «Μάκρη» τό ό
ποιον μάς έχει κατενθουσιάσει δχι 
μόνον έμενα καί τήν οώζυγόν μου 
άλλά ακόμη καί τά Αΰστραλλογεν- 
νημένα παιδιά μας.

Μολονότι είναι τιάρα μισός αιώνας 
ποΰ έξενητεύθην άπό τήν γλυκειάν 
μας Πατρίδα ή «Μάκρη» μάς φέρ
νει τόσον ζωντανές Αναμνήσεις ποΰ 
δέν μπορεί παρά νά μάς συγκιιή 
κάθε φοράν πού τήν διαβάζομεν.

Εΰχόμεθα οί κόποι καί αί προ- 
σπάθειαι τοϋ Συμβουλίου σας νά 
στεφθοΰν μέ τήν μεγαλυτέραν επι
τυχίαν δι,ά τό καλόν καί την πρόο
δον τών αύτοϋ ουμπατριωκδν μας. 
"Οσον γιά μας τούς έν τή ξένη θά 
είμεθα βδτυχεΐς νά διαβάζομεν τά 
νέα Σας καί τάς προόδους σας.

Μέ τάς καλλιτέρας μας εΰχάςπα- 
ρακαλοϋμεν νά δεχθήιε έσωκλέί- 
στως 8 λίρας Αι’στραλίας έναντι τής 
συνδρομής μας και εν περιπτώσει πού 
δέν τήν καλύπτουν παρακαλοΰμεν δ
πως μάς τό γνωστοποιήσετε διά νά 
άποστβίλλοιμβν τό υπόλοιπον.

Μετ' βκτιμήσεω; καί άγάπης 
ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ

(Μετά τής οίκογενείας του)

ρως καί δτι μέ μεγάλην ευχάριστη 
σιν παρακολουθώ τήν κίνησιν τών 
πατριωτών μας τόσον είς τήν 'Ελλά
δα όσον καί τά διάφορα μίρΐ} to· 
έξωτερικοδ δπου ζοΰν καί προοδεύ
ουν. Διά τήν πρωτοβουλίαν ναύτην 
δε^θήτε καί πάλιν «Α συγχαρητή
ριά μου.

Διατελώ μετά πάσης άγάπης 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΑΚΑΡΗ .

Μελβούρνη ΑΰσιρβΜας 81)1)58 
Άξιότιμβ Κύριε, Α,. Πβιρόγλου, 
Πρωτίστως έκφράζομεν θερμά 

συγχαρητήρια διά τήν εκδοσιν τής 
πολύ Αγαπητής έφημερίδο; «ΜΑ
ΚΡΗ» τής Ιδιαιτέρας πατρίδος μας, 
τήν οποίαν εσχάτως έλάβομεν καί 
διά τήν όποίαν αάς ευχαριστούμε 
πάρα πολύ.

•Περιττεύει νά σάς αναφέρω δτι 
τά περιεχόιιενα τής έφημερίδος σας 
Η ΜΑΚΡΗ μέ έσυγκίνησαν Ιδιαιτέ·

Τέμπαρτον Αυστραλίας 20-1-58
Άγ, κ. Άντ. Πετρόγλου, .

Ή γράφουσα τήν ίπιστολήν αύ
τήν ονομάζομαι Δέσποινα Φ. Σαρ«- 
δάκη το γένος Κων)νου *Αλικάρτ| 
(τής Κσφίνας) καί διαμένω άπό κολ
λά χρόνια στό Τέμπερτον τής Αυ
στραλίας. Είχα δυό αδέλφια τόν 
Γιώργον καί τόν Χριστόδουλον Ά* 
λικάρην πού δυστυχώς πέθαναν καί 
οι δύο. Παντρεύτηκα πρό 30 χρόνων 
τόν Φίλιππον Π. Σαριδάκην καί α
πέκτησα 4 άγόρια. Όλα δόξαν ν«- 
χη ό θεός είναι καλά παιδιά καί μά 
«αλίηί σειράν. 'Αγαπητοί μου συμ- 
πατρ^ται, δέν ευρίσκω λέξβις νά 
σά; περιγράφω τήν μεχάλην μου χα
ράν καί τήν συγκίνησιν ποΰ αΐσθάν- 
0·η:ια καί πού μ.έ κατέχει ακόμη δ
ταν έδιάβασα διά πρώτην φοράν τήν 
έφημερίδα «Μάκρη» ποΰ έσεβίλατε 
βίς τήν έδώ διαιιένουσρν συμπατριώ- 
τισσάν μας κ. Χρύσαν Δημητρίου τό> 
γένος 'Αλτη παρμάκη. Ή ίφημβ®*- 
δούλα αυτή μέ τό υπέροχο περιβχό- 
μενόν της πού έξιστορεί τά ήθη καί 
έθιμα καί τήν Ιστορίαν νής αθάνα
της πατρίδος μας δπου τό πρώτον 
είδα καί έγώ τό φώς τοϋ ήλίο» καί 
αίσθά'θηκα τούς πρώτους παλμούς 
τής παιδικής μου ζωής^ μέ ίχβι 
ουγκινήσει «όσο βαθειά ώστε διαβά
ζοντας την Αχόρταγα καί κατ’ έπα- 
νάληψιν χύνω δάκρυα χαράς άπό 
γλυκεία νοσταλγίαν Είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενη πού άναφέρονται μερικά 
προσφιλή μου πρόσωπα δπως τής 
Ανεψιάς μου Δήμητρας Β. Τσακυρ- 
γιάννη τής έξαδέλφης μου Δέσποι
νας 'Αλικάρη, τοΰ έξαδέλφου μου 
Παύλου Άλικάρη κατοίκου Πειραι
ώς τής συμμαθητρίας μου κ. Εΰφρ- 
Γ. Άφάρα καί τής κ. Μαρίας Για
γκιλίτση·

Συγχαίρω άπό τά βάθη τής καρ-
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα>
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ΤΕπίοτρεηβν άπό τήν Να'ίρόμπην 

’Αφρικής δπου βΐχβ μβταβή πρός β- 
πίσκ«·ψιν τής θυγατρός της κυρίας 
Ντόλης Εθοταθίον, ή κυρία Κλβάν- 
♦η χήρα ’Αποστόλου Βασιλειάδου, 
ίγκαταοταάβΐβα βις τό Ιβνοδοχβΐον 
*ΑΆργη--ΚβφαλΒρι—Κηφιβοιάτ.

*Η ίφημβρίς μας εύχεται είς αύ 
τήν τό καλώς ήλθες.
ΑΜΑΧ0ΡΗΣΕΙ2

Τήν 9 Ίανουαρίου 1958 «Ινεχώρη 
οαν μετά ΐμηνον παραμονήν βΐς ’Α
θήνας ο κ. καϊ ή κ. Ρένα Νικ. Νι
κοδήμου διά Μελβούρνην τής Αΰ- 
οτραλίας, Τούς βΰχόμβϊία ταχείαν 
και δριστικήν επάνοδον.
ΒΥΧΑ Ι ' “ ■ '9~

Νοσηλεύεται ίΐς' τήν Κλινικήν 
Σμπαρούνη άπό θλαΐιαιν τοΰ ποδος 
δ κ. Παναγ. Μητρομάρας, δικ-ηγό 
ρ>®ς, φίλος καί μέλος τοϋ Συλλόγου 
μας. Ή «Μάκριρ τοϋ εύχεται τα- 
γβίαν άποθβραΗβίαν καί άνάρρωσιν.
ΓΑΜΟΙ - ’

Ή, άυγάτηρ wfi έν Πβιραιεΐ συμ
πολίτου μας κ. Χαρίτου Ηροι,κιοΰ, 
Δεσποινοΰλα X Προικιού, καί ό ». 
Αημήτρης Κ. Κουφοπαντελής, έτέλε- 
οβν τούς γάρους τιβν τήν 1U)2J58 
έν Πειραιεϊ. Τούς εόχόμεάα τόν βίον 
ανθόσπαρτου.

— Τήν 9-2 68 έτέλεσαν τούς γό
μους των έν Νέα Μάκρη οί εχλβ- 
κιοί συμπολίται μας κ. Σιοϊήρι,ος 
*1<»άν. ΙΙολίτης μβτά τής δίδος Χρι>- 
σούλας Έλευά. Παυλίδου. Τούς εΰ 
χόμββα τόν βίον ανθόσπαρτων.

— Τήν Ιδίαν ημέραν έτελέσθησαν 
έν Νέα Μάκρη οί γόμοι τών έκλβ- 
κτών συμπολιτών κ. Ήλία Ταχτατζή 
μειά τής δίδος Ιωάννας Ίωαν.Πο
λίτου, Τούς εΰχόμεθα βίον άνίέό- 
σπαρτον.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ό βν Νέο. Μάκρη συμπολίτης μας 
χ, Νίκος Καραβιιοιλης άνεκάλυψε 
παρά τήν Νέαν Μάκρην , μέγα σπή- 
λαιον οιιουδαιοτάτης αρχαιολογικής 
άξίας μέ ωραιότατους σταλακτΐτες. 
Αιά τήν σπουδαίων αυτήν άνακάλυ- 
φιν έρχοφβνην εν αυνεχείμ aMuov 
TO»o»Jrtov τόν συγχαίρομε ίώς»μ«ς.

— Τον κ. Παντελήν Μβοολογγίτην 
■»ίόν της συμπολίτιδος κ. Δέσποινας 
Κατσαρώνα λαβόντα υποτροφίαν είς 
τό ΙΙολυτεχνβϊον Αθηνών, λόγφ ά- 
ρΐστης έπιδόσβως συγχαίρομεν θερ
μότατα. ’ 
1ΪΟΡΤΑΙ

ΕΙς τάς έορταζούσας συμπολίτιδάς 
μας δίδα Διοροϋλα X. Σταματίου, κ. 
Θεοδώρα Δεσύπρη (Τσίλλερ), κ. Θεο
δώρα Χαρ. Πβτρά βν Άθήναις καί 
βίδα Δωροΰλα Εΰστρ. Σαραντοπού- 
kov i.v €)so)xu χρόνια πολλά.
AQPEAI

*Ο χ. Κυριάκος Κρβμμυδας βυνβ- 
χίζων τήν εΰχβνήπαράδοσιν τοϋ πα 
τςιός του προσέφερεν 40 χρυσάς λί
ρας διά τήν πβηιτοίχι,οτΛ· τοΰ σχο
λείου Ν, Μάκρης καί έτέρας 1200 
δρχ. διά τήν τοποθέτησιν βρύσης 
είς τον περίβολον αύτοΰ. Τόν εύγε- 
νή δωρητήν συγχαίρομεν θερμώς εΰ- 
χόμενοι καϊ είς ανώτερα.
ΠΕΝΘΗ

’ietlave καί έκηδβόύη τήν ΙΟην 
Φββηουαρίου 1958 έν 'ΑΟ-ήναις είς 
ηλικίαν 75 έτών, b
ΑΜΔΡΕΑΣ ΑΝΪή ΑΑΖΑΡΙΔΗ2

*Η. Ιστορία καϊ ή ζωή τοϋ μβ<α- 
οτάντος υπήρξε μία συνεχής καί ά- 
ιιΛμαντς Βμάοις «β'ι προσπάάεια, 
ΜίΜνωνική, Λβτριιητιχή καί όίκογε- 
•νει,οΛ,'ή.

Γόνος ΙΙατριαρχικής ο’ικογενείας 
τής Μάκρης, ν1ί»ς τοΰ αειμνήστου 
Αντωνίου Λαζαρίδη, έπεδόδη έν 
ντιφιιϊ ήλικίιγ εϊς το Άμπόριον, βίς 
δ διέπρεψβ διά τής τιμιότητος καί 
δραστηριότητός του, συνεργαζόμβνος 
Μιίντοτβ μετά τών αδελφίων αΰιοΰ.

Οόδεμία Λίατςωωτική κίνηβις βξβ· 
δηλοβτο χωρίς νά είναι ιίναμβμιγμέ- 
νον τό όνομά του. Δι’ avw fjto καί 
β συνεχής στόχος τών Τούρκων.

Ύπβμεινβν δμως τά πάντα, διωγ
μούς, έξορίος καί φυλακίσεις μέ 
καρητρικότιττα αφάντασταν, διότι ί- 
πίστευεν εις τό μέλλον τής Πατρίδος 
»®1 τής Οίκογβνβίας,

Μετά τήν κατοστροφήν τής Μ· 
'Ασίας εγκατασταθείς βίς τάς ’Αθή
νας ουδέποτε παρέλειψε νά παρα- 
ττολουθή τήν βγκατάστασιν τήν πρόο
δον καϊ έΕέλιξιν τών Λατριωτβν μας. 
Άκονηβστος «wow παρηκολούάει 
παρά τήν ηλικίαν του τά πάντα ex- 
Βρομάς— οννελεΰσεις χαι συγκεντροι- 
<ΐίβ»ς πατριωτών μας, μόνον καϊ μό

νον διά νά δίδη παραδείγματα θάρ
ρους βίς τήν ίπβρχοιιένην γβνβάν.

Τά ευγενή του αΰιά αισθήματα 
κατώρόωββ νά μβταβώοη καί βίς όλα 
τά μέλη τής οικογένειας ιού, τά ό 
ποια δέν παραλβιπουν βιωαιρίαν νά 
έκδηλώνουν τήν άγσπην των πρός 
πάσαν ^τατηιβΗϊκήν ή κοινωνικήν κί- 
νησιν.

Τήν κηδείαν του παρηκολούάησβ 
πλήθος κόσμου' ’Επικήδειους έξβ- 
φώνησαν ό Μητροπολίτης Παττάρων 
κ. Μβλόιος ώς φίλος τοΰ ι,ιβταστάν- 
τος καί έκ μέρους τοΰ Συλλόγου μας 
ό πρόεδρος κ. Μιχ. Σαράφης άπο- 
χαιρετίσας αυτόν βκ μέρους τών ά- 
αανταχοΰ Μακρηνών και ΛιβησιΛνών 

, καί κακΛβοας στέφανον hit. τής σω
ρού τον.
'Τούς οικείους ταυ καί ΐ8ια«ίφ<>»ς, 

ϊήν ΤυγατέςΜίν του κ. 'Ελένη Μπ<»ϊ· 
ρακτάρη μετά τοΰ συζύγου της, τούς 
υιούς του, Πανοσιολογιώταιον άρ 
χιμανβρίδην κ- Δαμασκηνόν, έν Ά- 
μερική Κίδεοΐ|ΐώτατον ΐερι α κ" Άν- 
δρέαν, τόν δικηγόρον κ. Βασ. Λαζα- 
ςιιδην, κ.κ. Μιχαήλ *β·ΐ Γεώργ. Λα· 
ζαρίδην ώς έπίσης καί τούς έν Αν·· 
στραλία αδελφούς αύτοΰ καί τούς 
λοιπούς συγγενείς του, θερμώς συλ- 
λυποΰμεθα.
ΜΝΗΜΟΧΥΝΟΝ

Τήν 2αν Φεβρουάριου 1958, έτε- 
λέσαμβν έτήσιον μνημόσυνον έν τφ 
Ίερφ Ναφ τής Καπνικαρέας υπέρ 
άναπαύοεως τής ψυχής τοΰ προσφι
λούς ήμών συζύγου, άβελφοΰ καί 
θείου, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΠΑΥΛΙΔΗ..

Ή σύζυγος Μαρία Παυλίδου 
ΟΙ αδελφοί — οί Ανεψιοί

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ' ■
Ό ’Αλκιβιάδης Ε. Παυλίδης έγεν- 

νήβη έν Μάκρη Μ.Α έσπούδασβν δβ 
βίς τήν Σχολήν Μπόλερ τής Σμυρ 
νης καί καιοπιν συνέχισεν τάς οπου- 
δας του έπΐ δετίαν είς τάς 'Αθήνας. 
Άργόιερον . δέ μετά τών άδελφών 
του Ιατρού Παύλου καί Βάσου έγκα- 
τεστάθη είς τήν ’Αλεξάνδρειαν όπου 
διέπρεψβν ώς βΐδικός βίς την ταξινό 
μ,ησι,ν τοΰ βάμβακος κατέχω» πάντα 
άνωτέρας ·&ί’σεις εις τάς μεγαλύτε
ρος Εταιρίας.

Άν ουνεχοα δέ διβτέλεοεν » επί 
σειράν' ίτών 'Επιθεωρητής Α’’ τοΰ 
υπουργείου Οικονομικών και Γεωρ 
γίας τής Αιγυπτιακής Κύββρνήαβως, 
διβκριΌείς διά τά ήάος του καί τόν 
άμεμπτον χαρακτήρα του.

'Τό όνειρο του ήτο νά ζήση τά ύ- 
πόλοιπα χρόνια, τής ζωής του στήν 
"Ελλάδα καί κοντά οτούς δικούς 
του, οπού πρό Ββτίας έγκατεστάΟη

Δυστυχιδς δμως «φια» κατόπιν 
άιΛβνίας άπββίωββν,

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Έπΐ τή συμπληρώσει έτους άπό 

τοϋ Αανάιου τοϋ αειμνήστου Άλκι- 
βιάδον Ε. Παυλίδη, ή ούζυγος Μα
ρία Παυλίδου διέάεοεν βίς μνήμην 
αύτοΰ ΐιπέη τοΰ φιλανάρωπικοΰ τμή
ματος τών Συλλόγων «Τβλμηαοός» 
’Αβ-ηνών καί «ΓλΛΪΐκος» Πειραιώς 
άνά KJO βς»χ, ■

AQPEAI ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ό έν ’Αθήναις δικηγόρος χ. Γα

βριήλ Κ. Τσακίρης άπέστειλεν ύπερ 
τοΰ Συλλόγου δρχ. 300 βίς μνήμην 
τοϋ άειμνήσιου ‘Ανδρέου Άντ. Λα- 
ζας,ίδη επίλεκτου μέλους τοϋ Συλλό
γου. Θερμώς τόν εΐιχαριστοΰμβν.

ΪΙΜΕ8Λ ΟίΙΟΙ ΜΙΜΟΙ
(Σοιάχεία έκ της 1ης σελίδας) 

τήν ιδίων ήμών ενεργειών τήν 
πρός άλλήλους αλληλεγγύην έπΐ 
ζημίφ δλαιν μας δέν #ά εί
ναι δυνατόν νά διαχωρίσωμεν 
ουδέ τούς διαπρέψαντας ανδρας 
μας, τούς οποίους με#’ ίκανο- 
ποιήσεως προβάλλομεν. Τήν ο
νομασίαν λοιπόν Μακρηνοί καί 
Μάκρη ώς γενικήν και κρατού
σαν ονομασίαν δς άκολουθώμεν 
άπαρεγκλίτως όλοι, και αύτην 
νά άναφέρωμεν άδιστάκτως εις 
τάς κοινωνικός jcai τάς δημο
σίας σχέσεις μας, χωρίς καί τόν 
ελάχιστου φόβον αρνησιπατρίας 
και χωρίς νά παικχιμεν νά άπο- 
νέμ,ιομεν τιμήν «λΙ σεβασμόν είς 
τήν τοποθεσίαν και τοπωνυμίαν 
«Αειβίσι» διότι αυτή υπάρχει 
άληθώς Μητρόπολις δλων μας. 
Καί δ ΰπαφαινόμενος Μακρηνός

ΜΙΙΝΪΜΑΙΛ Μ
Πρός τΐ)ν αγαπημένη μου έξα- 

δέλφη Πηνελόπη Ν. Σπανού καί 
νΰν σύζυγον Λαδικού πολλά φι
λιά μετά τής οικογένειας μου. 
"Εχω χάσει τά ίχνη της άπό τό 

και τώρα ή εφημερίδα μας 
«Μάκρη» μας-ενώνει πάλιν έκ 
νέου.

Μαρία Άπατζή
Σύζυγος Άντ. Σαράφη 
Σαχίνη 18—Θεσσαλονίκη

Περιμένω γράμμα.

Ή Μαρία Σαράφη έκ Θεσσα
λονίκης εύχεται είς τήν ανεψιά 
της Μαρία Γεωργ. Πολίτου νά 
ζήσουν καί καλά στέψανα.

- Φιλιά πολλά σέ δλους.

'Η Κα Μαρία Καμακάρη έκ 
Μελβούρνης Αυστραλίας διαβι
βάζει τούς χαιρετισμούς της 
πρός τούς συγγενείς της εις Ν. 
Μάκρην καί πρός τόν έξάδελφόν 
της Μιχαλάκην Σιτέν.

' ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΠΣΕΙΣ
HUII ΚΟΗίΡΟΙΜΜ
’Επειδή πολλοί συμπολίται μας 

έρωτοΟν διά, τάς πρδς τδν Σύλλο
γον καί τήν έφημερίδα ύποχρεώ- 
σεις των άγτκοινοΟμεΑ τά έξης:

Τό καταστατικόν τοΟ Συλλόγου 
μας προβλέπει δτι τά έγγραφό- 
μένα μέλη υποχρεοΟνται νά κατα
βάλλουν δρχ. 10 ώς δικαίωμαέγ
γραφής έφ’ άπαξ καί έν συνεχεία 
δρχ. & μηνιαίως ώς μηνιαίαν συν
δρομήν τοϋ Συλλόγου. Διά τήν 
«Μάκρην» . τά Οφος τής συνδρο
μή μ,άφέθη νά βρίσουν οί λαμβά- 
νοντες αυτήν αυνδρομηταί έσωτε- 
ρικοΟ καί έξωτερικοϋ κατά τήν 
χρίαιν των καί κατά τή,ν οικονο
μικήν των δυνατότητα. Άς λά
βουν ύπ’ δψιν των δμως δτι πρέ
πει νά έξαντλήσουν τά περιθώριά 
των, διότι ή έφημερΐς δέν έχει μέν 
κερδοσκοπικόν χαρακτήρα, πλήν 
δμως Ιχει νά άντιμετωπίση πολ
λά έξοδα.

Έπ’ εδκαιρία παρακαλοϋνται 
δί καθυστεροϋντες τάς ύποχρεώ- 
σεις των συμπολΐται νά τακτό- 
ποιηθοϋν βέβαιοι δντες δτι ή προ
θυμία των θά συμβάλη είς τήν 
πρόοδον καί τοϋ Συλλόγου καί τής 
«Μάκρης».

Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ» 
ΝΕΑΣ Μ ΑΚΡΗΣ

Τήν Κυριακήν 9 Φεβρουάριου 
1958, έξελέγη είς Νέαν Μάκρην 
τό Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Ποδοσφαιρικής Όμάδος ΕΘ
ΝΙΚΟΣ άπαρτισθέν άπό τούς έ
ξης : Πρόεδρος Μιχαήλ Β. Τσα- 
κιργιάννης — ’Αντιπρόεδρος Μι
χαήλ Παπόγλου - Γραμματεύς Έμ. 
Καραγεωργίου Ταμίας — Δημήτρ. 
Κεπέσης—Γενικός ’Αρχηγός Θεό
δωρος Καρατζας-ΣύμβουλοιΚων) 
νος Παπαδόπουλος—Νικόλαος Έ- 
μετής καί ’Ιωάννης Σουλαντώνης.

Mfe τήν βοήβειαν τοΰ προπονη- 
τοΰ Γάσπαρη ή όμάς τοΰ ΕΘΝΙ
ΚΟΥ Νέας Μάκρης, έκέρδισε τό 
κύπελλον ήβους Μεσογείων δια 
τό 8τος 1957. Είς τό τρέχον έτος 
ή «Μάκρη» τούς εΰχεται καί. είς 
άνώτβρα.
ΐΛΚννπΛΚν^νννΛκνναΛία/ν*1/ναΛΛΛ 
έκεΐ εγεννήώην.

ΚαΐΓ δμοιον τρόπον είναι λ.χ. 
οί Σάμιοι άπό πολλά χωρία καί 
θέσεις τής Σάμου, οϊ ΚρΓρες,οΐ 
Κύπριοι, οι Πελοποννήσιοι, οί 
Βουρλιδτες, (Κλαζομένιοι Μ. 
’Ασίας) έξ ών άλλοι γεννηθέντες 
εις τήν θέσιν τοΰ αρχικού οικι
σμού, άλλοι εις τήν Σκάλαν και 
άλλοι εις είλλας τοποθεσίας.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΑΙΔΗΣ

(Διαμαντή Έφέντη) 
Δτκηγόρος, τέως Διευθυντής 'Υ

πουργείου Έθν. Οίκονομϊας

Σ IPSN . ■ ·.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗΝ ;(Η ΛΙΒΗ'ΙΟ'·’
ΤοΟ κ« Αΰγβρινοΰ ϋανηγύρ»}.

(Σννέχβιβ έκ τοϋ προηγουμένου)
Διά νά δώσψμεν εικόνα τών 

διδασκάλων άναφέρομεν δτι δέν 
έλαμβάνετο ύπ'δψιν ούτε ή πνευ
ματική του άνάπτυξις, ούτε ή 
σωματική αρτιμέλεια. “Αρκεί νά 
έγνώριζεν εκείνα πού θά έδιδα- 
σκεν.

Καϊ μεταξύ των άλλων άνε- 
φέρετο καί κάποιος δ ά σ κ α- 
λ ο ς Γ ι ά ν ν η ς που ήτο τυ
φλός, έγνώριζεν δμως άπό μνή
μης τήν Φυλλάδα καί, τοΦπφι,. 
ΦαίνεταΓ^τΓεκνωνυστερων έ
χασε τδ φώς του και τδ πάθημα 
αΰιό ενίσχυσε τήν μνήμην του' 
ο"στε νά μή εμποδίζεται εις τήν 
διδασκαλίαν τόσον τής άναγνώ- 
σεως, δσον καί τής άριθμητι* 
W·

Καί έλεγεν είς τον μαθητήν 
π.χ. Γράψε 48, άπό κάτω 6δ, 
Ι’πειτα 92 κλπ. ’Ακολουθούσε ή 
διαταγή «Σοΰμαρέ τα» δηλαδή 
πρόσθεσέ τα. Λίπος μέ τό μνη- 
μονι,χότου εύρισκε τό άθροισμα. 
"Αν δμαθηττις εκαμ,νε λάθος είς 
τήν δθροι,σιν, τον έπερίμενεν ή 
βέργα, απαραίτητον δργανον τής 
διδασκαλίας. Έκαλοϋσε τον μα
θητήν κοντά του, τόν ύπεχρέω- 
νε νά σκύψη καί άφοϋ έπροφύ- 
λαττε τδ κεφάλι ανάμεσα στά 
πόδια του, ίόογωνε τό σώμα του 
μέ τήν βέργα.

Και οί γονείς ικανοποιούντο 
μέ τούτο, γιατί δ δάσκαλος έδει
χνε ενδιαφέρον γιά τά παιδιά 
των. Και έκάμάρωναν δταν θά 
άπήγγελλαν στήν ελκλησίαν τις 
προσευχές καί τόν ’Απόστολον.

Κβ'ι ή στοιχειώδης αυτή εκ- 
παίδευσις βδίδετο άποκλειστικά 
στά αγόρια, διότι τά κορίτσια 
ούτε Ιπρόκειτο να άναγνώσουν 
τόν ‘Απόστολον είς τήν εκκλη
σίαν, οίίτε θά είχαν επαγγελμα
τικές δοσοληψίες, ώστε νά έχουν 
ανάγκην νά γράφουν, νά διαβά
ζουν ή νά λογαριάζουν.

Εις τήν κατάσταβιν αυτήν έ
θεσε τέλος ό Μιχ, Μουσαίος.

Μιχαήλ Μουσαίος

Φωτεινόν μετέωρον είς τον 
σκιερόν ορίζοντα των γραμμά - 
των τοΰ Αηβισίου.

Άλλά πρΙν προχωρήσω, δίδω 
στήν δημοσιότητα άντίγραφον 
βιογραιρικοϋ σημειώματος εύγε- 
νώς παραχωρηθέντος υπό τής 
έγγονής του Καλλιόπης Μου
σαίου.

«Μ ι χ α ή λ Μ ο ν σ αϊ ο ς» 
’Έτος γεννήσεω; 1829. Άπέθα- 
νβ 1896.

Στή Σύμη έδιδάχθη τά πρώ
τα γράμματα. Μέ κόπους δ πα
τέρας του, δ οποίος ήταν φτω
χός, τόν έστειλε στήν ’Αθήνα 
γιά έξη μήνες, "Οταν ήλθε στήν 
Αθήνα, κατέπληξε τούς καθη- 
γητάς του, γιατί έγνώριζε τήν 
Αλιάδα και είχε ήδη μελετήσει 
πολλούς άρχαίους συγγραφείς.

“Οταν έπέστρεψε στήν Μά
κρη, ό Μητροπολίτης ΓΙισσιδείας 
τόν πήρε γιά γραμματέα κοντά 
του δυο χρόνια καί πήγε στήν 
’Αττάλεια, Μπουλλούρι καί 
Σπάρτα. Στήν Αττάλεια πείθα
νε ένας γιατρός και δ Μουσαίος 
αγόρασε τήν βιβλιοθήκη του. 
Κατόπιν επιστρέφει στό Αηβίσι 
καί γίνεται δάσκαλος τοϋ Λη- 
βισιοΰ. Οί Καστελλορίζιοι ήθε
λαν νά τόν πάρουν και τοϋπρο- 
σέφεραν 120 εικοσάφραγκα γιά 
νά πάη έκεΐ, άλλά δέν δέχτηκε 
και τοΐς έδήλωσε : ή πατρίδα μου 
διψμ! γιά γράμματα" τί νά κάνω 
τά λεφτά;»

Άπ© τήν σύντομη αυτή βιο

γραφία βγαίνουν τά βςής σιψιπε-η 
ράσματα: . :

α) Στή Σύμη δέν πήρε στοι- 
χειώδη μόρφωση, άλλά άνιοτέ- 
ραν, άφοΰ έγνώριζε τήν Ίλιά- 
δα και αρχαίους συγγραφείς, ί

β) "Αν καί δ πατέρας του ή
το πτωχός, δματς βλέποντας τήν 
πρόοδον καί, τήν Ιπιθυμίαν' τον 
παιδιού του γιά ανώτερες σπου
δές τόν έστειλεστήν ’Αθήνα.

γ) Ή επιθυμία του ήτο νά 
είσδύση είς τόν αρχαίου ελλη
νικόν πολιτισμόν και γι" αυτό ε-· 
πβδόθη σε μελέτες φιλολογικές..

δ) Τήν ευφυΐαν και, Ικανότη
τά του δι,έγνωσεν δ Μητροπολί
της και τον έπήρε γραμματέα 
του. .

4)Άλλά άποβλέπων νά φανή 
χρήσιμος στους πατριώιας του 
δχι μόνον ά)ς δάσκαλος, άλλά 
καϊ κατ’ άλλον τρόπον έμελέτη- 
σε και Ιατρικά συγγράμματα.

στ)Άπό τήν μεγάλην αγάπη- 
πρός τόν τόπον τής γεννήσεώς 
του άπέρριψε τήν γενναίαν χρη
ματικήν διά τήν εποχήν εκείνην 
προσφοράν τών Καστελλοριζίων 
γιά νά άφίερωιθή στήν υπηρε
σίαν τής πατρίδος των.

ζ) Τέλος μέ βάσιν τά βιογρα- 
φικά στοιχεία συμπεραίνω δτι 
θά ήοχισδ τήν διδασκαλικήν τον 
δράσιν σέ ηλικίαν 2ό-30 έτών.

Τό παράδειγμα τοϋ πτωχόν 
.ιατρός τοΰ Μουσαίου και ή έκ- 
τίμησις πού εδειξεν δ Δεσπότης; 
στόν έγγράμματον εκείνον νέον 
παρεκίνησε και ΆΚονς νά στεί- 
λουν τά παιδιά των σε άλλα μέ
ρη νά ακούσουν ανώτερα μαθή
ματα καί ετβι δταν δ,νέλαβεν. δ- 
Μουσαίος καθήκοντιχ'διόασκά- 
λου, κατέστη δυνατόν νά εχη 
καϊ βοηθούς στό εργον του,διωρ- 
γάνωσβ λοιπόν πλήρες δημοτικά 
σχολεΐον μέ εξ τάξεις, πού δνο- 
μάσθη «Αττική Σχολή Αιβι- 
σίου» και τις ιιέν Μικρότερες τά
ξεις έδίδασκον οί, βοηθοί του, 
αυτός §έ είχε τις ανώτερες.

Έφήρμοσε πλήρες πρόγραμ
μα μέ oka τά εγκύκλια μαθήμα
τα. Καί τόν μέν χειμώνα έδι,δα- 
σκεν είς τό Σχολεΐον, τό όποιον 
είχε κτισθή είς τήν κορυφήν τοϋ 
λόφον, πέριξ τοϋ οποίου ήτο το 
φρούριον τή: ιϊρχαίας Καρμ,υ- 
λησσοϋ, καϊ ό όποϊος έφερε τό 
όνομα «Κουνουσατα», τό δέ θέ
ρος είς τό προαύλιου τής Άγ. 
Σωτείρας, το όποιον έσκιάζετο 
άπό τό πυκνόν φύλλωμα πελώ
ριας τσικουδιάς. Και τοΰτο, διό
τι ή Άγ. Σωτείρα ήτο ναός πού 
εήρίβκετο εις τόν Κάμπον, ο
πού παρεθέριζον οί κείτοι*οι.

Σκοπός τοΰ Μουσαίου δέν 
ήτο απλώς νά μάθουν οί μαθη- 
ταί του γράμματα, άλλα περισ
σότερον νά αναπτυχθούν θρη- 
σκευτικώς καί ηθικώς καί επί 
πλέον νά τονωθή ή εθνική των 
συνείδησις μέ τό νά γνωρίσουν 
τήν ιστορίαν τοϋ έθνους των και 
τήν σοφίαν, ή οποία διέπνεε τά 
συγγράμματα των. Διά τοΰτο 
έδωσε μεγάλην προσοχήν εις τήν 
διδασκαλίαν τής γλώσσης" ή δι
δασκαλία τής καθαρευουσης είς 
τάς κατωτέρας τάξεις καί ή γραμ
ματική τής άρχαίας γλώσβης καί, 
ή Χριοτομάθεια μέ αποσπάσμα
τα αρχαίων ελλήνων συγγρα
φέων ΰΑήρξαν τά μέσα μέ τά ό
ποια έπεζήτησε νά επιτυχή τοΰ 
σκοποϋ του. "Εφερε βαρέως τό 
δια ή διάλεκτος τών λιβισιανών 
λόγω τής μή εντοπικής επικοι
νωνίας μέ άλλα μέρη τοϋ ελλη
νισμού και τής ανυπαρξίας τής 
καταλλήλου μσρφιόσείος είχε ά-
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Πρός κατατοπισμόν τ&ν άνα- 
γνωστών μας περί τών σκοπών, 
της εδαφικής άρμοδιότητος καί 
ιών δρων εισδοχής μελών εις 
ιόν έδρεύοντα έν ’Αθήναις Σύλ
λογόν μας τών απανταχού Μα- 
κρηνών καί Αιβησιανών «ή Τέλ- 
μησσός» έν συγκρίσει μέ τόν έ 
δρεόοντα έν ΙΙειραιεϊ (Δραπε
τσώνα) Σύλλογον συμπολιτών 
wo τόν τίτλον «Ένωσις Μα- 
κρηνών ό Γλαύκος» δημοσιεύο- 
μεν τά κατωτέρω αποσπάσματα 
Ικ τών καταστατικών τών δύο 
οωματείων.

Το Καταστατικέ)*, τοϋ Συλ
λόγου «Τελμησσός» ορίζει είς 
ίό ά'ηθρον 1, δτι «τό σωματεί
ου έδραν έχει τάς Αθήνας καί 
οκοπόν τήν σύνδεσιν, επικοι
νωνίαν, άλληλογνωριμίαν καί 
δλληλοβοήθειαν τών απαντα
χού τής γής κατοικούντων Μα 
κρηνών καί Αιβησιανών, τήν 
ανύψοΜίν τοΰ πνευματικόν καί 
μορφωτικού αύτοϋ επιπέδου 
καί τήν διάσωσιν καί διατήρη
σαν εις τήν μνήμην αύτών καί 
ίων μεταγενεστέρων των παρα
δόσεων, εθίμων και τής ιστορί
ας τοΰ Αιβησίου και τής Μάκ
ρης». Είς τό αρθρον 3 προβλέ
πει, δτι «μέλη τοΰ Συλλόγου δύ· 
νανται νά εγγράφουν άνδρες 
καί γυναίκες καταγόμενοι έκ 
Μάκρης, Λιβησίου καί Ταρσα
νά Μ, 'Ασίας, τά τέκνα αύτών 
<»ς καί οι σύζυγοι ή αί σύζυγοι 
τών ανωτέρω άδιαψόρως τόπου 
καταγωγής έφ* δσον έχουσι, συμ 
πληρώσει τό 21ον έτος. Εις τό 
δρθρον 4 ορίζεται δτι «Ένερ 
γά βέλη θεωρούνται άπό τής 
εγγραφής των άπαντα τά μέλη 
τοϋ Συλλόγου τά κατοικοΰντα 
εντός τής περιφέρειας τέως Δι- 
οικήσεως Πρωτευούσης. "Εφε
δρα δέ μέλη τά κατοικοΰντα 
οπουδήποτε τής γής έκτος τή; 
περιοχής ταύτης».

Τό Καταστατικόν τοΰ Συλλό
γου «Γλαύκος» ορίζει είς τό άρ- 
θρον 1 οτι τό «σωματείων έδραν 
ίχει τόν Πειραιά και σκοπόν 
τήν αλληλοβοήθειαν τών μελών 
βύτον και τήν έξύψωσιν τοϋ 
ϊίνευματικοΰ καί φυχιχοΰ επι
πέδου τούτων». Εις τό αθρον 4 
προβλέπει δτι «μέλη τοϋ σωμα
τείου γίνονται πάντες οί έκ Αι- 
βησίου Μάκρης καί Ταρσανά 

ποκτήσει, κολλάς παραφθοράς 
είς σημεϊον ώστε ξένος δύσκο
λα θά μπορούσε νά συνεννοηθή 
μαζί w, όπως άλλως συνέβη 
καί εις πολλά μέρη τοϋ έλληνι- 
ομοί.

AiBIBAHMUIlUU
Ερχομού καί σϋ κοιμάσαι μέσα στ’ 

άσπρα γιασεμιά
ξύπνα ποΰ νά ζής κι’ Έοαι φουν

τωτή μου λεμονιά.

Κάντα τά μαλλιά σου κάντα, κάν- 
τα σκάλα ν’ άνιβώ 

νά φιλήσω τήν έληά σου καί τον 
άσπρο σου λιμό,' :

Τδ βλέμμα σου μ’ εμάγεψεν σάν 
φεγγαριού ή λάμψι 

καί ό σββτάς μου διά σέ ποτέ του 
, δέν θά πάψη.

Μέ τ’ όνομά σου ύά ξυπνώ μ* αυτό 
καί θά κοιμούμαι 

τά κάλλη σου τά ξακουστά πάντα 
πάντα θέ νά θυμούμαι.

Καί δταν ή 'Εκκλησιά τόν γάμο βδ· 
λογήση 

ίϊά γίν’ ’Ανάστα δ θεός μέσα βίς 
τό Λιβίσι.

Μας τήν εγραψβ ό κ, Σ. Παυλί
δης άπό τά Χανιά.

Μ. ‘Ασίας καταγόμενοι οί κα- 
τοικοΰντες είς Αθήνας καί Πει
ραιά ώς και τά τέκνα αύτών 
έφ’δσον συνεπλήρωσαν τό 21ον 
έτος. Οί έξ άλλης περιοχής κα
ταγόμενοι σύζυγοι τών μελών 
τοΰ Σωματείου δέν δύνανται νά 
γίνουν μέλη τούτου».

Έκ τής ά,ναγνώσεως τών α
νώτερο) δύναται δ καθείς νά 
σχηματίση άμεσον άννίληψιν πε 
ρί τών σκοπών τοϋ ενός και τοΰ 
άλλου συλλόγου καί ιδιαιτέρως 
αντιλαμβάνεται αμέσως τήν εδα
φικήν . αρμοδιότητα ενός έκα
στου.

’Επειδή δμως βρισμένα εκ 
τών στενοχωρηθέντων μελών 
τοΰ «Γλαύκου» ώς πληροφορού- 
μεθα ένεπνεύσθησαν καί άπε- 
φάσισαν δψίμως καί μετά πάρο
δον τριετίας νά κινηθούν (προ
φανώς διά νά άντιπράξουν είς 
τόν Σύλλογόν μας) ίδρύοντες 
παράρτημα δήθεν (τοϋ έν Δρα
πετσώνα ■ Πειραιώς Συλλόγου 
των) είς “Αθήνας δφείλομεν νά 
τούς ύπενθυμίσωμεν δτι τό αρ
θρον 18 τοΰ καταστατικού των 
προβλέπει δτι ό Σύλλογος «Γλαύ
κος» δύναται έπεκτείνων τήν 
δράσιν του «νά άναλάβη τήν 
πρωτοβουλίαν τής δργανώσεως 
παραρτημάτων του μόνον εις 
Κοινότητας καί Συνοικι
σμούς, αγροτικούς ή αστικούς 
δπου εύρίσκονται εγκατεστημέ
νοι συμπολΐται» πλήν δμως αί 
Άθήναι ασφαλώς δέν είναι ούτε 
κοινότης, ούιε συνοικισμός καί 
δή ουιε αγροτικός ούιε αστι
κός συνοικισμός διά νά δικαιο
λογείται ή ϊδρυσις τοιούτου πα
ραρτήματος των. Κατά συνέ
πειαν ανεξαρτήτως τώ* άλλων 
λόγων τούς όποιους άφ>.νο;;,εν νά 
Εκτιμήσουν και νά κρίναυν. οί 
συμπολΐται ή ενέργεια των γε· 
νομένη μετά πάροδον τριετίας 
άπό τής ίδρύσεως τοϋ Συλλό
γου των δέν προβλέπεται vm 
τοΰ καταστατικού των καί άντι- 
στρατεύεται πρός αύτό ως έκ 
τούτου δέ είναι παράνομος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
κ. Ί ω ά ν ν η ν Κ. Γρίβαν. 

Ταγματάρχην Χωροφυλακής—Γιαν
νιτσά.— Έλάβομεν τήν επιστολήν 
σας καί βΰχαριστοΰμβν πολύ, υμάς, 
τήν σύζυγόν σας κ, Μυρτώ τό φνος 
Μιχ. Εξηντάρη καί τήν πβνθεηά 
σας κ. Σεραφείαν Μιχ. Εξηντάρη.

— κ.Μ ι χ α ή λ Ήλιον· Ιίλιι· 
τανάκι. —Έλάβομεν τήν έκ 60 δρχ. 
συνδρομήν σας καί βΰχαριστοΰμβν

' ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
- ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ '

Δημογεροντία — Κοινοτικοί άρχαΐ Μάκρης — Έπιστημονικώς 
καί κοινωφελώς δράσαντες. ί

Τοϋ μ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

4. Συνοπτική Ιστορία Μά
κρης καί ΠόΘεν τό βνομα.— 
Ή Μάκρη μέχρι τοϋ 1Α' αΐώ- 
νος έφέρετο Τελμησσός. Πρώτην 
φοράν υπό τό εθνικόν δνομα 
ταύτης φέρονται' δύο εκλεκτά 
τέκνα της, δ Μάρκος Μακρηνός, 
'Ηγούμενος τής έν Παλαιστίνη 
λαύρας τοϋ 'Αγ, Σάββα τη 1060 
και δ στρατηγός τοϋ Μιχαήλ 
ΙΙαλαιολόγου Τιοάννης Μακρη
νός. 'Υπό τό όνομα Μάκρη μνη
μονεύεται τό πρώτον υπό τοΰ 
Μητροπολίτου 'Αθηνών Μιχαήλ 
Άκομινάτου. Τό δνομα Μάκρη 
έλαβε κατ' άλλους άπό τήν νη
σίδα Μάκραν, κει,μένην είς τήν 
είσοδον τοϋ λιμένος της. Κατ’ 
εμέ έλαβε τό δνομα άπό τάς νη
σίδας Μάκρην τής Ρόδου καί 
Μάκριν (δα) τής Λυκίας, των ο- 
ποίιον οί κάτοικοι φεύγοντες τάς 
πειρατικός επιδρομής κατέφυ- 
γον εις τήν παθοϋσαν υπό σει
σμών Μάκρην, ύποσχομένην ώς 
έκ τών τειχών της ασφαλίστε 
ραν κατοικίαν καί ώς έκ τής υ
παίθρου της άνετωτέραν ζωήν.

Οί Τελμησσεϊς έν τή αρχαίο- 
τητι έφημίζοντο διά τό χάρισμα 
τής μαντικής τέχνης, μοναδικοί 
εις τήν έ’ξήγησιν ιών διοσημιών. 
’Έκπαλαι είχαν Μαντεϊον τοΰ 
’Απόλλωνος, είς δ προσέφευγαν 
ο' περίοικοι καί άπό μακρυνάς 
χώρας χρησμολήπται. .

'Από τήν έκ Τελμησσοϋ μάν: 
τιδα ώδηγήθη περί τοΰ πρακτέοτι 
δ εκ Φρυγίας Γόρδιος, δταν με- 
τέβη είς Τελμησσόν διά νά έ- 
ξηγήση τό φαινόμενον τής κτή
σεως τοϋ άετοϋ επί τοϋ ζυγού 
τής άμάξης του. Τόν Γόρδιον 
τοΰτον δεσμόν ελυσε κατόπιν δ 
’Αλέξανδρος· διά τής σπάθης του 
δπως κατέλυσε τό Περσικόν κρά
τος δι’ αύιής.Άπό τό Μαντεϊον 
Τελμησσοϋ ελαβεν ό Μ.’Αλέξαν
δρος τήν ικανοποιητικήν λύσιν 
τοϋ ονείρου τοϋ, τό οποίον ήτο 
ή κατά τών Περσών έκδίκησις 
και κοσμοκρατορία του.

Οί Τελμησσεϊς ανέπτυξαν τήν 
ναυτιλίαν καί άπό τήν χρυσοφό- 
ρον θάλασσαν έπλούτησαν πολύ, 
περικοβμήσαντες τήν πόλιν των 
μέ καλλιτεχνικά αξίας έργα, ών 
άλλα κατεχώσθησαν, άλλων δέ 
λείψανα σώζονται έν τή άκρο- 
πόλει.

Ή Τελμησσός ώς ισχύουσα 
μεγάλως είχεν υπό τό κράτος 
της τήν γείτονα Καρμυλησσόν 
και τά περί αύτήν πολίσματα. 
Έλαβε μέρος είς τήν κατά τής 
Ελλάδος εκστρατείαν επίκουρος 
τοϋ Ξέρξου. Έβοήθησε τόν Κί- 
μωνα σύμμαχος τ&ν ’Αθηνών 
είς τάς παρά τδν Εΰρυμέδοντα 
ποταμόν τής Παμψυλίας νίκας 
καί εις τήν υπέρ τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Κύπρου εκστρατεί
αν αύτοϋ. Έδαισεν είς τόν Μ. 
’Αλέξανδρον φιλοσοφημένον 
σύμβουλον, τόν μάντιν Άρί- 
στανδρον εύθύν καί εμπιστοσύ
νης διερμηνέα τόν Φαρνοϋχον. 
Ύπήρξεν έδρα τών διοικητών, 
τοϋ περιωνύμου Νετίρχου ναυάρ 
χου τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τοϋ 
Πτολεμαίου τοϋ λυσιμάχου, ου 
σώζεται επιγραφή έν Μάκρη. 
Συνέτρεξε τόν Πομπήϊον εις 
τους πατά τών πειρατών αγώνας 
του, έδιδεν εις τό Βυζάντιον α
ξιόμαχους ναυτίλους καί έν γέ- 
νει τήν έν θαλάσση ίσχύν της 
επ’ άγαθώ ήσκησεν.

ΈΙ Τελμησσός έθεράπευσε 
vm rt'iC Μοόαατ. πηοα&έσασα 

εις τό Πάνθεον τών αρχαίων 
σοφών τούς φιλοσόφους Δαφί- 
ταν εύφυά καί φιλοσκώμμονα, 
τόν 'Ηρακλείδηύ φιλόπονον καί 
μελετηρόν.

'Η Τελμησσός είχε μεγάλα; 
σχέσεις μέ τήν Λεμησσόν τής 
Κύπρου, δνομαζομένην Ν. Τελ
μησσόν καί τόν οίνον της Τελ- 
μησσιανόν. Αί έμπορικαί μετά 
τής Κύπρου σχέσεις διετηρήθη- 
σαν επί μακρόν καί τά συμφέ
ροντα των εξυπηρετούντο αμοι
βαίος.

Ή Τελμησσός μετονομασθεΐ- 
σα επί τοΰ ’Αναστασίου Α’ αύ- 
τοκράιορος τοΰ Βυζαντίου Ά- 
ναστασιούπολις ' διετέλεσε πρω
τεύουσα Λυκίας καί έδρα Μη
τροπολίτου.

'Ως έκ τής θέσεώς της ή Τελ
μησσός ΰπέστη επιδρομής καί 
δηώσεις τ'πό τών Σαρακηνών. 
Κατελήφθη ή Μάκρη επί τι διά
στημα κατά τόν ΙΙΤ αιώνα υπό 
τών Βενετών κατά τόν ΙΓΖ αι
ώνα, καταληφθείσης τής Αυκίας 
υπό τών Σελτζούκων, ή Μάκρη 
έγένετο όρμητήριον πειρατών, 
οϊ έξώρμων έκ τής Μάκρης καί 
ελεηλάτρυν νήσους μέχρις ’Ατ
τικής, ώς αναφέρει <5 κατά τήν 
άλωσιν τής Κων)πόλεως υπό 
τών Φράγκων τφ 1204 διατε-
λών Μητρρπολίτη; ’Αθηνών Μι
χαήλ Άκομινδτος. Τάς άρχάς 
τοΰ ΙΔ' αιώνος περιήλθεν ύπό 
τήν κατοχήν τών ‘Ιπποτών τής 
Ρόδου μετιί τών περί αύτήν νη
σιδίων, τής Μεγίστης καί τών 
Πατάρων καί έκ τοϋ λιμένος της 
έτροφοδοτοΰντο οί 'Ιππόται, ό
ταν έπολιορκεΐτο ή Ρόδος υπό 
τοΰ Μωάμεθ Β' τώ 14 79 καί 
δταν έπεσε τφ 1522 έπϊ Σουλεϋ- 
μάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς παρά 
τήν γενναίαν άντίστασιν τοΰ 
Μ. Μαγίστρου Βιλιέ Δελιλαδάμ. 
Τότε καί ή Μάκρη έπεσεν υπό 
τούς Τούρκους, έδοκίμασε δέ 
πλήρη έρήμωσιν τών κατοίκων 
της, άλλων σφαγιασθέντων, καί 
τινων περισωθέντων είς τό γει
τονικόν Λεβήσι. Παρά τήν έρή- 
μωοιν ό λιμήν της έξηκολούθει 
νά έφοδιάζη τά νησιά τοΰ Αι
γαίου άπό σιτηρά καί τρόφιμα 
καί κατά τούς Ναπολεόντειους 
πολέμους οί εμποροπλοίαρχοιτών 
ναυτικών νησιών προσορμιζόμε- 
νοι εις τόν λιμένα Μάκρης ήγό- 
ραζον είς καλάς τιμάς τά σιτη
ρά καί τρόφιμα τής υπαίθρου. 
Έκ τοΰ λιμένος Μάκρης ετρο- 
φοδοτήθη διά τοΰ Τσελεπή Πα 
ναγιώτη Κόμητος ό στόλος τοΰ 
Ίβραχήμπασά τής Αίγυπτου 
κατά τήν εις τόν λιμένα Φίσκου 
(Μαρμαρίς) προσόρμησίν του.

Μετά τήν Ελληνικήν επανά- 
στάσιν ήρχισεν ή κάθοδος τών 
Λεβησανών εις Μάκρην πρός α- 
ποίκισιν αύτής καί ή άλματά/ 
δης άνάπτυξις καί πρόοδος τής 
Μάκρης άπό Ιρημότοπον καή έ- 
λοβριΰή είς πρωτεύουσαν ήαζά 
καί εμπορικήν πόλιν, τοΰ Ιιμέ- 
νος καί τής θέσεως γεωγραφι
κή; πολλά υποσχόμενων διά τό 
μέλλον καί τήν έξέλιξιν τΰ|ς Μά
κρης. Κατά : τόν Ευρωπαϊκόν 
πόλεμον'πολύ έδοκιμάσθησαν οί 
Έλληνες Μακρηνοί καί τ<| 1922 
εξεδιώχθησαν ε·' ' Ελλάδα.
5. Κοινοτικοί άρχαΐ Μάκ^ς.

Δήμαρχοι πόλεως. Επι
στήμονες έθνικώς καί κο\ 
νωφελώς δράσαντες.
Ή Ελληνική κοινρτης Μά-

*Οθζ είχε την Έφοροδημογερο- 
ντίαν της, τής οποίας τά μέλη 
άπηρτίζοντο άπό επιστήμονας 
καί εμπόρους. 'Ολίγαι κοινότη
τες τής Μικρασίας είχον νά πα
ρουσιάσουν τοιοϋτον συγκρότη
μα ' Έφοροδημογερόντων, αλη
θινήν ανθοδέσμην άπό τά πλέον 
εύοσμα άνθη τής Κοινότητυς. 
Εκλογείς καί εκλέξιμοι εύρίσκο- 
ντο εις τό ύψος των. Οί πρώτοι 
ήρχονιο μέ τήν χεΐρα πρώτον 
είς τήν καρδίαν καί είτα είς τήν 
κάλπην, ανεπηρέαστοι άπό ει
σηγήσεις, συμφέροντα, συγγέ
νειας καί συμπάθειας καί έκλέ- 
γοντες τους άρχοντας Λής πό· 
λιώς των άπήρχοντο εις τάς ερ
γασίας των, βέβαιοι εκ τών προ- 
τέρων δτι οί εκλεκτοί των θά 
έπραττον τό πρός τήν πατρίδα 
καθήκον των. Οί δεύτεροι, οϊ 
εκλεγόμενοι Έφοροδημογέρον- 
τες “τής κοινότητος, μέ θέλησιν 
καί ζήλον άφιερώνοιτο είς τήν 
υπηρεσίαν τής πατρίδος. Οί Ια
τροί Έασιλ. Ίωαν. Σαράφης, 
Βασ. Μουσαίος καί ’Απόστολος 
Γαρυφάλλου καί οί δικηγόροι 
Γιάννης Κωνσταντινίδης καί Γ.
Ααζαρίδης μέ άλλους εκλεκτούς 
συμπολίτας διηύθυναν άπό τοϋ 
1890 μέχρι τοΰ μεγάλου πολέμου 
τά κοινά. ΕΙς τήν Μάκρην.προ
τοϋ 1890 ύπήρχον δύο μερίδες, 
ή μία υπό τόν Άπόστ. 'Βασι- 
λειάδην και ή άλλη ύπό τόν 
Χαρ. Ι,Ιαυλίδην. Μετά, τό 1890 
άνεδείχθησαν ή ύπό τόν Νικολ. 
Αουϊζίδην, Βασ. Μουσαίον καί 
Γεωρ. /λαζαρίδην ή μία, ή δ’ έ- 
τέρα υπό τόν Βασ. Βασιλειάδην, 
Βασ. Σαράφηνκαί Γιάννη Κων- 
οταντινίδην. Καί τάς δύο περιέ- 
βαλλεν δ λαός τής Μάκρης μέ 
εμπιστοσύνην μή άκολονθίδν τυ- 
φλώς καί μέ φανατισμόν τήν 
μίαν, άλλ’ έκλέγων καί άπό τάς ( if) 
δύο τήν Δωδεκάδα. "Ολοι οί ΰ· ’ 
πηρετήβάντες. έφάνησαν άξιοι 
τής Πατρίδος καί δλους διακα- 
τεΐχεν ή εύγενής φιλοδοξία και 
είς ιερός πόθος, ή προαγωγή 
τών εκπαιδευτικών καί έκκλη- 
σιατικών πραγμάτων τής πεφι- 
λημένης των Μάκρης.

’Αξίζει είς τήν παρούσαν νά 
μνημονεύσωμεν τά ονόματα τών 
επιστημόνων Μάκρης ιατρών 
καί δικηγόρων καί νά δώσωμεν 
άνάγλυφον εικόνα τής κοινοτι
κής καί εθνικής δράσεώς των.

(’Ακολουθεί)

ί Ή συνέχεια τοϋ διηγήμα- > 
C τος τοΰ έκλβκτοϋ σύνεργά- < 
!ταυ μας κ. ’Αγγέλου Τσακί- |

ρη «Μέ τά φτερά τής φαντα- > 
αίας» 6ά δημοσιευθή είς τά < 
ίπόμΜΛβΈ .. (

. . tYxwTAiiiV
Ή Σχολική ’Εφορεία τοΰ Δη

μοτικού Σχολείου Ν. Μάκρης '·
διά πράξεώς της,

1) ’Εκφράζει τά βαθύτατα 
αισθήματα ευγνωμοσύνης καί 
ευχαριστιών πρός τόν κ. Κυριά
κόν Έμμ. Κρεμυδάν διά τήν εκ 
τεσσαράκοντα (40) χρυσών λι
ρών ’Αγγλίας δωρεάν του πρός 
τό Σχολεΐον. /

2) Άνακηρύσσει τοΰτον εΰερ- /
-γέτην τοΰ Σχολείου. /

3) Ψηφίζει ν’ άναρτηθή ή 
φωτογραφία του έν τώ Γραφείφ 
φοΰ Σχολείου και εις εμφανές 
μέρος τούτου.

η ΣΧΟΛΙΚΗ EtOFjM



4η ΣελΙς ——————— ΜΑΚΡΗ

Μία μεγάλη δωρεά καί Ιμπνευσις '

‘ΕΣΊΠΑ ΜΑΚΡΗΣ,
Τοΰ κ. Μιχ. Άποστολίδη

Οδτω δύναται νά όνομασθή κτη
ριακόν συγκρότημα άνεγειρόμε 
νον ΙπΙ τοΟ αύτοϋ γηπέδου 2. 
500 περίπου τετρ. πήχ. iv Ν. 
Ιίίχρη. Τδ συγκρότημα τοΟτο 
θά «ρι,ελάμ&νβ 1) μεγάλην αί
θουσαν προωρισμένην δΤ ηθικήν 
κα! έπαγγελματικήν διδασκαλίαν 
κα! ίχβέσεις, πβριέχουσαν δέ είς 
τδ Ανατολικόν άκρον σχηματισμόν 
έν είδει έκκλησιαστικοΟ fepbO 
καλυπτομένου διά μεγάλου παρα
πετάσματος, τό δποίον νά 4να· 
σύρεται xxl να. Αποκαλύπτεται 
ίϊρός’τέλεσιν έν αδτή ιεροπραξιών, 
μετατρεπομένη κατά τήν Ίερο ■ 
τελεστίαν ε-ϊς Ναόν διάδοχον τοΟ 
&γίο« Νικολάου τοϋ Αιμένος Μά-

ί?) Α,ϊθουα» βιβλιοθήκης καί 
Μουσείου, δπου θά αυνβκεντροΟν- 
το σημαίνοντα τής Ιδιαιτέρας μας 
πατρίδος ένθύμια, εΰγενώς προσ- 
φερόμενα παρά τών συμπατριω
τών. 3) Φαρμακεΐον κα! δατριΐον 
μέ δύο ή τρεις κλίνας διά πρώ- 
τχς βοήθειας. 4) ΓραφεΙον τής 
Κδίνότητος. ο) Γραφεϊον Διοική- 
σεως τοΟ κτιριακοΟ συγκροτήμα
τος κα! προσωρινές γραφεΐον ’Α
θλητών Ν. Μάκρη; μέ μικράν Α
ποθήκην είδών άθλητισμοΟ, μέ· 
χρις οδ άνεγερθή Ιδιον γυμνα
στήριο? έν Ν. Μάκρη γίνη ή 
έχείαε μεταφορά του, διά νά Ανα
βιώσουν έν αδτώ καί ή γνωστή 
παλαίστρα Αειβισίου καί αί ίπ· 
ποδρομίαι τών «Εύχόλων». "Ολα 
τά άνωτέρω χτίσματα καλώς συν- 
ηρτημένα πρός ιϊλληλα, θά είναι 
Ισόγεια, δύνανται §έ νά περιλά- 
6ο’ύν είς τό δπισθεν μέρος και 
Κοινοτικόν θέατρον μέ έργα κα
ταλλήλως διαλεγόμενα κα! άναε - 
παριστάμενα τακτικώς άπό <5μά· 
δας έρασιτεχνών νέων έκ τοΟ τό
που. Είς τόν άνω δροφον τοΟ συγ
κροτήματος δύνανται πολλά κοι
νωφελή νά γίνουν εϊναι δυνατόν 
λ.χ. νά κτισθή Ναός Αφιερωμένος 
βΐς τήν Παναγίαν Πυργιώτισσαν 
τοΟ Αειβισίου. Εϊναι έπίσης δυ
νατόν άντί έκκλησίας νά προβλε 
φθούν αϊθουσαι αί όποϊαι κα! νά 
έίίμισβωβιΛν, δι’ Ειρηνοδικείου, 
ΆγρονομεΙον ή Δασονομεία?, δΤ 
Οικονομικήν Εφορίαν κα! Τα
μείου, διά Ταχυδρομείου κα! Τη
λεγραφείου, δι’ ‘Αστυνομικόν κα
τάστημα κλπ., διά νά χρησιμεύ
σουν αδται δψέποτε ή Ν. Μάκρη 
ήθελε γίνει, ώς έλπίζομεν κα! 
εδχόμεθα, . κέντρον τής οικεία; 
περιφερείας. Κατά τήν δευτέραν 
δέ ταύτην περίπτωσιν δέν Απο
κλείεται νά κτισθή είς τρίτον δ
ροφον έπαγγελματική Σχολή, ή
τοι Σχολή ύπομηχανικών ήήλεκ- 
τρομηχανικών ή ναυτική Σχολή 
ή άλλη τεχνική Σχολή.

Ή Ανάγκη άνεγέρσεως τού rm- 
ριβ,κοΰ τούτου συγκροτήματος κα! 
ή έ| οώτής ωφέλεια υλική καί ή- 
θική είναι προφανής καί δέν 
χρειάζεται νά εϊπω περισσότερα 
περί αύτής άπό τής παρούσης 
στήλης. Ή ί'δρυσις τής 'Εστίας 
θά είναι δείγμα τοϋ πολιτισμού 
μας κα! μέτρου τού πολιτισμού 
μ«ς. 'Ο όβολός μας κατ’ άτομον 
καί μία τίμια διαχβίρισις παρ’ 
’Επιτροπής άξιων προσώπων δύ- 
ναται πολλά νά πραγματοποίηση. 
Υπάρχουν Bi εύτυχώς συμπατρι- 
ώται, οί δποϊοι καταλλήλως δια 
φωτιζόμενοι εϊναι ίκανο! νά άνα- 
λάβουν τήν οικοδομήν, έκαστος 
δι’ ιδίων, άνά μιάς αιθούσης ή 
άνά δύο «ίβουσβν τοϋ σχεδίου ή 
κα! όρόφου ή καί όλοκλήρου τοΟ 
συγκροτήματος. Άς γίνη ή Τ 
ναρξις. Οικόπεδο? διαθέσιμον ύ 
-η-άονεκ gxomov. Υπάρχουν δέ 

τήσουν τήν Επιτροπήν. Έκάσ’η 
αίθουσα θά έστοίχιζβ 40 έως 80 
χρ. λίρες κα! έξαιρετικώς μίχρις 
100. ΚαλοΟνται λοιπόν φιλοφρδ· 
νως οί εύφρονοΟντες κα! καλο
προαίρετοι καθ’ όλου τόν κόσμον 
συμπατριώται νά δηλώσουν σχε
τικά; προσφοράς διά τού άξιοΝ- 
μου τούτου φύλλου, αί όποϊαι θά 
κατατίθενται είς ίδιον λογαρια
σμόν παρά Τραπέζη υπό τόν τί
τλον «Λογαριασμός άνεγέρσεως 
'Εστίας Μάκρης», ’Ιδού στάδιον 
μεγάλης ηθικής ίκανοποιήσεως 
κα! έκδηλώσεω; εύποιίας κα! φι
λοπατρίας. Τά όνόματατών εδερ- 
γετφν θά άναγραφοΟν είς ειδικήν 
ίναθηματιχήν στήλην, κατά χρο
νολογικήν σειράν προσφοράς, προ 
τής εισόδου τού Νέου 'Ιδράματός.

Προτείνομεν δέ τήν έν Ν. Μά
κρη άνέγερσιν τής 'Εστίας, διό
τι εδρίσκεται αυτή είς μικράν 
σχε ιικώς άπόστασιν άπδ τοΰ 
Κέντρου των Αθηνών, (40—50 
λεπτά τής ώρας), υπάρχει δέ έ- 
κεΐ μείζων συγκέντρωσις συμπα
τριωτών κα! ίίς αύτήν έπισυνά- 
γονται δλονέν κα! νέοι συμπατρι
ώται οίονε! ι&; έπαναπατριζόμε- 
νοι. Είναι προσέτι Κέντρον πα
ραθεριστών κα! έκδραμισμοΟ καί 
γενικόν σημείου διελεύσεως διά 
τού; έκ τών έπαρχιών ή έξωθεν 
έρχομένους συμπατριώτας.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠ0ΣΤ0ΑΙΑΗ2 
(Λιαμιχντίϊ Έφί.ντη)

άικηγάρος, τ4ι»ς διευθυντής Ί'ποιιργ. 
Έθν. Οικονομίας

TYNAIKebV £Π|ΓΡΟΓ;Αί
1QV ΧΟΡΟΥ

*0 ΜέγαςΧορός τοΟ Συλλόγου, 
6 χορός τής 8 Μαρτίου 1958, είς 
τάς αιθούσας τοΟ έστιατορίου Α· 
ΒΕΡ2Φ, προετοιμάζεται πυρε- 
τωδώς. Κυρίαι καί Δ)δες μέλη 
τοΟ Συλλόγου, άνέλαβον μέ με
γάλου ζήλον τήν διοργάνωσίν του. 
Πρό καιροΟ είς συγκέντρωσιν ή- 
τις έγέχετο βΐς τήν οικίαν τή; κ. 
Εύαγ. Βασιλειάδου συνεστήθησαν 
άνά δύο έπιτροπαί είς ’Αθήνας 
κα! Πειραιά αί'τινες συνεκέντρω- 
σαν πλούσια δώρα διά τόν λαχνόν 
τού χοροϋ, Τάς έπιτροπάς ταύτας 
άπετέλεσαν είς τά; Αθήνας αί 
κ.κ. Ντέπη Νικ, Παπαπολίτου, 
Α.σΆιχ Τριαντάφυλλου, Μαίρη Τ. 
Παπαδουλή, δ)νίς Αικατερίνη Μ. 
Σιτέ (Α' έπιτροπή), αί χ.χ. Μα- 
ρ·'κα Δημ. Τσίλλερ, Σοφία Μιχ. 
ΤσίλΛερ, Μαρία Γεωρ, Τσακώνη. 
δίδες Μαρία Ίωάννου κα! Ρένα 
Μιχ. ΙΙανηγύρη, Δέσποινα Πε· 
τρόγλου (Β' Έπιτροπή). Είς δέ

Σας περιμένουμε δλους μέ τάς οικογένειας 
καί τούς φίλους σας

’ ’ ΕΙΣ ΤΟΝ

ί’ΗΗΟΝ ΧΟΡΟΝ 10? ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τά ΣΑΒΒΑΤΟΝ

8ην Μαρτίου 1958 ώραν 9τρμ.μ.
- EIS ΤΑΣ

νέας πολυτελείς αιθούσας τοΰ Εστιατορίου 
«ΑΒΕΡΩΦ» (Σταδίου 10)

Θά β«ς μείνει Αλησμόνητος 

ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ - ΑΦΘΟΝΑ ΚΟΤΙΓΙΟΝ 
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Νά μήν λείψγι κανείς
(Γεϋμα προαιρετικόν)

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

(Συνέχβια έκ τής 1 ης σβλίδος) 
διάς μου τόν Σύλλογόν σας πού μέ 
τήν αγαπημένη μας Έφημβριδοβλα 
χαρίζει σέ μάς τούς ξβνιτευμένους 
καί πολύ νοσταλγούντας την χαμέ- 
νην, άλλά αθάνατον πατρίδα μας, 
τούς άγαπητούς συγγενείς, φίλους 
καί αυμηατρΜώτας, στιγμές άφάν 
ταστα γβ|χβτβς άπό γλυκές Αναμνή
σεις. Σάς παρακαλώ καί Αά μέ υπο
χρεώσετε πολύ νά μέ γοάψετε συν- 
δρομήτριαν στήν έφημεριδούλα καί 
σα; διαβββαιώ ότι #<ΐ γίνω έδώ δ 
σαλπιγκτής διά τήν διάδοσίν τη; 
μεταξύ τών ιίδ® συμπατριωτών μας.

Σάς eocoslefaj ενβ τσεκ τών 6 λι
ρών Αγγλίας πού τάς στέλλουν ό 
κουνιάδος μου Άλέξ. Σαριδάκης, 
ή Δέσποινα Παπαϊωάννου και ίγώ, 
καί σάς παρακαλώ να μ.οΰ στείλετε 
δλα τά φύλλα άπί» τϊμ; έκδόσβώς της 
γιά νά τά φυλάττω σάν κόρην οφθαλ
μού Χαί νά τά διαβάζω μέ ξεχωρι
στή μου βΰχαρίστησιν.

Πολύ Οά μέ Υποχρεώσετε εάν ε- 
χηιε τήν καλωσΰνην νά διαβιβάσετε 
διά τής «Μάκρης» τά σέβη μοΰ στήν 
σεβαστήν μου νουνάν Σάραν Άθαν 
Γεωργίου, στους σεβαστούς μου δα
σκάλους Σάββαν Πασχαλίδην καί 
Αυγερινόν Πανηγύρην άπό τους ό
ποιους διδάχΟ-ηκα* τά πρώτα γράμ
ματα. Έπίσης τούς χαιρετισμούς μου 
στήν έξαδίλφη μου Δέσποιναν Σα 
ριδάκη καί πρός όλους γενικώς τούς 
συμπατριώτας μας. Τελειώνοντας τό 
γράμμα μου αυτό, θεωρώ ΰποχρέω- 
<ΐιν μου νά συγχαρώ καί πάλιν Λό 
Δι,οικ. Συμ)λιον τοϋ Συλλόγου σας 
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ πού κατώρ&ωσε κα
τόπιν άαμμΑ&ς πολλών δυσκολιών, 
μέ τήν αγαπητήν μας έφημεριδούλα 
ΜΑΚΡΗ νά σύνδεση ψυχικά δλους 
τούς άπανταχοΰ τής γής εγκατεσπαρ
μένους συμπατριώτας καί εύχομαι, 
δλόψυχα είς τόν φίλτατον Σύλλογον 
καλήν προκοπήν γιά τό καλόν δλων 
μας,

Μέ έξαιρετικήν συγχίνησιν καί 
έκτίμησιν

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Φ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ 

τόν Πειραιά αί κ.κ. Χρυσή Κότ- 
τη, Μαρία Χρ. ΠαληοΟ, Άργυ- 
ρώ I. ΣκυφτοΟ (Α' έπιτροπή) καί 
ή κ. Μαρίκα Μαυρέα, αί δίδες 
Αίτσα Μιχ. Κελμέτη,Ντέπη Άντ. 
Μεσαία κα! Βαρβάρα Μεσαία (Β' 
έπιτροπή). Αί έπιτροπαί αδται Α
νέπτυξαν πλουσίαν δράσιν, άπο- 
τέλεσμα τής όποίας δπήρξε ή συγ
κομιδή μεγάλου άριβμοο έκλεκτών 
δώρων έκ μέρους συμπατριωτών 
κα! λοιπών κιχταστηματαρχών, 
βιομηχανιών, Ιπιχειρήσεον καί 
έταιρειών. Κατάλογος τών εδγε- 
νώς πρισφερθέντων δώρων θά δη- 
μσσιεύσωμεν είς τό προσεχές ψύλ
λον. Τάς έπιτροπάς Πειραιώς είς 
τδ Ιργον των έβοήθησε εύγενώς 
προσφερθείς δ κ. ’Αντώνιος Σω
τηρίου διαθέσας τδ αυτοκΊητόν 
του έπ! πολλάς ήμέρας. "Ενα με
γάλο εδγε άξίζει είς δλους τούς 
άνωτέρω.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

• ΕΤΕΛΕΙΘΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΑΟΞΟΛΟΠΑ
ΥΠΕΡ ΕΥΟΔΩΣΕ01 ΙΟΗ ΣΚΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ W

"Οπως τήν 17ην Φεβρουάριου 
παρελθόντος έτους ό Σύλλογός 
μας μόλις ίδρυβείς έκαμε τήν 
πρώτην αυτού εμφάνισιν διά 
θρησκευτικής εορτής, δΐσι καί 
εφέτος τήν παρελβοΰσαν Κυρια
κήν 16 ην Φεβρουάριου έτέλεσε 
τήν καίΗερωθεΙσαν πλέον έτη 
αίαν αυτού εορτήν, ήτοι ειδικήν 
δοξολογίαν μετ’ άρτοκλασίας είς 
τόν Ιερόν Ναόν τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου (όδοΰ Άχαρνών) έν Ά
θήναις vnBQ τή; βΰοδώσει»; τών 
σκοπών αδτοΰ. -

Και έιμέτος διά τήν δοξολο
γίαν αυτήν έξκλέγη ως καταλ
ληλότερος ί 'Ιερός Ναός τοϋ 
Αγίου Νικολάου χαι λόγ® τής 
συμβολικής του σημασίας διότι 
ώ, γνωσνόν ό "Αγιος Νικόλαος 
έζησεν και έΤαυματοΰργησεν είς 
τήν γενέτειράν μας Λυκίαν καί 
ύπήρξεν πολιούχος τής Μάκρης 
άλλά καί διότι δ ‘Ιερός οΰτος 
Ναός είναι δημιούργημα τοϋ 
συμπολίτου μας πανοσιολογιο
τάτου αρχιμανδρίτου κ. Δαμα- 
σκηνοΰ Άνδρ. Ααζαρίδου ο ό
ποιος τόν άνήγειοεν etc ωραιό- 
τατον βυζαντινόν ρυθμόν εντός 
τών ολίγων τελευταίων ετών και 
τόν όποιον δ Σύλλογός μας διά 
τής έκδηλώσεως του αύτήςΙδιαι
τέρως τιμά.

Τήν έορτήν παρηκολοΰθησε 
πλήθος κόσμου τό οποίον μάλι
στα είχε μεταβεϊ άπό πρωίας 
διά νά παρακολούθηση τήν τε- 
λουμένην υπό τοΰ χ. Δαμασκη
νού λειτουργίαν καί νά άκούση 
τό κήρυγμά του.

Τήν καθωρισθεϊσαν ιδραν έ- 
ψάλληή δοξολογία χοροστατοΰν- 
τος τοΰ Μητροπολίτου ΙΙαττά- 
ρων καί Μελετίου (τελευταίου 
επισκόπου Μάκρης), τοΰ πανο
σιολογιοτάτου κ. Δαμασκηνού 
καϊ δύο είσέτι ιερέων. Μετά τήν 
άναπεμφθεΐσαν δέησιν υπέρ τής 
εύοδώσεως τών σκοπών τοΰ Συλ
λόγου καί υπέρ τής υγείας προό ■ 
δον κα! μακροημερώσεως τών 
άπανταχοΰ τής γής κατοικουν- 
των Μακρηνών κα! Λιβησιανών 
μετά τών οικογενειών αυτών 
και κατανυκτικήν δοξολογίαν, 
ηύλογήθησαν οί πέντε άρτοι.

ώ Γ Γ F ι J A ι

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ : 1) Κτήμα in 
βτρβμμίτων 5 έντός τής Νέας 
Μάκρης βΐς άπόστασιν200 μέτρων 
άπό τό λιμανάκι μέ Αρκετά όπω- 
ροφόρα δένδρα έντός αύτοϋ «ίς 
τιμήν μοναδικής εύκαιρίας.

2) Κτήμα έπί τής Λεωφόρου 
Μαραβώνος έκτάσεως 51]2 στρεμ 
μάτων άκριβώς είς τήν στάσ^
Λεωφορείων ‘Αβηνών Μαραθώ 
νος μέ φρέαρ έντός αύτοϋ καί άρ- 
κετά δπωροφόρα δένδρα είς τιμήν 
μοναδικής εύκαιρίας. Πληροφο- 
ρίαι τηλ. 30267 έργασίμους ώ
ρας.

Β α φ e ί ο ν
Καθαριστήριο*

Σιδηρωτή ρ ι ο

. «Ό Μίμης»
ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΓΕΩΡΓΑ

Ζήνωνος 6 — Τήλ. 53.763
ΑΘΗΝΑΙ

Έπαργυρωτήριον 
Κρυστάλλων

ΦΟΤΗ ΦΟΥΝΤΗ-ΠΜ. ΠΙΟΪΜΙΤΟ
Όδός Τάκη 5 — Άβήναι 

(Πλατεία Ψυρρή)

Επαργυρώνονται παντός 
είδους Καθρίπται

Έν συνεχείς ωμίλησεν δ Σε- 
βασμιώτατος κ. Μελέτιος, δ δ- . 
ποιος η-όχήθη είς τόν Σύλλογον 
κάθε προκοπήν κα! πρόοδον καί 
συνεχάρη διά τό κατά ΐό πα
ρελθόν έτος έπιτελεσθέν έ'ργον. 
Άνεμνήσθη τών χαμένων Πα
τρίδων μας τοϋ Λιβησίου καί 
τής Μάκρης τούς μαργαρίτας 
τής Νοτιοδυτικής Μ. ’Ασίας 
τούς οποίους έχάσαμε άλλ’ έχο- 
μεν ύποχρέωσιν νά μήν ξεχάσω- 
μεν. .Διότι, υπήρξαν τί» λίκνον 
έθνικής,θρησκευτικής καί πνευ
ματική; προόδου και άνέδειξαν 
άνδρας,οΐ όποιοι τιμούν τό όνο
μά των.

Έχομεν απαράγραπτα καί ιε
ρά δικαιώματα καθαγιασθέντα 
διά ποταμών αίματος ΙπΙ τών 
ιερών αυτών έδαφιδν τά όποια 
μάς ανήκουν κσί κάποτε θά γί
νουν δικά μας. Μέσα δέ εις μίαν 
μεστήν νοημάτων και πατοκοη- 
κοϋ και εθνικού περιεχομένου 
ομιλίαν, άνέπεμψεν τήν ευχήν 
υπέρ τής αϊωνίας αναπαύσεας 
των μαρτύρων τοΰ Λιβησίου και 
τής Μάκρης, απάντων τών άπο- 
βιωσάντων έκεΐθεν ή μεταγενε- 
στέρως έν 'Ελλάδι συμπολιτών 
μας καϊ τών πρό ημερών απο- 
βιωσάντων Ειρήνης συζ. Χρ. 
Χατζή και τοϋ αδελφικού του 
φίλου Άνδρέου Ααζαρίδου.

Έκ μέρους τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου ώμί- 
λησεν κα! ό Πρόεδρος τοϋ Συλ
λόγου κ. Μιχ. Σαράφης εύχαρι- 
στήσας διά τήν πρός τόν Σύλ
λογον συνδρομήν καί -υλικήν και 
ηθικήν ένίσχυσιν τών συμπολι
τών δυνάμει τής όποίας ήδυνή- 
θη νά πραγματοποίηση τόσον 
εύγενικά και καλά έργα. Παρε- 
κάλεσε δέ δπως μέ τήν Ιδίαν πί
στιν καί άφοσίωσιν εξακολουθή
σουν Ενδιαφερόμενοι διά τόν ■ 
Στίλλογον όόστε τδ μέλλον νά εί
ναι πάντοτε κατά πολύ άνώτε- 
ρον τοΰ παρελθόντος.

Έν συνεχεία έπηκολούθησβν 
ή διανομή τών άρτων και έληξε 
ή ωραία αυτή εορτή είς μίαν ατ
μόσφαιραν θρησκευτικής Ιξάρ- 
σεως. ί

ΓΝΩΜίΚΑ

(’Από τήν συλλογήν τοϋ έν Αδ- 
στραλίψ έκλεκτοΟ καί γηραιού 
συμπολίτου μας κ. Εμμανουήλ 
Χατζή).

1) Τίμα τόν άτίμητον γιά τι
μήν 

2) Πέμου ποιος σέ κοπάνισεν 
νά αον πω πόσες ξυλλιές ®φα;

• 8) 'Η νύχτα 'γούμέναώΝενν® -: 
καί ή αυγή δεσπότην.

4) Τά φαρτουμάνικα καλά 
είνιν άμ* φουροϋντα οί δβσπο- 
τ ά δ ες*,-—.___ ______ _
-Έ)) Άφτούν Κώσταν καί τοιηΈ 
Λιόν τίφλα ναχοιίν και οί δυό,Έ

6)^ΗΜανωΧης ”” με τά1.όγια 
φιάνει ανώγια και κατώγια.

7) Τάχει ή μοίρα σου γραμ- 
μ έ ν.

8) Tow χαμλόν τούν γάϊδβ- 
ρον ^μΰλχΜ-Λαβιχλίκούντουν.

ΛΑ·ίλ«αΆίνόϊενγε^ .
ΤΟ) Έσκασιν χα^τουν^Κ’γαν

αυτό τα πρ
μια διά τά όποια δ αγάς ήτο 
εναντίον άλλά οί μαστόροι πού 
ήλθαν άπό τάς ’Αθήνας δέν 
τόν έψήφιοαν καϊ τοΰ ήλθεν α
ποπληξία και σέ τρεις μέρες α- 
πέθανεν).



Η ΜΑΚΡΗ
ΜΗΗΓΜΛ ίΦΗΜΕΗΧ ΓΟΗ Α Π Α Μ Τ A I Ο ϊ ΜΑΚΡΗΝΟΗ Κ A i ΛΙΒΗΙίΑΗΟΜ
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•effe «Μάκρης». Έ·να έτος όμολογουμένως οχληράς προσπαΟεΙάς 
μέρους τής Δκυθύνσεως αύτής καϊ τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου. Δέν μδς ένίκησαν οΐ Αντιξοότητες, οδτ« τά παντός 
«ίδους έμπόδια. Μδς έθίρμαιν® ή σκέψις δτι παρέχομ«ν «Ις τούς συμ- 
πολίτας μας μίαν Αληθινήν χαράν. Δι’ αύτό καί οί κόποι μας ήσαν 
Si’ ήμδς μία εύχαρίστησις. Δέν ζητοϋμεν καμμίαν Αναγνώριση, διά 
τά έργον μας διότι τό έπράξαμεν ώς καθήκον. Εύχαριστοΰμεν δλους 
έκείνους τούς συμπολίτας οί όποιοι ένίσχυσαν τάς προσπαθείας μας 
Από δλα τά σημεία τής γής είς τά όποια εύρίσκοντο δπως ήμποροΰ 
σαν. Διότι καί ή ήβική άλλά καί ή ύλική ένίσυχίς των ύπήρξε δι’ 
ήμας πολύτιμος. Έλπίζομεν δτικαί είς τό έπόμενον έτος καί είς τό 
μέλλον ή συμπαραστασις των συμπολιτών μας 0ά είναι εξ Ισου θερ
μή xal άμέριστος. Όσον Αφορφ ήμδς ύποσχόμεΟα δτι 0ά πολλαπλα- 
Αιάβωμεν τάς προσπαθείας μας. . .

, ■ ' ' . ——ιιιι—— · > ■'
Έκχληι Ν. Μάκρην

Τδ νεον 'Εκκλησιαστικόν Συμ
βούλων τοΰ "Αγίου Κων)νου, τής 
Νέας Μάκρης άνέλαββ τά καθήκον
τα του μέ μίαν βύγενή φιλοδοξίαν :! 
Έπΐ τών ήμερων του νά οίκοδομη- 
θΐΐ ή Απαραίτητος άπό καιρού διά 
Αήν εκτασιν ical, τόν πληθυσμόν τής 
Νέας Μάκρης μεγάλη εκκλησία τής 
κωμοπόλεως, ήτις μάλιστα νά άφιε- 
®»·ΐ βίς τόν "Αγιον Νικόλαόν. Δύο 
«Ιναι τά έμπόδιβ τά όποια συναν- 
τφ. Ή έξεύρεσις τοΰ καταλλήλου 
οικοπέδου άφ" ένδς τδ όποιον θά 
πρέπει νά εύρίσκεται βίς κεντρικόν 
βημεϊον τής Ν. Μάκρης καί άφ" έ- 
tiftm ή συγκέντρωσις τοΰ Απαΐτου- 

!>>σ «εου οδόμησιν ποσού, 
Ή «Μάκρη» εύχεται βίς τδ νέον 

* Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον νά ύ· 
περπηδήση ταχέως τά εμπόδια αύ
τά καί υπόσχεται δτι θά τό βοηθή-

ΕθΙΠΟΛΑί ΑΠΟ TC ίΣΟΤΕΡΙΚΟΝ
ΜΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ .

Έλάβομεν καί ίίχβ μοσιεύομεν τάς κατωτέρω
. πιοτολ ωτεριχοϋ xal έξωτεριχεΰ f

Έν Τάουνσβιλ Αύστραλίας τή 7-3-58 
Πρός '

τόν άξ. κ. Δ)ντήν τής έφημερίδος 
«ΜΑΚΡΗ»

Άξ. Ke,
Παίρνω κΓ έγώτό θάρρος νά γρά

ψω λίγα λόγια γιά τήν έφημερίδα 
σας, τήν έφημερίδα μας ήθελα νά πώ. 
Ναι, γιατί είναι κάτι δικό μας, κάτι 
σάν συνδετικός κρίκος θά μας συνδέη 
άπό τώρα καί είς τό έξης. Μέ πόση 
χαρά παίρνω στά χέρια μου, τόσον 
Ιγώ δσον καί ή οίκογ^νειά μου τήν 
έφημερίδα μας αυτήν καί διαβάζον- 
τάς την, άφήνω τό μυαλό μου. νά τρέ- 
ξη πίσω, κι* ΐ αναπολώ τΙς όμορφες 
στιγμές που πέρασα κοντά στήν όμορ
φη Πατρίδα. Τί κι’ άν ή ζωή έδώ εί
ναι ιτιά πλούσια, τί κι’ &ν μέ τόν 
Ιδρωτά μας καί τόν κόπο μας, προσ
παθήσαμε, μοχθήσαμε, κι* άποχτήσα 
W κάτι, πού κί αύτό ‘είναι άσήμαν- 
•το μπροστά στήν άπεραντοσύνη τοΰ 
κόσμου Ολόκληρον...‘Η νοσταλία πάν
τα μδς έκαιγε τά σωθικά, κι* έριχνε 
κάποιο σύννεφο λύπης στίς ψεύτικες 
κΓ Ιφήμερες χαρές μας· χρόνια πέρα
σαν άπό τόν καιρό πού κάποιο μου
γκό δειλινό τ’ ’Απρίλη άφισα τήν 
Πατρίδα, τούς δικούς μου, γιά νά φύ
γω μακρυά νά βρω μιά καινούργια 
τύχη, νά δημιουργήσω καί νά δημι- 
ρυρ,γηθώ. ’Ενας βίος όλόκληρος. Πέ 
ρασαν τά νεανικά μας χρόνια στή δου
λειά καί στή βιοπάλη καί τώρα βλέ
πουμε τά βλαστάρια μας, τά καμα
ρώνουμε καί έλπίζονμε νά άκολουθή- 
σουν τδ δρόμρ πού καί μεϊς Ακολου
θήσαμε νά μείνουν πιστοί στις παρα
δόσεις μας Έβνικάς καί Χριστιανικός.

Μέσα στά λίγα αύτά πού σας γρά
ψω δέν πρέπει νά παραλείψω άπό 
τού νά άναφέρω καί -τά ονόματα τών 
συμπατριωτών μας πού βρίσκουνται 
στήν ίδια πόλη μέ μδς. Ό άδελφός 
μσυ μετά τής οίκογενείας τον κ. ’Αν
τώνιος Λοϋκας, ό γαμβρός μου μετά

σπ μέ δλας της τάς δυνάμεις, διά 
τύ δεάρεστον έργον του. ' 
Ή Ζωοδόχος Πηγή ?

τή?

Ke

καί

ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ ΑΙΣΙΩΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ “ΜΑΚΡΗΣ. )

ν«-ι |.ι’ ιώτ Ησά»ι> ς’γαν ' ίί

βει κάθε έπαφήν κάΐ έπεκοίνώνη- · 
σαν διά πρώτην φοράν μαζί των.
'Ολόκληροί συνοικισμοί συμπα
τριωτών, οί δποΤοι ήσαν άπομε- 
μονωμένοι καϊ έγκαταλελειμμένοι 
είς Απρόσιτα σημεία τής χώρας 
έπεκοινώνησαν μέσω τής «Μά- 
κρης» μέ τούς Αλλους συμπολίτας 
τοΟ έσωτερικοΟ καϊ τοΟ έξωτερι- . 
κοΟ καϊ έμαθαν δτι έχουν πατριώ- 
τας, οί όποιοι δέν τούς ξέχασαν . 
άλλά τούς σκέπτονται καϊ ΐγδι«- 
φέρονται γι’ αύτούς.

ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑ ,
Ή «Μάκρη» έφερε σέ έπαφήν 

καϊ άλληλογνωριμίαν Ανθρώπους : 
οί όποιοι δέν έγνώριζαν κάν Bu ι 
είναι πατριώται. Κυρίως τήν νέαν ■ 
γενεάν τών Μακρηνολιβησιανών ή 
δποία τόσον μεγάλο ένδιαφέρον 
δεικνύει διά τήν χαμένην γήν τών 
γονέων της καϊ γιά τούς Ανθρώ
πους πού κατάγονται Απδ αύτήν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ·, .
Άλλ’ έκτδς τών άνωτέρω έπι- ■ 

τεύξεών της ή «Μάκρη» προσέ- ■ 
φερε είς τούς συμπολίτας τήν ευ
καιρίαν νά γνωρίσουν ,τήν. ίστο-

....:.....
έκ τής άφανείας τδ έξαίρετον 
πράγματι έργον τοΟ διδασκάλου 
κ. Σάββα Πασχαλίδη τδ όποιον 
παρέδωσε είς τήν δημοσιότητα.. 
Παρεκίνησε καϊ Αλλους οί όποιοι 
έδέχθησαν προθύμως νά γράψουν 
διά τήν ιστορίαν τής πατρίδος 
των καί ούτω έδήμοσίευσε τά ώ· 
ραιότατα Αρθρα τοΟ διδασκάλου 
κ. ΑύγερινοΟ Πανηγύρη κλπ. Αλ- 
λας έκλεκτάς συνεργασίας. Έλπί- 
ζομεν δέ δτι ή προθυμία καϊ άλ
λων συμπολιτών οί όποιοι ίτοιμά- 
ζονται νά γράψουν θά δώση 
τήν ευκαιρίαν είς τούς Αναγνώ- 
στας μας νά διαβάσουν καϊ Αλλα 
ώραιότατα κείμενα τής ιστορίας 
τής πατρίδος των.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ·
Ε1$ κάθε φνλλον άνελλιπώς ^«Μά

κρη» έδημοσίευσε λαογραφικόν ύλικόν 
δηλαδή ήθη καί ϊβιμα, παροιμία;, 
γνωμικά κλπ. συνηβεία; καί Εδωσε 
τοιουτοτρόπως μίαν εΙκόνα τής ζωής 
τής πατρίδος καί είς τους νεωτέρους. ; 
Τακτική είς τόν τομέα αύτόν ύττήρξβ' 
ή συνεργασία τον συμπολίτου μας κ. 
’Αγγέλου Τσακίρη, ό όποϊος μάλι
στα Ετοιμάζει καί λεξικόν τής Λιβη- 
σιανής διαλέκτου, τό όποιον ϊν καιρφ 
βά έκδώσωμεν, είς Ιδιαίτερον τεύχος. 
Έπίσης έδημοσίευσε συνεργασίας καί 
άλλων συμπολιτών και βά δημοσιεύ- 
ση δ,τι σχετικόν βά λάβη είς τό μέλ
λον. ■
ΦωΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Ή «Μάκρη» προσεπάθησε όσο τής 
ήτο δυνατόν, διά φωτογραφιών τών 
ποττρίδων μας, τοποθεσιών αύτών καί 
διαφόρων άλλων άξιολόγων άπόψεων 
νά φέρη έίς τήν μνήμην τών συμπο
λιτών τάς χαμένος* 1 έστίας άλλά νά 
άποδείξη καί είς τούς νεωτέρους τί 
ήσαν αύτά τά όποϊα βρηνώμεν διότι 
έχάσαμε.

Άντιδέτως elg τδ Νέον Λιβήσιον 
Μαρκοποΰλου—Ώρωποΰ (Ζοοβόχος 
Πηγή) ένφ υπάρχει ώραιΟτάτη Βυ
ζαντινού ρυβμοΰ έκκλησία μέ άξιο- 
λόγους εικονογραφίας έν τούτοις 
δέν υπάρχει ίερεύς. Πλησιάζουν καί 
πάλιν αΐ "Αγιαι ήμέραι τοΰ Πάσχα 
καί οΐ έκεΐ συμπολΐται μας βά οι- 
έλδουν άνευ λειτουργίας. Ή έγκα- 
τάλειψις αύτή τοϋ χωρίου δνευ te- 
ρέως βΐχβ δριμΰτατα κατακριΰή ύ- 
πδ τής «Μάκρης» καί βίς προηγού
μενου φύλλον. Έπανερχδμεθα καί 
πάλιν καί ζητοϋμεν τήν έπέμβασιν

σκευμάτων τοΰ Αρχιεπισκόπου "Α
θηνών καί πόσης Ελλάδος κ. Θεο
κλήτου καί τοΰ Μητροπολίτου "Ατ
τικής κ, "Ιακώβου, διά τήν τοποθέ
τηση» Ιερίως τό συντομώτερον.

τής οίκογενείας τον κ. Άντ, Καμπού
ρης καί & κ. Νικόλαος Λαζαρίδης, με
τά τής άξιοτίμου οίκογενείας του.

Δεχθήτε τά συγχαρητήριά μουκαί 
τάς εύχάς μου διά τήν πρόοδο “ 
έφημερίδος μας.

Μετ’ έκτιμήσεω< .
' ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Σερνικό» Φωκίδοξ 12-3-58
Διευθυντά,

Μέ συγκίνησι πέρνουμε κάβε φύλλο 
άπό τή «Μάκρη» καί &ν δέν τήν δια
βάσουμε μέχρι τό τελευταίο γράμμα 
δέν τήν άφίνουμε άπό τά χέρια μα$. 
Γιά τήν φωτεινή σα$ Ιδέα πού είχατε 
νά έκδόσητε τήν έφημεριδούλα αυτή 
σας συγχαίρουμε, εύχόμενοι πραγμα- 
τοποίησι τών ευγενικών σας σκοπών. 
Διά έπιταγής μα$ λαβαίνετε 50 δρχ. 
καί σδ$ παρακαλοϋμε, &ν δέν είναι δύ
σκολο νά μάς στείλετε τά πέντε πρώ
τα φύλλα δηλαδή άπό τό . ύπ’ άριθ.
1 l®s καί τό ύπ’ άριθ. 5.

' Μετά τιμής
I. ΜΠΑΡΜΠΑΓ1ΑΝΝΗΣ

’Αγαπητέ κ. Πετρόγλου,
Μέ Ιδιαιτέραν χαράν έλάβσμεν καί 

τά τέταρτον ψύλλον της έφημερίδος 
τοϋ Συλλόγου μας «Μάκρη», τό ό
ποιον μας έχει κατενθουσιάση, όχι μό
νον έμένα και τήν σύζυγόν μου, άλλά 
ακόμη καί τά πεβερικά μου, τά όποια 
δέν τυγχάνουν Μακρηνοί. Μολονότι 
είμαι τώρα 28 έτών, δέν είχα τήν τύ
χη νά γνωρίσω τήν άγαπητένη Πα
τρίδα μου. ’Ακούω περί αυτής άπό 
τήν μητέρα καί τόν πατέρα μου.

Άποστέλω διά τήν συνδρομήν 
έγγραφήν δρχ. 30. .

Μετ’ έκτιμήσεως καί άγάπης 
1. ΒΑΜΒΑΚΑΣ

■ Νίκαια—Πειραιενς   

Διά ήτσΟ παρόντος δωδεκάτου 
φύλλου της ή «Μάκρη» συμπλή- 

a?atHK Iw; Αηά τήςέιί-
δόβίΐς της4 KdWe Ιντιβψέγτχδς- 
κριτής όφβίλΛ νά όμολογήσή δτι 
είναι μεγάλο τδ έργον τό όποιον 
έπετέλεσε. Ή ΔιεύΟυνσίς μας καϊ 
τδ Διοικ. Συμβούλιον τοΟ Συλλό
γου είναι εύτυχείς καϊ Υπερήφα
νοι διά τδ έργον αύτό. Δέν άρ- 
κούμεθα δμως είς τοΟτο διότι εδ· 
ρισκόμεθα άκόμη είς τήν άρχήν, 
καϊ σκοπεύομεν νά δημιουργήσω- 
μεν πολλά, πάρα πολλά άκόμη. 
Ιδού 6νας πρόχειρος άπολογισμδς 
τοΟ τί έπετέλεσε ή «Μάκρη» κα
τά τδ πρώτον έτος τής έκδόσεώς 
της. - .,Λ Μ ή ' ήή : - 

' · · ? WMESIS Σ ' '
ς Συνέδεσε τούς έγκατεσπαρμέ- 

νους βίς τά τέσσερα σημεία τοΟ 
βρίζοντας συμπολίτας μας καϊ έ- 
••ittWIT'IIBOOilKHIIIIIIIIHlIieilllillhMBliWIlilffllOIlM
ΤΟΠΟΙ ΜΟΣΤΑΔΓΙΑΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΊΣήΤΗ^ΑΝΑΤΟΛΗί
' όΤ?ϋ συνεργάτου μας κ. ΣΤΕΦ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

«Κι* Sv δέν μοβ μένβι έντός χοδ κόαμοο 
ποδ νάκουμπήσω, νά οταθδ, 
έκ·ήφηλά sly* ί> JMg - ‘ ‘ixet ψηλά siv δ θ44ς uou» — . ^πΛεψαΛΙ^ iuWxW αςιωματν
Η,-,χ 'w« ■■ wiv out -ψ wn i.TKni) wit)

Γ. ΒΙΖΙΉΝΟΣ
Θυμαμαι, σά νατανε χθες, 

προχθές, τήν μεγαλοπρεπή εκ
κλησία μας στή Πατρίδα μου 
(ΣΗΜ. ΣΥΝΊ\ δ κ. Πασχαλί 
8ης είναι άπό τδ Άϊβαλί Μ. ’Α
σίας — ή σύζυγός του είναι Μα- 
κρηνή). "Αφιερωμένη στή μνήμη 
τοϋ πρωτομάρτυρας Στεφάνου, 
μέ τήν μεγάλη της αυλή, με τά 
δυο καμπαναριά της, μέ τον έπι- 
βλητικό της θόλο, καύχημα τής 
Βυζαντινής τέχνης και κιβωτός 
τών ελπίδων κι’ δνείρων των Ελ
λήνων, μέσα στή καρδιά τών 
Τούρκων μέ τό φυλετικό καί 
θρησκευτικό τους μίσος.

Κάθε γιορτή και Κυριακή, 
γέμιζεν άπό τους πιστούς τοϋ 
Ναζωραίου, άστραφταν οί πο
λυέλαιοι και τά κανδήλια της 
σπίθιζαν τά κεριά, μοσκοβολοϋ- 
σεν τό λιβάνι, που σκόρπιζεν δ 
μακαρίτης αντιπρόσωπος τοϋ 
Θεανθρώπου, ό πάτερ Γερμανός.

Χαμογελούσαν οι μεγάλες ει
κόνες τών άγιων, ή Παναγιά κΓ 
δ Χριστός είχανε στή σκέπη τους 
τό ευλαβικό εκκλησίασμα τών 
πιστών 'Ελλήνων Χριστιανών, 
πού τό οδηγούσαν στήν Αρε
τή καί τήν ’Αγάπη. ’

“Αλλοι ΣΙ κράζουν <Έλ«ος», 
«Ελπίδα» δ Θλιμμένος, 
«Βαοίλισσα τής Έκκληοιάς» 
Σέ χράζίΐ ή καμπάνα. -

«Ελεημοσύνη» δ φτωχός, 
«Ν«ρό» δ διψασμένος, ' 
μά ή καρδιά μου, Δέσποινα, 
αότή X» κράζει «Μάνα».

• ΑΧ. ΙΙΑΡΑΣΧΟΪ

Καί πάλιν θυμάμαι τήν αλη
σμόνητη κείνη μέρα, πού οί 
Τούρκοι, μας μάζεψαν δλους 
τούς "Ελληνας μέσα στήν εκ
κλησία μας, μικρούς καί μεγά
λους, ανδρες καί γυναίκες διά 
νά μας σφάξουνε.. ! .

Μά τήν τελευταία στιγμή, ή 
χάρη τοϋ πρωτομάρτυρας Στε
φάνου μάς έγλΰτωσεν άπό τήν 
εκδικητική μανία τών Τούρκων

σκόρπισε χαρά κάΐ συγκίνησιν είς 
τόν' χαβένδή καί Μ
εδρίακεται, Μέ δάκρυα χαράς ot 
άυμ,πόλϊΐΜ 6Λ§8ίχβήΜΐ τήν4ψη- 
μερίδα των τήν φέρουσαν τδ γλυ
κύ όνομα τής χαμένης πατρίδος 
των καί τήν έκαμαν άχώριστον 
σύντροφό ιούς. ’Εκατοντάδες έπι- 
στολών άπ* όλα τά σημεία τής 
γής καί άπό τάς πέντε ήπείρους 
πού ΙΒημ.ΐ5σι&50ησ«ν μέχρι σήμε
ρον καί άλλαι πού έφθασαν καί 
πού θά έλθουν Ασφαλώς διακη
ρύττουν τήν ευγνωμοσύνην τών 
διεσκορπισμένων είς τούς τέσσε
ρις βρίζόντίς συμπολιτών, οί ό
ποιοι συνεδέθησαν μέ τούς συγ
γενείς, τούς φίλους καί τούς άγα- 
πημένους των πατριώτας.

.* ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολλοί άνεκάλυψαν άπό τήν 
«Μάκρην» τάς διευθύνσεις συγγε- 

μέ μιά εύσχημη δικαιολογία τοΰ 
επικεφαλής Τούρκου άξιωματι-

συνάθροιοι πού μάς έκαμαν.
Βαθύ τό θρησκευτικό συναί

σθημα τών Ελλήνων δλης τής 
Μ. ’Ασίας, αγνό καί πηγαίο, μέ 
εκδηλώσεις κοινωνικές ύπέρ τών 
πτωχών, ορφανών, χηρών και ά
πορων τάξεων, πού δλοι τΙς θυ
μούνται. :

Οί Εκκλησιαστικοί επίτροποι, 
ή Αριστοκρατία τοΰ πλούτου 
καί τοϋ πνεύματος, Ανελάμββ- 
ναν πρωτοβουλίες γιά αγαθοερ
γίες κι’ Ανακούφιζαν τήν φτώ
χεια, στέρησι καί πείνα.

Βαθειά ριζωμένη ή Θρησκευ
τική πίστις μες τή ψυχή τών 
‘Ελλήνων, μαζί μέ τήν αγάπη 
πρός τήν Πατρίδα καί τήν ‘Ελ
λάδα μας, στεκότανε πάντα, 
σαν Ακοίμητη κανδήλα, και φώ
τιζε, καί δδηγοΰσε τόν δρόμο 
τών Χριστιανών καί στερέωνε 
τά βήματα τών Ελλήνων στο 
διάβα τής ζωής, πρός τήν Κα- 
λωσύνη και τήν ’Αλήθεια.

«Μή φοόηθής αότόν, ποΰ έατήριξε 
ατήν Πίστη έποίνω τήν ίλπίδα. 
Τόν sl8a στήν Ζωή νά μάχεται 
μά πάντα άνίκητο τόν s!8a»

I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Οί παλαιότεροι, οί γεροντό 
τεροι Από μας, πού μεταφυτευ- 
θήκαμε, σαν ανθρώπινα λου
λούδια στόν κήπο τής Ελλά
δος, διατηρούν Αναμνήσεις γλύ
κες, όμορφες, συγκινητικές καί 
Αλησμόνητες Από τήν Θρησκευ
τική ζα)ή καί τής Κοινωνικές 
εκδηλώσεις τής δαντελωτής "ι
ωνίας καί τής εύάνδρου Μ. ’Α
σίας. Νοσταλγούν τις περασμέ
νες ήμερες ευτυχίας στή γενέ
τειρά τους καί μέ δάκρυα συγ· 
κινήσεως αναφέρουν ονόματα, 
γεγονότα γιορτές καί συγκεν
τρώσεις σέ μία ατμόσφαιρα Πίσ 
τέως, Έλπίδος καί Προσμονής 
διά τήν πραγματοποίησιν εύγε 
νών ’Ονείρων!...
Θ»σ)νίκη ’Ιανουάριος 1968

, 2ΤΕΦ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
. &T,uoSi6dax.alne

Ο F1WI! ΙβΙ "ΜίΡΗί,,
Τό Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου έμερί- 

μνησε νά διαψυλάξη Αριθμόν τινα 
Αντιτύπων της «Μάκρης» έκάστης 
έκδόσεως. Συνεπώς οί έπιβυμοΰν- 
τες νά άποκτήσωσι τόν Ιον τόμον 
τής «Μάκρης», ήτοι τά έκδοθέντα 
ύπ’ Αριθ. ί — 12 φύλλα δύνανται 
νά τόν προμηθευΟοϋν Αντί κατα- 
RnTiril" ίϊ»4Μ?%ΛΛΐΙ W/»
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>■ ‘-OINQNAi- ίΐίΜΗΣΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ' - ’ ' ' ΛΈγράψαμε πάντοτε διά κάθε 

κοινωνικήν έκδήλωσίν συμπολί
του, ή δποία περιήλθε είς γν&σιν 
μας.' "Ισως τά κοινωνικά νά μήν 
ήσαν πλήρη κάΐ πολλές φορές νά 
παρελήφβησαν συμπολΙτάι.Όμως 
αύτά οφείλεται είς τήν έλλειψιν

* έπαφής μ,Ι τήν ,.&ρημ,βριδα. 
μ«ςκαΙ,·-βΙς: τβ,ά δτι κβρέλίιψάν

ι νά μάς φέρΟυν ' έίς γνωαιν αύτά 
διά τά άποϊον παραπονοϋνται. 
Πάντως τά κοινωνικά τής έφημε- 

' ρίδος έγιναν άφορμή νά γνωρι- 
σθοϋμε μεταξύ μας καί γι’ αύτά 

■ πρέπει νά τά αυνβχίβουμβ μέ τήν
βοήθεια δλων τών &ναγνω®~ων 
ol όποιοι πρέπει νά μάς πληρο
φορούν γιά τά κάθε τί.
ΜΗΝΥΜΑ

Στέλνω έγκαρδίου; χαιρετισμού! εΐ; 
δλου; τους άγαιτητού; του ττατριώ- 
τα; καί συγγενεϊ;, Ίδιαιτέρω; ευχαρι
στώ τόν άγαττητόν μου φίλον κ. Δη- 
μήτριον Β. Τσίλλερ διά τά$ βύχά;

• του καί τό ένδιαφέρον του ττρό; ίμί. 
Χαιρετώ έπίση; τήν έξ. Πιττίνα Σταρ. 
Σιτέ.

’Ιωάννη; Ταλιαντζή; 
Άδελα{;-Αύστραλί«;

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ · . ।
Τόν υιόν τοϋ Ικλεκτον συνεργάτου 

μα; κ. Άδαμαντίου Σκυφτού, Ευθύ
μιον, άττοκτήσαντα δίπλωμα Γ' μη
χανικού Ατμομηχανών, συγχαίρομεν 
θερμότατα ευχόμενοι καί etc Ανώτερα.

ί»

ΕΟΡΤΑΙ
Ε1$ τοΰ; έορτάζοντα; έν Άθήναι; 

φίλου; συμττολίτα; καί συμπολίτιδα; 
Ευαγγελίαν Βουβούλη, Ευάγγελον 
Βαμβακάν, Εύάγγελον Ρούσαν, Ευάγ
γελον Τσακιρχιάννην καί Ευάγγελον 
Φουρνάκην, εΰχόμεθα : χρόνια πολλά.

— Εί; τού; έορτάζοντα; έν Πειραιεϊ 
φίλου; καί σνμποΜτα; Ευάγγελον Ά · 

, ράττουλην, Ευάγγελον Βοργιαγ Εΰάγ- 
. γβΛοό Πόΰζιάρήν,, Ε£ 

εΰχόμεθα χρόνια πο?
— ΕΙ; την Ιορτάζουσαν έκλεκτήν 

συμπολίτιδα Πρόεδρον τοϋ Φιλανθρω- 
tuayyeAlcw · Νικ. Βασιλειάδου εύχό* 
μέθα χρόνια πολλά.

— ΕΙ; τού; έορτάζοντα; έν Πλατα- 
νακίφ Ευάγγελον Κούκον, έν Λεβα- 
δε(α Ευάγγελον Χατζηδημητράκην, έν 
Νέα Μάκρη Ευαγγελίαν Κουφολούκα, 
Ευάγγελον Τσακιργιάννην, Εΰάγγ'ε- 
λον Βουτσόπουλον, Εύάγγελον Παυ
λίδην, Ευάγγελον Χατζηγιάννην, είς 
Φαράκλαν, καί Εύάγγελον Οικονόμου 
εΰχόμεθα χρόνια πολλά.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ή κ. θεοδώρα Β. Παναγιωτίδη, έ- 
τεκε α!σ(ω; θήλυ Είς τοΰ; εβτυχεϊ; 
γονεϊ; εΰχόμεθα νά τοΰ; ζήση.

Ή κ. Φωτεινή Μιχ. Λαζαρίδη, έ- 
τεκεν αίσίω; ζεϋγο; διδύμων. ΕΙς τοΰ; 
ευτυχεί; γονεϊ; εΰχόμεθα νά τού; ζή- 
σουν.
ΑΡΡΑΒΑΝΕΣ

Ό συμπολίτη; μα; κ, Άρίστανδρο; 
Ν. Σπανό; καί ή δ)ν'ι; Ειρήνη Τρα- 
νούδη, έδωσαν άμοιβαίαν ίητόσχεσιν 
γάμου.

- ΠΕΝΘΗ
Ε1$ τό άνθο; τή; ηλικία; του 6

ΗΛΙΑΣ θ. ΘΟΜΑ-ΡΔΗΣ
έτών 18 - μαθητή;

άιτεβίωσε τήν 19ην Φεβρουάριου 1958 
εΐ; τό Νοσηλευτικόν "Ιδρυμα.

Τού; γονεΐ; του θωμαν και Παρα
σκευήν, τά; άδελφά; του Ειρήνη καί 
Δέσποινα καί τού; λοιπού; συγγενεϊ; 
του συλλυποΰμεθα έγκαρδίω; διά τό 
σκληρόν πλήγμα, ευχόμενοι τήν έξ 
ΰψου; παρηγοριάν των.

—Άπέθανεν έπίση; καί έκηδεύθη έν 
Άθήναι; τήν 10 11-57 ό συμπολίτη; 
μα; ·■

ΓΕωΡΠΟΣ ΠΑΝΗΓ. ΧΑΤΖΗΣ.
Τού; συγγενείς του θερμώ; συλλυ- 

πονμεθα, εΰχόμεθα δέ γαΐαν εχοι ε
λαφρά».

— Τήν 19ην Φεβρουάριου 1958 έξε- 
μέτρησεν τά ζην ή έκλεκτή συμπολί- 
τι; μα;
ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
τήν δέ 30 Μαρτίου 1958 έτελέσθη τεσ
σαρακονθήμερον μνημόσυνου υπέρ α
ναπαύσει»; τή; ψυχή; τη;.

Τού; οίκείου; τη; θερμώ; συλλυ- 
ττούμεθα.

—· Τήν Μην Μαρτίου 1958 άττε- 
βίωσεν εΙ; ηλικίαν 80 έτών πλήρη; 
ήμερων ή σνμπολίτι; μα;

ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα Π. ΚΑΡΑΤΖΑ 
τό γένο; Σουλαντώνη

Τον; οίκείου; τη; συλλυπούμεθα θιρ- 
μώ; ευχόμενοι γαΐαν έχοι έλαφράν.

Χρυσή Κότη-« Μάκρη»

Τήν 2αν Μαρτίου 1958 έτελέσθη 
είς τόν Ιερόν ναόν τοΰ Άγιου .Γεωρ
γίου Νέα; Ιωνία; 40Βήμερον μνήμό- 
συνον ύτώρ άναπαύσεω; τή;

ΕΙΡΗΝΗΣ συζ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗ. ' ' 
βίαρέστη πλήθο; κόσμου.

— Τήν 16ην Μαρτίου 1958. έτελέ
σθη εί; τόν Ιερόν ναόν τοϋ Άγ. Νι
κολάου Άχαρνών 40θήμερον' μνημό
συνου υπέρ άναπαΰσεω; τού . ·· :

ΑΝΔΡ. ΑΝΤ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Παρέστη πλήθο; κόσμου. ’Επιμνημό
συνου Ιξεφώνησεν <5 κ. Λαζαρίδη;.

ΈπΙ τή συμπληρώσει ετου; άττό 
τοϋ Θανάτου τοϋ προσφιλοΰ; καί Α
λησμόνητου συζύγου πατρό; καί α
δελφού ημών ’Απόστολου Β. 
Βασιλειάδου έτελέσαμεν μνημό
συνου τήν 22αν Μαρτίου el; τό'Α' 
Νεκροταφεΐον Αθηνών έπΙ τοϋ τά
φου του.

Ή σύζυγο; Κλεάνθη Α. Βασίλειά- 
Sou. Τά τέκνα Ντόλη καί Ζήνων Ευ
σταθίου, ο! αδελφοί Νινίλα καί Μπά- 
μπη; Παπαγιάννη; και Περικλή; Β. 
Βασιλειάδη;.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΈπΙ τφ θανάτω του άγαπητού 

καί άλησμονήτου έξαδέλφου καί θείου 
ήμών Άνδρ. Λαζαρίδου, Βιαβιβάζο- 
μεν τή αγαπητή οίκογενεία αύτοϋ τά 
εΙλικρινή καί θερμά μα; συλλυπητή
ρια, ευχόμενοι αυτή μέν τήν έξ ΰψοίί; 
παρηγοριάν; τω δέ μεταστάντι ελα
φρό τό χώμα τή; ’Αττική; γή; ποΰ 
τόν έκάλυψε.

Οΐκ. Γεωρ. Σταματουλα
IlllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Μέ τά φτερό τής φαντασίας

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΙ0 ΛΙΒΗΣΙ
Τνιι Αγγέλου Γρ. Τσακίρη

Ι’ΗΧΤΛΛ

Ό κ. Νικόλαος Καραγεωρ- 
γίου έκ Νέας Μάκρης στέλλει
θερμούς χαιρετισμούς εις ολοης 
τούς έν· Πλαταναπίφ ηατριώ- 
τας καί ’ιδιαίτερος εις τον δη
μοδιδάσκαλον κ. Γαρύφαλλον 
Γαρυφάλλου. ■

Κατά τήν ημέραν τής εκδρο
μής τοϋ Συλλόγου τφ 1957 δέν 
θά ξεχάσω τήν θερμήν υποδο
χήν πού μας έπεφυλαξαν. Τότε 
είς συζήτησίν μου μέ τού; νέ
ους έξεδήλωσαν τήν Επιθυμίαν 
νά έργασ4οϋν είς τήν τουβλο- 
ποιΐαν τής Νέας Μάκρης, τού; 
υπενθυμίζω λοιπόν on είναι 
καιρός νά ελθη ένας νέος διά νά 
κανονίση τά τής έργασίας των.

’ Μέ πατριωτικήν αγάπη
ΝΙΚΟΑ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τ Γ Γ Λ 1 A I

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ : 1) Κτήμα όκ 
στρεμμάτων 5 έντάς τής Νέας 
Μάκρης βίς άπόστασιν 200 μέτρων 
άπά τά λιμανάκι μέ άρκετά δπω- 
ροφόρα δένδρα έντάς αύτοϋ είς 
τιμήν μοναδικής εΰκαιρίας.

2) Κτήμα έπί τής Λεωφόρου 
Μαραθώνας έκτάσεως 5 1]2 στρεμ
μάτων άκριβώς είς τήν στάσιν 
Λεωφορείων ’Αθηνών Μαραθώ
νας μέ φρέαρ έντάς αύτοϋ καί άρ
κετά όπωροφόρα δένδρα είς τιμήν 
μοναδικής εύκαιρίας. Πληροφο
ρίαν τηλ. 30267 έργασίμους ώ
ρας.

-Τ,™ γλ Ji — -~·
'Κάστρου. Μόλις περάσουμε τό 
πορτί είναι, δ "Αγιος Θαρανός 
και άπό πάνω άρχαΐος λαξευτός 
τάφος μέ γράμματα στήν Λυ- 
κιακήν καί άρχαίαν ελληνικήν 
γλώσσαν.

Τό Κάστρο αρχίζει άπό τόν 
"Αγιον Ίωάννην καί άφίνει ενα 
κενό έως τοϋ Φούρναρη, φθά
νει εως τήν καμάρα καί δπό 
εκεί εως τόν Ταξιάρχη. Στό υ- 
ψσς τοϋ κατωκημένου τότε λό
φου ήταν τό Πάνω Σχολεΐον 
m σχήμα γόμα μέ προαύλιο.Ά
πό έκεΐ φαίνεται σάν Πανόρα
μα ολη ή πόλις καί ή τοποθε
σία αυτή λέγεται Κουνουσατα.

Άπό τήν Κάτω Παναγιά δ 
δρόμος ανηφορικός μας φέρνει 
στά Παριανά κα'ι άπό πάνω στον 
λόφο είναι ή 'Αγία ΙΙαρασκευή, 
Στρίβοντας αριστερά ό δρόμος 
μας φέρνει πάλι στον Στούμπον. 
Δεξιά στδ άλλο ύψωμα είναι ό 
Χριστός και αμέσως τοΰ Χρι
στού Ταγιαλοΰ. Σ’ αρκετή από
σταση είναι τό περίφημο Σταυ- 
ρι και, από κεϊ αρχίζει τό βουνό 
τοϋ Μιχιά. Έν συνεχείφ φθά
νουμε στά ξερά περιβόλια και 
λίγο άριστερώτερα είναι ή συ
νοικία τής Βουρβουρης. Συνέ
χεια ’ίσια άπό τά ξηρά περιβό
λια καί σέ απόσταση ήμισείας 
ώρας είναι δ Άγιος Στέφανος 
καί εχει μικρά εκκλησία και μι
κρά πηγή μέ ενα μεγάλο πλά
τανο μπροστά καί κατόπιν δ 
δρόμος μας οδηγεί στό τουρκικό 
χωριό Βατζίκι.

• (Ακολουθεί)

Β β φ e ΐ ο ν
Καθαριστήριου

Σιδηρωτήριον

«Ό Μίμης»
ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΓΕΩΡΓΑ

Ζήνωνος β — Τηλ. 53.763

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΕΙΡΑ AP0PQM . . .

ΑΠΟ ΓΗΝ 'WHO*
'φζ·' Υ, ΜΙΧΑΗΛ Μ0Τ2ΑΙ02 /

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ό Μουσαίος μέ τήν διδασκα

λίαν του είς τδ σχολείων καί Ιζω 
άπό αδϊδ έπέτυχεν ώστε οί μαθη- 
ταί του νά άποβάλουν πολλούς ί- 
διωματισμού; -καί νά μεταχε ρί- 
ζωνται γλδ3σ» κχτφνοητήν παρ’ 
οίουδήποτε.

Ή έπιθυμία του νά Ιπιτΰχ-g δς 
σον τό δυνατόν περισσότερον είς 
τδν σκοπόν του τούτον τδν ώθησ- 
νά έκδώση σύγγραμμα περιλαμδά- 
νον τδ τυπικόν τής λιδισιανής δια
λέκτου ώς καί τδ λεςιλόγιον αύ
τής καί είς τδ όποιον Έδωσε τόν 
τίτλον «Βατταρισμοί.» Δι’ αύτού 
άνεσκεύαζε τούς δαρδχρισμούς, οί 
δποϊοι είσεχώρησαν είς τήν γλώσ
σαν, καί είς κάθε άδόκιμον λεξιν 
παρέθετε τήν γλωσσικώς δρθήν, 
(5στε οί άναγινώσκοντες νά άντι- 
καθιστοΟν τήν πρώτην διά τής 
δευτέρας.

Τδ έργον του τούτο δέν ήτο 4- 
πλώς πόνημα πρός χρήσιν μόνον 
τών συμπολιτών του, άλλ’ είχε 
καί άξίαν γλωσσολογικήν καί διά 
τούτο καί ό μακαρίτης Γεώργιος 
Χατζιδάκης, καθηγητής τής 
γλωσσολογίας είς τό Εθνικόν Πα
νεπιστήμιου είς κάποιο έργον του 
έκαμε χρήσιν τούτου.

Δέν περιορίζεται ί Μουσαίος 
μόνον είς τήν έκπλήρωσιν τού κα- 
θήκοντός του ώς διδασκάλου, άλ
λά τήν δρδοιν του Ιπεξέτεινε καί 
είς τήν κοινωνίαν δλην. Απαραί
τητον τού : ήτο νά κηρύττη κατά 
τάς Κυριακάς είς τήν Εκκλησίαν,

•««,ϊ.Πί® Τ.·^ ’xz.exi. νκώ 3.κ(Πω > ιφ y yj? 6^$ 
τό καλόν καί είς τήν άρετήν.

ΔιΊ τής μελέτης του δέ άπέκτη- 
σε καί άρκετάς γνώσεις δγιεινής 
καί θεραπευτικής, ώστε καί άπό 
τής άπόψεως αύτής έφαίνετο χρή
σιμος, δεδομένου δτι είς τάς άρ- 
χάς τού σταδίου του δέν δπήρχον 
είς τδ Λιβίσι Ιατροί Ιπιστήμονες 
άλλά μόνον έμπειρικοί.

’Εκείνο δμως, τό όποιον είναι 
άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεω;, είναι 
ή δβησις, τήν όποιαν έδωσεν είς 
τήν έγγραφήν και φοίτησιν τών 
θηλέων είς τά σχολεία προηγου
μένως τά γράμματα έθεωροϋντο 
χρήσιμα μόνον διά τά αγόρια. 'Ο
ΗΙΠΗΐηθΙΙΙΙΙ»ΠθΗΙΙ1ΙίΙίθΙίΗίΙΐ!ΗΗΠΙΡΙ1ΙΙΙΗΙΗ1ΗίΙΙΙΙΙΠΙίΗ!ΙθΡθΙΙ|ί1ΙΠΙΙΝΐίυ1ί.ΙΗίΙί|ΐ:ί ιΙΐ:;ΐίΐηιηίθϋ':||.<ι!|.ΐ|ι ΙΡΙΙΙΜίΙ ι ω'Υΐ

Χαρακτηριστική φωτογραφία Μακρηνών μβ τάς ενδυμασίας της β,τοχής 
κατά τί» έτος 1910. ("Ορθιοι β| αριστερών Παύλος Σταματιάΐης, δίκη-· 
γάρος, κβΐ Δέσποινα Ιακώβου. Καθήμενοι Πανδώρα ’Ιωσήφ Χαριτωνί— 

δου καί Βασίλειος 'Ιακώβου (Κάτοικος).

Τοΰ κ. Αύγερινοϋ Ϊΐανηγώρΐ|

Μουσαίος διέλυσε μέ τούς 
καί τήν πειθώ τήν πλάνην καί ήρ- 
χισεν ή φοΠησις καί τών 
τσιών, έστειλε δέ καί τάς δυο θυ
γατέρας του Δέσποιναν καί Ειρή
νην δι’ άνωτέρας σπουδάς- καί 1- 
τσι, δταν παρουσιάσθη ή πρώτη 
έντοπία διδασκάλισσα Ασπασία 
Σταμίίΐάδου, ή κατόπιν σάζόςος 
Σταύρου KoutouniSou, ή φοίτη- 
αις τών θηλέων προσέλαβεν εύρειί- 
αν έκτασιν διά νά ίσοφαριση σχε
δόν είς-τούς μετά τόν Μουσαίον 
χρόνους μέ τήν τοιαύτην τών ί;ρ· 
ρένων.

Βεβαίως μόρφωσιν ειδικήν διί 
τό έπάγγελμα δέν είχεν άλλά ιήν 
ίλλειψιν τςώνφ άνεπλήρωνεν δ 
ζήλος καί ή άφοσίωσις εις τά Αρ
γόν * άλλά καί δέν άιτέφυγε νά ό- 
μολογήση τήν ίλλειψίν του, ώ;» 
άπεφοίτησεν άπά τό Διδασκαλείων 
Αθηνών δ Γεώργιος Τσακκίρης —- 
δ μετονομαστείς μετά τήν χειρο- 
τονίαν του ΙΙαπα - Γρηγόριος — δ 
πρώτος μέ ειδικήν διά τό διδα
σκαλικόν έπάγγελμα μόρφωσιν, δ
ταν ουτος άνέλαβε καθήκοντα ϊΐι- 
δαόκάλου, δ Μουσαίος παρηκοΛσό- 
θησε τήν S-δασκαλίαν του, είδε 
τήν μεθοδικότητα μέτήν δποίοιν 
έδίδασκεν έν άντιθέσει πρός τόν 
ίδικόν του έμπειρικόν τρόπον καί 
άνεφώνησ^ν : «Είδομεν τδ φώς !»

Τοιαύτην είχε μετριοφροσύνην I
Τά άποτελέσματα τής δράσεως 

τοΟ Μουσαίου δέν έβράδυναν νά 
φανούν. ’Εκτός τών ίδικών τιυ 
τέκνων χΜ υίοί χαΐ θυγατέρες εό-

α·:χί χ Ά r^.T-.xyr ■
νωτέρας σπουδάς, ιδίως είς Αθή
νας, δπου ποτιζόμενοι μέ τ-i νά
ματα τοΟ πατριωτισμού μετέφε - 
ρον τήν φλόγα καί ίθέρμαινον νδ 
αισθήματα τών συμπολιτών των, 
Ήρχισεν έντονος έκπαιδευτική 
κίνησες, ή όποια έντάς <δλ£γον μι:· 
τεβλήθη είς πραγματικόν οίστρον 
πρός σπουδάς. ’Ιατροί, δικηγόροι, 
διδάσκαλοι καί πολλοί τελειόφοι
τοι Γυμνασίων, άπετέλεσαν στο
λίδια τής κοινωνίας Μάκρης καί 
Λιβισίου καί προσέδωσαν είς τά;; 
δυο αύιάς Κοινότητας δψ’,ν κυφέ- 
Λης πνευματικής.

(Συνέχεια ®1ς την 3ην Σελίδα)

π.Ά στ.£>ν»·νγν<>τΗ.*.4νη-ιΛ
Προχωρώντας δεξιά τοϋΦούρ1 

ναρηείναιή 'Αγία Παρασκευή. 
Λίγο πιο πέρα άριστερά είναι δ 
“Αγιος- "Ιωάννης και άμ,έο®; τό 
Κάτω Σχολείο. Στρίβοντας άρι
στερά βλέπομε τό χάνι, πάλι ϊ 
σια αριστερά φθάναμε στήν Κά
τω Παναγιά και συνέχεια στ<> 
Νεκροταφείο τής Κάτω Γειτο-

Ό εκλεκτός συνεργάτης μας 
κ. ’Άγγελος Γρ. Τσακίρης

νιας, τήν Παναγιά τοϋ ΙΙυρί- 
του. Άπό τήν Καμάρα ό δρό
μος ανηφορικός μας φέρνει στήν 
κεντρική πλατεία, τόν Στούμ
πον. Γύρω είναι δλο καφενεία 
και καταστήματα. ’Από τήν 
πλατεία μπαίνομε στον μεγάλο- 
πρεπή ναό τών Ταξιαρχών. ’Έ
χει μεγάλο προα-ύΐμο ποΰ ήταν 
άλλοτε νεκροταφειον, στό ό
ποιο έφάασαντούς προύχοντας. 
Στήν είσοδο τοϋ προαυλίου εί
ναι τό κωδωνοστάσιο.Στον Ναο- 
θηκα υπάρχει τάψος κτιστός βα
θύς πού έθαβαν μόνον τους ιε
ρείς Μαθημένους σέ πολυθρόνα, 
μέ τά ιερατικά τους άμφια.

Κατηφορίζοντας πρός τόΧάνι 
αριστερά είναι το ’Αλαμά καί 
έν συνεχεία μετά στροφήν συναν- 
τώμεν τόν "Αγιον Γεώργιον, 
"Ανωθεν τοΰ Ναοΰ αρχίζει τό 
Κάστρο ποΰ φαίνονται μερικά 
χτίσματα αμέσως. Λίγο δεξιά
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HE* ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΣ III ihH
Άπό τής 9-3-1958 άνέλαβε 

καθήκοντα έν Νέφ Μάκρη ή 
νέα 'Εκκλησιαστική Έπιτροπή 
άποτελούμενη άπό τούς :

'Ιερέα Ν. Ζέρβαν, πρόεδρον, 
Β. Κάλλιαν αντιπρόεδρον, Ν. 
Καραγεωργίου Ταμίαν, Ίωάν- 
νην Σέργη Γραμματέα καϊ Σάβ
βαν Τσιλάβη. Πρώτιστον έργον 
τής Έπιτροπή; ώ; πληροφορού- 
μεθα θά είναι ή άνέγερσις με
γάλου 'Ιερού Ναόν.

■ ϊ .|>.ιμ Ρ iMMlWfflPhWIbWraffihMlWir WII'I ΙΗΐ'ΙΙ-ΐΒίΊΝΠ,ΊΐμφίιΠΙΐπΐΗ ill ;1! ·ιιφ WWlIWilpdimh.lW
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Ή αϊτησις περί χορηγήσεως 
άδέίας διά τήν έκδοσιν τής «Μά
κρης» ύπεβλήβη βΐς τάι 
κεμβρίου 1956 ύπό τοϋ Διευθυν- 
τοϋ κ. Άντ. *1. Πετρόγλου διότι 
τότε ό Σύλλογός, μας δέν είχε Α
κόμη δικαστικώς άναγνωρισθή 
ώς σωματεΐον νομίμως ύφιστά- 
μενον. Ή άδεια ΰπό τοΰ 'Υπουρ
γείου Προεδρίας τής Κυβερνήσε- 
ως έχορηγήθη είς τόν κ. Άντών. 
Πετρόγλου είς τάς 23 ’Απριλίου 
1957, Έν τφ μεταξύ άπό 20 Μαρ
τίου 1957 4 Σύλλογός μας έγγρα- 
φείς είς τά βιβλία σωματείων 
τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών είχεν 
άναγνωρισθή έπισήμως ώς νομι
κόν πρόσωπον. Ό κ. Άντ. I. Πε
τρόγλου ευθύς ' μετά τήν λήψιν 
τής άδείας ήτοι τήν 25 ’Απριλίου 
1957 άπηύθυνε έπιστολήν είς τό 
Διοικ. Συμβούλιου τοϋ Συλλόγου 
«Ις ήν άνέφερεν δτι παραδίδει ά- 
μέσως τήν διαχείρισιν τής «Μά
κρης» είς τόν Σύλλογον καί έζή- 
τει νά άναλάβη δ Σύλλογος διά 
λογαριασμόν του τήν έκδοσιν τής 
«Μάκρης» καί νά διορισθή Συντα
κτική Επιτροπή. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον διά τής ΰπ’ άριθμ. 
5J25-4-1957 πράξεώς του άπεδέ- 
χθη τήν προσφοράν ταύτην, άνέ- 
λαβε δέ διά λογαριασμόν του τήν 
έκδοσιν τής «Μάκρης» καί ώρισεν 
δτι τήν Συντακτικήν ’Επιτροπήν 
αύτής βά άποτελεϊ τό έκάστοτε 
Διοικ. Συμβούλιον τοϋ Συλλό
γου. Έκτοτε αί δαπάναι τής έκ- 
δόσεως, καί τά έσοδα τής έφημε- 
ρίδος καταβάλλονται ή είσπράτ- 
τονται ύπό τοϋ Συλλόγου δι’ ή- 
ριθμημένων, ^σφραγισμένων καί 
υπογεγραμμένων άποδείξεων τοΰ 
Ταμίου τοϋ Συλλόγου δπως γνω- 
ρίζουσιν άπαντες οί καταβάλλον- 
τες τάς συνδρομάς των συμπολΐ- , 
ται. Ταϋτα διά τήν Ιστορίαν.

ς > MEPOS ΔΕΚΑΤΟ» ΤΡΙΤΟΚ

; Δημογεροντία — Κοινοτικά! άρχαΐ Μάκρης — ’Επιστήμονες . 
' ’ - ' - έθνικώς καί κοινωφελώς δράσαντες. '

Τοΰ κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Καί δλα αοτα υπήρξαν καρποί 
τοΟ έργου τοΟ Αειμνήστου ίντί- 
μού διδασκάλου. Έδημιουργήθη 
■οδτω μία παράδοση, ή δποία συ- 
νεχίσθη καί συνεχίζεται καί μετά 
τήν αναγκαστικήν είς τήν ίλεο- 

■βέραν Ελλάδα μετανάστευσιν 
Μακρηνών καί Λιβισιανών, δπου 
{ΐέ δπερηφάνειαν άληβινήν βλέπει 
πας έκείθεν καταγόμενος τέκνα 
προερχόμενα άπό οίκογενείας όχι 
Απλώς μή εδπόρους, άλλά πτω- 
χάς νά διαπρέπουν ώς έπιστήμο- 
νες καί μορφωμένοι έπαγγελμα- 
τ£«ι.

ΙΙροσέτι δ Μουσαίος ένέπνεε 
σεβασμόν καϊ ήσκει μεγάλην έ- 
πιρροήν έπΐ τοΟ έτέρου τέκνου τοΟ 
Λιβισίου καϊ μαθητοΟ του Νικο
λάου Λουϊζίδου, δ όποιος παρο- 
τρυνόμενος δπ* έκεΐνου, διέθετε 
τόν πλοΟτον αύτοθ είς ευεργεσίας, 
άνεγείρας σχολεία, δδραγωγεΐα, 
προικοδοτήσας όρφανά καί σπου- 
§άσας τέκνα πτωχών οικογενειών.

Οί κάτοικοι του Λιβισίου έκδη- 
λοΟντες τό μέγεθος τής είς αδτον 
δφειλομ,ένης ευγνωμοσύνης, δταν 
τώ 1890 άπεβίωσεν είς Μάκρην, 
δπου άποσυρθεϊς άπό τήν ύπηρε 
σΐιχν διέμενε πλησίον τών υί©ν 
του, άτχήντησαν καϊ Ιπετυχον νά 
ταφή είς τδ Λιβίσι. Κατήλθον οί 
μαβηταί του είς Μάκρην καϊ Ελ
λείψει άλλου μέσου μετέφεραν τήν 
σορόν Ιπί τών ώμων των. Οί κά
τοικοι τοΟ Λιβισίου έξήλθον δλοι 
τής πόλεως είς θέσιν «Τρία Κα- 
βίκια» — ήμην τότε 10 έτίδν καί 
μετέσχον τής πομπής — καϊ συ- 
νώδευσαν τδν νεκρόν μέχρι τοϋ 
ναοΰ τών Ταξιαρχών' τιμής δέ 8- 
νεκεν έτάφη εις χωριστήν θέσιν 
είς τό προοώλφγ τοΟ voccC είς δέ 
τήν πλάνα τοΟ τάφου του έχα- 
ρίχθη τό έξης έπιτυμβιον :

«’Ενταύθα Αναπαύεται τό τής πα- 
τρίδος κλέος

»4 γηραιός διδάσκαλος δ Μιχαήλ 
Μουσαίος !»

Καί δταν βραδύτερου μετεφέρ- 
ηη τό νεκροταφεΐον άπό τδν πε

ρίβολον xoS'-NxqQ,; ό-τί 
Μουσαίου διβτηρήθη έκεί.

Τοιοϋτος δπήρξεν δ Μιχαήλ 
Μουσαίος- διάνοια Ιξαιρετική. φι- 
λομάθεια άμετρος, άγάπη πρός 
τήν πατρίδα καϊ τούς συμπολίτας 
του, άφοσίασις είς τδ καθήκον, 
έπΐ πλέον χαρακτήρ ηβικός, ά- 
νώτερος χρημάτων, μετριόφρων, 
Ιτι δε πατήρ φιλόστοργος καϊ 
οικογενειάρχης ύποδειγματικός.

Άναμφιβόλως έάν Ιζη είς άλ
λην έποχήν καϊ δπα Άλχς συν- 
θήκας, θά κατετάσσετο μεταξύ 
τών διδασκάλων τοΟ Γένου;. Διά 
τού; συμπολίτας του δμω; τοιοϋ- 
τος υπήρξε καϊ πρέπει νά θεω- 
ρήται.

Διά τήν Μάκρην καί τδ Λιβίσι 
είναι τό άστρον, τό όποϊον Ιφτρε 
τό φώς καί ήνοιξε τόν δρόμον 
πρδς τούς λαμπρούς βρίζοντας 
τής πνευματικής προόδου, συνε- 
χισταϊ δϊ τής δράσεώς του ήχο- 
λούθησαν οί διαδεχθέντες αδτδν 
είς τήν πνευματικήν προαγωγήν 
τών δύο έκείνων Κοινοτήτων τής 
Αυκίας.

Αύγερινός. Πανηγύρης

Έπαργυρωτήριον 
Κρυστάλλων '

ΦΏΤΗ ΦΟΥΝΤΗ - Π. ΠΛΟΥΜΑΤΟΥ 
"Οδός Τάχη 5 — Άθήναι 
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Επαργυρώνονται παντός ■ 
είδους Καθρέπται

Το Δικηγορικόν Γραφεϊον

ΑΝΤΩΝΙΟΥ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Μετεφέρθη Σανταρόζα 3
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(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)
1) Ό Βασίλειος Κ. Σαρά

φης δ πρώτος επιστήμων ιατρός 
(έν Αεβησίφ τφ 1875 και πρώτος 
έοιοΰτος έν Μάκρη από τοϋ 
188ό. Ήτο 'καλός επιστήμων 
καί καλός πατριώτης. Δέν ήοέ- 
σκέτο' είς τάς εϊτιδείξεις-'λόγων, 
άλλ* εις έτίδειξιν έργων. Ουδέ- 
να έλύπησε καί τούς πάντα; ηύ- 
χαρίστει, προθυμώτάτο; και ευ
εργετικότατος. ΕΙς τά κοινά 
δέν άνεμειγνύετο,άλλά τάς σύμ
βουλός κα'ι υπηρεσίας του, εις 
κάθε σοβαρόν κοινοτικόν και ε
θνικόν ζήτημα πάντοτε έζήτουν 
και. έλάμβανον ΰπ’ δψει. "Ολοι 
τον έσέβονεο, οί δέ Τούρκοι τόν 
είχον έν μεγάλη ΰπολήψει καί 
ιιμ.ϊμ

Τήν επιβολήν του ταύτην 
Λολλάκις ενήσκησε πρός λύσιν 
διαφορών καί τό συμφέρον πολ- 
λώ>ν πατριωτών. Τήν ιατρείαν 
δέν ένήό,ει ώς επάγγελμα, άλ
λά καλούμενος προσέφερε τά φώ
τα του. Κατά τόν μεγάλοι» πό
λεμον είργάσθη είς Σμύρνην ώς 
άστυΐατρος, διατηρήσας τήν θέ- 
σιν ταύτην εις τήν ελληνικήν 
κατοχήν. Μετά τήν καταστρο· 
φήν τήν Μικρασιατικήν μετέβη 
εις Άλεξάντρειαν μετά τοϋ υίοΰ 
του Μιχαήλ, ιατρού, οπού κατά 
τό .1932 άπέθανε πλήρης ήμε
ρων.

2) Βασίλειος I. Σαράφης; 
(1853 —1914) ’Ιατρός, άναμει- 
χθείς ενεργώ; εις τά κοινά καί 
άποβάς ή ψυχή και δ νοϋς τών 
κοινοτήτων Μάκρης—Λεβησίου. 
Άπό τοϋ 1.883 οπότε έλαβε τό 
δίπλωμα και έγκατεστάθη ια
τρός τό πρώτον Λεβησίου μέχρι 
τοϋ 1900 οπότε κατήλθεν είς 
Μάκρην ω; ιατρός καί μέχρι 
τοϋ θανάτου έπισυμβάντο; τφ 
1914 εχρηιιάτισβ Γραμμ,ατεύς ■ 
τών Κοινοτικών Σωματείων Μά- ‘ 
κρης—Λεβησίου.Έξετιμάτο καί 
ήγαπατο πολύ ΰπό τών πατριω
τών ώ; άξιοσέβαστος επιστήμων 
αφιέρωσα; εαυτόν είς τήν υπη
ρεσίαν τής πατρίδος. (Περισσό
τερα; λεπτομερεία; είς τό περί 
Λεβησίου κεφάλαιόν μας).

'3)· ’Απόστολος Γαρυφάλ
λου, (1861-1944) °Ιατρός μέ 
σπουδάς εις τό Μομπελιέ καί 
Παρισίους. Ένήσκησε τήν Ια
τρείαν εις Μάκρην άπό τοΰ 
1888 μέχρι τοϋ 1914 κυρίως ώς 
Δημαρχιακός ιατρός. Διετέλεσεν 
oka τα έτη τή; έν Μάκρη δρά- 
σεώς του -’Έφορος τών Σχολεί
ων, συμβαλών είς τήν πρόοδον 
των. Κατά αυτόν μεγάλον πό
λεμον διωχθείς υπό τών Τούρ
κων κατόρθωσε νά διαφυγή είς 
'Ελλάδα δπου καί άπέθανεν τώ 
1943.

Λείος Μουσαίος, 18 - 
66—1932) ’Ιατρός, υπήρξε με
γάλης ολκής πατριώτη;, ΰπηρε- 
τήβας τήν Μ. ’Ιδέαν άπό ττμ 
Αρχής τή; ιατρικής» του στα
διοδρομίας εις Μάκρην, άπό τοϋ 
1889 μέχρι τοϋ θανάτου του 
1930 έπισυμβάντος εις Αθή
νας. ’Έπεσε ώς πιστός στρατιώ
της εις τάς εθνικά; επάλξεις δ- 
λως άφο>σιωμένος εις τήν Πα
τρίδα και τά πάντα ε’ις αυτήν 
θυσιάσας. Ή πατριοπική ψυχή 
τοΰ Μουσαίου περιελάμβανε πέ
ρα ώς πέρα τήν γλυκεία μορφή 
της μάνας Ελλάδος. Τήν έλά- 
τρευεν ώςθεάν καί δέν έπέτρεπεν 
εϊ,ς ξένον ν’ άσεβήση κατ’ αύ

τής. Εις τινα διασκέδασιν. 
Τούρκο; αξιωματικό; τόλμη
σα; νά βωμολαχήση κατά τής 
'Ελλάδος, έδέχθη ήχηρότατον 
ράπισμα, διασεϊσαντι τούς δ- 
δόντας του, άπό τόν γίγαντα 
εις σωματικήν ρώμην και ιρρό- 
νηιία Ιατρόν Μώυσαϊον' πρός 
κατάπληξιν τών παρατυχόντων 
Τούρκων βαθμούχων μέ τάς ύ 
βριστικάς λέξεις : «Βρε μεζέρ - 
ντάσι (πέτρα τοϋ νεκροταφείου) 
πώ; έτόλμησες νά κίνηση; τήν 
βρωμερόν γλφιβαν σου γιά μ·.ά 
Ελλάδα, που σέβεται δ κόσμος».' 
Ή ευθιξία τοΰ Μουσαίου δέν 
ύπελόγιζε κινδύνους καί συνέ
πειας. ’Έδωσε μάθημα εύπρε- 
πείας είς τόν υβριστήν και τόν 
ύπεχρέωσε νά ζητήση και συγ
γνώμην. Ό Μουσαίο; είχεν έ- 
πιβληθή λόγορ τοϋ επαγγέλμα
τος του είς τούς ιθύνοντας Τούρ 
κους, οϊ οποίοι έδικαιολόγησαν 
τήν στάσιν τοϋ Μουσαίου καί 
τόν συνέχαιραν τήν έπομένην 
διά τόν ανδρισμόν του. Οί Τούρ
κοι έσέβοντο τά Λαληκάρια καί 
μάλιστα τής επιβολής καί εξωτε
ρική; έμφανίσεως τοϋ Μουσαί
ου. Ένήσκει μεγάλην έπιρροήν 
είς τό ζεύγος των Μ. Ευεργε
τών καί αυτόν είχον σύμβουλον 
καί οδηγόν. Έπεδίωκε νά έπι- 
βάλλη τάς ιδέας του είτε διά 
τής πειθοϋς, είτε διά τής βίας. 
”Ητό Ιπίμάΐν είς τάς' απόψεις 
του,μή ΰποχωρών πρό τής ορ
θότερα; γνώμης. Τόν ήκουσα 
νά λέγη «έχει; δίκηο, άλλά δέν 
μέ πείθεις». 'Ω; ιατρός ήτο φι
λότιμος καί συγχρονισμένος, με
ταβαίνουν συχνά είς Παρισιού;, 
διά νά παρακολουθή τήν έξέλι- 
ξιν καί προόδους τής ιατρικής. 
Διά τούτο ώ; ιατρός προετιμα- 
το εις τάς δύο κοινότητας. ’Έ
καμε σοβαράς ανακοινώσεις επί 
τών ελωδών πυρετών ε’ις τό κα 
τά τό 1906 Πανελλήνιον εν Ά
θήναις ιατρικόν συνέδρων καί 
τό φάρμακόν του άντιπλασμω- 
δίνη η Μουσαίνη, ή to αποτε
λεσματικόν κατά τοϋ πλαμωδί- 
ου λαβεράν. Ώ; ιατρός ήθελε 
νά πληρώνεται άπό τούς πλου
σίους γενναία, άπό τούς πτω
χούς έδέχετο δ,τι- τοΰ έδιδαν, 
καί τούς απόρου; ■ δωρεάν, 'Ω; 
πατήρ εθλίβη καί έδοκιμάσθη 
άπό τόν άνηλεή χάρο. Καί ώ; 
αδελφός στοργικός καί συναντι- 
λήπτωρ.

Κατά τό 1909 έγκατεστάθη 
είς Σμύρνην καί έπέδει,ξεν άλ- 
τρουϊσμόν καί ριψοκίνδυνον <1- 
®υνή8η κατά τήν επιδημίαν τή; 
χολέρας τοΰ 1913 είς Σμύρνην.

Τφ Ϊ919 έλαβε μέρος είς τήν 
αποστολήν βοηθειών διά Λε- 
βήσιον—Μάκρην. οπότε άφήρε- 
σαν οί Ιταλοί άπό τήν βαλίτσα 
του τό Δημοψήφισμα των Μα
κρηνών πρός τήν Διάσκεψιν τών 
Παρισίων, ζητούντων νά συμ- 
περιληφθή καί ή περιφέρεια 
Μάκρης είς τήν αύτονομουμέ- 
νην περιοχήν τής Σμύρνης. Τό 
έγγραφον παρέδωκαν οί' ’Ιτα
λοί είς τάς Τουρκικά; Άρχάς 
αί όποϊαι προέβησαν ε’ις συλλή
ψεις τών ΰπογραψτιντών καί 
παντοίας διώξεις. Δέν χωρεΐ 
υπόνοια καί καχυποψία, διότι 
πρόκειται περί τοϋ Μουσαίου, 

ανώτερου πόσης ΰπονοίας.
Τό λάθος δμως έξέθηκε τούς 

πατριώτας μας είς διώξεις. Τό 
κϋμα τής Μικρασιατικής κατα
στροφής τδν έρριψεν είς Άθή-.

να;, δπου συνέβαλε μετά πολ
λών άλλων συμπολιτών είς τήν ι 
γεωργικήν άτοκατάστασιν των 
Μάκρηνολέβησανών. Οί πατριώ 
ται τόν ΰπερηγάπών ζώντα, δέν 
θά παυσουν δέ νά περιβάλλουν- ξ 
τήν μνήιΐην του μέ σεβασμόν 
καί τήν προσήκουσαν τιμήν.

παδουλής ίίχτρός, γόνος τής 
πολυκλάδου οικογένειας Παπα- 
δούλη, ή δ.τοία έθεράπευσε τά 
γράμματα. Άψοϋ είρφάσθη άκό 
του 1910—-1913 ίατρο; εν Μά
κρη, έφορος τών Σχολείων έ«ι. 
διετίαν εγκατεστάθη ε’ις Ρόδον 
δπου ειργάσθη έπ* αρκετά ετη 
έβημειώοε άξιομνημόνευτον δρίϊ 
σιν. ' ,

6) Αντώνιο.- ΓΙτπαθανα- 
σίου (1885 γεννηθείς) Μός 
καλλιφωνοτάτοϋ καί σεμνό» ίε~ 
ρέω; ’Αθανασίου άφομ έτελείω-, 
βε τά σχολεία τής πατρίδος του 
Λεβησίου τφ 1898 κατήλθεν είς 
Μάκρην ώ; βοηθός τοΰ φαρμα
κείου τοϋ γαμβρού του Βασιλ. . 
Μουσαίου ιατρού. Μετά πεντα
ετή υπηρεσίαν μετέβη είς Κων-' 
σταντινούπολιν, δπου εσπούδα- . 
σεν εί; τήν Τουρκικήν Φαρμα
κευτικήν Σχολήν, τυχών τοϋ δι
πλώματος τοΰ Φαρμακοποιού 
μέ άριστα, εργασθεις εις Μά
κρην μέχρι τής Μικρασιατικής 
καταστροφής προσέφυγεν είς Ά · 
θήναΐς) δΐΐοίΡ είς'* Ν.' Σμύρνήν 
έχει άξιόλογον Ιδιόκτητον Φαρ- 
μακεϊον, συνεργαζόμενος μετά 
τών δύο υιών του Αθανασίου 
καϊ Γεωργίου.

7) Χατζηγιάννης Κωνστα- 
ντινΕδης (1862-1942) δικηγό
ρος, σπουδάσας τήν νομικήν εις 
Μομπελιέ καί Παρισιού; καί 
ένασκήσας τήν δικηγορίαν έν 
Μάκρη άπό τοϋ 1888 μέχρι τοϋ ■ 
1922, εν ή διεκρίθη διά τό φι- 
λοδίκαιόν του. Δέν άνελάμβα- 
νεν υποθέσεις, εις άς διέβλεπε 
κατάφορον τήν αδικίαν και προ 
σεπάθει νά συμβιβάζη τούς δια- 
δίκους. ’Tito μειλίχιος, γλυκύς 
καί προσηνέστατος, Ή εξωτερι
κή του έμφάνισις ήτοι ή Ιδέα 
τοΰ σώματος, ως έλεγαν οί αρ
χαίοι, επέβαλλε τδν σεβασμόν. 
Δέν υπήρχε πράγματι Μακρη- 
νολεβησιανός νά μή άγαπμ και 
σέβεται τδν ευπαρουσίαστου και 
συνετόν πατριώτην, ή δέ πατρίς 
εκτιμώσα αυτόν τδν άνύψωσεν 
είς δλα τά αξιώματα.Άνεδείχθη 
Δήμαρχος Μάκρης καί επί τών 
ήμερων του εσημειώθη εντονα)- 
τέρα προσπάθεια πρός κάλυψιν 
τών ελών, δενδροφυτείαν οδών 
και πλατειών. Είχεν επίκουρον 
καί συμπαραστάτην είς τό <ρι~ 
λόδημον ενδιαφέρον του υπέρ 
της προαγωγής τής Μάκρης είς 
πόλιν υγιεινήν και πολιτισμένη» 
τόν φίλον καί συσπουδαστήν 
του,τόν Διοικητήν ΜάκρηςΚιεμα 
λή-βέην, μέ τήν ΰποστήριξιν 
τοΰ οποίου πολλά βπένυχεν. Έ- 
ξελέγη Δικαστικός πάρεδρος υ
πό τών Μουχτάρηδων τοΰ κα-· 
ζα καί επί τών ήμερων του διε- 
τάχθη ή σύλληψις καί φυλάκι- 
βις τοΰ Μ. Ευεργέτου Αεβησί- 
ου — Μάκρης Χατζηνικολ ά ο υ 
Λουϊζίδου επί tfj σοβαρά κατη
γορία δτι ύβρισε» τδν Προφήτην 
και τόν Σουλτάναν. Τούτον ει
δοποίησε καταλλήλως, δτι έςε- 
δόθη ένταλμα προφυλακίσει»; 
του, καί έδωκεν είς αυτόν και-

(Συνέχεια είς τήν 4ητ» Σελίδα)
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Η ΔΩΡΕΑ TOV ΑΛΚ. ΜΡΑΦΗ
ΒΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ.ΟΙΚΟΠΕΔΟ?

ΜΙΑ ίΤΓΕΙΒΣ Α1ΡΕΑ 
WHUIHIWΙΝΜ HMUTOTAA

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΎ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν εύχα- 
ρίστως τήν κατωτέρω άπάντησψ τοδ 
Δημάρχου ’Αθηναίων.

; tip&c ·
Τόν Σύλλογον τών 'Απανταχού 
«ΑΚΡΗΜΟΝ ΚΑΪ ΛΙΒΗΣΙΑΝΩΝ 

«Η ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ» " '
. ' ΈντΛβδι .
"Εχομεν φήν τιμήν, άπαντών- 

28-2-58 ύμ^τίροβ 
ίγγράιρου, <ν σχέσει πρός τήν ά- 
νέγερσιν Λαϊκών Λουτρών διά τοΰ 
ltd τοΰτφ καταλειφθέντος κλη
ροδοτήματος τοΰ Αειμνήστου ’ Αλ
κιβιάδη Σεράφη, νά γνωρίσωμεν 
δμΐν, βτιάποτελεΐ διαρκή προσω
πικήν μέριμναν ήμών, ή πραγμα- 
τοποίησις τοΰ άνω κόινοφελοΰς 

( σκοποΰ.
Έλπίζομεν 81 βασίμως, δτι 

προσεχώς θέλει έξασίραλισθεϊ δ 
ΙίϊΙ τούτη» κατάλληλος χώρος έλ- 
λείψει τοϋ όποίου, μέχρι σήμερον 
έπεβραδύνθη ή άνέγερσις 
Λουτρών.

' *0 Δήμαρχος
καί κατ’ έντολήν

*Ό Γενικός Γραμματείς 
ΧΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΥ

Έν πρώτοις παρατηροϋμεν ί'Π 6 , 
μακαρίτης συμπολίτης μας δέν όνομά- . 
ζετο Σεράφης, άλλά Σαράφης κεχταγό- , 
μένος ίκ τής πατριαρχικής οίκογενείας . 
των Σαράφηδων. Κατά συνέπειαν, ό ; 
Δήμος ’Αθηναίων, έχει ύποχρέωσιν νά . 
διόρθωση τό άνομα τοΰ συμπολίτου 
μας είς τό ορθόν.

Έκ δευτέρου μδς προξενεί κατάπλη
ξη» πώς έπί ολόκληρον 20ετίαν σχε
δόν δέν κατκρθώθη νά εΰρεθή.., οϊκό- 
ττεδον δι’ ίνα τόσο μέχα Καί κοινω
φελές έργον. Άάφσλώς αύτή ή άδρά- 

: Wle δέν είναι πρός τιμήν . τών Αρμό 
Βίων. _ '

Έκ τρίτου, ύπενθυμίζομέν έίς τόν κ, 
Δήμαρχον, άτι sis τάς 20-4-56 ή έ- 
φημερΐς «’Αθηναϊκή», έφερεν &ς τετε- = 
λεσμένον τϋν Ivtos όλγγων μηνδν κα- , 
τασκενήν των ά.οντρίΐν Ιπϊ τής Λεω
φόρον ’Αλεξάνδρας. Καί έρωτώμεν: 
Τί ίμεσολάβησε διά νά ματάιωθή ού- 

. ο τή ή ίνίργεια ; :
Ιδού τί ίγραφε τότε ή «Αθηναϊ

κή» : . ι

ΑΘΗΝΑ σέ λίγους μήνες, ί- . 
σως καί έντός τοΰ Ετους, θά άποκτή- 
ση τό πρώτο πλήρες^ συγχρονισμένο 
συγκρότημα δημοτικών λουτρών καί 
τήν πρώτη χειμερινή πισίνα της. Έπί · 
τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας καί άκρι- 

; βέός δίπλα στό πάρκο τοϋ Πεδίου τοϋ 
Άρεως, στό γήπεδο τοϋ σημερινού 
Νοσοκομείου Κτηνών, θά κτισθή ένα 
μοντέρνο καί καλλιμάρμαρο κτίριο, 
στό όποϊο οί Άθηνοΐοι θά βρίσκουν, 
χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς νά πληρώ
νουν οϋτε μία δραχμή ζεστό νερό γιά 
να πΜΛΛν καί πισίνα γιά νά κολυμ- 
βήσονν.

Τό σπουδαίο αύτό έργο θά γίνη χά
ρις στή γενναιοδωρία τοΰ όμογενοϋς 
έξ ’Αμερικής καί καταγομένου άπό τήν 
Μάκρη τής Μ. Ασίας ’Αλκιβιάδη Σε- 
ράφη, δ όποιος άφησε γι’ αύτό τό 
σκοπό οπό Δήμο ’Αθηναίων περί τίς 
250.000 δολλάρια σέ χαρτονομίσματα 
κσί μετοχές στίς διάφορες Τράπεζες 
τής Εύρώπης καί κυρίως στίς Τράπε
ζες τοϋ Μόντε Κάρλο.

Καθώς προβλέπει τό προσχέδιο,, 
πού ίχει έκπονήσει ή άρχιτεκτονική υ
πηρεσία τοϋ Δήμου, τής όποίας προ- 
ϊσταται ί> μηχανικός κ. Άλ. Μεταξας, 
τά νέα λουτρά θά είναι μοναδικά στά 
είδος τους γιά τήν Ελλάδα, τόσο 4ττί> 
άπόψεως πληρότητας καί τελειότητας 
τών μέσων, οσο’καί άπό άπόψεως αι
σθητικής. Τό δλο κτιριακό συγκρότη
μα θά καταλαμβάνη έκτασι 2.000 τε
τραγωνικών μέτρων καί θά είναι μάλ
λον χαμηλό καί άπλδ στή γραμμή 
του.

’Αριστερά καί δ<Λ τής είσόδου θα 
υπάρχουν δύο πτέρυγες σέ σχήμα Τ 
μέ 40 ντους καί 20 λουτήρες καθαριό
τητας. Στό συνεχόμενο κυρίως κτίριο 
θά ΰπάρχη μεγάλη πισίνα κολυμβή 
σεως μήκους 33 καί πλάτους 12 μέ
τρων, στά πλευρά δέ τής πισίνας θά 
ύπάρχουν 80 άποδυτήρια καί 25 λον- 
τήρϊς γιά Ιαματικά λουτρά.

ΟΙ Εγκαταστάσεις τών λουτρών θά 
είναι πλήρεις καί άπολύτωί συγχρο
νισμένες. ΕΙδικοί μεγάλοι κλίβανοι, πού 
θά πσραγγελθοϋν στό Εξωτερικό, θα 
τροφοδοτούν μέ ζεστό νερό τόσο τά 
ντους καί τούς λουτήρες, όσο καί τήν 
πισίνα μέ εύμεταχείριστα δέ όργανα 
θά ρυθμίζεται τό ύψος τής θερμότη
τας τοϋ δδατος. Τό σύστημα άποχε- 
τεύσεων θά είναι έπίσης άττολύτ«$ 
συγχρονισμένο, τό δέ νερό τής ,πισί- 
νας θά άνανεοϋται συνεχώς καίή,θερ-

των

Έλάβομεν καί εύχαρίστως δημοσι
εύομε» τήν κάτωθι διαστολήν :

• ή" πΡ
Τά Διοικητικόν Συμβούλιον

■ τοΰ Συλλάγβν ή ' ■ 
; ; ;ί· · «ί ΤΕΛΜΗΣΣ0Σ» ί 1'

. ' / Ά β ή Μ d I

ΈπιΟυμόΰντεξ νά συμβάλωμευ 
I καί νά ένισχύσωμεν κατά δύνα- 
μιν, τάς άόχνους προσπαθείας τοΰ 
Συλλόγου διά τήν ίπίτευξιν τοϋ 
Ιερού . σκοπρΰ τής συνενώσεως 
τών Απανταχού Μακρηνών—Ληί 
βισιανών, προσφέρομεν είς τό 
Φιλανθρωπικόν Τμήμα τού Συλ
λόγου, δύο «κάρτας» αί όποΐαι θά 
Ισχύουν διά τήν δωρεάν φοί- 
τησιν δύο άπόρων μαθητών συμ
πατριωτών μας καί κατοίκων 
τής περιοχής Πειραιώς είς τό ’Ι
διωτικόν Δημοτικόν Σχολεΐον μας 
«ΑΓΕΓΗ». Δύνασθε ίξ άλλου νά 
άξιοποιήσητε ταύτας άντί (1300) 
δραχμών έκάστην δι’ δλόκ ηρον 
τό σχολικόν ίτος, ή νά τάς δια- 
θέοητε είς τό λαχεΐον τής χορο- 
εσπερίδος μας πρός δφελος τοϋ 
Συλλόγου. Γνωρίζομεν δέ, δτι τήν 
δωρεάν ταύτην θέλομεν έπανα- 
λαμβάνη κατ’ ίτος πρός ένίσχυ- 
σιν τοΰ Συλλόγου καί είς μνή
μην τοΰ αειμνήστου ΐδρυτοΰ τής 
Σχολής Γρηγορίου Στσματουλά.,

Συννημένως άποστέλλομεν καί 
τάς κάρτας τής Σχολής διά τήν 
φοίτησιν των μαθητών.
(γ, Διατελοΰμεν προθυμότατα

. ΑΙ άδελφαΐ
ΕΙρήνη καί Βασιλική 

Γεωργίου Σταματουλδ 
λ Ρι

ίο Λίοικητικον Συμβούλιον τοΰ 
-2--3 -'--ΐ --,-λ—----- ·": 4^»·

περιλάβη εις τόν Τιαχνόν τής χορο- 
εοπιρίδες τήν δνω -προσφοράν άλλά 
νά διαθέση σύτήν ti$ τούς καλυτέρους 
άιτόρους μαθητάς' Πειραιώς — τέκνα 
συμπολιτών-- προκηρύσσει δέ άπό 
τοΰδε σχετικόν διαγωνισμόν, καί ά
πό τάς· ύποβαλλομέιος, αιτήσεις θά 
προκρίνη τούς καλυτέρους είς ήθος 
καί έπίδοσιν μαθητάς.

μοκρασία τού Μ παραμένη σταθιρή. 
‘Αλλά καί άπό άττόψεαι$ έμφ«νίσεω$

τά νέα λουτρά θά elvoa άρτια. Τό I- 
σέοτίρικό τή$ πισίνας καί τών λουτή
ρων θά έπενδύθή μέ πλακάκια έμαγιέ, 
ή ίπίπλωσψ θά παραγγελθή «Ιδικώς 
ώστε νά άντέχη στούς ύδρατμούς, τά 
έλαιοχρώματά πού . θά χρησιμοποιη
θούν θά είναι έπίσης είοικά καί γενι
κώς θά κατα^ληθή κάθε προσπάθεια 
ώστε τό περιβάλλον νά είναι εύχάρι- 
στο καί πολιτισμένο.

Στήν πισίνα, πού καθώς είπαμε θά 
μπορή νά χρησιμοποιηθή καί τι» χει
μώνα, θά είναι δυνατόν νά γίνωνται 
καί άγώνες. ΓΛ τό σκοπό αύτό ίχει 
ληφθή μέριμνα ώστε τό μήκος της νά 
είναι άκριβής ύποδιαίρεσις τών 100 [ΐέ- 
τρων, στή μιά 61 πλευρά δπου τά 
βάθος της θά είναι μεγαλύτερο, θά το- 
ποθετηθοϋν τρεις ίξέΒρες καταδύσεων.

Τό σπουδαίο δμως είναι ότι οΐ ’Α
θηναίοι 6ά μπορούν -ν’ άπολ.αύσουν 
δλ* αύτά τά ώραΤα πράγματα έντε- 
λώς δωρεάν, δπως ρητώς παραγγέ- 
λει ή διαθήκη τοϋ Σεράφη. Είτε 
λουτρό κάμει κανείς, είτε κολυμβήσει, 
δέν θά πληρώνη ούτε δραχμή. ’Ακό
μη καί τό σαπούνι καί η πετσέτα θά 
δίδωνται δωρεάν.

Γιά τούς κολυμβητάς θά άκολουθή- 
ται μιά Ηδική διαδικασία. . . είσόδου 
στήν πισίνα. Άφοϋ ξεντυθοϋν στά ά- 
ποδυτήρια βά περιοϋν ύποχρεωτικώς 
άπό άδικέ$ αίθουσες δπου θά ύπάρ
χουν ντούς γιά νά κάνουν ίνα λουτρό 
καθαριότητας. Έτσι βά έξασφαλισθή 
πλήρως ή καθαριότης τοϋ νεροϋ τής 
πισίνας καί όποιος θά πηγαίνει νά 
κολύμβηση θά ξέρη ότι θά βρή νερό 
ακόμη πιό καθορό κΓ άπό τής θά
λασσας.

Τέλος, γιά τήν αναψυχή καί τήν 
ψυχαγωγία τών λουσμένων θά ϋ- 
ττάρχη ένα μεγάλο μτιάρ τό άποίο θά 
έγκατασταθή στήν ταράτσα τοϋ κτι
ρίου μέ θέα πρός τό πάρκο. Τό γει- 
μώνα θά έίναι στεγασμένο καί μέ 
τζαμόρίες, τό δέ καλοκαίρι ύπαίθριο. 
Έκεΐ θά μπορούν μετά τό λουτρό τους 
VCx Tiopcuv ot Άθτγνοιϊοτ του καφέ 

; Ύονς ή νά πιουν iva ττοτά, 
νοντας έλάχιστα χρήματα καί άπο- 
λαμβάνοντας τό πράσινο τοϋ πάρκου.
Τέλος, γύρ«>Τ άπό τό κτίριο θά φυτευ- 

θουν λουλούδια καί μικρά δένδρα, στήν 
είσοδο δέ θά γίνη μεγάλη πρασιά, 
στό κέντρο τής όποιας1 θά στηθή ή 
προτομή τοΰ ευεργέτου Σεράφη.

Αύτά βά είναι σέ γενικές γραμμές 
τά νέα δημοτικά λουτρά. Ένα πραγ
ματικό έργο πολιτισμού, στολίδι τής 
’Αθήνας. >. Τ. Κ.
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Η ΑΡΧΑΙΑ
ΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ

(Συνέχει» έκ τής 3ης Σελίδας) 
ρόν να καταφύγη είς τό, μέγα- 
ρόν του καί διά καταλλήλων ε
νεργειών ν’ άποσιίση ώς ψευδή 
τήν κατηγορίαν καί ν’ αποφυ
γή τήν μέχρι τοΰ χρόνου τής δί
κης φυλάκισιν. ’Απέβλεψεν δ 
Χατζηγιάννης είς τόν ευεργέτην 
τής Κοινότητος καί δχι είς τόν 
κομματικόν αντίπαλον, άντι- 
δράσαντα μάλιστα εις τήν εκλο
γήν του ώς προέδρου τοΰ δι
καστηρίου, δείγμα και τοΰτο ά- 
νωτέρου άνθρώπου, μή παρα- 
συρομένου άπό ανθρωπίνους α
δυναμίας. Διετίλεαε πλειοτάκις 
δημογερων τής κοινότητος και 
έφορος τών σχολείων σχεδόν 
Ισόβιος, συμβάλλων μέ τήν μόρ 
φωσιν καί φιλομουσίαν του είς 
τήν άρτιωτέραν σχολικήν διαρ- 
ρύθμιοιν και λειτουργίαν υπήρ
ξε μέλος τής διοικητικής επιτρο 

: πής τής έθνικής εταιρείας καί 
πρωτοπόρος εις πάσαν εθνικήν 
κίνησιν. Ή ευχαριστήριος Επι
στολή του έξ ονόματος τής κοι· 
νότητος Μάκρης πρός_τήν ^'Ελ
ληνικήν Κυβερνησιν διά τήν α
ποστολήν είδών βοήθειας και 
περιθάλψεων είναι αληθές λο
γοτέχνημα. Ρίγη ίερας ουγκινή- 
σεως προβάλει. Κατανύσσει καί 
ενθουοι® Τοιαΰται επιοτολαΐ, 
πιστεύω, νά φυλάσσωνται ώς 
αναμνηστικά κειμήλια, λαμπυ-

ρίζονΐα άπδ φλόγα άνωτίρου 
πατριωτισμού καί ψυχικής ε|- 
άρσεως.

Διά τήν προοήλωοίν του ει; 
τά Ιδανικά τοΰ Γένους έπολε 
μήθη λυσσωδως άπό τό Νεο
τουρκικόν κομιτατον «Ένωσις - 
Πρόοδος» εφυλακίοθη, έξωρίσ- 
θη κατόπιν καί πολλά δεινά υ
πέρ Πατρίδος έδοκίμασε. Τήν 
ακεραιότητα τοΰ χαρακτήρος, 
τήν ευγένειαν τών τρόπων, τό 
σοβαρήν καί άνεπιτήδευτον, τό 
φιλόπατρι τοΰ άνδρός, το συνε
τόν τοΰ Μακρηνολεβησανοΰ Νέ- 
στορος Χατζηγιάννη Κωνσταντι- 
ν(βη, ευφημότατα θά μνημο- 
νευωμεν και ώς παράδειγμα θά 
Ιχη ή Νέα γενεά» Τήν έπιστη 
μονικήν του σταδιοδρομίαν συ
νεχίζει έπαξίως (1864—1917) ή 
κόρη του Βέρα.

ΑΚΛΗΣΙΣ

Παρακολοΰντα» el μή 

κατ« ββλόντες είσέτι τήν 

συνδρομήν των άναγνώ- 

σται μας, δπως άπο- 

στείλωοι ταύτην.

Τήν 8ην Μαρτίου 15ό9η είς 
τάς όπερπολυτελείς αίθουσας τοΰ 
Εστιατορίου «Άβέρωφ» . <5 έτή- 
σιος χορός τοΰ Συλλόγου μας.

*0 χορός έπαρουσίασεν μεγα- 
λύτέραν έπιτυχίαν ' τών προη- 
γηθέντων, ' λόγφ τής μεγάλης 
συρροής 400 καί πλέον πατριώ
την. ’ , '

ϊίαρευρέθησαν ίκλεκτοί συμπο 
λΐται καί έξέχουσαι προσωπικό
τητες τής Μάκρης καϊ τοΰ Λι- 
Srjalou μβταξό χ&ν ύποίων τόν 

σαν διά τής παρουσίας των 
δ άρχηγός τής ΕΠΕΚ καί ή κ. 
Σ. Παπαπολίτη καθώς έπίσης 
καί δ ’Αρεοπαγίτης κ. Σ. Βλα- 
χογιάννης μετά τής οίκογενείας 
του.

Γυναικείαι έπιτροπσί είς Α
θήνας καί Πειραιά είχον συλλέ- 
ξει πλοοσιώτατα δώρα εόγενώς 
προσφερθέντα άπό βιομηχανίας 
καί καταστήματα ’Αθηνών καί 
Πειραιώς.

Τόν χορόν ήνοιξε ή όρχήστρα 
τοΟ κέντρου παίζοντας 'Ελληνι
κούς Ευρωπαϊκούς, καί ’Αμερι
κανικούς ρυθμούς.

Κατά τήν διάρκειαν τοΟ χο- 
ροΟ έκυκλοφόρησεν λαχεΐον μέ 
άφθονα δώρα, έπίσης δέ ώραΐαι > ΜαΑαματ(0<ι ΛΛγΧρΟξ,^» 
νεάνιδες προσέφερον δωρεάν είς ι Φουρλης, Π. Άντωνί«ΐίης, 
τούς παρευρισκομένους σερπαντί
νες καί διάφορα σφυρικτράκια 
οθτως ώστε νά φαιδρύνουν τήν 
άτμόσφαιραν.

Τό κέφι καί πάλιν ίακόρπιαβν 
ή όρχήστρα τών Προικιών παί
ζοντας τήν πατροιτιαράδατον σού
σταν, τήν δποίαν έσυρέν' ή δίς 
Βαρβάρα Μεσσία φέρουσα ώραιο 

& μ. / 
Ζίαοοας Ηαπαπολίτης και πολλοι 
άλλοι.

Είς τδ καλλιτεχνικόν πρό
γραμμα τής βραδυάς έλαβον μέ
ρος, δ έκλεκτός τενόρος τής Ε. 
Α.Σ. κ. Μ. Καζαντζής, γνωστός 
καί άπό τόν προηγούμενον χορόν, 
δ δποΐος έρμήνευσε διάφορα δη
μοτικά άσματα καί Ιταλικάς καν- 
τσονέττας, ιδιαιτέρως κατεχειρο- 
κροτήθη είς τήν γνωστήν ναπο- 
λιτάνικη κάντσονέτα «Τόρνα α 
Σουριέντο» τήν δποίαν ήρμήνευ- 
σε μέ μεγάλην δεξιοτεχνίαν. ’Ε- 

1 πίσης ϊλαβεν μέρος δ κατα
πληκτικός μίμος κ. Γιαννόπου- 
λος, δστις I έμιμήθη διαφόρους 
τύπους άνθρώπων καί ,γιαπυυ'ΐκ,

Π«ραΒων βά ήθελα νά εδχα- - 
ριστήσω ίχ μέρου; τής έπιτρσ- 
πής τοΰ Συλλόγου τούς δωρητάς,. 
τοΰ λαχνοΟ καί δσους έκ τών παψ 
τριωτών έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας των τδν- χορόν μας.

’Αξίζουν 06ρ|ΐά συγχαρητήριο: · 
άφ’ Ινάς είς τάς γυναικείας I- 
πιτροπάς διά τήν πλουσίαν συλ 
λογήν τών δώρων τοΰλαχνοΟ xal 
άφ’ έτέρου τά μέλη τοΟ Συλ·: 
λόγου, τδ Διοικ. Συμβούλιον καϊ 
τήν ’Οργανωτικήν ’Επιτροπήν ■ 
τοΟ χοροϋ, Βίως δέ ιιΐς τδ χ. 
Μ. ΤσίλΗρ καί τόν κ. II. Παπα- 
δουλήν τδν κ. Αντώνιον Πετρά- 
γλου καί τήν Βίδα Δ. Πετρόγλου · 
οϊτινες βίργάσθησαν Ιπιπόνωχ, 
διά τήν έπιτυχίαν τοΟ χοροΟ μας,

ΔωρηταΙ τοϋ Λαχνοΰ
Είς τόν λαχνόν τοθ Συλλόγου μα:; 

προοέφεραν 8βρα οί κάτωθι καταατη· 
ματάρχαι Αθηνών κα! Πειραιάίς :

Άπαλίδης, Άμφιλόχιος, I, ·Αμφιλι5· 
χιος, Άντωνιοίδης, Ν. Βαμδακδς, Γε
ωργίου, άημόπουλος, Έρμήδης, Ίωα··* 
κειμίδης, Π. Κωνσταντινίδης, ' Κων ■ 
σταντΛης, Αοομ,Ιίης; Ν, Αβκοβδνμ,, 
Εα ΜαορΙα, Ζαχαροπλαστίϊίον «Βαλ
κάνια?. Τοιλάβης Σ,, Χοατόπουλορ,. 
ΕΛΒΓΝ, 2ΜΑΛ.Τ0Δ0ΝΤ, Πουλκοόρα, 
Σαλαλίδης, Κανταρτζίίης, Π. Κλειδα
ράς, Κολλητίς, ίργοοτάαιον ΚΩΣΤΑ,δ, 
Μαλαματίδης, ΙΙιίγχροξ, ΆΟανβσοόλας, 

“ ' ‘ , 2. Παπα-
δόπουλος, Α. Τσακίρης, Χατζηπαποιί· 
λης Γ,, Κατάστημα «ΜΑΜΠΟ», Φαρ- ■ 
μακαποθήκη Γιαννοθλη, Δίντζος, Ή· 
ακευτέρογλου, Θεόδωρου, Περογιάννγ(ς, 
Κατσουγιάννης, Τηνιόζος, Ζβκος Ε,, 
Καλλιαρόπουλος, Χρηατόπουλος—Ή- 
λιόπουλος, Κλινέξ, Βίτριις, Κορ·· 
δώσης, ΜαΟρος, Σπηλώπουλος, ϊτ«·· 
φανδκουλος, Κρυστάλ, Μίιέλκας, Π«· 
ναγιωτάκης, Βερούκας, Γκιοργάς Ηιχ. 
Πανάγος Γ., Χρόνής—Γοδτος, A, Ε. 
άάφχΎρ Φωσχονλυί. Ιίυι-
κρϋγϊϊίνης, " Λιόίτήςή ’ Καταστήματα 
Ν. Βολικάκη, Ά)φοί Καλαμίτοη, τό 
Ιργοστάσιον Ψηκτροποιείας Άδ)φ®ν 
Συμηγδαλά, Βασιλειάδης καί τά με
γάλα ΚαφφβκοπτεΙα ’· Λουμίδη κα! ' 
Μπράβο.

'Εκτός τών άνωτίρ® προσέφβρα>» 
καί ot συμπολϊται μας ίμποροράπτιιι ■ 
κ. κ. Γεώργιος Τσακώνης έν ΆΟήναιρ. 
καί Διαμαντής Νικολάου η ΙΙβιρα,ιΛ 
τήν δωρεάν ραφήν ένός κοστουμιοδ, δ- 
κ. Δημ. Κωνσταντινίδης fva δφααμα 
διά παλτό, δ κ. Άλικαψδης ίν« χπ 
θρέφτην κατασκευής Εργοστασίου ν. 
t ίργοστασιάρχης κ. Μιχ. Πακαϊωά.ν· 
νοι» άρκετά ζβόγη σόλες <1πί> άμία,ντον · 
(κατασκευής του) καί πολλοί δλλσι 
Αραιότατα δώρα. Άπαντας τους 4ν«- 
τέρω εύχαριοτοΒμεν θερμώς.

I. site:;:
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ΤΟ ΛΙΒΗΣΙΑΝί - ΠΑΣΧΑ
Του μ Σά^β«

'Η γλυκεία καμπάνα τοϋ Τα 
ξιάρ χη, (Μητροπόλεως) προσεκά 
λη τους χριστιανούς εις τήν ”Α- 
νάστασιν ή οποία εγένειο εν 
μέσφ χαρμόσυνου κρούσεως των 
κωδώνων των τριών μεγάλων 
Εκκλησιών καί τών άδιακόπών 
πυροβολισμών.

Άτσίγγανοι άπό 50 - 60 ζεύ
γη μέ ζουρνάδες καί τύμπανα, 
καθ’ δλον τό διάστημα τών ε
ορτών έπαιζαν διαρκώ; ούτως 
ώστε έδημιουργεΐτο ένας παν
δαιμόνιος συναγερμός εις τόν 
όποιον συνετέλουν πολύ οί άέν- 
ναοι πυροβολισμοί ώς καί αί 
φωναι των παιδιών τά όποια Ιν- 
τ'ος μανδυλίου έφερον βαμμένα 
αυγά.

Τό Απόγευμα ή Βα * Ανάστα,- 
σις έλάμβανε χώραν άπρκλειστί- 
κώς εις τήν κάτω Παναγιά εις 
τό μεγάλο προαύλιον τή; οποίας 
εχόρευαν &ς επί τό πλεΐστον, 
τοΰ περίφημου Χρηστοφή παί
ζοντας τό βιολί του, νέοι καί 
νέαι σ ο ν σ τ α άπό τής 1ης μ. 
μ. μέχρι τής 3 μ.μ.. οπότε άφι- 
κνουμένου τοϋ Μητροπολίτου ή

εν ελλείψει τούτου ίερέοίν ηο;·.ι- 
ζεν ή Βα Άνάστασις, μετά to- 
πέρας τής οποίας 6 κόσμος 8ίά· 
στρεφεν εις τάς οΙκίας των, έν
θα ή κατ’ οίκον διασκέδαιις- 
πολλά» συγγενών Ιξηκολού'Τιγ 
κατά το δοκοΰν.

Τήν έπομένην δ κόσμος μετέ- 
βαινεν εις τήν 'Αγ.Παρασκευήν 
πολύ μικρό μοναστηράκι τό ο
ποίον εύρίσκετο είς τό ανώια- 
τον άκρον τοΰ χειμερινοί) Αιβι- 
σίου. ’Εκεί έπωλοϋντο διάφορα 
λουκούμια, ζαχαρωτά ώς κοί ο- 
περίφημος χαλβάς και, παστέλλι 
τοϋ περίφημου εν δλη τή ’Ανα
τολή μαστόρου Κορωνιοΰ. Kate' 
ήρραβωνισμένοςεπρεπενά προσ- 
φέρη εις τήν μνηστήν του ·ταλ 
εις τούς συγγενείς αυτής γλιαιι» 
άπό τά υπαίθρια αυτά ζαχαρο
πλαστεία, Έχορεύοντο παντός 
είδους εύραιπαϊκοί χοροί,ή οοΰ- 
στα καί δ συρτός. Ήτο οπό- 
λαυσις ή τοποθεσία εκείνη νά 
κάθεται δλος δ έορτάζων κόσμος 
έπΐ πετρών τοϋ βουνού.

(Συνέχεια είς το έτώμ©*»
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ 
, ...................., · ,

1 Ή «Μάκρη» «Ισέρχ^ταΐ εις τό δεύτερον ίτος της έκίύ-
σεώς της μέ τόσην άποφχσιστικότητα, ώΐτε νομίζβι κανείς 

.ι δτέ έχει έκδοθεϊ άπό πολλών δεκαετηρίδων καί δτι συνέχί-
ζ« παλαιόν .Λβρά8οβΐ<ΆαΙββρ<α:Μ. ...  . ·..........  -

............. Ό Σύλλογός μας κατά τό πρώτον έτος Αφιέρωσε τήν 
δρασιν του είς τήν κατασκευήν τών Θεμελίων τής ώραίας 
αύτής προσπάθειας. Καί τά θεμέλια έκτίσθησαν στερεά καί 
Ισχυρά. Τώρα προχωροΰμεν πλέον είς τή- οίκοδόμησιν τοϋ 
κτιρίου. Τοϋ κτιρίου τό όποιον όνειρεύονται οί εύγ€νεϊς σκο-

' ποί τοϋ Καταστατικού μας. Εϊμεθα δέ βέβαιοι δτι τό κτί
• ριον τοϋτο θά οίκοδομηθή ώραϊον καί θαυμαστόν δπως ώ

ραϊον καί θαυμάσιου είναι τό Ανθρώπινον ύλικόν τό όποιον 
διαθέτομεν.

Διότι οί Μακρηνοί καί οί Αιβησιανοί έχουν μεγάλα προ 
τερήματα, τό κυριώτερον τών όποίων είναι ή Αγάπη των 
πρός τήν Πατρίδα. ’Αγάπη ή όποία φθάνει είς τό δψος με
γάλης ψυχικής άνατάσεως.

. Αύτήν τήν Αγάπην μέχρι τώρα δέν τήν έχρησιμοποίη- 
σαν, δέν τήν συγκέντρωσαν καί δέν τήν ένωσαν είς ένα 

>. κοινόν σκοπόν- τώρα ήρθε ό καιρός νά τό κάμουν.
'Η είσοδός μας «Ις τό δεύτερον έτος τής «Μάκρης» μας 

έπιστρατεύει δλους βίς δποιο σημεϊον τής γής καί έάν εύρι- 
' σκόμεθα, όποιανδήποτε έργασίαν καί δν έπαγγελομεθα, οΐ-

ασδήποτε ύποχρεώσεις καί δν έχωμεν, είς μίαν κοινήν 
προσπάθειαν ύπέρ τών χαμένων Πατρίδων μας Διά νά δυ- 
νηθώμεν νά συγκρατήσωμεν τουλάχιστον τήν Ανάμνησίν 
των είς τήν ζωήν. ' .

Εϊμεθα βέβαιοι δτι μέ τήν βοήθειαν δλων θά τό κατορ- 
θώσωμεν.

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ j

·. . ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ '

Τόποι νοσταλγίας

Είς τό Πλατανάκι οί συμπολίτου μας προέβησαν «Ις μίαν άξιέ- 
παινον πράξιν. Διέθεσαν διά συμβολαιογραφικής πράξεως δλα τά 
έσοδα τά προερχόμενα έκ τής χορτονομής (βοσκής) τών άγρών των 
«I τήν ’Εκκλησιαστικήν ’Επιτροπήν ή όποία θά οίκοδομήση τήν 
νέαν ’Εκκλησίαν τοΰ χωρίου. ’Επίσης διά τόν αυτόν σκοπόν διετέ- 
θησαν καί τά έσοδα έκ τών λειβαδίων τής Κοινότητας. ΆπευΘύνο- 
Ϊ,εν έκλλησιν πρός δλους τούς έχοντας τήν δυνατότητα συμπολίτας 

σώτερικοΰ καί έξωτερικοϋ νά ένισχύσαυν τό θεάρεστον έργον τής 
άνεγέρσεως έκκλησίοις βίς τό ώραϊον Πλατανάκι. Τά δνόματα τών 
«ύεργετών θά άναγραφοΰν είς τιμητικήν πλάκα χρυσοΐς γράμμασιν. 
Τά έμβάσματα δύνανται νά άποστέλλονται άπευθείας ή διά τής 

«Μάκρης». Έλπίζομεν δτι έντάς όλίγου Θά άρχίσωμεν δημοσιεΰον- 
τες τά δνόματα τών εύεργετών, καί έκφράζομεν άπό τοΰδε τάς εύ- 
χ αριστίας τών συμπολιτών μας τοΰ Πλατανακίου. .

Καί Αλλα ώφέλη

Ή ΐδρυσις τοΰ Συλλόγου μας καί^ή 
βκδοσις της «Μάκρης» ωφέλησε τους 
συμπολίτας μας κατά δύο τρόποος. 
'Αμέσως μεν διότι, διά τής πρωτοβου 
λίας έπετεύχθη ή σύνδε»ις, άλλη- 
λογνωριμία καί επικοινωνία τών α
πανταχού κατοικούντων Μακρηνο- 
λιβησιανών. ’Εμμέσως δε διότι τό 
παράδειγμά μμς έκέντρισε τήν φι
λοτιμίαν καί τόν εγωισμόν τών συμ
πολιτών έκκείνων οί όποιοι άδρα- 
νοΰντες, μέχρι σήμερον ούδεν προσέ- 
φεραν, καί τούς παρεκίνησε νά πρά- 
ξουν καί αύτοί κάτι διά νά μή υστε
ρήσουν έναντι ήμών. "Ετσι ό Σύλλο
γός μας καί ή «Μάκρη» γίνονται α
φορμή νά προστεθούν καί άλλα ώ
φέλη. Χαίρομεν Ιδιαιτέρως δι' αύτό 
καί τό θεωροϋμεν ώς ενα ακόμη έρ

I ΠΓΠΟΛΑΙ -Mill Μ) rMHmWN
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν εί 

Έν Σύρω Τή 24 Μαρτίου 1958 
Άξιότιμον Διεύθυνσιν

Έφημερίδος «II ΜΑΚΡΗ» 
’Αθήνας

Κύριε Διευθυντά
ΐίέ Αληθινήν συγκίνησιν λαμβά

νω ίά Φύλλα τή; «ΜΑΚΡΗΣ» κ«ί 
οφείλω νά ομολογήσω τήν χαρά μου 
Αιότι ή έκδοσις τη<,, μάς έιώνει δ
λους τούς ξενητεμένους παιριώτας, 
καί συγχαίρω πάντας τοίις λαβόντας 
τήν πρωτοβουλίαν αυτήν.

■ Ή «Μάκρη» θά είναι τδ ξύπνημα 
τής παληάς, καί ώραίας Ζωής μας, 
ποΰ ή άνάμνηβις μάς φέρνβι. ρίγη 
υυγκινήσεως γιατί είναι μιά ζωή γε
μάτη άπδ αγώνας γιά τήν διατήρη
σην t&v ββ-νικΛν έπιδιώΕβων.

ίΐι ι» owpiiEia ίο aaw 
llKIMii WPIU I0Y 111· 

κατά τό έτος 1957

’Αγαπημένη μοΰ' Πατρίδα Μάκρη 
[ζηλεμένη 

μέ τόμορφο λιμάνι σου στον κόσμο 
,, [ξακουσμένο

καράβια καί ατμόπλοια θάλασσα 
• · - , [μανιασμένη

-*<<<«
[σου μέ κΰμα άφρίσμένο.

Έκεΐ σάν θαύμα σταματά φουρ- 
|τούτα κι’ δλα μόλα 

καί κάθε ναύτης τάσσεται μέ χέρια 
■ ' [ΰ-ψωμένα

λαμπάδα σάν τό μπόϋ του στόν 
[Άγιο Νικόλα 

ν’ άνάφη μέ εύλάβειά μέ μάτια δα- 
[κρυσμένα.

Τ’ αρχαίο αμφιθέατρο μέ τήν ά· 
[κρόπολι σου 

ιό Κ αί σου ποΰ φοριότανε βαπό- 
[ρια καί καράβια 

σέ κάνουν περιζήτητη μεγάλη δέ 
, , , , [τιμήσου

ν’ άστράφιης στή Μεσόγειο σάν 
[διαμαντοπβτράδια

ΟΙ δρόμοι σου πλακόστρωτοι μβ 
[θάλασσας χαλίκια 

είνε καθάριοι πάνιοτε σάν λαμπε- 
[ρος χαϋρΓητης 

τ’ ώραία περιβόλια σου μέ πράσι- 
[να Κιουνίκια 

δλα τά φέρνω ε’ς τόν νουν τής Μοί· 
[ρας ... δ δραπέτης.

θυμούμαι τβς βαρκάδες μου μέσα 
[βίς ιό λιμάνι 

μιά μέρα μέ συνόδευα» εμπρός δύο 
[Δελφίν ια 

τραβούσα τά κουπιά σιγά καί κτί 
[να μάνι μάνι 

βουτοϋσαν καί ξανάβγαιναν μ’ ά· 
[φάιταστη μανία.

γον διά τό όποιον πρέπει νά καυ- 
χώμεθα.
Έκδρΰμαί

Μέ τήν είσοδον τοΰ θέρους ανοί
γει νέα περίοδος δράσεω; τοΰ Συλ
λόγου, άποβλέποντο; βίς τήν οό®· 
φιγξιν τών σχέσεων τών συμπολι
τών καί τήν σύνδεσιν αύτών. Ή 
περίοδος τών έκδροιι,ών. ΘέλομΒν νά 
έλπίζομεν δτι βίς τάς έκδρομάς τάς 
οποίας άνέλαβε νά όργανώση τό έκ 
δρομικόν τμήμα τού Συλλόγου καί 
βί όποίαι θά είναι δσον τό δυνα
τόν οικονομικά)τεραι θά προσέρ- 
χωνται δσον τδ δυνατόν περισσό
τεροι. Διότι άσφαλώς έκ τής άνα- 
πτύξεως τής μεταξύ των έπικοινω. 
νίας, όλοι οί συμπολΐται θά ωφε
ληθούν.

Άραξα μέ τή βάρκα μου στοΰ λι
βανιού μιά ξέρα 

τά δυο Δελφίνια σιάθηκαν καί σάν 
[νά χαιρετούσαν 

βουτάνε έξαφνα βαθειά βγΑνουν 
[πολύ ποιό πέρα 

τά χάδια των τά μάιια μου μέ λύ- 
' [πη τά θωροΰσαν.

χαρίστως τήν κάτωθι έπιστολήν :

Άπδ τό, δισβ ισμα τής Μάκρης 
πόσαι αναμνήσεις ξαναζωντανεύουν, 
καί παίρνουν, φιερά αί ελπίδες ποΰ 
δυστυχώς κακή τή μοίρα δέν έπραγ 
ματοποιήθησαν Διαβαζω τάς ρεγά
λας φυσιογνωμίας τών μεγάλων ενερ
γειών ποΰ ήνάλωσαν τόν βίον των 
βίς έργα ’Εθνικά, ποΰ μβ ιόν πλοΰ 
τον των ίδρυαν ’Εκκλησίας, σχολεία, 
καί ήρχοντο ά’ρωγοί καί βοηάοι σέ 
κάθε ’Εθνική Ανάγκη, όπως είναι 
Ό Θείος μου ΧΙνικόλας Λου'ΐζίβ?|ς, 
καί 5 Πενθερός μου Κωσιοΰλης Μαυ- 
ρίκο; η έξιστόρησις τοΰ πολι,σχιδοΰς 
έργου «ον άπαιιεϊ σελίδας ολοκλή
ρου Βιβλίου γιά τδν μέλλοντα ίστο- 
ρικόν. '

(Συνέχεια ek «ή* 3ην Σελίδα)

Καί τώρα’ άγαπηιιένη μου κλαίω 
. [γιά τό χαμό σου

σεισμός άπ’ τά θεμέλεια άλλαξε 
[τη μορφή σου 

μεγάλος εϊν’ ό πόνος μου ώ; είναι 
[ό καμός σου 

άφ’ δτου έχασε εμάς ή μητρική 
[ψυχή σου.

Άραγε θά ίδώ ταχεία τόν άνομο 
. , [ ιον Τούρκο

δν θά σκέφθή τόσες πληγές γλή· 
... [γορα νά γιατρίψη ; 

ή θά σ’ άφήστ] νά πνιγής σέ λε- 
[ρωμένο βούρκο : 1 

δέν γράφω περισσότερα, ά νοϋς μου 
[θά σαλέψη . ..

ΣΑΒ. Ε.Μ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
Χανιά

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΛ1ΟΛΗΣ
ΤοΟ συνεργάτου μας μ Στεφ. Πασχαλ18«ιυ

«IfaWτέρα μι&ς ώρας όλεύ&ερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί

[φυλακή ! 
Τί s’ ώφελεΐ &ν Cw®BS είσαι

Τ.Μ. „ω .
[gav στή φωτιά».

Ρήγας Φερραΐος
Καί σήμερα πάλιν μέ τά φτερά 

τής μαγεύτρας φαντασίας καί μέ τής 
μνήμης τό γοργόφτερο άτι, δς τα- 
ξιδιψουμεν —ίσκιοι αθώρητοι—στά 
κορδελένια τής 'Ιωνίας Ακρογιάλια, 
στά βάθη τής ’Ανατολής, κι' άς 
σκορπίσουμε, τό λιβάνι τών αναμνή
σεων μας στά Ιερά της χώματα.
«"Οσο βρίσκεσαι στό νοϋ μου, Siv σε

λαγγεμίνη ‘Ανατολή.
Σέ ξανοίγω καί οέ νοιώθω καί σέ

■ πιάνο.)
μέ τά μάτια, μέ τό χέρι, τό φιλί».

Μιχαήλ ’Αργιιρόπουλος
Παιδί τοϋ Σχολείου, μ,αΐΐηιιής τοΰ 

μα,κυΐΜίου διδύ,ου μου Αβραάμ, Έμ- 
φιειζιδου, θυμάμαι καλά καί ζωηρά 
τις παρέες καί τις φιλίες μας μέτά 
παιδιά τοΰ μαχαλά μας, τά παιγνί
δια μας, μέ τά εξώφυλλα τών σιγα- 
ροχάρτων, πού είχανε τήν φωτογρα
φία τοΰ Αειμνήστου μας Ελευθε
ρίου Βενιζέλου καί τής Αγίας 2ο 
φίας. , _ _ ,

Κι’ ακόμα έρχονται σιό μυαλό 
μου,’σάν κινηματογραφική ταινία, 
τά μαλώματα κι’ οί πολληκαρισμοί 
μας μβ τά τουρκόπουλα, όταν τά 
καλοκαίρια πηγαίναμε στ’ αμπέλια 
μας, ποΰιανβ σά θέρετρα τών Χρι
στιανών, μακριά άπό τήν πολιτεία 
μας, μέσα σέ γραφικά τοπία, λου
σμένα τά σπιτάκια στό πράσινο τής 
Φύσης καί στά κρυσταλλένια νερά. 
Κι’ άθελα μοΰ έρχονται στό νοΰ οί 
στίχοι :
«άέν λέω, ίί*>* άμορφη, άμορφη 

[πολύ,
πάλ’ ή καλή καινούργια μας Πα· 

, fsgiia, .
μά γλυκο&νμητ’ ή παλιά νά σοΰ 

[μιλβΐ
σ»χνά πυκνά στά μάτια σου τήν

. [Μα.
Μήν τήν ξεχνάς, μά λίγε : Δόξα σοι 

[Λ Θεός». Χ
"AyyeloS Ξημηριώτηξ/

Ξεχνά τό ποτάμι τήν κοίτη του ; 
Τάηδόνι τήν φωλιά του ; X.

Όταν παρέα, μέ αρχηγό μας τόν 
Νίκο, τδν μεγαλύτερο καί δυναμι- 
κώτέρό μας ξεκινούσαμε γιά τάμπέ- 
λια μας, στό δρόμο συναντούσαμε 
τουρκόπουλα, ποΰ μάς μιλούσανε 
μέ προκλητικότητα καί ϊταμότητα 
κι' άρχιξεν αμέσως ό φυλετικός α
γών, ποΰ έφθανε μέχρι μαχαιρώμα- 
•ος μέ σουγιάδες. Δέν χαρίζαμε κά
στανα στόν έχθρό, δείχναμε τίς αίώ-

vieg άρετές τής Ελληνικής φυλής, 
τήν λεβεντιά καί τή» έκδίκησι γι,4 
προσβολή τοϋ φιλότιμου μας, όταν 
μάς έθιγαν στις πιό λεπτές χορδέβ 
τής,Λ^ύχΜς ιογΛΑντας
περιφρονητικά ·. «Γκιβουρ» δηλ. *Ά- 
πιατε.
« Νικηται πάντα στήν rtdlij gam,· ιΛ

[πνεύμα τοΰρανοΰ νικά τόν “Αβη, 
τής άλή&ειας μί τό ψίμμα, 
τον φωτός με τό σκοτάδι»

Δορίντξος Μαβίλης
Τήν δύναμη αυτή τήν ηθική »*! 

σημαντική, μάς τήν έμφυσοϋσβ ι:Ι 
Σχολείο, ή Ελληνική Ιστορία, ι:β 
τρόπαια τών παλαιών καί νβ»·:ιί- 
ρων μας προγόνων καί παντα είμά- 
οτβν ώπλισμένοι, πνευματικά x.ai 
ψυχικά, μέ τήν πανοπλία τής φι
λοπατρίας, τής γενναιότητάς ».τΙ 
τής νίκης. ,

Τέτοιοι παιδικοί αγώνες, μετά';» 
Χριστιανοπαίδων καί Τουρκοπο.ί- 
δων ήσαν συχνοί - πυκνοί καί καθη
μερινή έξάσκησι καί τροφή μας.

Καμμιά συμφιλίωσι, καμμιά ανα
κωχή, καμμιά όπισθοχώρησι ... I 
'Ετσι ζούσαμε στήν Ανατολή. Διίν 
παραδίδαμε τά δπλα μας, ούτε τα 
άγια τοϊς κυσί. Δέν ξεχνούσε μ» 
τήν γενιά καί τήν δόΐα τήν π ώιά 
μας, ούτε ιού Διάκου τό σουβλί, 
οΰιε τοϋ Πατριάρχη τό σχοινί, ούτε 
τήν Άγια Σόφιά μας, τό βτολίβι 
τών εκκλησιών τής Οικουμένης. -

Μέ τέτοια πλημμύρα αισθημά
των, μέ τέτοια πανοπλία πατριωτι
σμού μέ τέτοια κιβωτό καί διαθήκη 
προγονικής άρετής ζούσαμε στήν 
Ανατολή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1. ΠΑΣΧΑ ΑΙΔΗΣ
(Δημοδιδάσκαλος)

ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟ
«Τραγούδι καί χορός» 

«Πιρνάρή Πλουμισμένοιιν» 
1ος στίχος

Τρις— Πιρνάρη Πλουμισμένου^ 
διταξ— μή τά χρουσά πλουμιά

. 2ος στίχος
Τρις— Τά κάλλη σου κυρά μοι।

. ΐώφραΐν ,
Γιρλάντα Γιρλάντα—βρΙ Δημή :ρηι 

, τοΰ πασβάγκα
Ποτί μάς δφαγβς τά γάντα <ίν 

μάς άγαπάςταγιάντα«
jss ————-

Τρ!ς— Πάλι ναρχήσου θέλου 
άπαξ— Νά κάμου διαβουλιές 
ΤρΙς— Νά βγάλόυ τίς κοπέλες 
άπαξ— πάνου στίς Λεμουνιές

Έπανάληψις psypxh
Γιρλάντα Γιρλά τα κ.λ,π.

Μ. Β. ΤΧϊΛΑίΤ



— 2α ΣελΙς ———ΜΑΚΡΗ

Άπό τήν ζωήν τοϋ Λιβησίου '

ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ !ΗΝ ΖίΙΕΝ 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΥ

1ΑΠΤΙΣΕΙ2

Άνεδέξατο & τής Κολυμβήθρας 
ιον τής κ, Μαροϋλας Μι- 

Ϊιήλ Άντ. Χατζησταμάτίου, δ χ. 
ωνατ. Κλιάφας γυναιχάδελφος τον 

,τζησταματίου δνομάσας αΰιΰ 
Χρυοάνθη.

ΙΆζ τούς ευτυχείς γονείς χαΐ ίτι 
ί>»χβοτεροι>ς «βΛο«8«ς: ‘ίδχομεθΛ 
νΛ τούς ζή®Β.
APPABQNE2 Τ

Έν Θεοήίχη καί βίς τήν επί τής 
ΰδοΰ Άϊίιτίον 15 Κάτω Τοΰμ,πβ οι
κίαν το·»} Δημήλου καί σννίογίΜον 
μας κ. Στεφάνου Πασχαλίδου, τήν 
Κυριακήν £0)8)67 ίν στενφ οίχογβ· 
νειακφ κύκΖφ, ένελέσθησαν οί <ΐ.φ- 
μαβώνες τής θυγατρός του Σόυλας 
ΙΙασχαλίδου, Σπουδαστρίας καί τε
λειόφοιτου τής Σχολής Μαιών μετά 
-»οΰ νέου κ. Ίωάννου Όν. Φουτστ* 
τξόγλου, έμπόρου in Βερροίος.:

Τή μήτηρ τής μνηστευβείσης Παν
δώρα, τό γένος Παύλον Σιτέ, τυγ
χάνει συμπολϊτις μας έκ Μάκρης.

•—Ή έν θήβαις εκλεκτή βυμπο- 
λιτις μας δΐς ΕΙρηνοΰλα Άποστ. 
ΙΙαΛαποστόλου -Ο-υγάτηρ τοΰ άβιμνή- 
στου ’Αποστόλου Παπαποστόλόυ καί 
τής Εΰ Δαλίας τό γένος Χαρ. Καρα- 
μιχάλη και ή κ. ’Ιωάννης Παπανα
στασίου έμπορος έν θήβαις βδωβαν 
βμοιβαίαν ίιπόσχεσιν γάμου.

—*Η έν Πλατανακίφ εκλεκτή συ- 
μπολΐτις μας δΐς Νίκη Κων, Καρό- 
δη καί ό κ. Νίκος Μιχ. Κασάπης έ
δωσαν άμοιβαίαν υπόοχεοιν γάμου.

Τούς εΰχόμεθα καλά στέφανα.
01

Έν Ίβα τήν 14)1)58 ή 81ς Αοΰ· 
λα Παναγοπούλου τό γένος Στενού 
καί δ κ· ’Αθανάσιος Κυριαζής, έτέ- 
λβσαν τους γόμους των.

— Τήν Δευτέραν τοΰ Πάσχα έτε- 
λέσθησαν βΐς Πλατανάκι οί γόμοι 
τών συμπολιτών Κλβιώς Βάσ. Κα- 
ρύδη και Εμμανουήλ Σαβ> Κασά- 
πη μέ τήν τήρησιν δλων τών κα- 

έθ-ίμων m
ΕΙς τό ζεύγος εΰχόμεθα κάθε εΰιυ-
χίαν.

■ΤΑΙ '
Εις τούς έν τφ Έ|ωτερικφ Εορτά

ζοντας συμπολίτας μάς κ. Γεώργιον 
Κιλμέτην βΐς Τέξας Η.Π.Α., θιβμαν 
Κοΰρτην βΐς Νέαν Ύόρκην, θωμάν 
Γαρυφάλλου βΐς Μελβούρνην Αΰ- 
οτραλίας, Γεώργιον Πάταγον βΐς 
Νέαν Ύόρκην, Γεώργιον Κιλμέτην 
βΐς Καμβρίαν Η.Π.Α., Γεώργιον Χα· 
τξηγεωργίου βΐς Νέαν Ύόρκην,

, <> ιιγιον Πουλκούράν είς Μαρτίκ 
Γαλλίας εΰχόμεθα χρόνιά πολλί,

—’Επίσης εΰχόμεθα χρόνια πολλά 
.Ις τάς έορτασάσας κ. Ευαγγελίαν 
βαμβακά. κ. Εΰαγ. Μ. Σαράφη, δίδα 
Εΰαγγελίτσα Καμπούρη, δίδα Ευαγ
γελία Κιλμέτη καϊ δίδα Ευαγγελία 
Άφάρα.

— ΕΙς τούς εορτάζοντας κ, Γεώρ
γιον Πολυζωϊδην βΐς Θεσήκην, Γεώρ
γιον Παπαβασιλείου, Γεώργιον Άν- 
τωνή βΐς ‘Ιεράπετραν, Γεώργιον 
Εμμανουήλ βΐς ‘Ιτέαν, Γβώργιον 
Τσανάραν βίς Κηφισσοχώρι, Γεώρ
γιον Κώτσογλου βΐς Κίμπλον, Γεώο- 
γιον Κούζαν καί Γεώργιον Καλλιν» 
τζήν tl{ Μπογιάτι, Γεώργιον Παρα- 
οκευ&ν βΐς Ν. Λιβίσιον, Γεώργιον 
Κοΰπλον, Γεώργιον Μαμάκην, Γεώρ
γιον Καραντζαν, Γεώργιον Ν. Κα 
ρΰδην, Γεωργίαν Καρύδη είς 
Πλατανάκι. Γεώργιον Χαστάν, 
Γεώργιον Στεφάνου βΐς Ρόδον, 
Γεώργιον Σαλλακίδην, Γεώργιον Πα- 
ξιάρην, Γεώργιον Ράπτην, Γεώργ. 
Άτάλιαλην, Γεώργιον Κεπέσην εις 
Εύβοιαν, Γεώργιον Χατζηδαλαν είς 
Χροαό, εΰχόμεθα χρόνια πολλά.

— ΕΙς τούς βορτβζοντβς έν Άήή- 
ναις καί Πειραιεΐ Γεώργιον 
Δαμιανόν, Γεώργιον Ραίσην, Γιώρ- 
Ϊιον Αγαπητόν, Γεώργιον Παναγή, 

εώργιον Βερούκαν, Γεώργιον Θω- 
μαίδην, Γ. Ααζαρίδην, Γεωρ.Κότσην 
Γεώργιον Πολίτην, Γεώργιον Άλτι- 
παρμάκην, Γεώργιον Σίδερην, Γεώρ
γιον Πετρίδην, Γεώργιον Χατζηκώ
σταν, Γεώργιον Βαμβακόπουλον, 
Γεώργιον Τσακώνην, Γεώργιον Στα- 
Ϊατουλβν, Γεώργιον Σαλλάκαν,

ΐωργιον Καήν, Γεώργιον "Αφά- 
ραν, Γεώργιον Καλαφάτην, Γεώρ
γιον Μουστάκαν, Γεώργιον Σταμβ- 
ίον, Γεώργιον Κελπανηγΰρην, Γεώρ
γιον Κατσαρόν, Γεώργιον Σωτηρίου, 
Γεωργία Μαμαλούκου, Γεώργιον 
Γιαρούμαν. Γεώργιον Ταβούτην, 
Γεώργιον Χατζηκώσταν, Γεώργιον 
Προικίον, Γεώργιον Κουφουλούκαν, 
Γεώργιον Ξουρήν, Γεώργιον Παπα- 
κοονόλου, Γεώργιον Δημητριάδην, 
Τ’ΐίάηνιον Παντελέων, καί Γεώργιον 

Επίσης βΐς τόν κ. 6ωμάν Άγριον 
καί τάς κ.κ. Είρήνην Καραμιχάλη, 
Ειρήνην Θβοδόοη, Είρήνη ΙΙαήα- 
δουλή, Ειρήνη Δοξόπουλου; Είρήνη 
Σίλιαλη, Ρένά Θεμελίδου, Είρήνη 
Κσστέλλη, Είρήνη . Ιακώβου. 
Είρήνην Παπαποσ τ ό λ ο υ, Είρή
νη Βαστάνογλου, Είρήνη Κοχρομα- 
νίδου καί Ειρήνην Βελίσσαρίου εΰ
χόμεθα χρότια πολλά.

— ΕΙς τήν έορτάζουσαν έν Θεσ
σαλονίκη ‘Αναστασίαν Πασχαλίδου, 
κόρην τοϋ συνεργάτου μας Δημοδι 
δασκάλου χ. Στεφάνου Πασχαλίδου, 
εΰχόμεθα «χρόνια πολλά κα’ι βίον 
άνθόσπαρτον». !

— ΕΙς τήν έν ΜΛβουρ’ιη Αΐι- 
στραλίας ίορτάζουοαν κ. Ρένα Νι
κοδήμου εΰχόμεθα Χρόνια Πολλά. 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ό έκίβκτός οννίργβτης μας κ. 
ΙΙαΰλος Μιχ. Σιτί'ς κατόπιν επιτυ
χών εξίτάοειον εις τό ΰπουργεϊον 
Βιομηχανίας έλαβε τό πτυχίον τοΰ 
ηλεκτρονικού καί οΰτω ενεγράφη εις 
1Γ έτος ΟΛουδών τής ραδιοτεχνιχής 
σχολής Αθηνών πρός άπόκτησιν τοϋ 
πτυχίου ραδιοηλεκτρολόγου. Τούτον 
συγχαίρομεν θερμώς εΰχόμενοι καί 
βίς άνιότβρβ.
ΜΝΗΜΟ2ΥΝΑ

Τήν 20)4)58 ίτβλέσθη Jv ΙΙβιραιει 
ΑΟνθήμερον μνημόουνον υπέρ άνα· 
παΰσεως τής ψυχής τής Δέσποινας 
Καρατξα ·»ό γένος Σουλαντώνη.

Αιώνια ή μνήμη της.
—Έπί τή συμπληρώσει τριμήνου 

άπό τοϋ θανάτου τής Ειρήνης Χρι
στοδούλου Χατζή, ειελέα'άη βπϊ τοϋ 
τάφου της τήν 20ην τοΰ μη 
νός ’Απριλίου επιμνημόσυνος δέη· 
σις, ήν παρηκολοΰθησαν πλήν τοϋ 
συζύγου καί τών τέκνων της καί οί 
στενοί συγγενείς αυτής.

Αίωνία ή Μνήμη της.

Παλαιές άνιφνήσεις

Τό . MIAlMls Ί 'JHh ΜΑΚΡΗ

Ό ίν Νί« Ύίρκη Αμερικής Εκλε
κτός συμπολίτης μας κ. Σταύρος Κιλ- 
μέτης μβς άπέαττιλϊν τάς 4|ής Ανα
μνήσεις του άπό τά ήθη καί ίΟιμα 
τής πατρίδος. Τάς δημοσιεύομεν μέ 
μεγάλην βόχαρίοτησιν. ,θά ήτο εύχής 
ϊργον έάν καί άλλοι ίγκατβστημένοι 
»ΐς τό έξωτερικόν συμπολΐται μάς Λ 
πίοΐϊλλον συνεργασίας ϊιά τήν <Μά· 
κρην».

Τήν ήμέραν τοΟ 'Αγιασμοί) 
(τών θεοφανείων) έρρίχναμε τδν 
σταυρόν β!ς τήν θάλασσαν. Με
τά τδ Εκκλησίασμα 8λος ό κόσμος 
μέ άναμένες τΙς λαμπάδες Ι6γ«· 
ναμε στδν δρόμο. Μπροστά ήσαν 
τά ξεφτέρια jcal οί ψαλτάδες μέ 
τούς ίερεϊς μας. Ξεκινούσαμε μέ 
τάξιν καί ψαλμούς άπδ τδν "Α
γιον Νικόλαον. *0 Χατζηνικό- 
λαος Αουΐ'ζίδης πού είχε τδν τί-' 
τλον πασσά ντυμένος μέ τήν στο
λή του, τά παράσημά του κ'άί τδ 
σπαθί ήρχετο έν συνεχεία καί 
κατόπιν οί ζαπτιέδες παρακολου- 
θοΟσαν μέ έφ’ δπλου λόγχην. 'Ό
λη αύτή ή παρέλασις ήταν ένα 
πανόραμα. Ό πρώτος σταθμός 
μετά τήν έκκίνηση ήταν στδ Τα 
πάκ - Χανέ δπως ίλέγετο τά Βυρ- 
σοδεψεϊον. ΤοΟτο δ σύλλογος των 
παπουτσήδων τοΟ δποίου πρωτο- 
μάστορης ήταν δ γέρο ■ Δελησάβ- 
βας τδ είχαν στολισμένο μέ φα· 
χαράκια καί λαμπάδες καί κεριά 
άναμμένα. Έκε! δ Πάτερ Διονύ
σιος εύχόταν δπέρ τής εύημερίας 
τών συντεχνιών κ.λ.π. Μετά δ 
δεύτερος σταθμός ήταν άπέξω ά- 
πδ τδ σχολεϊον μας. ‘0 τρίτος 
σταθμός ήταν άπέξω άπδ τά Δι
καστήρια. ’Εκεί μπροστά ήταν 
μιά έκκΐησοΟλα ή Αγία Παρα
σκευή. ΈκεΙ λοιπόν έπερίμενε δ 
Εκατόνταρχος μέ τούς έπισήμους 
τού Δικαστηρίου. ΕΙς τήν θέσιν 
αύτήν δ Πρωθιερεύς ΙκφωνοΟοε 
λόγον Τουρκιστί καί δλοι μαζί έ- 
λέγανε υποχρεωτικές «Γιασααίν 
Πατισάχ» (Νά ζήση δ Σουλτα- 
--- Υ Λ-nA uin/y itxu fXEV$

. Τ4 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
'XEIS Α1ΣΤΡΑΛΙΑΜ ·

Τά ήμερολόγια -τοΟ Συλλόγου μα; 
ίττί τφ νέφ ΐτίΐ Βάνειμεν d; τού; έν 
Άδελαίδι συμπολίτα; μα; 6 Ικλίκτά; 
πατριώτη; καί Αντιπρόσωπό; τοΟ 
Συλλόγου tai κ. ’Ιωάννη; Ταλιαν- 
τζή;. "Ολοι τά έδέχθησαν μέ μεγάλην 
εύχαρίστησιν καί προσέφεραν διάφο- 
βα ποσά el; ένίσχυσιν τοϋ Συλλόγου, 

ίαραβέτομεν κατάλογον τών πατριω 
τών καί έναντι έκάστου τί προσέ
φερεν.
’Ιωάννη; Ταλιαντζή; . ί λίρα
Μιχαήλ Παμπάκα; ; 1 »
Δ.ΔημητρΙου (μικρ. Κατιρτζή) ί »
Μιχαήλ Τσουλιό; ' 1 »
Χρ.Π.Έλευβερίου (Κεπέση) 1 »
Δημήτριο; Ψύλλο; 1 »
Βασίλειο; Καντζή; , 1 »
Μανώλη; Χατζή; 7 '' Ί " »
Μιχαήλ Λ. Παπαϊωάννου 1 »
Νικόλαο; Παμπάκα; 10 σελ.
Παράσχο; ΚυπραΙου 10 »
Νίκο; Πάχνικ - 10 »
Ιωάννη; ΚυπραΙου 10 »
Στεφάνή; Παπαγεωργίου 10 »
Φίλιππο; Σαρρή; ' ’ 8 »
Άγ.(Βιλλαρδ;) Τσουλάβη; 6 »
Μιχαήλ Π. Κουφονλούκα; 5 »
Νικόλαο; Πεκλή; 5 »
’Αντώνιο; Κατιανό; 5 »
’Ιωάννη; Καραγιάννη; 2 »
Τδ δλον (χρήματα Αυστρα

λία;) Α Λίρ. 13—1—0

Τά Δικηγορικόν Γραφεΐον

ΑΝΤΩΝΙΟΥ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Μετεφέρδη Σανταρόζα 3

Τηλέφ. 30.267 — Άθήναι

Τοϋ μ. Σταύρου Κ. Κιλμέτη

«νά ψοφίση πιδ γρήγορα».
Μετά πηγαίναμε είς τδ Κορδό

νι δπου ϊρριχνβ δ ίβρευς τδν 
Σταυρόν. Υπήρχε δέ κάποιος δ- 
νόματι Άράπης δ δποίος είχεν 
είδικβυβή καί κάθε χρόνο αύτδς 
πρώτος κατόρθωνε καϊ τδν έπια
νε. Τδν Ιγόριζβ είς τήν Μάκρη 
καί τδ Λιβήσι καί τού έδιναν τυ
χερά. Αύτά τά ώραΐα ϊθιμα άγα
πητοί μου ένθυμήθηκά καί ήά έ· 
νοστάλγησα κα! σάς ,,τά γ/άφω, 
άναστενάζοντας: \ ■

Σέ δλο τδν κόσμο γμριθα ά- 
[νατολή καί δόφ]

μά σ«ν τής Μάκρης καί τοΟ 
[ΛιβησιοΟ γ

τά ΙΟιμα δέν έχω απαντήσει.
2TA1T0S If. ΚΙΑΜΕΤΗΣ

Τυπογραφεία < 
«ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Άκαδήμου 13 J 
Άθήναι )

■ z-VUA)VVVa/VVVAZV*VVVVVVAAZV

Βαφείου ί
Μββαριοτήρέον 

,, Σιδηρωτήριον

«Ό Μίμης» ?
ΔΗΜΗΤΡ, Β. ΓΕΩΡΓΑ

Ζήνωνος 6 — Τηλ. 53.763
ΑΘΗΝΑΙ ' f

'Επαργυρωτήριον { 
Κρυστάλλων

ΦΟΤΗ ΦΟΥΝΤΗ — Π- ΠΛΟΥΜΑΤΟΥ 
’Οδός Τάκη 5 — Άθήναι 

(Πλατεία Ψυρρήλ

Επαργυρώνονται παντός 
είδους Καθρέπται

Μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν 
ηρεμίαν καί προθυμία ηρδς δια 
φώτισιν τοί μετ’ αΰτοΰ συζη- 
τοϋντος, προσεπάθη νά λύση 
τάς διατυπουμένας απορίας. 
Οΰτω: τ 1 . , .

Μίαν ήμέραν βΐς τό καφενεΐ- 
ον εις Ικ τών γονέων, δ Δημή- 
τριος Χατζηαντωνίου, <5 επιλε
γόμενος Μαλιαρόμυτος, έρωτα 
τόν Μουσαίον:

♦ Δάσκαλε, γιατί βασανίζεις 
τά παιδιά μ’ αυτήν τήν; ορθο
γραφίαν; Έγώ λέγομαι Δημή- 
τριος, εϊτε μέ γιώτα χ.ΐι γράψω 
δλα, εϊτε μέ ήτα καί τό—ος μέ 
ωμέγα, πάλι «Δημήτριο ς» 
δέν θά λέγη;

Ό Μουσαίος αντί νά αρχίση 
συζήτησιν έζήτησεν άπό τόν m 
ταστηματάρχην μι.ά πλάκα. Έ
γνώριζεν δτι ο συνομιλητής του 
ήτο χήρος. ’Έγραψε λοιπόν τήν 
λέξιν «ΧΗΡΟΣ» καί κάτω αυ
τής τήν λέξιν «ΧΟΙΡΟΣ».

— «Διάβασε» τοϋ λέγει.
Άφ’ ου εκείνος έδιάβασε καί 

τις δύο, πού είχαν τήν ϊδια 
προφορά, τοϋ λέγει:

— «Ή πρώτη μέ—ΤΙ—είσαι 
σύ, ή άλλη μέ —ΟΙ—είναι τοΰ 
βουνού».

Καί έτσι γέρο —Δημήτρης α- 
πέσυρε τις αντιρρήσεις του.

=Β=
’Αγαθός τήν τ|ιυχήν δ Μου

σαίος δέν έφαντάζετο ποτέ δτι 
υΛήρχον άνθρωποι πού νά με
ταχειρίζονται ψεΰδος ή άπάτην 
είς βάρος άλλου.

Άπό ωρισμενον κρεοπώλην 
ήγόραζε τΰ κρέας διά τήν οικο
γένειαν του.

Ό κρεοπώλης Ικμεταλλευό- 
μενος τήν αθωότητα τοϋ πελά
του έδιδε κρέας άπό γίδα. Τό 
κρέας τής γίδας εις τά μέρη έ- 
κεϊνα δέν εβραζεν.

Αυτό έγινε κατ’ έπανάληψιν.
Κάποιαν ήμέραν πού έπρό·

Άπά τήν Ιστορίαν

ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΡΥΛΟΙ
Τοΰ κ. Αγγέλου Γρ. Τσακίρη

’Ιδού μερικά αρχαία ονόματα 
καί θρύλοι, σχέοιν Τχοντες μέ 
τήν ιστορίαν τής αρχαίας Αυ-1 
κίας :

ΓΛΑΥΚΟΣ
Υίός τοϋ 'Ιππολόχου. Κατά 

τόν 'Όμηρον αρχηγός τών Αυ- 
κίων, βοηθούντων τούς Τρώας. 
Έν μάχει αντιμετωπίζει τόν Διο
μήδη», άλλ* αντί νά πολεμήσω- 
σι κατ’ άλλήλων, δταν έμαθον 
οτι οί πρόγονοί των είχον συν 
δεθεί διά τοΰ ιερού τής φιλοξε
νίας δεσμοί, προιείνούσΐ τάς δε
ξιάς καί άνταλλάσουσι τά δπλα 
των. Τραυματίζεται κατόπιν υπό 
τοϋ Τεύκρου, υπερασπίζει τόν 
τραυμ,ατισθέντα Έκτορα, φο
νεύει τόν Μηρμηδόνα Βαθυκλέα 
καί φονεύεται υπό τοϋ Τελαμο- 
νίοιι Αϊαντος, άγωνιζόμενος πα
ρά τόν νεκρόν τοΰ Πατρόκλου. 
Ένώ τό πτώμα του έτέθη επί 
τής πυράς ό ’Απόλλων άνήρπα- 
σεν αυτόν δι® τών άνεμων καί 
τόν μετέφερεν είς Αυκίαν οπού 
τά μέγισια έτιμήίίη. Κατά τόν 
'Ηρόδοτον οΐ βασιλείς τής Λυ- 
κίιχς έξ αυτού έλαβον τήν κατα
γωγήν των.

ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΣ ■
Ήταν υίός τοΰ Γλαύκου βα- 

οιλέαις τής Έφύρας (παλαιά ο
νομασία τής Κόρινθου), κατ’ 
άλλους δέ υίός τοΰ Ποσειδώνος.

Έτιμάτο έν Καρία και Ιδιαι

κειτο νά άγοράση κρέας, ή σύ
ζυγός του Βαρβάρα τοΰ είπε νά 
προσέξη νά μή τοΰ δώσουν πά
λι κρέας άπό θηλυκό "ζώον.

Πηγαίνει στον κρεοπώλην-καί 
ιόν διατάσσει νά τοΰ ζυγίση τί» 
κρέας.

— «Μήπως είναι θηλυκό; Τόν 
έρωτά. Γιατί τις άλλες φορές 
μοΰ έδωσες θηλυκό».

— ’Όχι, δάσκαλε, σ’ ορκίζο
μαι (καί έκαμε καί τόν σταυρό 
του) είναι αρσενικό, τόν δάσκα
λο θά γελάσω; Άλλά τό κρέας 
πάλι δένέβρασεν.

'Όταν τδ μεσημέρι έπήγε στδ 
σπίτι, ή γυναίκα του τοΰ είπεν 
δτι' τό κρέας ήτο άπό γίδα.

—-«Μά δέν είναι δυνατόν, 
λέγει, δ άνθρωπος μέ εβεβαίω-· 
σεν δτι είναι αρσενικόν καί μά- 
λίστα έκαμε τόν σταυρό του».

— «Μά νά, τό κρέας» λέγει ή 
σύζυγός του. Στενοχωρημένος 
ό Μουσαίος πηγαίνει στον κρεο
πώλην,

— «Πάλι γίδα μοΰ έδωσες καί 
δέν έβρασε», τοΰ λέγει,

—«’Όχι, δάσκαλε, δέ μού
λες τή ξύλα μεταχειρίζεστε»;

■—«Μά τώρα τό καλοκαίρι, 
δπως δλοι, που έχουν ουκιές, 
μεταχειριζόμαστε συκόξυλα».

— «Γι’ αυτό, δάσκαλε. Μέ τά 
συκόξυλα δέν βράζει τδ κρέας»,

"Οταν τό βράδυ έπέστρεφε 
στό σπίτι, λέγει, στήν γυναίκα, 
του.

—«Βαρβάρα, βλέπεις, έχομ,εν 
άδικο. 'Ο άνθρωπος μοΰ είπεν 
οτι μέ ξύλα τής συκιάς δέν βρά 
ζΐσΐ το ^εας»,

Ή Βαρβάρα φυσικά Ιγέλασε. 
Τόσην αγαθότητα είχεν ώστε 
θά μπορούσε κανείς νά πή, δ
πως ό Χριστός γιά τόν Ναθα
ναήλ.

«”Ιδε αληθώς λιβισιανός, β» 
ώ δόλος οΓ'κ έστι».

ΑΥΓ. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

τέρως έν Αυκία, εκ τής οποίας 
φαίνεται οτι κατάγεται καί & πε
ρί αύτοϋ μύθος.

Τό παλαιόν του όνομα ήτο 
'Ιππόνοος μετενομάσθη δέ Βελ- 
λερεφόντης διότι εφόνευβεν τόν 
αδελφόν του Βέλλερον, 'Ή εΐ- 
κών του έχρησιμοποιήθη καί επί 
νομΐιΐ!.ΐ(.ίτ<»ν τής Κόρινθου και, 
τής Αυκίας, Διά νά εξαγνισ-θή 
έκ τοΰ φόνου αύτοϋ κατέφυγεν 
εις Τύρινθα πρός τόν βασιλέαν 
της Πρώϊτον. ’Επειδή δέ ήρνήθη 
νά άνταποκριθή εις τόν ένοχον 
έρωτα τής συζύγου τοΰ Πρω- 
ίτου Άντείας ή Σθενοβίας αυ
τή τον εσυκοφάντησεν είς τέ»ν 
σύζυγόν της. Ό ΙΊράϊτος δμως, 
μή θέλων νά «αραβή τούς νό
μους τής φιλοξενείας τόν έστει- 
λεν εϊς τόν πενθερόν του 5Ιοβά- 
την ή Άμφιάνακτα μέ σήματα 
λιγρά νά τόν θανάτωση, δπερ 
ούτος καί έπραξεν.

ΠΗΓΑΣΣΟΣ

Πτερωτός ϊππος τής αρχαίας 
Έλληλ. μυθολογίας. 'Υπάρχου- 
σι πολλαι μυθολογικά!, ίίαρα- 
δόσεις δι* αυτόν. "Οταν δ Περ· 
σείς άπεκεφάλισε τήν Μέδουσαν 
τήν οποίαν κατέστησεν έγγυον 
ό Ποσειδών, εξεπήδησαν εξ αυ
τής διά μέσου τής δημιουργη- 
θείσης έκ τοΰ αποκεφαλισμού 
τομής ό Χρυσάνωρ καί ό ίππος 
Ίΐήγασσος. Ήτο προσφιλές Ιέ-
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Μηνιαία ίφημβρίς των άπαν- 
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(Σι*>έ>»αι 4* της 1ης Σβλίβα;)
Συνβχίοατβ, μβ τόν αυτόν ενθου

σιασμόν, καί stmQiiotixbv παλμόν τό 
έργον ποΰ αρχίσατε, διότι άπό τά ω
ραία ποΰ γράφετε μάς φέρνετε πίσω 
σέ μιά Ζωή καί σέ μέρη ποΰ τδ κά
δε πράγμα άψυχο, ένας δρόμορ, ένα 
σοκκάκι βνας βράχος, βρίσκουνε ά- 
πήχηβι μέσα στήν Ψυχήν μας, είναι 
τά ίερά χώματα ποΰ σ’ αύτά έχαρή- 
καμε ευτυχήσαμε άλλά ΜβΙ Άονέοο· 
μβ. , , '

‘Αφοϋ καί πάλιν σας συγχαρώ σάς 
παρακαλώ δεχθήτε 200 δραχμάς διά 
τήν έτησίαν συνδρομήν μου καί έκ 
τοϋ υπολοίπου άς χρησιμεΰση ώς ί- 
νίσχυσις τών πόρων τής έκδόοεοις, 
έπίσης έγγράψατε συνβρομητάς τόν 
αδελφόν μου Νικόλαον Β. Παντε- 
λήν καί τόν χ. Αντώνιο» Κουτέπαν.

Μέ Έκτίμησιν
ΑΟΙΖΟΣ Β. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Σταματίου Πρωίου 120 . _ 
Σύρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
: ' ‘ί ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ» ΤΡΙΤΟΝ ' ■................... ’ ■ ·

Δημογεροντία — ΚοινοτικαΙ άρχαΐ Μάκρης--’Επιστήμονες 
ίή έθνικ&ς καί κοινωφελώς δράσαντες.

ΤοΟ χ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

'Όταν στής δεκαπέντε Mat- 
ου μετακομιζίμεθα στό Λίβησι, 
ίρχιζαν τά κορίτσια τοΟ Ληβι- 
σιοΟ καί γίνονταν παρέες τά ξη
μερώματα, πήγεναν στά βουνά ϊ· 
κοβαν τά κλαδιά τά φορτώνονταν 
στής ράχες τους μέ τά τραγούδια 
«τά έφερναν σπίτια τους» τά στί-1 
βαζαν στις αύλές καί βλον τόν ‘ 
χβιμώνα φοάρντζώ*- τά» 
μιά καί τίς πίττες. Έπειτα άρ
χιζαν νά κόβουν καί νά μεταφέ
ρουν ξύλα γέμιζαν τά ύπόγεια καί 
μέ αύτά μαγείρευαν δλον τόν χει
μώνα.

”ί)ταν Ωρίμαζαν τά σΟκα, πολύ 
npwt άνβίαίναμε πάνω ' οτίς " αύ- 
ιαίς χτυπούσαμε τί κλωνάρ» 
έπεφταν δλα τά μαρα( 
τά μαζέβαμε στά καλάθια 
άπλώναμε στις ταράτσες καί S' 
ταν ήθελαν νά στεγνώσουν, τά 
χωρίζαμε σέ τρβίξ ποιότητες. Τά 
πρώτα τά μεγάλα άφοΟ φέρναμε 
διάφορα μυρωδικά άπό τά βουνά 

. τά βάλαμε μέσα στά καζάνια τά 
βράζαμε καλά, στοιβάζαμε τά 
οΟκα στά καλάθια, τά βουτούσα- 
με πάλι μέσα καί έπειτα τά α
πλώναμε στίς ψάθες διά νά στεγ
νώσουν. Έπειτα τά χωρίζαμε σέ 
τρεις ποιότητες. Τά πρώτα τά 
μεγάλα τά παραγεμίζαμε μέ κα
ρύδια κοπανισμένα, σουσάμι, καί 
διάφορα μυρωδικά, τά άραδιάζα- 
με στά σιννιά, τά φουρνίζαμε 
καί έπειτα τα πατούσαμε στά1 
κουτιά. Τά δεύτερα τά κάμναμε 
Αρμάθες καί τά λέγαμε κιρκιλού- 
δια. Τά τρίτα άφοΟ κΓ άΰτάΓξε- 
ματιόνταν στά μυρωδικά τά στεγ
νώναμε χι’ αύτά καί τά πατούσα 
με στις κοφινίδες καί τά τελευ
ταία τά μικρά, τά σκασμένα τά 
έριχναν στά κιούπια καί' τά έ-

βγαζαν οδζο, "Οταν ώρίμαζαντά 
σταφύλια καί άφοΟ τά τρυγοΟ 
σαν τά έβαζαν λίγα-λίγα μέσα σέ 
τσουβαλάκια καί είχαν ίδικές 
γοϋρνες πού τά πατοΟσαν καί τδ 
μοΟστο έτρεχε μέσα σέ καζάνια 
έπειτα έφερναν ένα χώμα άπά τβ 
βουνό είΒικής προελεύεεως, πού 
τό καταστάλαζε τό μοΟστο. Μετά 
άναβαν, φωτιές τήν νύχτα έπειδή 
δίν εέχε ifp® xaf itjhpa® τά πετ
μέζια καί τά ρατσέλια άφοΟ I- 
βαζαν μέσα κυδώνια, κολοκύθια, 
καρπουζότσουφλα κλπ. έγίνοντο 

. δέ πολύ ώραία. Γιά νά κάμουν 
βμως ςϊήν—-pWWoBXwpjt 
λίγ-φίνην (ίΰφτή) έχρειάζετσ νιζ 

,ωνάρια κοφ Ήστϊς τόν όποιον έφτιαχνάΤκάτΙ. 
:μένα σΟκΦ 
ΐβιά xal τφ

μ,α βίς τήν αρχαιότητα διά τους 
καλλιτέχνας ή παράστασίς τού 
Πηγάσσου καί ιδία ή χαλίνωσίς 
του-νηδ τοΰ Βελλερεφόντου *αί 
ή πάλη τοΰ ήρωος τούτου, ίπ 
πεύοντος τόν Πήγασσον μέ τήν 
Χίμαιραν.

ΧΙΜΑΙΡΑ
Τέρας φοβερόν,άποπνεον πΰρ. 

Τό πρόσθιον μέρος αύτοϋ είχε 
μορφήν λέοντος, τό μέσον at- 
γός καί τό οπίσθιον δράκοντος. 
Άνετράφη υπό τοΰ βασιλέως τής 
Μαρίας Άμισοδφρου καί έφο- 
νεύθη υπό τοΰ Βελλερεφόντου 
έπιβαίνοντος τοΟ Πηγάσσου έν 
Καρία. ‘Η είκών τής Χίμαιρας ι 
άπετυπώθη είς διάφορα αγγεία, 
νομίσματα καί πινάκια, δπως 
και εϊς τό έν Λυκία ήρώον τής

Ι
757Έξήςΐτρδπόν7ΉΟσαστδ~χα^ 
ζάνι έβαζαν τό σιτάρι σέ νερό 
<Β1.δκτώ ήμίρβς καί άλλαζαν-τό' 
νερβ κάθέ~ήμέραγ^ως' δτου πα
τούσαν τό σιτάρι καί έβγαινε &· 
μέσως ή ψύχα. Έπειτα τδ Sppt- 
χναν μέσα σέ γοΟρνα άνέβαιναν 
πάνω κορίτσια τδ πατοΟσαν δυ
νατά καί στδ τέλος περιχοΟσαν 
ζεστά νερά τδ όποιον έσχημάτιζε 
λεπτόν δγρόν καί, είχαν καζάνι 
άπό κάτω καί έτρεχεν τδ δγρόν 
τό άφιναν μιά νύχτα νά καταστα- 
λάξη, έπειτα έσουρώναν τό νερό, 
διά νά μείνη άπό κάτω δ πολτός 
τόν όποιον έβαζαν μέσα σέ σακού 
λια στέγνωνε καί έπειτα τά ά- 
δειαζανστά σεντόνια. "Οταν στέ
γνωνε τόν έτριβαν μέ τά χέργια 
τί» περνούσαν άπό τό καθαρό, έ- 
γίνετο σάν τόν άφρδ καί άφοΟ 
ήθελεν νά στεγνώσι τδν αποθή
κευαν τόν χειμώνα. "Οιαν έβρα
ζαν λοιπόν τά πετμέζια έκαμναν 
καί τήν κοφτή μέ νισεστέ. Τε- 
χνίτρες γρηοΟλες δπως ήιο καί ή 
γιαγιά μου Κουφουλούκενα έψη
ναν μέ νισεστέ τήν κουφτήν τήν 
άδιαζαν άπό βραδύς μέσα σέ τα
ψιά καί τδ πρωί πήχτωνε καί 
άπλωναν πάνω στίξ ταράτσες σεν 
τόνια, Αναποδογύριζαν τά ταψιά 
τά έκοβαν μπακλαβοειδώς καί ά- 
φοΟ τά ράντιζαν μέ κανέλλα τά 
πατοΟσαν στά κουτιά γιά τόν 
χειμώνα. Συνήθιζαν δέ νά κάνουν 
οί οικογένειες έσπερίδες τά βρά
δυ® γιά νά περάση ή ώρα ή νά 
παίξουν χαρτιά, καί μεταξύ βλ»ν 
τών γλυκισμάτων πού ήθελαν νά 
παρουσιασθοΟν έψήνετο καί άπό 
τδν νισεστέν & χαλβάς ί· xowi· 
στδς δ όποιος εδχαριστοΟσε τούς 
πάντας. *0 χαλβάς δ κουνιστός 
είναι ένα άπό τά ώραιότετα γλυ
κίσματα τών Μακρηνολιβησιανών.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΗ

Γεώργιος ’ Λαζαρίδης δικη
γόρος (1864 - 1917).

Γέννημα τοϋ εύάνδρου 
Λεβησίοΰ τυγχάνει δ διαπρεπής 
επιστήμων, δ αλησμόνητος δικη
γόρος. Γ. Λαζαρίδης. Μετά τδ 
πέρας τών εγκυκλίων μαθημά
των τής πατρίδος του έρρίφθη 
είς τήν βιοπάλην, άλλ" ή διψώ 
σα φιλομαθής ψυχή του μέ άχώ- 
ριστον σύντροφον τδ βιβλίον ώ· 
ρέγετο άνωτέρας μαθήσεως. Αύ- 
τοδίδακτος επέτυχε νά τελείωση 
τήν Ευαγγελικήν σχολήν Σμύρ
νης εντός δύο ετών. Ό καθη
γητής των Ελληνικών αείμνη
στος Έμ. Δούκας, επειδή εξετί- 
μα καί τήν γραμματικήν καί Ερ
μηνευτικήν δεινότητα, τάς κρί
σεις και σχόλιά του επί τοΰ κει
μένου, τόν αφηκεν άντικαταστά 
την του, δσάκις απούσιαζε λόγιρ 
καχεξίας. Παρά τήν Ιδιότητα τοΰ 
μαθητου έ»βάλλετο εις τούς 
συμμαθητάς του εκτιμώντας τήν 
αξιόλογον συγκρότησίν του. Είς 
τδ Πανεπιστήμιου φοιτητής τής 
Νομικής άφήκε χρονικά. Οί συμ· 
φοιτηταΐ τόν Ενθυμούνται καί α
ναφέρουν μέ θαυμασμόν τό όνο
μά του, διαποροϋντες μάλιστα 
πώς δ τόσον συγκεκροτημένος 
δυνατός δικηγόρος εστερξε νά ε
ξάσκηση avBv μέλλοντος τήν δι
κηγορίαν είς Μάκρην. Ό δέ α
λησμόνητος νομοδιδάσκαλος Κρα 

3ς έλεγε διά τον Λαζαρίδην, 
φούτητήν ?τι βν,τα «ό.Μακ.βηνος 
θά γψ-Ί], δταν θέληση, ό νέος 

 

ΙΤριβζλνιανός τοΰ Γένους». Δυ- 

 

οτνιήώς δέν τό ήθέλησεν, ενφ ή 
-'ίρύσις και τά σπάνια πνευματικά 

χαρίσματα του τδν προόριζαν 
διά μεγάλα τής επιστήμης άξιώ- 
ματα. Πολλοί δικηγόροι συμφοι- 
τηταί του, δίκηγοροϋντες είς διά- 
ωορα κέντρα τοΰ Ελληνισμού 
Σμύρνην, Κων]πολιν, ’Αλεξάν
δρειαν κ. α. Επειδή γνώριζον τδν 
αξιόλογον καί λαμπρόν Επιστη
μονικόν καταρτισμόν του, οσάκις 
άνελάμβανονσοβαράςκαί επί με
γάλη αμοιβή υποθέσεις Ιζήτουν 
τήν συμβουλήν του, τήν όποίαν 
έπλήρωναν άδρώς.

Ό Γ.Λαζαρίδης εκέκτητο σπα 
νίαν θεολογικήν, εγκυκλοπαι
δικήν μόρφωσιν καί συζητών 
μέ Επιστήμονας εϊχε πάντοτε τήν 
νικώσαν γνώμην. 'Ως δικηγόρος 
ήτοόίφθαστος καί ακατανίκητος. 
“Οπου Εκλήθη συνήγορος ύποθέ 
σεων δικαστικών eIc τά δικαστή 
ρια Ρόδου, Μούγλων, Σμύρνης 
κατέπλησσε τούς δικαστής καί 
δικηγόρους διά τήν μεγάλην του 
μόρφωσιν, νομομάθειαν, ευστρο
φίαν, κρίσεις καί τήν σπανιωτα- 
την ευφράδειαν μέ τήν χαρακτη
ριστικήν καλλιέπειαν καί τάς ω
ραίας είκόνας. Οί θαυμαστοί του 
συνίστων αύτφ νά εργασθη εις 
μεγαλύτερα κέντρα δπου ή πρέ
πουσα θέσις του. Άλλ* ό μακα
ρίτης τίποτε δέν άντήλλασε μέ 
τήν προσφιλή του Μάκρην. Δέν 
(ΐπεχωρίζετο από τούς αγαπητούς 
του καί τόν φίλτατον Λουϊζίδην, 
τοϋ οποίου ήτο σύμβουλος καί 
ποδηγέτης. Διά τήν διαθήκην 
τοΰ Μ. Ευεργέτου, συνταχθεϊ- 
σαν ναδ τοϋ Λαζαρίδου καί στρα- 
φεΐσαν πρός κρίσιν και τυχόν 
διόρθωση' εις τόν μακαρίτην 
Κρασά*, ό σεβαστός Καθηγητής 
είπεν : «Είναι άριστα καταιχυ- 
ρωμένη άπό οίανδήποτε προσβο
λήν, δ 8έ συντάκτης έπρεπε νά 
Τ·"" τΰν ΚΒοαν τής Νομικής

σχολής καί ούχΐ τήν τοΰ δικηγό
ρου έν τοΐς δικαστηρίοις Μά
κρης».

‘ϋ Λαζαρίδης έκέκτητο πλου- 
σιωτάτην βιβλιοθήκην, δπου ή 
πνευματική γΰρις κατά τον 
Κρουμβάχερ τών σοφών τής αρ
χαίας ϊΐαι νέας Ελλάδος. Ήτο 
φιλαναγνώστης εΙς άκρον καί διά 
τής αγαστής φιλομαθείας του 
κατέστη πολυμαθής. Είς τάς συ
ναναστροφής καί συγκεντρώσεις 
φίλων μέ τήν σοφίαν καί χάριν 
τοϋ λόγου καθήδυνε καί κατέ- 
πλησε τους πάντας. Άλλά καί ή 
κοινοτική καί έθνική δράσις τοΰ 
Λαζαρίδη είναι αξιομνημόνευ
τος. Διετέλεσεν άπό τοϋ 1890- 
1900 Γραμματεύς τής κοινότη
τας Μάκρης, ή ψυχή τής Έφο· 
ροδημογεροντίας, τής οποίας αα- 
ρητήθη ΰπέρ τοΰ ιατρού Βασ. 
Σαράφη κατελθόντος είς Μά
κρην. Διετέλεσε μέλος έθνικών 
σωματείων πρός προάσπισιν των 
προνομίων τοϋ Γένους καί κατά 
τής πολιτικής τοϋ νεοτουοκικοΰ 
κομιτάτου. 'Υπηρετήσας δπΐ σει
ράν έτών Γραμματεύς τοΰ έν Μά
κρη Γαλλικοΰ Ύ (προξενείου κα- 
τωχύρωσεν έαυτόν άπό τήν επι
βουλήν τών Τούρκων καί πολ
λούς Μακρηνολεβησανούς, κα 
ταδιωχθέντας υπό τών Τούρκων 
Ιπί έλλαδισμφ, περιέσωσεν. Τό 
παν δπραττεν υπέρ Πατρίδος καί 
τά πάντα αίκής διέθετεν 
Τέλος καί τήν ζωήν το» 1Β»βε 
διά τήν ‘Ελλάδα ο αφανής Έθνο- 
μάρτυς μέ άλλους Προύχοντας 
Μακρηνολεβησανούς κατά τον 
Α' ευρωπαϊκόν πόλεμον.

Έκ τών πολλών αρίστων καί 
δοκιμωτάτων έπιστημόνων. Μά 
κρης - Λεβησίοΰ ό Γ. Λαζαρίδης 
δικηγόρος καί Γ. Τσακκίρης φι
λόλογος ήσαν αί πολυμαθέστεροι 
καί εΰφραδέστεροι. Έάν είχον 
οΰτοι δλιγωτέραν άγάπην πρός 
τήν γενέτειραν και περισσότερόν 
δόσιν εγωισμού καί φιλοδοξίας, 
κέντρα πρός άνοδον, θά κατε- 
λάμβανον τιμητικωτέραν θέσιν 
είς τδ ’Ελληνικόν τής Επιστή
μης, πάνθεον, τιμώντες αύτήν, 
εαυτούς καί τήν Πατρίδα.

Γεώργιος Τζιλάβης δικηγό 
ρας ’1882 -1943) Ό Τσιλάβης 
Άφοϋ» διήκουσε τά σχολεία τής 
πατρίδος του λεβησίοΰ, έτελείω- 
σε τό έν -Σμύρνη Ίδαδιέ καί μετά 
τοϋτο τι') έν Χίφ Γυμνάσιον α· 
ριοτεύσας, Τό πρώτον έτος τής 
έγγραφης του είς τήν Νομικήν 
σχολήν 'Αθηνών κατά τό 1906 
υπηρέτησε διδάσκαλος είς τά 
σχολεία τής πατρίδος του και τψ 
1910 ανηγορεύθη διδάκτωρ τής 
Νομικής μέ τόν επίζηλον βαθ 
μ όν άριστα. Έδικηγόρησεν είς 
Μάκρην μέχρι τοΰ χρόνου τής 
έξορίας του κατά τόν Ευρωπαϊ
κόν πόλεμον. Οί Τούρκοι δέν 
συνεχώρησαν αύτόν διά τίς εις 
τδ ΙΙανεπιστήμιον ’Αθηνών 
σπουδάς του, τροφίμου Τουρκι
κού Γυμνασίου, καί έταλαιπώ- 
ρησαν αυτόν μέ έξορίας είς τά 
βάθη τής ’Ασίας. Μετά τήν Μι
κρασιατικήν καταστροφήν κατέ- 
φυγεν είς Ελλάδα καί δαορίσθη 
ΕΙρηνοδίκης. Ό Τζιλαβης ήτο 
κάτοχος τής Γαλλικής καί Τουρ
κικής γλώσσης καί προικισμένος 
μέ πνευματικά προσόντα άξιο- ' 
ζηλευτά. Αί έξορίαι, ό πρόωρος ' 
θάνατος τής συζύγου του καί ή 
ασθένεια του δέν έπέτρεψαν είς

τόν άτυχή επιστήμονα νά εκδή
λωσή τήν άρίστην συγκρότησίν 
καί αξίαν του. Άφήκε καί θυ
γατέρα δικηγόρον τήν Σεμίρην.

Πλήν τών- άνωθι επιστημόνων 
δικηγόρων μνημονευτέοι καί οί 
δικολάβοι Μιχ. Κατσαρώνας, 
Άδαμάντ. Άποβι,ολίδης και 
Παύλος Σταματιάδης. Ουτοι δι- 
δαχθέντες τήν Τουρκικήν άπό 
τόν Παυλΐνον Ίωαννίδην και 
σπουδάσαντες τήν Τουρκικήν νο 
μοθεσίαν έδικηγόρησαν δοκιμώ- 
τατα είς Μάκρην οι δύο τελευ
ταίοι καί ό πρώτος είς Μοϋγλα 
καί Σμύρνην.

Μιχ, Κατσαρώνας (1851 - 
1948) Ό Μιχ. Κατσαρώνας ά- 
νεψιός τοΰ πρώτου διδασκάλου 
τοΰ τόπου μας ΓΙαυλίνου *Ιβί- 
αννίδου καί πνευματικόν του 
παράστημα. Άφοϋ έδιδάχθη 
παρά τοΰ. θείου του τήνΤουρ
κικήν γλώσσαν, έπεδίωξε καί 
επέτυχε διά τής ’αΰτομορφώ- 
σεως τήν πλήρη καί τελείαν 
αυτής έκμάθησιν, καταστάς 
είς Ά τών αρίστων τουρκομα
θών τής εποχής του, κατέχων 
αμα καλώς καί τήν Ελληνι
κήν. Προικισμένος δέ μέ ευ
φυΐαν, άντίληψιν χιούμορ καί 
μνήμην τρυγόνειον άνεδείχθη 
καί διεκρίθη είς τήν εποχήν 
του. Διωρίσθη τό πρώτον ο Μι- 
χαλάκ - Ιφέντης Μουδούρης είς 
τά Μοσχονήσια, ΰπηρέτησεν α
κολούθως elg Τένβίον -καν κα- ■ ■ 
τόπιν εις Χίον, Διευθυντής τοϋ 
Γραφείου τον Μουτβσαρίφη, 
δπου έπέδειξε τά μεγάλα διοι
κητικά του προσόντα καί ικα
νότητας. Έκ Χίου μετετέθη 
είς Κάλυμνον Καϊμακαάμηι; 
άκολώυθως είς Σύμην καί τε
λευταίως sic Κάρπαθον, δποτ> 
έξετιμήθη καί ήγαπήθη .διό; 
τήν πατρικήν διοίκησίν του, 
Έδώ παύει ή υπαλληλική τοτ- 
ζωή καί άρχεται ή δικηγορική 
του τοιαύτη. ’Έρχεται είς Μά
κρην καί εργάζεται δικηγό
ρος. Επειδή δέ ό κύκλος τών 
έργασιών του ήτο στενός Ιν 
Μάκρη, μετέβη είς Κων)πολιν 
καί κατόπιν έξετάσεων Slaps 
τήν αδειαν νά δικηγορή εΙφ 
Πρωτοδικεία καί Έφετεϊα. 
Μετά τήν άδειαν αύτήν έγκα- 
τεστάθη είς Μούγλα Πρωτεύ
ουσαν τής Διοικήσεως Μεντε- 
σέ καί έδικηγόρει μέ πλήρη ε
πιτυχίαν εις τάς υποθέσεις ποτ- 
άνελάμβανε· Τέλος έγκατεστά- 
θη είς Σμύρνην, δπου έστα- 
διοδρόμησε εΰδοκιμώτατα διΐ; 
τήν τουρκομάθειάν του, νομι
κήν κατάρτισιν, ηίονοίαν χα·· 
ριτωμένην ανεκδοτολογίαν, 4 
όποία εκαμνε τήν συντροφιά, 
του περιζήτητου καί λίαν εν- 
χάριστον. Έδημοσιογράφη εις 
Ελληνικές καί Τουρκικός εφη
μερίδας τής Σμύρνης καί μετέ- 
φρασεν εις τήν ελληνικήν τά α
πομνημονεύματα τοΰ ευφυέστα
του Μ. Βεζύρου Κκαμήλ Πασά 
παρ’ ον έξετιματο μεγάλως. ΊΕ- 
σπούδασε τούς δύο υιούς του <5ι 
κηγόρους, τόν μεν Πάναν είς τά 
Τουρκικόν Πανεπιστήμιον, τί» 
δέ Κίμωνα είς τό ‘Ελληνικόν 
καί άπέθανεν πλήρης ήμερων 
είς ήλικίαν 97 έτών 6κτιμ(όμ::- 
νος καί άγαπώμενο; παρά τιά'ΐ- 
των ώς περισπούδαστου φαινό
μενου αΰτομαθητέβις καί χαρι
τολογίας.
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Είμαι Λιβήσιάνδς xou ταήίί 
'Λος άναγνώστής nj; «Μάκρης» 
καί δπωςΙφυγα μεγάλος άπό τήν 

■·" πατρίδα ξέρω τή ζωή »cal τό ρό
λο πού ίπαιξβν δίει οί πατριώ
τες μας. Παρατηρώ λοιπόν διι 
στή βιογραφία τοΰ Ιατροϋ Βασι
λείου Μουσαίου, πάρελήφθησαν 
άπό αγνοια σημαντικά γιά τόν 
Μουσαίο καί τήν πατρίδα του γε 
γονότα καί τό Ιστορικό τής μετά 
βάσεως τοϋ Ερυθρού Σταυρού 
στή Μάκρη. Επιθυμών νά συμ
βάλλω είς τήν ακριβή έξιστόρη- 
σιν τών γεγονότων τής εποχής 
εκείνης προσθέτω τά 8ξή; : .

Τ) γιατρός δ Μουσαίος έχον
τας γιά φωτεινό παράδειγυα τον 
πατέρα του, τόν Δάσκολο τόν 
Μουσαίο,καί προικισμένος μέ α
πέραντη τόλμη καί βαθύτατη άν 
θρωπιά, μπόρεσε νά σταθή πά
να) άπό τις μικρότητες καί νά 
ξεπεράσει τό δυναμικό ένός για-.' 
τροϋ μικρής πολιτείας καί νά γί
νει φωτεινός οδηγός τοϋ Μικρά- 
σιατικοΰ Ελληνισμού.

Στόν τομέα τή; δ.τιατήιιης έ- 
τίμησε δχι μόνο τήν Ιδιαίτερη 
πατρίδα του άλλά καί τήν Έλ 
λάδα καί τήν γιατρική. Το 1900 
έκαμε σοβαρότατη άνακοίνωσι 
στό Παρίσι τήν οποία ΰπεστήρι- 
ξε δ παγκοσμίου φήμης καθη
γητής Λαβεράν, κάΐ άνεκηούχθη' 
ιϊντεπιστέλλον μέλος τής ’Αχα- 
δημίας τών Παρισίων. Τρία χρό
νια άργότεοα στό Συνέδριο τής’ 
Χάγης 1908 ή επιστημονική του1 
εργασία έτιμήθη μέ χουσοϋ ν με· 
τάλλιο καί τιμητικό δίπλωμά. 
Δέν τολμώ ν’ αναφέρω τά Τοήρ 
κικα παράσημα πού πήρε γιατί 
θυμάμαι τό επεισόδιο μέ τή με
γάλη του κόρη σέ μιά τέτοια 
Τουρκική παρασημοφορία. Πολύ 
ζωντανά θυμάμαι πού τόν πλη
σίασε καί τοΰ είπε γαλλικά: 
«Βουζέτ ντβκορβ παπά ;» μά ε
κείνος τήν εχοφε απότομα καί 
φώναξε μέ αηδία : «Ν τεκορέ ! 
Ντεκορέ ! Σκατά!».

Στό διχίβιηιια τοΰ μεγάλου πο
λέμου ήταν αρχίατρος στόντουρ
κικό στρατό. ’Αλλά ο Ιλεύθερος 
Μουσαίος δέ μπορούσε νά σταθή 
μέ σταυρωμέντ χέρια. Κατά τόν 
αείμνηστο καθηγητή των Πολί
τικων Επιστημών Σάθβα Γρη 
γοριάδη, δ Μουσαίος ήταν άρ 
χηγός τής 'Ελληνικής προπαγάν
δας στή Σμύρνη ιιέ ΰπαρχηγό 
τόν Γρηγοριάδη. Ήταν λοιπόν 
φυσικό νά τόν πτείίον,ν στήν 
Βαγδάτη στήν πρώτη γραμμή τοϋ 
πυρός γιά νά μήν ξαναμυρίσει, 
’Αλλά δ Μουσαίος άπ* δπου κΓ 
αν περνούσε βοηθούσε τόν κο
σμάκη καί γιάτρευε μβ άνι,ίιο- 

#. - τέλεια καί αφοσίωση. "Όταν λοι
πόν εφθασε στη Χαλέπι ή φή 
μη του είχε φθάσει πρΙν 
αυτόν. Βρίσκεται μέρα και 
χτα κοντά στους αρρώστους 
ολόκληρο τό Χαλέπι μιλά 
αυτόν. Οι Τουρκικές «ρχές 1- 

. νεργοΰν και κατορθώνουν νά 
τόν κρατήσουν Ικεϊ καί νά μήν 

,,πβει ηνή Βαγδάτη,
. "Οταν τέλειωσε δ πρώτος 

Μαγ·/.όη>μιος πόλεμος, μέσφ τοΰ 
Αρχιάτρου Τσουνοΰκα καί τοΰ 
’Αρχηγού τοϋ Πατριωτικοί» 'Ι
δρύματος Καμάρα, -καί μέ τή 
βοήθεια τοΰ Μακρηκώστα Ινήρ- 
γηββ νά πάει δ Έρυθοός Σταυ
ρός καί στή Μάκρη. Τό πρώτο 
ταξίϊίδι μέ τή «Ροιίιιελη» ήταν 
μαζί ιιέ τόν Μουσαίο δ Μάνω- 
λας ό γιατρός δ Χαλκίτης, δ

<w 
νύ- 
καϊ 
γι’

Τοΰ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑ λΛΗ

Μακοηκώστας δ ΙΙακα—Καλα
φάτης, καί ό φαρμακοποιός 
Αντώνιος Παπαθανασίου. ’Αλ* 
λά επειδή δέν είχαν άδεια τής 
τή; Υψηλή; Πύλης δέί» τούς 
δέχτηκαν. Φιλοξενήθηκαν μιά 
νύχτα στοΰ Χατζηνικόλα Λουϊ- 
ζίδη καί τήν άλλη .μέρα γύρι
σαν πίσω, έκτο; <ίΐπο τόν Άν- 
τιόνη ΙΙαπαθανσσίοΰ πού εμεί- 
νε στή Μάκρη.

’Έγιναν τότε αΐ δέουσες ε
νέργειες καί μέ τήν άδεια τής 
Υψηλής Πύλης ξαναήλθε τδ 
«Ρούμελη» σιή Μάκρη, μέ προ 
σωπικά βνισχνμένο άπό τόν για
τρό Γ. 2υδέα καί τόν Φαρμα 
.«οποίο Τσαμαδό και με δύο λο- 
χίες καί τρεις στρατιώτες. Τό 
πλοίο ήιαν φορτωμένο φαρμα
κευτικά εϊδη, υφάσματα, τρό
φιμα καί άΉα εφόδια. 'Η aw 
ιττολη β/καταστάθηκε στοΰ Κα- 
ζύλη, τοϋ Γάλλου προξένου τό 
σπίτι. Τί) τύφος καί ή έλονο 
σία ήταν τότε ενδημικές στή 
Μάκρη, και ή αποστολή δεχό
ταν δλους τούς άρρωστους, Χρι
στιανούς, Τούρκους, Εβραίους, ■ 
χωρίς καμμιά διάκριση.ΤοΤουρ- ^ίίΡΕΑΙ 
κικό στσιχεϊο ήταν ενθουσια/ 
σμένο, οί ιθύνοντες δμω;
το.ΰσαν βτασι ανοχής. ’Έφήαβε 
κατόπιν καί ό ’Ιταλικός ’Ερυ
θρός Σταυρός, μέ γιατρ 
Δρα Καροτσίνι, μέ πο). 
προσ®ΛΐΜ(Ά ίίαίς στρ 
Φρουρά. --'■Τ- λ’ίφ 

Τ ΓΙΑΝΝΗΣ Η 
Τ. ι, ■ (Συνεχί

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ 
W ‘ΜΑΚΡΗΣ,,

Έν περιλήψει βγράψαμβ βίς τό 
πρηγούμενον τί έπετέλεσε ή «Μά
κρη» βίς τους διαφόρους τομείς τής 
δράσβως της κατά τό πρώτον αΰιοβ 
έτος. Ί3ού δμως καί μερικοί άλλοι 
τομείς δράσεως. .

•ίί. Μάκρη δέν περιορίσθη μό
νον είς τήν παλάιάν Ιστορίαν, 
εφερεν εις φώς τήν νέαν Ιστο
ρίαν τών aatQmt&v.

Έδημοσίευσε μέχρι στιγμής 
εκτενή ιστορίαν τοΰ κυριωτέρου 
συνοικισμοί συμπολιτών μας, 
τή; Νέας Μάκρης, γραμμένην 
ΰπδ τοΰ συμπολίτου μας κ. 
Νίκόυ Καραγεωργίου. ’Επίσης 
περιληπτικήν έξισιόρησιν τοΰ κ. 
Παύλου Ταϊντζή διά τήν ιστο
ρίαν καί τήν διαμόρφωσιν τοΰ 
Πλαιανακίου. Παρακολουθοϋ- 
μεν δέ έκ τοΰ πλησίον τήν Ιξέ 
λιξιν δλων τών συνοικισμών Μα- 
κρηνολιβησιανών καί γράφουμε 
πάντοτε διά τά ζητήματα τά ό
ποια τούς απασχολούν. Είς τό 
μέλλον σκεπτόμεθα νά ασχολη
θούμε ακόμη περισσότερον μέ 
τά ζητήματα αυτά καί ελπίζο
με» δη οί συμπολΐται θά μας 
βοη θήσουν φέροντες. βΙ·<---γ'..κ.€οσιν
μας οχι--«ΐ'ύς δπασχολετ»....

Ή «Μάκρη» εχινβ αφορμή νά ξυ- 
πνήα-ΐ] καί νά εϋρη τόν δρόμον της 
καί ή γνωστή γβνναι,οδωρία, τών 
Λίακρηνολιβησιανών καί ή κοινωφε
λής των προθυμία. Δύο μβγάλαι 
δωρεαΐ έγιναν διά κοινοφελεϊς σκο
πούς. Τοΰ κ. Κνρ. Κρεμμυδα υπέρ 
τοΰ Δημοτικού Σχολείου Νέας Μά
κρης. Καζ τοΰ κ. Μιχαήλ Άποστο· 
λίδη διά τήν ΐδρυσιν τής ΕΣΤΙΑΣ 
ΜΑΚΡΙΙ2 ή οποία -άά περιλαμβάνη 
ωραιότατο κτίριον, μέ πολλάς at· 
άούσαςκροβιρισμένας δι’ Ιοαρίβ-μούς 
σκοπούς όπως τήν συνέλαβε κιχϊ τήν 
ενεπνευσβτι εις τό δημοσιευθβν βίς 
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ΙΑΔΗΣ 
εται)

τόν 
θμο 

ιωτική

EOPIS ΑΓΡΟΤΟΙΙΑΙΜΝ

Τήν 6ην ’Απριλίου ίκλήρυ 
δη βίς δημοτικόν Σχολεΐον 
Μάκρης ή Αχχειοφόρος .’Αγορά 
τοΟ Μορφωτιχαίϊ Συλλόγου ’Α
γροτόπαιδων Νέας Μάκρης. Πα 
ρευρί,θησιχν είς τήν κλήρωσιν τοΟ 
λαχείου έκλεκτοί συμπολΐται τής 
Νέας Μάκρης. Ή ’Επιτροπή τοο 
Συλλόγου άγροτοπαίδων άποτβ 
λουμένη άπό τού; κ,κ. Βασίλει
ον Καραδασίλην καί ’Αντώνιον 
Δελησ·ίί65αν καί δίδας Ευθυμία 
Τωιηαργιάννη καί Γεωργία Κοο- 
τσούρη είχβν συλλέξει πλτ-υσιώ- 
τατα δώρα εόγενώς προσφερθέ- 
ντα άπδ τά Καταστήματα τών ί 
’Αθηνών. !

θά ήθελα νά ευχαριστήσω έχ 
μέρους τής έπιτροπής τοΟ Συλλό 
you τούς δωρητάς τοό λαχνοΟ καί 
δσους έκ τών πατριωτών έτίμη 
σαν διά τής παρουσίας των τήν 
λαχειοφόρον μας. ’Αξίζουν θερ
μά συγχαρητήρι s άφ* ένδς βίς 
τήν έπιτροπήν διά τήν πλουσίαν 
συλλογήν τών δώρων τοΟ λαχνοΟ 
καί ιδίως είς τον άξιότιμογ πρόε
δρον τής Νέας Μάκρη; κ. Τ. 
Αουΐζον δ όποιος συνέβαλε πολύ 
είς τό έργον μας, καί στήν άξιό 
τιμον δίδα τής Οϊκοκυρικής 'Α 
θηνά Άναστασοπούλοο. Άφ’ Ι· 
τέρου είς τό Διοικ. Συμβούλιον 
κ. κ. Καραβασίλην Βασίλειον καί 
Αντώνιον Δελησάόδαν χ,λ.π. ώς 
καί είς τά μίλη τοΟ Συλλόγου. 
ΕδχαριατοΟμεν θερμότατα τοΰς 
κάτωθι καταστηματάρχας Αθη
νών διά τήν προσφοράν τών δώ
ρων των :

I. Γιώιην, Κ, Κρυστάλην, Ν. 
Κρυστάλην, Κ. Αουμίδην, Νικ 
Καραγιάννην, I. Γρίτζην, Ρά
διο Καραγιίννη, Δ. Παναγιώτα 
κόπουλον, Καπνοβιομηχανία Μα- 
τσάγγου, Γ. Πανάγον, Ν. Χατζή- 
νικολήν, Κλινέξ.

προηγούμενοι φύλλο» μας 
του ό εϋγενής δωρητής.

εκείνα 
τά δμολογουμένως πολλά τά ο
ποία επέτυχεν ή εκδοσις τή; 
«Μάκρη;» Δέν είναι τίποτε α
κόμη μπροστά εις εκείνα τά ο
ποία ελπίζουμε καί θά άγωνι- 
σθονμε νά επιτύχουμε. ’Έχομε 
τήν πεποίθησιν δτι οί συμπα-

Τό έκδρομικόν τμήμα τοΰ Συλλόγου 
ν ώ ν ε ι

WMH ΕΙί « ΜΑΚΡΗΝ
διά τήν ΚΥΡΙΑΚΗΝ 18-5-1958

Επίσκεψις είς Pacplva
= "Αγιον Άνδρέαν

’ = καί Τύμβον Μαραθώνος

^31 ΠΙΡΜ 25
Άναχώρησις ώρ» 7 π. μ. 
’Επιστροφή » 10 μ. μ.

ΊΗιΙΜΒΗΜ'ν»

An μβτοχίίς
είς κ.κ. Μιχ. Τσίλλερ, Θέμιστοκλέους 39 

τηλέφωνον 615-257 
καΙ’Αδαμ. Σκυφτόν, Καλοκαιρινού 64 

Δραπετσώνα — τηλέφ. 463-176 
μέχρι της ΠΕΜΠΤΗΣ 15-5-58

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1110 ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΑΚΡΗΝ

*ί£λάβομεν καί δημοσιβύομεν 
κατά καθήκον τήν κατωτέρω έπϊ- 
άτολήν χωρίς σχόλια:

Φίλε κ. Διευθυντά, z
ΕΙ; ντοεκδοθτϊσαν έφημτρίδα Ισχύ 

ριζομένην δτι σκοπόν έχει τήν έξύψω 
σιν τοΰ ΨΥΧΙΚΟΥ έπιπέδου τών Μα- 
κρηνολψησιανών καί γνώμονα τήν 
Αντικειμενικήν αλήθειαν δημοσιεύεται 
ύπό τύπον χρονογραφήματα; ένυπό- 
γραφον άρθρρν μέ τόν τίτλον «τέ> 
αίμα νερό δεν γίνεται», τό όποιον Α
ποτελεί κυριολεκτικώ; Οβριν καί κα- 
τηγορητήριον κατά τών Μακρηνών 
γενικώ; καί κατά τ&ν κατοίκων τής 
Νέα; Μάκρη; είδικώτερον. , - -,...... -

Ό συν·τάκτη;·τοΰ άρθρου τούτου ι βολικά ποσά) γιά τό χτίσιμο, 
δμολογών όπ έχει άλλάξει μέχρι σή-1 ω Παραλαμβάνει έπίσης κατόπιν Ιν« 
μβρον πολλά; πατρίδα; κατά βούλη- · “ Χ” ......................-·-■"'
σιν, ήτοι, δτι ένώ έγεννήθη έν Σμύρ
νη έγκατέλειψε τήν γενέτειράν του 
καί ήρχισε νά λέγΐ] δτι είναι ’Αθηναί
ο;, έν συνεχεία δτι ήλλαξε γνώμην καί 
έγινε άτιλώ; Έλλην ούδέτερο; (&veu 
γευετείρα;) καί τέλο; ότι κατέληξε 
κάτω άπό τήν έπιμονήν τή; άδελφή; 
τον νά γίνη Μακρηνό;, Απευθύνει έ
ναντίον τών κατά τοιοϋτον τρόπον 
έχόντων τήν τιμήν νά είναι συμπολϊ- 
ται του (τών Μακρηνολιβησιανών) 
πολλά; κατηγορία; καί ύβρεις αί ό
ποια» δέν δύνανται νά μείνουν άνα- 
πάντητοι.

Κατ’ άρχήν δ χρονογράφο; κατη
γορεί τού; Μακρηνού; ώ; άγνώμονα; 
καί Αχάριστου; ίσχυριζόμενο; δτι «έ
ν® δ πατέρα; tow ενθουσιαζόταν γι’ 
αύτοΰ; κι’ δλο ήθελε νά τού; κάνη 
καλό, οί Μακρηνοί άντιθέτω; δταν 
φού; έκανε καλό τοϋ βγάζανε τό μά- 
τιΚ Καί προσθέτει παρομοιάζων αυ- 
τού;\ &σάν Ανθρωπόμορφα τέρατα. 
«Άλλά,τά μάτια τον πατέρα μου

ήταν σαν τήν Λτρναία Ύδρα. *Εν« 
βγάζανε καί πολλά ξεφύτρωναν.

Κι’ έτσι pl μακρηνοί είχαν νά βγέιζον» 
μέ τήν άνεσή τους» (μάτια—τοϋ πα
τέρα τον). - ' »
, Έν σμνεχείμ παραλαμβάνει τφΈ |λ 
Νέα Μάκρη συμπολ(τα$ μα; τοό; δ- 
ποία; κατηγορεί έν ίκτάσει ότι ικμε- 
ταλλεύονται ίμπορικώ; καί τδ·,’ πα
τριωτισμόν διά νά Αποκομίζουν χρή
ματα και Αναφέρει χαρ«κτηρισ·πια»ς 
ότι el; τό οίκόπεδον ποϋ Αγόρασε I- 
κεϊ τοΟ έχτισαν σπίτι «μέ ττολΜι· -Α
γάπην άλλά καί πολλά μαϊδιά καί 
οτι αντί νά σφάξουν -πΈτεωον (διά 
τά έγκαίνια τον σπιτιού) τού; έσφα
ξαν αύτοΰ; (δηλ. τού; πήραν ύττερ-

’Απολογισμός

πό

τριώταιήιας ; θά ένισχύβουν εις 
τό εργοή αυλό βοηθούντες όσο 
ήμπορούγ τούς σκοπούς μας μέ! 
όλα τά μ|έσα πού διαθέτουν.

Παρέχουμε δέ τήν διαβεβαίω- 
σιν ότι μί στήλαι τής «Μάκρης» 
■(λ» είνα/ άνοικταί είς ολους καϊ 
δτι ευχαρίστως θά δεχόμεθα 
καί θ^ δημοσιεύωμεν συνεργα- 
σίαγ/αΛΟ δλους τούς συμπολί
τας" μας αρκεί νά είναι καθα 
-βογραμμένη καί μόνον άπό τήν 
μίαν πλευράν τοΰ χάρτου. Τέ
λος εκφράζουμε τήν ευχήν, δη 
ή «Μάκρη» εισερχόμενη είς τό 
δεύτερον έτος τής εκδοσεω; της 
θά έχη τήν τιμήν νά φιλοξενή- 
ση πολύ περισσοτέρους σι·νεο 
γάτας και πολύ περισσότερα κει^ 
μένα εις τας στήλας της καί 
συντόμως θά γίνη καί Ιόνθϊ]· 
μέρος.

Νεομακρηνόν συγγενή του (έξάδελφον) 
χ»ρΙ; νά τόν ονομάζει γενικεύων τοι- 
ουτοτρόττω; τήν κατηγορίαν κατ’ α
πάντων και τόν κατηγορεί ότι τον έ· 
ξηπάτησε καί τοϋ πούλησε ώ; πολύ 
φρέσκα κλούβια αύγά. “Οτι έπίστυ 
διά νά ετπτύχ-η τήν έξαπάτησιν αυ
τήν δ Νεομακρηνό; έχρηα ιμο- 
ποίησε ώς μέσον τήν συγγένειάν του 
καί γράφει χαρακτηριστικά ότι ήτ» 
τοσο έξάδελφο; δσο γιά νά τεουλή- 

[ ση κλούβια αύγά.
Γενικεύων δέ el; όλου; τού; Me- 

κρηνού; Γην κατηγορίαν γράφει : -:<Τί 
παράξενη, ράτσα». Καί πιό κάτω t ’Α
κούστε τώρα ττώ; μοΰ πήρε τά είκο- 
σαρι ενα; Μακρηνό;. Καί διηγείται 
πώ; ένα; Νεομακρηνό; τοϋ προσίφε- 
ρε ένα πεπόνι, ότι 'ιτροσεποιεϊτο δή- 
β» πώ; τούρχόταν βαρύ κατ’ σρτήν 
να ζητήση λεφτά καί ττώ) άργότιοα 
κ«μώ0η« ότι μέ μεγάλη συγκατάβα
ση δεχόταν νά πάρη ένα άκοσάρί (έ
ν» δήθεν ή τιμή τοΰ TOrrovioO :Ύ 
ύπερέβαινε τά; 10 δρχ).

Μέσα sis αύτά δέν παραλείπει κά
που - κάπου νά έμφανίση καί μερ ι
κά; καλά; όψεις τοΰ χαρακτήρας τι'5ν 
Μακρηνών πλήν όμως τό γενικόν συ
μπέρασμα τοϋ όλου χρονογραφήμα
τος είναι τόσον βαρύ είς υπαινιγμού; 
καί ύβρεις ώστε νομίζω δτι ττροσβ-:Λ- 
λει κάβε συμπολίτην.

Διαμαρτύρομαι καί μαζί μου δισ- 
/ μα-ρ-τύρίΐται ινληθο^ σω,ίττσΛίτωι- τμι' 

Νέας Μάκρης διότι οί έκδόται τής ε
φημερίδα; έδέχβησαν νά δημοσιεύσουν 
ένα τέτοιο κείμενο. Δέν ξέρωμε τί άν-ά- 
δρασιν Ιπροξένησε εί$ τούς &AAc-'v$ 
συμπολίτας. 'Ημείς τουλάχιστον οι 
κάτοικοι τής Νέας Μάκρης δέν ήμτα- 
ροϋμεν νά συγχωρήσουμε τά όσα 
γράφει δι* ήμδς καί προκαλοΰμεν τόν 

; γράφοντα νά κατονομάση τά άναιω- 
ρόμενα δήδεν ιλξ τό δημοσίευμά του 
πρόσωπα διά νά άποδείξωμεν ότι τέ
τοια πράγματα δέν συνέβησαν.

Είναι παγκοίνω; γνωστόν ότι ή 
Νέα Μάκρη κατώρθωσε διά τής έργα- 
τικότητο; καί τήζ τιμιότητα; τών κα
τοίκων τη; νά δημιουργήση πολλονι; 
καί φανατικούς φίλους δικούς της καί 
ξένου; οί όποιοι είναι καθυπ-οχρεωμί - 
νοι διά τήν ευγένειαν, τήν ιτφιιτοί ι;- 
σιν καί τήν φιλοξενίαν τών Μακρη- 
νων, καί έγιναν διαπρήσιοι κήρυκ;ξ 
τών προτερημάτων τοΰ χωριοϋ μ:,$ 
ούτως ώστε καί ή τουριστική κίνησ 
άλλά καί ή μόνιμος Θερινή ίγκατάστκ- 
σι; κάδε χρόνο πολλαπλασιόζονται.

Δέν έπεριμέναμε λοιπόν άπό ένα» 
συμπολίτη τοιαύτην δυσφήμησ» τ<-,3 
χωρίου μας. Άλλά ούτε ττεριμένοψβ 
καί άττέ» τού; έκδοτα; τής έφημερίδ;?; 
νά φιλοξενήσουν είς τιμητικήν στήλην 

, αύτόν τόν έναντίον μας λίβελλον, 
1 ιτεναντίας έπεριμέναμε νά φροντίσουν 
ί καί αύταί διά τήν διαφήμισιν τή$ 
> Νέας Μάκρης, ή δποία αποτελεί καιί- 
J χημα διά τού; Μακρηνο λιβησιανού;
, δπως έπανειλλημένω; έγραψε ή «Μα-
ι κρη». 1
> θά σας είμαι ιδιαιτέρως ύττόχρεως
, έάν δημοσιεύσετε τήν παρούσαν εί; 
ι τήν έγκριτον έφημερίδα σαή.
ι . Μετά τιμής
» ΝΕΟΜΑΚΡΗΝΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΓΪΡΙΣ

Τήν 21ην Μαίον δπω; κάθε χρόνιά 
hr" ευκαιρία τής έορτή; τής έκκλησί· 
ας τών 'Αγίων Κωνσταντίνον καί 
Ελένης τελείται el? Νέαν Μάκρην ή 
έτησία αυτής Πανήγυρις.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΙΡΡΑΒΜΕΣ

Ή έκλεκτή σνμττολΐτις μας Β)ν1ι 
Λούλα Μιχ. Κάκον καί δ κ. Βασίλει
ος Εϋγενής Εδωσαν έν Πειραιεί άμοι· 

, βαίαν ΰπόσχεσιν γάμον. Εύχόμεθσ 
καλά στέφανα.
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ΕΟΡΤΑ1
ΕΙς τού? κατωτέρω έορτάζοντα? 

συμπολίτας καί σνμπολίτιδ 
χόμεθα χρόνια πολλά:

EI? τδ μέλο? τοΟ Διο< Σ·ωβεην<ι , 
Κα»>ον Σ. Γεωργα.

Εί? τού? συμπολίτας ’ Αθηνών : 
Κων)νον 'Αθανασούλαν 

θεοδοσιάδην 
Μιχαλάποσλον 
Παυλίδην 
Πολίτην 
Φακλήν

» Μαρατσίναν
Έλενίτσαν Μπαϊρακτάρη , . 
’Ελένη Γ. Λαζαρίδη.

Β; τού? συμπολίτας ΑΙγάλεω :
Κων)νον Αγαπητόν 

» Διαμαντάπουλον 
» Κοτζιαν

Καλαφάτην 
Κώτσογλου 
Μόσχοβην 
Παρσήν 
Γ. Προκοπίου 

’Ελένην Μιχ. Δούλη.
ΕΙ; τούς συμπολίτας Πειραιώς :

Κων)νον ’Αγριον
Μαυρέαν (καθηγ.) 
Άφάραν 
Βαμβακάν 
Βοργιάν 
Κ. Γεωργδν 
Κοφτερόν 
Πανάγον 
Πανηγύρην 
Σαρρήν
Χατζηπανηγύρην 
Χατζησάββα

Ελένη Καρτέλλη
Είς τούς συμπολίτας ’Εδέσσης :

Κων)νον Ιακώβου.
Λεβαδείας :

Κων)νον Γεωργαν.

» Γ. Δαμιανόν
» Μ πεκτάρην 
» Παπαδόπουλον 
» Μαγγίναν

Λαρίσης: ·
Κωνήνον Καρύδην 

» Στεφανάκην 
» Άράφκολλιαν 
» Κολοπσούζην

Ίεραπέτρας :
Κων)νον Πλατανάκην

» Κούρην
> Ταμιταμάκην 
» Σαρρήν.

EI? τούβ έν ΗΠΑ συμπολίτας μα? 
Ελένην Άδ. Σκυφτού καί Κων)νον Σ. 

Κιλμέτην, τόν έν Γαλλία Κων)νον Κων- 
σταντινίδην, εΰχόμεθα χρόνια πολλά.

Εί? τόν έν θεσ)κη Κων)νον Τσακί
ρην καί Κων)νον Γεωργαλίδην, εί? 
Μπογιάτι Κων)νον Κολοπσούζην, είς 
Ν. Λιβήσιον Κων)νον Κουζούπην. είς 
Πλατανάκι Κων)νον Ν. Καρύδην, Κων) 
νον Χατζημικέ, st? Ρόδον Κων)νόν Μ«- 
μαλίγκαν, Κων)νον Μέντον, εις Κεχριές 
Κων)νον Κανουβέλην καί Κων)νον Χα- 
πζηκωνσταντίνου,' εύχόμερα χρόνια 
■πολλά, ,

ΤΑΜΟΙ Λ
ΤΓήν 8ην Ίδυνίοΐ» 19Β8' Μ..«βλί»-

. «θοΰν έν Ne<i‘ Μάκρη οί γάμδι τής
Δεσποίνης Βασ. Εξηντάρη 

μετά τοϋ
Ευαγγέλου Βαμβαχά : : Α 

, > ,Ενχομϊθβ βίον ■

01 διερχέμενοι άπό Ιτέαν συμπολΐται 
νά τ4 προτιμούν

ON

"ΤΡΟΚΑΝΤΙΡΟο
ΕΙΣ ΙΤΒΑΤμ

. . τών συμπολιτών μας

’Αδελφών ΧΑΤΖΗ®
βίς μαγβυτικήν τοποθεσίαν τής Ιτέας άλη

Επαργυρώνονται παντός 
είδους Καθρέπται

>’''υ'ΐ μ :ηΜ1ιη()ΗΐΗ1ρΜ^<Η|Η|οβιΐΗΐ!(ΗΐίΗ|ΐ[||ΐιίιΐ!ϊ|.ί

ΜΠΛΑΒΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διά τα σίδερά σας. μπετόν καί 
γενικώς τάς σιδηράς κατασκευές 
άπευθυνεσθε είς τό κατάστημα 

τοϋ συμπολίτου μας μ.

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑ
όδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10 - Πειραιά 

Τηλ. 43.352
ΊΤμαΙ άσυναγώνιστοι.

Έξυπηρέτησις άμεσος
' ’ " Ί· i mill·'!» ί Η:.|ΐΜΙΙ|ΐ||:ΐΐάΜ! |ΙΒΜΙΜ!|,Ι!!ΊΗΗΙΙΙ®Ο

ΠΕΝΘΗ
Άπεβίωσε καί έκηδεύθη πρό μηνώ? 

εί? ΑΙγάλεω δ συμπολίτη? μα?
Κώστα? Γεωργίου .

Τήν Κυριακήν 4-5-58 έτελέσθη 40θή- 
μερον μνημόσυνον ύπέρ άναπαύσεω? 
τή? ψυχή? : αύτοϋ. Τού? υιού? καί 
λοιπού? συγγενείς του συλλυπούμεθα 
θερμώ?.

— Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη εί? ΑΙ
γάλεω δ

Παναγιώτη? Ροβόλα?
σύζυγο? τή? συμπολίτιδό? μα? Μα- 
ριάνθη? τό γένο? Παπαγεωργίου.

Συλλυπούμεθα θερμώ?. Αιώνια τον 
ή μνήμη.

— Άπεβίιρσε εί? τά? 28 ’Απριλίου 
!.Ε καί έκηδεύθη έν ΆθήΛαι? δ συμ
πολίτη; μα?

’Αγαπητό? ’Αγαπητού
Εΐ$ τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα του 
θερμά συλλυπητήρια.

Κατόπιν μακράς καϊ ύπουλου &- 
σθενείας ciitefilowev έν Ρόδφ τήν 28 
Απριλίου 1958 και έτάφη τήν έτο· 
μόνην ό συμπολίτης μαςή 

KQNJNOS ΚΟΜΗΤΗΣ 
ετών 57

Ό θάνατός του κ«τέθ·λιψβν τούς 
ουμποΜιας τής Ρόδου οί όποιοι κα- 
ρηκολούθηοαν σύσσωμοι την *η 
δείαν του βίς τήν όποίαν παρέστη 
πλήθος κόσμου και κατετέθησαν 
πολλοί στέφανοι. Τήν άταρηγόρη- 
τον σύζυγόν του, τόν άδβλιρόν του 
Φάνην καί τάς «δβλφιάς του βυλλιι· 
κούμβθα θερμώς, εύχόμενοι γαϊαν 
εχοι έλαφράν.

—Άπββίωσε τήν 2αν Μαϊου 1958 
έν Άθήναις ή σβμπολΛις μας El· 
ρήνη Χατζηοάββα - Γαβαθδ καί ε· 
κηδβύθη τήν επομένην βίς τόν Ιερόν 
ναόν Αγίας Τριάδος Νέου Ηρα
κλείου. Ή άποβιώσασα ύπήρξε υ
πόδειγμα καλής μητρός άνβθρέψα- 
σα μορφώσασα καί άποκαταστήσα- 
βα τά τέκνα της, τά όποια σήμερον

ΕΙς τά τέκνα της, Πέτρον, Δέ
σποιναν καί ’Απόστολον Καμάραν, 
Μαρίαν καί Σιμόν Σασκαν καί Βα
σίλειον Γαβαθαν, τάς άδελφάς καί 
λοιπούς συγγενείς της, άπβυίΜνομ.εν 
θερμά συλλυπητήρια. Αιώνια της ή 
μνημη. : '
— Απεβιωσεν εν Κέρκυρα τήν 21 5- 
ο& η συμπολϊτις μας

ΛΟΥΚΙΑ Γ. ΤΖΙΖΗ 
έ τών 82

μητηρ τών εκλεκτών συμπολιτών μας 
η. Αντωνίου Γ. Τξιζη» >χαΜο·υΓ: 
ΙζίΛη, %. Μαρίας Βασ. Πάνου καί 
Χρναούλας Π Δράκου χαΐ Δέσποι
νας I. Μετ'σι&α. Α^ανιας Φβομως 
ονλλυπούμε#α,

Αίωνία ή μνήινη τη;.
ΔΠΡΕΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

θ κ. Μάνος Κ. Κρεμαυδας. χα· 
τεάβσεν βίς m Φιλανθρωπικόν Τμή
μα τοϋ Συλλόγου μας δραχ,250 άνά 
ετησίου μνημοσύνου βίς μνήμην τοΰ 
πατρος του Κων)νου Έμ. Κρβμμυδά. 
Αιώνια του ή μνήμη.

'Ο κ. Άργύριος Πέτρου Καρα- 
τζά; προσέφερε δραχ. 100 υπέρ τών 
σκοπών τοΰ Συλλόγου βΐς μνήμην 
τής μητρός του Δέσποινας Π. Κα- 
ρατζά.

Αίωνία της ή μνήμη

ΤοΒβγρβφβΙβ ? ’
«ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Έπαργυρωτήριον 
Κρυστάλλων

ΦΟΤΗ ΦΟΥΝΤΗ - ίΐ ΠΛΟΥΜΑΤΟΥ
Όδός Τάχη 5 — Άθήναι 

(Πλατ ρη)' ■

.. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
πρόςτήν ’Εφημερίδα μας

(Σώνίχϊΐα έκ τής 1ης σελίϊος) 
λ'βι,σιανούς. Καϊ μοΰ στέλνετε τήν 
έφημερίδα μας Μάκρη καί μοΰ φέρ
νετε τις αναμνήσεις.

Κάθε μήνα παίρνω έφημερίδα καί 
γιά λίγο καιρό ξεχνώ τήν κάθε μου 
στεναχώρια, διαβάζοντας τήν έφημε
ρίδα. Ό νοΰς μου πάει οτά περα
σμένα χρόνια πού έζησα στήν Πα
τρίδα μου. Επίσης διαβάζοντας μα
θαίνω καί πολλά ονόματα τών πα
τριωτών μου, τά όποια είχα ξεχώ
σει στήν ξενητειά. Καϊ τώρα διαβά
ζοντας αϊσθάνομαι μεγάλη χαρά καί 
ανακούφιση, 0βλω νά προσφέρετε 
τούς θερμούς μου χαιρετισμούς σέ 
δλους τούς πατριώτας καί πατριώ- 
τισες, «αθως καί στήν αδελφή μου 
Χιυαή Αοίζου, πού βρίσκετε στήν 
Νέα Κοκκινιά καί είναι καί αυτή 
μιά πικραμένη μάννα καί περνάει 
καί αύτή τις νύκτες καί τις μέσες 
μονάχη της. Άς τής δίνει δ Θεός 
δύναμη καί παρηγοριά γιά νά άν- 
τέχη τήν κάθε της στεναχώρια. Εύ
χομαι oto σωματείο μας μεγάλη 
πρόοδον.

Μέοφ τοΰ Ταχυδρομείου στέλνω 
10 δολλάρια ίπ* όνόματί σας, γιά 
τήν συνδρομή τής έφημερίδος μας 
ϊΜάκιη»·

Είμαι καί έγώ μιά πατριώτισαα 
ιλιβισιανή. Είμαι ή σύζυγος τον α
ειμνήστου Ίωάννου Κιλμέτη, πού 
ό χάρος μά; τόν «πήρε καί μάρανε 
τις καρδιές μας-

Ήταν ένας «<χλο; νοικοκύρης και 
ένας καλός ευεργέτης.

Μία από τις σπουδαιότερες τών 
εΰεργΒσιών του, ήταν πού ίδρυσε 
ελληνικό σχολειον γιά τήν Νεολαία 
τών Ελλήνων^ τής Αμερικής,τό ό
ποιον καί ώνόμασε «’Αβέρωφ», λο- 
γφ δμως τής άσθενείας του τό πα
ρέδωσε στήν «Αγία Τριάδα» ,η ό
ποια μέχρι σήμερον διατηρεί ελλη
νικά σχολεία.

Γι’ αύτό άφησε ένα καλά όνομα 
στόν κόσμο, γι’ αύτο καί τα παιδια 
του είναι περήφανα. Οπου να πάνε 
καϊ με όποιον νά μιλήσουν άκοϋν

Σάς χαιρετώ
Μέ αγάπη

ΜΑΡΙΑ Ιω. ΚΙΛΜΕΤΗ

Η ίΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ!/
ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ HI ΜΑΚΡΗ* 

ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ
Τοϋ μ. ΓΙΑΜΜΗΙΙΑΪΑΔΜ

τοΰ Λιάσει κουβέντα. Μόλις 4 
Παπαθανασίοχ) έπιασε κουβέντα 
μέ τόν αστυνόμο σαλτέρνει » 
Μουσαίος σέ μιά βάρκα και αρ
χίζει νά τραβάει τά κουπιά. Άλ·· 
λά ό αστυνόμος τόν είδε καί τόν 
φέρανε πίσφ. "Ομως δ καπετάν 
Σωτήρης πού έμαθε άπό τόν 
Λαζαρίδη δτιδ Μουσαίος κινδύ
νευε, είδακοιεί δτι αφοί «άτι 
στήν ’Αττάλεια θά γυρνοϋαε ου 
δυο μέρες καί θά’μπαίνε στο 
λιμάνι τής Μάκρης πολύ πρωί 
Θά Ιατελνε βάρκα στήν παραλία 
καί θά σφύραγε τρεις φορές. 
"Αν μπορούσε δ Μουσαίος να. 
φθάσει ζωντανός στό καράβι δέν 
θάχε πια νά φοβηθή τίποτα, 
γιατί γιά κανένα λόγο δέν θά τόν 
παρέδιδε στους Τούρκους.

Έτσι και έγινε. Στίς 5 τό πρωί 
μπαίνει ή ΚΑΛΛΙΟΠΗ στδ λι
μάνι. Σηιυρίζει τρεις φορές καί. 
μιά βάρκα πλησιάζει μέ μεγάλη 
ταχύτητα στήν προκυμαία. '(.I 
Λαζαρίδης κατοπτεύει άπό τιί 
παράθυρο. *0 Μουσαίος ορμαει 
άπό τήν πόρτα καί άψηφώντας 
τά πάντα πηδάει στη βάρκα χω 
ρίς νά λογαριάζει τόν κίνδυνο να 
τόν «υροβολήοουν. “Ενας χον
τρός Χότζας, δέν θυμάμαι τ’ Ο
νομά του, πού είχε τήν συνήθεια 
νά κάνει τέτοια ώρα τον περί
πατό τον, βλέπει τή βάρκα νά 
ξεμακραίνει μέ τόν Μουσαίο μέ
σα και φωνάζει μ’ δλη του τή 
Μνφι» Ντο^Ι» *«Τ
πέτευσε ί)

Ανεβαίνουν ot Τουρκικές αρ
χές στό καράβι καί απειλούν τόν 
καπεταν Σωτηρη δτι αν δέν τούς 
παραδώσει τόν Μουσαίο δέν θ* 
αφησουν το καράβι νά φύγει. 
Ατάραχος ό ηαετά,ν Σωτήρης 

τούς δηλώνει ότι θά κάνει σήμα 
στό ’Αγγλικό Ναυαρχείο γιά τήν 
καθυστέρησι καί πώς κάθε λε
πτό που περνούσε θά στοίχιζε 
στ°ύς Τούρκους μιά χρυσή λίρα. 
Οί Τούρκοι Αναγκάστηκαν νά 
υποχωρήσουν γιατί τό πλοίο ε- 
θεωρεΐτο Αγγλικό έδαφος και 
δεν μπορούσαν νά έξασκήσουν 
βία. Έτσι γλύιωσε δ Μουσαίος

ΜΗκρη, Στή Σμύρνη δμως, 
κι ας ήταν Ελληνική κατοχή, οί 
Τούρκοι πασάδες καί αξίωμα- 
τοϋχοι πού ήταν πρώτα φίλοι του 
τον ειδοποίησαν δτι <άν σώθη
κες άπο τή Μάκρη δέν πρόκει
ται νά σωθής στή Σμύρνη».

Αν όμως οί απειλές τών Τούρ
κων δέν επιασαν, ήρθαν έξ.οί- 
κείων τά βέλη νά τόν χτυπήσουν. 
Ό Στεργιάδης, πού ήταν 'Αρ
μοστής τής 'Ελλάδος στή Σμύρ
νη. καί τοϋ οποίου τήν ιριλο- 
τουρκική πολιτεία δλοι γνωρί- ■ 
ζουμε, ήρθε σέ σύγκρουση μέ 
τόν Μουσαίο καί γιά νά απαλ
λαγή άπο ένα θερμόαιμο πατρι
ώτη τόν ανάγκασε να έγχαταλεί- 
ψει τή Σμύρνη τόν Ιούνιο τοΰ 
1919 καί νάοθη στήν 'Αθήνα. 
Τόν Μάιο τοϋ 1920 τόν ακολού
θησε καί ή οίκογένειά του.

Το επεισόδιο δμως τής Μά
κρης, πού έγινε αιτία νά διωχ- 
θοϋν τόσοι πατριώτες δέν τό ξε- 
χασε ποτέ. Τόν βασάνιζε διαρ
κώς. Θυμάμαι μιά ιιέρα πού τοΰ 
έκανα παρέα τήν ώρα πού κά
πνιζε τόν ναργιλέ του στό κα
φενείο ’Αλέξανδρος, είχε ξανα- 
θυμηθή εκείνη τήν Ιστορία καί 
ήταν γιομάτος θλίψη. Άναρω- 
τιώτανε μήπως θά ήταν ασφα
λέστερο άν είχαμε κρύψει τό ψή-

Ό εκλεκτός συνεργάτης καί φίλος 
μας κ. Σάββας Πασχαλίδης μάς,Μνβ- 
κοίνωσε δτι είς ειδικόν κεφάλαιον 
τοΰ έργου τον έχει ασχοληθώ μ£ 
σύντομον βιογραφίαν δλων τών κα
ταγόμενων έκ Μάκρης καί Λιβησίου 
βτιστημόνων καί διανοουμένων. Προ- 
κβιμενου δέ τό βργον του τοΰτο νά 
γίνη όσον τό δυνατόν άχριβέστερον 
παρακαλεί ολους τούς έχοντας συγ
γενείς καί φίλου; επιστήμονας nal: 
διανοουμένους συμπολίτας νά άπο- 
στείλλουν εις την διεύΰυνσιν τής έ- 
φημβρίδος μας τά βιογραφικβ αυτών 
στοιχεία ώστε νά περιληφθοϋν είς τό 
εν λόγω εργον.

- πήρχε στη μέση.
I ’ Πλ ι/ΠΓίT^rriVif -r

(ΣυνέχειαΙ fc τοΰ' υροηγουιμένου)
Τό "Ιταλικό πολεμικό έμενε 

μόνιμα στό λιμάνι τής Μάκρης 
καί στό Λιμεναρχείο είχαν υψώ
σει ’Ιταλική σημαία. Εκείνη τήν 
έποχή οί ’Ιταλοί προσπαθούσαν 
νά διεισδύσουν στά δυτικά πα
ράλια καί νά προσελκύσουν τόν 
Ελληνικό καί Εβραϊκό πληθυ
σμό. Ό διερμηνέας τοϋ Καρο- 
τσίνι ήταν ντόπιο; ‘Εβραίος.

Μέ τήν Συνθήκη τδν Σεβρών 
έπρόκειτο νά δοθή στήν ’Ιταλία 
ή πέρα άπό τόν Μέανδρο ζώνη, 
δηλαδή ή περιφέρεια Μουγλων 
(’Αττάλεια, Μάκρη, Άλικαρνα- 
σός, Ταλαμονή καί δλα τά νο
τιοδυτικά παράλια) στήν Ελλά
δα δ Νομός Άϊδινίου καί στη 
Γαλλία ή Κιλικία. Τότε οί Μα- 
κρηνολιβισιανοι μέ τήν προτροπή 
τοΰ Μουσαίου έκαμαν ψήφισμα 
πού τό υπέγραψαν δλοι οί πρό
κριτοι Μάκρης και Αιβισιοϋ και 
ζητούσαν νά δοθή ή περιφέρεια 
τους στήν'Ελλάδα. Πήρε τό ψή
φισμα δ Μουσαίος καί μόλις έγ- 
κατέστησε τόν ’Ερυθρό Σταυρό 
και τελείωσε ή Αποστολή του ε
τοιμάσθηκε νά φύγει, γιά τήν 
Σμύρνη.

Συζητήσαμε μαζί που νά κρύ
ψει το ψήφισμα. Δέν ήθελε νά 
τό κρύψει στις βαλίτζες μήπως 
καί πέσει στά χέρια τοϋ πρώτου 
τυχόν τελώνου. Τό αίσθανόταν 
πιο σίγουρο πάνω του γιατί πί- 
8 \ ~ τ'· -^·

κα πέρασα έγώ πρώτος μέ τις 
βαλίτζες καί ανέβηκα στό βαπό
ρι. Ακολούθησε δ Μουσαίος 
καί κανείς δέν τόν έψαξε. Άπο- 
χαιρετησε τους φίλους και συγ
γενείς του στήν προκυμαία καί 
μπήκε στη βάρκα. ’Εκείνη τή 
στιγμή οί’ΙταλοΙ ειδοποιούν τους 
Τούρκους νά τόν συλλάβουν. 
Τόν περνούν οί Τούρκοι τόν γυ
ρίζουν πίσω στό Τελωνείο, τόν 
ψάχνουν προσεκτικά καί βρί
σκουν τό ψήφισμα. Ποϋ ήξεραν 
οί ’Ιταλοί δτι είχε γίνει ψήφι
σμα και to είχε ό Μουσαίος; 
’Ασφαλώς κάποια προδοσία ΰ-

ίΕ κράτησαν τόν Μουσαίο οί 
Γοϋρκοι και τόν παράπεμψαν 
στά περίφημα Δικαστήρια τής 
’Ανεξαρτησίας, πού είχε πρό 
σφατα οργανώσει ό Κεμάλ. ’Από 
τήν στιγμή αυτή ήταν αιχμά
λωτος τών Τούρκων. Τόν άφη
σαν δμως νά κινείται ελεύθερα 
αλλά κάτω άπό αστυνομική I- 
πιτήρησι. 'Ο Ανεψιός του ό Άν- 
δρέας Λαζαρίδης τόν φιλοξένη
σε στο σπίτι του πού ήταν πάνω 
στήν προκυμαία, καί τόν ειδο
ποίησε οτι οί Τούρκοι τόν είχαν 
για κρεμάλα καί πώς θά έπρεπε 
νά δραπετεύσει. Ήταν πρόθυ
μος νά τόν καλύψει και νά διευ
κολύνει τήν φυγή του αψηφών
τας τήν οργή τών Τούρκων.

Μετά 15 πέρες πέρασε άπό τήν 
Μάκρη τό μικρό φορτηγό ΚΑΛ
ΛΙΟΠΗ μέ ’Αγγλική σημαία καί 
μέ κυβερνήτη τόν γενναίο Καπε- 
ταν Σωτήρη. Κάποτε ό Μουσαίος 
είχε γλυτώσει τό γιό του απ’τοϋ 
Χάρου τά δόντια. Στέκεται δ 
Μουσαίος στήν αποβάθρα μαζί 
ιέ τόν σύγαμβρό του Άντώνη 
Ιαπαθανασίου και κοιτάζει τό 
απόρι πού μπορούσε νά τόν 

σώσει. "Ο,τως ήταν παράτολμος 
και δέν λογάριαζε τίποτα, λέει 
τοϋ συγγάμβρου του νά σταθή 
μπροστά στον αστυνόμο καί νά



ΜΑΚΡΗ

ΜΑΚΡΗ

Μηνιαία ίφημβρίς τδν δπαν- 
ταχοΟ Μακρηνΰν καί Λιβη- 

αιανών.
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‘Αθήναι

Ήάλληλογραφία μας

ΚονΚων)νον Πλατανάκην Ίερά- 
πβτρα.— Έλάβομβν τήν έπιστολήν 
σας καί. θβρμώς οάς εύχαριστοΰμβν 
διά τάς προσπάθείας τάς όποιας κα
ταβάλλετε διά τήν πρόοδον τοΰ Συλ
λόγου· Παρακαλοϋμεν διαβιβάσατε 
χαιρετισμούς μας βίς αυτόθι συμ
πολίτας. ι

— Κον Ίωάννην Κρεμμυδάν Ρό 
δον. "Ελάβομβν έπιοτολήν οας ■ καί 
σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ διά τήν συ
νεχή προσπάθειαν ββς πρός βΰόδω- 
σιν τών σκοπών τοϋ Συλλόγου. Πολ
λούς χαιρετισμούς βίς δλους ΐϊοΐ>ς 
ουμποΜχας τής Ρόδου. ·

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
■*' ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ό''

Επιστήμονες Μάκρης χαΐ Ληβισίοτι—έΟνιχώς καί κον φελώς δράσαντες. ί

ΤοΟ Μ. Α ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
Βασίλειος Ί. Σαράφης.— 

4-1881-1914). Ό φωτει
νός καί χαλκέντερος Άσκληπιά- 
δης έθεσε τάξιν καί σύστημα 
είς τά πράγματα τής Κοινότη
τα; Λεβησίοΰ. Ό Ιατρός Σαρά · 
φης είναι δ πρώτος νομοθέτης, 
δ Σόλων τοΰ Λεβησίοΰ. "Ητο 
δημιουργικός καί έκλεκτικός είς 
δλα. Έγνώριζε νά κυβερνά καί 
διευθύνη. Ήτο δ Ιθύνων νους 
τή; έφοροδημογεροντίας χωρίς 
νά φαίνεται καί έπιδεικτιμ, ν- 
ποβάλλων τεχνηέντως τάς από
ψεις του καί άφήνων τούς άλ
λους νά τάς υποστηρίξουν καί 
καταστήσουν αποφάσεις.Έγνώ
ριζε νά πείθη καί δχι νά έπι 
βάλλη τήν γνώμην του/Δέν έ- 
πέμενεν, αλλά διά τής μειλίχιό- 
τητός του εκέρδιζβ καί παρέσυ
ρε πςιός τάς γνώμας του καί 
τούς τυχόν άντιφρονοΰντας,διότι 
δέν τούς ήθελεν ανδρείκελα,άλ
λά συνεργάτας. "Οταν ώμίλει., 
έσαγήνευε: "Οταν έγραφεν, η
λέκτριζε' ή ρήτρα «πετώντικα- 
λάμφ» είς αυτόν εφηρμόζετο 
πλήιιως’ εγραψεν, ωσάν νά μη 
έσκέπτετο. Ήτο πάντοτε πρό
θυμος, πάντοτε εξυπηρετικός. 
Ουδέποτε είς τάς συζητήσεις του 
παρεφέρετο, τάς δέ παρατηρή
σεις του έκαμνε μ’ ενα γέλοιο 
λεπτής ειρωνείας. Καί δμως τόν

Παπαδουλήν διέκρινε χρηστή 
διοίκησις καί οικονομολογικόν 
πνεύμα. Έπι τών ήμερων του 
ηΰξήθη τό προσωπικόν τών Σχο
λών, τοΰ ’Αρρεναγωγείου άπο 
πέντε είς έξ διδασκάλους ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ έργατικωτά 
του Κυρ. Τσακκίρη, καί τοΰ 
Παρθεναγωγείου από δύο είς 
τρεις διδασκαλίσσας. Παρά τήν 
Ιπακολουθήσασαν αύ'ξησιν τών 
δαπανών, δ Προϋπολογισμός τής 
κοινότητας είχε πάντοτε περίσ-' 
σευμα, δπερ έσημειώθη καθ’ ο 
kov τον χρόνον τής Γραμματείας ( 
του. Σημειωτέον δμως, δτι ή μι
σθοδοσία τών εντοπίων διδα
σκάλων ήτο γλίσχρος,λαμβανόν- 
των κατά πολύ δλιγώτερα τών 
δσων έλάμβαναν όμοιόβαθμοί 
των διδάσκαλοι εις Μάκρην, Κα- 
οτελλόριζον,’Αττάλειαν καί σχε
δόν τά ήμίσυ τών δσων Ιλάμβα- 
νον είς άλλας Κοινότητας τοϋ 
νομοΰ Άϊδινίου καί Μικρασίας.

’Επί τών ημερών τοϋ Παπα- 
δουλή ή εκλογή τής Έφοροδη
μογεροντίας έλαβε λαϊκιότερον 
χαρακτήρα. 'Ο λαός έκάστης έ- 1 
νορίας εξέλεγε δεκαπέντε έκλέ- : 
κτορας καί οίτεσσαρακονταπέντε ! 
τών τριών ένοριών συνήρχοντο 
είς έκλογικήν συνέλευσιν καί έ- < 
ξέλβγον τούς δώδεκα Έφοροδη- 
μογέροντας. L

λείων, παρ’ ών δικαίως ανεμε- 
νεν άγλαοτέρους καρπούς καί 
έργασίαν πλέον αποδοτικήν.’Ή
ξερε νίι έκτιμμ τού; καλούς Ιρ- 
γάτας τοϋ σχολείου έστω καί αν 
δέν άνήκον είς τό κόμμα ρου. 
Παρηκολούθη τούς διδασκάλους 
εσω καί έξω τής σχολής καί μα
ζί μέ αυτούς έπρωτοστάτη, είς 
πάσαν εθνικήν κίνησιν, δπως 
ήτο ή ϊδρυσις τής ’Εθνικής Μαι- 
Οείας.

Κατά τόν Α Παγκόσμιόν πό
λεμόν έστρατολογηθη καί έπι 
τρία συνεχή έτη υπηρέτησε με 
τόν Τουρκικόν στρατόν είς, τό ~ ...
Μέτωπον τής ΑύστοονΥγαρίαΐ· νομοθεσίαν δπό τοΰ συγκαθει- 
"Οταν έληξεν ό πόλεμος καί 1~ κτου του Τούρκου νομομαθούς 
πέστρεψεν είς πατρίδα, Ιγκατε- Χαΐ διά τών κατ’ ιδίαν μελετών 

, ........ .. .. 1 ατάθη Ιατρός είς Μάκρην. , τΟυ Ιλαβε καί τήν άδειαν τοϋ
.....  ιτό Βαΐ συνέχεια είς τήν Μι®ν Λν6υμαηκό; εύεργέτης διά τάς Τότε άνέλαβε τήν γραμματείαν δικηγόρου κατόπιν δικηγορικών 

--------------; ; .... , ,ΓΤ είσοδον τοΰ όρμου είναι αί τρεις τή “Εθνος ΰπηοεσίας του. τής Κοινότητας, ύπηρετηοας Εξετάσεων έν Κων)πόλει. Ιον 
φισμα μέσα «ις Ρα^ες ’ . J πέτρες καί στρίβοντας δεξιώτε- ' ’ δυνάιιενος νά παραμείνη χρηστώς καί άξιεπαίνως. Μετά Ηιαμαντή έφέντη διέκρινε συνε·· 
ταν τοσο αγνός που , ,.......L ρα, βλέπομεν τό νησί τοϋ A-1 Α ο^Λ10ν «ατήλθεν είς Μά Ιτήν Μικρασιατικήν καταστρο-1 σιζ( φιλομάθεια, ομιλητικοτης,
σε να φαντασθη οτι ·«θ γ(ου Νικολάου, τό δποΐον δπως ®1·? ^T1900tar ,. δπου προ- LV ήλθε μετά της οίκογενείας καλός χειρισμός τής ελληνωιης
λυ πιθανόν ν« είχε ' - . Laivgtai καί άπό τά Ιρείπιατων । ρραμ. ε·ις Κοκκινιά Πειραιώς, δπου η- καί τουρκικής γλωσσης και χα-

■οπού και ay το (Με οι Ίουρ „-ς ,<>αλ(ίβσης ηιο Γ? ? ζήλον καί τρεις υΙούς καί τρεις θυγι λοϋσα τήν ευχαριστησ» »«|
«μ καί ot Ιταλοί θα το βο^Ι^ «ας τα Τφ 1942 δ»- >αυμΜμ6ν. Τό λεγόμενόν «

«κάνε. , , , „ και άπό σεισμόν προ αίωνων ε- V άθοούβως μέ σύνεσιν θανεν άφήσας δνομα αγαθόν ποιητής γενναται < δεν γίνεται·.·,
Έτσι έχει ή ιστορία αυτή ο- tg κα> (ζησις Χα1 δημιουργη; Τ J , ιχΑ άπαράμιλλον. καί δρασιν χρηστήν τήν Οποιαν |φαρμόζεται εις τον ΑποβτοΜ- 

πως τήν έζησε0 αείμνηστος Αν- <γηκε τά νησ|, αήτό Ιπάνω στο δΛκούοαστος έκουράσθη* εύφήμως οί πάντεςθά μνηιιονευ- δην, τόν οποίον η φύσις επλα«ε 
Μας Λαζαρίδης και 0< Αντω- δκοϊον ίπ(σης ίΛίίρχουν (|ρει- κατεβλήθη' δ I ωμεν. ’ δικηγόρον «Α δ »ος δια
νης δ Παπαθανασίου και αλλοι; πωμένα σπ(η(Χ( έκκλησΐες κλπ. χ ; - έ^μφ&η· gsaft6v έκ .Αδαμάντιος Άποατολίδης. άόκνου δραστηριότητας και γς

«Λάθος» δέν υπάρχει πουθενά Στήν xoown wS, νησιού είναι ω; ΰπέκυψεν e 1855- λετης εγεν6το έξοχος ,υποδει ,,α
«τήν Ιστορία αυιη. Δεν είναι θ ναίσκο; του Αγιου Νικολάου, > ’·ιΟν τώ 1914 είς ήλικίαν Lgaf τελειον. Δια τούτο είχε πλη^.
λάθος πού τό είχε άπάνω του, πάρα Λίρα 61ναι μερικά^ νησα- ’t bd)Vi Μν ’άπέθανεν « Βασ. Ό Διαααντή - Ιφέντηςΰπήρ- στατον δίκαιον ο δ«Λ0®"« »*’ 
διότι τέτοια πολύτιμα έγγραφα κια γεμδια άπό πολλε; αρχαίο- 2«οάα)ης, άλλά ζή εις τάςLf §ιά τό Λεβήσι Ιξαιρετικόν τριώτης μας επιστήμων δίκη, ί 
.μόνο πάνω σου Ιππρεπεται να τητες. I τώ, Λεβησιανομακρη- Π^όμενον αύτομαθήσεως καί <?«5 Λάβρος Σταματάς, ο ζ
τά εχεις. Είναι ο νη αριθΉ ή0,“ ή ,“v,ot οποίοι θά προφέρουν „<«οδημιΟυργίας. "Αφού Ιτε- ποίος κρίνων τον Αποστολιδ^ν
συνωμοτικός κανόνας. Εκτος α : — ' σεπτόν 5 νομά του μέ καμάρι, h ei(flae τά σχολεία τής πατρίδος έίπε τά εξής αξιομνημονευτα^ί.π
θεωρηθή λάθος η αν ήταν λα- Βαφείον Παηαδου- του τά οποία ήκμαζον ΰώ τόν γραμματικό λογια.Τ*«ρφα.1Λως
«,,ς «Οΰ ot Μα^ηνώφ;»..™» Κ..«,.»Μ»··» LTpAs7rim

δυστυχώς. /.ηνω», » ι pZOv καί δλόθερμον ένθουσια- την μελετην τη·, ιουρκικης γωιρ ι . ΣεΜβ«#Νέα Σπύρνη 18‘Απριλίου 1958 ΑΘΗΝΑΙ Ι^ήν ύπέρ τής κοινότητος. ΤόνIσης μετά ζήλου και επίμονη^,. (Ι^η ·. · ··

ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΑΗΣ | >
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ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΒΗΣΙ
Τοΰ κ. ’Αγγέλου Γρ. Τσακίρη

(Συνεχίζεται έκ προηγουμένου)
'Η κοιλάς τοϋ Αιβηβίου είναι 

«υφορος μέ πολλά δένδρα και 
έχει σχήμα αυγού. Ανατολικά 
της εύρίσκειαι τδ τούρκικο χω
ριά Πόφορα, τό οποίον είναι 
χτισμένο στάς υπώρειας τοϋ βου
νού. Τό χωριό τοϋτο περιβάλ
λεται άπό ενα μικρό δάσος άπό 
πανύψηλα πενκα καί έχει τό 
τούρκικο νεκρόταφεϊον. Δεξιά 
υπάρχει ένας μικρός τούρκικος 
συνοικισμός και κατόπιν είναι

δυο καφενεία. Στον μπροστινό 
δρόμο ήσαν τά χασάπικα, μανά
βικα καί μπακάλικα. Φεύγον
τας άπό έκεΐ καί προχωρώντας 
ϊσια φΕΜνομεν στήν ’Αγία Σω· 
τηρα, δεξιά στρίβουμε στο Του- 
λάπι, τό μοναδικό περιβόλι τον 
Λιβησίου, Πρός τό τέρμα αρι
στερά είναι ό Τιμονας δ “Αγιος 
Σιδερης τόν όποιον οϊ Τούρκοι 
μετέτρεψαν σέ τζαμί. Μόλις τοϋ 
βεβήλωσαν τόν Ιερόν έσχίσθη 
καί παρ’ ολας τάς προσπάθειας 
- όΑ ,. Τ’Λ Λ ~ ...... Λ ©■ ι ι ,. 

άΉ ΉΉ - ( ΉΉν 
αριστερά είναι τό χωρίον Κελε- 
μιθάρι καί είς τό τέλος τοΰ χω
ριού πάλιν άριστερά τα εΰχολα 
τά χωραφάκια. Μεταξύ τοϋ χω
ρίου καί τά χωραφάκια είναι 
λόφος είς τήν κορυφής τοϋ ο
ποίου είναι δ “Αγιος ’Ελευθέ
ριος. Πάλι αριστερά άλλάρσια, 
περνιόντας άπ’ τό βερτιμανιν κά
τωθι τοΰ οποίου είναι δ Χάρον
τας, καταλήγομεν στήν* Πανα
γιά τοϋ Πυρίτου καί απέναντι, 
άριστερά είναι τό Λυχτροϋδμ 
δπου είχε πηγή μβ λίγο νερό 
χαί μιά μικρά δεξααενή μπρο
στά στήν Παναγία.. 2to κέντρο 
τοΰ κάαπου είναι δ περίφηαος 
λυχτρός. Τό π>

καλωσύνην καί τάς πρός τήν 
Πατρίδα καί τήν Παιδείαν εθ
νικά; ύ ιηρεσίας καί δρασιν του. 
Τοιοϋτος δ κλήρος των έργα- 
ζομένων καί μέ τήν αχαριστίαν 
πληρόνει πάντοτε δ Ρωιιηός ό
σους τόν ευεργετούν ί Μ£ «)- 
τήοι πικρίας εποτίσθη ό άξιοσε- 
βαστος ιατρός am τούς συμπο
λίτας του, άνθ’ ών υπέρ αύτών 
άόκνως είρχάσθη καί έπραξεν.

..... , , ΕΙς τάς έκλογάς τής Έφοροδη-
να λίμνη καί τά νερά συτα X®’I „αγ60Ονχίας τοϋ 1898 πρώτην 
νεύουν σιγά-σιγά,στόν Χάροντα. φορήν άπέτυχεν, έπικρατήσαν-

‘Από τήν 'Αγία Π ιρασκευή *ις τοΰ Αντιπάλου του Ιατρού 
•/.ατεβαίνομβν κατ’ ευθείαν δε- Σταύρου Ίωαννίδου. Έπαρα- 
ξιά πρός τό Βαΐ κΜ άριστερά σημ0φ0ρήάη διά τάς πρός την 
στά Άλίκεντα. Συνέχεια ε"®|πατ0(δα προσφερθείσας ΰπηρε- 

Λ Παϊρ1α0ρ(ον
--·■ 'Ιεροσολύμων και ώνομάσθη

ρείπια αρχαίων εκκλησιών. Χα
ρακτηριστικό είναι τό τετρά
στιχο :

Κάτω στδν "Αη Σίδερη 
στδν "Αγιο Κωνσταντίνο 
ποϋχει σαράντα ίκκλησιές 
σαράντα μοναστήρια.

Μεταξύ 'Αγίου ’Ισιδώρου καί 
Πελεγκιοϋ σχηματίζεται άπό τά 
νερά τοΰ χειμμάρου τόν χειμώ

τ ήν τν εξέμαθε τελείως χά -
( ευφυΐαν, έπίδοσιν
καί επιμέλειαν του. Εικοσαετής 
έλαβε μέρος εϊα τήν έξέγβρσιν 
τών Μακρηνών δπό τόν πανέ
ξυπνου X'’Απόστολον Βασίλειά- 
δην κατά τοΰ Καϊμακκάμη,δ ό
ποιος ούδεμίαν φρονιίδα κατέ
βαλε πρός πάταξιν τής Κυ
μαινόμενης τήν Μάκρην λη
στείας καί Ιπί πλέον διήγει.(>ε 
τούς Τούρκους τής υπαίθρου, 
νά μ ή πληρώνωσι τά πρός τούς 
χριστιανούς χρέη των. Οί έξδ-

[ γερθέντες νπεχρέωσαν τόν Καϊ- 
μακάμην νά έπιβή πλοίου καί 
νά φύγη είς Σμύρνην, δπου πα
ρέστησε τήν εξέγερσιν ούχι στρε- 
φομένην κατά τοΰ Ιδιου διά τήν 
κακοδιοίκησιν καί αυθαιρεσίας 
του, άλλά κατά τοϋ καθεστώ
τος καί τής κυβερνήσεως. Ή 
κατά τοϋ Καϊμακκάμη ενέργεια 
τών ήμετέρων καί ολίγων συμ- 
μετασχόντων Τούρκων έχαρα- 
κτηρίσθη στάσις καί εστάλη είς 
Μάκρην στρατιωτική δύναμις,ή 
οποία προέβη είς τήν σύλληψιν 
ύπερτριάκοντα Χριστιανών Μα
κρηνών Ληβισιανών καί τήν έγ- 
κάθειρξιν αύτών etc τάς φύλα
κας τής Σμύρνης, μεθ’ ών καί 
δ νεαρός ’Αδαμάντιος Άποστο- 
λίδης. Αί φυλακαί άπέβησαν 

είς μελετάς καί γνωρισθείς μέ 
Τούρκον πολιτικόν μεγάλης μορ- 
φώσεως έδιδάχθη καί ωφεληθη 
πολλά έξ αύτοϋ δ φυλακισμένος 
κατά τό γνωμικόν «ούδέν κακόν 
αμιγές καλού». Οι εγκάθειρκτοι 
πατριώται μας άπηλλάγησαν τής 
κατηγορίας καί άπεφυλακίσθη- 
σαν ένεργείαις τοΰ ίσχύοντος 
μεγάλως παρά τή υψηλή πύλη 
πατριώτου μας Τσελεπή ΓΙανα· 
γιωτάκη Κόμητος.

Μετά τή* αποφυλάκισαν του, 
0 Άποστολίδης ήρχισε νά δικη- 
γορή εις Μάκρην, καταρτισθεις 

| δέ έπαρκώς εις τήν Τουρκικήν

Μνοός. Τό πηγάδι έκεΐ ύ Αγ«ΜοοΦθνΑοι Πεντε Πε
δύο ιιενάλα πλατάνια και δίπλα ρβες και η Ηλακτουρου. Απο. ων ιερθσοΛ.υμων και wvu|*u.u<,MΑ«ο μβγ ν -■ __ ___ |τό Βαΐ συνέχεια είς τήν δεςιάν I νευ(Αατικής εύεργέτης διά τάςIΤότε άνέλαβε τήν γραμματείανI δικηγόρου κατόπιν δικηγορικών
--------------; ; f *Η ε’Μοδον τοϋ όρμου είναι αί τρεις “Εθνος υπηρεσίας του. τής Κοινότητας, ύπηρετήσας Εξετάσεων έν Κων)πόλει. Ιο ν 
φισμα μέσα στις βαλιτςες1,^ χα1 στρ(βοντας δεξιώτβ- ' ’ δυνάιιενος νά παραμείνη χρηστώς καί άξιεπαίνως. Μετά Διαμαντή έφέντη δ*έκβν 

ήταν πο· Ρα· &ιέ«*εν τό νησί τοϋ Α- Λεβήσιον κατήλθεν είς Μά τήν Μν.—^ταστοο- ^ ««Πυ
πέσει γίου ΝιωλΛίΜ’· το ,°?0lW ore?; XLV' τώ 1900Ιατρός, δπου προ- <ρήν ήλθε μετά της οίκογενείας καχος χειρισμός της ελληνική., 

Ι^«ί«ε™< ΪΓ,Ι τα εοειπιατών! ?Ι . r _ gsintxu ων κα| Γραμ- ε’ις Κοκκινιά Πειραιώς, ο που η-|καί τουρκικής γλωσσης *"* Τ’" 
ϋ e _____ I τ. „· «Iwnw.m'artrflrtTl TOVi I nnvmnirtti'sr.it £V(OO&^&
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Τοϋ κ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
(ΣΐΛ»έχβιπ έκ τής 3ης Σελίβος) 

ρον δ άξιος υιός του Μιχαλά- 
πης, κόσμος αρετής καί Επιστή
μη?· Έ ,

'Ο ’Αδαμάντιος, σωστό δια 
μάντι έλαμπυριζε στό θησαυρό 
φυλάκιον πού ένέκλειεν ή Μά
κρη. Ανέπτυξε φιλεκπαιδευτι 
κήν και πατριωτικήν δράσιν ά- 
ξιοσημείωτον, συντελέσας μετ’ 
άλλων φιλομοΰσων Μακρηνών 
είς τήν ϊδρυσιν ’Αναγνωστηρίου 
δπου έδίδοντο τακτικοί διαλέ
ξεις επ'ι κοινωνικοθρησκευτικών 
θεμάτων, εις τήν δργάνωσιν φι-

Σύμφωνα μέ τά πρ τοΟ 
Οικουμενικοί) Πατριαμ,, ή Ε
σωτερική §ιοίκηοΐς κνό-
τητος, δπως καί όλων τών Κοι
νοτήτων τοΟ δπό τόν Τουρκικόν 
ζυγόν Ελληνισμού, άνήκεν είς 
τήν δικαιοδοσίαν τοΟ Μητροπο
λίτου κα! τών άντιπροσώπων που 
ίξέλεγον οί κάτοικοι. Οί άντι- 
πρόσωποι οδτοι ιΐπήρτιζον δύο 
σωματεία: τήν Δημογεροντίαν 
και τήν Εφορείαν τών Εκκλη
σιών και Σχολείων.

Πρόεδρος κα! τών δύο σωμα
τείων ήτο δ ’Αρχιερατικός Επί
τροπος, δ όποιος συνεκάλει κα! 
διηύθυνε τάς συνεδριάσεις καί 6- 
πέγραψε τά πρακτικά τών aw· 
φάαίβν κα! τά Εγγραφα. Έπί
σης προήδριυε τών Γενικών Συ
νελεύσεων, αί όποΐαι συνήρχοντο 
μετά τό Πάσχα διά τήν Εκλογήν 
τών Δημογερόντων καί ’Εφόρων.

Είς τήν Εκλογήν δικαίωμα ψή
φου είχον Slot oi Ενήλικοι άρρε- 
νες. ()ί ψηφοφόροι διά μυστικής 
διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας έ- 
ξέλεγον S0 Εκλέκτορας, άνά 10 
Εξ έκάστης τ©ν τριών Ενοριών. 
Οδτοι δέ συνερχόμενοι ίξέλεγον 
τους Δημογέροντας κα! ’Εφόρους. 
Αντιπροσωπεύονται δέ είς τάδύο 
σώματα καί αί τρείς Ενορίαι τοΟ 
Λιδισίου.

Σάν γνήσιοι δέ ΡωμηοΙ δέν 
μποροΟσαν πολλοί νά μή κατα- 
λαμβάνωνται άπό πείσμα κα! φα-

ψευν τά πάθη καί νά παρασύ
ρουν Εκλογείς.

Καθήκοντα τής Δημογερον 
τίας.— ΤαΟτα ήσαν κυρίως πο
λιτικής φύσεως ζητήματα, ήτοι 
σύνταξις πωλητηρίων, συμβολαί-

Εκδίκασις δποθέσεων μνηστειών,’ 
εϊσπραξις Εσόδων τής Κοινότητος 
Εκ τών δποθέσεων τούτων, φρον- 
τις διά γενικά ζητήματα τής Κοι- 
νότητος κ.τ.τ.

Αί άγοραπωλησίαι χα! Βιαθή- 
και ποδ Εγένοντο Ενώπιον τής 
Δημογεροντίας Ισχυον δχι μόνον 
μεταξύ τών κατοίκων, άλλά καί ’ 
Ενώπιον τών Τουρκικών Δικαστη
ρίων.

Τά προικοσύμφωνα παλαιότε- 
ρον συνετάσσοντο άπό τόν Εφη
μέριον τής Ενορίας, άλλά κατό
πιν καθιερώθη νά συντάσσωνται 
Ενώπιον τής Δημογεροντίας.

Ή σπουδαιοτέρα Ενέργεια τής 
Δημογεροντίας ήτο ή Εκδίκασες 
τής διαλύσεως άρραβώνων ή Βιά- 
limz μνηστείας ήτο κάτι,πού δχι 
μόνον ήτο δύσκολον, άλλά καί Ε- 
πεδάρυνε σημαντικά τήν δπόλη 
φιν κα! Εκτίμησιν τοΟ δπαιτίου 
εις τήν Κοινωνίαν. Καί τοΟτο, 
διότι ή σύναψες μνηστείας δέν έ- 
γίνετο μέ Επιπολαιότητα ή Ερω
τικήν Εξαψιν* καθΕν άπο τά δύο 
μέρη Εγνώριζε καλά καί τό ποών 
κα! τήν οικογενειακήν προέλευ- 
σιν καί κοινωνικήν θέσιν τοΟ Ε
τέρου. Συνήθης ήτο ή μεσολάδη- 
οις τρίτων' τήν κυρίαρχον γνώ
μην ιδίως διά τά θήλεα είχαν οί 
γονείς. ■

ΆφοΟ χαΐ τά δύο μέρη κατέ· 
ληγον είς συμφωνίαν, άντιπρό 
σωποι καί τών δύο, παρουσία συ
νήθως καί ίερέιος, προσήρχοντο 
ατό σπίτι τοΟ Υποψηφίου, ίλάμ- 
€«αν: ρίαιν χής Ιπελβοόοης 
συμφωνίας — θεωρούμενοι οδτω 
μάρτυρες τής τελέσεως τών άρρα- 
όώνων — καί παρελάμδανοντά μνή-

U<J|XUUA<At- · " ‘ ' --’Γ
tWy StaO^xSy^ T^pOCXOGU|ACf(iWO.)Vt TQUpXi χους )(CXp®MTfj““

στρα—συνήθως τρία φλωριά δε
μένα σέ μανδήλι μεταξωτό—τά 
όποια Εφεραν στό σπίτι τής νύμ
φης— Επου εύχόμενοι τά «χαλορ- 
ρίζικα» παρέδιδον είς τήν μητέ
ρα τής κόρης. ■ ,

Ώς έκ τούτου σπάνιαι ήσαν 
αί περιπτώσεις διαλύσεως άρρα 
βώνων. Έάν δέ Εξ οίουδήποτε λό
γου προέκυπτε τοιαύτη περίπτω- 
σις κα! ή έπέμβασις τρίτων δέν 
έπέφερε συμβιβασμόν, κατέφευ-|1αρμονι?.ής εταιρίας διά τούς 
γον είς τήν Δημογεροντίαν.

Έπρεπε νά έγερβή αγωγή, νά 
όριοβή) ήμέρα συζητήσιως κα! νά 
προσέλθουν ο! διάδιχοί είτε αυ
τοπροσώπως είτε διά πληρεξου
σίου.

Δέν παραλείπω νά άναφέρω δτι 
ή λύσις μνηστείας έπήρχετο συ
νήθως έκ μέρους τοΟ γαμβρού' ή 
κόρη δέν ήτο δυνατόν νά ίχη τοι 
αύτην άπαίτησιν, έφ* δσον δίν 
θά ήσαν σύμφωνοι Μ οίκεΐοί της.

Έάν δέ καί ένώπι&ν τής Δη
μογεροντίας δέν Επετυγχάνετο 
συμβιβασμός, έξεδίδετοή άπόφα 
σις, διά τής όποιας Ικηρύσσετο 
λελυμένη ή μνηστεία, δπεχρεούν- 
το καί τά δύο μέρη νά Επιστρέ
φουν τά τυχόν γενόμενα δώρα κα! 
έπεβάλλετο είς βάρος τοΟ ύπαι- 
τίου πρόστιμον, τό όποιον εισε- 
πράττετο ύπέρ τού Ταμείου τής 
Κοινότητος. Ή διαδικασία αύτή 
ήτο άπαραίτητος, διότι άλλως δ 
αύθαιρέτως έγκαταλείτ.ων τήν

νά τύχη άδείας γάμου.
Σφραγίς τής Δημογεροντί

ας· αΟτη ήτο μετάλλινη, καί Ε
φερε γύρω τάς λέξεις. «Δημο
γεροντία λιβισίου» κα! είς τό 
μέσον τά αύτά βίς γλώσσαν τουρ- 

ρας, δεδομένου δτι τά Εκδιδόμε- 
να Εγγραφα Ενδεχομένως παρου- 
σιάζοντο είς τά τουρκικά δικα
στήρια Άπετελεϊτο δέ άπό τρία 
τεμάχια, καθέν τών όποιων Εκρά- 
τει Δημογέρων κάθε Ενορίας, ώ
στε διά νά σφραγισθούν πρακτι
κά ή Εγγραφα Επρεπε νά παρευ- 
ρίσκωνται καί οί τρεις σφραγι- 
δοφύλακες καί Ετσι Εξησφαλίζετο 
τό γνήσιον τής σφραγίδας χαί τοΟ 
Εγγράφου.

Καθήκοντα Εφορείας.
α) ‘Η μέριμνα διά την συνιή- 

ρησιν τών Εκκλησιών, παρεκκλη 
σίβν, σχολείων καί νεκροταφείων 
καί Εφοδιασμός τούτων διά τών 
άναγχαίαν Επίπλων, σκευών καί 
όργάνων,

6) Ή είσπραξις τών Εσόδων 
τής Κοινότητος κα! διάθεσις τού
των διά τάς άνάγκας τών κτιρίων 
κα! μισθοδοσίαν τού προσωπικού 
καί ή δημοσίευσες είς τό τέλος 
τοϋ Ετους ίσολογισμοΟ Εσόδων κα! 
Εξόδων.

γ) 'Ο διορισμός τοΟ προσωπι
κού ψαλτών, νεωκόρων κα! διδα
σκάλων, ή άσκησες πειθαρχικού 
Ελέγχου ίπ’ αύτών και ή παρα
κολούθησες τής λειτουργίας τών 
σχολείων.

Τό διδακτικόν προσωπικόν δέν 
ήτο μόνιμον, άλλά κατ’ Ετοςμετά 
τάς Εξετάσεις τών σχολείων,αί ό 
ποίαι Εγίνοντο κατ’ ’Ιούνιον δη
μοσία καί προφορικαί, συνήρχετο 
ή Εφορεία κα! άναδιώριζεν ή ά- 
πέλυε τόν μή θεωρούμενον εύδο- 
χίμως Ιργασβέντβ.

Κς τών Εφόρων, δ καταλλη 
Έτερος άπό μορφωτικής άπόψεως 
ώρίζετο ώς γραμματεύς τής Εφο·

μουοικοφίλους νέους. Διετέλεσεν 
έπανειλημμένως έφορος τωνΣχο- 
λείων καί συνετέλεσεν εϊς τήν 
καλυτέραν δργάνωσιν καί έπάν- 
δρωσίν το>ν. 'Η εθνική καί φι
λεκπαιδευτική δρασις του θά 
ήτο πλονοιωτέρα και καρποφο- 
ρωτερα, αν δεν άφήρπαζεν αυ
τόν προώρως καί άπροόπτως ό 
θάνατος άπό τάς αγκόλας τής 
οίκογενείας καί, των θρηνησάν- 
των αυτόν Μακρηνών.

Παΰλος Άνδρ. Σταματιά- 
δ >1 · 1903) Ό Παύ
λος Σταματιάδης άνήκεν εις τήν 
φιλογενή καί πατριωτικωπίτην 
οικογένειαν των Σταματιαδών. 
Ό μεγαλύτερος αδελφός Στα· 
μάτιος υπήρξεν δ πρώτος έκ Λε- 
βησίου τελειόφοιτος Γυμνασίου 
καί δεύτερος τής πατρίδος διδά
σκαλος μετά τον Μουσαίον, δι- 
δόξας τελεσφόρως επί σειράν 
ετών. Ό νεώτερος αδελφός των 
Λάζαρος, άριατος επιστήμων δι-

Φοιτητής ών καί υπήρξεν ό 1ος 
έκ Αεβησίου βουλευτής είς τήν 
ελληνικήν βουλήν ιφ 1916 Κο- 
στελλορίζου καί τφ 1920 Μι τι- 
λήνης, πολιτικός φίλος καί θαυ
μαστής τοΰ αειμνήστου Δημη- 
τριου Ράλλη καί προσωπικός 
του Βασίλειος. Και ό ανεψιός 
των,υιός δε τοΰ Σταματίου Άν 
δρεας, διαπρεπής δικηγόρος καί

ρείας καί Δημογεροντίας Επί ά- 
ποζημιώσει. καί Ετεροι ώς Τα- 

(ακολουθεί)
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Τέ Εκδρομικόν τμήμα τοΰ Συλλόγου 

ό ι
διήμερον Εκδρομήν είς Δελφούς-ΊτΕαν—Άμφισσαν 

—Μονήν Οσίου Λουκά—Άράχωβαν

Πρός ■
Επίσκεψιν τών είς ’Ιτέαν καί ’Άμφισσαν 

συμπολιτών μας
τήν 14ην καί 15ην Ιουνίου 1958

Άνοχώρησις: Σάββατου 14 ’Iowiou 1958 
ώρα 4 μ.μ. άκριβώς 

Εμπροσθεν Έθνικοϋ Θεάτρου 
"Αφιξις είς *ΐτ<αν 9ην βραδυνήν 

Διανυκτέρευσις εϊς ’Ιτέαν- Κυριακή πρωΐ διά βενζι
νακάτου- προαιρετιχώς-είς Γαλαξεΐδι. "Ωρα 10 30' 
είς Αμφισσαν. 11.30 είς Χρυσό - 12 30' βίς Δελ 
φούξ — 3 30 μ.μ. είς Άράχωβαν-6 μ μ. είς Μονήν 

Οσίου Δουκα—10.30' είς ’Αθήνας.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΠΟΥΛΜΑΝ - 
ΕΙσιτήριον μετ’ Επιστροφής δραχ. 85 

W
Δηλώσατε Εγκαίρως, άριθμός θέσεων περιωρι- 

σμένος.
Δηλώσεις καί προκαταβολαί μέχρι 10 6 -1958 είς 
τήν Επιτροπήν τοϋ Εκδρομικού τμήματος τοδ Συλλό
γου μ. Αύγερινόν Κώτσογλου Πανεπιστημίου 44 

Τηλέφ. 617.504
κ Μιχαήλ Τσίλλερ- Θεμιστοκλέους 39—Τηλ. 615257 
μ. Αδαμάντιον Σκυφτόν—Καλοκαιρινού 64 — Τηλ.

463.176 — Πειραιά

Είς προηγούμενα φύλλα τής 
Αγαπημένης μας Εφημεριδούλας 
«Μάκρης» ,Εδημοσιεύθησαν άρθρα 
τού άγαπητοΟ μας πατριώτη κα! 
συμπολίτου μας Νικολάου Καρα
γεωργίου μέ τό Ιστορικόν τής Ν. 
Μάκρης. Κοντά σέ δλα αύτά θά 
προσθέσω καί Εγώ λίγες λέξεις 
διά τά σημερινά προβλήματα πού 
Αντιμετωπίζει ή Ν. Μάκρη.ΙΙρώτ’ 
άπ’ δλα τό ζήτημα τής δδρεύ- 
σεω; τής Ν. Μάκρης, πού άπα 
σχολεί γενικά καί δμβς κα! τόν 
τουριστικόν κόσμον. Ό Πρόεδρος 
τοΟ χωριού μας κ. Άναστ. Αουΐ- 
ζος είς τελευταίαν ταυ συνέντευ
ξην μάς πληροφορεί' δτι τά πράγ
ματα τής ύδρεΰσεως έχουν ώς 
έξής:

η υδρευςις
Καθώς γνωρίζομεν πρός συμ· 

διευθυντής τών Σμυρναΐκών ε 
φημερίδων Ιωνία — Εστία, ε- 
λαβε μέρος είς τόν άτυχή πόλε
μον τοΰ 1897 μαθητής ακόμη 
τοϋ έν Σάμφ Πυθαγορείου Γυ
μνασίου καί εις τους Βαλκανι
κούς τφ 1912 - 1913. Ζήσας ό 
καλός πατριώτης Παϋλαφέντης| 
είς πατριωτικιόιατον οικογένεια-1 
κον περιβάλλον, μέ παραδόσεις 
άναδιδουσας εθνικόν άρωμα και 
προερχόμενος έκ μητρός από τήν 
Ισχυράν καί ευγενεστάτην οικο
γένειαν τών Παυλιδών, δέν έ- 
φάνη κατώτερος τής γενεάς του. 
Έδημιουργησε κοινωνικήν θέ
σιν άρίστην, οικογένειαν καλήν 
και υποδειγματικήν, άποκατα- 
στήσας τάς δυο λαμπρός θυγα
τέρας του, Χρυσάνθην και Μη-1 
ιρ.ιΐΛ Apy Αλα». «ju ν λ ί 1Λ-
τόν ιατρόν Χριστόδουλον Πα- 
παδουλήν και τόν έμπορον Ίω- 
άννην Καραβασίλην καί άνα- 
δείξας τόν καλοκάγαθαν υιόν 
του Άνδρέαν πολίτην ευγενικόν 
καί εξυπηρετικόν. Εΐργάσθη έ- 
πιτυχώς καί άποτελεσματικώς 
δικολάβος έν Μάκρη καί δήμαρ
χος έν Λεβησίφ, μέ ικανο
ποιητικά αποτελέσματα. Διετέ- 
λεσε πολλάκις έφοροδημογέρων, 
έκτιμώμενος διά τήν κρίσιν δρα
στηριότητα καί τήν προθυμίαν 
του πρός έξυπηρέτησιν πατριω
τών.

ΣΗΜΕΡΙΝΑ UPOBAHMATAJJU IW MUb
Τοΰ κ. Μιχ. Καλλτντζή 

πλήρωαιν τοΟ πηγαίου δδατος I- 
γινβν Ιργον άρτεσιανοΟ φρέατος 
λίγο πεό πάνω άπό τό χωοιό 
κα! &ρι6δ; στήν γέφυραν mb &· 
δηγεϊ τόν δρόμον πρός τήν Έγ. 
Παρασκευήν, κατόπιν προσωπι
κής Εργασίας τών κατοίκων. Ά
νοιξε κα! τόχανδάκι πού πρόεεΐΐ- 
ται νά όδηγηθοΟν οί σωλήνες ΐϊιά 
τό παλαιόν ύδραγωγεϊον. Ή ίίη- 
μοπρασία τών σωλήνων Ιγινε καί 
κατεκυρώθη Επ’ δνόματι τής ε
ταιρίας ΕΤΕΡΝΟΛ. Τώρα «ρω 
μένομεν τήν τοποθέτησήν διά νά· 
έχουμε πλέον πάρα πολύ νερό “ό
σον δσο κα! διά νά ποτίζουμε 1«.αΙ 
τά κτήματά μας Ό κ. Ιίρόεδ :·ος 
καθώς κα! το συμβούλιον υπόσχον
ται δτι θά καταβάλουν κάθε δυνα
τήν προσπάθειαν διά νά όλοχΛ-η- 
ρωθή τδ έργον τής δδρεύσεως πρδ: 
τοΟ τέλους ’Ιουνίου έ.Ι.

ΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
Δεύτερον καί σοβαρόν Εργον 

τής Ν. Μάκρης είναι τδ ζήτησα 
τής άστικοποιήσεως τής γραμμής 
τών λεωφορείων μας. Διά τής χ- 
στιχοποιήσεως τής γραμμής θά 
μειωθή ή τιμή τοΰ είσητηρίου πε

ι ρίπου είς τδ ήμιαι» τής αημειπ- 
νής τιμής. Είναι βέβαια κάπως 
δύσκολον τό συνεχώς άλυτον αύ ιδ 
πρόβλημα μά Εχωμε τήν πεποίθη- 
σιν δτι μέ τάς Ενέργειας δχι |ΐ.ό- 
νον τάς ίδικάς μας, άλλά καί τών 
συμπατριωτών μας κα! δλοπλξ· 
ροιι τοΰ ξένου κόσμου πού κάθε 
χρόνο κατακλύζει τόν ώραΐον αδ- 
τόν τόπον δτι συντοχρόνως θά λή
θη κα! αύτό τδ πρόβλημα. ’Άλ- 

I λωστε είναι γνωστόν δτι παντού 
μας. ο ’τοπος,“τοTf?irtt7*0'"8x>i”‘ 
ΛεΙον, τδ γρ«φεΐον> τή μαγαζί, Χ, 
τ.λ. πήγε μπροστά. Οί κάτοικοι ■ 
τής Νέας Μάκρης μέ τδ Κοινοτι
κόν Συμβούλιον καλοΰμε δλους 
δσοι νομίζουν δτι μποροΟν νάπρεσ- 
φέρουν Εστω καί κάτι διάτήνΛύ·· 
σιν τών προβλημάτων μας πρέ
πει νά μάς βοηθήσουν. ΓΙρέπει Λ 
ξέρουν §τι δ τόπος αύτός είναι 
κα! πατρίδα δική τους ασχέτως 
άν μένουν εις άλλους τόπους’. ΤΙ 
Ν. Μάκρη ίχβι συγκεντρωμένους 
άρκετούς πατριώτας που άλληλο- 
αγαπιοΟνται καί συνεχίζουν ’τάς 
παραδόσεις τής παλιάς ’Μιίχρης 
και τοΟ Λιβησίου κα! άγαποϊ-ι 
τήν πρόοδον κα! τάς καλάς πρά
ξεις, ΠαρακαλοΟμε δλους τούς 1· 
χοντας κάποιαν θέσιν νά μάς βοη
θήσουν είς δτι ήμποροΟν.

MIX. ΚΑΛΛΙΝΤΖΗΣ 
Ν. Μάκρη-’Αττικής

■!- ΐίΛιΓΑΙΑ ίθ
ΤΗΣ ΟΘΩΜ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

(ΣιΜχβια ίχ τήζ 1ης β»λ[80ξ) 
πληροφορίας έν Κωνστανινοοπίλβι, τοι- 
αύτας ίλάδομβν πολύ βραδύτβρον παρά 
τοδ Μάκρης καταγομίνου συμβού
λου τής ‘Ελληνικής Υπάτης Άρμο- 
στβίας sv Κωνσταντινουπόλίΐ κ, Α. 
‘Ιωαννίδου, κατόχου ίπιστολβν καί δ·η- 
Xewsiiw παθόντων καί αότοπτών, τάς 
δπαΐας οοτος ®eio»v ίϋγ»νώς stj τήν 
ίιάβεσιν ήμών.

Κατά τήν διάρκειαν το8 πολήιου ί- 
ξϊίοπίοβηοαν κοινότητες τής ίκκλη. 
αιαστικής έπαρχίας Εφέσου β, Άνίων 
12, Ηλιουπίλβως 16 καί ή Ιπισκοπή 
Μοσχονησίων. Έξεκενώθησαν iidaijj ή 
Μάκρη, τδ Λβιβήοιον καί τά παράλια 
τοΰ τμήματος Φϊτχιέ. Π»ρΙ Ελλη
σπόντου, Πόντου, Θράκης, Προποντίδας 
καί Κυδωνιών ώμιλήααμιν διά μακρών. 
Δέον νά μή λησμονηβή, δτι 10 χιλιά· 
δ»ς περίπου έξβτοπίαθησαν ίκ τίς 4- 
παρχίας Ταρσού κα! ’Αδάνων.

Τά σύνολον τών έκτοπισΜντων, κα
τά τάς Λς τ& ΠατριαρχΛβ συγκεν- 
τρωβείσας στατικάς, άνίρχβται ·1ς; 
481109.
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Μηνιαία έφημερίς τών Απαν
ταχού Μακρηνών καί Λφη- 

σιανών.
*
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♦
Συντάσσεται 

ύπό ’Επιτροπής 
♦

ΕΠΙΖΤΟΛ AI - EMB ASM Α 
’Αντώνιον I. Πετρόγλου 
Σανταρόζα 3 — ‘Αθήνας 

·»
Ύπβύβυνοι κατά Νόμον : 

ANT. I ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 
Δικηγόρος

Σανταρόζα. 3 - Τηλ. 30.267
Άθήναι 

ΤνπογραψεΙον 
'Κίμων Ν. Χρυσοχοΰ 

Άκαδήμου 13 
Άθήναι

Το Δικηγορικόν Γραφείου 

ΑΝΙΠΝΙΟΪ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ~ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ I. ΠΕίΡΟΓΛΟΪ 
Μετεφέρθη Σανταρόζα 3

Τηλέφ. 30.267 — Άθήναι

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) 
Συλλόγου μας —, νέον (τρίτον) 
Σύλλογον εις Αθήνας οιιου δ 
πήρχεν ήδη δ Σύλλογός μας.

'Ο νέος Σύλλογός των εις ’Α
θήνας—τό ΙΙαράρτημα δπως τδ 
ονόμασαν— σκοπόν είχε τήν πό
ση θυσία παρεμπόδισιν τής άνα- 
πτύξεως τής δράσεως τοϋ Συλ
λόγου μας. "Ηρχισε δέ νά μάς 
άνολονάή κατά βήμα. "Οπου ε- 
δίδαμε εμείς ενα χορόν εντός δ- 
λίγου ηρχετο καί δ νέος Σύλλο
γος και έδιδε έτερον. "Οπου έ- 
κάμναμε μίαν έκδρομήν ήκο- 
λούθη εν συνεχεία καί αυτός. 
’Έμενε μ,όνον ή έφημΓρίς μας 
«Μάκρη» τήν οποίαν πάση θυ- 
οίμ έπρεπε νά άνταγωνισθοϋν. 
Πράγματι μόλις συνεπλήρωνε ή 
«Μάκρη» ένα έτος ατό τής Ικ- 
δόσεώ; της εξεδόθη και νέα έ- 
τρηιιερΐς ή «Φωνή τοΰ Λιβησίου 
και τής Μάκρης» ΰτότοϋ ίδρυ- 
τοΰ μέλους τοΰ «Γλαύκου» κ. 
” Α ν τ ω ν ί ο υ Τ ζ ι τ ζ ή.

Σηιιειωτέον δτι δ κ, ‘Αντώ
νιος Τζντζης έπαιξε πρωτεύον
τα ρόλον εις τήν ολην ΰπόθεσιν 
καί δέν είναι, μόνον ό έκδοτης 
τής εφημερίδας αύτοϋ, αλλά καί 

■ό Ιθύνων νους τής κινήσεως τοΰ 
Συλλόγου «Γλαύκος» και τοϋ 
Ίν Άθήναις Συλλόγου — παραρ
τήματος του δπως ονομάζεται. 
Εις τό γραιρεΐον τοΰ κ. Άντ, 
Τζιΐ'ζή στεγάζεται ή νέα Ιψη- 
μεοίς, εις τήν οικίαν του συνέρ
χονται τα κλειστά Ι,κ τοϋ Δ.Σ. 
καί ό κ. Τ-ζιτζής. καίτοι τυπιχα»; 
■αμέτοχος έν τοΐίιοις άποτελεΐ 
κατά κοινήν συνείδη-σιν τήν ψυ
χήν τής δράοεως τοΰ «Γλαύ- 
■που».

Ενώπιον δλων αυτών τών ε
ξελίξεων ή στάσις τοΰ Δ.Σ. τοΰ 
Συλλόγου μας τό όποιον μέ 
πραγματικήν θλΐψιν παρηκο- 
Λουιίει τά διατρέξαντα, συνοψί
ζεται είς τά εξής :

Το Διοι». ΣυμβοΛον εχει 
πλήρη συνείδησιν δτι ο Σύλλο
γός μας επετέλεσε ήδη ενα θαν· 
ςιβσιον εργον ίνιός ελάχιστου 
χρόνου. Συνήνωσε συμπολίτας 
-χατοι-κοΰντας εις δλα τά σημεία 
τής Ελληνικής γής με τοΰήσυμ
πολίτας τοϋ Κέντρου και έστει
λε μηνύματα χαρά; εις τους συμ- 
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Ke Διευθυντά,

Παρακαλώ δπως δημοσιευθοΰν 
βίς τήν έφημερίδα «Μάκρη» τά κα
τωτέρω :

*0 ’Αγροτικός Σύλλογος Άγρο- 
τονεανίδων Ν. Μάκρης κατόπιν 
άποφάσβως τοΰ Δ)κοΰ του Συμ
βουλίου άπεφάσισβ δπως διοργα- 
νώσουν έκδρομήν διά τήν 5ην ’Ι
ουλίου έ.έ. άπό τήν Ν. Μάκρην. 
Διερχόμενοι μέσω ’Αθηνών θά 
μεταβοΰν είς Κόρινθον, Συλόκα- 
στρον, Διακοφτόν, Αϊγιον, Πά
τρας, Μανωλάδα. Άμαλιάδα, Λβ- 
χαινά, Πύργον, ‘Ολυμπία, Μεγα- 
λούπολις, Τρίπολις, Κεφαλάρι, 
’Άργος, Κόρινθον, ’Αθήνας μέ έ- 
πιστροφήν είς Νέα Μάκρη. Ή έκ- 
δρομή διωργανώθη μέ Πούλμαν 
δι’ έξόδων τών μελών τοϋ Συλ
λόγου. ΟΙ μετέχοντες τοΰ ταξι
διού είναι 42 μέ έπικεφαλής τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλ
λόγου : 4) Άγγελής Χατζηζαχα- 
ρίου πρόεδρος, 2) ΔελησάββαςΆν. 
3) Βασ. Ντολματζής ταμίας, 4) 
Βασ. Καραδασέλης Σύμβουλος.

Συμμετέχουν καί όίλλαι τρεϊςΔε- 
σποινίδες τής Νέας Μάκρης καί 
τά υπόλοιπα 35 άτομα είναι μέλη 
τοϋ Συλλόγου καί παιδιά πατριω
τών μας.

Μετά τιμής 
Μ. ΚΑΛΙΝΖΗΣ

ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΗ;

τά σηαεΐα τοϋ Υδρογείου σύν
δεσαν αυτούς μέ τούς έν Έλλάδι 
συγγενείς και φίλους των, Έ- 
ξέδωσε έφηιιερίδα, πράγμα τό 
όποιον οόδείς είχεν ου re δια- 
νοηθεΐ ούτε επιχειρήσει — καί έ- 
φερεν εις φώς διά τή;« Μάκρης» 
τήν ώραίαν ιστορίαν τή; Πα
τρίδας ήθη καί έθιμα κλπ. καί 
έδωσε χαράν είς χιλιάδας Ανα
γνωστών. Διοργάνωσβ έιρτάς 
εις τάς πλέον ωραίας καί πολυ
τελείς αίθουσας τών ’Αθηνών 
και Πειραιώς δπου ποτέ άλλοτε 
δέν είχε έμφανισθή δχι μόνον 
ι) τΓλαΰιιο;» αλλά ουδόν σωμα- 
τβϊον Μακρηνολιβησιβνών καί 
έδωσε τοιουτοτρόπως αξίαν είς 
τό δνομα τής Πατρίδος και τών 
πατριαιτών. Και πολλά Αλλα.

’Ήδη δ Σύλλογός μας νομί
ζει δτι τόμεγαλύιερόν μέρος τών 
επιδιώξεων του έ,τραγματοποιή 
θη. Ήνοιξεν πλέον μεγάλη ή 
λεωφόρος διά μίαν γόνιμον παγ
κόσμιον δρασιν τών α ταντατοΰ 
συμπολιτών μας αέ τούς δτοίους 
έτεκοινώνησε. Τό μόνον διά τό 
οποίον έ,νδιαφέρονται οί ίδρυ- 
ταί ιοΰ Συλλόγου είναι, νά μην 
χαθή τό ώραΐον αυτό έονον,καί 
νά μήν ίγ ιαταλειφθή. Έάν καί 
έιρ' δσον έξασφαλισθή ή συνέ- 
χισις τοΰ ωραίου αύτοϋ έργου, 
είναι πρόθιοιοι νά θυσιάσουν 
κάθε τι τό όποιον θά κτ,θΆα 
δυναιήν τήν λή'ξιν τή: κακώς 
δη>ιιοι>ργηθείσης εν π ίση διιως 
περιπτώσει υφισταπένης διαστά- 
σεως τιον δΰο Συλλόγων.

Δέ* είναι ή πρώτη ωοοά πού 
άηευ-ώυνόμεώα πρό: τόν «Γλαύ
κον» και τόν καλοϋαεν εις συν
εργασίαν. Πάντοτε τό έποάξα- 
itev.Elc τάς 26Έτεριλίου 1957 ει- 
χαιι,ε καί πάλιν ο«γκαλέαει αίαν 
σόσκβψιν είς τήν οίκίαν τοϋ συμ
πολίτου μας ίερεως κ. Μιχαήλ 
Πετρίδη είς τήν οποίαν σωι,αε- 
τέσχον άφ* ενός μήν όλόκληρτν 
το Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου ιιας αφ' 
heonn δέ πλεϊοτα έγκριτα μέλη 
τοΰ Συλλόγου «Γλαύκο.:» ιιε ε
πικεφαλής τόν κ. Άντ. Τζιζήν. 
Είς ποόιααίν αας περί αυνεογα- 
σίας ή ίδρύσεως νέου Συλλόγου 
δ κ. ‘Αντώνιος Τζιζή; άπήντη- 
σεν οτι δέχεται ιιόνον τήν προσ
χώρησήν ιια; βΐς τόν Σύλλογον 

(Συνέχεια είς τήν 4φ> ΣβΜ6α)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
MEPOS ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

1. Τό Πατριαρχείου κηρύσσει τήν ’Εκκλησίαν έν διωγμφ τω 1890 διά τά προνόμια. 
■ . ’Αντίκτυπος είς τό Αεβήοιον,

Τοΰ μ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Ό Μωάμεθ ό Πορθητής καί | Προυχόντων και διδασκάλων 
οί διάδοχοί του Σουλτάνοι επροί-‘ το 1 γένους καί εις δλλας κατά
κισαν τό σκλαβωμένο γένος μέ 
προνόμια "Εκκλησιαστικά και 
Πολιτικά δπό σκοποϋ, διά νά 
κρατήσουν άγεφιίραιτον τό χά
σμα μεταξύ των χριστιανό» ’Α
νατολής και 'Δ'ύσεβ)ϊ. ■ Ταϋτα— 
®; σ.ναγίίαΐον κακόν δι’ αυ
τούς—όΰδέποιε τά εσε^άσθη 
σαν καί, δεδομένης εΉαιοίας, 
ret κατεπάτουν, άφοΰ άλλως τε 
δλα τάγαθά τών χριστιανών — 
τιμή, ζωή, περιουσία—εΰρίσκον
το είς τήν διάάεοτν τών κατα
χτητών.

ΕΙνιχι γνωστά τά δεινά τής 
Τούρκοχ,ρατίας καί δη ταΰτα 
ήοχισαν νά ιιετριάζωνται περί 
τα τέλη τοΰ III' α’ιώνος, άφ’ ό
ταν οί Ρώ ίσοι διά λόγους πολι
τικούς παρουσίατθήταν προστά- 
ται τών χριστιανών της Όθω 
μανικής Αυτοκρατορίας. ’Αλλά 
καί πάλιν τήν εκκλησίαττικήν 
κα! εκπαιδευτικήν αυτοδιοίκη 
σιν τών Ελλήνων τή; Τουρκίας, 
’Ιν και κατωχύρωσαν διεθνείς 
συμβάσεις, ©ί Τούρκοι έ τεδίω- 
κον μέ κάθε τρόπον vrt τάς πε
ριορίσουν. Αί τοιαϋται άπότει- 
ραι των Τούρκων εξήγειραν πάν
τοτε τό Ελληνικόν, τό όποιον 
έζήτει νά περιφρούρηση τάς προ
νομίας του. Αί διαααρτυρίαι 
αυται τών Ελλήνων υπέρ τών 
προνοαίων των Ιδιδον Αφορμήν 
fix διώξεις καί φυλακίσεις τ<ον

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Π ΆΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΙΘΗΣΥ
Τ (έλου Γρ. Ταακίρη

(Έκ τοΰ προηγουμένου)
Άπό τό ΣιαυρΙ Ανεβαίνουμε 

εις τού; Λάκκους καί έν συνε- 
χ (α περνούμε άπό μίαν στέρνα 
καί άπό εκεί ό άπΈο ιο; μαύ
ρος δρόαος μα; φέρνει στον Σί
μωνα. Έκεϊ εχει σίοιντζαν καί 
άρέσβ»; αρχίζουν τά π-:ϋκα και 
μιά; ώρα; πορεία μά; τρέρνει 
στό Συμτολον. Δ1χ£Ά» - 
λον διό τι στήν
συνήρχοντο έι-ιεϊ άτό τ'ι fiQ9 
χωριά καί εταιινγν συμήοΰλ ον, 
σάν νί ποΰμεένα είδος Βιυλής. 
Τό Σύμπολον έχει άτφιλέσταιο 
λιμένα πού δέν τόν πιάνει, κα
νένας άνεμο; γι’ αύτό τόν λέ 
γουν κα' ψάρια θάλασσα. Καί 
ιό Συμπωλον έχει ΰτοστεϊ κατά 
τόν σεισαόν ότι καί τ,η νητί τοΰ 
'Αγίου Νικολάου. Ή θάλασσα 
του εϊναι γεαάc-η Από μόδια,φοι
νίκια, καλόγνωμες, πε’νες.αετά- 
δου; πού έχουν «ληρό ο ιιρτ 
m καί αοιάζουν σάν σαλιγκά
ρια—εδώ δέ ν εχω ίώεΐ τέτοια —, 
βαλανια, σωλήνες πον γίνονται 
ι,ιέσα στίς πέτρες, στρείδια καί 
άλλα. Είχε δ tin περιβόλια, ελαι
ώνες καί χαρούπια.

Συνέχεια φθάνουμε στό Πελ- 
τζιβζι, Έ<εΐ είχε πε I τά δέκα 
περιβόλια καί στήν αρχή τών 
περιβολιών ήιαν δ ναΐσκος τής 
Παναγιάς τής Πιρητιάς πού κα- 
ταστράτηκε etnv ποώ ο παγκό
σμιό πόλεμο. Τό Πιλτςιαςι εί
ναι ή aQ-fnla Περδίκια την ανα
φέρει δε καί δ Σιριίώον. “Εχει 
θαυμάσια άιιιιουδιά πού σχημα
τίζει μέγα ή ιικύκλιον.

Δυτικά τΈ Αιβησιοΰ βτο τέ
λος τοϋ κάμπου άπό τά εύκολα

των χριστιανών πιέσεις Ικ μέ
ρους τών Τούρκων. Τό προνο 
μιακόν ζήτημα ήρχισεν έπι τής 
Α' πατριαρχεία; ’Ιωακείμ Γ' 
(1878 - 1884) καί έσυνεχίσθη 
έπί πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Δ' 
(1884- 1886). .· -

Ή σοβαρωτέρα δμως απόπει
ρα τή; 'Υψηλής ΙΙύλης ποό; πε
ριορισμόν των προνο μ ί ω ν 
τή; έ κ κ λ η σ ί α ς καί τών 
σχολείων έγένετο τφ 189) 
επί Πατριαρχείας Διονυσίου τοΰ 
ΔΑ 'Η Τουρκική κυβέρνησις έ- 
ζήτησε να αφαίρεση άπό τά εκ
κλησιαστικά δικαστήρια τήν πε
ρί διαθηκών και κληρονομιών 
διαδνκτχσίαν νά έτιΓάλη τήν ορ
κωμοσίαν τών κληρικών πρό τών 
Τουρκικών δικαστηρίων καί τήν 
έτιβλεψιν καί έλεγχον τών 1λ- 
ληνικών σχολείων ΰ,τό Τούρκων 
Έ«θεωρητών, Πρό τής επιβου
λής ταύτης τών προνομίων -η 'Ιε
ρά Σύνοδος καί τό Έάνικόν 
Συμβούλων ΐΈήρυξαν τήν Εκ
κλησίαν έν διωζμώ, έκλεισαν 
τού; ναούς καθ’ολην τήν Τουρ
κικήν έ πικρά τειαν καί άπηγό- 
ρευσαν πάσαν ιεροτελεστίαν. Τί 
Πύλη ήναγκάσθη νά ΰ,τοχωρή- 
ση ποό τοΰ κινδύνου έ'τωτερι- 
κών ταραχών και πρό τή; προ 
σωτική; έπεμβίβεω; τοϋ ΑΈο- 
κοάεορος τής Ρωσσίας Αλεξάν
δρου Γ' οπω; π «ύση δ διωγμός 

τά χωραφάκια είναι τά εύκολα 
στά δποΐ-'ϊ φθάνουμε μέ ι,ιισή ώ
ρα πορεία μέταάπι πεΰκα. Μό
λις τελείά)τουν τά πεΰκα είναι 
βιάχο; ίσιο; καί Λπο Ιχεϊ τάτ 
εύκολα γίνονται δύσκολα γιατί 
άρξίζ-π άπόcouo; κ ωήφορο; αι- 
κρο; άλλά πολύ δύσκολος. "Ε
κεί είναι ή έςώτορτα τοϋ Μο
νά ττηριοϋ. Αριστερά είναι τά 
κβλλιά §εξι<'( δέκα σκαλιά έχει 
ιι,ικρό κήπο και σέτοιάνια σκα
λιά είναι ή Μ >νη. Μτιίνοντα; 
ιτέσα άνεβα'νουμε ξύλινα σκαλιά 
καί φΐίάνουαε στον πρόναο που 
είναι ή Μινή μικρούισικη κτι- 
σιιένη μέσα σέ βράχο. Κ ιτερχό 
usvoi τή; Μονή; σιήν σιροψή 
τώ ι σκαλοπάτι®τ πολλοί βγάζα
νε τό δεξί του; παπούτσι κτί τό 
(Ηχν,χνί’ κώνο) σεό ν κ καί. eav
Άβφιβ κάτω άνάικβλ<χ ήιαν κα
λό σητεΐον, εάν έπεφτε μπρού
μυτα κακόν. Άτό εκ«ϊ προχω
ρούμε λίγο άριστερΐ καί ιράβ- 
νου,ιε στό Λροσιτο πού είναι 
μιά ιιεγάλη ανοικτή ημικύκλιο; 
σπηλιά καί έχει μεγάλους οτα- 
λακτΐ:ε;. Κάτω είναι μιά μικρή 
δεξαμενή πού γεμίζει άτο τις 
σταγόνες πού πέφτουν μέσα καί 
τό νερό είναι πολύ δροσερο ες ου 
καί το όνομα δροσάτο. Δίπλα Ε
χει δυο έρειπωμένες έκκλησοϋ- 
λες. Άαέσω; Αρχίζει δάσος πυ
κνότατο πρός τήν θάλασσαν ό
που σχηματίζεται πολύ μικρός 
δριιίβκο; που είναι διαρκώ; κυμ- 
ματώδης. ’Εκεί κατά παράδοσιν 
κατοικεί ή Γοργόνα τής ’Αττά

λειας.
ΑΓΓ. ΓΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

τής έκκλησίας, ()ύτα> τα Χρι
στούγεννα τοΰ 189J ήνοίχθησαν 
αί έκκλησίαι καί άποκατεστάθη 
τό πρώην καθεστώς τών προνο
μίων.

Άπό τήν αντιμαχίαν αυτήν 
Πατριαρχείων καί ΙΙύλης υπέρ 
τής περισώσεως τών προνομίων 
έξήπτοντο. τά πάθηςπαλ δ φανα
τισμός των Τούρκων, χ(»βαι~ , 
νόντων εις Έτίποινα κατά τών 
Χριστιανών καί πιέσεις. Έν Λε- 
βησίορ συνελήφθησαν σπουδα- 
σιαι καί φοιτηταί καί έφυλακί- 
σθησαν ώ; έλλαδίζοντες διότι έ- 
σπούδαζαν είς ’Αθήνας. Διετά- 
χθη ή σύλληψις καί φυλάκισις 
τοΰ Μ.Ευεργέτου X' Νικ.Αουϊ- 
ζίδου μέ τήν σκευωρηθεϊσαν κα
τηγορίαν, δτι εξύβρισε τόν Προ
φήτην καί τόν Πατισάχ καί χά
ρις βίς τό διατεθέν χρυσίον ά- 
πεσοβήθη ή τιμωρία. Έσημειώ- 
θησαν κακώσεις πολιτών έπί ά- 
σημάντοις άφορμαΐς καί φόνοι 
έκ μέρους τών Τούρκων τής υ
παίθρου κατά τών Εργαζομένων 
«Ίς τά Τουρκοχώρια Λεβησαιών, 
καθώς δ άγριος φόνος τοΰ Κων. 
Κεπέση ας Ταλάμωνη, τήν κη
δείαν τοϋ οποίου παρηκολοόθη- 
σεν δλο; δ πληθυσμός, καταριό- 
ιι,ενός μέ τά μοιρολόγια του τούς 
υπαιτίους.

2. Αίτια διαταράξαντα τάς 
σχέσεις Χριστιανών καί Τούρ
κων Λεβησίου. — Etc Αεβή- 
σιον έλαβον χώηαν γεγονότα τι- 
νά τοπικής φύσεως, καθ’ α εξε- 
δηλώθη ή κακοβουλία καί ν,α- 
κι,νιρήχτια ιών Τοιίρκων. Καί 
πρώτον τά Χωραφάκια ιών Εύ
κολων, δπου τήν τρίτην τοϋ Πά
σχα έγΐνετο πανήγυρις μέ ίππι- 
ι'οός αγώνας καί χορούσ, κατε- 
,ιωήνοω Μ τ,οΆί.ι ■vrev'»). υ 
κοος εορτασμόν καί παρακολοιί- 
θ„ ·:ν ί -μ ι< ;'<ιιτων , δο ίνόι 0>ι ν 
οί' Τούρκοι το 8 Κελεμι θαριού 
<ό;κτήια τού χωρίου διά βο- 
ωήν V» ά<-ηη··τν τούς ή-τετέ- 
ρους νά ξυλεύωιται άπ’ εκεί, 
πρός εκφοβισμόν δέ έδειραν τι- 
νγ: καί Άίαωαν τρεις νεάνιδας. 
Τοΰπον οί συγγενείς καί μή ανε
χόμενοι τήν προσβολήν εφόνευ- 
σαν τούς διαφθορείς Τούρκους 
και έςβπατρίσ&ηοαν είς Καστελ- 
λόριζον, είς Θεσσαλίαν. Οί Τούρ
κοι τον πέριξ χωρίων έπεχείρη· 
σαν νά κακοποιήσουν τού; Χρι,- 
στιανούς τοΰ Αεβησίου, άλλ’ ή 
συνεης καί πολιτικότης τοϋ Γέ
ρο - Πβτοδ προεστού άτεσόβη- 
σ~ τήν έπίθεσιν. Οδτο; καθη
σύχασε τοΰ; γονείς τών φονευ- 
9ένίΐιον Tovqku>v Λι,α χοηοάτων- 
«1.. δπεισε τούς μουχτάρηώές 
Τούρκους νά Αφήνουν τού; χρι
στιανούς νά εορτάζουν τό πανη^· 
γόοι των καί νά ξυλεύωνται απο 
τό δάσος.

V - η .'VW*! ί*'1 Γοϋ<>«>» 
(■ών ’Αποφόρων, 0<·ιν υπήρχε» 
ελίβιφις VSQOV αρκετού συνε
πείς ανομβρίας, παρηιιπόδιζον 
τό νερό πού Ιπερνοϋσε άτό τ® 
χ'οριό των νά φθάση βΐς το 'Υ- 
δραγωγεΐον Τουραπή καί εν
τεύθεν προστριβαί καί λυπηρά 
επεισόδια.

’Άλλη σοβαρά διαφοοά μ,ετα- 
ταξύ Τούρκων τής υπαίθρου 
καί Αιβησανοιιακρηνών ήσαντά 
ενυπόθηκα δάνεια τών χριστια
νών πρό; τούς Τούρκους και αι 
πωλήσεις κτημάτων Τουρκικών
(Ευνέχεια «1? τήν 4ην β«Ά18·>
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. Μά καί όλες θά θάλατε νά’πα- 
τε έχει, δπου μέσα στή σκληρή 
βιοπάλη ίιερτμένατε πότε θά έλ
θουν οί.καλές μέρες, νά γυρίσουν· 
άπό τά ξένα-of διχοί σας, νά ντυ- 
θήτε τά ’γιορτινά, σας,· τά' μετα 
ξωτά π ό υ κ 4 μ ι. σ α κα! ’ χά 
σκά.κ'τν.α οόάίΐα, νά 
πάτε στήν. ϊκκλησίά ή στά’· πα- 
νηγύρια, νά καμαρώσετε τά παι- . 
5ιά μας κα! νά χαρήτε τή ζωή | ■ 
σας. .' ■ ’. . . .. ή

"Οσοι βέβαια γεννηθήκατε και | ~~ 
μεγαλώσατε έκεΐ. ■ ■ |C

Μά κα! foot δίν είχατε τήν ~~ 
τύχη νά άπολαύσετε τίς δμορφώς 
έκείνες κα! νά άναπνεΰσετε' τόν 
Μρχ'ποΰ'άνάτΛΕοσαν όί ■ γονείς 
σας κα! νά ΰ&" δροσίση ή αύρα ,.

. ' 6ι»α έπιθυμείιε νά μπορούσατε 
νά .πάτε στό» τόπο πτι» πρβτοεΓ 

’ ■ δατε τό φώς τής ήμέρας, νά δήτε 
-' tii σπίτι πού μεγαλώσατε, τά μέ

ρη, πού σάν ■ παιδιά' παίζατε ή 
.. τσακωνόσαστε μέ τά' συνομίληκά 

σας, τά σχολεία που μάθατε τά 
γράμματα, τά βουνά, τις Εξοχές, 
πού κάνατε τούς περιπάτους σας, 

. ’τις θάλασσες πού κολυμπούσατε 
'. . καί παίζατε μέσα στά-νερά τους.'

"Ολοι θά 'θέλατί νά βρεθήτε 
■ . έκεΐ, δπου σάν άντρες πιά' συγ- 

■ κεντρωνόσαστε στά καφενεία μέ 
τούς φίλους καί αυ/ομίληκές σας, 
κάνατε τά γλέντια καί τούς χο
ρούς αας, πηγαίναιε στά πανη- 

, γύρια μέ.τούς-σπιτικούς σας καί
πρό πάντων οί νέοε μέ τις άρρα-ΐ.πού έλαφρά καί μυρωδάτα έλου 
δωνιαστιχες τους. ■ . 1 I τή·¥ Sav oAife

. ’ iNHiHN TQN XAMENQN ">γ-η»οη ΜΑΣ

' Ν;' :ΛΛΗΝί>ΗΙ} ΠΠ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
'».· .ΟΤ,γ ........... . .. '

Τοϋ χ. NIK. ΜΗΛΙΩΡΗ

. “ο φίλος Μικρασιάτης συγγρα- 
; κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ MHAOPriS 

(άπό τά Βρυρλά) συγκαταλέγεται 
. μεταξύ τών διανοουμένων έκεί· 

νων οί όποιοι συμπαθούν καί ίκ- 
τιμοΰν τήν προσπαθειάν μας καί 
ίΐχουν κάθε διάθεση νά βοηθήσουν 

. τήν «Μάκρη» είς τήν πραγμάτω- 
σιν τών ώραίων σκοπών της. ‘Ο 
μ. Ν. Μηλιώρης συνδεόμενος Ιδια» 
τίρως μέ τούς Μακρηνούς διότι 

. ' σύν τοΐς. άλλοις κέκτηται Ιδιόκτη 
τον οίκίαν είς Νέαν Μάκρην, ύπε- 
σχέθη δτι θά μας τιμά διΐ τάς συ
νεργασίας του. "Ηδη άναδημο- 
σιεύομεν μίαν έπιστόλήν του κα- 
ταχωρηθέΐσαν είς τό τελευταίου 
τεύχος (ύπ’ έρ 742J1.6.58)

■’ - γνωστού έγκυρου Περιοδικού 
θηνών «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ»;

■Κύριε Διευθυντά, ' '
' ' Μεταξύ τών πορισμάτων.
Επιτροπής Γραμμάτων καί Τε- 

■ χνών, ώς έδημοσιτύθησαν προσ- 
φάτης άπό τις. στήλες τής άγα- 

. πητής «Νέας Έστίαε» και στό
κεφάλαιο «Μέτρα ύπέρ. τών Μου
σείων», ·ας μοΰ ,έπιτραπεϊ νά 
προσθέσω δτι σκόπιμη,, ή- μάλλον

-γώ. τκο'ΚΚονς 'Χαγανς, 
■ 0ά ήταν μιά πρόταση γιά την 'ή 

Βρύση χλΙ ενός Μουσείου του Έλ-
: ληνισμοΰ τής ’Ανατολής. ;

Ή ανάγκη τής ιδρύσεως ενός 
τέτοιου Μουσείου, οπού θά συ
γκεντρωθούν όλοι τά στοιχεία, 
ιστορικά και λαογραφικά, πού 

. θά Διευκολύνουν τή μελέτη τής
Ζωής καί τής ιστορίας τοϋ Ελ
ληνισμού1 τής Μικρας Ασίας, τοϋ 
Ιϊόντου καί τής Θράκης, είναι νο
μίζω, προφανής καί γιατί ή ι
στορική άνέλυξη τοϋ 'Ελληνισ
μού αύτοΰ άνεκόπηκε σύρριζα 
καί τόσο τραγικά καί γιατί τά 
κλειστά από τά στοιχεία τά σχε- 
τικά μέ τήν μακραίωνη καί τα
ραχώδη 'ιστορία του έχουν άπο- 
λεσθεϊ σήμερα συνεπεία των γνω- 
στών γεγονότων τής εθνικής κα
ταστροφής τοΰ 1922.

θά ήταν ϊσως δυνατόν νά πα-

τοΰ
Ά-

της

ρατηρηθή έπι τής άνωτέρω προ- 
τάσεώς μου δτι τά μέν Ιστορικά 
στοιχεία ήμ,πορουν νά συγκε
ντρωθούν στό Μουσείο τής ιστο
ρικής καί ’Εθνολογικής -Εται
ρίας, τά δέ λαογραφικά στό προ- 
τεινόμενο Κεντρικό' λαογραφικό 
Μουσεϊον.' Πρόκειται ασφαλώς 
γιά μιά γνώμη συζητήσημη.

Παρά ταϋτα δμως εξακολου
θώ νά ττιστεύω δτι ή ίδρυση ■ "ε
νός Γενικού Μουσείου τοϋ ’Ελ
ληνισμού τής ’Ανατολής, έκτος 
τοϋ δτι θά ένεφάνιζε συνολικά 
και σ’ όλες τίς πλευρές της μιά 
κάποια εικόνα τής ιστορικής ύ- 
ποστάσεως καί δράσεως ένός ση 
μαντικού τμήματος τοΰ ’Έθνους 
μας, έκτος τοΰ δτι θά διευκόλυ
νε μέ τήν ενότητα τών συναφών 
επιδιώξεων τήν- ανακάλυψη . και 
τήν περισυλλογή τών' σπανιζό- 
ντων σήμερα στοιχείων καή.κει. 
μηλίων του-, θά αποτελούσε ''επί 
πλέον καί ένα είδος μνημείου .τοϋ. 
Μαρτυρίου του 'Ελληνισμού ε
κείνου. .· . ■ ’

■ ’Άλλωστε τόσα λίγα έχουν' γί
νει. ώς σήμερα πού νά. διευκόλύ-. 
νουν τή μελέτη τοϋ ' 1 λληνισμοϋ 
αύτοΰ, πού νά τιμοϋν τό τραγικό 
ολοκαύτωμα τής πτώσεως και 
τοϋ ξεριζωμού του, &στε έπΐ τέ
λους ένα Μνημείο, αφιερωμένο 
σ αυτόν, υποθέτω δτι είναι ένα 
στοιχειώδες καθήκον τών νεωτέ- 
ρων έστω γενεών του ’Έθνους 
μας.

’Άς μοΰ συγχωρήσουν τά α
ξιότιμα μέλη τής Επιτροπής τά 
γραφόμενα, μου αύτά, τά όποια 
ελπίζω νά ληφθοϋν έπίσης ΰπ’ 
δψει,'μετά τών άλλων πορισμά
των τής εμπεριστατωμένης πράγ
ματι έκθέσεώς των, παρά τών 
αρμοδίων Κρατικών υπηρεσιών.

Μετά τιμής
ΝΙΚΟΣ Ε. ΜΗΛΙΩΡΗΣ

νά διαβάζωμε τής αγαπητής μας 
«Μάκρης» ιστορίες καί Νέα τών 
πατριωτών. .; ·■

Πρόσφερε τούς' χαιρετισμούς 
μου εις τόν φίλον ’μου- Δ. Τσίλ- 
Αερ &ς- έπίσης και είς τούς.αδελ
φούς Μ, καί - Ν’,. Τσίλλερ. Απο
στέλλω διά τήν συνδρομήν μου 
5 δολλάρια· . ■ . .'■’·

'Ο πατριώτης σας ■ ' '
ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ' ”

UBillUI JH 10 EWItOH ■

Κε Πβτράγλο.ό, . ■
- Λαμβάνω τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσω ύμας δπως μέ έγγράψη- 
τε μέλος τοϋ Συλλόγου τών συμ
πατριωτών μας Μακρηνών καί 
Λιβησιανών. ’Ονομάζομαι Ειρή
νη Δ. Νταούδη τό γένος Άπο- 
κότου καί κατοικούσα ένταϋθα, 
’Άνω Δάφνη, καί παρακαλώ δ-' 
πως μσΰ άποστέλβτε τήν άγα- 

- πημένη μας έφημίρίδα «Μάκρη.», 
Μόλις μοΰ δοθή ή εύκαιρία θά 
διελθω έκ τοϋ γραφείου σας πρός 
τακτοποίησιν τών ύποχρεώσεών 
μου. '■

Ευχαριστώ
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΝΤΑΟΥΔΗ

•Β
a

Τά έσωτ«ρικό τής Κάτω Παναγίας τοϋ Λιβησίου 
πού έγινε τζαμί, (1953)

ΜΙΑ ΛΥΠΗΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ

Έν Πειραιεΐ 26 - 6 - 56 
Αγαπητοί πατριώτες.

Λαμβάνω τήν άπόφαση μετά 
άπό έναν μεγάλο χρόνο ύηομο- 
νής νά σας γράψω τά έξης :

Είμαι ένα πατριωτάκι σάς, άρ
ρωστο μέ έπιληψία καί μέ σει
ρά κρίσεων πού φθάνουν τίς 10 
μέ 12 ήμερησίως. ·

’Έχω μία μητέρα χήρα, κα- 
χεκτικιά. καί μέ σειρά παθήσεων 
βίς τό σώμα καί. τήν ψυχή της. 
Πόρο οίκονομικό κανόναν δέν έ
χουμε, πλήν 550 δραχμών πού 
λαμβάνει ή μητέρα μου ώς σύν
ταξη, καί πού οί 150 έξ αύτών 
φεύγουν δια φάρμακα ίδικά μου 
καί ίδικά της.

Μέ τίς 400 λοιπόν προσπαθού
με νά διατηρηθούμε μέσα στήν 
φτωχική τρώγλη μας πού εύρί- 
σκεται είς τήν Δραπετσώνα. Σδς 

■ έγινε είς τό παρελθόν ή πρότα· 
σις έκ μέρους ένός ευγενικού 
πατριώτη διά νά μέ συνδράμε
τε καί νά Χάβω άπό τό χέρι σ«ς 
κάποια χαρά πού σάν χάδι θά 
άπλωθή έπάνώ στόν άρρωστο 
ψυχικό μου κόσμο, άλλά δέν «ϊ· 

. χατε τήν ευχέρειαν νά μέ βοη- 
. βήοβτβ. '

Διά τής παροΰσης σας υπενθυ
μίζω τό δράμα μου.

Ταϋτα γράφω ένφ δάκρυα λύ
πης βρέχουν τό χαρτί, αύτό πού 
σας γράφω, καί πού είναι τό 
μόνο πού μέ παρηγορεΐ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
■ Τριφυλίας 197 

Δραπετσώνα 
' Πειραιεύς .

■ ΣΗΜ. «ΜΑΚΡΗΣ»: *0 Σύλ
λογος ώς πρώτην ένίσχυσιν ά- j [Λ« T U.' » Vi v,s ’ ’-'Κ 1 ’ ’ "3 ■" 'iA·' .’
πέστειλε είς τόν δυστυχή συμπο- τύς οποίας ήθτλήσαμε παντ'ι τρό- 
λίτην μας 300 δραχμές, θάφρον-Ι ji ti) ν(» καθησυχάσωμεν.
τίση νά τόν βοηθήση καί είς τό' Πάντοτε εζητησαμε τήν συν 
μέλλον. Απευθύνεται δμως καί J εργασίαν τοΰ Δ.Σ. τοϋ «Γλαΰ- 
«ΐς τά χριστιανικά βίσβήματβ' κου» 6Ϊς τάς εκδηλώσεις μας, 
τών λοιπών συμπολιτών. I άλλά ουδέποτε τήν είχαμε. ’Αν-

WA ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

"Οταν Ιδρύσαμε ιόν Σύλλο
γόν μας τών 'Απανταχού Μα- 
κρηνών και Λιβησιανών «ή Τελ- 
μησσός» σκοπόν είχαμε κάτω 
άπό τάς πτέρυγάς του αίδποΐαι 
περιελάμβανον δλον τόν κόσμον 
—διότι είς τόν Σύλλογον έδώ- 
σαμε παγκόσμιον χαρακτήρα — 
νά στεγάσουμε δλους τούς Μα 
κρηνούς και Λιβησιανοϋς καί 
τά κατά τόπους σωματεία, των 
ή τάς Κοινότητάς των. ■

Δυστυχώς- εις τήν προσιτά 
■θτιάν μας αυτήν άντέδρασεν μέ 
φανατισμόν τό Διοικ. Συμβού 
λιον τοΰ Συλλόγου Μακρηνών 
«Γλαύκος» δ οποίος ίδρυση εις 
Δραπετσώνα, ϊδριιυε έκεΐ άπό 
τριετίας, αλλΛ παι ώς τοπικόν 
άπλώς σωματεΐον οΰδεμίαν Λρα 
σιν αξίαν λόγου είχε έπιδείξει 
μέχρι τότε, 'Η άλΚεωρις -κάδε 
δρασεως έκ μέρους του δέν ήμ- 
πόώζε το Δ.Σ. τοΰ «Γλαύκου» 
νά ισχυρίζεται on δέν έπρεπε 
νά Ιδρυάή ο Σύλλογός μας καί 
δτι έπρεπε νά μένωμεν Ικανοποι
ημένοι άπό τήν Αδράνειαν τοϋ 
Διοικ. Συμβουλίου του τόσον 
πολύ, &tm νά μήν δικαιούμενο 
νά προσφέρωμεν εις τούς συμπο
λίτας μας τίποτε περισσότερον, 
οπό τδ δτι πρόσέφεραν εκείνοι. 
'Επρόκειτο ασφαλώς περί θίγό
μενων προσωπικών φιλοδοξιών

. ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΗ

τί φιλίας καί συνεργασίας εϊ/,ο-· 
μεν πολεμικήν. Πολεμικήν ή ο
ποία έφάασε μέχρι τοΰ σημείου 
νά επιστρέφουν τήν «Μάκρην» 
τά ιραναιικά μέλη 'τοΰ «Γλαύ
κου» και νά αποπέμπουν τόν 
εισπράκτορα τών ουνδρομών, 
σκαιώςδταντουςέζήτα τήνουν- . 
δρομήν των, έπιδιώκονίες πανι'ι 
τρόπφ τό κλείσιμον τής έφημε- ■ 
ρίδος. 'Αλλά ή πολεμική δέν.έ- 
σταματοΰσε μόνον εναντίον τής 
έφημερίδος, περι,ελάμβανε πα ■ 
σαν έχδήλαισιν 'τοϋ .Συλλόγου. 
Καί τό Δ;Σ. τοϋ «Γλαύκου» δι 
οργάνωνε εκδρόμάς,ή άλλας εκ
δηλώσεις τάς ήμέρας ακριβώς -■

■τάς οποίας ίπρόκειτο νά γίνουν' 
αί άπό μακροϋ χρόνου ορισμέ- 
ναι Ιδικαι μας ^ιςιμνιχ αντίπρά- · ' 
ξη εις τόν Σύλλογόν μας. ·.

‘Η μεγαλύτερα δμως άντίπρα- 
ξις τοϋ «Γλαύκου» έξεδηλιόώη - 
ΐηα τής καταπληκτικής ένεργεί- 
ας τή; ιδρυσεως ύπ’ αύτοΰ νέου 
Συλλόγου είς τύς ’Αθήνας - ό 
όποιος ονομάσθηκε Παράρτημα 
τοΰ Συλλόγου τοϋ . Πειραιώς ; 
(Δραπετσώνας). Διά τοϋ νέου 
τούτου Συλλόγου οί φίλοι μας - 
τοϋ «Γλαΰκου»8νώπαρεπονοϋν- 
το δτι Ιδρύσαμε δήθεν, νέον Σύλ
λογον ενώ υπήρχε παλαιός—χω
ρίς όμως νά αντιλαμβάνονται 
δτι ούδεμία σύγκρ.ισις ήδύνατο ■ 
νά γίνη μεταξύ ενός παγκοσμίου 
συλλόγου καί τοϋ ίδιχοΰ των — 
έν τοΰτοις αυτοί κατεσκεΰασαν 
— ένα ολόκληρον έτ,ος μετά τήν 
ϊδρυσιν και επιτυχή δράσιν τοϋ

(2ονίχ»ια είς τήν 3ην σβλίϊα)
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ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΤΙ συμπολϊτις μας καί συνεργά

της τής «Μάκρης» βίς Δέσποινα I. 
ΓΙβτίί>όγλου καί ό κ ΙίΛνταζής Ν. 
ΙΙαξινός Ιδωσαν άμοιβαίαν ΰπόοχβ- 
οιν γάμου, ΕΙς τούς μνησιβιΛέντας 
βύχόμεθα καλά στέφανα.

' — ΤΙ συμπολΐϊΐς μας δίς Δέ· 
σποινα "Αντωνίου Μεσαία καί δ κ. 
Βασίλβιος Έρμίδης εβ,,υσαν άμοι- 
βσ,ίαν ύπόσχβσιν γάμου.

Τούς βΰχομββ·® καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
Τήν 29αν 'Ιουνίου εις Ν. Μάκρην 

έτελβσθησαν οί γάμοι τοΰ συμπα
τριώτου μας Νικολάου Καραγιάννη 
μετά τής ώ,εσποιν'Αος Άηγυρούλας 
Γειοργίου Λαζάρου, ΠαράήύμφΟξ 
παρέστη ή δεσποινίς Μιχαήλ Έμβή. 
Έμβις βΰχόμεθα ολοιμΰχως βίονάν· 
θόσπαρτον.

Ό έξάδβλφός σας 
MIX, ΚΑΛΙΝΖΗΣ

ΙΙΕΝΘΗ '
Την 9)5)53 έν Άάήναις άπεδίωσεν 

καί εκηδεόίίη πλήρης ήμερων, 
ή ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΙΙΑΙΔΟΥ

Τούς εκλεκτούς συμπολίτας μας, 
υιούς της Ίωάννην, Β.ισίλειον, Μι
χαήλ, ’Ιάκωβον καί Σωκράτην, σολ- 
λυπούμεάα θερμότατα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλων Π.Ο, 
Νέας Μάκρης καάώςκαί όλος ό φί
λαθλο; κόσμος, ευχαριστεί Ιδιαιτέ
ρως τόν κ. ΙΙρόεδρον τής Κοινότη 
τος Ν. Μάκρης ’Αναστάσιον Λουί- 
ζον διότι διά γενναίας χειρονομίας

διέδεσεν τδ ποσόν νον 1500 δραχ· 
διά τάς άνάγκας τοΰ Συλλόγου.

Τό Δ)κόν Συμβούλιον 
ΠΑΟ Νέας Μάκρης

ΕΥΧΑΙ
Είς τόν αγαπητήν μας καί άνε· 

κιίμητον Αιβησιανόν διδάσκαλον κ. 
Αυγερινόν Πανηγύρην ό όποιος έ
γινε καύχημα τής ’Ελευσίνας, δπου 
εγκατβστάθη, εύχομαι ircl τή εύκαι- 
ρίφ τής εορτής του (τών Αγίων 
ΙΙάντων) χρόνια πολλά καί βύινχι- 
σμένα.

Ευαγγελία Βαμβακά
ΕΟΡΤΑΙ

Είς τόν έορτάζοντα Άντ]δρον τοΰ 
Συλλόγου κ. Παύλον Παπαόρυλήν 
είχόμβάα χρόνια πόλλά.

—Είς τούς έορτάζοντας έν ΆΟή- 
ναις συμπολίτας κ.κ. Πέτρον Πετρί- 
δην, Παύλον Άλικάρην, Απόστο
λον Βασιλβιάδην, ’Απόστολον Κά- 
κον, χρόνια πολλά.

—Είς τούς έν ΙΙβιραιεϊ εορτάζο
ντας κ.κ. Παύλον Άλικάρην, ΐίέ 
τρον Άσημάκην, ’Απόστολον Πα- 
παγεωργίου. ’Απόστολον ’Αποστό
λου, ΓΙιιϋλον Καραβασίλην, Πέτρον 
Μαμάκην, Παΰλον Μακρήν, Παΰ 
λον Πουζάρην, ’Απόστολον Συμια- 
ίΐΛν χρόνια πολλά.

—Εις τούς έορτάζοντας εις Άν- 
δρέα Παΰλον Παυλίδην, είς Νέαν 
Μάκρην ΙΙιιΰλον ’Αλτιπαρμάκην, 
ΙΙαϋλον Άςιάπην, Παΰλον Βαλασί- 
ου, ’Απόστολον Παπαποστόλου, εις 
Πλατανάκι Πάΰλον Ταϊντζήν, είς 
Σκυλόγιανη Πέτρον Κεμπέσην, 
ΙΙαϋλον Πέτρου, ϊί; Κεχριές Παΰ
λον Κρητικόν χρόνια πολλά.

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΛΙΒΗΣΙ
(Συνέχεια ίκ τής 1ης σελίδος) 

ζε τά μέτωπα έκείνων, θά θέλατε 
να βρεόήτε, έστω καί γιά λίγο 
καιρό,έκεΐ, γιά- νά πιστεύητε πω; 
δσα σάς λένε είναι άληθινί.

“Ολοι θά τό πεθυμούσατε : Μα- 
χιρηνοί χαιι Αιβιίσιανοί, μιχ τί θά 
πί] ΜακρηνοΙ καί Λι6ισι»οί; 
Είναι μονάχα μιά τοπική διάκρι
ση, Γιατί Μ α κ ρ η ν ο I =Λ ι 
6 ι σ α ν ο Γ στδ Α,ιδίσι γεννήθη
καν of γονείς τους ή καί οί Ιδιοι, 
Έκεΐ είχαν οί πιό πολλοί τά προ
γονικά τους σπίτια, έκεΐ τά άμ 
πέλια τους, δ,του έμεναν άπό τόν 
Μάϊον έως τόν Σιπτίμβριον καί 
μόνον Iνα χαμηλό βουνό τούς χώ
ριζε. ■

Μά καί Λ ι 6. ι σ ι αν ο 1=Μα- 
κρηνοί' στή Μάκρη είχαν συγγε
νείς, έκεΐ είχαν έμπόρους,μί τούς 
όποίους είχαν δοσοληψίες, έκεΐ 
είχαν έργοδότες πού τούς έδιναν 
έργασίαν ή στά μεταλλεία ή στά 
δάση, καί τήν Μάκρη θεωρούσαν 
σάν 8να κομμάτι τοΰ Α,ιδισιοΰ,σάν 
άποικία τους,’δπως καί ήταν. Ή 
Μάκρη ήταν τό έπίνειο τού Αι· 
βισιοΰ, ή Σ κ ά λ α, δπως τήν έ
λεγαν, άπό τήν όποίαν έπικοινω 
νοΟσαν μΐ άλλα μέρη είτε διά ξη 
μάς, είτε δια θαλάσσης.

θελβτέ λοιπόν νά πάτε. Μβ 
τΛς νά πάτε; Πώς νά πάμε ; Οί 
ιίνάγχβς πής ζωής μδς χρατοΰν 
δεμένους χαΓτα ταξείδιά είναι 
δύσκολα. "Αλλά θά σβς διευκο
λύνω, Ελάτε’ άκολουθήσιέ με’ 
χωρίς 1ξο5α ' καί διατυπώσεις. 
Πάρτε τά φύλλον τής ΜΑΚΡΗΣ 
άρ. 3 τής 1-7-07, δπου βρίσκε
ται τό τοπογραφικό διάγραμμα’ 
κάμετε μιά διόρθωση σέ λάθος 
πού έγινε στήν άποτύπωση γιά 
τή Οέαη τού Σύμπολου, πού έβα
λε τά στόμιό του δυτικά καί έτσι 
άντί νά τί ένώση μέ τή θάλασσα 
τού ΠελτζεγεζιοΟ, τό χώρισε’ γυ- 
fίαχι λοιπόν τό στόμιον τοΟ Σύμ· 
πολου άνατολικά’ βάλτε τό σχε
διάγραμμα μπροστά σας καί ά 
κολουθήστε με μέ τ ή ς ψ u χ ή ς 
τ ά μάτια.

Είναι Μάιος’ ή φύσις Ιχει ξα- 
νανεώσει- τά βουνά δλοπράσινα 
άπό ποικιλία φυτών καί δένδρων’ 
ή θάλασσα γαληνεμένη στέλνει

κάπου - κάπου ίΛοκρρά. κύματα 
γιά νά δροσίζη τά άκρογ άλια 
της- ό Μέντος (Κρίγος) έχει α
κόμη λίγα χιόνια στήν χιργη 
καί πίρισσότερα στίς χαράδρες’ 
τά σπουργίτια χαρούμενα πετοΰν 
καί σμίγουν μέ τά ταίρια τους' 
τά χελιδόνια γύρισ» καί ζητούν 
τίς παλιές φωλιές τους τις βρή 
καν άραγε;

Μά S; πάμε κΓ εμείς νά άπο- 
λαύσωμε τίς όμορφιές έκεΐνες, νά 
άναπνεύσωμε τό μυρωδάτο άγέρι 
τοΰ βουνού, νά δροσιστοΰμε μέ 
τήν αύρα τής θάλασσας, που οί 
άχτΐνες τοΰ ήλιου γεμίζουν την 
έπιφάνειά της μέ μυριάδες τρε- 
μοσβύνοντα άστεράκια.

Πάμε! ξεκινοΰμε άρχίζοντας 
περιήγηση στή θάλασσά μας κα! 
κατόπιν στήν ξηρά.

ΑΪΤ. ΙΙΑΝΗΓΓΡΗΣ

ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ»

Έπαργυρωτήριον

Κρυστάλλων

ΦΠΤΗ ΦΟΥΝΤΗ - Π. Π AO ΥΜ ΑΤΟ Υ
Όδδς Τάκη 5 — Άθήναι

(Πλατεία Ψυρρή) ζ

Επαργυρώνονται τιαντβξ *’ 
είδους ΚαΒρέπται
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ΕΡΓ"Γ·ιβ(ι< ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διά τά σίδερά σας μπετόν καί 
γενικώς τάς σιδηράς κατασκευάς 
άπευβύνεσβε είς ζτό κατάστημα 

τοΰ συμπολίτου μας κ.

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡ^Η tt^NTZA
δδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10 - Πειραιά

Τηλ. 43.352

ΤιμαΙ άσυναγώνιστοι.

Έξυπηρέτησις άμεσος
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Till ΝΕΑΓ ΜΑΚΡΗΣ

Είς προηγούμενον φύλλον τής 
αγαπημένης μας έφημεριδούλας 
«Μάκρη» έγράψαμεν διι ως {>■ 
πεσχέθη τδ Διοικητικόν μαςΣυμ- 
βούλιον θά είχεν ή Ν. Μάκρη 
μέχρι τέλους “Ιουνίου πληθώραν 
ποαίμου ΰδατος. Δυστυχώς δμως 
ακόμα δέν κατορθώθη νά τα
κτοποιηθώ αύτδ τδ ζήτημα. Πα
ρακαλώ τόσον εγώ δσον καί οι 
κάτοικοι τοϋ χωρίου μας άλλά 
καί δ τουριστικός κόσμος πού 
χατακλ'ύζει τί) ώραϊον αύιο το 
πεΐον της Αττικής έκ βάθους 
ψυχής τδν Άξ. κ. ΙΙρόεδρον τής 
κοινότητας γνωστόν ώ; πρώτο- 
πόρον και αγωνιστήν και έν συν 
εχεία ολόκληρον τδ Κοινοτικόν 
Συμβούλιον νά προσπαθήσουν 
νάιακτοποιήσουν τά ζήτημα τοϋ
το τδ σιη'τομώτερον. Διότι νομί
ζω είναι λυπηρόν διά έμας vet 
τραβούμε τόσον κόσμον εις τό 
χωριό καί νά τόν έχουμε χωρίς 
νερό καί νά αδρανούμε. Πιστεύω 
νά είσακουσθή ή παράκλησίς μου 
καί νά στραιρή ή Κοινοτική μ,ας 
φροντίς διά τήν άμεσον διοχέ 
τευσιν ανάλογου ποσίμου ύδα- 
τος..

Μετά τιμής
Ό συμπατριώτης σας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ

FaWIATHI ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
(Μάκρη έτος 1915)

Στή Μάκρη είχαμε τήν πασ- 
πατούρα τοΰ Δελησάβχ καί τδ 
περιβόλι του τό οποίον ήτο μέ
σα στήν πόλι μέ μηλιές μέ ρο
διές μέ πορτοκαλιές καί μέ πολ
λά άλλα δένδρα. 'Απέναντι ήτο 
τό σχολείο μέ δασκάλους, τόν 
Δημήτριον Πα πανιωνίου, τόν 
ΓΙολυζωΐδη και τόν μακαρίτη 
Άρίστον Άγγελή Καλαφάτην.

Σνόν "Αγιον Νικόλαον εϊχο- 
μεν ψάλτη τόν Στέλλιον Σπάρ- 
ταλη καί mm τόν ΓΙαπα - ’Α
νάσταση καί τόν Παπά Γρήγο
ρή. Δίπλα μας έμενε δ Δελήσα- 
βας. Ήγο δ κοιλύτερος τεχνίτης 
παπουτσής καί τά παπούτσια 
πού έφτιαχνε τά ονόμαζαν γε 
μενί, διότι τά Ιφοροϋσαν Τούρ
κοι καί Ρωμιοί, και αύτά τά 
παπούτσια τά έβαζαν τά εξής 
χωρία.

Οί Τόντηδες, οί Καρατσουλ- 
φάδες στοΰ Καργοϋ. ’Έτσι τούς 
Τόντηθβ.ς τούς λέγαμεν, διότι έ 
ταναν τού; τοτλούδες καί τά 
τοτλο'ύδια μέ τά σιρβηλούδια έ
τσι ωνόμαζαν τότε διάφορα είδη 
κανάτια. Έπίσης απέναντι τοϋ 
περιβόλιοΰ τοϋ Δελήσαβα ήιο ό 
ταπακανές τδ(βυρσοδεψεϊον) πού 
έι ιηργάζονιο) τά πε·

”τ· · ;■ Μ παπουτσήδες τοϋ
γεμενί. Ό Δελήσαβας είχε πα- 
ραγ-υιο τον Παυλη τοΰ Άράπη, 
(τοΰ Κωνσταντή τοϋ Κωνσταν- 
τακιοϋ τοΰ Χλωροΰ) δ όποιος 
πείθανε στήν εξορία μαζί μέ τούς 
«ϊλλους μάρτυρας τής Μάκρης.

Αύτά τά λίγα ονόματα τών 
γειτόνων ιιου ήθελα νά φέρετε 
εις φως ώς ενα μικρό μνημόσυ
νου.

Όλοι γράφομε τραγούδια 
χαρωπά καί κονεμένα 
Μά έγώ θά γρόηκο ένα 
νά μή μοιάζει μέ κανένα.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΧΜΒΑΚΑ
Τό γένος Κωνσταντακιοϋ 

Νίκαια

«KlUllIHmiilHmilHIlHUHIItHllilHUlllllIHIllIHltlUlilHHlHIHHItlUI
Τυπογρανεϊα 
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Άθήναι

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΓΟΣ
Δημογεροντία, ’Εφορεία, Προεστοί

(Συνέχεια έκ προηγουμένου)
Έσοδα τής Κοινότητας.— 

ΤαΟτα προήρχοντο έκ τών έξης 
πηγών ; α) Έκ τών εισπράξεων 
τών ’Εκκλησιών κατά πάσαν Κυ
ριακήν ή έορτήν περιεφέροντο 
τρείς δίσκοι, οί δύο διά τάς Εκ
κλησίας καί τά σχολεία καί δ τρί
τος διά τούς ιερείς. Έπίσης καί 
είς τό Ταμεΐον Περιήρχετο καί 
τδ προϊόν έκ πωλήσεως κηρίων 
καί τά δικαιώματα έκ, διαφόρων. 
Εεροτελεστών. .

6) Έκ τών εϊσπραττομένων ύπδ 
τής Δημογεροντίας έκ προστίμων, 
δικαιωμάτων συντάξεως προικο
συμφώνων κλπ.

γ) Έκ διδάκτρων, τά δποϊα 
κατέβαλλαν οί γονείς των μαθη
τών. Έκανονίζοντο κατ’ έτοςύπδ 
τής Εφορίας, άναλόγω; τής τί- 
ξεως, έκ τήν όποιαν έφοίτων οί 
μαθηταί, άπαλλασσομένην τών ά- 
πόρων. Δέν ήτο δέ εδκολον νά 
διαφύγη τήν έκπλήρωσιν τών δ- 
ποχρεώσεών του. θά έφέρετο χρε
ωμένος καί δταν θά τιαρουσιάζε- 
το περίπτωσις νά ζητήση άδειαν 
γάμου δΓ οίονδήποτε των τέκνων 
του, δπεχρεούτο νά καταβάλη 
προηγουμένως τά χρέη του.

δ) Έκ τής πωλήσεως τών δι
δακτικών βιβλίων, τά δποΐα ή ’Ε
φορεία έπρομηθεύετο άπό τά βι
βλιοπωλεία τής Σμύρνη:.

ε) Έκ τυχόν δωρεών,

Τοϋ » ΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

Πώς διετίβεντο τά Ισοδα τοδ 
Ταμείου.·— Έκ τών εισπράξεων 
δι’ άποφάσεων τής Εφορείας ΙγΙ~ 
veto κάθε δαπάνη διά τάς άνάγ
κας των Εκκλησιών καί Σχολείων 
καί τήν μισθοδοσίαν τοΟ προσω
πικού, ώς καί άπό συμφώνου μετά 
τής Δημογεροντίας δι’ άλλας κοι
νοτικά; άνάγκας.

Οί ιερείς δέν είχον ίδιον μι
σθόν, άλλ’έλάμβανον δσα προήρ- 
χοντο άπό τήν χαβ’ξχάστην έορ
τήν περιφοράν πο3 ένός έκ τών 
τριών προμνημονευθέντων δίσκων. 
Προσέτι δέ δ,τι προσέφερον οί έ- 
νορΐται κατά τήν κατά μήνα τέ- 
λεσιν αγιασμού κατ’ οίκον ml 
κατά τάς ιεροπραξίας γάρων, βα· 
πτίσεων καί κηδειών.

Άπό τό Κοινοτ. ΤαμεΙον έπί
σης κατεβάλλετο καί ή έπιχορή- 
γησις τού Άρχιερέως διότι καί οί 
’Αρχιερείς δέν είχον μισθόν ίθεν- 
δήποτε, άλλά έπεχορηγοΰντο άπό 
τάς Κοινότητας μέ ώρ-ισμένον δι’ 
έκάστην ποσδν έπίσης είσέπρατ- 
τον άπο τούς διορισμένους διδα
σκάλους κατ’ έτος έν μετζήτιον 

■— χρυσάς δραχμάς περίπου — 
διά τό έγγραφον τού διορισμού 
των, καί άπό τούς ιερείς ώρισμέ- 
νον ποσόν κατά τήν χειροτονίαν 
καί διά τήν άδειαν ίερατεΐας, τδ 
λεγόμενον έμβατίκιον.

Τοιαύτη δπηρξεν ή έσωτερική
Συνέχειαν gig την 4ην σελίία

Άπδ τήν ζωήν τής Μάκρης καί τοΰ Λιβησίου

Ο; 7ΣΑΓΜΑΡΗ0?·;-:

’Εάν άφαιροϊίσε κανείς τούς 
εμπόρους, γιατρούς, δίδασκά 
λους καί δικηγόρους είς τήν Μά
κρην καί τό Λιβήσι, δ υπόλοι
πος κόσμος κατά τό πλεΐστον ή· 
σαν τσαγκάρηδες, οί όποιοι έ
φτιαχναν παντός είδους ύτοδή- 
ματα τά όποια διέθεταν σε Έλ
ληνας καί Τούρκους.

Οί έμποροι έφερναν ξηρέι δέρ
ματα από τήν Αλεξάνδρεια καί 
οί τσαγκάρηδες τά αγόραζαν, 
τά πήγαιναν στδ βυρσοδεψεΐον 
(τό λεγόμενο ταμπακανέ) καί 
έκεΐ τά έρρι,χναν μέσα βτόνερό, 
σέ μεγάλες γοϋρνες. Άφοϋ ήθε
λαν νά μουσκέψουν είχαν ειδι
κά ξύλα άπό σανίδια μακρυά 
καί σίδερα καί άφοϋ ήθελαν νά 
βάλουν πάνω στο ξύλο τά δέρ
ματα τιι έχτυποϋσαν μέ τά σί
δερα γιά νά τά μαλακώσουν."Ε
πειτα έβραζαν χονδρό αλεσμένο 
αλεύρι, τά έκαναν κουλούρες καί 
τά βουτοΰσαν μέσα. Άφοϋ ήθε 
λαν φουσκώσουν έπΙ" μίαν εβδο
μάδα τά έκοβαν σέ ζευγάρια. 
’Έπειτα είχαν κοπανισμένα βα
λανίδια, τά έβαζαν πάνω σέ με 
γάλες πέτρες και τά κοπανού
σαν. Τά βαλανίδια αύτά προη
γουμένως τά έβαζαν μέσα σέ με
γάλα καζάνια πού είχαν επιταυ
τού κτισμένα στά υπόγεια. Τά 
βαλανίδια αύτά είχαν τήν ίδι,ό 
τητα νά ψήνουν τά δέρματα καί 
τά φτιάχνουν κατάλληλα γιά τά 
παπούτσια.

Οί τσαγκάρηδες λοιπόν τής 
Μάκρης καί τοΰ Λιβησίου είχαν 
και άπό ενα χωριό δικό τους 
μέσα στο εσωτερικό καί πήγαι
ναν κάθε καλοκαίρι γιά νά εφο
διάσουν τούς γνωστοΈτωνΤούρ- 
κους μέ παπούτσια.Έφόρτωναν 
στά ζώα τά ψημένα πετσιά κα
θώς καί τις πρρβειές τίς όποιες 
άφοϋ ήθελαν νά μουσκέψουν τις

Τής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΙΙ

ασβέστωναν άπό μέσα και άφοϋ 
τίς έπλυναν καλά είχε ενα είδι- 
κονς μ
κι. ’Αφοϋ ήθελαν νά ||οάσουν ιέ 
χαλ(
βα“"τις. πρόβειες και ψήνοντο ν
καί έπειτα σφοΰ ήθελαν νά στε
γνώσουν τίς άλοιφαν μέ πάχος 
καί ύστερότερα τίς έβαψαν με 
χρώαα. Αυτές τίς πρόβειες τις 
χρησιμοποιούσαν γ<,ά τά πρόσω
πα τδν παπουτσιών.

Κάθε τσαγκάαης έκάθητοστδ 
γνωστέ) χωριό τον ml ήογάζετο 
δλο τό καλοκαίρι τουλάχιστον 
τρεις μήνας καί έρραβε παπού
τσια τά δποΐα έκανε ανταλλαγή 
μέ αλεύρια, τυριά, βούτυρα, λά
δια, χρήματα καί δ.τι άλλο υ
πήρχε. Τόν Σεπτέμβριον δλοιοί 
τσαγκάρηδες φόρτωναν τά εισο
δήματα τους στις καμήλες τά έ
φερναν στά σπίτια τους καί έτσι 
είχαν άπό δλα γιιι τόν χειμώνα.

’Έπειτα άρχιζαν νά δουλεύουν 
πάλι στά μαγαζιά τους καί νά 
ράβουν πάλι -παπούτσια ώστβ - 

ι νά τά έχουν έτοιμα διότι καί κα
τά τόν χειμώνα όταν κατέβαι
ναν οί Τούρκοι αγόραζαν ή άν- 
τήλασσαν παπούτσια μβ άλλα εί
δη, κι' έτσι υπήρχε συνεχώς κί- 
νησις καί τό επάγγελμά τους 
τούς έπέτρεπβ νά ζοΰγ τις οικο
γένειες των. Ε1χ<· ν δέ συνήθεια 
τά άγόρια τών τσαγκάρηδων νά 
εργάζονται δίπλα στον πατέρα 
εως δτου πανδρέψουν τις αδελ
φές των και έπειτα έπαιρναν σει
ρά νά πανδρει,θοΰν και αυτοί. 
Διότι κάθε οικογένεια διά νά 
παντρέψη τά κορίτσια της έπρε
πε, νά δώση ώς προίκα κατά τήν 
συνήθεια ή χρηματικόν ποσόν 
είς λίρες ή κτήμα.

Θεσσαλονίκη
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΗ 

σύζυγος "Αντωνίου Σαράφη
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(Iwtjfeo έκ τής 3 ης Σβλίδος) 
τής Δραπετσώνος «Γλαύκον» δ- 
πόιε θά λάβωμεν τήν μορφήν 

. το® Παραρτήματος’Αθηνών τοΰ 
' Σύλλογον τούτον και άνεκοίνω- 
αιν δτι εάν δέν έδεχόμεθα θά 
ΐδρύετο παράρτημά των είς Ά- 
θήν-ας δπερ καί έγένβτο. ‘Η πρό- 

■ τασις αυτή άπερρίφθη φυσικά 
διότι δέν ήτο δυνατόν ένας παγ
κόσμιος Σύλλογος μέ έ'δραν τάς 
Αθήνας νά. γίνη παράρτημα 
ενός άοΛίκοΰ «Αλόγου ιιβ.έδραν 
τήν Δραπετσώνα-. 'Η αί,ί.(»βι.ς αυ
τή τοΰ «Γλαύκου» νά μάς κάνη 

; παράρτημα συνβχίζετο προβαλ 
- Λομένη μέχρι πρό τίνος. ■ ’

Προ καιρού δμως έπληροφο 
ρήθημεν δτι κατόπιν πιέσεως έκ 
τών πραγμάτων και άπό πόσης 
Λλευρας ό «Γλαύκος» ηρχισε νά 
όμ,ΐΛ,ή περί συνεργασίας πραγμ,α- 
τοποιουμένης διά οι»γχ®νεύσεω; 
καΐπροτείνη αυτοδιάλυσιν τ&ν 2 
Συλλόγων και Ιδρυσιν νέου τοι 

. ούτου και οτι έδέχετο συζήτησιν 
επί τοιαΰτηςβάσεως. Χωρίς καμ- 
μίαν προσωπικήν φιλοδοξίαν, 
άλλά .μέ γνώμονα το γενικόν κα
λόν έσπεύσαμε καί ώρίσαιιεν ά 
μέσώς επιτροπήν ή όποια ήιθεν 
etc επαφήν μέ. τό Δ, Σ. τΟϊί 

■ «Γλαυκοί!» καί μετά πολλάς συ 
ζητήσεις αί δυο έπιτροπαί συνε- 
φώνησαν νά γίνη ή διάλυοις τών 
Συλλόγων καί ή tSpw c έ>·<'ς 
νέον Σ’υλλό'. ου gig τόν όποιον 
νά έγγραηοϋν δλοι ο’ συμπού- 
ναι. Άφέθη δέ νά ρυίήχισιίή μό
νον ή διαδικασία τής διαλύοεως 
τών Συλλόγων καί τής ίδρύσεως 
τοϋ νέου Συλλόγου.

'Επειδή τό θέμα τοΰτο ήτο 
χίεον θέμα κυρίως νομικόν και 
είς ούδέν θά συνέβαλλον al χοο 

■ φορικαι συζητήσεις, «πϊφαπίσα 
με νά .βνντάξωμε ενα σχεδίαν τό 

■ όποιον νά στείλωμε εγγράφω; 
εις τόν «Γλαύκον». Πράγματι 
το Διοικ. Συμβούλιον ένέζρινε 
.«αι άπέστειίε είς τδν «Γλαύ
κον» συνοδευόμενον δό έγγρά- 

- φου τδ γατωτέρο» δηιιοσιευόμε- 
τον σχέΛον τδ όποιον φέρομεν 

. .εί: γνώσιν δλων τώ'· συμπολι 
■ τών διότι νομίζομεν- δα απ’ η- 
. κρου etc δκρον τδ διέπει καλή 
«ρόθεσις- και καλή-πίσας. ’ ζ

Ηρο τής συντάξεως τοΰ σχε- 
δ'ο.σ τό Διοικ. Συμβούλιον μα; 
έλαβε ΰπ’ δψει του τα έξή; πε 
ριοτατικά ■ - .

ο) “Όιι ΰ.πάρχουν, δυστυχία 
φανατικά μέλη είς άμφοτερου; 
τούς Υνί λόγον;.

β)"Οιι είς τό παρελθόν εΐςγέ- 
νομένας αρχαιρεσίας δΓ άνάδει- 
,ζιν Δ.Σ. εις Δραπετσώνα ονήΔ 
βη»αν πολλά έκτροπα, ιριλονει 
κίαι μ-χρι ύβρεων επιθέσεων καί 
άχΐίΔην, Λιαίρεσ»; είς φανατική 

' staffaidςως καί tvcrraaiic - βν,ώ- 
ιπ,ιο-ν τών Δικαστηρίων κ.α.

γΤϋτι τό συμφέρον τοΰ νέου 
Ιδρυόμενου Συλλόγου επιβάλλει 
νά άπο; ευχθοΰν είς τό άμεσον 
μέλλον άρχαιρεσίαι ενρείας κλί
ματος ποος αποφυγήν έκτροπων 
τά όποια άιροϋ συνέβησαν εί; 
ανύποπτον χρόνον καί πολύ πρό 
τής ίδρύσεως καί διαστάσεως με 
ταξύ τών Συλλόγων είναι, πολύ 
επικίνδυνον οιι θά έπαναλη 
φθοϋν.

δ)"Ότι τό συμφέρον τοϋ νέου 
ΣιΑλόγον επιβάλλει άφ’ ενός μέν 
to κρίΜον Δλομ. Σΐήφούΐιον 
νά δχη μεγαλύτερα* θητείαν διά 
νά επιτευχθή ?,ν τφ μεταξύ άρ- 
της τών παρεξηγήσεων καί άμ- 
βλυνσις τοϋ Φανατικού πνεύμα
τος καϊ άφ* ετέρου, τδ χυοιωτε- 
ρον, νά άποτελειται ά,τό ίσον ά 
ριθμόν μελών έξ έκαστου Συλ- 
λ,έγο» μέ «e0«§e*w ww'fc 8»λο-

ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΗ;

γής ώστε νά μή δημιουρ/ηθη 
καμμία άπολύιως παρεξήγησις 
καί νομίση δ εις Σύλλογος διι 
(ΧΛΕΟροφήθη υπό τον ειέροιη 
άλλα νά συνεχισθή έν πνεύμα τι 
ίσότητος καί αδελφότητος ή συν
εργασία. . ■ ' ■

Νομίζομεν δτι τό κατωτέρω 
σχέδιον -παρέχβι, τήν δυνατότητα 
νά γίνη μιά ωραία, χωρίς αντεγ
κλήσεις ·μΑ χωρίς παρεξηγήσεις 
μετάβασις είς τήν νέαν κατάσταή 
σιν τοΰ ενός κοινού Συλλόγου. 
Ή καλή μας πίστις, αί πρόσω 
πικαί μας ί>ιώίαι.και ή άγνότης 
των διαθέσεων μας είναι tpave- 
ραί.' Δέν υπολείπεται πλέον πα 
ρά μία ανάλογος στάσις εκ μέ
ρους τοΰ Διοιτηηχοΰ Συμβού
λου τοΰ «Γλαύκου» δπό'ε δλα 
θά πάνε καλά. Έλπίζομεν ή κη 
θυσιέρησις τή; άπαντήιεως τοΰ 
«Γλαύκου» νά είναι έτ’ ωηε- 
λεία τής ωραίας αυτή; προσπα 
θείας.

. Ίδου ή σταλεΐσά τήν 31-5-58 
Επιστολή μας καί τό συνόδευαν 
αυτήν σχέδιον : . -
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ' ' 
ΜΑΚΡΗΝΟΝ ΚΑΙ ΛΙΒΗΣΙΑΝΟΝ

■ «Η'ΤΕΛΜΗΣΟΣ» .
Σανταρόζα 3 - τηλ. 30-267

Άβηναΐ
Πρός.

Τό Δ) έν ΣυμΑιον τοΰ Σωματείου 
Ένωσις Μακρηνών «ό Γλαύκος»

ΕΙς Πειραιά 
‘Αγαπητοί φίλοι, ■ '

Έν συνεχεία τών γενομένων 
μεθ* ύμών συζητήσεων σάς Ληο- 
«τέλΧομβν συνημμένως σχέδιον 
έγκριθέν δμοφώνως ύπώ τοϋ Δι
οικητικού Συμβουλίου μας καί 
περιέχον τήν άκολουθητέαν δια
δικασίαν ή δποία άσφαλίζει τήν 
dvtu παρεξηγήσεων μετάβασιν είς 
τήν νέαν κατάσιασιν.

■ Παρακαλοΰμεν δπως έχομεν ίγ- 
γράφως τάς Απόψεις τοΰ Διοικη
τικού υμών Συμβουλίου έπί τοϋ 
σχεδίου τούτου, δσον τά δυνατόν 
τό ταχύτερον.
Μ4 πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Ό Πρόεδρος
MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ ' '

- Ό Γραμματεύ;
ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Γ ΣΧΕΔΙΟΝ
. — 'Η συγχώνευσις (ενωσις) 

τών δύο Συλλόγων’ δύναται νά 
πραγματοποιηθή μόνον ύπό προ- 

' Οποβέσεις Ικανοποιούσας' άμφο- 
τέρας τάς πλευράς καί μέ διαδι
κασίαν έξασφαλίζουσαν όμαλήν | 
μετάβασιν «Ις τήν νέαν κατά- 
στασιν, άποφυγήν τών παρεξη
γήσεων τοϋ παρελθόντος καί ό
μαλήν συνεργασίαν δΓ άρκετόν 
χρονικόν διάστημα. Αί προίίπο 
θέσεις αΰταί καθ’ ήμάς είναι αί 
έξης -

■ . " ■ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ."
— 1) Νά Ιδρυθή νέος Σύλλογος 

τών άπανταχοΰ Μακρηνών καί 
Λιβησιανών μέ έδραν τάς ’Αθή
νας καί μέ νέον καταστατικόν.

2) Ίδρυταί τού Συλλόγου νά 
είναι τά μέλη τών. δύο Διοικητι- 

' κών Συμβουλίων τών Συλλόγων 
ώς ΜαΙ <5ίΆΆ<χ W .’
αυτών κατ’ ’ίσον πάντοτε άριβμόν 
καί μετέχοντα κατά τήν ίδιαν 
άναλογίαν έξ έκάστου Συλλό
γου. (15 καί 15 ή 20 καί 20).

3) Τά Ιδρυτικά μ,ίιλη θά Εκλέ
ξουν προσωρινήν Δ. ’Επιτροπήν 
τοϋ νέου Συλλόγου άποτελουμέ· 
νην άπό Πρόεδρον κοινής Εκλο
γής καί άπό Ισον άριθμόν μελών 
Εξ άμφοτέρων τών πλευρών..

4) Ή Πρ. Δ. Έπιτροπή νά Ε 
νεργήση ταχύτατα ώστε Εντός 
τοϋ συντομωτέρου χρονικού δια
στήματος νά τερματίση ■ τό έρ- 
γον της. Έντός μιας Εβδομάδας 
νά συντάξη τό Καταστικόν, νά 
τό ύποβάλλη πρό τών διακοπών 
είς τό Πρωτοδ. ’Αθηνών πρός 
Εγκρισιν καί μετά τήν Εκδοσιν 
τής άποφάσεως νά μεριμνήση 
διά τήν συντομωτέραν Εγγρα
φήν τοΰ Συλλόγου είς τό βι
βλίου σωματείων καί νά συγ- 
καλέση τήν πρώτην Γενικήν Συ- 
νέλευσιν Εντός χρονικού δια
στήματος ένός μηνάς άπό τής 
Εγγραφής ταύτης.

5) ΕΙς τήν πρώτην Γεν. Συ

Τήν 22 6 53 βΐς Ν. Μάκρην είχεν 
εκδράμει ή Ισχυρά όμάς «Άβέρωϊρ» 
’Αθηνών χαιόπιν προοκλή’σβώς τοΰ 
επίσης Ισχυρού συγκροτήματος «Ε
θνικού* Ν. Μάκρης. Ό άγών Ετε- 
λέσθη μέ «όήρη ηρεμίαν καί μέ πα
ραδειγματικήν δβξιοκχνίαν τόσον 
ιής ξ»νης όμάρο; δοον καί τοϋ χω
ριού μας, Έχάρισαν ιί- τον φίώβ- 
θλον κόσμον ωραίας ώρας μέ ‘ θεα
ματικός φάσεις. Λυπηθήκαμε διότι 
κάπως έϊχον άτυχήσει οί πα,ΐκται 
ιοΰ χωρίου μας και ιδιαιτέρως ό πα
λαίμαχος Δημοσθένης Δαμιανός ό· 
«Τις εχρησιμοποιήθη ώς έξω δεξιά. 
Ή σύνθεσις εής όμάδος. είχεν ώς 
εξής : Κων)νος Βεντονμης, Γαρύφαλ
λό; Γκωργαιζδ;. Βασ, ‘Αλιιπαρμά- 
κηε. Βιισ. Μαυρίκος, Πίιϋλος Κω 
ισινάπονλος, Παύλος Παπαιίησιό 
λου, Οεόδ ΚοφτΛζα,ς, Δημ,· Δομ,ια- 
νός, Άλε'έάι δρου. Άντιό ιος. Χατζ-η- 
ζαχαρίου Γι-Λργιος, ■ '

Η ΛΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗ). ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
(Συνέχεια έ'ι< τής 2ας· Σελίδας) 

δργάνω3ΐς τή- Κοινότητας διά τγής 
δμονθας καί συνεργασίας καί, 
τοΟ Ινδιαγέρτντος καί τή; προ
θύμου χρηματική; εισφοράς καϊ 
ίκκλησίβςευπροσώπους διετήρουν 
καί σχολεία φυτώρια προόδου καί 
χριστιανικής καί έλληνοπρεποΰς 
αγωγή;. Είναι δέ ίξία πάσης τι
μής ή μνήμη τδ» άνθρώπων έχει 
νων ε’τέ ’Εφόρων, είτε Δημογε
ρόντων, διότΙ μέ ζήλον καί αύτα- 
πάρνηων, χωρίς οΠνδήποτε ίδιον 
συμρέρο. διέθειον τόν καιρόν των 
είς τήν έξυ; ηρέτησιν τών κοινών, 
άκο'ύοντβς πολλάκις σχόλια καί 
Ιπιχρίσεις είς βάρος των’ οί πε 
ρισσότεροι άπ’ αύ-ι,υς δέν είχον 
καί σοβαρόν μόρφωσω, άλλά τούς 
ώθοΟσε είς τήν έκπλήρωσιν τοθ 
καθήκοντος ή άγάττη πρός τον

νέλευσιν νά ψηφίσουν μόνον τά 
Ιδρυτικά μέλη τοΰ νέου συλλό
γου. Πρός τούτο θά άναγραφή 

■ ■ διάταξις είς τό νέον καταστατι
κόν όρίζουσα οτι τά Εγγραφό- 
μενα νέα μέλη θά έχουν δικαίω
μα ψήφου μετά πάροδον έξαμή- 

■ νου άπό τής Εγγραφής των είς 
τόν νΕον σύλλογον.

6) Τά ιδρυτικά 'μέλη είς τήν 
Γεν. Συνέλευσιν νά Εκλέξουν ώς 
πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον 
τά άπό τοϋδε κατόπιν κοινής 
συμφωνίας όρισθησόμενα πρό
σωπα (ίσον άριθμόν Εξ έκάστου 
Συλλόγου καί Πρόεδρον κοινής 
Εκλογής) ή δέ διάρκεια τής θη
τείας τοϋ Δ.Σ. θά είναι διετής.

Ί) Εΰβύς μετά τήν άνάληψιν 
τής διοικήσεως τοΰ νέου συλ
λόγου ύπό τοΰ νέου Δ.Σ. καί 
Εντός τοΰ έλαχιστοτάτου χρονι
κού διαστήματος άπό τής ήμέ- 
ρας πού θά καταρτισθή τοΰτο είς 

. σώμα, 9α γίνουν αί γενικαί συ-
νελεύσεις τών δύο συγχωνευο- 
μένων σωματείων αί όποίαι κα 
τόπιν είσηγήσεως τών Δ. S, τών 
συλλόγων θά άποφασίσουν τήν 
συγχώνευσιν τών παλαιών συλ 
λόγων είς τόν νέον τοιοϋτον καί 
θά Εκχωρήσουν είς αυτόν τά πε
ριουσιακά των στοιχεία, ore καί 
θά λήξη αισίως ή όλη ύπόθεσις.

■ ζ ΕΦΗΜΕΡΙΑ- .--· ' ..
"Οργαναν τοΟ. νέου συλλόγου 

θά παραμείνη καϊ λόγω άρχαιό- 
τητος άλλά καί διαδόσεως καί 
φήμης ή «Μ A Κ Ρ Η», Διευ- 

' θυνταί τής _ Εφημερίδας θά διο- 
ρισθοΰν άπό τοΰ δε δύο, είς έξ 
έκάστου συλλόγου καί θά διευ
θύνουν άπό κοινοϋ τήν Εκδοσιν.
ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
"Απαντα τά μέλλοντα νάπρο

κόψουν θέματα θά συζητηθούν 
καί θά συμφωνηθοϋν άπό τοΰ- 
δε. Τά συμφωνηθησόμενα θά πε- 
ριβληθοΰν τόν τύπον λεπτομε
ρειακής γραπτής συμφωνίας τήν 
όποιαν θά ύπογράψουν άπαντα 
τά Ιδρυτικά μέλη τοΰ νέου συλ
λόγου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Μέχρι τής ήμέρας τής συγχω- 

νεύσεως τών συλλόγων δέν είναι 
όρθόν νά ύπάρχη ή μεταξύ τών 
συλλόγων άπόστασις άλλά νά 
άρχίση Εμπράκτως έκδηλουμένη 
ή μελλοντική των Ενωσις διά 
στενής συνεργασίας.

(Συνέχεια έκ της 3ης Σελίδας) . 
απέναντι τών πρός τούς χριστια
νούς χρεών των,

Κα «όρθωσαν μέ τήν πρόφα 
σιν τοκογλυφίας τών χριστια
νών νά πάρουν πίσω τα κτήμα
τά των και νά διαγραφούν τά 
δάνεια. Τά σεισάχθεια— δπως έ· 
κλήθησαν — έπέφεραν έντασιν 
τών σχέσεων μέ συνέπειαν ξύλο 
δαρμούς ήμετέρων, φυ' ακίσεις 
και, καθυστέρησιν πάσης οφει
λής. Έδέηαε νά ελθη Ιδιαίτερο; 
απεσταλμένος τοϋ 'Υπουργείου, 
διά νά έπέλθη ήινυχί® τόν 
τόπον καϊ ιοί ήςχεμήσουν τά πνεύ-, 
ιιατα. Κ<Λ τοΰτο Απετεύχθη χά 
ρις .είς’ τήν β,τεμ,βασιν τοΰ ίσχύ-

πολύμηνον «μιά άχιΰιν ναί.αιολύ · 
χρυσίον καί πήν μεσσλα'βη «ιν 
τοΰ Κομήτου ν’ άπαΆαγοΰν τής 
κατηγορίας καί νά επιστρέφουν 
ε’ις Μάκρην. Τό λυπηρόν αύτό 
γε ονός έλαβε χώραν ίφ 1S7S ; 
καί έσχε τόν άηίκτυπόν των ’ · 
ε’ις τάς σχέσεις χριστιανών γ,αί. 
Τούρκων τοΰ κοψα.Όι Το’ρκοι, 
καταλλήλως ΆΜαυλιζόμενοι, .έ- 
ξέσπων κατά τών χριστιαν«>ν,·.. 
πώς δήθτν πήρ'ν θάρρος, ώστε 
νά διώχνουν εναν Καϊμοκάμ ] Γ 
Άν καί συνένοχοι of, .ΤοΠποι 
αγάδες άηηλλάγησαν τής κατη
γορίας καί ιιετ βλήθηοαν εις ύ- ■■ 

_.«■·λ· ««P--V-TO,, ποκριτάς καί διώκτας.
φρένων καί έκ "Q; νά μ ή ήρκούν αί «Μυθω 
ι ύπηκοότητος . άφορμαί, ^ροσετέθη μετά, τόν

, ’ Ρωσσοτουρ κικόν πόλεμον τοΰ ' 
γασία μέ Άτους προκρίτους τοΟ 1878 καί άλλη φοβερά πληγή 
στοατιωιικοΟ φόρου-,δ δνοΐος κο-,τών προσφύγων Κιρκασιών, φο- ■ ; 
ΐεδίΛλετο ΆΙ τοΟ ΣτυλτανικόΟ 
καθεστώτος- §;4 τήν Απαλλαγήν 
των χριστιανών άπό τήν στρατι
ωτικήν υπηρεσίαν. ’Επίσης με
τείχαν είς τλ,ν έχτίμηίΓί~τήΓπα·' 
ραγωγής τών άμπελιών δ ά τδν 
φόρον τής δέκατης πρός όφελος 
τοΟ ένοικιαστοΟ, δ όποιος φυσικά 
άπεζημίωνε καί τούς προεστούς 
διά τήν έργασίαν αδτήν.

Μέχρι τών τελευταίων πρό τοΰ 
I «00 έτών οί Προεστοί είσίπρχτ· 
τον καί τούς φόρους τοθ Κράτους 
έπΐ άποζηι,ιιώτει · φυσικά, άλλά. 
κατόπιν δίωρίσθησαν ειδικοί ι ΐα- 
πράκτορες Τοΰρχοι ή καί χριστια
νοί γνώσται τής τουρκική; γλώσ- 
σης.
Έλβοσΐς ΑΙΓΕΡ, ΠΑΝΗΓΓΡΗ2

τόπον να! ί- ζήλος νά συντελέ 
σουν είς τήν προαγωγήν τής Κοι
νότητες. ' ■

Προεστοί ή Μουχτάρηδες.— 
Παράλληλα πρός τούς' έκλεκνώς 
τοΰ λαού διά τήν έσωτερικήν §ι 
οίχησιν τής Κοινότητος ύπήρχον 
καί οί Προεστοί, εις δΓ ίχάστην 
Ινορί», οί όποιοι διωρίζοντο άπό 
τδν Τούρκον Δωρητήν, δ όποιος 
είχεν τήν έδραν του είς Μάκρην. 
ΤΗτο δέ δ Προεστός τδ
13ζ~^Άχή"σΓώ;~ξ 
βάσιν Τύατοΐγί 
ύπήΟΕσΐώΤ’τΒΤήάτδίκων παρά τή 
iiaaaiτΙκή ’ipriΓΆ·ώ~δήλωσϊέξ 
τών γεννημένωΥΊή’ 
οοσις δηλωτικών ί 
(νοφούσια), κατανομή έν συνερ-

■ 10 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΙΛΟΓΟΪ ' ? 
■.. ' . _ ’■ ■ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ- ; . |

: ■ διήμερον ίκδρομήν μέ ΙΙΟΥΑΜΑΝ . J 

κατά -τήν- 12ην καί 13ην ‘ΙοιΑίοο 1958 >
είς Χαλκίδα , Ν . ’ A ρτάΜ-ήν , Ψαχνά, Άχμί-χ* Αιγα, ξ 

.... - , ■ Σκυλόγιαννη, .Φαράκλα ... ■ <
.·3- ί 'Γ πρός έ*ίσκ€ψιν : / '' .'.'j

■ τών είς είς Σιιολόγιαννη καί Φαράκλαν - . . ξ 
■ - κατοικούντων συμπατριωτών · . - ή

ANAXSPHZIS. « . ' ' - ' ' J

5 μ. μ. ώραν τοΰ Σαββάτου 12)7)1958 έμπροσθεν τοΰ ή 
’Εθνικού Θεάτρου. — Διανυκτέρευσις «Ις Χαλκίδα.— | 
Πρωινή έπίσκεψις είς Άχμέτ Άγα καί έν συνεχεία ) 
έπίσκεψις βΐς Σ υλόγιαννη - Φαράκλα.— Άπογευματι- ) 
νό μπάνιο είς Ν Άρτάκην. — Αναχώρησις έκ Χαλκέ- ί» 
δος δι' έπιστροφήν βΐς ’Αθήνας 8 30 μ. μ. 'Άφιξις είς ) 

Αθήνας 10.30' μ μ. .

Τιμή εισιτηρίου μετ’ έπιστροφής δραχ.80. -— Δηλώσεις 
προκατοβολαί είς έπιτροπήν έκδρομών: κ. Αύγερινόν (} 
Κώτσογλου Πάνεπιστημίο ηλ. 616504, κ. Μιχαήλ J 
Τσίλλερ — Θεμιστοκλέους 39, τηλ. 615257, κ. Αδαμάν- <, 

τιον Σκυφτόν—Καλοκαιρινού 64, - τηλ. 463.176. C.

οντος μεγάλως παρά τή Υψηλή;; 
ΓΙύλη Τσελεπή Παναγιωτάκή 
Κομήτου. ■

Άλλη αφορμή, διάνα διατα- 
ραχθοΰν αί σχέσεις Χριστια ών 
καί Τούρκίον τοϋ -κατα Μάκρης, 
ήτο ή κατά τοϋ Καί.μακάρη τής. 
Μάκρης στάσις των Προυχόν
των Μακρηνολεβησιανών εν συμ- 
πράξει μετά τών αγάδων Τούρ
κων, εχό-των φριχτά παράπονα 
νατά τής αυταρχικόύητος και 
αυθαιρεσιών τοΰ Καϊμοκάμ.η. 
Οΰτοι έν διαδηλώσει μετέβησαν 
τις το Διοιχητήριον, συνέίαβαν 
τόν ' Υπ ο δ ι. ο ι. κ η τ ή ν καί. άπ έ σ ι ε ι ■ 
λαν αχνόν ήΐά πλοίου εις Σμύρ
νην. Τοΰιο ήρκεσε νά χαρακτη;- 
ρισθοϋν μόνον οί χριστιανοί στα- 

■σιασταί, νά σιλληφθοΰν καί νά 
οδηγηθούν δέομιοι εί;' ιάς cp'vr 
λακάς Σμύρνη . Έδέησε μετά'

βέρων λαθρεμπόρων καί ζωο- 
χλεπτ·»ν λυΐΛ.ΓΜ,νομένων τήν ύ
παιθρον βΐς βάρος τών Αεβηοα- 

-νών. Αί Τουρκιεαί άρχαί Μά-·. · 
κρης έγκατέστησάν τούς πρόσ
φυγας Κιρκασίους είς τάς Οι χίας 
Αν εν Μάκρη χριστιανών, πα- 
οαθερίξόαειν εις τά εν Αεβησίφ 
Αγροκτήματα τον. Διά τήν αύ- 
θαιρεσίαν ταύτην τών άρχόίν 
διρμαρτυριήθη εντονότατα δ’Αρ·. '■ 
χιεράτικός Επίτροπος Ιίρωτο 
αι'γκ=λ),ος Παπά - Διονύσιος, δ· 
όποιος έδωκε προθεσμίαν μέχρι; · - 
’Οκτωβρίου, δπότε θά ·έπέστο ;- 
φον οί ιδιοκτήται των εις αί>- 
τούς.

(Ά-χολου&ί ϊ)
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ί, Τό Σύμπολο καί Πελτζι- 
Αζ« - fn it βενζινόπλοιο άραγ- 
ι»ι·νι< οιΰΣυμΛονυ μδς περιμενει. 
ΓΙια* α>ιονιΐ"·ιι ήσυχη ή θάλασ 
>ι·ι οεν,«αρο«σιάζει ούτε τό πα· 
( αμιχρσ κφ «ιίχι, πάντα έτσι 
ι non >,ιν·> Συυπολο, γι αυτό καί 
ο« Τσυρνα ι < ν < αόμασαν *()λΰ · 
ονιό ϋάλασσα).Κάπου 
κάπ<»> ψαράϊ'α σέ μικρά κοπά
να κάνουν βουτιές και ψάχνουν 
νά γει* τ t στομάχια τους μέ 
ο. puiyoit-ρα τους' δ αγώνας τής 
ϊ,«»η ,: 'Γ·.* nt γ t/,.ι να φάν τά μι- 
-κ»·ά! Μήπαμ τδχιχ καί στους 
ttfafafaum.· ήίν γίνεται τό Ιδιο ; 
Γύρω Tit βουνά περιζώνουν τό 
μικρό αϋιυ ωμανάκι καταπρά- 
mw ·<.ιο σχωα, πεΰκα, πουρνά 
μια <α· ενδρα καί άλλαεί- 
fan· ωδών γνμόκλαδα. Στή βο 
ρωνμ !irai'iw ήσαν τά δυό περι
βόλια τοΰ “Αη ■ Νικόλο (δπως ή- 
■Η>ν τιΥ παρατσούκλι τοΰ νοικο- 
«ι;ριμ «αι ιο»- Ηιοαώ: Σι- ΙΙα- 
ρα πνρα fa Λ··ό σημτυ· : >ι.’α- 
er,;. s 

(Κ.',μσ όαλάσσης, πού ποιος ξέρει 
‘ τί γεωλογικές μεταβολές τήν 

«σώρευσαν εκεί καί μέ τόν και
ρό πήρε χρώμα κιτρινόλευκο.

θά μπούμε στό βενζινόπλοιο 
τό ερχόμενο πρωί. Στό μεταξύ 

ι έχομε καιρό νά πάμε στήν εκ
κλησία τής Παναγίας τής Περ- 
δικιάς, νά κάμωμε τό σταυρό μας 
νά άνάψωμε ίνα κερί καί νά-πα- 
ρακαλέσωμε νά μάς βοηΟήση 
στο ταξείδι μας.

’Ακολουθούμε τό δρόμο <1πό 
τή βορεινή πλευρά' έκεΐ κοντά 
στό στόμιο πού Ενώνει τό Σΰμ 
πολο μέ τήν ανοιχτή θάλασσα 
είναι ή Έκκλησούλα. Δυστυχώς 
απεριποίητη, τόσα χρόνια, Ερει
πωμένη, μένει σάν ορφανή, κου
ρελιασμένη καί σκεπασμένη μ,έ 
βγρίόχορτα καί τσουκνίδες. Στό 
πλησίασμά μας μιά κουκουβάγια 
Φωλιασμένη έκεΐ πέταξε βγά 
ζοντας κλαψιάρικη φωνή άπό 
φόβο μή τή; συμβή κάποιο κακό. 
Ώς τόσο μέ εΰλάβεια κάνομε ιό 
σταυρό μας, προχωρούμε παράλ
ληλα μέ τήν άφρισμέ,νη ακρο
θαλασσιά, πού τά κύματά της 
|«wsow στήν ΛμμοΛάτηςή καί 
φθάνου ιν τά πε
ριβόλια. ~ ■" 5 ; 1 ‘ ;

Μά τί έγιναν ·, Πού είναι έκεΐ 
νοι οί »ρ«0Η]|.ΐ8·ν(Μ καί κατα- 
πράσινοιι λαχανόκηποι; Ποϋ εΐ < 
ναι οί Ιργατικοί Εκείνοι περιβο
λάρηδες, που μάς Αποδέχονταν, 
δταν πηγαίναμε, μέ χαρά εγκάρ
δια, πού τούς βλέπαμε, άλλος νά 
φυφεύη, άλλος νά «οτίζιι άλλος 
νά σκαλίζη, έν <5 τό άλογο δε
μένο καί μι δεμένα μάτια γύρι
ζε όλόγυρα στό μαγγανοπήγαδο 
γιά νά βγάλΐ τό νερό,νά γεμίση 
τή δεξαμενή t Τί Εγιναν οί μου
ριές, πού παιδιά σκαρφαλώναμε 
γιά νά μαζέψωμε τφ μούρα, ά- ’ 
σπρα καί μαύρα;

“Όλα τώρα έρημά καί χβροα. ’ 
Ούτε μπορούμε νά μείνωμε έδώ 
τή νύχτα. Σπίτι φιλόξενο νά μάς ·

■3ΡΜ

Σύμπολου στήν ανήσυχη θάλασ 
σα’ άντικρύζουμε μαχρυά δλοτό 
βουνό πού άπλώνετάι πρός τά 
νότια’ μέ τό μάτι ξεχωρίζουμε 
τήν Καθαράχτη* πέρα κατά τή 
μέση τοΰ βουνού ήταν ή Φαρέ- 
λια, πού μάς έπρομήθευε τά <3- 
ραΐα της, πορτοκάλλια καί λε
μόνια, καί τό μάτι φτάνει ώς 
τήν άκρη τοΰ βουνού, πού σαν 
αΙχμές μπήγεται στή. θάλασσα’ 
είναι τό άκρωτήρι Σέττι · Κάβοι, 
δπως ελεγείο στή γλώσσα τών 
ναυτικών, ή Χελιδόνια ’Άκρα 
τών άρχαίων. Άποσπώμεν τά 
μάτια μας άπό τά μακρινά εκεί
να μέρη καί γυρίζομε στά δικά 
ματ.

3' Άλίκυ» ί. ’Ακολου
θούμε τώρα διεύθυνση πρός τά 
δυτικά, παράλληλα πρός τήν ίη- 
ρά. Ή παραλία δλη βραχώδης 
δέν άφίνει μέρος κατάλληλο γιά 
νά σταθμεύσωμε’ σέ λίγη άπό 
στάση πάνω άπό τήν ακροθα
λασσιά τά βουνά κατάφυτα άπό 
δάση και θάμνους μένουν ιίαρ-

Twixosa»· elf tiir Srfri

περιποιηθή δέν βρίσκεται. Γυρί
ζομε πίσω γιά νά ξενυχτίσωμε 
κοντά στό - βενζινόπλοιό μας. 
ΙΙροσπαθοίμε νά κλείσωμε τά 
μάτια, άλλά οί αναμνήσεις καί 
ή σημερινή κατάντια διώχνουν 
τόν ύπνο. - "

Καί κυττάμε τά άστρα πού α
πείραχτα στή θέση τους φαίνον- 
νται νά συμμερίζωνται τή θλϊ- 
ψι μας γιά τόν χαμό τών δώρων 
εκείνων πού μάς έχάρισε ή φύ- 
σις καί πού ή άσπλαχνη μοίρα 
μάς έστέρησε’ καί τρεμουλιά- 
ζουν κΓ αύτά σάν νά άνοιγο 
κλείνουν τά βλέφαρά τους χύ
νοντας δάκρυα πυκνά. Τέλος ξη 
μέρωσε ’ ? -

2. Ξεκίνημα. Ό καπετάνιος 
μάς καλεΐ καί μπαίνομε στο 
πλοίο.-Σέ λίγο ή μηχανή αρχίζει 
νά δουλεύη, τό πλοίο ύστερα άπό 
λίγα κουνήματα ξεκινφ' τό τι
μόνι τό στρέφει πρός τήν ανα
τολή, έν (5 οί πρώτες αχτίνες τοϋ 
ήλιου χρυσίζουν τις κορφές τοϋ 
βουνοΰ, τόνΓΑη-Κατακαλμάζη. 
λ* Βγαίνομε -άπο τ«β- 

ΙΙΤ/ΓίαΛΛ/ WZ Τ» ’

Toronto τή 2 ’Ιουλίου 1958 
’Αγαπητέ Ke Πετρόγλου : 1 

1 Είμαι ένας Ισως, άπό τήν πιό 
Αδικούμενη γεννιά μας. ’Από τό 
θρανίο στήν έξορία, καί Ακολού
θως ή καταστροφή. , .

Όλα αύτΑ μδς έκαμαν νά μήν 
γνωρίσουμε τήν ΙΙατρίδα στήν κα
λή της Εποχή τήν Ιστορία της, 
τήν εύτυχία της, τήν πρόοδό της 
κ.τ.λ. ■ J

Βλέπω άπό δύο φύλλα πού μοΰ 
έστάλησαν άπό τήν Αδελφή μου 
Εύαγγελία Γαλεάδου τήν έκδοση, 
τής έφημερίδος «ΜΑΚΡΗ» ή ό
ποια μέ Ενθουσίασε.

ΕΙς τό έργον τούτο, δπερ είναι 
Ιερόν Πατριωτικόν καθήκον, καί 
είχατε τήν τιμήν νά πρωτοπορή
σετε, όφείλουμε δλοι μας κάθε 
ευγνωμοσύνην. Εύχομαι δέ κα
λήν πρόοδο καί τήν διάδοσιν της 
είς δλους τούς Πατριώτας. ■

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς 
ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Τορόντο—Καναδά

Έν ΠειραιεΙ τή 20-7-58 
’Αγαπητέ Κε Πετρόγλου ■ 

"Ελαβα τάς τριακοσίας δραχμάς 
πού μοΰ έστείλατε, καί γεμάτος 
χαρά, σπεύδω νά - σας εύχαρι- 
στήσω. “,

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μεθ' 
δλων τών πατριωτών πού εύρί- 
σκονται ίδώ πλησίον μου καί Ι
διαιτέρως, άπό τήν μητέραν μου, 
πού μέ δάκρυα στά μάτια γονυ- 
Ηβτβϊ καί προσεύχεται διά τή' 
νέλπιστη βοήθεια σας. ι

Σας άποάτέλλω τά δέοντα μου. 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Δραπετσώνα ζ :

γ>

iff

Έν Άδελαΐδι (Αύστραλίας) 
τή 22]7]1958

Πρός
Τόν Σύλλογον τών Απανταχού

ΑΘΗΝΑΣ
’Αγαπητοί Συμπατριώται, : '

Μέ μεγάλη χαρά καί συγκίνηση 
πέρνω τήν Εφημερίδα «ΜΑΚΡΗ» 
καί σας συγχαίρω θερμότατα γιά 
τήν άξιέπαινον πρωτοβουλίαν σας 
τής Ιδρύοεως τοϋ Συλλόγου καί

i

τής έκδόσεως τής μηνιαίας έφη- 
μερίδος.

"Ενα μεγάλο κενό συνεπληρώθη. 
01 άνά τά διάφορα μέρη τής 'Ελ
λάδος καί άνά τόν ύπόλοιπον κό
σμον συμπατριώται, Απέκτησαν 
τόν συνδετικόν κρίκον πού ΘΑ 
έπιτρέψη τήν Πραγματοποίηση* 
τών εύγενών σκοπών δπως έκτί- 
θενται στό καταστατικόν τού Συλ
λόγου. . '

Καί ή «ΜΑΚΡΗ» είναι Πραγμα
τικό ό «Αγγελε ιοφόρος καί δ τα
χυδρόμος» πού, δπως Απέδειξε άπό 

. τά ίκδιδόμενα φύλλα της, έπανα- 
, φέρει όλοζώντανα είς τήν μνήμην 

μας τίς άναμνήσεις άπό τήν μα
κρινή, γλυκειά μας Πατρίδα^ τά 
ήθη καί έθιμα καί έπιπλέον μδς 
συνδέει μέ γνωστούς καί άγνώ- 
στους συμπατρ ιώτας Μακρηνούς 
καί Λιβησιανούς δπου ή μοίρα τό- 
σο σκληρά μδς χώρισε.

Εύχομαι πλήρη έπιτυχία τής εύ- 
γενοϋς, μεγάλης προσπαθείας πού 
άνβλάβατβ.

Ιδς έσωκλείω τό ποσόν τών Λι
ρών 'Αγγλίας τριών (3) διά τά 
μέχρι τοΰδε άποσταλέντα μου 
φύλλα τής έφημερίδος καί δι' Α
νανέωση* δι* ίν® Ετος.

Σας παραθέτω κατωτέρω γνω- 
μικά τής Πατρίδος μας :

(Σημ. «Μάκρης». ΘΑ δημοσιευ- 
θοΰ ν προσεχώς ).

Αύτά γιά τήν ώρα. 'Αργότερα 
ΘΑ σάς γράψω καί Αλλα δταν έλ
θουν είς τήν μνήμην μου. Αΰτός 
είναι καί ό λόγος τής καθυστερή- 
σεώς μου νά σάς γράψω, διότι Ε
πιθυμούσα νά σας Αναφέρω δσα 
γνωμικά τής Πατρίδας μας ένθυ- 
μοΰμαι.

Έπίσης γνωρίζω τόν διάλογον 
τοΰ "Ηλιου καί τοϋ Βορρά πού 
είχεν γράψει ό Αείμνηστος Μ. 
Μουσαίος, στό βιβλίον του καί 
Ενθυμούμαι δπως τό διάβασα 
πρό 55 έτφν έτών καί έάν έπιθυ- 
μείτε νά σας τό γράψω.

Δ&ανβ τούς χαιρετισμούς μας 
στούς άπανταχού Λιβησιανούς 
καί Ιδιαιτέρως είς τούς ϊν Ρόδψ 
θεοφάνην Κομήτην καί Ίωάννην 
Κρεμμυδα. .

Διατελώ μεθ' ύπολήψεως 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΥΠΡΑΙΟΥ 

ή δπως οί πατριώτες μέ γνωρί- 
ρουν καλύτερα

’Ιωάννης τού Παοάσνου

Άπό τήν έκδρομήν τοϋ Συλλόγου μας είς ’Ιτέαν, Γαλαξβϊδι, “Αμφισ
σαν— Δελφούς— Μονήν 'Οσίου Λουκά. Όμάς έκδρομέων βίς τήν -παρα

λίαν τής 'Ιτέας. · .

AtBHN/ANA TP/l/WiJM

"Imjra ηαηον κ’ έκαμα srivrs ^oivta
Mt* tfptiga μ\άν μουαιονηαρφιαν μ,ί Smanivit κΛάνια ' ’ ·
αν έρτει κί η βανΛηαξ xlem>affiv Ιν δέννου
αν fgres μ! ajtdjsn βούΐιν τ·ής τήν χαρίννον- ■ : ·
Κ» Λοβχί» τα novia stulativ κι αοΰχίν κι τα ΙΛία
ml molt & τίχοτα ΐκατατν μι τραβοΰδα. ■ ■

ηαναγταν ίμορφις στον χάνιν Λίαν gov μ ματ eg
xi st’ Άλαμά ταόφίακους ®row 3τονμηον καβαλΙίνη« 
ατά Μοννανσάτα τά ψηλά κουνούπια tel fcyxoioir . ' ‘
μΙ ατήν Κιαμάραν τήν πικρήν μΙ

Wtaljjra*» <
ths EUmvag*4 μονβτοχι,Λ στούν κόσμον Siv Ιφάνι,
ΙΙππιρνάρην πλονμιομένουν μΐ τά χρυσά κλαίιά
τα χΛΙφ οο« χνρά μου όίν ταχτι IXlij καμιά ■’ ■
μήτβ στήν ηόλιν μόσα μήτο στή Βτνττιάν,

, *Η’ μιά Μαριά μτήν Παναγιάν xl μια Μαρία στοϋ Xcmj»» _
κ' ft»er μαριάν tov Ττκελή τοΰβριν τύαουν χΜην. ,

"Ao «i'xnpew τί νάχαμονν μ! ροϋχα νά φουρούμουν
άουλιάν να μήν ίκάμμαμουν βούλονν »>β τξαβουΛούμΐίνν,

*Η Κάζινα χύβγει κλαάιά κ* ή βάλλινα στιβάνντι , .
• κι’ ή καρκαλαβέζινα κλαίτι »««' άναστιννάννει, ■ . ■ 1

Svnvs wS άξύπνιτουν wi τοΰ* άνασ^κατονν. .

“Εαειρα τον πάνου στήν ,
μαμάν μι λαύραν πδχει ή άσπρη φτίρνα της.
Πάλι ν’αρχίσουν &ίλου νά κόμου ϋάματα. ;
νά βγάΛον τής κουπίλλης πόνου στά όώματα. Ό ■

Άπό τήν συλλογήν τοΰ κ. Αγγέλου Γρ. ’Τσακίρη

τ ! X Ρ ΒΙΑΖΕΤΑΙ .

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ THytAl ΜΑΚΡΗΣ
Έν« έγγραφον τής Κοινότητος 

χώρον διά τόν έλλιμίνεσμόν τών 
λέμβων καί μικρών σκαφών των 
καϊ πολλάκις κατεστρέφοντο πρό 
τών όφθαλμών των ταΟια έκ τών 
τρικυμιών τής θαλάσσης είς τήν 
παραλίαν τής Νέας Μάκρης μή 
δυναμένου οδδενός νά σώση τήν 
καταστροφήν.

Οί πόροι τών μέχρι έκτελεσθέν- 
των έργων τοΟ ώς άνω Λιμενίσκου 
προήλθον έκ διαφόρων εισφορών 
τών κατοίκων τής Κοινότητος, 
διαφόρων άλλων οίκειοθελώς προ- 
σφερόντων άτόμων καϊ fa τοΟ Τα
μείου τής Κοινότητος ήμών.

Ή Κοινότης ήμών άπό τής Γ- 
νάρξεως τών Εργασιών κατασκεής 
έκ τοΟ μηδενός τοΟ ώς άνω Λιμε
νίσκου καί συνεχώς κάθε έτος δβί- . 
πανά χρηματικά ποσά, ώς καί ή- 
μερομίσθια προσωπικής έργβαίοις 
τών κατοίκων αύτής διά τήν w.- 
τααχευήν, διασφάλισιν καί άπο- 
περάτωσιν τών έκτελουμένων έρ
γων.

Ή έκτέλεσις βμ«ς τοιοότων έρ
γων Απαιτεί μεγάλας δαπάνας xai 
ή Κοινότης ήκών φή ένουσα Ιπαβ-

Άριθ. Πρωτ. 278
Έν Νέφ Μάκρη τή 30 ’Ιουνίου 1958

Πρός
Τόν Σύλλογον τών Απανταχού 

Μακρηνών καί Λιβησιασών 
«Η ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ

’Αθήναι

Ώς είναι όμίν γνωστόν ή Kot- 
νότης ήμών άπό δεκαετίας ήρξατο 
τών Εργασιών κατασκευής μεκροϋ 
Λιμενίσκου αύτής.

Ή κατασκευή τοΟ ώς άνω Λι
μενίσκου άπεφασίσθη έκ τής ά- 
νάγκης έξυπηρετήσεως τών κα
τοίκων τής Κοινότητος τώς άσχο- 
λουμένων μέ τήν 4λ«ί» κλπ., 
τών τοιοότων τών έναντι άκτών 
τής Εδβοίας προσερχομένων είς 
Νέαν Μάκρην, ώς καί τών παρα
θεριστών κάί Εκδρομέων, πλεΐστοι 
τών όποιων έχοντες Ιδιοκτήτους 
λέμβους καί μικρά έκδρομικά 
σκάφη διά τάς θαλασσίας έκδρο- 
μάς των, δέν είχον κατάλληλον



' ‘(ιοοβο ηρχ rirtbyaj». U ι»* SligiytXonn, 5ng(|nZ Sfri 31ιι»λ 
.ββΛΛίο f hoawilqjnit η,ρΐ SgAiijao U ι.,κ SUgiynXeBn Ή O.) ’S16I ζ* α^κ 
·?Μ *? ΙΐΛ3Τίίΐοώο0λοι<ηώ aojjx»Xonjj ·χ Ιι·ρΧχ>»υ nox »»*aXo»cjo jy

(WPI- Λ> Mp 5f» »aX?<«X) 
!5|3 asckiadltan ilpyXcKij (χ 
"»8?ΎΥ3, a4i yg 3>gnouD 
"? *¥3S ‘taxisdixji oi^ noi xjnA 
■J3 jjs -Awicwrlnj 10110^913^31 
:β!]γρ AOfig ‘Λίββωγλ aipixdfioj, 
ΐίχ αΙ*·*5Α^Ό3[, aUi »X13i®x Xrog 
- noiiD Amdjlfcp AsXfll j Λ|§ 101]»)] 
‘AOY»xcygig j»x 5yik(pri Λοοοίχγι 
‘ill Q0M ‘AMpXdy atox noAfriisx 
αία. ]u| · noi Siscjdx Jnoixjoodu 
•oi|y ]»x Akrikari Aoiazdpy λ^,ι 
ιιροΛίιγ Α3ψ ·§·£ oiAOJypdif 
;0Μ10χ JO d)A| *kl1 AOAgri 5g 5p 
Λθ]3γθΧθ gl 3C®]3Y31f ]»X S»]3g 
-wu soiwijM Αφφι§ ‘idtipYf 5φ 
-yiiyi scgogkug, ιογιώ i»x pi 
>θ»τ1τίηο 5w logarigJidoMk ®MgdX 
!»ri wigpii yi guy, ’AOAarigA 
• ibA ψγκητί gi fg 5j3 ‘ΑΟ.ηφ λΙιλ 
px »ri©o gio ittiAjgsY οιφ Jki 
-]d»x»*rf 0s -Jzirf aUtIUatI a^i .sox 
Mqgeta a!*i 5js g.J yg px Skjgg- 
*tii px. nojdmdzri goi 5sa»A|id 
ξι tl'fipgidaii Agi φθ oifloi yiy 
•5xil ®g®YYf, aUi »iX saxony 
|i«M SoAjriosoJog yYvy ‘noi kikti 
-Ug»ii0Ai3g yi yig SoAnjtmif px 
5gdtvx.o ‘Sodwgdu <ιγοκ οιφ noi 
Jgieaxg Qa ·5®ί1 Snoyg ASAsdxjiif 
5»d JgdisM noijdwxiii goi 5oi»a 
■ffl 0. "■* *3A»dX| noi Agjn »i 
-(]»i KiAoiydX Agi 5gda AkvoiDiii| 
roi AoidUihanyvno Sja Awrfkioiit 
-j SgdsQoe j»x SgluaYXj ga '‘Leg 
-]A11A»1DACO)] StiAAyiJ^-J] «01 5ογ 
.]Λ pm, Vpib-^MctD 9 Jno^g Asyx^ 
-jdsug ziilwxA| ®i Sjg- -*5og]di 
~mi Ski KjdoiD] aQ.io U5]dnurl»Y 
yg iiAyMxng 5φ iUijdsxx-ri θ3 >xd 
-nidyrioftgg, 5q> ai<p ‘jodgiy aow 
-yrffcg 5(0 31Q0 'Λ(11ί1.{]®·Λ 5<y 3AQ0 

' atieoyXaJ Agi yg ά(λ<«5 5*^ 
*taiifc,J.kgKX ;isx Αφχηΐίθκτί λ^ι 
5p A3i1®o]dwAX| Snoioiji 5ηολ]γ 
• p pan ‘οοΐίίθϊί Λ0Λ3τ!ξΐΛΐ»ώ οιφ 
floc dlliSM Qp ·ΛΠθλ|γ yA »cnox

‘noil igdiKu. qoi 5»ibg»THnD 
“naAjiAseiCMffij ·λ«)] px 0o,YH< 

’ no5|noy nojsidsgoj tx
"WX Af Mi·! 5»iMltg»x ΙηοιφΛΟϊΙβ 

,. -Ιι,γψ Jgoi |ri β ;gi 91 yi»x 5»a 
5. -Agy, 5p Spgkimnc n®ig *5«τ} 

-jj Kcrmcpg, ·5φκιγο§03Μς noi

ο ’iSWfSW

xdsixu Agi yig iiatjdx j»* 5λολ 
.ji»3 5goi ΐ3ί(ϊ>3θ| noi Sgjn md|i 
-mA® ,i AiniydX Qs *«®d3.M aIji 
guy Anor.sAKifcdg xigwu κι» :3Λ|γ 
now i»a|3 κΐ3θΰγ^, -noi iygnouo 
5»i 30<η]»ιχτΙ| noi SgdiW 5(ti 
SoiKAyg qs ’xgjdixu Aki ;xx aM 
Uiciuf Λφι eiijif yg ‘sjiog^ouc 

-f Α5Ρ3, ρύγ^Χοζυ g JoiozTlpzg 
• 015? px5prodox APijoug Λφΐ spi
Ιΐθχτΐ ]01Χ3γΧ| ?ογγοιι noil A®d 

-13Χ Λφι AogvtJi ngig ‘ixiicnsA 
■ xtiUdsnq j»x oid]»X Swrij Aodsi 
-JDDldsg ·53ΛθΛ1£ιΜ1| ]01Χ3γκ| 
inoAjl px Anooygnouo ya yugizu 
5®;Jy κγγοίι »0ίγ|ΐ3Αηβ px ηοτί 
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•sAayi XUikgxii aoiakud agi yig 
AdMmd»Tl»x—S^ndx SodaMyxiinsg 
<p—Soponcjj rwi 5gY»xcygig |g 

0, ’«AmjczATlnj ιοιιοάρΐ3γ3ΐ ιολ 
]Yg accj isixdAogdg px a(^xix 
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ύπό "Επιτροπής 
*

,ΑΙ -ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : 
’Αντώνιον I Πετρόγλου 
Σανταρόζα 3 — ’Αθήνας

*
■ Υπεύθυνοι κατά Νόμον ;

: ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
Δικηγόρος 

Σανταρόζα 3 - Τηλ. 30.267 
Ά β ή ν α ι 

Τυπογραφείου 
Κίμων Ν. Χρυσοχοϋ 

’Αποδήμου 13 
’Αθήναι

Άπό τήν ζωήν τοϋ Λιβησίου

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ W ΠΟΘΟΙ
Α'. Τά άκρογιάλια

(ϊιαίχβια έκ τί)ς 1ης cmAWo;) 
θένα, σκορπώντας τίς ευωδιές 
τους, χωρίς νά ·υπάρχϊΐ ψυχή νά 
τις απόλαυση.

Τδ βενζινόπλοιό μας προρχω- 
.ρεΐ αργά αργά για νά χαροΰμε 
τουλάχιστον εμείς πού βρήκαμε 
τήν ευκαιρία νά άπολαυσωμε τις 
Ομορφιές εκείνες, εβτ® καϊ μέ 
τ ή ς ψ υ χ ή ς τ ά μ ά τ ι α.

Κοντεύει μεσημέρι καί νά!
Παρουσιάζεται μπροστά μαςκά 
ποια διακοπή τής μονοτονίας : 
"Ή θάλασσα προχωρεί μέσα στή 
tijoci, ενώ αυτή σάν νά αμύνε
ται μπήγει μια προέκτασή της 
βτά γαλανά νερά' είναι ένα κομ
μάτι ά,χο τδ δαντελλωτό περί
γυρο πού παρουσκίζουν τά άκρο ■ 
γιάλια μας' στρέφομε τό πλοίο 
μας δεξιά καί μπαίνομε οτό ά
νοιγμά* σκιρτμ ή καρδιά μας 
μπροστά στό άέαμα. Παρουσιά
ζονται στά μάτια μα; στό βά#ο; 
τά Ά λ ί κ ι» ν τ α. Πόσες ανα
μνήσεις ! .Προχωρούμε' πέντε μι
αροί βράχοι ξεπροβάλλουν άπό 
τήν επιφάνεια τής θαλάσσης σάν 
νά θέλουν vet σωιΊοϋν άπό τόν 
πνιγμό. Είναι οί II έ ν τ ε Πέ
τρες. Τό τέρμα πού ώριζαν τά _ 
παιδιά πού συναγωνίζονται κο-1 τωμένα μήλα άπό τόν 
λυμβώντας στά Άλίκυντα καί 
πού οί νικητές σάν βραβείο μά
ζευαν άπ’ εκεϊ κοχύλια καί πε
ταλίδες.

Πιό μέσα δεξιά μας ή Ά γ ί α 
Μ ο ρ φ ω ν ή' μικρό καί ήσυχο 
λιμανάκι πού χρησίμευε κάπου- 
κάπου νά ξεφορτώνουν οι λα- 
-Ορέμποροι τδ εμπόρευμά του;' 
ψηλά στην κορφή τοϋ βουνού 
τό εςωκκλήοι τοΰ Χριστού, σαν 
•σκοπός πού φύλαγε τδ Αιβίσι 
από επιδρομή ®ιδ τή ΙλάλίΛσα, 
μένει ορφανό καί απεριποίητο· 
οίίτε καντήλι, ούτε παπά;' τό 
τδιο καί διπικώτερα ή 'Αγ. ΙΙα· 
ρασκενή, πού φύλαγε «πό τό 
μέρος#.τοϋ Βαγιοϋ.

ΆπΛομη ή πρός τή -θάλασσα 
πλευρά*'τοϋ βουνοΰ δέν παρου
σιάζει πια πεύκα, παρά -Μάνου: 
και λίγα έλαιόδενδρα. ’Αλλά ή 
ακρογιαλιά στά Άλίκυντα «Ιιρρι- 
-<ϊΐό·η και κνματοΰαα δεν επι
τρέπει νά (ϊράξωμε.

IV α{»τόπροχ(βς)οΰμ.ε καί twat- 
νομε στό άλλο λιμανάκι,τό Β ά ϊ, 
δυτική από τό.πρδιο· τό αγα
πημένο καί ήσυχο Β α ΐ, πού 
όλο τό καλοκαίρι Φίλοξενοΰ ιε 

του μικρούς καί μεγά- 
οντας μέσα βλέπομε 

ίηλά Γιαλού’ δ

'WWI0N -
Διά τούς συμπολίτας ’Ι
τέας, Φαράκλας καί Σκυ- 

■ λόγιαννης _ ■ '

"Ολοι οΐ συμπολϊται όΐ δ-' 
ποιοι μετέσχον είς τάς έκδρο- 
μάς εύχαριστοΰν θερμώς τούς 
συμπολίτας τής μέν Ιτέας διό
τι μέ μεγάλην άγάπην καί φι
λόξενου πνεύμα τούς παρέλα- 
βον είς τάς αΐκίας των δπου 
διανυκτέρευσαν τυχόντες με
γάλων καί συγκινητικών πε
ριποιήσεων, τών δέ Φαράκλας 
καί Σκυλόγιαννης διότι έξεδή- 
λωσαν συγκινητικόν πράγματι 
πνεύμα φιλοξενίας καί τούς 
προσέφεραν δτι καϊ έάν εΐχον 
διά νά τούς εύχαριστήσουν.

Ή συγκινητική πατριωτική 
ύποδοχή δλων θά μας μείνη 
άλησμόνητος.

Τοΰ κ. Αύγερινοΰ Πανηγύρη 

βράχος άπό τόν όποιο» οί πιό 
τολμηροί κολυμβηταί έπεφταν 
στή θαλασσα, έν ώ γιά τούςλι· 
γώτερο έπιδέξι,ους' χρησίμευαν 
τά X α μ η λ ά Για λ ο ΰ, πού ή
σαν κάτω άπό τά ψηι,α καί ή 
II λ α κ ο υ σ τ ά ρ α, ένα μικρό 
πλάιωμα.

’Αντίκρυ απ’ αυτά στήν άλλη 
πλευρά προβάλλει τό άνοιχμα της 
ή Σπηλιά τοΰ Λ ο υ β ι, ά ■ 
ρ η, πού, φαίνεται, κάποτε θά 
χρησιμοποιήθηκε γιά άπομόνω 
ση κάποιου Λ ο υ β ι άρ η (λε 
προϋ), πού τής χάρισε τό όνομα.

Άλλά φτάνει. Είμαστε κου
ρασμένοι αϊτό 7 ωρών ταξείδι. 
Μεσημέρι’ ή ή τύχη αμμουδιά 
μάς περιμένει' νά ξεκουραστού
με, νά πάρουμε τό μπάνιο μας 
καί νά γευματίσουμε. Ένα σπι
τάκι, ερειπωμένο τώρα, βρίσκε
ται λίγα βήματα εξω άπό τή 
θάλλασα" έκεΐ καταφεύγουν οί 
ναυτικοί πού έκαμναν τή συγ
κοινωνία μέ τή Φαρέλια καί τδ 
Καστελλόριζο, καί όσοι άπό τά 
Δωδεκάνησα έφερναν στάμνες 
καί τσουκάλια, τά όποια αγόρα
ζαν οι νοικοκυρές καί εκείνοι 
έφευγαν μέ τά πλοία τους φορ

κάμπο
τοϋ Λεβισιοΰ,

Πόσες φορές παιδιά 
«ώνιας βγαίναμε ' άπό 
λασσα, κυλιόμαστε στήν αμμου
διά καί ξαναμπαίναμε στό νερό 
παίζοντας καί γελώντας,

Πιό πέρα άσπρα, στρογγυλά 
και καθαρά χαλίκια σκεπάζουν 
δλη τήν έκταση* πάνω σ’ αυτά 
οί κοπέλλες άπλωναν γιά στέ· 
γνωμα τά βαμβακερά πανιά, 
πού ΰφαιναν οί ίδιες, άφ’ ού 
τά λεύκαιναν, γιά νά χρησιμε- 
μεύσουν γιά τις ανάγκες τών 
δικών του; καί γιά νά ετοιμά
ζουν τά προικιά τους. Καί σέ 
μια τέτια περίπτωση πέντε ρο
δομάγουλες καί ζωηρές κοπΆ- 
λες πρό τοΟ 1900 βρήκαν τό θά
νατο μέσα στό νερό’ άπλωσαν 
τά πανιά τους καί ώσπου νά 
στεγνώσουν μπήκαν στή θάλασ
σα χειροπιαστές και αοχισαν 
χορό* τραγουδάιννα; καί χορεύ
οντας χωρίς νά τδ καταλάβουν 
παρασύρθηκαν στά βαθιά’ μή 
γνωρίζοντας νά κολυμβοϋν ά- 
φισαν τόν εαυτό τους νά τούς 
σαβα«»σ'[] ό άσπρος τή; ■Θάλασ
σας άφοός’ άφοϋ πέρασε ή ώρα 
και δέν γύρισαν, οί δικοί τους 
ανήσυχοι πήγαν στή θάλασσα

κολυμ- 
τή θά-

και τις βρήκαν νεκρέ;, θρήνο·*'! σύνεχίσώμε τό ταξείδι μας.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ^ΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
■ ’ϊ ' ' . ΜΕΡΟΣ ΔΪΡΛ'»' Ν ΓΕΜΠΤΟΝ ' '

1. Τό Πατριαρχείου κηρύσσει τήν ’Εκκλησίαν έν διωγμιρ τώ 1890 διά τά προνόμια. 
' ί λ ; Αντίχτυπος είς τό Λεβήσιον. ' '

Τ·») ..ΛΒΒνΠΑΣ tAAkur

(Συνέχεια έκ τόΰ προηγουμένου)
Φοβερωτέρα μάστιξ ήσαν όί 

Τουρκοκρήτε^,, οί όποιοι (δ μά 
κρέμπορόι και έπαγγελματίαι ήλ
θαν είς έπαγγελματικάς προσ
τριβής καί αντιζηλίαν. Οΰτοι, 
διά νά προκαλέσσυν τήν συμπά
θειαν τών ομοφύλων των καί νά 
παυσουν νά συναλάσσωνται μέ 
Χριστιανούς, παρίστανον τά έν 
Κρήτη παθήματα των επί τό 
τραγικώτερον.Πολλοί τών Τουρ- 
κοκρητών, κατέχοντες δημοσίας 
θέσεις, έξεδήλωναν τό μίσος κα
τά τών Χριστιανών, ήδίκουν δέ 
τούς Λεβησιανούς εις τάς μετα
ξύ των Τούρκων διαφορά; των. 
Κόρφος είς τά μάτια τών Τουρ- 
κοκρητών ήταν όί χριστιανοί 
τής περιφέρειας Μάκρης ενάν
τιοι τών δπ ίωνέξήφαιναν ψευ 
δεις κατηγορίας. Οί έμποροί των 
μάλιστα δέν έδίσταζον μέ σατα
νικά μέσα, ραδιουργίας, σκευω
ρία; Mr συκοφαντίας νά ΰπο 
σκελίσουν το'ς ήιίετέρους ιίςτό 
εμπορίαν. Ευτυχώς, δτι έγένον- 
το αντιληπτοί και χισητοΐ άπό 
τούς εντοπίους Τούρκους καί ού 
ι® έμετριάσΠη έν, πολλοϊς δ κα
τά τών λεβησανομακρητάώ οίκο- 
νομικός πόλεμος.

Ή μεταπολίτευσις έν Τουρ
κία: Ή στρατολογία τών Χρι · 
σττανών καί αί πιέσεις τών 
Νεοτούρκων.

'Η θέσις τών έν Τουρκίμ Χρι
στιανών έπεδεινώθη έπΐ μάλ
λον άπό τής Τουρκικής μεταπο- 
λιτεύσεως τοΰ 190ό καί έντεί- 
θεν. Διότι τό Φευδοσύνταγμα, 
ο®6ο έχαιρέτηάέν ό υπόδουλο; 
Ελληνισμός ώ; αυγήν καλυτέ 
ρων ημερών ισότητας καΐδικαι- 
οσήνης, ΰτήρξεν, ώς προεϊδε 
και προεΐπεν ό Εθνάρχη; ιιας 
’Ιωακείμ ό Γζ δ τάφος τοΰ Ελ
ληνισμού' αρχή νυκτών φρικα- 
λεσκέρας και τυραννικωτέρα; 
δουλείας' δ νεκροάάπτης τή; έμ· 
ποροΦομηχανική; καί πνευματι
κής υπεροχή; τοϋ Γένους' δ τά
φος wv προνομίων του, δι’ ών 
ήνΰησεν, ήκμασε καί ήνδρώάη 
ή φυλή. ΤΙ δέ στρατολογία, τήν 
όποιαν άαβλετυποϋντες πολιτι
κοί έστερξαν καί έπεδίωξαν μά
λιστα τό συντομότερων νά έ- 
φαρμοσθή, ήτο τό καλύτερον 
καί ασφαλέστερο* μέσον εις χεΐ- 
ρας τών Τούρκων, διά νά τρυγά- 
δεόσουν τόν σφριγώντα Έλλη- 
κόν πληθυσμόν καί νά έρηαώ- 
σουν τά; Ελληνικά; κοινότητας 
τή; Τουρ. Αυτοκρατορίας «τό 
το χάρμα καί τήν ελπίδα, τήν 
νέτν γενεάν. "Ολοι οί νέοι, διά 
νά ιιή στρατολογηθοΰν, έγκατέ- 
λειψτν τό πάτριον έδαφος, καί 
έρρίφίίησαν είς τό ά'γντοστον, γε· 
υόίΐενοι τόν πικρόν άρτον τής 
ξενητειάς.

Οί Νεότουρκοι, άναλαβόντες 
τήν διακυβέρνησην τής χώρας 
χάρις εις τήν όλό&ερίιον υπο- 
στήριξιν ηον Χριστιανών, δπέ-· 
βησαν οί απηνείς διώκται παν
τός Ελληνικού. Ώ: εχιδναι.

καΐ κοπετός σ’ δλη τήν πόλη, 
Τό θάνατό τους μοιρολόγησε μέ 
δικούς του στίχους δ λαϊκός ποι
ητής τόΰ Λιβισίου ’Αντώνιος 
Μόσχου Σόφιάς.

Μά α; άφίσουμε αυτές τις 
θλιβερές αναμνήσεις.

Ξεκουραστήκαμε! Καιρός νά

θερμανθεϊσαι είς τούς κόλπους 
τών Χριστιανών καί γευόμεναι 
τά καλά τή; Εξουσίας, Αλησμό
νησαν τούς εύεργέτας των καί 
έχυσαν τόν ιόν τής μισελληνι- 
κότητό; των. ’Ήρχισαν νά ε
πεμβαίνουν. εις τήν διοίκησιν 
τών σχολείων’ νά στρατολογούν 
τού; διδασκάλου;’ νά ΙξευτελΙ 
ζουν τούς ιερείς’ νά ακυρώνουν 
τάς διαθήκας τών χριστιανών 
καί ΙιΑογάς Έφοροδυμογερόν- 
των καί έν γένει νά καταρρα
κώνουν τά; προνομία; τοϋ γ 
νους. Νά φορολογούν τού; βιο- 
μηχάνου; καί έιιπόρους, άπο 
σπώντες υπό τύπον εισφορών, 
τοΰ στόλου μεγάλα ποσά, δι να 
κλονίσουν τάς έπιχειρήσ6'? των.

I Νά συκοφαντούν τού; δίδασκά ί 
λου; καί Επιστήμονας διά ψευ 
δον κατηγοριών, διά νά θέσουν 
χεΐρα τιμωρόν 6π" αύτοιν καί 
τρομοκρατήσουν τόν λαόν. Νά 
έμποδίζουν τού; Τούρκου: νά 
συναλλάσσωνται μέ τούς Χρι
στιανούς, τί» όποιον ύπέθαλπον 
μέ φανατισμόν οι Τουρκοκρή- 
τες. Ούιοι, βδέλλαι τοΰ Δημο
σίου καί μοχλοί πάση; άνθελ 
ληνική; κινή «co;, άπεμύζων τά 
καλά τή; εξουσίας καί ύπεδεί- 
κνυον τά κατά τών χριστιανών 
εξοντωτικά μέσα πρό; Ιδίαν αύ
τών έπικράτησιν. Οί πατρίδα 
κάπηλοι τά πάντα έμηχανεύον· 
το, διά. νά υποσκελίσουν τούς 
“Ελληνα; είς τό εμπόριο* καί 
τάς τέχνα;. '

“Οτε τέλος διά τό Κρητικόν 
ζήτηιια οί Νεόιουρκοι εκήρυξαν 
τό περίφημου μποϋκοτάζ, οί 
Τουρκοκρητεςέπρωτοστάτουν εις 
αύτό, έξύφαινον ψευδείς καί 
ασυστάτους κατηγορία; κατά 
τών xQSyta. ωερόντων καί ψερο 
μένων ώς 'Ελλαδικών, καί διά 
νά εξεγείρουν τούς Τούρκους 
κατά τών Ελλήνων, εξιστορούν 
εις τούς ομοεθνείς των φαντα 
στικά δεινά με τά μελανώτέρα 
χρώματα.’Εντεύθεν διώξεις, φυ 
λακίσεις, έξευτελισμοϊ τών Ιδι- 
κών μας. Πρός τρομοκράτησιν 
έφόνευαν. Έν ιιιί> καί μόνηνυ- 
κτί ή αίμοδιψία φανατισμένων 
Τούρκων έπέρασε διά μαχαίρα; 
είς Ταλάμωνη 15 νέους, τού: 
άδείφούς Κουρατά, Καοαγεώρ- 
γη κ·ά. Άλλά καί οί ήμετεροι 
δέν-'εδεσαν τάς χεΐρα; έπικαλου- 
ισνοι τό λόγιον «τφάξε με, α
γά Ιιου, ν” αγιάσω». Είς τάς 
ληστρικός συμμορίας, τάς λυ 
μαινομένας τήν ύπαιθρον είς 
βάρος IVφ. τών εργαζομένων 
Χριστιανών, άντέταξαν τούς α
θανάτους ιΐκ Λυκία; αρμαιω· 
λοί’ς καί κλέφτας Γιαννάκον 
Κωστούλη, Φώτην Κούροι. Πα- 
νηγύρην ’Ιορδάνη, Μιχ. Κούλ- 
ληνα κ. <χ. οί ό.τηΐσι χωοί; w ' 
νίνουν αντιληπτοί μήτε εϊς τός 
Τουρκικά; συμμορίας, μήτε εΐ; 
τήν Τουρκικήν κνβέρνησιν Ιφό- 
νευσαν τούς περιβοήτους τρομο
κράτης ληττάρχους Άρά - Μα- 
σαλάχ, Καρά-Τουρμούση, Δελή 
’Ισμαήλ, Καράσογλουν, Τουρ· 
μος-Άλή, Καρά-Άπτουλάχ χ.δ. 
Τοΰτο έπετύνχανον· σπείροντες 
ζιζάνια μεταξύ τών συμμοριτών, 
προκαλοΰντες καχυποψίας ' καϊ 
εξωθοϋντες etc τον αμοιβαίου 
έξολοθρεμόν. Τά αθάνατα λε- 
βησανά παληκάρια υπερβαίνουν 
ώς' δρομείς καί σκοπευταί τούς 
μυθικούς τοιούτους, ως πρός τήν

συνέσιν δέ καί τήν μυστικότη
τα, πού Ιχαρακτήριζε τάς ένερ- 
γείας καί άξιομνηιιόνευτον εθνι
κήν δράσιν των, πάντα προη- 
γούμ,ενον. Τούτους χάριν τής 
ιστορίας φέρω τό πρώιον βίς το 
φώ; ιής δημοσιότητας, ϊνα γνω
ρίσουν οί λεβησανομακρηνοίτούς 
μέχρι τοϋδε άγνωστους ήρωάς 
των καί ευλογούν τό δ νομό «ον. 
ΙΙαραλλήλως πρός τούς άνωθι 
ΛΜ..π<ιες τής Λυκίας πρέπει νά 
μνημονεύσω καί τήν "Αμαζόνα 
τοΰ Λεβησίου τήν Μαρίνα Σταυ- 
ριανοΰ, ή οποία μέ τό δπλον ά
νά χεΐρας απαγορευόμενο* αδ- 
στηρώς υπό τής Τουρκική: Κυ· 
βερνήσεως-διέσχιζε τούς δρυ
μούς κοIjCC Λ-
θρου κα) ένήοκε» τό ΈΛυ,ων 
ηιοι-, T.itjov τρόμον βνέπνευβεν, 
αίττε δέν ετοίμων νά τήν ενο
χλήσουν ή συλλάβουν τά κατα
διωκτικά όργανα, τ<> δε θάρρος 
καί τδ πατριωτικήν μένος τους 
κατέστη παροιμιώδες καί σεβα
στόν άνά τήν Λυκίαν είς σημεί
ου πού ή λαΐκτή μούσα χα^αατα- 
τικώτατα τό |ξυμνησεν.

Τό κλείσιμον των 'Εκ
κλησιών καί ή στάσις τών 
διδασκάλων Λεβησίου Μά- 
κρης.

Ανεκδιήγητοι είναι αί ωμό
τητες καί τά μαρτύρια τών Χρι
στιανών τής Ανατολής καί ίδίφ 
Αεβησίου-Μάκρης κατά τό ΙΜΙ. 
Ή. ανώτερα τάξι,ς έψυλακίζετο 
υπό διάφορα προσχήματα, έδο- 
λοφονεΐτο πρός τρομοκράτησιν, 
κατεδιώκετο <δς έλλαδίζουσα. 
Ή κατώτερα εμπούκοταρίζετο, 
διηρπάζετοή περιουσία της,κα- 
τεκλέπτετο, εφονεύετο. Οί Νε- 
ότουρκοι άπέβαλαν πάντα χα 
λινόν. Δέν έπεδίωκον νά δικαι
ολογήσουν τά κατά τών Χρι
στιανών δργιά των· Ένθαρρυ- 
νόμενοι νχο τής καταστάσεις 
τή; Ευρώπης ήρχισαν άνεν προσ
χημάτων νά Εκτοπίζουν τούς 
Χριστιανούς τών παραλίων τής 
Προποντίδος καί Αιγαίου, νά 
φονεύουν, νά απειλούν καί νά 
καταστρατηγούν τάς προνομίας. 
Πρό τοιαύτης καταστάσεως τό 
Πατριαρχεΐον έκήρυξε τήν ’Εκ
κλησίαν ή μάλλον τούς Χριστια
νούς τή; Τουρκίας έν διωγική. 
Οί Χρισστιανοί, καίτοι νπο «- 
πειλήν φοβερωτέρων διώξεων, 
συνεμορφώθησαν με τάς διατα- 
γάς τοΰ Εθνικού των κέντρου. 
“Εκλεισαν Λνευδισταγμών τούς ' 
ναούς καί τά σχολειά των. άνα- 
μένοντες άπό τούς μηνίοντας 
Τούρκους φρικωδέστερα δεινά 
πρό; Αντίποινα.

Καί ή Έφοροδημογερονιία 
σίου-Μάκρης έκλεισε πρό 

τών εξετάσεων τά Σχολεία άρ-
Ιουνίου τοΰ 1914. ΟίΝεό- 

τουρκοι έσπευσαν νά καλέσουν 
τούς διδασκάλους...τών δύο κοι
νοτήτων νά παρουσιασθοϋν πρό 
τοϋ Καϊμακάμη καί τοΰ Στρα
τιωτικού Διοικητοΰ. Ό καϊμα
κάμης ώμίλησεν βίς τούς διδα
σκάλους μβ ύφος δργίλον και 
τούς ήπείλησεν, δτι θά τούς «α- 
ραπέμψη είς τό Στρατοδικείο», 
έάν δέν σπεύσουν νά ανοίξουν 
τά σχολεία καί εξακολουθήσουν 
μαθήματα. “Απαντες οί διδά
σκαλοι ήρνήθησαν νά ΰπακόΐί-,. 
σουν ε’ις τήν διαταγήν τοϋ α
νοίγματος, ύποστηρίζοντες δτι 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Η ΑΠΑ ΜΑΡΙΝΑ
γά?Β»

’Εκ τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγάυ μας ούδεμία 
<8άβη πρός δημόαίευσιν άνακοί- 
υωσις σχετική μέ τάς διεί,αγο - 
ρένας συνομιλίας περί συμφι- 

■ λιώσεως καί συγχωνεύσεως ιών 
ϊυΜβγώι» «Τελμήσσόΰ»" καί 
«Γλαύκοΰ», διότι έπί τής ληφθή- 
βης μόλις τήν 18]7]1958 άπαντή- 
σεως του «Γλαύκου» θά’συνέλθη 

. είδικώς τό Δ.Σ. διά νά λάβη &- 
: πόφασιν. Συνεργάτης τής «Μά* 

κρης» δμως παρακολουθών έκ 
τοϋ πλησίον τάς σχετικός έξε- 
λίξεις έίχε τήν καλωσύνην πρός 
κατατοπισμόν τών Αναγνωστών 
μας νά γράψη τά έξής περί τής 
πορείας τοΰ ζητήματος.

— Όταν τό συνελθόν τήν 30] 
5]58 Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου μας ά- 
πεφάσισε πρός διευκόλυνσιν τής 
μελέτης τοΰ σχεδίου περί συγ- 
χωνεύσεως τών δύο Συλλόγων 
νά άποστείλη έγγράφως τάς ά- 
πόψεις του είς τόν «Γλαύκον», 
συνέταξε τό οχέδιον καί άνέβε- 

τόν Γ. Γραμματέα τοΰ 
Συλλόγου μας κ. Αντώνιον De- 
τράγλου νά παραδώση τοΰτο ίάς 
tcv * Αντιπρόεδρον τοΰ Συλλόγου 
«Γλαύκος» Συμβολαιογράφον μ. 
Βύρωνα Τσακίρην μέ τόν όποιον 
ύπό τήν Ιδιότητα τοΰ νομικοΰ 
πρός νομικόν νά συζητήοη τάς 
λεπτομερείας καί νά παράσχη 
τάς άναγκαίας έπεξηγήσεις. 
Πράγματι τήν 31 Μαΐου 1688 ό 
κ. Άντ. Πετρόγλου κατόπιν 
προσυνενοήσεως έπεσκέφθη τόν 
μ. Βύρωνα Τσακίρην είς τό γρα
φείου του καί είχε μετ’ αύτοϋ 
μακράν φιλικήν συνομιλίαν έπί 
11/ϊ ώραν περίπου έπί τοΰ Ανω
τέρω σχεδίου.— Σημειωθήτώ δ- 
τι τό οχέδιον τοΰτο δέν τό we- 
ρέδωσε Ανυπόγραφου ώς 0ά ή- 
δύνατο υά τό πράξη διότι τήυ 
γυησιότητα καί άκρίβειαυ αύτοϋ 
ήσφαλίζε ή αύτοπρόσωπος πα
ράδοσής του, Αλλά τό συνόδευσε 
καί διό φιλικού έγγράφου τοΰ 
Συλλόγου μας πρός τόν «Γλαΰ- 
κον» δπογεγραμμένου ύπό τοΰ 
Προέδρου καί τοϋ Γραμματέως 
τό όποϊον ήδη έδημοσιεύΟη βΐς 
τήν «Μάκρην». ΙΙέραν τούτου 
ύπό τήν Ιδιότητά του ώς Γ. Γραμ- 
ματέως έβεβαίωσε τήν άκρί- 
βειαν τοΰ περιεχομένου τοΰ σχε
δίου καί διά τής ύπογραφής του 
είς τό τέλος αύτοϋ καίτοι ώς έ- 
τονίσαμε κατόπιν τής αΰτοπρο- 
σώπου μεταβάσεώς του δλα ταΰ- 
τα 04 έπρεπε νά θεωρούνται τυ
πικά καί περιττά.

— Ή καλή διάθεσις καί κατα- 
νόησις τοΰ κ. Β. Τσακίρη < 
ποΐαι έβεβαιώθησαν Από τής 
πρώτης στιγμής μας έδωσαν τήν 
βεβαιότητα δτι έάν τοιαύτη ήγο 
καί ή έκ μέρους τών ύπολοίπων 
μελών τοΰ Δ, JE. τοΰ «Γλαύκου» 
ύποδοχή θά έπρεπε νά ύπολογί- 
ζωμεν βασίμως εις μίαν συνεν- 
νόησιν. Έπεριμέναμε λοιπόν άπό 
ήμέρας εις ήμέραν τήν Απάντη- 
σιν τού «Γλαύκου» ή όποια πε
ριέργως ' δέν ήρχετο καίτοι άπό 
τής παραδόσεως τοΰ σχεδίου μας 
είχε παρέλθει δλόκληρος μήν καί 
ούδέν έγνωρίζαμε περί τής λη- 
φθείαης έκ μέρους τοΰ «Γλαύ
κου» άποφάσεως. Τέλος κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ ’Ι
ουνίου 1958 έπληρρφρρήθημεν 
άπό έγκριτους συμπολίιας &■>» <> 
μ. Άντ. Τζίζης ’ 
τής όδ<ω Ακαί 
φεϊον τι ν #νθ« ·
τής ύπ’αύτιιϋ έχδιδυμένη·: ι»·.η- 
μερίδος «ή φωνή τ«δ Λιβαειοΰ 
καί τ -μ, Μάκρης» πολυσέλιδου 
Απάνι χβί* «ού «Γλαύκου» 
ήμάςδακγΰλογραφομλνην τή1» 
ποιαν καί ;ίπ«δβίκνυεν. Παρ’Λλα 
αύτό αί ϊβδομάδβς iwepveftW» 

ίντησις αύτή δέν wiepi- 
ήρχ«το βΐς χείραβ μας. Διά ά^Ο- 

τοϋ Συλλόγου

όν 
, μάς

ις κ.ίαραφι
πrjeev τηΛ 

Πρόβδρον τοΰ 
Αποστολή τ 
μασθεΐσα Απάντ 
t Πρόεδρον «δ ... 
ςώίου πάντοτβ δτι 84 . _ . 
*πέστ«ιλλ« τήν έπομένηυ «δτη 
Μν ήρχβτο καί παρήρχοϋτόι αί 

, ^Ι*έρβι «ως δτου έδέησβ ’ τήν 18 
Ιουλίου 1958 νά άποστβίλωμβν 

ίς Απβσταλμένον βΐς τό γρα- 
ν τοϋ Προέδρου τοΰ «Γλαύ- 

διά νά κατορθώσωμβν νά 
βωμβν. *Η άπάντη- 

νβγνώσβη «Ις τό «row-

ελθόν τήν ίδιαν έκείνή1* ήμέραν 
Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου μβς. ΑΙ Αντιδράσεις 
βί όποϊαι έδημιουργήθηάαν δύ- 
ναται νά περιγραφοΰν ως έξής ;

If Τά μέλη τούΛΧ w Χυλ- 
Λόγ®·> μας διυϊιωοϋν ύπό τό κρά- 

"■τος μεγάλης -ηανάκτήσεώς διά 
τλ ϊιοοςκαΙ ;άς άστόχους φρά- 
wtic, ωι κιΐμ.νω» τής άπάντή- 
σεώς ‘τόΰΰΔ. Σ. τοΰ «Γλαύκου» 
τό όποιον διέπεται ύπό πνεύ-

Ραρότητος ’ καί ’εύπρεπείας καί 
διίκι «.ύΐί’κ, Αμέσως τήν έντύ- 
πωσιν δτι ο! συντάξαντες αύτό 

Λ«ξ 5νουν τά νύχια τους γιά καυ- 
γα» κατά τό κοινώς λ«γόμενον. 
’Εκφράζουν δέ τήν θλΐψιν των 
διότι ή τοιαύτη συμπεριφορά 
τοΰ Δ.Σ* τοΰ «Γλαύκου» έρχο- 
μένη εις άντίθεσιν μέ τό εΰγενές 

' καί ευπρεπές τοΰ ύφους τοΰ I- 
δικοΰ μας έγγράφου δημιουργεί 
συνθήκας όξύτητος ώστε νά χα- 
θίσταται προβληματική ή συζή - 
τησις τής άντιπροτάσεως τοΰ 
«Γλαύκου».

2) βεωροΰν άνάξιον προσσχής 
καί τουλάχιστον κακόπιστον εΰ- 
ρήμα τοΰ Δ. Σ. τοΰ «Γλάκου» 
δτι έκ παραδρομής δέν είχε τε
θεί χρονολογία έπί τοΰ άποστα- 
λέντος έίς αύτό έγγράφου μας 
ώσάν είς τήν χρονολογίαν τοΰ 
έγγράφου νά έστηρίζετο ή δλη 
ύπόθεσις. Εϊναι δέ φαιδρόν τό 
εΰρημα τοΰτο καί διότι ήτο γνω
στόν δτι ή περί συμφιλιώσεως 

’ συνάντησις τών δύο Δ.Σ. έλα
βε χώραν τήν 23]5]58 τό δέ 
έγγραφον άνέφερεν δτι συνε- 
τάγη έν συνεχείφ τής συναντή- 
σεως αύτής καί διότι παρεδόθη 
εις χεϊρας τοΰ κ. Βύρωνος Τσα
κίρη τήν 31]5]58 ήτοι ήτο προ
φανές δτι συνετάγη έντός toO 
δημέρου, τούτου, δηλαδή άπό 
2φ]58 μέχρι 31J5J58. Ούδε- 
μίαν δέ σημασίαν είχε Από ού- 

: δεμιας πλευράς ή Ακριβής χρο
νολογία τοϋ έγγράφου ώστε τό 
Δ.Σ. τοϋ «Γλαύκου» ί%ιί& Ισχυ
ρίζεται δτι έπιθυμεϊ συμφιλίω- 
σιν νά λαμβάνη μέ κακεντρέ- 
χειαν αύτήν τήν μικρολεπτομέ- 
ρειαν καί νά τήν άναγάγη «Ις 
Ανατολικόν ζήτημα, προτάσσων 
αύτήν καί τής ούσίας τής ύπο- 
θέσεως.

3) θεωροΰν Απολύτως μικρο
πρεπή καί κακόπιστον τήν πα- 
ρατήρησιν τοΰ «Γλάκου» δτι τό 
οχέδιον δέν είχεν έξησφαλι- 
σμένην τήν γνησιότητα διότι 
έφερεν Αντί ε ύ α ν α y ν ώ- 
στου ύπογραφής ■ δυσανΑγνω- 
στον τζίφραν. Σημειοΰν δτι 
πρσκειμένου καί περί δημοσίων 
Ακόμη έγγράφων ούδόλως Απαι
τείται . έν οχέδιον συνημμένον 
εις έπίσημον έγγραφον καί Α- 
ναφερόμενον είς αύτό νά έχη j 
Ιδιαιτέρας «Ασφαλίσεις γνήσιό 
τητός του» καί δτι παρ’ δλον 
τοΰτο ώς έκ περισσοΰ τό ίδικόν 
μας έφερεν τήν ύπογραφήν τοΰ 
Γ. Γραμματέως τοΰ ' Συλλόγου 
μας. Άλλά πέραν τούτου τό 
σχέδιόν μας παρεδόθη . καί Ανε- 
γνώοθη εις τόν Αντιπρόεδρον 
τοϋ «Γλαύκου» καί έδημοσιεύθη 
είς τήν «Μάκρην» β«βαιωββ1οης 
τής γνησιότητάς του τοιουτο
τρόπως δύο φοράς. Αποτελεί 
λοιπόν έκδήλωσιν εύθηνοτάτου 
πνεύματος, ή έπιχβιρηθείσα

ψις Αμφισβητήσεως τής γνη
σιότητας τοϋ σχεδίου αύτοϋ.

4) Ό έπίσης Ισχυρισμός τοΰ 
«Γλαύκου» δτι τό πρός αυτόν 
έγγραφόν μας «Απεστάλη κατά 
τρόπον Ανοίκειον μαρτυροϋντα 
εύγλώττως περί τών διαθέσε
ων μερικών έξ ήμών έναντι αύ- 
τοϋ»εΙναι κατ’ έπιεική χαρακτη- , 

ν ρισμον τούλΑχιστον Αναληθής 
’ δπως άνφτέρω Αναφέρεται διότι 

Αλως Αντιθέ < ιλ /νγραψον 
τοΰτο ποφεδόθη κατά τρόπον 

καί οίκειότατον.
ι iΑντιπρόεδρος ■ 

» κ Βύρων Τσα- 
έσχάτως ύπό .

’* φόγλου άπήντη- 
διά ποιον 

|>η αύτή ή φράσις
8 διά τό γραφέν

’ι·: ·Ζι»«·ίχ·«β ίκ »ff itff etiUog 
δημοαίας Ιέακς—Ρβζή, -τ<ωνβΐ· 
ον, σαντίκ Ιμίγης, μεεμούρ τής 
δβκάτηζ καί τής είσπράξεως των 
φόρων καί τελευταίως είσπράκ- 
τωρ βΐς τήν πατρίδά τοϋ Λεβήσι. 
Ή ΙνοΜς του βά'έήτό μεγαλϋΐί 
ρα, Αν ΙγκαΟίστατό,είς Μάκρην, 
δποο ή Τδρα τής διοικήσέως, τό 
όποιον ίάπέφογε νά πράξη διά τό 
έλώδες κλίμά της. “Εζησε καί 
άπέθανε πτωχός, Αν καί δπηρέ 
τησεν elfcOiaiii-iYtpogel^ipeusi 
άπό τάς δποίας , άλλοι ipipi 
προσ®κόμισαν. .: ■ 1

■ Έτιμήθη άπό τοΟ 1886 μέ δ
λα τά Αξιώματα τής πατρίδος του, 
“Εφορος, δημογέρων, προεστώς 
καί Δήμαρχος άπό τοΟ 1889 — 
<891, μεθ’ δ* έδημάρχησεν δ 
ΙΙαΟλος Σταματιάδης άηό τοϋ 
1891 1893, Καί οί δύο διωρί 
σθησαν ύπό τής Κυβέρνησε ως, 
διότι τότε οί Δήμαρχοι διωρίζον- 
το καί δέν έξελέγοντο. Κατά τά 
τέσσαρα αδτά Ιτη, που ύπήρχεν 
ί θεσμός τών Δημάρχων έγένοντο 
καί οί μεγάλοι Αρτηριακοί δρό
μοι Λεβησίου άπό Χάνι είς ΣτοΟ
μπο, άπό ΣτοΟμπο είς Ξηρά Πε
ριβόλια, άπό Καμάρα είς ΣτοΟ
μπο κα! άπό ΣτοΟμπο είς 'Αγιά 
Παρασκευή.

Έν γίνει ή κοινοτική ζωή τοΟ 
ΓΙασχάλη, διέρρευσεν έν γονιμω- 
τάτη καί πατριωτική Βράσει, τάς 
δέ πρός τήν πατρίδα ύπηρεσίας 
παρεΐχεν άθορύβως καί τέλος I 
πεσε καί έθυσιάσθη δπέρ αύτής. 
ΣυλληφΟβίς έφορος ών Λεβησίου, 
μετά τών Έφοροδημογερόντων 
καί Μουχτάρηξων Λεβησίου— 
Μάκρης ίξ αιτίας μιΑς άτυχοΟς 
έπιστολής' έφυλακίσθη μετά των 
38 Αρχόντων τών Αδελφών Κοι
νοτήτων, δπου δπέστησαν ταπει
νώσεις, ξυλοδαρμούς, βάσανα καί 
Αλλα μαρτύρια μέχρι τοΟ ήρωι 
κοΟ των θανάτου έπελθόντος διά 
κακοπαθειόν καί βραδείας δηλη· 
τηριάσεως ό όποιος θά. τούς κα- 
ταλέξη είς τδν Έσμδν τών Έ 
θνομαρτύρων καί θά έγχαράξη 
τά σεπτά όνόματα δλων, Ανευ δι 
αχρίσεως είς τήν μνήμην τών |ίε 
ναγενεστέρων.

ί 
’ *' ’ (17 ‘ ’Ιου
λίου) τής 'Αγίας Μαρίνης. At 
καμπά,νές ίής μΐύρής'άλλ* ©μορ
φής 80.ησο<ί1ας τοΰ Λειβησίοΰ 
«‘Αγία Μαρίνα» πού βρίσκον
ταν πάνω στό δρόμό πού ώδη- 
γοΰσέ πρός τό Κάτω Σχολειό, 
κτυπόδσαν δυνατά κι’αδιάκο
πα , γιά νά καλέσουν τόν κό · 
σμο νά παρακολούθηση τήν 
θείαν λειτουργία.

Κι’ ό/.ήιάεια 1‘Η Ικκλησοΰλα 
αήτή ή κάτασπρη καί καθαρή 
δέν αργούσε νά γεμίση, γιά ν* 
άναγκάση τό ευλαβέστατο εκ
κλησίασμα (αλήθεια τί εύλάβεια 
τότε καί τί σεβασμό πρός τά 
θεία) νά παραμένη Αγόγγυστα 
στό προαύλιο τής έκκλησούλας 
μέ ανοιχτές πολύχρωμες ομπρέ
λες, γιά νά παρακολούθηση μέ 
θεία κατάνυξι δλα τα Εκκλησια
στικά λόγια τής ήμέρας.

Ποιο κάτω άπό τήν έκκλησιά 
τής ‘Αγίας Μαρίνας έπεξετείνε- 
το εύρΰτατον πεδίον, στό όποιον 
συνήθως διεξήγοντο καί παλαι 
στικοί αγώνες. Ατπό ήταν γε
μάτο μέ οΐ|Μ"·<χ0ες, λεμονατζή- 
δες καί διαφόρους άλλους μι- 
κροπωλητάς.

Μετά τό πέρας της λειτουρ
γίας ο κόσμος έξεχύνετο στό ά- 
πέραντο αύτό πεδίο—πάρκο καί

ή ε.; Τ©3 μ. Μιχ. Β. Σβρίφιηρ

Ινφ ροφοΰσε όίάνένα παγωτό ή,. ; ' 
Ιτρωγε κανένα σιμιτάκι,κουβέν- 
τιαζε καί μέ>τόν δικό τού ή δί
κες του πού 8πΙ τή εύκαιρίφ τής. 
γιορτής άντίκρυζε τήν ήμ,έοβ* 
βκείνην. - ’ · - .

Κι’ έπειτα σιγά.... σιγά.... έ- 
σχηματίζετο ή ούρα τής άναχω
ρήσεως 1! μέ διαφόρους κατευ
θύνσεις:.. άλλοι πρός τήν καμά
ραν, άλλοι πρός τόν λυχτρόν ' 
τοΰ Χατζαυγερινοΰ, άλλοι π( 
τήν κάτω ΙΊαναγιάν κλπ.

Κ*ήταν ώμορψο τό θέαμα. 
Γιατί έβλεπες μορφές αγνές, 
μορφές ροδοκόκκινες άιιό τόν 
καθαρό αέρα τοΰ Λειβησιοϋ 
(’Ελβετίας) ντυμένεςκαθαρά-κα
θαρά μέ σουπάνια, μέ βράκες 
ποΰ καί ποϋ, καί νά κοτευθό- 
νωνται πρός τά σπιτάκια τους, 
ευχαριστημένες, Ικανοποιημένες 
καί ενθουσιασμένες γιατί έπετέ- 
λεσαν τά χριστιανικά καί θμη-* 
σκευτικά καθήκΛτά τους.

ΚΓ δταν χωρίζονταν at διά- 
ιροοες παρέες ακόυες : Χρόνια 
πολλά ! ! καί τοϋ χρόνου ! ! κΓ 
έσβυναν at ευχές σιγά - σιγά... 
γιά νά ξαναρχίσουν τοϋ Προ
φήτη Ήλία ή τοΰ 'Αγίου Παν- 
τελεήμονος.

MIX. Β. ΣΑΡΑΦΗΣ
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Η Ά lscp<‘? Ιαχϋρισμός τοΰ
Γλαύκου 8τι δήθεν τής άποστο-

λής τοΟ ίγγράφου μας προηγή- 
0η πομπώδης διαφήμισις αύτοΟ 

I διαψβύδεται ίκ τών πραγμάτων 
διότι ήμβΐς διαφήμησιν τών πβ- 
ρΐ συμφιλιώσβως διαβέσεών μας 
δέν έκάμαμε πμτέ διότι τάς δια
θέσεις αύτάς τάς άποδεικνύομεν 
έμπράκτως. ’Εάν ήθέλαμε νά κά· 
μωμεν διαιρήμισιν 0ά τό Αδημο- 
σιεύαμε Αμέσως είς τήν «ΜΑ· 
ΚΡΗΝ τοΰ ’Ιουνίου ένώ ήμεΐς 
άντιθέτως μόνον άφοϋ ή «Φω
νή τοΰ Λφισίου καί τής Μά
κρης» ίδημοσίευσε σχετικώς ή- 
ναγκάσΟημεν νά γράψωμεν έπΐ 

ντοϋ βέμβτος.ω ν ■ ή :
τ> ■ Έέ δλων ι·ων Ανωτέρω 

"’"άλλά κ«ι “πολλών μικροχαρων 
καί μή εύπρεπών παρατηρήσεων 
καί ύπαινιγμών τούς όποίους 

' περιέχει τό ίγγραφον τοΰ Γλαύ
κου δημιουργεϊται ή ίντύπωσις 

τής πρώτης στιγμής δτι μέ 
ιύτην νοοτροπίαν καί συμ

περιφοράν έκ μέρους τών έκ- 
ποοσώπων τοΰ Γλαύκου είναι 
Αδύνατον νά ίπέλθη συνβννόη-

■ |i7* ΤΑ Δ,Ζ. τοΰ Συλλόγου μας 
<?>< πληροφορούμενα ίμεινεν κα-

Ιηκτον πρό αύτής τής έξελί- 
ξεως '’τής' καταστάσεως. ’Επι
φυλάσσεται νά λάβη τήν άπό· 
φασίν του κατόπιν ώρΙμου σκέ- 

' ψεως. Πλήν δμως είναι άπολύ. 
τως ίξηκριβωμένον δτι τά μέ
λη τοΰ Δ. Σ. είναι πλήρη άγα-

' · / , _ —

(Συνέχεια ΐκ τής 3ης ΣεΜ&ς) 
εκτελοΰν διαταγήν τοϋ Πατρι
αρχείου των, είς τήν δικαιοδο
σίαν τοΰ οποίου υπάγονται τά 
σχολεία. 'Ο καϊμακάμης συνέ
στησε τό άνοιγμα, ϊν« μη εύ- 
ρεήή είς τήν λυπηράν θέσιν νά 
τιμωρήση τούς διδασκάλους, ώ; 
εξερεθίζοντας τόν λαόν και κι- 
νοΰντας αυτόν εί,ς έπανάστασιν. 
Οί διδάσκαλοι ύπεστήριξαν τό 
φιλόνομόν των, συμμορφούμε- 
νοι πρός τούς νόμους τοΰ Κρά 
τους καί τά άπ’ αιώνων προνό* 
Iιια, τά οποία εύδοκίρ: Σουλτά
νων έχορηγήθησαν. Άφοϋ άπέ- 
τυχε τό πείραμα τοΰ ανοίγματος 
κατέφυγαν :είς άλλο. Έζήτησαν 
από τούς -διδασκάλους νά ΰπο- 
βάλλουν τά διπλώματα των etc 
τήν Τουρκικήν Έπιθεώρησιν

| τής Έχπβιδεύσεοϊς πρός έπικΰ- 
I ρωσιν καί ίγ^υΛ,ν, διότι έν άρ- 
νήσει θά στρατευίίοϋν ως μή ά· 
νε,γνωρισμένοι διδάσκαλοι. Είς 
τό σημεϊον αύτό έλιποψΰχησαν 
οί διδάσκαλοι καί παρέδωκαν 
πτυχία των πρός θεώρησιν, ή 
καλύιερα δέν άνεμέτρησαν τάς 
συνεπείας τοΰ λάθους των.

Μόνον ό Σ«β. Πασχαλίδης, 
Αύν. Πανηγύρης καί Άναστ. 
Παπαδημητρίου προετίμησαν νά 
οτρατευθοϋν παρά νά συνεργή
σουν εις τήν καταπάτησιν των 
προνομίων, δι’ ών έξηρτώντο 
κοί έλάμβανον άδειας Ιξασκή- 
σεως τοΰ επαγγέλματος και διο
ρισμούς άπό τούς Μητροπολί- 
τας και οΰχ'ι άπό τούς Τούρ 
κους ’Επιθεωρητής τών Σχο
λείων. (’Ακολουθεί)

ΤΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
. ' ΔΙΟΡΓΔΝΟΝΕΙ

δύο άπογευματινάς έκδρομάς MAN
είς θαλάσσιος άκτάς

< . 1η '
τήν Τετάρτην 6ην Αύγούστου 1958 άπόγευμα 
διά Σχοινιά—Μαραθώνος μέ στάθμευσιν είς

Νέαν Μάκρην " , λ
2α

τήν Τετάρτην 20ήν Αύγούστου 1958 τό άπό- ■ 
γεύμα διά Κινέττα καί Πεγάλο Πεϋκο.

Δι* άμφοτέρας :
"Ωρα άναχωρήσεως: 3.30' μ.μ. έμπροσθεν 
τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου. ’Επιστροφή 10.30 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου μετ’ έπιστροφής: 25 δραχ.
Δηλώσεις μέχρι τής προηγουμένης Δευτέ
ρας βΐς τούς κ. κ. Αύγερινόν Κώτσογλου 
Πανεπιστημίου 44, τηλέφ. 617.50 Μιχαήλ 
Τσίλλερ Θεμιστοκλέους 39 τηλ. 615 257 καί 
Αδαμάντιον Σκυφτόν Καλοκαιρινού 64 ,Δρα- 

πετσώνα, τηλ. 463.176.
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4. To νησί τοΰ ‘Αγ. Νικο
λάου καί ή Κεραμειά.

'Βγαίνοντας άηό τό ΒαΊ οτρέ- 
φομε δυτικά' μπροστά μας οε 
άίίόστοσι μιοής δρος ξτ,αροββλ- 
λει. σάν «ί/ώρια ύαλάσοια. χε
λώνα τό ν η σ ι τ ο ΰ 'Α γ. Ν ι-, 
κ ολάου' άπό τήν απέναντι 
ςηοά δέν απέχει περιοοότερο 
Ληο ένα μίλι. Στήν άταιολική 
και βορειοανατολική α«ρη του 
πέφτει Απότομα στή θάλασσα, 
«ιόν κάποιο μαχαίρι νά τοΰ α· 
φαίβίση τό πίοω μέρος μέ ν,ά 
θετή τομή- οί άλλες γύρω άκρο 
γιαλιές του, βραχώδεις δέν είναι 
κατάλληλες γιά νά Αράξωμε. Μό
νο στά βορειοδυτικά βρίοκουμε 
κάποιο μικρό ανάβαθο μ.έ( ος που 
μας επιτρέπει νά ρίξωμετήν άγ
κυρα καί νά βγούμε εϊω.

‘Ο ήλιος γέρνει τώρα πρός τή ।

νωμε πριν μας πάρη τό σκοτά 
δι Ανάγκη νά γνωρίοωμε τό κά- 
•ft® τί. Ρίχνομε ματιά απέναντι 
στά νοτιοδυτικά· μιά Αμμουδερή

γι’' ανιο κο|: ή ’Εκκλησία των 
άφιερβίΡ , , <w% .»»,,>» ί" τωή 
ναυτιλλομέτων.

Καί τώρα έρημο καί Ακατοί
κητο δεχόταν ψαράδες έμασι 
τεχνας που στά νερά τους άφθο 

ιιονσαν τά νοοτιμώτατα εκείνα 
ψάρια, οί σκάροι, πού τούς δο
κίμασε καί δ γραφών.

> Δέν έχομε άλλο νά Ασχολη
θούμε* μας πήρε ή νύχτα. Θέ 
λοντας και μή θά συνεχίτωμε 
τήν περιήγησή μας τό πρωί.

ΕΙνοι πανσέληνος* τό φεγγά
ρι ολόγιομο μας φωτίζει με w 
γλυκό του φώς, ?ν ώ ή θάλαο- 
οα λαμποκοπά οπό ιΐς μοςμα· 
ρόγες πού οχημαι ίζονιαι οτήν 
έπιηάνειά της* εύτυχώς οί άν
θρωποι δέν μποροίν ιά κατα- 
στρέψουν ή νά βλάψουν to πα
ραμικρόν Από δοο δτΑαοιν ή 

δύση’ δέν έχομε καιρό νά χά- | φύσις καί πού βρίσκονται έξω 
' τής δικαιοδοοίος τους" ή κατα
στρεπτική μανία τους ξεοπα μό
νον σέ οιι αυτοί κ,ατάρβωσαν 
νά δημιουργήσουν καί οέ ο,τι τσι έπεφτε 
iweoeei ,,.να.,,φΑά®φ<ό βέβηλο, χέν. .χαράς.· ,τβα 
ρι τους" και μέ τέτοιες σκέψεις 
καί συζητήσεις μάς πήρε ό ύ
πνος ελαφρός και μέ όνειρα 
γλυκά.

έκταση και βάθος, ί,ν ώ πιο πά
να τα βουνά δασωμένα τήν προσ 
■teraiiow άπό τή μανία τοΰ Βο
ριά, καί αντίθετα .ή ϋάΐ,ααοα
άπό τά Νότια τή χαϊδεύει μέ ε
λαφρό κυμάτισμά.

Είναι ή Κεραμειά, πού ή αμ
μουδιά της ήταν καταφύγιο των 
πασχόντων άπό ρευματισμούς 
γιά χρήσι άμμολούτρων.

‘Η Κεραμειά! Ποιος ξαί- 
ρει γιατί ονομάστηκε έτσι; Μή
πως άπό τό κεραμίδι χρώμα τής 
άμμου της ; Μήπως οί κάτοικοι 
τοΰ νησιοϋ εκεί έφτιαχναν κε
ραμίδια ; Δέν μπορούμε νά ξαί- 
ρωμε, ούτε καί έχομε καιρό νά 
χάνοιμε. Προχωρούμε μέσα στδ 
νησί' μιά ώρα μάς (Ιρκεϊ νά τό 
περιεργασθοΰμε και'νά δοϋμε 
δ,τι σώζεται απάνω του. Βρί 
σκομε Αμέσως ερείπια σπιτιών 
λιθόκτιστων καί στή μέση τοΰ 
νησιοϋ γκρεμισμένη εκκλησία* 
δυστυχώς ούτε επιγραφή καμ- 
ιιιά, ούτε ζωγραφιά νά μας δια· 
φωτίση· άσφαλώς όμως θά ή
ταν στό όνομα τοϋ *Άγ. Νικο
λάου καί απ’ αυτόν πήρε χδ· ο· 
νομ,α χαΐ τδ νησί. ΙΙαραπέρα τό 
ίδιο’ χαλάσματα και δεξαμενές 
χον μάζευαν τό νερό γιά τίς α
νάγκες τών κατοίκων, άφοΰ άλ
λο νερό δέν υπήρχε. Τό νησί 
δέν θά είχε περισσότερα άπό 
80 — 100 σπίτια. Τί άπέγιναν οί 
κάτοικοι ; Σέ τί ήσχολοϋντο; 
Μήπως πειραται τούς αιχμαλώ
τισαν καί τούς πούλησαν στά 
ΟΜλαβοηάζαρα ; "Η μήπως φεύ
γοντας τούς κινδύνους τών πει
ρατών μεταναστέυσαν στδ έξω 
τερικό ; Στοιχεία δέν υπάρχουν, 
ούτε γνωρίζομεν αν ήσχολήθηκε 
ποτέ αρχαιολόγος ή βυζαντινο- 
Ιόγος ή ιστορικός μέ τό ζήτημα 
αυτό* τό μόνο πού μπορεί νά 
θεωρηθή βέβαιον είναι δτι οί 
κάτοικοι θά ήσαν ναυτικοί καί

5. Σάν π«ριστερεώνας. Ξη
μερώνει. Ή ούρα τής ξηρας δρο- 
σίζει τά πρόσωπά μας καί οϊ εύ 
ωδιέο πού φέρνει μάς κεντοΰν 
ίήν όσφρηση καί rifteld μας α
νοίγουμε τά μάτια’ ή πρόσκληση 
τοϋ καπετάνιου μδς αναγκάζει 
νά σηκοιίίοΰμε καί νά μπούμε 
στο πλοίο' σέ λίγο ή μηχανή 
μάς απομακρύνει* άφίνομε πίσω 
τδ νησί, gvoft τό μάτι μας άχόρ- 
ταγό βλέπει πότε κατά τήν Ανοι
χτή θάλασσα, πότε κατά τήν 
πλοιίσια σέ ποάσινο ληριί.

Σέ λί νη (ίίρα τό τιοόνι γυρί 
ζι·ι και μας φέρνει στή δυτική 
πλευρά τής μικρής μας χρρσονή- 
σου- ταξιδεύοντας παράλληλα 
στήν ακρογιαλιά Αντικρύζομε στο 
βάΰως τοΰ ορίζοντα τά βουνά 
τή; Ρόδου, πού ελευΌρφιη τώρα 
Απολαμβάνει τις θωπείες τήζ γα
λανόλευκης.

κο, τούς ρεμβασμούς, ,μ,μς 
ιιδς αποσπά μιά Ιδιαίτερη tvln- 
διά τδ αγέρι Ιλαφοό καί δρο. 
σερό μδς φέρνει ιϊπό τήν ξηρά’ 
στρέφομε κατά κεΐ τα μάτια* ή 
πλαγιά τοϋ βουνοϋ μάς Ιξηγεΐ 
τήν προέλευση τής ευωδίας* ·/.«- 
ύο-ς δέν απέχομε πολύ άπό τήν 
ξηρά, διακρίνομε πυκνή φυτεία 
από δάφνεσ ανθισμένες καί μυρ
τιές, στις όποιες παραχώρησαν 
τή Άέση τά πεϋχα καί τά πουρ
νάρια. "Αχόρταγα τά μάτια μας 
περιεργάζονται το τοπίον καί 
προχωρούν πρός τά πάνω γιά 
νά φθάσουν ώς τήν κορφή τοϋ 
βουνού. Καί τώρα Ικεϊ ψηλά 
διακρίνομε κάτι σάν σπιτάκι μέ
σα στήν κουφάλα τοΰ βράχου1 
άσπρο πού ξεθώριασε απεριποί
ητο άπό τό χρόνο* παίρνομε τό 
τηλεσκόπιο. *Ώ ί σκιρτά ή καρ-

ΒΒΙΙΙίίΙίΙΙ

Μπροστά στά τρία Καβάκια τδ 1953
ρωΐ'ε οια 

έν θά γίνη 
ιήγορα κα-

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

δί(| μας κι’ άναγαίάζει, ή ψυ 
χή μας.— «Ε ί ν α Ή φωνή 
fciwu πού χειρίζΙι τό τηλε
σκόπιο, τρεμουλιώ. Θαρρείς 
κάποιος κόμπος ο|άτηοεσνό 
λαρύγγι του. «Είαι...» και 
οτοματα. Οϊ αλΜάγοινιοίν, 
«Πές μος επί τέ5|ς· τί βλέ
πεις ;» «Είναι.,. Εΐβ τά Εύ
κολο». “Ο/οι ιώοάάνομε τό 
σταυρό μος* μέ τή ψάν παίρ- 
ιομε τό τηλεσκόπίο"| ! τό μο
ναστήρι' σάν περισ^εώνας έ
ρημος και απΕριπρτίς φαίνε
ται δίχως ποράθυροΛί πόρτες 

{με τοίχους χορταρίάσφους.Νά! 
τόΚατοφύγ ψή μβή εκείνη 
βεραντοτλα ποΰ ’’μ" ία παρα- 
ύνςάκι όυγιιοινωΛΰς μέ τό μο
ναστήρι.· πόσες ijoff αντβαί 
νομέ μ’ αΰιή στά ,φδικά μας 
χρόνια καί ρίχναμε / παπούτσι 
μαε στον αΛοκάτο.) |ώο για νά 
δούμε αν θά ζήοωμίή θά πε- 
θάτωμε* παιδικά πίχνίδια καί 
διασκέδαση· και δταίτό παπού 

μπρούμητα σιωπή, 
κοπή τής ζωής- μά 
δ,τι ίΗλει ή τύχτι" 
τεβαίναμε στδν κήή, παίρναμε

, τό παπούτσι, και τόξαναρίχνα- 
με* κι’ αύτό γινότα ώσπου νά 
επιτύχουμε τό καλόΐποτέλεσμα. 
Ό ! καί νά εϊχαμε(αΙ τώρα έ 
κείνη τή ζωηρότητί, τήν ευκι
νησία καί τήν παιδίιή διάθεση. 
Γιατί τάχα νά μή περνούσε δ 
άνθρωπος δλα τά χβνια τήι ζω 
ής του μέ τέτιες φνάμεις καί 
χαρούμενη διάθεση’ ί ζ'

Μέ τό τηλεσκόπιι στό χέρι α
χόρταγα κυτάμε πάτο κάτω, δε
ξιά καί άριστερά. "Ορθιοι οί τοΐ 
χοι τών δωματίων ήύ ήσαν κά
τω χαμηλά- εξω απ’αύτά πόσες 
φορές —μεγάλη Σιρακοστή,— 
άψ’ ού κάναμε λειτουργία μέ τόν 
Παπά-Γρηγόρη, σηώσαμε τρα
πέζι έχοντας συνδιίτΰμόνα τον 
καλόγερο, τόν Πάτέρ Διονύσιο, 
πού μας φίλευε κορφές άπό τις 
κοννισιές πού καλλ;ίργοϋσε στά 
μικρά κηπάκια. J

Τό μάτι αναζητδ καί βρίσκει 
ΜΓ ιούς σταλακτϊτες--τάβυ- 
ζάνεια — πού σίγουρα θά εξα 
κολουθοϋν καί τώρα νά στάζουν 
το κρυσταλλένιο Ικεϊνο νεριι πού 
πίναμε στις εκδρομές μας" αμε
τάβλητοι καί οί σταλακτΐται, 
γιατί είναι έργα τής φύσεως 
καί δχι τών ανθρώπων. ’Έργα 
πού δέν μπορούσε νά καταστρέ- 
ψη δ άνθρωπος άφ’ ενός γιατί 
βρίσκονται ττολν ψηλά, δπου Α
δύνατον νά τούς φθάση καί α
κόμη δεν θά είχε τίποτε νά ώ 
φεληθή.

Άπό τήν έκσταση καί τις ευ
χάριστες αυτές αναμνήσεις μάς 
αποσπά τί) πλοίο, πού προχω
ρώντας μδς αποστερεί τή θέα 
καί πηγαίνει δλο καί πιο πέρα, 
ώσπου στρέφεται ανατολικά καί 

τή» »sl/fc

Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΚΑΙ Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ

ΤοΟ έκλεκτοΟ ανγγραφέως κ. ΝΙΚΟΥ Ε. ΜΗΛΙΩΡΗ

Οί Μακρηνοί, είχαν πραγμα
τικά, δσο λίγοι άπό μάς τούς άλ
λους πρόσφυγες τήν καλή τύχη 
καί τήν ούσιαστική παρηγοριά 
νά Αποκτήσουν καινούρια πατρί 
δα, που δέν τής δώσανε μονάχα 
τδ δνομα τής παλιάς τους, άλλά 
άπό τούς Ιδιους τούς έαυταΰς των 
καί τό βασικό καί άρκετά ευά
ριθμο πυρήνα τής συνθέσεώς της. 
’Έτσι διατηρείται ή παράδοση 
καί ζωογονείται ή ιστορική διάρ 
κεια. Διαθέσανε μιά πρώιη φύ 
τρα άπό τόν παλιό κορμό πού 
χΓ αύτός κατέπεσε σύρριζα τότε 
κατά tig τρομερή έκείνη θύελλα 
τοΟ 19Μ?, δταΐ Αφανίστηκε όλο- 
κληρωτικά δ Μικρασιατικός. ‘Ελ
ληνισμός, μέ τήν τρισχιλιόχρονη 
ιστορία του. Χάθηκε κι’ ή Μά 
κρη τής Λυκίας, ένα κομμάτι ά- 
ξιόλογο πολύ κΓ αύτή άπό τδν 
έλληνικό μικρασιατικό θρύλο. Μιά 
φύτρα {λοιπόν άπδ τδν άρχαίο 
κορμό της, θαλερή καί ζωτική καί 
γόνιμη, μεταφυτεύτηκε κα! ρίζω 
σε 15® στις άνατολικές υπώρειες 
τής Πεντέλης κοντά στις Ακρο
γιαλιές τοΟ δρμου τοΰ Μαραθώ 
να. Μαραθώνας! ένα δνομα κΓ 
έτσι μονάχο λεγόμενο, άλήθεια 
πόσο περιεκτικά βαραίνει σέ έλ- 
ληνικότητα καί σέ έλληνική iv- 
δρ®ία. Τά παλιά τά άπό έκεΐ καί 
τά παλιά τά άπό ίδ® καί τά πο
λύ παλιά καί τά μεσαιωνικά καί 

τά νεώτερα τών χρόνων τής τουρ
κοκρατίας— πάνω άπό τή Νέα 
Μάκρη σώζεται ή- ένδιαφέρουαα 
Μονή τής Ξυλοκέριζας, τοΟ πε
ρίφημου Άνανδρομάρη, ή Μονή 
τοΟ Γεννεσίου τής Θεοτόκου ή. 
τής Αγίας Παρασκευής, δπως 
είναι περισσότερο γνωστή σήμε
ρα—δένονται Ιτσι δλα μέ τά ση
μερινά, μέ δσα έμεΐς ζοΰμε χαΐ 
έμεΐς αισθανόμαστε, δένονται δ
λα σ’ ένα ποικιλόμορφο «Ι πο
λυδύναμο σύμπλεγμα. .

Άλλά δέν είναι μονάχα τά ί-. 
στορικά αύτά στοιχεία ποΐ» άνα- 
δίδουν μιά βέβαιη καί εδρύτερα 
διαχεομένη πιά, γοητεία τής Νέας 
Μάκρης. Υπάρχουν καί τά άλλα 
στοιχεία, Ισως τά πώ έντυπωσια- 
κά, τά άμεσώτερης έπιδράσεως 
σΐΐς αισθήσεις μας, μιας έπιδρά- 
σεως έξαιρετικά εύάρεστης στόν 
ψυχισμό μας. Τά στοιχεία τοΟ 
τοπίου της, τοΟ φυσικού της πε
ριβάλλοντος.

Στά δυτικά τήν Αγκαλιάζει ή 
Πεντέλη σ’ ένα ρωμαλέο καί θελ
κτικό συγχρόνως Αγκάλιασμα. Ή 
Πεντέλη δέν είναι έδώ β κώνος 
πού άντικρύζουμε άπό τήν Αθή
να. Έδώ τή βλέπουμε αά μιά πε
ρίπλοκη σωστή βουνοσειρά. Κορ
φές άλλες δψηλίς καί άλλες χα
μηλές, μαστοί ΑλλοΟ Απλοί καί 
ΑλλοΟ διπλοί, Αλλ« 8«μνόφ«Μ 

(Συνέχεια ·ί{ τήν 2αν ο»λ(δ«)
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Ό έκλεκτός συμπολίτης μάς κ, 
Βασίλειος Σταματουλας και ή έν 
Πειραιεΐ δίς Σοφία ΤασΟοπούλου 
Εδωσαν άμοιβαίαν ύττόσχεσιν γά- 
μου, Τούς εύχόμέβα ταχεΐαν τήν 
στέψιν,
Ό ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΟΝ '·

*Η έκλεκτή ρυμπολϊτις μας δίς 
ΕΙρήνη Γεώργ.' ΣτάμίΑοιΑα κατό
πιν εύδοκίμου. 4έτο0ς φοιτήσεως 
Ελαβε το πτυχίον τής νηπιαγωγοί). 
Τήν συγχαίρομεν θερμότατα.
- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ' ΌΊ '

Έπΐ τη σύμπληρώσει τετραετίας 
άπό τοΰ θανάτου του άγαπημέ- 
vou μας πατρός καί συζύγου

ΛΟΥ·ΤΖΪΧ - NIZA.WAOT 
τελοΰμεν τήν Κυριακήν Ιηην Σε
πτεμβρίου 1958 είς τόν ιερόν ναόν 
Άναλήψεως Νεκροταφείου Νί
καιας, μνημόσυνον υπέρ άναπαό- 
σεως τής ψυχής αύτοΰ.

"Η σύζυγος Πελαγία Νιζαμίδου 
τά τέκνα Μαρία καί Κωνσταντί- 
νος Σέργης.
- ΕΟΡΤΑΙ .

Είς τούς έορτάζοντας έν Άθή- 
ναις φίλους καί συμπολίτας μας 
κ.κ.Σταύρον Βλαχογιάννην, Σταύ
ρον Βαμβακαν, Σταύρον Κώτσην, 
Σταύρον Πολίτην εύχόμεθα χρόνια 
πολλά.■

— Είς τούς έορτάζοντας έν Πει- 
ραιεΐ φίλους teal συμπολίτας μας 
κ.κ. Σταύρον Βασιλείου, Σταύρον 
Προδρομίδην, Σταύρον Πανηγύ- 
ρην, Σταύρον Παπαϊωάννου καί 
Σταύρον Χατζησταυριαν εύχόμε
θα παν ποθητόν.

Η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
Κ AI Η Γ ο Η Τ ε * ft ΤΗΣ

(Συνέχεια έκ. τής 1ης Σελ.) 
καί άλλοι" ιτευκόφοτοι κι’ άλλοι 
βραχώδεις· πιό μέσα μιά ράχη 
καταπράσινη καί έκτεταμένη καί 
α.τδ βάθος,· πίαώ-άκό Μα -αότά 
ο! οάχμ,ές δύο τριών καί μακρύ 
νών «άπως κώνων νά έξέχουνε. 
Τό άπόγειφα, Stay πέφτει β ·η)ιος 
καί οΕ Ισκιοι τών δγκων μεγαλώ ■ 
γιον καί τά διάφορα έπίπεδαφω
τίζονται έντόνως διαφορετικά, δ
λα αύτά τά τμήματα τής Πεντέ
λης δείχνονται μέ τίς μεταξύ των 
άποστάσεις καί σά σχηματισμέ 
να τδ καθένα &πα άλλοιώτικη 5- 
λη. Οί μακρυνοί μάλιστα κώνοι 
παίρνουνε μιάν δψη όμολογοομέ- 
νως κρυστάλλινη, φανταστική, 
Τδ σύνολο δέ, αύτήν τήν ώραν 
τή μοναδική στά χρόνο τής Νέας 
Μάκρης, γι’ αδτδ τδ καταπλη
κτικό πάιχνίδισμα τών άκτίνων 
τσύ δυοντος " ήλιου, πού φαίνον 
•ται σα νά διαλύουν τήν Ολη, συγ
κροτεί μιά σύνθεση δνειρώδη χω
ρίς δπερβολή. Κι’ άνάμεσα τώρα 
■στίς ύπώρειες τού βουνού καί στή 
θάλασσα, δ στενός κάμπος μέ τά 
σπίτια τού χωριού, τά πεύκα, τίς 
■ίλώς, τ5 άμπέλία, τά περιβόλια 

•—λαχανόκηπους καί άνθόκηπους 
—τά κυπαρισσία, τά έξοχίκά σπί
τια, τίς δάίτοίς' τίς διίσπαρτες 
τών πάραθερίδίτών καί πρδς τδ 
μέρος τής θάλασσας Τίς κουκου 
ναριές, πού δψώνόυν άριστοκρα- 
τικά τήν πυκνή τούφα τού πρά 
σινου βελούδινου'φυλλώματός των 
•σ’ ένα γαλάζιο φόντο ' κυματοει
δές καί μέ διαρκή έναλλαγή άπο- 
χρώσεων. '' -

Κι’ ύστερα οί νύχτες of άστρο - 
φωτιστές καί οί φεγγαροφώτιστες, 
■Οί νύχτες μ.Ι' τδ φεγγάρι μάλι
στα. Μοναδικές ώρες κι’ «δτές 

• στό χρόνο ' τής -Βω Μάκρης. Τά 
άντικείμενα, δένδρα, σπίτια, βου
νά, xupwlixtai δείχνονται έξα 
ΰλωμένα, δίνουν τή λεπτότατη 
αίσθηση μιβς σπάνιας άρχοντιάς.

■ Κυριαρχούνε 151 καί πάλιν στό 
τοπεϊο μέ τήν'εύγενικότερη, αδ- 

■τήν τήν ώρα έπιβλητικότητά τους,

— Είς τούς έν έπαρχίαις συμ
πολίτας μας κ.κ. Σταύρον Πα- 
πούλιαν είς "Αμφισσαν, Σταύρον 
Άρχαχγελίδην είς Ίεράπετραν, 
Σταύρον Κουφογιαννάκην είς Κλα- 
δησοόν —Μετόχι Χανιών — Σταύ
ρον Πασβάγκαν είς Νέαν Μάκρην, 
εΰχόμεθα χρόνια πολλά.
- ΝΕΟΣ .ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• Ό νέος έκ Μάκρης φέρελπις Ε
πιστήμων Μεταλλειολόγσς—· Χημι
κός κ. Γεώργιος Β. Πάνου.

Μέ άνέκφραστον χαράν καί κα
μάρι έπληρρψορήθημεν τάς Επιτυ
χείς πτυχιακός Εξετάσεις μέ τόν 
Επίζηλον βαθμόν άριστα Λοΰ φε· 
ρέλπιδος κ. Γεωργίου Βί Πάνου 
ώς Μεταλλειολόγου — Χημικού είς 
τό Πολυτεχνεϊον Βρυξελλών. Ή 
Εξαιρετική αύτή έπιτυχία δικαί
ως άπέάϊΐασε τούς θερμούς έπάΐ- 
νους καί προσδοκίας διά τήν Α
ξίαν καί τό εύοίωνον μέλλον τοΰ 
φερέλπιδος έπιστήμονος τδν κα
θηγητών τοϋ Πολυτεχνείου, τό ό- 
ποιον διά τήν άρπωτώτην κατάρ- 
τισιν τοΌ Γ. Πάνου καί τήν προώ- 
θηοιν αύτοΰ είς τάς ’ άνωτάτας 
βαθμίδας τής Επιστήμης, προσέ- 
λαβεν αυτόν ’Επιμελητήν είς τόν 
κλάδον τής ειδικότητάς του.

Άποτείνοντες είς τόν Γεωργόν 
τά θερμά συγχαρητήριά μας διά 
τάς άρίστας σπουδής καί τόν διο
ρισμόν του είς τό Πολυτεχνεϊον 
Βρυξελλών . ώς Έπιμελητοΰ τής 
Μεταλλειολογίας,συγχαίρομεν καϊ 
τούς γονείς διά τοιοΰτον υιόν καί 
εϋχόμββα νά δικαιωθούν οί πόθοι 
καϊ τά όνειρα τοΰ καμαρωμένου 
Γεωργού καί αί έπ’ αύτόΥ χρή- 
σταί Ελπίδες δλων μας.

Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ' 

λυγερές καί ύψηλόκορμες οί κου
κουναριές. Ένώ άκούεται μελωδι
κή καί σοβαρή ύπόκρούση, δ πλα- 
ταγισμάς τού κύματος καί πλατύς 
ξανοίγεται καί άοκρ«ποβολ« «ά 
νω στή θάλασσα ώ; πέρα, στά 
δριά της, δ «δρόμος τού θεού».

Είναι αύτές οί στιγμές πού 
πραγματικά ξεχνιέται δ άνθρω
πος' που δέν αισθάνεται δηλ. τιν 
έαυτό του άτομική, κλειστή, πε
ριορισμένη ύπαρξη, άλλα Ινα μό
ριο μέσα στό καταπληκτικό θαύ 
μα τού κόσμου’ πού νοιώθει άλη 
βινά τήν δπαρξή τού νά δένεται 
άρρηκτα καί άπό δλες τις μεριές 
μέ. τό 'Έν τού παντός.

Βέβαια κι’ άλλοι τόποι δπάρ- 
χουν, που μέ τό φυσικό τους πε
ρίγυρο καί μάλιστα βρισμένες τέ
τοιες στιγμές, μπορούν νά δώ
σουν στδν άνθρωπο τή δύναμη 
καί τήν άγαλλίαση μιας Ιςίρσε- 
ως. Πάντως ένας άπό τούς τό
πους αυτούς, μ’ αύτήν τήν κά
πως προνομιακή χάρη, είναι καί 
ή ^ζ°χή τήί Νέας Μάκρης κατά 
τίς νύχτες τίς φεγγαροφώτιστες. 
Ν. Μάκρη Αύγουστος 1958

ΝΙΚΟΣ Ε. ΜΗΛ1ΩΡΗΣ
B_MW η
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1ΙΒ0Ι - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Διά . τά σίδερά σας μπετόν καί 
γενικώς τάς σιδηράς κατασκευάς 
άπευθύνεσθε είς τά κατάστημα 

τοϋ συμπολίτου μας μ.

: ΑΡΓΪΡΙΟΪ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑ
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ιμμάς διά τόν ά- 
χ πατριώτην μας 
τώνιον Ααζαρί- 
τα ’ όλόθερμα υ- 
I καί εξυπήρετή- 
ρόπως τούς πα- 

φΰσις αγαθή, 
Ιμέ άρετάς, τιμώ-

:δν πολύτιμον αν-

' ‘ΑντώνιέΑν£ρ. Λ,αζβρί- 
δης (1854-^22). — Θά ήτο 
παράλέιψις,Ιν δέν άφιερώνα- 
μεν δλίγας ' ’
ριστον καθ’ 
Αείμνηστον ' 
δην^ έργασ 
πέρ πατρίδ 
σαν τα ποικι 
τριώτας.
περικοσμημέ1
σας αυτόν ήαγθρι»πον χρη
στόν καΙ ποΛν'σεβαστόν, *Έ-, 
χαρακτήριζοί
δρα δξύνοιαμοιμότης, βαθεϊα 
κρίσις, στωβία καί παρρησία 
γνώμης άξι,ήλευτος, Άφοϋ β- 
τελείωσε τάίολεΐα τής πατρί
δος του, διφθεις παρά τοΰ α
ειμνήστου |υσαίου και τήν 
Τουρκικήν,ίατήλθεν εις Μά 
κρην καί έρόθη εις τό μικρε
μπόρων, f παραμελήσας έν 
ταυτφ xaljv πλήρη έκμάθησιν 
τής Τουρκής, τοϋ κυριωτέρου 
μέσου τής ρχής του προς άνο
δον. Ένυι^ΰθη τήν δευτερώ- 
τοκον θυγίέρα τοΰ διδασκάλου 
του MowM Ελένην,ό όποιος 
γάμος μέ |.προσόντα του συν- 
έβαλεν εΐήήν εκλογήν του ώ; 
δικαστικοήταρέδρου εις τά δι | 
καστήρια ίάκρης. 'Υπεστηρί-ί 
χθη ή έκλοή του καίέψηφίσθη 
σχεδόν παμηφει υπό τών Μου- 
χτάοη§®ν μάκρης, Λεβησίου 
και τών SOgcogiav τοϋ καζά. 
Ε’ις τοΰτο Λέβαλον αΐ ίσχύου- 
σαι μεγάλω|αρά τφ πληθυσμφ 
Μάκρης οίγγένειαι, X" Βασί
λη καί Χ’Ί|υλή,συγγενείς τοΰ 
Μουσαίου. TV θέσιν τατίτην i- 
τίμησε καί φεκτησε τήν φήμην 
έπαξίως φιλοδίκαιου δικαστοΰ 
παρά ΧριστΑ-οΐς καί Τοιίρκοις. 
ΓΙαρέμεινεν Ις τήν θέσιν τοϋ 
άνακριτοΰ ύέρ τά δεκαετή και 
κατόπιν διώίσθη ταμίας τής 
Ρεζή - Γαλλίιής Εταιρείας,έχου· 
σης τό Μογπώλιον έν Τουρκίμ 
τών καπνώί 
τησε μέ τον!

—δπου συνυπηοέ- 
. ,..  , ..; Πασχάλην Σ. Πα- |
σχαλίδην, γραμματέα τής Ρεζή 
καί τον Βαίλειον 'Αγιορείτην 
άρχικουλτζήίτής 'Εταιρίας,τούς 
όποιους ήν«νε καί στένωτάτη 
φιλία.

Κατά τήν υπηρεσίαν του ν 
πήρξε τυποςίακεραίου καί άδε 
κάστου ΰπαλίήλου, δι’ δ καί έ- 
ξετιμάτο παώήμως καί πρου- 
βάλλετο ώ; υτόδειγμα, Διά τοΰ 
το οι συμπολίταί του έτίμησαν 
αυτόν μέ τό’ επίζηλον άξίαιμα 
τΜ Δημάρχου, τό οποίον καί 
αυτός ετίμησε. ιιέ τήν αγαστήν 
καθαριότητα τήςπόλεως <»; άλ
λος ’Επαμεινώνδας καί τήν δεν· 
δροφυτευσιν των οδών μέ ευκα- 
λά«τ·ο·»»ς—τ άντίμιασματικά-ς κατά 
τής ελονοσίας,, εξ ής ή.τέφβρενή 
Μάκρη καί άπορροφώσας το ve 
ρό τών πασπατοήρων, δπου 8- 
κολτίμβα σχεδόν ή πόλις.

Οι Μακρηνοί έτίμησαν τόν 
Άν. Ααζαρίδην καί μέ τό άξί- 
(βμ,α τοΰ Δημογέροντός ml Έ 
φόρου . και αί βαθυστόχαστοι 
γνώααι του ήκοόοντο μετά προ
σοχής, τόση δέ ήτο ή εμπιστο
σύνη, πού έτρεφαν τά . Σωμα
τεία τή; Κοινότητος ή Έφορο- 
δηιιογερόντια, ώστε εις διαχει
ριστικός υποθέσεις καί δοσολη 
ψίας δλοι οι συνάδελφοί του δ- 
μοφώνως είς’αύιδν άνέ,θετον νά 
τάς διεξαγάγη καί συμβιβάση. 
Εις μίαν πλειοδοσίαν μεγάλου 
δάσους εν τφ Δασονομεάο Μά
κρη; οί πλειοδοιοϋντες ξυλέμ-

ποροΤήλθον Μς Αυμφωνίάν ο· ! 
ποιος άγοράση τό δάσος μέχρι 
έπτά χιλιάδας λιρώή νά δώση 
είς τήν κοινότητα ΰπέρτώνσχο* ■ 
λείων δύο χιλιάδας λίρας Τήν ■ 
εγγΰηβ»ν 8έ αήΓήν,έζήτησαν νά · 
τήν ωι ι. r> ί λ « *. ώ «ρίδήςϊ ί
Τοίαύτής έντίμότητός ό ίΑε-\ ■ 
Χΐος 'πατφτίη'ης, το» Όποιου 
τήν χάριν τοΰ λόγου, τήν ακε
ραιότητα τοϋ χαρακτήρας καί 
φιλοδίκαιο» πάντες άνωμολό- 
γο.ΜΜ.Μ<ιί,,|,*α|Λάβ®ναν. Όιπιν δέ । 
<5 Κεμάλ ίξετόπισέ"* τό ' δβίκβ·* .- 
ρον ήδη τους Μακρηνολεβησια- 
νούς, γέρων εβάδιζε τόν δρόμον 
τοΰ μαρτυρίου και μετά κοπιώ 
δη δδοιπορίαν πολλών ' ήμερων 
καί άρκετάς ταλαιπωρίας άφήκε 
τό σώμα είς ξένην γην, τήν ψυ
χήν έν σκηναΐς δικαίων καίτήν 
μνήμην άγαθήν παρά το'ϊς κα- 
τριώταις μετ’ εγκωμίων.

Παρασκευής Άγ. Παρα
σκευή (1886-1922).-—Ό αφα
νής νεομάρτυς Παρασκευάς ά 
κήκει εκ μητρός εις τήν οικογέ
νειαν ΓΙασχαλίδου, ή οποία τόν 
βνέθοεψε μέ τάς εύγενεις πα
τριωτικά; παραδόσεις τής otxo- 
γενείας της. Ό Παρασκευής ώ; 
μαθητής έπρώτευε πάντοτε. 
Σπουδαστής εις τό 'Ιεροδιδα· 
σκαλεϊον Σάμου εσωτερικός εί
χε μεγάλος συμπάθειας διά τήν 
φιρόνησιν, καλούς του ' τρόπου; 
καί έπιμέλειάν του καί διότι δέν 
έδωκέ ποτέ άφορμάς παραπόνου 
είς κανένα συμμαθητήν του, ή 
παρετηρήθη υπό καθηγηχοΰ του.

Έδίδαξεν βίς τά σχολεία τής 
πατρίδος του καί άπό τοϋ 1912 — 
1919, εΐργάσθη <»; διευθυντής 
είς Καλαμωτήν Χίου, οπού έξε- 
τιμήθη προσηκόντως διά τήν δό
κιμον εργασίαν του, τά χρηστά 
του ήθη, τάς διδακτικωτάτας ο
μιλίας του καί τήν παιδαγωγι
κήν του συγκρότησιν. Είς τά Δι
δασκαλικά συνέδρια, πού ελάμ- 
βαναν χώραν είς Χίον, άνεγνω- 
ρίσθη ή μεγάλη του αξία διδα
σκάλου καί παιδαγωγού, ήκού- 
οντο μετά τής δεούσης προσο | 
χής αί γνώμαι καί παρατηρήσεις 
καί έπεβλήθη είς τούς συνέδρους, 
ώς είς έκ τών άριστέων διδα
σκάλων. Ό Επιθεωρητής—ο 
αείμνηστος Δημήτριος Παυλίδης 
προέτεινεν αύτφ τήν μετάθεσίν 
του ώ; Διευθυντοϋ έκ τών Σχο
λείων τής Πρωτευούσης, άλλ* 
αύιός δέν έστερξε ν’ άφήση τήν 
ήγαπημένην του Καλαμωτήν,τόν 
έγκριτον ιατροφιλόσοφον -και 
Βουλευτήν κουμπάρον του Βί- 
κτωρα Κουκουρίδην καί νά έκ- 
τοπίση άλλον συνάδελφον, διά 
νά καταλάβη τήν ώέσιν την ! 
Παράδειγμα ίίξιον μιμήσεως! 
Ότε δέ ήλευθερώθηή Σμύρνη, 
προσελήφθη Διευθυντής μιας 
τών Σχολών αυτής καί άργότε- 
ρον υπό τοΰ’ΕκπαιδευηκοΰΣυμ 
βούλου αειμνήστου Μιχαηλίδου 
Ναυάρρου, εκτιμώντας τά πολ
λαπλά προσόντα τοϋ Παρασκευα 
εις τών βοηθών του. Καί εν 
Σμύρνη εΐργάσθη έθνικώς καί ί 
φιλοτίμως καί άφήκε τάς άρί
στας τών έντυπώσεων καί. παρ’ 
αύιοΐς τοΐς Τούρκοι:, οι όποιοι 
έζήτησαν τον διορισμόν του είς 
τό Τουρκικόν Παρθεναγωγεΐον, 
προτωήσαντες αυτόν άπό άλ
λους διά τάς άρετάς, πολυμά- 

• θειαν, εύμέθοδον καί τουρκο-
ιιάθειάν του. Τέλος έπήλθβν ή 
καταστροφή, τή; Σμύρνης καί

Mr® Ιίδυσαν τά ΙΜικβ δνείβγέ 
μας, εδυσε κα'ι <5 έθναπόστολος 
Παοαύ'κεϋδς. Μή κατομΟώσος 
νά πεβίσωφή, συνελήφ·&η ήκ® 
τών Τούρκων», οϊτινες ωδήγησιι.ν 
τον Παρασκευαν είς τόν έπΐ κε
φαλής αξιωματικόν, δ όποιος <ϊ- ' 
νευ χρονοτρίΡήςκαΙ διαδικασίας 
διέταξε τόν τουφεκισμόν wv. 
Ουτω έπαυσε νά κάλλη ή χαι'ι·- 
διά Εκείνου, πού έκλειε μέοα 
του τήν Ελλάδα καί τήν 
ρεύβτο tegeiav noil ··
τής * Ανατολής. .. Άφήκεν ενα.ν 
υιόν τον Αγησίλαον τόν όποιον 
ή μήτηρ του &; άλλη Άνθοΰσα 
έσποΰδασεν ιατρόν 'Ωτορινολα
ρυγγολόγον, επιμελητήν τον Ει
δικού Τμήματος Έρ. Σταυροί».

Μέ τήν καλήν νέαν καί τήν 
άξιομνημόνευτον διδασκαλικήν 
δράσιν τοΰ Παρασκευά καί τόν 
μαρτυρικόν τον Μνατον, ή μνή
μη τοϋ Έθνομάρτυρος Διδα
σκάλου #ά μείντ] άγήρως και oil- ■ 
ώνιον υπόδειγμα χρηστοηΤείας.

’Εμμανουήλ Παπα-Γρηγόμη 
Τσακίρης(1890-1922). .‘Πρω
τότοκος, υιός τοϋ αλησμόνητου 
Παπά - Γρήγορή,διά τόν όποιον 
τόσας χρηστάς ελπίδας ετρεφεν 
δ Έλλαδικός Ιερεΰς. είναι δ μα
καρίτης Μανώλης. Άπορφαν·· 
σίλείς πατρός έν τώ μέση» τιίόν 
σπουδών τον, έφερεν Μιας είς 
αίσιον πέρας μέ στερήσεις wpa- 
σωπικήν εργασίαν καί συνδρο
μήν τών αδελφών του ’Αγγελία» 
καί Κυριάκού, Τφ 1915 ϊδρνσβ 
Φαρμακείου εις Μαραθόκαμπον 
Σάμου, κατακτήσας τάς ουμκα- 
•άεΐας καί έκτίμησιν των 
κων, διατηρόυντων άληστον τήν 
μνήμην τοΰ αλησμόνητου φαρ
μακοποιού των. Ό μακαρίτης 
εζη λιτότατα και ενεβυετο πολύ 
απλά, διά νά πληρώση τάς υ
ποχρεώσεις του καί σπουδό.ση 
τούς μικρότερους αδελφούς τον, 
τόν Πελοπίδαν φαρμακοποιόν 
καί τόν Βασίλειον δικηγόρον.

Και όταν ήλάψρωσεν άπό ι;άς 
υποχρεώσεις καί τά βάρη τής 
πατρική; οίκογενείας, εβπευσε νά 
■υπηρέτηση τήν πατρίδα εις τί» 

■ Μικρασιατικόν μέτωπον.Οί Μα- 
ρα^οκαμπίται διά τήν έν γένει 

‘ διαγωγήν του καί έάελουσί'αν 
ί στρατιωτικήν υπηρεσίαν ιόν 

προέπεμψαν κατά τήν άναχώση- 
σιν μέ τιμάς ΜΐΕήχάς, Ό άξιος 
υιός καί ενθουσιώδης ελλην t 
στήμων, φβυγων διά τόν πίαε- 
μον μοί έλεγε «Τώρα χαίρι. ιαι 
ή ψυχή μου δπως καί τοΰ μα
καρίτου πατέρα μου*εύχομαι νά 
φανώ δΕιος». Καί όντως βτίμη· 
σε τάς τιμίας παμδάσεις τής ·ι«~ 
τριωτικής οίκογενείας του· ■««, . 
τήν τιμίαν στολήν τοϋ "Ελληνος 
Αξιωματικού μέ την αξιόμαχο» 
δράσιν του . και τόν ήρω'ίκόν 
θάνατόν του. Κατά τήν Μικρα
σιατικήν πανωλεθρίαν συνιιλή- 
φθη αιχμάλωτος καί παρεδό>»| 
υπό Τούρκων είς τό μαινόμι νον 
πλήθος, ’Επειδή έ|ηκρίβω«αν, 
δτι ήτο “Έλλην Μικρασιάτης,ύ- 
πηρετών ώς αξιωματικός Φαρ
μακοποιός εις τόν Ελληνικόν 
στρατόν, καί επειδή εδρον στή 
τσέπη του φωτογραφίαν το-ιΐ Ι
διου επί καμηλού, οδηγούμενης 
υπό δυο Τούρκων,διά τοΰτο τόν 
διεπόμπευσαν 6πΙ καμηλού, συ
ρόμενης δπό Ελλήνων αΙχμαλώ- 
των, ρίψαντες δέ αυτόν χιαιαΐ 
ύπτιον διεπέρασαν άνωθεν -ου.

CSt»viY»toi stg τήν *1η σ·λίδα)η καϊ|
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'*Ό"εΰγενήξ δΚρηίήξ'κ. Κυριάκος 
Έμμ. Κρεμμοδδς, δ δπόΐος διέθε
σε 40 χρυσός λίρας διά τά σχο- 

λεΐον Νέας Μάκρης.
Ή «Μάκρη» θά δημοσιεύη τάς 
φωτογραφίας τών συμπολιτών 
οί όποιοι κάμνουν εύγενεΐς πρά

ξεις, ' ■'
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΗΣΙΟΥ
ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

Οταν ντύναμε τόν γαμπρόν ή τήν νύφην ,

Παρπέρη τά ξυράφια σου νά τά μολαματώσης
πού &ά ξυρίσης τόν γαμπρόν νά μην τόν αίματάισης. «?

Μάνα χαρά μάνα χαρά, μεγάλη
Πατέρας της (ή μητέρα) οτήν' μιά μεριά τ’ Αδέρφια τής 

στήν άλλην, -
Ήρτιν ή ωρα ή καλή κι ΰπεροβλογημενη - ' , .
νά. παρ’ άϊτρρωήν χιλιο,υξακουσμένην. .

Μά σέναν κόρη πρέπει σέ καρέκλα καρυδένη ’
■χιά ν’ ιίκονμπας τήν μέση σου τήν μαργαριταρένην. ' ' ■ .· 

Ποιος είνιν που παντρίύιτη κι’ ακονστηχιν στήν Πάλιν ' 
βΙΗ τής ΤΙίπουνας <5 γυιός και τοϋ Κουσταντή τ άγκόνιν.

Στήν μέσην τού» ίβάλαμοιη1 τονν ουρανόν μέ τ’ άστρα · 
τήν Παρπεριάν μέ τά σπαθιά τήν Πάλιν με τά κάστρα. ’ 

“Οταν σι γέννα μάνα σου ήταν ημέρα σκόΐη 
κι* λειτουργόυσιν ή Χριστός κι* οι δώδεκα * Αποστόλου 

"Ε Παναγιά μον Παναγιά μέ τδν μονογενή σου ' 
στ’ άντρόγυνουν πού γένιται νά δόσης τήν ευχήν σου.

Τ” άσήμιν νια.1 τοΰ μάλαμαν στήν Φύλασσαν δεν λειώνει έ 
πού πάρ’ άπό τδ σόϊν μας ποτέ δεν μετανοιώνει.

“Ασπρη σι κι’ άσπρα ντννιση κι’ άσπρη νειν ή φορεσιά σου 
κΤ άσπρα λουλούδια πέφτουσιν άπό τήν περπατηξιά σου.

Ποιοι κρίνοι ωραιότατοι σ’ έδωκαν τήν ασπράδαν ; : ■ 
Καί ποια μηλιά γλυκιά μηλιά τήν ροδοκοκκινάδαν.

’Εάν ήταν ή νύφη δρφανή
ΉνάόΉαά»'' τονν π’ εριξιν τοΰ μηλονι» μες τήν αμμουν 
κι* ΐκαμεν τονν πατέραν της νά λείπη από τονν γάμουν.

' ί , Στήν σούσταν μετά τόν γάμον ι - » ; ’
Ι’α/ίηρέ /Ιον κάλονρίζικε 'γαμπρέ μου νά γεράαης .-πΈ 
γαμπρέ μου με τήν πέρδικαν δμορφα νά περάσης. ' 

Τήν κόρην μας τήν κανιλλή τήν κανιλλοΦρεμμένην 
καλά νά τήν κυτάζητε ως ήιαΰ μα&Φιμένη.

Τραγύύδισέ τι βρέ πιδιά και πέστί γιά τουν γάμουν , ·. „ 
»<1 ζήση -νύφη κι’ γαμπρός σάς τοϋ χιαλλοΒ τούν άμονν. 

‘Ένα τραγούδι #* άνναπον πιδιά μου γιά τούν γάμουν 
νά ζήση νύφη κι’ γαμπρός σάν τοΰ χιαλλοΐί τονν άμςιυν. τ 

Ένα τραγοΰδιν A* avvatrnv πού πάνονάφτον κεράσι 
τ’ άντρό''/wow ποέμγίνικιν νά ζήση νά γιράση.

“Ένα τραγούδι #’ άκατιοΰ πού τ’ ακόυσα 9τήν Πάρον >
νά πονν ιά καλορίζικα, ν’ tnnv κι3 άφτοΰν κουμπάρου , Λ 

Έλαστε πιάστι στούν γορόν δσοι τούν άγαπατε 
γιατί Μ αιωάρτι υστέρα κιρός πιΐ Ai τόν πιίΜματε.

Έκ τής συλλογής τοϋ κ. Αγγέλου Γ. Τσακίρη

ΑΠΟΣΙ1ΑΣΜΑΤΑ 0ΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧ
Ή

Α ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
αστεία etc τήν Λοκίαν καί τάν Καζα Μάκρης . . .

. „ „„ ■’ .1 , .

( < Ή ληστεία; aaorortfi; κα 
κοδίοικήσεβις άαί τής ί!|ίψεως 
κοινωνικής ■ διάαιοσ■151 Απβ-
•τέλεό&λον xaiTwootifir-al; 
ίρίς 'Όθρωπους οί lltti δέν· 

τί Κρά- 
τήν α·ί>· 

αιον τοΰ 
άνθοω-

Μίχάν ^μιίιΜοΜνην 
•ΐος καΐ έστηρίζοντο 
τοδικίαν καί εις τό ’’ 
Ισχυρότερου, ■ Έπίσ 
ποι, έχοντες παράποφβτά τών 
Αρχόντων τής πολιτ|ς ή τοΰ 
πολιτικοί όυστήματή ή Ιδεο
λογικός, 'θρησκευηκίταί »*<Ή 
μάνικάς-διαφοράς, ήίδικούμε· 
νοι, ή βλεπσντες δύήέτρα καί 
σταθμά είς τάς κρίσίκαί δια
δικασίαν τών συνανθ(|των των, 
ή άτι) ζηλοτυπίαν κ[ φθόνον 
πρός τούς αντίπαλο·^ των, ή 
διαπνεόμενοι άπό τψϊσθηιια · 
τής άρπακτικότητο; 1 νάζώ· 
σιν είς βάρος των αλίν κατέ; 
Φβυγον είς τήν ληστε^, διάνα 
επιβάλουν τόν ετσιθελιόν των 
και καρπωθώσιν όφέ| Οϋτω 
διάφοροι ' συνωμόταιβυνεκρο- 
ϊοϋντο είς σώματα ληών καί 
ελυμαίνόντο κατά διαήρους έ 
ποχάς καί έπικρατείαςάς πό
λεις καί τούς άνθρώιυς. Είς 
ιόν Μεσαίωνα ή Ίταλϊ, ή ’Ι
σπανία, ή Ουγγαρία, ιΓερμα
νία έδοκιμάζοντο άπάάς άρ- 
παγάς και έπιδρομά; Ιαω λη
στών, άφοϋ είσήρχοντί εις τάς 
πόλεις καί' διήρπαζον ά κατα
στήματα καί τούς κοοίκους υ
πό τά διιματα και αίών τών 
αρχών καί τών δργάνν τής Λ- 
σφαλείας. Τόσον μάλ|τα προ- 
'χώρησεν ή ληστεία,άδοτε καί 
aftrol οί (peot>80gjaiial εύγε 
νεϊς μετέβάλόν ’ τό^ πΰργδϋς 
των είς ορμητήρια, δίίθεν Ιξώρ- 
ιΐων προς διαρπαγιή

Καί ή 'Ελλάς έδοΐτάζετο ά
πό τήν άορώστεια ατήν ιτέχρι 
πρό ολίγων ετών. Ακ 
κίαν δέ ήτο τό έθνιυν της νό
σημα καί υπήρχε πάτο στό αι 
μα της τό φιλάρπαγοί

Δέν υπηρχεν έπαρία Τουρ
κική, εις ήν νά μή κήλοφοροΰν 
λησταί καί είς τά τίμεία τοϋ 
Κράτους άκόμη ή καά τώνείσ- 
πρακτόρων, των μετψερώντων 
τάς εισπράξεις τών ίόρων. Είς 
Τουρκίαν ή ένδημικτ νόσος τής 
ληστείας άνεζωογονετο είς κά· 
Ή άναταραχήν : πολιτικήν καί 
πολιτικήν Ούιω οί ιάτοικοι τής 
’Επικράτειας εύρίσκίντο διηνε- 
κώς υπό τό κράτος ία'ι τό φάσ
μα της. Είς τόν καζιν Μάκρης 
είχαν στήσει τά μπαϊράκια των 
ποικιλώνυμοι λήσταρχοι, ληστεύ- 
οντες καθημερινώς ίου: Τούρ
κους χωρικούς καί τούς Χριστια 
νούς Λεβησίου, οι όποιοι είρ· 
γάζοντο είς τά Τβυρκοχώρια. 
Δέν περνούσε ήιίέριί Λοΰ νά μ.ή 
σημειωθή άθλος ληστείας είς 
βάρος Χριστιανού. Οί εργαζό
μενοι εις τήν ύπαιθρον Χοιστια- 
vot τεχνϊωιι άνέμενον τόν άπο 
μηχανή; ΘησέΑ νά αποκαθάρη 
τό άγο; τή; ληστείας. Τόιε συ- 
'’εστήθητό Σώμα τών ήιΐ,ετέρων 
ληστοφάγων—τούς οποίους ά 
ν,έφερα είς τό. προηγούμενον 
φύλλον—αντίπαλον - δέο; τών 
Τούρκων ληστών, οί όποιοι ως 
έκ συστήιιατος έπαυσαν να λη
στεύουν τους Ιδικούς μας. Οί 
ιού σώματο; αύτοϋ ' άνδρες έ- 
φρόντιζον να έχουν νά διατη- 
οοϋν σχέσεις καλάς μέ τούς 
Τοϊίοκους λησιά;, νά τούς ’δπο- 
κρύπτουν καί φιλοξενούν είς 
τους μύλους πού είχαν εί; διά- 
φορά Τουρκοχώρια, νιί υποθάλ
πουν τάς αντιζηλίας μεταξύ τών

τήν Τουο

ομΛβ»ν τβίν Motif νά (povewewj 
δταν άπέμόνβίναν κανένα, τον 
όπθϊον Ιρρίίίτον' εις? τενάγη «αί 
οθτώ Ιχάνούτο τά Ιχνη του, 
’χωρίς νά φανερωθή ό δράστης. 
Καί τό άξιοπερίεργον, όταν β- 
ξηφανίξοντο Τούρκοι λησταί, 
αί ύπόνοιαι έστρέφοντο κατά ο
μοφύλων τωνικαί ουδέποτε κα
τά Χριστιανών. ©

. Μεταξύ τών ληστοφάγων ήτο 
καί ό Νικόλαος Σταυριανός, τόν 
οποίον, πάρέλειψα νά . σημειώσω 
είς τό προηγούμένον. ·> Σημειω-

■ Bisl

*0 άείμνηστος 
Παρασκευάς Παρασκευας

τέον, δτι οι αφανείς ληστοφά- 
γοι δέν έ'δρων ώς όμάς άλλ’ εις 
τδν μύλον των και αυτός ξέρει 
τά μυστικά των.

'0 Νικόλ. £ταυριανδςκατ<ί>ο- 
•♦ι»νί ·μέ·!Υ'ή'ν1?.εν>Γ0ΐ·όττ}τα· καί 
γοητείαν του νά μαντάάνη άπό 
τάς συζύγους, άδελφάς καί θυ
γατέρας τών λήσταρχων τάς κι
νήσεις καί σκέψεις τών ληστο- 
τούρκων καί νά προβαίνη είς 
τάς ένδεδειγμένος ένεργείας. Έ· 
«I πλέον παρελάμβανε Μου- 
σουλμανίδας τοΰ καζά καί με 
τέφερεν αυτάς είς τά νησιά τοΰ 
Αιγαίου, δπου έβαπτίζοντο καί. 
ΰπανδρεύοντο Ιδικούς μας. Τέ
λος πληροφορηθέντες μερικοί 
Τούρκοι τά συμβάντα μετέβη- 
■ταν είς Λεβήσιον, δπον owav- 
τηθέντες μέ τόν Νικόλαον ήθέ 
λησαν ώς φίλοι νά οδηγήσουν αν ■ 
τόν είς παραθαλάσσιον τοπίον, 
ιά νά τφ παραδώσουν λαθραία. 

Καθ’ οδόν τδν έφόνευσαν καί, 
άφοϋ τόν μετέφεραν είς τήν πό- 

. λιν, έ'ρριψαν τδν νεκρόν του εις 
, τήν αυλήν τοΰ ένοριακοϋ ναού 

τής πόλεως «'Αγ. ’Άννα». Τήν 
κηδείαν του ή πόλις δλη έτίμη- 
σε. κλαίουσα τόν λεοντόθύμον 
καί λεβέντη Νικόλα.

Παρομοία όμάς Λυκίων πα- 
। ληκαριών υπό τούς αδελφούς 
; Γι,α'/κιλίτζη Μανώλη καί Νϊκο 
. έδρα καί έν τή περιφερείς Καλ- 
. μακίου τής ’Ανατολικής Λυκί- 
» ας, οί οποίοι ώς άλλοι θρυλι- 
। κοί Θησεΐς έκαθάρισαν τόν τό- 
. πον άπό την ληστείαν. Τ<ί λαμ- 
ι (Γινόμενα υπό τών καταδιωκτι

κών άρχών μέτρα οΰδέν άπέφε- 
, ρον εί μή τό πολύτροπον καί 

I πολυμήχάνον τών ήμετέρων λη- 
σΓοφάγων, Διά τοΰτο καί ή λαϊ
κή μούσα . Ιπαξίως τους Εξύ
μνησε. .

Εις τήν εκκαθαριστικήν δρά- 
σιν τών ανωτέρω θά ' συμπερι- 
λάβωμεν καί τόν Δεληγιάννη, 
πριονιστήν ξυλείας έκ Μακεδο
νία;, τόν όποιον κακώς οι ήμέ- 
τεροι προσονόμασαν Βούλγα
ρον όπως ολου; τούς έκ Μακε
δονίας πριονιστά;. ΌΔεληγιάν-

• ΤοΟ ω ΣΑΒΒΑ «ΑΣΧΑΔιΛ-Α 
νης είργάζετο μετ’ άλλών Μα 
κεδόνων > καί ■ Σίερεοκλκαδιτων 
βΐς τά Μάη τής Αΰκίάς, στο πριό
νι. Ήτο παραστατικώτατος, 
θαρραλέος καί τολμηρός. "

Μερικοί Τούρκοι, στενοχσ,- 
ρούμένοι, διότι έπήνει τούς "Ελ- , 
λίρας εργάτας ial 6Τ αυτούς 
ουδέ ένα λόγον επαινετικόν έ- · 
πρόφερεν, ήρχιβαι* νά άσεβ<5οιν 
εις αυτόν ώς πρωτομάστορα καί 
νά τόν διάβάλλωσιν είς τούς κυ- 
ρίου^τηςίΐργασίάςί ψ»<ας Τονρ- 
κουςό Awol '1άρδ«ήρτ|άαν t<w 
Δελήγιάννην, ά δπΟΐος άπέκρου- 
οε τήν παρατήρησιν μετ” άγα- 
ναάτήσεως. Οί Τούρκοι βαρέως 
φέροντες τήν συμπδρίφοράν τοΰ 
Δεληγιάννη, εξύβρισαν αύτόν 
καί τόν διέταξαν νά φύγη. Ό 
Δέληγιάννης βαρέως φέρων τήν 
προσβολήν, κατήρτισε σώμα Εκ
τάκτων άνταρτών καί έλυμαίνε- 
το τήν έκ Τούρκων περιφέρειαν, 
τήν όποιαν έτρομοκράτει καί eiti 
3 - 4 έτη παντοιοτρόπως έβλα
πτε. Κατ’ αυτού έστάλησαν α
ποσπάσματα καταδιωκτικά, τά 
όποια οΜβν ίσχυσαν νά κρά
ξουν κατ’αύτοϋ, καίτοι οί διώκ- 
ται πάντοτε περισσότεοοι. Τέ
λος άπό τήν παρακολούθησιν 
ενός ψυχογιού, πού έπλυνε τά 
ρούχα του είς τόν ποταμόν, «β
ρήκαν τό κρησφύγετόν του καί 
έκεΐ τόν έφόνευσαν. Άφοΰ ά- 
πέκοψαν τήν κεφαλήν τοϋ Δε- 
ληγιάννη, περιήγαγον αυτήν εϊς 
τά χωριά τής Λυκίας καί οτδ 
Λεβήσι, δπου επεμβάσει τοϋ 
’Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρβ»- 
τοσνγκβλλοι? Διονυσίου Ιτάφη ή 
κεφαλή τοΰ Δεληγιάννη μβ μοι- 
ρολόγια τών Λεβησιανών γυ
ναικών, άφοΰ δέν είχε μάνα νά 
κλάιρη τό Αεβεντοπαλήκαρο.

Άλλά καί δ δνομαστος Τσάκ- 
κι,τζης έπεσκέφθη τήν Μάκρην. 
Ούτος έληστοκράτει στό Όδε- 
ιι,ήβι καί εις 3λρν τόν νομόν 
Άϊδινίου, έχων δρμητήριον τό 
όρο; Μπόζ—-Ντάγ, προστατέυ 
ων τούς αδικούμενους άπό τάς 
αυθαιρεσίας τών Λοί&ν μαι τας 
αδικίας τών πλουσίων . εργοδο
τών καί τοκογλύφων. Ουτος κα
κώς έπληροφορηθη είς Μάλασσα 
καί Μοΰγλα, πόλεις πού ουχνά 
έπισκέπτετο—δτι ό Λουϊζίδης, 
Μ. Ευεργέτης τής Μάκρης, ή- 
δίκει τούς Εργαζομένους είς τα 
Μεταλλεία του, περικόπτων τά 
ημερομίσθιά των καί λειψοζυ- 
γίζων τό μετάλλευμα, πού με- 
τέφεραν οί αγωγιάτες.

*Α'ϊΛ’ δ φιλοδίκαιος τιμωρδς 
έπρεπε νά βεβαιωθή πρώτον πε
ρί τοϋ αδίκου, §ιά νά τιμωρή- 
ση. Διά τοΰτο άπό Μοΰγλα κα- 
τήλθεν είς Μάκρην καί έπε- 
σκέφθη τόν Λονΐ,ζίδην αίφνιη 
διαστικώώ Άπό τάς άπαντήσεις 
εις τά έρωτηαατα που νπέβα- 
λεν είς τόν Λουϊζίδην καί τάς 
γενομένας συζητήσεις, επείσθηό 
Τσάκκιτζης, δ ορεσίβιος δικα
στής, δτι επρόκειτο περί συκο- 
ωαντιών καί δτι δ Λουϊζίδης 
ήτο ανώτερος τοιούτων βδελτ»- 
ρών κατηγοριών καί μάλιστα 
φίλος καί ΰποστηρικτής τών πτω
χών καί άδυνάτων. Διά τοΰτο δ 
Τσάκκιτζης, δταν δ Λουϊζίδης 
ήθέληβε , νά φίλοδωρήσ-π τόν 
Τβά-Λίτζην μέ γεννιΐΐον χρημα
τικόν ποιτόν, διά νά τό διαθέση 
ό Τσάκκιτζης δπου καί δπως ή- 
θελεν, ήκούοθη λέγφν «Άκο 
ανθρώπους, ωφάν «Λ «ας, πού 
ξέρουν καί κάνουν καλήν χρή- 
σιν τών χρημάτων των καί νοιώ-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)



Άπό τήν ζωήν τοϋ Λιβησίου < ή Σ

~ ΑΝΑΜΝΗΣϋί ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΘΟΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελ.) 

ταξιδεύει πλάι στή βορεινή πλευ
ρά τής χερσονήσου μας,

Σημ. Λεπτομέρειες γιά τό μο
ναστήρι τδν Εΰχόλων δημοσιεύ
σαμε στό δπ’ άρ. 4)ϊ-8—S7, <ρύλ- 
λΒ wg <<ΜΑΚΡΗΣ»ι 'ή

β.ΚοΆορ,ΐί— Τβρσάΰάς. Ά- 
μέίάβλητο to πράσινό* ή φύσις 
πλοΰοια χάριοε ta δίβοβ της στό 
κομμάτι έκεΐνο τής Ανατολής. 
Καί έν (5 άπό τή μιά μεριά α
πολαμβάνομε τήν ωραιότητα τών 
βουτών μας καί τήν Αφθονία τοΰ 
πραοί νου t ;;4«ό: τ ήν άπ έναντι· πρός 
τή βόρεια ! πλευρά δηλώνονται 
βαθειά πρός τό πέλαγος τά όρη 
τής Καμίας κλείνοντας τό Γλαύ
κο, τό Ιστορικό κάλλος τής Μά 

■ κρης.Αρχίζει τώραήάνυπομονη 
σία τοΰ τέλους τοϋ ταξιδιού μας.

“Υστερα άπό λίγο ξεπροβάλ
λει ή παραλία τής Κ α λ α μ ι ας 
μέ τό μικρό της λιμανάλι πού 
δέχονταν τίς βαρκούλες πού ερ
χόντουσαν άπό τό Απέναντι μι
κρό νησί.

Είναι δΤαρσανας’τό ή
συχο και Ατάραχο νησί μέ τούς 
λίγους και έργατικούς κατοίκους 
του, τά έλοιόδενδρά του, τά γί
δια καί τήνπλοΰσια ξυλεία του. 
Είχαν καί τδ μικρό τους σχο- 
λείο, τήν έκκλησοΰλα καί τόν 
Παπα τους, Σηιιειώνομε οτι η- 
κλησιαστικώς τό νησί ανήκε στή 
Μητρόπολι Ρόδου. ΟΙ περισοό- 
τεροι άπό τούς κατοίκους είχαν 
καί σπίτια στό Αιβίοι και οί 
συναλλαγές τους γίνονταν μέ to

Λιβίσι. - Καί δσοι επιθυμούσαν 
νά δώσουν μεγαλύτερη μόρφω
ση στά παιδιά τους, τά ένέγρα- 
φαν στά σχολεία τοϋ Λιβισιοΰ.

7. Τέλος γής Θαλασσινής 
έκδρομής μας.— ΙΙροχωρώντας 
Αντικρίζομε Αό νηοάκ» τής ΙΙα- 

,λιάς Μάκρης· περιοϋμε τό οτε 
νό πού τό χωρίζει άπό τό Απέ
ναντι βουνό καί μπαΰομε μέσα 
στό φυσικό καί ευρύχωρο λιμάνι 
τής Μάκρης" Υορυφώνετοι ή συγ 
κίνησή μας, δταν άντικρύζωμε 
τήν Μάκρη καί προσπαθούμε 
νά ξεχωρίτωμε τήν .προκυμαία 
της, τά αρχοντικά της, τήνιεκ 
•Ληοία τοΰ 'Αγ, Νικολάου, πιο 
πάιω ιό Νεκροταφείο πού φι
λοξένησε ιούς νεκρούς μας/ψη
λότερα τδ στρατώτα καί τό άρ 

' χαΐο φρούριο καί πιο εξω τα πε
ριβόλια μέ τίς λεμονιές καί τις 
πορτοκαλλιές τους,

Μά ποια σκληρή μοίρα μας 
εστέρησε τις ομορφιές εκείνες ; 
Και σάν καί ή μοίρα νά μετα
νόησε γιά τό κακό πού ?κομε. 
δεν άφισε ώς τό τέίος τά ομορ- 
φα εκείνα οικοδομήματα νά τά 
χαροΰν οί καινούργιοι κάτοικοί 
τους* δ σεισμός πέρυσι , τά κα- 
τάστρεψε.ΤΓ αύτό πονεί ή ψυ- 
•χή μας νά τά βλεπ η καί γρήγο
ρα βγοίνομε ΕΪω,διασχίΙομε τήν 
πολιτεία καί παίρνομε τόν τινή 
φορο γιά τό Λιβίσι.,
(Άκολουβεΐ τό τοξεϊδι στήν ξηρά) 

* ΑΥΓ. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Έλενοις

Λ Μ/? mMt

(Stwixmia, <κ τής 8ης οελίϊος) 
θουν τόν πόνον καί τάς άνάγκας 
των πτωχών συνανθρώπων των, 
εγώ δέν παίρνω χρήματα καί ε- 
χω απόλυτον βεβαιότητα, δτι θά 
τά διαθέσουν αυτοί Ικεϊ καί δ
πως πρέπει».

Κατά τόν Ρωσοτουρκικόν πό
λεμον (1877—78) δύο σοβαρά 
γεγονότα έτάραξαν τά ' ήρεμα 
νερά τής Μάκρης. Ή ' στάσις 
τών προυχόντων τής Μάκρης 
κατά τοΰ Καϊμακάμη τής Μά 
κρης, εΰνοοΰντος τήν άρνησιν 
τών Τούρκων τϋς υπαίθρου νά 
πληρώσωσι τά πρός τούς Χρι
στιανούς χρέη του ώς τοκογλυ- 
φικά, διά τήν όποίαν στάσιν 
γράψαμεν άλλοτε. Καί διά τήν 
ΰπόθαλψιν τής ληστείας ή μάλ
λον ανοχήν της ύπό τοϋ Καϊμα
κάμη.

■ Τό δεύτερον γεγονός ήτο ή 
Κγκατάστασις των προσφύγων 
Κιρκασιών μας είς τάς οικίας 
τών Μακρηνών, καθ’ ήν έπο 
χήν ουτοι παραθέριζον είς Λε· 
βήσι. Διά τήν αυθαίρετον αύ 
τήν πραξιν διεμαρτυρήθη δ ευ
θαρσής Άρ&έραπκδς ^Επίτρο- 
πος Πρωτοσύγκελος Διονύσιος, 
ζτμήσβς μέχρι τέλους Σεπτεμ
βρίου νά άδειάσΟυν αί οίκίαι 
τ<δν Μακρηνών άπό τούς πρόσ
φυγας. Παραλλήλως δμως δ συ
νετός Ιερείς συνεβούλευσε τούς 

emioIhow
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελ.)

Οϊκοθεν εννοείται τί συνέβη. 
Ό τραγικός θάνατός του, τόν 
όποιον μοί διηγήθη αΰτόπτης 
pttQtvc, θά ίινψυχών'ΐ] πάντας 
τούς νέους εις τό πρός τήν Πα
τρίδά καθήκον, ϊχρντας πρότυ 
πον μη. ><. ι’ι ήρωισμοϋ
ιόν ν’>'υ<»ρ»·ι ω» Γισκκίρην Έμ-

Κιρκασίους νά άπέλθουν εκ Μά
κρης τό συντομώτερχιν, διότι θά 
θερίση δέους ή Mow ία. Έν 
τφ μεταξύ ιούς είχε προσβάλ
λει ή ελονοσία καί ύπέφερον. 

■ Οί Κιρκάσιοι αρχηγοί, βλέ- 
ποντες τούς ανθρώπους των νά 
υποφέρουν καί αποθνήσκουν 
καθ’ ήμέραν ήξιαισαν άπό τάς 
άρχάε τής Μάκρης νά τούς εγκα- 
ταστήσουν είς τήν ύπαιθρον. 
Τούτο καί έγένετο. Δέν έλησμό- 
νησον δμως τό υπέρ αύτών εν
διαφέρον τοΰ παπα - Διονυσίου 
καί τούς Χριστιανούς πρύ είρ- 
γείζαντο είς τά. χωριά της 
Μάκρης έβοήθουν, χωρίς ποτέ 
νά πειράξαισι κανένα. Και τού
το έξ ευγνωμοσύνης πρός τόν 
παπά - Διονύσιον.’Ιδού τά κα
λά της φρονίμου πολιτικότητος, 
ενώ ή παράφορος άγει Αντίθετα.

' ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ '
0 κ. ΑΗΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εις το Διοικ. .Συμβούλιού τον 
Σύλλογον μα,ς -
παραίτηοίν τον ό μίμοι πρό Τί
νος Πρόιόρος χ. Μιχ. Σαράφης. 
ΕΙς τί]¥ '&ίοιν τον ατς Συμβού
λου τόν άντικαύισια ό αμέσως 
πρώτος κατά οβιρά» εηι,λαχων 
Σύμβουλος κ. Ktov. ’Σφαίρας. 
Καίτοι σννηίβεν ακόμη τό 
ζίιοικ. Συμβούλιων τοϋ Συλλό
γου μας διά την εκλογήν τοΰ νέ
ον Προέδρου ίν τούτοις δέον 
κατά τάς πληροφορίας μας νά 
θεωρείται βέβαιον oU διά τό α
ξίωμα τοϋτο ιΜ Ικλεγβ δ έκλε- 
κτός ευμηολίτης .μας χ. Αντώ
νιος Παπαβαναοίου, φαρμακο
ποιός, μέχρι τοΰύε Πρόεδριςτοΰ 
Φιλατβ ραχιτικόν τμήματος τοϋ 
Συλλόγου, γνωστός τοΐς πασιν 
διά τήν φιλαυ&ρατπικήν καί Ιν 
γένει κοινωνικήν τον δραοιν.

ΠΕΦΟΡΑΙ.

ύΣΥΜπΚίΤΩΝ ΜΑΣ '

ΤΗΣ· ΙΣΤΡΑΛΙΑΣ

Αξίαν συγχαρητη·

ώραΐον αυτό ύ&ρον

/αβινιοον- y:wo

Είς τήνίβεκην είς Τέμπα- 
τον Αϋστ ς εγμάτιστημ'ίΑην 
συμπολίτιίμας Αέσηοιναν Σα- 
ριδάκη t’j αποστείλει φω· 
τόγραφίαςίς Μάκρητ και τοΰ 
Λιβηοίου |ά ,ά τάς διαϋ-ίοη 
είς ονμπσας μας εκεϊ. ΊΙ 
•Κα Σαρι<5| ίνέπινή® λίαν έ- 
ήαινετήν ύ&ξίαν συγχαρητη
ρίων δροσβότητα και μετέ- 
φιερεν είςοϋς γνωστούς της 
πατριαιταςιτοικοΰντας καί είς 
μακρινός ομη αποστάσεις ά
πό αυτήν
το>)1 φίοτιψφΐβ;»·. ΘερμύτΟτα 
τήν εύχσαήινμιν διά τινς κό· 
ηονς της. ί

Kmantt δημοσιεύομεν κα
ι αλο; ον
γραφίο.ς ο-βιολιτ&ν και τί προ- 
οεφερεν εΜοςγ.
ι Κωώνο'ίαλ.άοοης διά φωτο 
γραφίαν Μρης λίρα 1, Μιχα
ήλ Α. Παηώάννον διά φ. Μά- 
κμης λ. 1, μ μητριός Κ. ΨιΛί- 
δης διά φήιβησίου λ. ], Χρύ
σα Κι-ιέμμά φ. Λιβησίου λ. 
J, Άλέξαβος Π. Σαριδάκης 
διά φ. Aipiov καϊ Μάκρης 4. 
2, Φΐλιπτί Π. Σαριδάκης διά 
φ. Λιβηάβ »οί Μάκρης λ. 2, 
ΚοοΜΜΪ· Σαριδάκης διά φ, 
Λιβηοίάτβ 1, Κων)νος Φ. Σα 
ριδάκης & φ. Λιβηοίου λ. J, 
Ευδοξία Σ Θωμά διάφ. Λιβ~η· 
σίου λ. 1 Λεοδώρα Ε. Άσίκη 
διά φ. Αιδοίου λ. 1Μιχαήλ 
Γ. Πσπαγλργίον διά φ, Σιβη
ρίαν λ. 1, \ηνρίδα>·ν Κ. Τρικό- 
κης διά φ. ϊάκρης λ. 1, Λέσποι· 
να Λ, Γεανίου διά φ, Λιβη- 
σίον λ. 1. ήχαήλ άολατζής διά 
φ. Λιβηοίοΐιλ. 1, Μιχαήλ Πα- 
ραοκευάς Λι. φ. ΜΓβηοΐοΰ Γ. 1,
ΑημήτριοφΛ. ρίημητρίον διά φ, 
Λιβησίου β 1, Δέσποινα Κ. 
Κελδον/η !ιά φ. Λιβησίου λ. 7, 
Χατζής Γώργιος Πολίτης διά 
φ. Λιβηοίή λ. 1, Ιωάννης Γ, 
Κοϊμτζής |ά φ. Μάκρης λ. 1, 
Πάτερ Στλιατός · Σ, Στενός 
διά φ, Δίηοίου λ. 1, ΙΙαϋλος 
Γ. Τοαγκάής διά φ. Λιβησίου 
λ. 7, Δημήριος Μ. Ταλιαντζής 
διά φ. Λιβσίον 15 σελ., ’Ιωάν
νης Μ. Ταιαντζής διά φ. ,4ί- 
βηοίον 10 Ιελίνια.

"'ΑπανταςΜερμότατα εΰχαρι- 
οτοΰγιί,·

Διαβάζετε ! ■ ' ■ 
καί διαδίίετφ τΑν

V I «ΜΑΚΡΗΝ»

: (Ό έκλεκτδς έν Νέα Μάκρη φί
λος μας κ. Νίκος Καραγβωργίου 
είχε τήν καλωσύνην νά άσχολη- 
θή μέ τήν όύνταξίν τής κατωτέρω 
καταστάσεις τών διάτελεσάντων 
μελών τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου τής Κοινότητος Νέας Μά
κρης άηά τής ίδρύσεώς της μέχρι 
σήμερον. Τήν δημοσιεύομεν ώς, 
μίαν μικράν όΰμβολήν έΐς τήν I 
στορίαν τής άγάπητης μας Νέας 
Μάκρης). ' ' ;

Κατάστασις έμφαίνουσα τούς 
κατά σειράν χρηματίσαντας προέ 
δορυς καί Συμβούλους τηςπρώ- 
ην*πρθά(|υγϊ*ής ' διιάδρς’ Ξυλβ- 
κερίζης καί κατόπιν κοινότητος 
Νέας Μάκρης.

1η ’Εκλογή Τριμελούς ’Επι
τροπής τής 7ης ’Ιανουάριου 
τοΰ 1924,

α) Άνδρέας Λαζαρίδης Πρό
εδρος διά ψήφων 4 7. (3) Ιωάν
νης Τσακιργιόνης διά ψήψ· 45. 
γ) ’Αντώνιος Τζιζής διά ψή
φων 41.

2α ’Εκλογή Τριμελούς Επι
τροπής τής 25)2)24.

ο) Πρόεδρος Μιλτιάδης Κα
λαφάτης διά ψήφων 5?·. β) Δα’ 
μιανός Γ. Δαμιανός διά ψήφ. 46. 
γ) ’Ιωάννης Τσακιργίαννης διά 
ψήφων 44.

3η Εκλογή ΤΙενταμελοϋς Ε
πιτροπής τής 22)2)25.

α) Βασίλειος Ν. Κάλλιας πρό
εδρος «διά ψήφων 49. β) Του- 
ρσπής ή Κωνστ. Έμεής διά ψή
φων 36. γ) ‘Αντώνιος Μόσχου 
Λουΐζος διά ψήφων 34. δ) Μι
χαήλ Γ. Δαμιανός διά ψήψ. 
ε) Μιχαήλ Α. Πουρδουλούς 
ψήφων 26.

4η Εκλογή ΙΙενταμελοΰς 
πιτροπής τής 1)6)2·ό.

α) Άντιόνιος Μόσχου Λουί- 
ζος Πρόεδρος διά ψήφων 35. 
β) Τουραπής ή Κιονστ. Έμεής 
διά ψήφων 34. γ) ’Ιορδάνης 
Λουΐζος διά ψήφων 31. δ) Μι
χαήλ Γ. Δαμιανός διά ψήφ. 29. 
ε) Βασίλειος Ν. Κάλλιας διά 
ψήφων 19.

5η Εκλογή Πενταμελούς Ε
πιτροπής 1)11)25.

■ α) ’Εμμανουήλ Ν. Καραγε- 
ωργίου διά ψήφων 41, β) Μό
σχος Λαζάρου διά ψήφων 40. 
γ) ’Ιωάννης Λάζος ή Φιοκιανός 
διά ψήφων 38. δ) Βαλάσσιος 
Μανάβης διά ψήφων 36. ε) Νι
κόλαος Καραβασίλης διά ψή· 
φων 34.

ΚαΛι-ιήν άνοιξιν -;ού VMb 
Συγκεντρωθέντες άπαντες οί 
κληρούχοι είς τό Καφιρενεϊον 
τού Α. Χατζηελένη εξέλεγα'’

31. 
διά

Έ-

ΤΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚ ■ Μ·: rMHM Α
ΤΟΥ ίΎΛΛΟΓ'.·'7

Συνεχίζον τάς άπογευματινάς έκδρομάς του
• είς Θαλασσίας άκτάς 

: διοργανώνει άποχαιρετιστήριον θαλασσίαν 
έκδρομήν τήν Τετάρτην 10 Σεπ)βρίου 1958

ε[ς ~ ΚΙΜΕΤΤΑΝ ■

ή , ' Λεωφορεϊον μα ν
Έκκίνησις 3.30’ μ.μ. Ιμπροσβο τοϋ Βασιλικού Θβά- 

: τρου. Επιστροφή 10.30' μ. μ.

Τιμή είσιτηρίου μετ’ έπιστροφής δρχ. 25 '

ΔΗΛΩΣΕΙΣ είς τούς κ. μ. Αύγερινόν Κώτσογλου 
Πανεπιστημίου 44, τηλέφ. 615.50, Μιχαήλ Τσίλλερ 
Θεμιστοκλέους 39, τηλέφ. 615.254 καί ’Αδαμάντιον 
Σκυφτόν Καλοκαιρινού 64, Δραπετσώνα, τηλ .463.176

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗ!

ΤοΟ Μ. ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

δώ [li/ής ώι, Έΰιμίΐι Π
τής ποοσφυ'Ίκής ομάδα■
κερίζιις τον Κον Λ. ΤΓ;: : · · 
παρέμενε μσνίμως εϊς -α , 
θήτας 8ιά ω'ΐ κξιωιΐ|ι»ειω έ ·. 
γώ~ τά σιφωερονττ ττ - όμάδος.

6η Πενταμελή; Επιτροπή 
εκλογή 12 Δεκεμβρίου έτους. 
1926. '

α) ’Αντώνιος Μόσχος Δοθΐ- 
ζος διά i|nw®v 64. β) ’Ιωάννης 
Χαιζηγιάννης διά ψήφων 44. 
γ) ,Ii»y6uvi|& Δυνΐξος δι<1 ψι[' 
φών 34.. δ)Βασίλειος Γιάμάνης 
διά ψήφων 27. ε) Γεώργιος Δ. 
Δαμιανός διά ψήφων 23.

7η Τοιιιελής ’Επιτροπή ΙζΑο-· 
γή 10)4)1927.

ο) Ίωάνης Τσακυργιαννης 
διά ψήφων 4θ. β) Βασίλειος 
Κόλιας δια ψήφων 64, (V) Β(Χ- 
λάσιος Μανάβης διά ψήφων 31..

8η Τριμελή; Επιτροπή έκλ ω 
γή τής 27)9)1927.

α) ’Αντώνιος Μόηχος Λουΐξιιυ 
διά ψήφων 58. β) Βλάσιο; Μα
νάβη; διά ψήφων 46. γ) Νικό
λαός Καραβασίλης διά ψήφ. "ί>.

9η Τριμελής ’Επιτροπή, μετα
ξύ Συμβούλων εκλογή 30)12)26.

α) Βασίλειος Γιομάτη; ΤΙρόω 
δρος. β) Νικόλαος Καραβασίλης 
’Αντιπρόεδρος, γ) Νικόλ. Παί- 
τήρης Σύμβουλος.

Ah( ’Em? ιγίι ιιοώιτ.ι· Koiw-

πκοϋ Συμβιαθίου Πω ΐ'*)8)19.-Ο
α) Πρόεδρος Βασίλειος Να.

Κόλιας.
β) Ιορδάνης Λουΐζος ’Αντι

πρόεδρο;.
γ) Μέλη: Βασίλειος Γιαμάνης 
δ) ’Ιωάννης Τσακ-ιτηοάννης.. 
ε) Νικόλαος Καραβασίλης.

11η ’Εκλογή 1)8)1931.
α) Ν.κόλαος Καραβασίλης 

Πρόεδρος.
β) ’Ιωάννης Τσακεργιάννης: 

Άντιποόεδρος.
γ) Μέλη : ’Ιορδάνης Αουΐ- 

ζος;
8) Βασίλειος Γιαμάνης.
ε) Βασίλειος Νικολάου Κό

λιας.
12η ’Εκλογή 19)8)1932.

α) ’Ιορδάνης Αουιζος Πράι- 
δρο;.

β) ‘Ιωάννης Τσακυργιάννης; 
’Αντιπρόεδρος.

γ) Μέλη: Νικόλαος Παλις· 
ρης, Νικόλαος Καραβοοίλης,. 
Βασίλειος Κόλιας.

(’Ακολουθεί)

[ΟΙΠΟΛίΙ [ΠΟΗΜΙίΐϊ
Ευχαρίστως ίλάβομεν καί κατά, 

καθιερωθεΐσαν Αρχήν δημοσιβιιο- 
μβν τήν κατωτέρω έκ τοϋ έξω ιβ- 
ρικοδ έπιστολήν τής συμπολίνι- 
δός μας Παναγιώτας Κοτζια, δ
πως θά δημοσιβύσωμεν καί βλβς 
τάς έπιστολάς τάς όποιας βά 'λΑ- 
β«μ«ν «ίς τό μέλλον :
ΣΆλποντ Αυστραλίας 27-7-1958·

Πρός τά Μέλη τοΰ Συλλόγου- 
Μακρηνών και Λ> βησιανίάν

Στέλνω τονς εγκαρδίους μου χαι
ρετισμούς, Σας συγχαίρω οιά. 
τόν σκοπό τοϋ λαμπρού ίργου 
σας. Πληρέστατα Ιγκρίνω και 
συγχαίρω ηάντας τούς ονντεί,ουν- 
τας είς τήν πρόοδο τοϋ οχοειοδ” 
οας.

Μετά τιμής iimtim 
Παναγιώτα Κοτζια

Τό γένος θ. Άχγβλον»
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μεγάλου άνδρές τής άρχαίας Μά
κρης (Τελμησσοϋ) φιλοσόφου καί 
μάντεως ’Αριστάνδρου, παρεκα- 
λέσσμεν σχετικώς τόν έκλεκτάν 
συνεργάτην μας δικαιογράφονσυγ- 
•γραφέα η. Σάββαν Πασχαλίδην-, 
δ όποιος μας παρέδωσε την κατω
τέρω λίαν ένδιαφέρουσαν καί πρω
τότυπον πραγματείαν, τήν όποίαν 
«όχαρίσΐως δημοσιεύομεν.

Ό έκ ΤελμητσοΟ τής Λυκίας 
περίφημος μάντις καί φιλόσο
φος Άρίστανδρος, υπήρξε σύγ
χρονος τοΰ Φιλίππου καί Αλε
ξάνδρου καί φίλος αυτών. Ό 
Άρίστανδρος φαίνεται, δτι διέ- 
τριψεν έν τή αύλή τοΰ Φιλίπ
που βασιλέως τής Μακεδονίας. 
Συνήθιος εις τάς οΛλάς τών 
βασιλέων τής Μακεδονίας καί 
τών τυράννων τής Θεσσαλίας 
καί Σικελίας μετέβαινον οί ποιη- 
ταί, μάντεις, ’ιατροί, καλλιτέχναι 
και διεσκέδαζον τούς βασιλείς, 
τυράννους και αιΑικούς των εϊ,ς 
•m παρατιθέμενα συμπόσια μέ 
τάς συζητήσεις και τήν σοφίαν 
των. Και δ ’Αρίστανδρος, δνο- 
μ,αοτδς τής εποχής του μάντις

πα ,
'Ιερφ. Τοΰτο , κατά τήν εΛίβκε- 
ψιν έχυσεν Ιδρώτα πολύν, ·δπες» 
φαινόμενον κατεθορύβησε τόν 
Αλέξανδρον. Ό Άρίστανδρος 
καθησύχασε τόν βασιλέα, έξη- 
γήσας τό φαινόμενον, δτι (5 ’Α
λέξανδρος θά κατορθώση πράγ
ματα περιφανή, καί θά κάβτ) 
τους ποιητής καί μουσικούς νά 
ιδρώσουν πολύ, διά νά τά εξυ
μνήσουν.

Αίαν εύστοχος έξήγησι,ς τήν 
όποίαν εδιδε χάρις εις τήν διαυ
γή άντίληψιν καί τόν φιλοσοφη
μένου πρακτικόν νοϋν.

Κατά τήν,πρ^είαν τ&ϋ Αλε
ξάνδρου διά Λυκίας, 'άκόλου- 
θοΰντος τόν ροΰν ' τοϋ. Ξάνθου 
ποταμού, ΙξεχείλισΕν ή πηγή πα
ρά τήν «όλιν Ξάνθος καί έξετί- 
νάχθη άπό τά βάθη της φύλλον 
έκ χαλκοΰ μέ Αρχαϊκά γράμμα
τα, τά όποια κατά τόν Άρίσταν
δρον έσήμαιναν, δτι ή έξουσία 
των Περσών θά καταλυθή ύπό 
τού Βασιλέως τών Ελλήνων.

Ότε πάλιν δ Αλέξανδρος ε-

-ΆΠΟ,ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΝ *
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,Λίςιά : Έκδρομώά; Ιξ«0ι τού lego® ναοϋ τοΰ 'Αγίου Ίωάννβι» τεΟ Fclccwiv είς *ΆχμΙ·ί—Άγα.^ 
’Αριστερά : Εκδρομείς φωτογραφεΰμενοι Φαρόκλαν μέ τούς ίκεϊ πατριώτας.
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Τοϋ μ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!

— «Γιά δλα γράψατε, μόνο γιά 
τό σπίτι τοϋ Λιβησιοΰ δέν γρά
ψατε».

I 'Όταν στις 18 Μαΐου 1958 
μέ μέλη τοΰ Συλλόγου «Τελμησ
σός» είχα τήά ευκαιρία νά λά-

Βλέπει μέ τήν ανάμνηση τον 
σπιτιού τή διακόσμηση μέ τά κι
λίμια, τά μεντεράκια και τά μα
ξιλάρια γιά νά είναι έτοιμο νά 
δεχτή τούς επισκέπτες οτήν αυ
ριανή γιορτή τοϋ πατέρα ή τοϋ

Αζ τούς γόμους τοΰ Φιλίππου, 
είτε προσκληθείς ύπ’ αύτοϋ, διά 
νά Ιξηγήση τά όνειρα τών νεό
νυμφων βασιλέων, τά όποια εΐ- 
δον τάς πρώτας νύκτας τοϋ γά
μου των.

'Η 'Ολυμπίάς είδε τήν πρώ
τη βραδυά πώς έπεσε βροντή 
και κεραυνός είς τήν κοιλίαν 
της, at δέ φλόγες τής προκλη- 
θείσης πυράς έσκορπίσθησαν 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις καί 
κατόπιν έσβυσαν. Ό Φίλιππος 
είδεν δλίγας ήμέρας μετά τόν 
γάμον, δτι έσφράγισε τήν κοι
λίαν τής ’Ολυμπιάδας μέ σφρα
γίδα γεγλυμμένην λέοντα. Τό 
δνειρον τοϋ Φιλίππου ήρμήνευ- 
σεν ό Άρίστανδρος δ Τελμηίεύς, 
δτι ή ’Ολυμπίάς τυγχάνει έγκυ
ος, άφοϋ τά κενά δοχεία δέν 
σφραγίζονται καί δτι θά έγέννα 
παιδί λεοντόθυμον και γενναΐ- 
ον, τό όποιον ώς έφανέρωνε τό 
δνειρον τής μητρός του, θά κα- 
τέκτα τόν κόσμον. Τά όνειρα έ- 
παλήθευσαν κατά τήν ερμηνείαν 
τοΰ Άριστάνδρου, δστις άπε- 
λάμβανε μεγάλης έκτιμήσεως και 
πιστεως &ηό τε τόν πατέρα Φί- 
λιππον και τόν υίόν ’Αλέξαν
δρον. Τούτον ό “Αλέξανδρος πρό 
τής μεγάλης είς Ασίαν εκστρα
τείας, έκάλεσε παρ’ έαυτφ, ϊνα 
τή> εξηγή τά όνειρά του, είς τά 
όποια άπέδιδε προσοχήν καί ση
μασίαν ώς οί άνθρωποι τής επο
χής του. Οΰτω μετά τό συνέ
δριου τής Κορίνθου, δπου άνε- 
κηρύχθη στρατηγός αύτοκράτωρ 
ό ’Αλέξανδρος καί άπεφασίσθη 
ή κατά τ< ιών εκστρατεία, 
δ “Αλέξανδρος έπεσκέφθη τό 
Μαντείαν τών Δελφών, δπου ή- 
κουσεν am τδ στόμα τής Πυ
θίας τά ενθαρρυντικά λόγια <ά- 
νίκητος έσει ώ παΐ». Κατόπιν 1- 
πεόκέφθη τά Λείβηθρα, πόλιν 
τής Μακεδονίας παρά τάς ύπω-

τήν νύκτα έκείνην ραγδαίοι βρο- 
χαι μετ’ αστραπών καί βροντών, 
δ Άρίστανδρος Ιδωκε τήν ερμη
νείαν οτι προσυπέγραψεν δ Ζεύς 
τήν κοσμοκρατίαν του.

Κατά τήν πολιορκίαν τής Τύ- 
ρου ό ’Αλέξανδρος ειδεν έν δ 
νείρφ Σάτυρον παίζοντα μαζί 
του. Ένφ δέ επήγαινε νά τόν 
συλλαβή, αυτός έφευγεν, αλλά 
τέλος έπεσεν είς χεϊρας τοΰ ’Αλε
ξάνδρου. Τό όνειρο τοΰτο έφα- 
νέρωνε κατά τόν Άρίστανδρον 
Σά-Τύρος (έσται) — Σάτυρος.

Παρατηρών τά σημεία κατά 
τήν θυσίαν δ μάντις Άρίσταν
δρος είπεν είς τούς παρευρεθέν · 
τας, δτι ή πόλις Τύρος άφεύ- 
κτως θά κυριευθή αυτόν τόν μή
να. Ή ερμηνεία προεκάλεσεν, 
ώς επόμενον τούς γέλωτας και 
ειρωνείας των, διότι ήτο ή τε
λευταία ημέρά τοΰ μηνός.

Ό ’Αλέξανδρος δμως, έχων 
απόλυτον πίστιν είς τόν Άρί
στανδρον, τόν όποιον είδε πολύ 
έστενοχωρημένον καί ενδιαφερό
μενον διά τήν έπαλήθευσιν των 
μαντευμάτων, διέταξεν ευθύς 
μετά τήν θυσίαν γενικήν έφο
δον κατά τών τειχών, ή οποία 
επέφερε τήν ά'λωσιν τής Τύρου 
τήν ήμέραν εκείνην.

Ή έπαλήθευσις τής ερμηνείας 
έστερέωσε τήν ύπόληψιν τοΰ 
μάντεως παρά τ$ Άλεξάνδρφ 
καί Ιξήγειρε τόν θαυμασμόν καί 
τήν έκτίμησιν etc τήν συνείδησι 
καί τών πλέον ολιγόπιστων.

Καί κατά τήν πολιορκίαν τής 
Γάζης Ιπεσεν έπί τοΰ ώμου τοϋ 
Αλεξάνδρου βώλος, τόν όποιον 
άφησεν άπό υψηλά πτηνόν τι. 
Τοΰτο καθήσαν Μ μ,ιδς τών πο
λιορκητικών μηχανών περιεπλέχ- 
θη βΐς πλέγμα 1* νευροϋ, άπό 
αυτά πού χρησιμεύουν διά τάς 
στροφάς τών σχοινιών. Τοΰτο δ

(Iwf»ia <Ις τήν 4η»> wMBa)

συναντήθηκα μέ άρκετούς συμ
πολίτες, πού τούς γνώριζα νέους 
ή παιδιά στό αλησμόνητο Λιβή
σι καί τώρα τούς βρήκα μέ ά
σπρα μαλλιά, δπως είδα καί παι
διά τους, παλληκάρια τώρα, κά
ποια νοικοκυρά διατύπωσε τήν 
παραπάνω παρατήρηση. Ήταν 
σάν ένα παράπονο, άλλά μαζί 
καί σάν παράκληση σέ δσους 
συνεργάζονται στή «ΜΑΚΡΗ» 
γιά νά διασώσουν *ά ήθη καί 
έθιμα των Μακρηνολιβησιανών 
καί νά γνωρίσουν καί στους νεό
τερους τίς ομορφιές τοϋ τόπου 
καί τή ζωή τών πατέρων τους 
στά ευλογημένα έκεϊνα χώματα.

«Γιά δλα γράψατε, μόνο γιά 
τδ σπίτι τον Λιβισιοϋ δέν γρά
ψατε».

Και είχε δίκαιο νά έκφράση 
τό παράπονο αύτό, γιατί μέ τό 
σπίτι συνδέονται τόσες αναμνή
σεις, τόσες χαρές ή λύπες πού 
δοκίμασε καθένας είτε σάν παι
δί, είτε σάν μάνα ή πατέρας’ 
εκεί μέσα αναπολώντας τό σπί
τι του βλέπει τούς γονείς του ή 
καί τά αδέλφια του, ή σάν γο
νιός βλέπει τά παιδιά του τίς χει
μωνιάτικες βραδιές μαζεμένα γύ
ρω στό τζάκι νά ζεσταίνουν τά 
χεράκια τους στή φωτιά καί νά 
δκούουν τό παραμύθι ποΐι τούς 
λέει ή γιαγιά ή γύρω στή λά
μπα νά διατάζουν καί νά γρά
φουν προετοιμαζόμενα γιά τήν 
αυριανή εργασία τοϋ σχολείου.

Βλέπει τήν κούνια τοϋ και
νούργιου βλαστού, πού τοΰ χά
ρισε δ Θεός καί άκούει τό κλαυ- 
θμήρισμά του νά καλή τή μάνα 
του νά τδ θηλάση καί μετά τοΰ
το άκούει τά νανουρίσματα τής 
μεγαλύτερης άδελφούλας του πού 
παίρνει τής μάνας τή θέση κον
τά στήν κούνια, γιά νά δώσησ* 
εκείνη τόν καιρό νά έτοιμάση τδ 
βραδυνό τραπέζι.

στολίζουν μέ τή νυφική φορε
σιά κι’ άκούει τά τραγούδια και 
τά παινέματα πού τραγουδούν 
οί φίλες της, ή άναθυμδται καί 
τΙς στενοχώριες καί τις πίκρες, 
πού δοκίμασε γιά κάποιο ατύχη
μα οϊκογενειακό πού ανάγκασε 
ολη τήν οικογένεια νά πενθίση.

Καί τί δέν βλέπει Όλόκλη 
ρη ζωή φέρνει στή μνήμη ή θύ
μηση τοΰ χαμένου σπιτιού.

Και γιά Ικανοποίηση τής συμ- 
πολίτιδος πού διατύπωσε τήν πα- 
ρανάνω παρατήρηση και γιά δ
σους άλλους ένδιαφέρονται άπε· 
φάσισα νά δώσω άπό τις στήλες 
τής ΜΑΚΡΗΣ περιγραφή τοΰ 
Λιβησιανοΰ σπιτιού.

Άλλά και ένας άκόμη λόγος 
ποί) μέ παρακίνησε σέ τοΰτο εί
ναι ή σκέψη 8τι γιά τήν ολοκλή
ρωση τής εΐκόνος τοϋ κάθε τό
που κοντά στήν περιγραφή τών

μορφώσεις γιά τήν τακτοποίηση 
τών βοηθητικών χώρων.

• Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΙΣ 
> ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

'Η κατ’αυτό οικοδομή είχε 
σχήμα τετράπλευρον, ή δέ στέγη 
Τ , ΌΌ" ·:·ΌΤ"- 

π α τ ε λ ι ά καί πάνω σ* αύτήν 
τό κ υ λ ί ν τ ρ ι (κύλινδρος) άπό 
πέτρα πελεκητή μήκους 60-70 
εκατοστόμετρων, έσπρώχνετο μέ 
τό πόδι, δταν έβρεχε καί έκλεινε 
τίς ρωγμές πού έσχηματίζονταν, 
ώστε νά μή διαρρέουν τά νερά 
τής βροχής. Τό σπίτι λιθόκτι
στο ήταν σοβατισμένο γύρω στήν 
κορνίζα καί στά παράθυρα πού 
ή καλή νοικοκυρά τά διατηρού
σε πάντα φρεσκοασβεστωμένα, 
πράγμα πού ξεκούραζε τό μάτι 
καί μετρίαζε τήν μονοτονία τής 
οικοδομής.

Ή μεγαλύτερη πλευρά πα
ράλληλη πρός τήν διεύθυνσι τοΰ 
υψώματος δέν είχε κανένα ά
νοιγμα, ένφ στήν αντίθετη πλευ
ρά υπήρχαν δύο παράθυρα καί 
κάτω άπ’ αυτά μιά πόρτα ώδη- 
γοΰσε στό. κάτωθεν τοϋ πατώ
ματος αχούρι, πού έχρησί-Κ«.ν ν- ηυ V IU U H|» J JU-XAtf? «| · \Λ/ · Ρ“'Α * '·,'3 Λ *-■ ftf ” ? ·» 5|^«

φυσικών στοιχείων, τών ηθών I μευε γιά σταϋλος τοϋ άλογον 
και έθίμων απαραίτητο συμπλή- όσων είχαν τέτοιο καί γιά άπο-
ρωμα αποτελεί καί ή κατοικία 
καί δ ρυθμός πού επικρατούσε 
στήν οικοδομή της.

Δέν θά μάς απασχολήσουν με
ρικές παραλλαγές πού υπήρχαν 
στό γενικό ρυθμό, πού τις έπέ- 
βαλλε είτε ή θέση τοϋ οικοπέ
δου, είτε ή οίκονομική δυνατό- 
της τοϋ ιδιοκτήτου’ θά περιγρά- 
ψωμε τόν τύπο πού είχαν τά έν- 
νέα δέκατα τών σπιτιών, μετά- 
χειριζόμενοι καί τίς ονομασίες 
τών διαφόρων τμημάτων τής οί
κοδομής, δίδοντας, δπου υπάρ
χει ανάγκη καί τήν ερμηνεία 
τους.

Καί πρώτα-πρώτα, πρέπει ο 
άναγνώστης νά λάβη θπ’ δψιν 
δτι τά σπίτια τού Λιβησιοΰ ήσαν 
κτισμένα στήν πλαγιά τοϋ βου
νού καί τών παραφυάδων τού 
καί έκτίζοντο παράλληλα πρός 
τήν διεύθυνσιν τούτων, πού Α
νάγκαζε νά γίνουν ώρισμένεςδια-

θήκη μέσα στήν οποία διατηρού
σαν τά πιθάρια μέ τό κρασί, τό 
λάδι κλπ. Μέρος τον τοίχου τού
του πρός τήν αυλή κατελάμβανε 
ενα μικρότερο δωμάτιο, δ ν α
τά ς, πού έχρησιμοποιεΐτο είτε 
γιά κατοικία τών. γερόντων, εί
τε γιά εγκατάσταση τής γού
βας (αργαλειού) τής νοικοκυ
ράς.

Μεταξύ τοϋ μικρού τούτου 
δωματίου και προεκτάσεως τοΰ 
πρός τό μέρος τοϋ βουνού τοί
χου υπήρχε ύπόστεγον, τό ά
νά ί (άνώγειον) πού καί ή στέ
γη του ήταν δμοίως προέκταση 
τής στέγης τής δλης οικοδομής, 
καί σ’ αύτήν εύρισκαν καταφύ
γιο τά χελιδόνια γιάνά χτίζουν 
τις φωλιές των. Στό βάθος τοϋ 
ΰποστέγου τούτου ήταν ή πόρτα 
τής κυρίας εισόδου.

Πριν άπό τό ά ν ά ϊ ισοπεδώ- 
(5W§t«a βΐς τί Αί§«ή
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"Οταν είχαν δνομαστικήν εορ
τήν είς τό Λιβίσι. έπρεπε δυο ή
μερες ένωρίτερα νά ζυμώσουν 
ψιλοκοσκινισμένα ψωμιά, νά τά 
πλάσουν στρογγυλά, νά τά τυ
πώσουν άπό πάνω και έπειτα νά

και άφοϋ τά φούρνιζαν ζεστά τά 
•μοίραζαν μέ συγγενείς καί σέ 
γνωστές οικογένειες.

’Έπειτα έφώναζαν είδικές τε- 
χνίτρες και άνοιγαν ογδόντα ψι
λά φύλλα, είχαν μεγάλα σινιά 
και ax'kanm τά φύλλα, τό κά
θε δέ φύλλο τό βουτύρωναν καί 
άφοϋ ήθελαν νά βάλουν τά εί
κοσι φύλλα, είχαν έιοιμον γέμι· 
σμα άπό καρύδια ή αμύγδαλα 
ασπρισμένα καί κοπανισμένα, α
νακατεμένα μέ μυρουδιές καί ζά- 
χαρι τά όποια έρριχναν σέ κάθε 
φύλλο εως δτου φθβσουν νά ε
ξήντα καί έπειτα συνέχεια έ’βα 

'ζαν είκοσι φύλλα άπό πάνω δ
πως καί άπό κάτω. "Οταν τε
λείωναν τά έκοβαν μπακλαβοει- 
δώς άναβαν τόν φοΰρνο και τό 
έψηναν, είχαν δέ άνάλογον σι
ρόπι και μόλις ήθελεν νά βγή 
άπό τόν φοΰρνο περιχοϋσαν τό 
σιρόπι καί άπό πάνω-πάνω κα- 
νέλλα καί χονδρή ζάχαρη καί έ· 

-τσι τίς εορτές πάντοτε στά λι- 
βησιανά σπίτια τδ πιο απαραί
τητο καί τδ κυριώτερο γλύ«ί
αμα ήταν δ μπακλαβάς.

’Έπειτα πολύ συχνά έφτια
χναν και λουκουμάδες. Διά νά 
κάμουν επιτυχημένους λουκου
μάδες επρεπε νά ζυμώσουν τό· 
ζυμάρι μέ μαγιά πολύ καλά καί 
«ρός τό αραιόν καί άφοΰ κατό
πιν το ά'φιναν νά φούσκωση έ- 

-βαζαν μέσα σέ τέντζερη μπόλι
κο λάδι, έβραζε καλά καί έπειτα 

■μέ ένα κουτάλι τό βουτοϋσαν στό 
χαμμένο λάδι καί άφοϋ ήθελαν 
νά βράσουν φούσκωνα καί κοκ
κίνιζαν είχαν δέ έτοιμο σιρόπι 
δεμένο και δπως τούς έβγαζαν 
με τήν τρυπητή κουτάλα τους 
έρριχναν μέσα στό σιρόπι τούς 
περιχοϋσαν μέ κοπανισμένα κα
ρύδια καί κανέλλα.

"Ενα άλλο πρωτότυπο γλύκι
σμα τών Αιβησιανών ήταν τά

ΝΕΟΙ ΗΡΩΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΥΚΙΑ
ώ λ ' ·'■

• ‘Η κατάστασις τών Μακρηνών καί Αιβησιανών έπεδεινώθη
■ · ' μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους

• · Τβδχ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΛΟΥ

Rlliuri! ΠΙΣΙ. ΜΡΑΒΙΣΙΙΒΣ
συμπολίτης

«Ιός τοϋ Κων)νου Καραβασίλη 
καί τής Μαριάνβης Νικάνδρου 

έτών 30 
Ιατρός

"Επεσεν ήρωίκώς μαχόμβνος τήν 
Ιϊην Νοεμβρίου 1946 είς τό Σκρδ 
Μακεδονίας δπηρετών ώς έφε
δρος άνβυπίατρος είς τό 654 Τάγ
μα Πεζικού κατά τών συμμορι

τών. Αίωνία του ή μνήμη.

Τής Κ ριας Σαράφη

κατιμέρια. ' ’Αφοΰ ζύμωναν τό 
ζυμάρι άνοιγαν μεγάλα φύλλα 
καί λεπτά, τά λάδωναν καί ε- 
πειτα τά μάζευαν σάν μπλέξου- 
δες, τά έκαναν ένα στρογγυλό 
τύλιγμα, τό άνοιγαν ξανά λίγο 
πιο χονδρι» τ · t ιχ"<· > tHw λα- 

καί τά έβαζαν πάνω νά ψηθούν 
μέ τήν φωτιά πού είχαν αναμ
μένη άπό κάτω. Τά γύριζαν δυό- 
τρεΐς φορές και άφοϋ ή θελαν νά 
κοκκινίσουν τά κατέβαζαν καί 
τά περίχυναν άπό πάνω μέ ζά· 
χαρι καί κανέλλα ή μέ μέλι άνα- 
λόγιος τών προτιμήσεων καί έ- 
γένετο Sva ωραίο γλύκισμα σάν 
μπουγάτσα. :

Τήν Μεγ. Σαρακοστή γιά νά 
κάμουν κάτι τό νηστίσιμον Ιπει· 
δή είχαν τήν συνήθεια νά νη
στεύουν, ζύμωναν Αρκετό ζυμά
ρι καί μαζεύονταν πολλές γει- 
τόνισσες καί δίαν φούσκωνε τό 
ζιμιίοι γιατί, τό είχαν μέ μαγιά, 
άνοιγαν ψηλές λουρίδες,σχημά
τιζαν μίαν στρογγυλήν πρώτα, έ
πειτα έβαζαν τίς άλλες άπό πά
νω σταυροειδώ; καί είχαν δίπλα 
τους αρκετό σουσάμι ασπρισμέ
νο, άλοιφαν τά χέρια τους μέ νε
ρό και κατόπιν τό έτοιμο τό πε
ριτύλιγαν μέσα στό σουσάμι καί 
τό έβαζαν στήν μπάντα. Άφοϋ 
ήθελαν νά τελειώσουν δλα, ά
ναβαν τό φοΰρνο καί τά έψηναν 
έγένοντο δέ πολύ ωραία. Τά 
στίβαζαν μέσα σέ ντουλάπια και 
δ τι ώραν ήθελαν τά έτρωγαν σάν 
παξιμάδια, τά ονόμαζαν δέ ψα- 
θο «gig. · ■

Τοϋ Λαζάρου τήν έ|δομάδα 

^ΤΠΙμίΤναν^ΤΤϋμαριμέ μαγιά 
καί άφοΰ ήθελεν νά φούσκωση, 
τό άνοιγαν λίγο χονδρά φύλλα 
καί είχαν έτοιμον γόμον, κοπα
νισμένες σταφίδες μέ ζάχαρι καί 
μυρωδικά, έβαζαν μέσα στά Α
νοιγμένα φύλλα, τά σκέπαζαν 
πάλιν μέ φύλλον άπό πάνω καί 
τά έκοβαν σέ τρίγωνα, τά έβρε
χαν λιγάκι άπό πάνω, τά περί- 
τύλιγανστό σουσάμι καί ΐά φούρ
νιζαν καί έγένετο νόστιμον γλύ
κισμα, δνομαζόμενον τά λαξαρά- 
κια. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΦΗ

1 (τό γένος Γ. Άπατζή)

Έκ τών ανωτέρω συλληφθέν- 
των^υπό των Τούρκων 4 μόνον 
Ισώθησαν άπό τόν δι’ ανήκου
στων μαρτυρίων θάνατον, τόν 
δποϊΟν έδοκίμασαν δλοι, άθωω- 
θέντες μεταθανατίως υπό τοΰ 
Στρατοδικείου, οϊα ειρωνεία 1 
πλήν τών Γεωργ. Πανηγύρη, 
Γεωρ. Άναγνωστοπούλου καί 
Ίωάννου, Αγιορείτου καταδι1 
κασθέντων είς τδν δι5 αγχόνης 
θάνατον ώς ενόχων προδοσίας!! 
τόν όποιον άντίκρυσαν ήρωϊκώ- 
τατα μετά πολλά βασανιστήρια. 
Τότε δ ’Ιωάννης Αγιορείτης ά- 
νέλαβε τήν ευθύνην τδν επι
στολών, διακηρύσσων τήν αθωό
τητα τών λοιπών θυμάτων. At 
Τουρκικαί άρχαί, διά νά εϊμε
θα δίκαιοι είς τάς κρίσεις μας, 
ωφειλαν έν τφ δικαιώματι νά 
περιφρουρήσουν τόν τόπον και 
ν’ άνακαλύψουν τούς επίβου
λους του, νά τιμωρήσουν τούς 
ένόχους δχι δμως κατά θηριώδη 
τρόπον, νά άποσποΰν τάς τρί
χας καί τούς όνυχας, νά σποϋν 
τάς σιαγόνας καί τά κόκκαλα και 
επί πλέον νά υποβάλλουν είς α
νήκουστα δεινά τόσους αθώους 
Ανθρώπου; έν γνώσει μάλιστα 
τής άθωότητός των, ώστε άπό 
τούς 28 νά περισωθοϋν ώ; έκ 
θαύματος επτά! ! ! Μέ τόν τρό
πον τή; τιμωρίας έδειξαν οί 
Τοΰρκοι τόν βαθμόν τοΰ πολι
τισμού των .καί f | τά μεσαιωνι- 

το υπάνθρωπόν των.
Είς τήν δραματικήν αύτήν έ- 

ποποιΐαν έπαιξαν πρόσωπον α
θανάτων ήρώων οί Ιερείς των 
δύο πόλεων Παπά - Δημήτριος 
Χαστας καί Παπά - Νεόφυτος 
Σακελλαρίδης, οίτινες παρά τό 
γήρας των άνω των 75 έτών έ
δειξαν περιφρόνησιν πρός τόν 
θάνατον, άξίαν παληκαριών καί 
τών άξιοϋιινήτων μαρτύρων τής 
Εκκλησίας. Μέ τάς απαντήσεις 
των δέ, κατέπληξαν τούς σφα
γείς rav. Ό Παπά-Χασταςώ; 
άπεκαλεΐτο, δταν δι,ετάχθη νά 
σταθή στό ενα πόδι τού elite: 
«Θεέ μου ! Θεέ μου ! Ό Ναστα- 
ρδίν Χότζας έκαμε τού; πετει
νούς τοΰ χωριοϋ του μέ ένα πό
δι δτι είναι, χι έτοϋτοι εδώ τούς 
ανθρώπους. Άν τό μάθη δ Πα· 
τιοάχ μας, θά τούς παρασημο- 
φορήσΐΊ».

'Η άπάντησις αΰτή τούς έκα
με μεγάλην έντύπωσιν και δέν 
έπέμεναν εις τήν έκτέλεσίν της. 
Όταν πάλιν έν μηνί Ίουλίφ 
διετάχθη νά προσατενίζη τόν ή
λιον, ήκούσθη λέχων. «Προτι
μώ νά μέ στραβώσετε σείς παρά 
δ ήλιος, πού άλλην αποστολήν 
έχει άπ’ τδ Θεό, νά φωτίζη».

Ό Παπά Νεόφυτος οδηγού
μενο; είς εξορίαν, διότι ήθελή- 
θη νά στέψη δι* Ιεροπραξίας 
Τούρκον άξιωιιατικόν μέ έλλη- 
νίδα καλή; οικογένεια; έδωκεν 
είς τήν άπειλήν τοϋ άξιωματι- 
κοϋ <θά σοϋ ξερριζώσω παπα 
τά γένεια τρίχα - τρίχα», τήν έ
ξη; άξιομνημόνευτον ' άπάντη- 
σιν: «’Επιθυμώ τόν θάνατον ώ; 
εύεργετικώτερον Λπό σα; τά θη
ρία. Ό κλήρος τοϋ “Εθνους μα; 
είναι νά έχη μάρτυρας καί σδ; 
σφαγείς του. Τέλος ·τδ δίκαιο 
θά θριαμβεύση κάί σείς θά μέ
νετε μέ τά αϊσχτμσας». Οί συ
γκινητικοί καί ευθαρσείς αυτοί 
λόγοι τών στρατιώτών τής ’Εκ

κλησίας θά Εμψυχώνουν δλους 
είς τήν προσφυγιάν μας καί θά 
διατηρούν άσβεστον τήν άνάμνη- 
σιν τής πρτρίδος μας καί τών 
αθανάτων ήρώων της.

10. Έκτοπισμός γυναικο
παιδών Λυκίας καί τά δεινά 
της έξορίας. Παλινόστησ»., 
ΠΙλθΙ *· cnag# t&v γυναι
κοπαιδών νά έγκαταλείψουν τό 
πάτριον έδαφος και νά δοκιμά
σουν τά κακά τής μαύρης ξενη- 
τειας. Διά τά γυναικόπαιδα τής 
Λυκίας δέν υπήρχε χειρότερα 
τιμωρία. Άφοϋ έίδον τούς γο
νείς των στρατευομένους, ή έ- 
κτοπιζομένους, ή συρομένους δέ
σμιου; είς τάς φυλακάς, προ- 
σφέρεται τέλος τό πικρόν ποτή- 
ριον τοΰ έκτοπισμοΰ. Εγκατα
λείπουν μέ δάκρυα στά μάτια 
τήν γην τής πατρίδος των, τούς 
ναούς τών πατέρων των, τά 
σπήτια καί τά κτήματά των και 
τρέπονται βίς τά ξένα. Εξορί
ζονται άλλα ’βίς Άτζέμ - Πατέ, 
αλλα είς Δενεσλή, μερικά είς 
Έρμαφί, πολλά βίς Βουρδούρι, 
τινά είς Σπάρτα καί κάμποσα 
εις χωριά τοΰ εσωτερικού τ®ν 
άνωθι περιφερειών, δπου έζη- 
σαν ΰπό τάς χειροτέρας συνθή- 
κας, ψύχους, ταλαιπωριών, κεί
νη;. 'Ο άρτος τή; ξενητειά; πι
κρός και αί αναμνήσεις τής ε
ξορία; σκληρότατοι. Ό καθέ- 
ΪΊΤΤI ΙΤΥΤΤίΤ··»-

Έφθασε τέλος ή αγία ήαέρα 
τής παλινοστήσεως, τήν οποίαν 
έναγωνίω; άνέμενον δλλοι. Μέ 
δάκρυα χαράς άναμεμειγμέναμέ 
συναισθήματα αγωνία; διά τού; 
ιδικούς των καί διά μέσου χω
ρών άξενων έπέστρεψαν είς τάς 
πατρίδας των. Μόλις έπάτησαν 
καί έφίλησαν τό πεφιλημένον καί 
άγιο χώμα της, έσπευσαν είς 
τούς ναού; τών πατέρων των νά 
ευχαριστήσουν τδν Δοτήρα καί 
Κήρυκα τή; Ειρήνης καί νά εδ- 
χηθοϋν, δπως διέλθουν τόν ΰ- 
πόλοιπον χρόνον τή; ζωή; των 
εν χαρ§ καί ειρήνη, άπολαμβά- 
νοντες τδν αγαθών αύτής. Με
τά τάς ευχαριστίας ήρχισεν ή 
περισυλλογή. Τίποτε δέν εύρη
καν είς τήν θέσιν του γερό. 
"Ηρχισεν ή εργασία τή; δη
μιουργίας, Κατώρθωσαν από τήν 
ακαταστασίαν νά δημιουργήσουν 
τάξιν καί νά Ιπαναφέρουν τόν 
ρυθμόν τή; προηγούμενης ζωής.

10. 'Η Έλλην. Κυβέρνησις 
στέλλει βοηθήματα «Ις Μά
κρην. Έπβισάδιον κατά τήν 
άπόβασιν. Άπέλασις Επιτρο
πής. Ή θέσις τών Χοιστιανών 
τών παραλίων τής Μικρασίας, 
ήτο τραγική. Ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις διά νά επούλωση τάς 
πληγά; των έστειλε διά τοϋ Ε. 
Ε. Σταυροΰ καί τοΰ Πατριωτι
κού 'Ιδρύματος είς τά; κεντρι
κά; παραλίους πόλεις τή; Μι- 
κρασίας, πού δέν ήσαν υπό τήν 
στρατιωτικήν κατοχήν τη; καί 
έδοκιμάσθησαν διά τοΰ έκτοπι- 
σμου, ιατρικήν περίθαλψιν, καί 
βοηθήματα. “Εστειλε καί είςΛι- 
βήσιον - Μάκρην βοήθειας εις 
φάρμακα, ρουχισμόν, ύπόδησιν 
καί δύο Ιατρούς, τόν Ανθυπία
τρον Νικ. Μάνωλαν καί τόν Νι
κήταν Δημητρίου, ένανάνθυπο- 
φαρμακοποιόν, ένα λοχίαν μέ 
τέσσαρα; στρατιώτας καί τόν

Παΰλον Μακρήν συνοδόν κα4 
σύμβουλον τοΰ έπι κεφαλής τής 
αποστολής Μάνωλα. Ή Αποστο
λή παρέλαβεν έκ Σμύρνης τόν 
ιατρόν Μουσαίον καί έκ λιμένος 
Βαθέος Σάμου τόν Διευθυντήν 
τϋζ Αστικής Σχολής Σάβ. Πα- 
σχαλίδην. Έκ Σάμου τό Ατμό
πλοιών προσήχγίσδν είς Αλικαρ
νασσόν, τήν πατρίδα τοϋ 'Ηρο
δότου, δπου έγένετο θερμοτάτη 
υποδοχή είς τήν Αποστολήν, τήν 
όποίαν μέ δάκρυα χαρά; δδέχ- 
θησαν καί έρραιναν μέ άνθη ®ς 
προάγχελον τής έλευθερίας των 
οί κάτοικοι. ΕΙς τήν κοινότητα 
παρέδωκεν ό Μάνωλας τρόφιμα, 
βοηθήματα, φάρμακα καί ιατρόν 
πρός περίθαλψιν τών Άλικαρ- 
νασσέων αδιακρίτως φυλής.

Άπό τήν 'Αλικαρνασσόν, 
(Μπουτρούμι, διά «άς φοβέρας 
φυλακάς καί φρούριον) έπήρε τό 
επί τούτφ ναυλωθέν Ατμόπλοιον 
τής Εταιρείας Πανταλέοντος 
«Ρούμελη» καί έφθασεν βίς Μά
κρην τό βράδυ τοϋ Σαββάτου 
τοΰ Λαζάρου: Πριν ήδη δοθή ή 
ά'δεια τής ελευθεροκοινωνίας, έξ- 
ήλθεν είς τήν πόλιν δ ιατρός 
Μουσαίος καί έπεκοινώνησε μέ 
τούς προύχοντας Τούρκους καί 
Χριστιανούς. Οί Τούρκοι, &νη~ 
ληφθέντες τό πνεύμα καί τόν 
σκοπόν τής άφίξεβ»; τής ιίποστο- 
λής, δτι ήτο μάλλον πολιτικός 
καί δχι φιλανθρωπικός, παρενέ-

*'ρ .·Λ0>ν .ίι» Α . ί>Ά<I Μ , 
τής αποστολής. Άντέταξαν επί
μονον άρνησιν νά τήν δεχθούν, 
διότι δήθεν έπι κεφαλής τής α
ποστολή; εΰρίσκετο ά ΓΙα,ΰΚος 
Μάκρη; φυγόδικο; καί άλλοι φυ
γόστρατοι (κατσάκηδες) Αεβη- 
σονομακρηνοί, τούς οποίου; εί
ναι υποχρεωμένη ή Κυβέρνησις 
νά συλλάβη καί μέ τήν ένδεδειγ- 
μένην αύτήν ενέργειαν της θά 
δηλητηριάση τήν Ατμόσφαιραν 
τών σχέσεων τών δύο στοιχείων 
καί θά μείωση τήν έντύπωσιν 
καί τόν σκοπόν τής αποστολής.

ΕΙς τόν λιμένα Μάκρης ώρμει 
’Ιταλικόν άντιτορπιλλικόν, τό ο
ποίον αμα τφ κατάπλφ τής Ρού
μελης έξήγαγεν είς τήν προκυ
μαίαν τής Μάκρης άγημα, ση- 
μ®1ον δτι κάτι Ιτεκταίνετο. Έν 
τφ μεταξύ έξήλθον ε’ις τήν α
ποβάθραν οί ταξειδεύοντες έκ 
Σμύρνη; διά Μάκρην εκτοπισμέ
νοι πατριώται μας μετά των με
λών τής αποστολής καί Ανέμενον 
τήν άδειαν τής Ελευθεροκοινω
νίας. "Ολη ή προκυμαία τής Μά
κρης έγέμισεν Από κόσμον Χρι
στιανών καί Τούρκων, Αναμε- 
νόντων νά καλωσορίσουν τούς 
συγγενείς των καί νά ίδοΰν τα 
συμβησόμενα. Τότε έσημειώιθη 
καί τό έπειυόδιον Πολίτη : Κά
ποιος Τούρκος έκ Ρόδου, εγκά
θετο; τής ’Ιταλικής προπαγάν
δας, θεώμενος δήθεν ώ; ® κό
σμο; δλο; τήν συρροήν και εξέ- 
λιξιν, έρριψεν Από σκοπού είς 
τήν τσέπη τοΰ Αδελφού τοϋ δι
δασκάλου Γεωρ. Πολίτη τδ μι- 
σοκαμένο σιγάρο του. 'Ο διδά
σκαλος, ώ; έπόμενον, παρετήρη- 
σε μετά τοΰ Αδελφού του τόν 
θρασύν Τούρκον, δ όποιο; Αντί 
νά ζητήση συγγνώμην έσπρωξε 
καί ύβρισε τόν παθόντα, άλλοι 
δέ έβιαιοπράχησαν κατά τοϋ δι
δασκάλου. Τότε έπενέβ 
ροφυλακή καί διέλυσε τόν κό-

λ (Σονέχ«ια ·1{ τήν 4ην αΛίδοί
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IBwixae ®s της 3ης ββλι&ος 
σμον^ ούτω δέ τά σχέδια τών 
’Ιταλών έματαιώθησαν, έπιδιω- 
ξάντων διά τοΰ έπεισοδίου τα
ραχής πρός έπεμβασιν. . ..

’Εχωφελήβησαν τής ανγχν- 
σεως αυτής τάμέλη τής αποστο
λής καί ηροεχώρηοαν είς το Μέ- 
γάρον τοίώ ML· Ευεργέτου τής 
-κοινότητοφ Χ).Νιχολάου Αουϊ,ζί- 
δου κατ’ εκφρασθεΐσαν αύτφ 
επιθυμίαν. ’Αμέσως ηρχισαν νά 
καταφθά-νονν διά νά ναλωοορί- 
σουν τήν ’Επιτροπήν οί προύχον
τες Μάκρης και νά ζητούν πλη 
ροφορίας περί τοΰ σκοποΰ τής 
άφίξεβις και τήν τύχην τής Μά
κρης. Ήλθαν καί κα? ωσόρισαν 
τήν άποστολήν έκ των έπισήμων 
δ Φρούραρχος καί ό Διευθυντής 
τής ’Αστυνομίας.

Δέν ήργησαν δμως οι Τούρ
κοι νά εκδηλώσουν τάς ανησυ
χίας των, διαμηνυσαντες -διά τοΰ 
’Αστυνόμου τήν ανάγκην τής α
μέσου μέ τί) αυτό ατμόπλοιου 
Ρούμελη άναγωρήσεως τής απο
στολής ’. "Εθεσαν δέ καί φρου
ράν περί τήν οικίαν τοΰ Λουϊ
ζίδου καί τον στρατόν έν επιφυ
λακή, Κατόπιν τής άδοκήτου αυ
τής τροπής μέ τοιαϋτα εχθρικά 
κατά τής αποστολής μέτρα, ήρ- 
χισαν οί έπισκέπται πατριώται 
μας ν’ απέρχονται. Τούτους πα- 
ρελάμβανάν άμα τή έξόδφ χω
ροφυλακές καί τούς συνοίδευον

το κρατητήρων. Ό Μα'νω- 
Λάς δβαλε κΓ αύτός φρουρούς 
τούς "Ελληνας θτρατιώτας είς 
τήν εξώθυοβν τοϋ tievciocnj Λουΐ- 
ροντα τδ μήνυμα τής άμεσου α- 
ναχωρήσεως δτι «δέν συντρέχει 
λόγος νά άποπέμπεται κατ’ αυ
τόν τόν άνοίκειον τρόπον μία φί
λα νθρωπική άποστολή, ή οποία 
ήλθεν είς Μάκρην κατόπιν ά
δειας τής έν Σμύρνη ’Αγγλικής 
•Αρμοστείας».

Οί Τούρκοι έπέμεναν νά' ανα
χώρηση ή άποστολή, κράτησαν- 
τες είς τάς φύλακας τούς πρού
χοντας Μάκρης καί άπειλοϋντες, 
δτι θά τούς Ιξετόπιζον καί πά
λιν, εφ* δσον δέν εφευγεν ή ά
ποστολή καί ήλθον είς Επικοι
νωνίαν μέ αύτήν. Οί ήμέτεροι 
«δικαιολόγησαν τήν έπισκεψίν 
των τυπικήν, καθώς επραξαν 
καί πολλοί συμπολΐται Τούρκοι, 
νά καλωσορίσουν πατριώτας με
τά χωρισμόν τόσων ετών, ύπε- 
σχέθησαν δέ νά στείλουν επιτρο
πήν νά παρακαλέση τήν αποστο
λήν νά άπέλθη, εφ* δσον λόγοι 
σοβαροί έπιβάλλουντοϋτο. Πράγ
ματι έπεσκέφθησαν τον Μάνω- 
λαν έκ μέρους των φυλακισμέ
νων δ Χ)Γιάννης Κωνσταντινί- 
δης, Άνδρ. Λαζαρίδης, Εΰάγγ, 
Μ. Λουϊζίδης καί παρεκάλεσαν 
αυτόν έκ μέρους δλων τών κρα
τουμένων νά αναχώρηση, ϊνα μ ή 
φέρή εις δυσκολον θέσιν τήν Κυ- 
βέρνησιν νά τδ επιτυχή διά τής 
βίας και αυτούς νά δοκιμάσουν 
εν παραμοναΐς Πάσχα τά λυπη
ρά Ενδεχόμενα νέας εξορίας. Ό 
Μάνωλας ήτο Ανένδοτος, διατει- 
νόμενός,δτι δέν επιτρέπει ή στρα
τιωτική του τιμή νά υποχώρηση 
προ άπειλών. Τότε έπενέβη ο 
Σάβ,Πασχαλίδης καίείπεν: «Ή 
άποστολή' δέν Ιχε» στρατιωτικόν 
χαρακτήρα διά κατακτήσεις, διό
τι τότε θά κάτεπλέαμεν μέ στρα- 

’ τον και πολεμικά. Ή άποστολή 
άποβλέπει ’ έις φιλανθρωπικόν 
Λβπον'καΓ ήλθαμε* νά imtAA· 

ι&ς «λΐ|γ®ί τών συμπο

λιτών μας καί όχι νά τούςάνοί· 
ξωμεν νέας είς παραμονάς μεγά
λων εορτών. Έάν άποκρύπτη- 
ται καί πολιτικός σκοπός, εκεί
νοι πού μας έστειλαν, θά φρον· 
τίσονν vtf μας επαναφέρουν, κα- 
τωχνρωμένους :: από τάς τουρκι- 
*άς επιθέσεις- γαζ απειλείς, πού 
γίνονται τώρα είς βάρος αό
πλων ήμών.Επιβάλλεται νά φύτ 
γωμεν περισώζοντες τδ γόητρόν 
μας καί τούς δυστυχείς πατριώ
τας ματ». Τά λόγια αυτά τής 
ψυχρός λογικής και μετριοπαθεί 
ας Άρον άπήχησίν εις- τδν με
γαλόψυχου Μάνωλάν, δ οποίος 
έστερξε νά αναχώρηση αμέσως 
μέ τά λοιπά μέλη τής άποστο 
λήζ, ήξθρσεν δμως, έψ' δσον δέν 
συνέτρεχε .λόγος, νά άποσυρθή 
δ στρατός καί νά συνοδεύσουν 
of Επίσημοι, Κάΐμακαμ.ης, Δή
μαρχος, Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας τήν αποστολήν μέχρι της 
αποβάθρας. Οί αντιπρόσωποι 
διεμήνυσαν τήν πρότασιν τοϋ 
Μάνιοία εις τούς επισήμους 
Τούρκους, άτοδεχθέντας αυτήν 
εύμενώς καί διατάζοντας ευθύς 
αμέσως νά άποσυρθή δ στρατός.

(Άκολουθιϊ)
Λιόρβωαις λαθών

Πρός
Τήν Άξ. Δ)νσιν τής έφημερίδος 

«ΜΑΚΡΗ»
Ένταΰβα

Είς τά δημοσιεύματα μου περί Λυ
δίας, παρατηρούνται αρκετά λάθη, 
τά οποία δ αναγνώστης θά άποδώ- 
gig tov -iVnoyva^vr »| νιυ«ν«·η-». 
λύλλου. Διά νά μή θεωρηθώ ώς α- 
Ψιεύων μαργαριτάρια είς τάς άκτάς 
τής Κεϋλάνης, «θεώρησα καλύτερον 
νά προβώ είς τήν διόρθωσιντών πα
ροραμάτων. Kai κάμνω Αρχήν άπό 
τό ψύλλον τοϋ ’Οκτωβρίου :

Α'. ΕΙς ιδ Κεφάλαιον ποιοι Λε· 
βησιανοί ίλαβον μέρος είς τούς Ε
θνικούς μας αγώνας. Νά διορθω
θούν 1) έπιστρέψας άντί έπίστρέψαν- 
τες οί τρεϊς τελευταίοι είς Λεβήσι, 
2) ίκ Κύπρου Πασχάλης Πρωτομά
στορας άντί ό έκ Κύπρου Πρωτομά
στορας Πασχάλης, 3) νά πολβμήβη 
τάς σημαίας αντί νά πολεμήση υπό 
τάς σημαίας, 4) ύπό τόν Χρηστόν 
Χατζηπέτβου άντί ύπό τόν XjiotL· 
δουλον Χατζηπέτρου, 5) άπωλέσαν- 
τα άντί άπολέσαντα, 6) παρά τήν 
Ξάνθην άντί παρά τόν Ξάνθον. 7) 
δλοι σχεδόν καί τοΰ υποφαινομένου 
άντί ένφ δλοι σχεδόν καί «οϋ ΰπο 
προξένου μή εξαιρούμενου, 8) Νικό
λαος Κατσούνης άντί Μόσχος Κα- 
τσοΰνης, 9) Διά τόν πορφυρόν άντί 
πυρφόρον, 10) Σταματίου άντί Στα- 
μάτιον, 11) ευθαρσείς άντί μαχητι
κούς, 12) Δημ. Κ. Κούβας άντί Δημ. 
Κ. Κουβάς.

Β'. Είς to Kewelaiov Διιόξεως 
Λυκίων κατά τόν Α' Παγκόσμιον 
πόλεμον. 'Νά διορθωθούν : 1) συμ- 
πεφυμένα άντί συμπεφυρμένα, 2) μο· 
νατζήριδων άντί μουατζήριδων 3) δ- 
δοιπόρουν οΐ τάλαντέςάντί ώδοιπό- 
βουν οί νΆανες, 4) σαρδαληδόν Αν
τί σαρδελληδόν, 6) τούς... βαΉββις 
άντί τάς... έπΛέοβις, 7) Γεωρ. ΙΙ«· 
νηγυρί-ιη άντί Γεωρ, Πανηγύρη 8) 
Άτίξ άγα άντί Άζίζ άγα, 9) μετά 
πολλούς μεσαιωνικούς άντί μείά κολ
λάς μεσαιωνικός, 10) άγνωστους αν
θρώπους άντί άγνώτας ανθρώπους, 
11) II απαντώ νιος Νικόλαος άντίΠα- 
παντώνιος Νικολάου, 12) Γεώργιος 
Κοντού άν»ί Νικόλαός Καμπούρης.

Μβτά τιμής
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

(Συνέχεια βλ τής 1ης Σελίδας) 
’Αρίστανδρος ήρμήνευσεν ως κα 
λόν σημειον τών θεών διά τήν 
αλωσιν τής πόλεως, δπερ καί έ- 
πηλήθευσε.

'Ότε έπεσκέ.φθη τήν Αίγυ
πτον δ ’Αλέξανδρος καί έλαβε 
τήν άπόφασιν νά κτίση τήν φε
ρώνυμου του πόλιν, είδε τήν νύ* 
κτα εκείνην παράδοξον όνειρο. 
Εΐδεν εμπρός του ανδρα μέ σε
βαστήν φυσιογνωμίαν νά τψ λέ
γει :
Κάποιο νησί στή fl-άλασσα εϊναι τήν 

χνματοΰοα.
Φάρο τό λέν. καί στέκεται στό φρύδι 

τής Αίγυπτου.
Ό Αλέξανδρος Λού τόν “Ο

μηρον καί Ευρυπίδη είχεν Αχώ
ριστους συμβούλους καίέμηνευ- 
στάς του, διέταξε τούς ίΐρχιτέ- 
•χτονας νά συμπεριλάβουν εις τό 
οχέδιον τής πύΑεως καί τό νησί 
Φάρον καί τήν περίμετρον τής 
πόλεως . καί νά σημειώσουν μέ 
άλευρά αντί μέ λευκόν χώμα.

’.Αμέσως μετά τήν χάραξιν 
κατέβησαν σμήνη παντός είδους 
πτηνών άπό τόν ποταμόν καί τή 
λίμνη καί δέν άφήκαν ίχνος α
λεύρου. Τό φαινόμενου τοΰτο έ- 
τάριχξε τόν Αλέξανδρον, τόν ό
ποιον καθησύχασεν δ Άρίσταν
δρος καί ικανοποίησε μ,έ τήν εξή- 
γησιν τοϋ φαινομένου, δτι ή πό
λις πού θόι ιδρύετο, θά έφθανεν 
εις μέγαν πλούτον καί ακμήν, έκ 
τής οποίας πολύς κόσμος θά εζη 
δπως καί συνέβη.

Ό Αλέξανδρος, δτε ωδευε 
πρός συνάντησιν τοϋ Δαρείου, 
διά ν<ί δώση τδ τελειωτικόν κτύ- 
«»·ψ 'ΐυνεσ" ««-ο» 
στήρια, έγένετο έκλειψις σελή
νης, Τήν ένδεκάτην νύκτα μετά 
τήν εκλειψιν έφθασαν τά στρα
τεύματα απέναντι άλλήλων είς 
τά Γαυγάμηλα. Καί δ μέν Δα- 

Iρεΐος διετήρει ώπλισμένας τάς 
I δυνάμεις του, περιερχόμενος μέ 
φώτα τάς τάξεις, δ δέ ’Αλέξαν
δρος, ένφ, άνεπαύοντο οί Μακε- 
δόνες, έμενε μέ τόν μάντιν Ά- 
ρίστανδρον έμπροσθεν τής σκη
νής του, τελών κάποια απόρρη
τα ίερουργήματα καϊ θυσιάζων 
εϊς τόν Φόβον, φορών τόν μαν
δύαν, εργον τοϋ παλαιού Έλι- 
κώνος καί δώρον τών Ροδίων, 
Τότε παρουσιάσθη δ γέρων στρα
τηγός Παρμενίων μέ τούς δλ 
λους έμπιστους τοϋ Αλεξάνδρου 
καί θαμβωθείς από τά φώτα τοϋ 
εχθρικού στρατοπέδου καί κα- 
ταπλαγείςαπο τήν οχλοβοήντοϋ 
στρατού, ωσάν άπό πέλαγος ά- 
τελείωτον προερχομένην, συνέ- 
στησεν είς τόν Αλέξανδρον νά 
έπιτεθώσι κατά τοΰ εχθρού τήν 
νύκτα εκείνην. Τότε δ ’Αλέξαν
δρος εδωκεν είς τόν Παρμενίω- 
να τήν περίφημου απάντησιν 
«δέν κλέπτω τήν νίκην». Άφοΰ 
ετελείωσε τά ιερά κ.αί έλαβε τήν 
διαβεβαίωοιν τής νίκης άπό τόν 
αψευδή καί άξιόπιστον μάντιν 
τόν Άρίστανδρον, είσήλθεν είς 
τήν σκηνήν του ήσυχος καί βέ
βαιος περί τής νίκης έκοιμήθη 
βαθύτατον ύπνον πέραν τής συ
νήθους ώρας, ωσάν νάεκοιμάτο 
τόν ύπνον τοΰ νικητοΰ καί δέν 
έπρόκειτο τήν έπομένην νά δώ
ση τήν κρισιμωτέραν τών μαχών 
του.

Παραστάτης τοΰ Αλεξάνδρου 
έηί λευκοΰ Ιππου κατά τήν μά
χην ήτο ό Άρίστανδρος, φορών 
λευκήν χλαΐναν καί χρυσοΰν στέ
φανον. Ό μάντις παρατηρήσας 
ολίγον πρό τής μάχης αετόν, ϊ- 
μά του ευθέως κατά τών εχθρών 
διελάλησε τοΰτο ώς καλόν οιω
νόν. 'Η έξήγησις τοΰ φαινομέ
νου έδωσε θάρρος καί μένος πο
λεμικόν είς τούς περί τόν Αλέ

,Α, .Λ > A A. A. AJLA Α. .A,Α Α,-Α·^. A A A . A A. A. Α, 
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ί ^λμηςςος» ’

' . ί
; Ή Επιτροπή Κυριών καί Δεσποινίδων τοΰ Φιλάν ; 
« Θρωπικοΰ τμήματος τοΰ Συλλόγου μας
) ' Σας παρακαλεΐ ί

; νά τιμήσετε μετά τών οΙκογενειών καί τών φίλων σας ;
■> το χορευτικόν τέϊον τό όττοϊον δίδει τήν Κυριακήν 30ήν 
) ■ Νοεμβρίου 1958 καί ώραν 5—10 μ. μ. εϊς τάς αίθουσας
' τοΰ Ξενοδοχείου «ΑΚΡΟΠΟΑ—ΠΑΛΛΑΣ», (Πατησίων 51) ;
- υπέρ τών άττόρων καί άναξ ,οτταθούντων συμπολιτών μας. [
1 Τιμή εισιτηρίου δραχ. 10, Τιμή τείου δρσχ. 25. ΕΙσιτή- ί
( ρια θά πωλοΰνται έν Άθήναις ύπό τής Δίδος Δέσποινας ) 
< I. Πετρόγλου, δικηγόρου, Σανταρόζα 3 - τηλέφ. 30.267 >
< κ. Αυγερινού Κώτσογλου Παν)μίου 44 τηλέφ. 615-504; ί
) Άδ)φών Τσίλλερ. Θεμιστοκλέους 39 τηλέφ. 615-257. ' ;
< Έν Πειραιεϊ ύπό τής Δίδος Φιλίτσας Κουφολούσα Τσα- ► 
1 μαμοϋ 1 τηλέφ. 40-000 καί Κας Άργυρώς Σκυφτοΰ Κα- ί 
( λοκαιρινοΰ 64 Δραπετσώνα, τηλέφ. 463-176. )
- Ίδιαίτεραι προσκλήσεις δέν θά σταλώσιν. ►
1 Έν Άθήναις τή 1η Νοεμβρίου 1958 ί
‘ ' Έκ τοΰ Συλλόγου ■ ’
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΙΙΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

। Ό Σύλλογός μας απευθύνει Ιδιαιτέραν πρόσκλησιν <
' συμμετοχής είς τό χορευτικόν τέϊον τής 30) 11)58 πρός τ·» ;
ΐ ,Αλη καί τά Δ. Σ. τοΰ «Γλαύκου». Είναι έγκαρδίως πρ^ 
ΐ -κεκλημένοι και Ιλπίλομεν δτι θά μας τιμήσουν διά τ ' \
‘, παρουσίας των καί λόγφ τοϋ φιλανθρωπικού σκοποΰ- j
! τής Ινισχύσεως τών άπορων συμπολιτών μας κατά τ 
! ορτάς—άλλά καί διότι θά δοθή ή αφορμή μιας στενωτ- '
[ -ας έπαφής καί συνεργασίας μεταξύ τών δύο Συλλόγω 
' .................. ............. ..... ... ........ ..... :. . .......... :....... ................... ..

ξανδρον, εφορμώντας ακαθέ· 
κτως κατά τών εχθρών, ώστε νό 
φαίνεται ή φάλαγξ ώς κυματί- 
ζουσα. 'Η ορμή αύτη έδυ;«ε τήι 
νίκην τών Γαυγαμήλων ιός τόι 
’Αλέξανδρον.

"Ολα τ’ άνωτέρω δεικνύουτ 
πόσης μεγάλης αξίας μάντις 
ό Άρίστανδρος, πόσην μρ,γάληι 
Ιμπιστοσύνήν ετρεφεν πρός αυ
τόν δ ‘Αλέξανδρος, ώστε νά τόι 
έχτ] ομο ϊ
παρ< :
ράς σΐΐγ ;
νά πιστέύη άκραδάντως πάσαν 
τών σημείων καί τών ονείρων 
έξήγησιν.Και ήτο Ιπόμενον.Διότι 
δ Άρίστανδρος δεν ήτο τυχαίοι 
καί κοινός μάντις, ούδέ άμοιροι 
παιδείας - ήτο φιλόσοφος, έψυ· 
χολόγει, τόν καθένα καί εδιδι 
τήν κατάλληλον απάντησιν etc 
τήν κατάλληλον ώραν’ Ιγνώριζί 
νά εκτιμά τάς περιστάσεις καί 

s τά άτομα καί νά προσαρμόζεται 
καταλλήλως' είχε μεγάλην άντί- 
ληψιν καί κρίσιν μέ παράστημα 
επιβλητικόν” έξεμεταλλεύετο τάς 
αδυναμίας τών ανθρώπων, δ
πως τοϋ ’Αλεξάνδρου τήν ιιυ- 
στικ.οπάθειαν’ ενεβάθυνεν είς τά 
άδυτα τής ψυχής του κο,ϊ m- 
τεϊχεν ολα τά ηθικά, πολιτικά, 
κοινωνικά καί βιοτικά ζητήματα 
τής εποχής του. Τοιαύτα προ
σόντα ήτο αδύνατον νά διαφύ- 
γουν τήν διορατικότητα καί άν- 
τίληψιν τοϋ μεγάλου άνδρί'ς καί 
νά μή έκτιμηθοΰν προσηκόντως 
παρ’ αύτοϋ.

Τό μέγεθος τής απεριορίστου 
πίστεως τοΰ ’Αλεξάνδρου xd 

χα'ι νποβολςς τοί 
τοϋ Κλείτου, τοϋ οποίου ό φό
νος έγένετο ύπό τά ακόλουθα 
περιστατικά t EV/ov έλθει δια 
θαλάσσης καί έφερον είς τον 
Αλέξανδρον ΐατώρας εξ ‘Ελλά
δος. Ό βασιλεύς θαυμάσεις τήι 
δροσιά κι’ ομορφιά των biak&n 
τόν Κλεϊτον νά Ιδη καί ιηφοσ 
φέρη εις αυτόν. Ό Κλεϊτος & 
σκευσεν εις τήν φωνήν τοϋ βα 
σιλέως, δφήσας τήν θυσίαν κα 
τά μέρος. Κατά τήν μετάβασί1 
του τρία πρόβατα εκ τών προο) 
ρισμένων διά τήν θυσίαν ήκο 
λούθησαν αυτόν. Τοΰτο <5 ’Α, 
λέξανδρος καί οί μάντεις του ’Α 
ρίστανδρος καί Κλεομένης δ Αά 
κων ήρμήνευσαν ώς κακόν ση 
μεΐον καί διά νά έξευμενίσ 
τους θεούς διέταξε τδν Κλεϊτο 
νά ύπάγη νά θυσιάση τά τρί 
πρόβατα καί έκ μέρους του αί 
λα είς τούς Διόσκουρους. Διότ 
ώς είπεν, είδε πρό τρισίν ήμ· 
ρών (όνειρο πώς ό Κλεΐτος κ< 
οί υιοί τοΰ ΙΙαρμενίιονος ήοο 
μαζί μαυροφορεμένοι καί νι 
κροί. Μετά τήν θυσίαν ήρχισε 
νά πίνουν καί νά τραγουδοί 
άσματα τοϋ Πιερίωνος, πού 
γελοιοποιούν τούς στρατηγού 
τούς νικηθέντας εσχάτως άι 
τούς βαρβάρους. Οί παριστάμ 
νοι στρατιωτικοί ήγανάκτοι 
διά τό ασμα καί τόν ποιητή 
ένφ ό Αλέξανδρος καί οί φίλ 
ηΰχαριστοΰντο καί διέταζαν τι 
άοιδόν νά μή διακόψη τό τρι 
γουδί. Τότε δ Κλεΐτος, ιραχ· 
τούς τρόπους καί ελευθί-οόστ 
μος έφώναξεν, δτι δέν είναι πρ 
πον νά διακωμωδώνται εν μ 
σφ βαρβάρων ατρατηγοι Μακ 
δόνες, οί όποιοι μεθ* δί.ην τ 
ατυχίαν των, ήσαν Ανώτεροι α 
τών πού έγελοΰσαν,

(’Ακολουθεί)
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) J
‘0 "Αλέξανδρος θιιμωθεις I 

άπ’τούς τραχείς τρόπους τοϋ 
Κλείτου, άπήντησεν, δτι δ Κλεΐ- 
τος θέλει νά ύποστηρίξη τον ε
αυτόν του μέ τόνά λέγη τήν δει
λίαν ατυχίαν. Έγερθεΐς δ Κλεΐ- 
τος λέγει είς τδν ’Αλέξανδρον ; 
«Αύιή ή δειλία έσο>σε Σέ—πού 
είσαι άπό τούς θεούς —άπό τδ 
ξίφος τοϋ Σπιθριδάτου, δ οποίος 
έγινες τόσον σπουδαίος ατό τό 
αίμα και τάς πληγάς των Μα- 
κεδόνων, ώστε νά άρνήσαι τδν 
Φίλιππον καί νά πηγαίνης νά γί· 
νης υίός τοΰ Άμμωνος». Όρ-| 
γισθείς ό ’Αλέξανδρος άπδ τούς 
λόγους τοΰ Κλείτου λέγει: «Νο
μίζεις, ξηροκέφαλε, πώς θά χά
ρης ομίλων ώς όμιλεις, έξεγεί- 
ρων τούς Μακεδόνας». «Άλλ' 
ούτε τώρα δέν χαιρόμεθα, ’Αλέ
ξανδρε, άφοϋ τοιουτοτρόπως 
πληρώνονται οί κόποι μας. Μα- 
καρίζομεν δέ τούς άποθανόντας, 
πού δέν βλέπουν τούς Μακεδό- 
νας νά τύπτωνται μέ μαστίγια 
μηδικά καί νά χρειάζωνται τούς 
Πέρσας, διά νά τούς παρουσιά
σουν είς τδν βασιλέα». Τήν προ
πέτεια τοϋ Κλείτου κατέκρινον 
και ϋβριζον οί φίλοι τοϋ ’Αλε
ξάνδρου, ενφ of, γεροντότεροι I- 
ζήτουν νά τούς κατευνάσουν. 
'Όταν δέ (5 Κλεΐτος παρετήρησε 
εις τδν ’Αλέξανδρον, δτι δέν πρέ
πει νά καλή εΐς τά συμπόσια αν
θρώπους ε) εν θέρους, πού έχουν 
τδ θάρρος τής γνώμης των, άλλ’ 
ανδράποδα καί βαρβάρους, διά 
νά προσκυνούν τήν περσικήν ζώ
νη καί χιτώνα του, τότε δ 'Αλέ
ξανδρος έν θυμφ έξεσφβνδόνισε 
μήλον καί έκτύπησε τόνΚλεϊτο, 
άνεζήτει δέκαί τδ μαχαίρι, άλλ’ 
οϊ άλλοι τδν αναχαίτισαν. Έν
τούτοις δ Κλεΐτος δέν έπαυε καί 
μέ δυσκολίαν έφεραν αυτόν έξω. 
Ό Κλεΐτος έπανήλθε και πάλιν 
άπό τήν άλλην Ούρα* χαί «00* 
καλών τόν ’Αλέξανδρον έλεγε 
τούς στίχους τοϋ Εύριπίδου: 
«Άλλοίμονον πώς σκέπτονται οί 
Έλληνες I».

Τότε ό ’Αλέξανδρος λαμβά 
νει τήν λόγχην ενός δορνηόρου 
τον καί καθώς δ Κλεΐτος παρε- 
μέριζε τί) παραπέτασμα διά vet 
είοέλθη, ιόν διειιέρασε. Καί δ
ταν ό Κλεΐτος επεοε μέ βόγγον 
ισχυρόν καί στεναγμόν, ό ’Αλέ
ξανδρος συνελθών έκ τοϋ οίνου 
καί Ιδιον τούς περί αυτόν όφοό- 
νους έκ τής συγκινήσεως έσυρε 
τήν αιχμήν άπό τόν νεκρόν καί 
έπεχείρηοε νά κτυπηθή είς τόν 
λαιμόν, άλλ’ άνεχαιιίσθη υπό 
των σωματοφυλάκων του. Ό- 
λην δέ τήν νύκτα έκλαιε καί ε- 
θρηνεί καί τήν επομενην εμείνε 
σιωπηρός, βαρυστενάζων μόνον. 
Φοβηθέντες οι, φίλοι εϊσηΤ&ον 
εις τον θάλαμόν του, ζητοϋντες 
διά λόγαιν νά ήσυχάοουν 1 
παρηγορήσουν τόν’Αλέξανδρον* 
άλλ’ δ βασιλεύς '' 
εις τους λόγους τωνΈΟταν ό
μως δ μάντιε και φιλόσοφος Ά- 
ρίστανδρος ΰπεμνησε τό όνειρο, 
τά κακά οημεΐα τής θυ0[ας)Χαι 

πεστήριξεν, δτι ήτο γραπτόν 
τής μοίρας ν* άποθάνη οντω ό 
Κλεΐτος, τότε δ ’Αλέξανδρος 
ήρχισε νά ενδίδη. Συνήλθε δέ 
μάλιστα δ βασιλεύς άπδ τήν 
ψυχολογικήν τούτην κρίσιν, ή- 
τις, τίς οίδε, πού θά ώδήγει 
τδν ’Αλέξανδρον, δταν διά τής 
φιλοσοφικής δδοϋ, έ'πεισεν αυ
τόν, δτι δέν ήμαρτε διά τόν φό
νον, καθότι ή ζωή τοϋ Κλείτου 
καί δλων τών υπηκόων του εί
ναι, είς τήν απόλυτον διάθεσιν 
τοϋ βασιλέως των, έχοντος θεό
θεν τήν εξουσίαν ταύτην.

Ή’πιφσνή^ μάιτι-, "Αμιστια 
Νως έγραΦε. καθ'ο άναφ.-ρηυν 
δ ’,οι'χιαωκ και ό ΤΙλίν<<»«- η>» 
διοσημιών ήτιυ πιρϊ <r">'r·' ω, 
με'ου Γ ουρανου τροι οχο,ιι · ο 
ώς αί > ω’ιίψιι·, του ήλ-»υ , 
τά σελήνης, οι διαττοντι; dot 
ρω, α! σστραπαί. βροΐ”·αι, κ<- 
οουνοί, ι>ι««<ωις μι ττιοφώπΌω, 
ΐ'ΐ'πμοι, παρακιιιΟΟΓ /ηιι ω }, ί' 
’Επαινείται πολύ δ Άρίσταν- 
δρος δχι μόνον ώς άριστος οίω- 
νοσκόπος, ονειροκρίτης, και μάν- 
τις, άλλά ώς πολύτιμος σύμβου- 
λος τοΰ μεγάλου δορικτήτορος 
υπό τοϋ ΙΙλουτάρχου,’
νοΰ καί Λουκιανού. ΈΌξιρεν
το < ΆΑγ-.ανδρον ως »ήν παιρι

ιι γ1· fl ιι . α-Λ.'ί'..-δα ίου j’λμηοσον, διηγουμι κ>ζ Γ,..νν αρχίσει τά μαθήματα. Τό 
εις του<, isjii.. οσα θαυιΐ'οτ’·(( > ?- |if καινούργιο μαθητούδι,ε
δβ και ήκ-Ίΐοε δια ι-ήν ζωή» 
τα Ένα <<ώ Μ Βασιλιατ

Δαφίτάς 6 Τιίμηοσίύς.— 
Ό Δαφίτας υπήρξε γραμματι
κός αμα καί σοφιστής τή Γ' π. 
X. εκατονταετηρίδας, γεννηθείς

(Svvijreia elf SsjrJ esMfa)

ΑΛΚΟΟΛ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΗΓΗ
Τοΰ Προέδρι

Φοβερά καί, καταστρεπτική 
φωτιά πού βάζουν μέσα στά 
σπλάχνα των οί άνθρωποι οϊτι- 
νες πίνουν οινοπνευματώδη πο
τά καί ιδίως ούζο καί κρασί. 
Οί Ιατροί οί όποιοι μελετούν τά 
προβλήματα αυτά, καί συναν
τούν καθημερινώς etc τά Ιατρεία 
των ή είς τό χειρουργεΐον δταν 
ανοίξουν τό στομάχι τών ανθρώ
πων αυτών, θά ίδοΐίν τδ στο 
μάχι, τούς πνεύμονας, τήν καρ
διάν, τά νεφρά, καταπληνεομέ- 
να, πρισμένα, ή ατροφικά και 
κατεστραμμένα. ’Αλλ’ ας εξετά- 
οο μεν λεπτομερέστερον τό ζή- 
ττμα, καί πρώτον ας άσχολη- 
θώμεν μέ τάς βλάβας πού δη
μιουργεί τό οινόπνευμα εις τό 
στομάχι. Ή επιστήμη είναι είς 
θέσιν νά γιαιρίζΐ] δτι μεγάλο μέ
ρος από εκείνους ποΰ πάσχουν 
άπό δυσπεψίαν, γαστρίτιδα, πε
πτικός άνωμαλιας, ακόμη καί 
άπό τήν σοβείρωτέραν ασθένειαν

οτομάχου τό έλκος, ανήκουν 
ιούς κάμνουν χρήσιν τών 

ν^Βτνεί'μάτων. Δηλαδή βάρος 
είςΈδ στομάχι, δυσκολία στην 
χώνευαιν, χάψιμο, ξυνίλλα, τά- 
σις πρός εμετόν, πόνοι πού ν.ά· 
μνουν τόν άνθρωπον νευρικόν,

Ίιταν ή ίη 'Οκτωβρίου 1958. 
'Ημέρα Σάββατο. Ό πρωινός 
δροσερός αγέρας, δ καταγάλα
νος ουρανός και δ ευχάριστα 
θερμαντικός ήλιος μέ έσπρωξαν 
ενωρίς νά άφήσω τδν κλειστό 
καί περιωρισμένο χώρο τοΰ σπι
τιού μου και νά βγω στό δρόμο 
γιά νά κάμω ενα μικρό περίπα
το στό ύπαιθρο, νά απολαύσω 
τίς ομορφιές τής φΐίσειος, πού 
τόσο ανακουφίζουν τόν άνθρω
πο, πού στην ηλικία μου θέλει 
δσο γίνεται περισσότερο νά από
λαυση τά δώρα τής δημιουργίας, 
έχοντας τήν συναίσθηση δτι δσο 
περνούν οί μέρες, τόσο πλησιά
ζει ή στιγμή πού θά τά στερηθή 
γιά πάντα.

Περπατούσα ξένοιαστα καί α
διάφορα μπροστά στήν κίνηση 
τών- ανθρώπων πού άλλοι άνοι
γαν τά καταστήματα τους, άλ
λοι τάχυναν τό βήμα τους γιά 
νά βρεθούν στήν ώρα τους στήν 
ταχτική τους εργασία, βουλευ
τές καί μεροκαματιάρηδες, γιά 
νά εξασφαλίσουν τδ καθημερι
νό τους.

’Ανάμεσα σ’ αυτούς επεσβτ-Α 
ινάτι μου σέ μιά μητέρα πού κρα- 
ιοΰσε άπό τό χέρι τό παιδί της 
γιέι νά τό δδηγήση στό σχολείο’ 

ντυμένο την καινούργια του πο
διά, μέ τή σάκκα κρεμασμένη 
στό λαιμό του σκιρτοϋσε κι έκα- 
μνε πηδήματα, σάν κατσικάκι 
παίζοντας μέ τή μάνα του, πό
τε δεξιά, πότε αριστερά, έκδη- 
λαίνοντας έτσι τή χαρά του άπό 

ι» μσς κ. Άντ. Παπαθανασίου 

ευερέθιστου καί ανώμαλος ύ
πνος, καί μέσα εις δλα αύτά ν· 
πάρχει δ συνεχής φόβος καί ή 
απειλή αιμορραγίας, διατρή- 
σεως τοϋ στομάχου ή καί μετα
βολής ακόμη τοϋ έλκους εις καρ
κίνον.

Μετά τό στομάχι προσβάλλει 
τό σηκότι μέ δρομείς πόνους μέ 
άρθρίτιδα,μέ δξεΐς ρευματισμούς 
καί ίσχυαλγίαν, καί δταν προ
σβληθεί καί τό Πάγκρεας θά 
γίνουν διαβητικοί και θά έπι- 
φέρει καί τόν θάνατον.

Τόσα βάσανα,τόσοι πόνοι, τό
ση φθορά τοΰ βασικού άλλά καί 
τόσον εξυπηρετικού διά τήν συν- 
τήρησιν τής ζωής τοϋ ευπαθούς 
αύτοϋ οργάνου πού λέγεται στό
μαχος καί σηκότι.

- Καί δλα αύτά γιατί ; Διότι δ 
λογικός ανθριοπος τό πλάσμα 
αύτό τό εξαίρετον τοϋ Δημιουρ
γού τό αντικείμενου τής τόσης 
αγάπης τοϋ Θεοϋ, παρά τήν φω
νήν τοϋ Ευαγγελίου παρά τάς 
συμβουλάς τής επιστήμης εξακο
λουθεί νά πίνη τά φαρμακερά 
ποτά.

Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φαρμακοποιός 

συναίσθηση δτι έμπαινε σε και
νούργιο σταθμό τής ζωής του’ 
ή μητέρα μέ χαμόγελο καμάρω
νε τό βλαστό της και έδειχνε 
κάποια περηφάνεια άπό αντίλη
ψη ότι κι αύτή πύκνωνε κατά 
κάποιο τρόπο τό κοινωνικό σύ
νολο προσφέροντας μιά μονάδα 
στό συγκρότημά του.

Στάθηκε γιά μένα ή εικόνα 
αύτή μιά φωτεινή παρόρμησηνά 
φέρω στό νοΰ μου τήν κίνηση 
τοΰ Λιβίσιανοΰ σπιτιού κατά τό 
Σαββατοκύριακο.

Εξομολογούμαι οτι είχα σκε- 
φθή πώς δέν είχα πιά άλλο τι 
νά προσφέρω στίς στήλες τής 
ΜΑΚΡΗΣ ύστερα άπό δσα εί
χαμε γράψει τόσον εγώ οσο καί 
οί άλλοι συνεργάτες τής εφημε
ρίδας αύτής γιά τή ζωή τοϋ Λι- 
βισιοϋ.

Μά τό άντίκρυσμα τής μάνας 
εκείνης μέ τό παιδί της άνοιξε 
στά μάτια μου μιά φωτεινή σε
λίδα, πού θεώρησα καλό νά κα· 
ταχωρήσω στις στήλες τής ΜΑ
ΚΡΗΣ.

Τό περιεχόμενο τής σελίδας 
αυτής στρέφεται γύρω στή Λι- 
βισιανή γυναίκα σάν νοικοκυρά 
καί μητέρα στά παιδιά της καί 
τήν κίνηση πού γινόταν τόσο ά
πό εκείνη, δσο κι άπ’ αύτά κα
τά τό Σαββατοκύριακο, πού έ
κλεινε ή μιά εβδομάδα κι άρχι
ζε ή άλλη,

Α' ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Η Αιβισιανή γυναίκα νοικο
κυρά καί μητέρα.

Ξημερώνει' έκτος άπό τίς τα
κτικές υπηρεσίες κατά τις άλλες 
ημέρες τής έβδομάδος έχει τώρα 
τίς πρόσθετες εργασίες πού ε
παναλαμβάνονται κάθε Σάββα- 
τον καί τήν απαλλάσσουν άπό 
περισπασμούς τέτοιους γιά δλη 
τήν ερχόμενη εβδομάδα. Είναι 
τό Σάββατον τό τέλος τής μιας 
καί ή παραμονή τής αρχής τής 
καινούργιας έβδομάδος, Άπό 
πολύ πρωΐ αύτή βρίσκεται στό 
πόδι' τά παιδιά κοιμούνται ακό
μη καί δ άντρας της, αν δεν λεί 
πη άπό τό Λιβίσι σέ εργασία μα- 
κρυά άπό τό σπιτικό του, ξυπνά 
κι αυτός, σηκώνεται καί μετά 
τήν προσευχή του μπροστά στις 
εικόνες τοϋ σπιτιού ξεκιν§ γιά 
τή δουλειά του. Στό μεταξύ ή 
νοικοκυρά εχει ανάψει τό καν
τήλι μπροστά στό εικονοστάσια, 
κάμνει κι αύτή τό σταυρό της, 
χι αρχίζει τις ασχολίες της' καί 
δέν είνει λίγες. Πρέπει νά ζε- 
στάνη τό νερό γιά τήν πλύση, 
νά ζύμωση τό αλεύρι στή σκά
φη γιά τό ψωμί τής έβδομάδος, 
νά λούση καί χαθορίοη τά παι
διά τη; ντύνοντας τα μέ καθα
ρά ρούχα καί τέλος νά επιδοθή 
στήν καθαριότητα τοΰ σπιτιού" 
τότε καί μόνο θά ζητήοη νά ξε- 
κουραστή δταν τελείωση όλες 
αυτές τίς εργασίες.

Καί τ<) δύσκολο πού δέν μπο
ρεί νά τελείωση τή μιά εργασία 
καί νά άρχίσχι τήν άλλη' έν ώ 
ετοίμασε το νερό γιά τήν πλύ

ση, πλησίασε ή ωρα τοϋ σχολείου 
καί σηκώνει τά παιδιά άπό τόν 
ύπνο γιά νά τά έτοιιιαση ή τόν 
ειδοποιούν νά ζύμωση. Τίς ξο ί- 
ρει δμως αυτές τίς διακοπές καί 
δέν τήν στενοχωρούν. Γι’ uirtc> 
καί <5 αναγνώστης διαβάζοντας 
τήν παρακάτω περιγραφή τζς 
καθεμιάς εργασίας δς εχη σιό 
νοΰ του τις διακοπές αυτές. Και

α')Ή πλύση. Είπαμε πιο 
νω δτι θιί ζεστάνη τό νερό γ,ά 
τό σαπούνισμα' έξω στήν αύΐ,ιξ

(Συνέχεια είς τήν 2αν ΣεΛ.)
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Αγαπητοί αυμπολίταί,

Άπό μηνών λαμβάνω τήνέφη- 
μερίδα «Μάκρη» καί δέν γνωρίζω 
ποιος μοΰ τήν ταχυδρομεί. Πι- 
στεύω άπό τούς δικούς μου. Μτ- 
λετώντας τάς στήλας της, μοΰ έ
φεραν τάς σκιάς είς τήν μνήμην 
μου τής παιδικής ήλικίας. Συγχαί
ρω τούς πρωτοπόρους καί τά στι- 
λέχη δπου έχάραζαν τόν δρόμο# 
τής πατριωτικής ένώσεως αύτήμ 
Πιστεύω δλοι ο! πατριύιται ίλ<Λ 
πανριώτισσες νά είναι ύπερήφα ■ 
νοι, δπου συνδέονται σέ συγκεν
τρώσεις καί διασκεδάσεις μέ πα
τριωτικά έβιμα.

’Ιδιαιτέρως συγχαίρω τόν σ»γ~ 
γραφέα τοΰ «ή άρχαία καί σύγ
χρονος Λυκία» δπου άρχισεν τάς 
στήλας τον άπό ρίζας τής άρχαίας 
Λυκίας καί Ανεβαίνει τίς σκάλε:.. 
Τά ήβη καί Μβιμα τών γονέων 
τους, τής Αγαπητής Πατρίδος. Πι
στεύω δτι al ένώσεις σήμερον 
παίζουν τόν δυνατότερου ρόλον 
είς τήν Ανθρωπότητα—χτίζουν καί 
άναπτύσουν. Έσωκλείστως λαμ
βάνετε έπιταγήν 20 δολαρίων,πρός 
ένίσχυσιν τής ένώσεως, καί σίΐς 
εύχομαι καλήν πρόοδον είς τό μέλ
λον.

Διατελω
μέ πατριωτικός συμπάθειας 
at δλους τούς πατριώτες 

καί πατριώτισσες
ΑΝΔΡ. Ν. ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Καναδάς

Φίλε κ. Πετρόγλου,
Ή περιγραφή τοΰ σπιτιού καί 

τό σχεδιάγραμμα τοΰ άγαπητοϊί 
μας μ. Αύγερινοϋ Πανηγύρη εί
ναι θαυμάσια καί τόν συγχαίρο» 
άλλά παρέλειψε καί μερικά και 
τούτο λόγω τοΰ χρονικού διαστή
ματος πού φύγαμε άπό τήν πο;- 
τρίδα μας.

Κάβε σπίτι άπό κάτω άπό ιύ 
τεστιλίκη είχε χαραπάν. Τά δώ
ματα τά 90ο)ο είσαν σκεπασμένα 
μέ κερένιν τό όποιον» έπρομηθεύον- 
το μεταξύ τής 'Αγίας Παρασκευής 
καί βαγιοΰ, άπό τήν Κυρατσιάν. 
"Ολα τά δώματα είχαν τίς πουλώ- 
νες πού έτρεχε τό νερό στής γι- 
στέρνες. Τά 90ο)ο τών σπιτιών εί
χαν γιστέρνες.

Δίπλα στίς πόρτες στ’ άνάϊ εί
χαν τής κάττας τό τυρπίν. ’Από 
πάνω άπό τό παράστιουν είχαν τή 
τσιμιάν πάνω στή φοΰσκα.Τά π«- 
ληά σπίτια δίπλα στό παράστιον 
είχαν έντοιχισμένο λαγίνη γεμάτο 
Αλάτι γιά νδναι στεγνό. "Οσα 
σπίτια είχαν γεμιτζήδες είχα-’ 
ταλασούρια γιά νά μουσκεύουν τκ 
πετσιά. Είχαν έπίσης τό κιουμί 
πού τά γέμιζαν λεμόνια καί πορ
τοκάλια σκεπασμένα μέ φύλλα 
πλατάνου ή φύλλα πεύκου.

ΑΓΓ. ΓΡ. Τ2ΑΚΙΡΗΒ
Ζακχαίος
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Τήν Κυριακήν 2αν Νοεμβρίου 
1958 έτελέσθησαν βίς τήν έκκλη- 
αίαν τοΰ ‘Αγίου Νικολάου (Βασ. 
Σοφίας) οί γόμοι τής συνεργάτι- 
βός μας δικηγόρου δίδος Δέσποι
νας 1. Πετρόγλου μετά τοΰ ύπαλ- 
λήλου τής Διευθόνσεως Κοινωνι
κών ’Ασφαλίσεων τοΟ Υπουργείου 
Εργασίας κ, Πανταζή Ν. Παξι- 
νοΰ. Είς τούς νεονύμφους, ή «Μά
κρη» εΟχεται κάθε εύτυχίαν.

— Τήν Την Σεπτεμβρίου 1.1. έτελέ
σθησαν οί γάμοι τή$ δίδο$ Δεσποί- 
νη$ Ιακώβου κόρης τοΟ συμπολίτου 
Βαλσάμη ’Ιακώβου μετά τοΰ κ. Δη- 
μητρίου Μασινοποόλου Τμηματάρχον 
τοϋ Ο.Τ.Ε. “Η «Μάκρη» εύχεται β,ίον 
τότυχη. 1 ' ’ . ή τ. ,

. ι ■ - .

ΕΙς τόν εκλεκτόν είς Καναδά 
συμπολίτην μας κ. Άνδρέαν Ν, 
Παυλάκην εΰχόμεθα έπΐ τή όνο· 
μαστική του έορτη χρόνια πολλά.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Στόν Αγαπητόν μου Ανεψιόν Π. 
Κ, Μεσολογγίτην, έγγονόν τοΟ δι
κηγόρου Μ, Κατσαρώνα, λαβόντα 
τό πτυχίον τοΰ χημικού μηχανι
κού τόν παρελθόντα ’Ιούνιον καί | 
άριστεύσαντα συγχαίρω θερμώς 
καθώς καί τόν Αδελφόν του ’Ε
λευθέριον λαβόντα τό Απολυτή
ριον τοΰ Γυμνασίου.

Άγγ. Γρ. Τσακίρη

Δ1ΟΝ. Δ. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά βαθυτάτης δδύνης έπλη- 

ροφορήθημεν τόν άδόκητον θάνα
τον τοΰ Διονυσίου Δημ. Μερλο· 
πούλου.

Φοιτητής ών τής Μεταλλειολο
γίας ό Ανεκτίμητος νέος μόλις έ· 
περάτωσε τάς σπουδάς του έν 
Βιέννη καϊ ήτοιμάζετο νά έπανέλ- 
θη είς τήν πατρίδα του, Απέθανεν 
αΐφνιδίως συνεπεία αύτοκινητιστι- 
κοΰ δυστυχήματος ένώπιον τοΰ 

τόν πτ.μχροιΧόιΒη {;,Κί=ΐ 
Απαρηγόρητου πατρός.
. Ό θάνατός του ήκούσθη μέ ό- 
δόνην άπό τήν Αθηναϊκήν* κοινω
νίαν όλόκληρον άλλά καί άπό τόν 
κόσμον τών Μακρηνολιβησιανών 
μεταξύ τών όποιων ιδιαιτέρας ά- 
γάπης Απολαμβάνουν οί γονείς 
του Δημήτρης Μερλόπουλος, βου
λευτής καί ’Ελένη Μερλοπούλου 
κόρη τοΰ Αειμνήστου εύεργέτου 
πρωθιερέως Διονυσίου Καλαφάτη.

Τό 4θθήμερον μνημόσυνον τοΰ 
Ατυχους νέου έτελέσθη τήν 2-11- 
1958 έν τω Α' Νεκροταφείο.

Είς τούς γονείς του, Απαντα τά 
μέλη τής οίκογενείας Διονυσίου 
Καλαφάτη, τούς λοιπούς συγγε
νείς καϊ τούς φίλους του έκφρά- 
ζομεν τά βαθύτατα συλλυπητή
ριά μας.

Ή «Μάκρη»
— Άπεβίωσε τήν 15-11-1958 καί 

έκηδεύθη έν Πλατανακίω πλήρης 
ήμερών ό αιωνόβιος Τζηλάβης Εό· 
στράτιος τοϋ Σάββα. 'Ό έκλιπών 
ηύτύχισε νά Αποκαταστήση τά τέ
κνα του καί νά έγκαταλείψη τόν 
κόσμον άφοϋ συνεπλήρωσε τά 100 
Ετη. Είς τούς τεθλιμένους συγγε
νείς του θερμά συλληπητήρια.

‘Η «Μάκρη»-Γαρ. Γαρυφάλλου 
ΣΥΧΑΡΙΤΤΗΡΙΟΜ

ΠΑντας τούς οπωσδήποτε συμ- 
μετασχόντας είς τό βαρύτατον πέν
θος μας. έπΐ τή άπωλείά τής λα
τρευτής μας μητρός, γιαγιάς

ΜΑΡΙΑΣ ΑΥΓ. ΣΚΥΦΤΟΥ ■ 
εύχαριστώμεν θερμότατα.
Τά τέκνα: Μαρία καί Γεώργιος 

Τσακώνης, Θεοφάνης καί Στέλ
λα ΣκυφτοΟ.

Οί Εγγονοι. Οί λοιποί συγγενείς.

I0WAI

Εις τόν έορτάζοντα συμπολίτην 
μας ’Αρχηγόν τής ΕΠΕΚ κ. Σάβ
βαν Παωαπολίτην εΰχόμεθα παν 
ποθητόν.

— ΕΙς τόν έορτάζοντα εκλεκτόν 
■συνεργάτην μας κ. Σάββαν Πα- 
σχαλίδην εΰχόμεθα χρόνια πολλά.

— Είς τούς έορτάζοντας έν Ά- 
θήναις συμπολίτας Σάββαν Γρη- 
γοριάδην, Σάββαν Μαυρΐκον,Σάβ
βαν Παυλίδην, Σάββαν Σπυρό- 
'πουλον, εΰχόμεθα χρόνια πολλά.

— Είς τά έορτάσαν ζεϋγος Μαί-

ρης καί Παναγιώτου Γιαγκλίτση 
θερμός εόχάς.- ■

— Είς τούς έορτάσαντας κ. Μαί 
ρην Παπαδουλή, βίδα Δέσποινα 
Νικήτα Γεωργδ, κ. Στέλιον Μα- 
ρατσίναν, Στέλιον Πετρίδην καί 
Στέλιον Μπιτακον χρόνια πολλά.

— ΕΙς τόν έορτάζοντα έν Λευ
κωσία Κόπρου Εκλεκτόν συμπολί
την μας κ. Νικόλαον Χρυσαφίνην, 
χρόνικ πολλά.
■ ' — Είς τούς έορτάζοντας έν Ά- 
θήναις συμπολίτας μας κ,κ. Νίκον 
Παπαπολίτην, Νικόλαν Βασίλο- 
γόου’, Νικόλαον Καλαφάτην, Νι
κόλαον Κάκον, Νικόλαον Λαζαρί- 
δην, Νικόλαον Ροδίτην, Νικόλαον 
Τσίλλερ, Νίκον Νικόδημον, Νικά- 
λάον Τσοπανέλην χρόνια πολλά,

— Είς τούς έορτάζοντας ένΠει- 
ραιεΐ συμπολίτας κ.κ. Νικόλαον 
“Αγριον, Νικόλαον 'Αντωνίου, Νί
κον Άναστασιάδον, Νικόλ. Βαλ- 
σάμην, Νίκον Κονδύλην, Νικόλαον 
Κυπραΐον, Νικόλαον Παπαβασι- 
λείου, Νικόλαον Πεκτεσίδην, Νι
κόλαον Σαρρήν, Νικόλαον Χατζή· 
πάνηγϋρην Βερμάς εΰχάς.

— Είς τούς έορτάζοντας συμπο
λίτας μας κ.κ. Σάββαν Τσιλάβην, 
Σάββαν Μαστροβασίλην καί Νικό
λαον Τσιέρον έν Άμφίσση, Σάβ
βαν Παπαποστόλου, Νικόλαον Σο- 
λοΰκον, Καίτη Βογιατζόγλου καί 
Νικόλαον Μανέν έν θεσ)κη, Σάβ
βα νΠαπαποστόλου ένθήβαις,Σάβ
βαν Χατζησεβαστόν, Νικόλαον 
Χαιζηνικήταν, Νικόλαον Κάλλιαν, 
Νικόλαον Άντωνοϋ έν Ίεροπέτρα 
Κρήτης, Νίκον Άραπατζόγλου εις 
Μπογιάτι, Νίκον Κούρτην είς Σκυ 
λόγιαννη, Νικόλαον θ. Χατζηκυ- 
ριάκον είς Ρόδον, Σάββαν Αυγε
ρινών είς Πάτμον, Νικόλαον Κον
τούλα», Σάββαν Στρογγυλήν είς 
Ν. Λιβήσιον, χρόνια πολλά.

Είς τούς έν Μάκρη συμπολίτας 
μας κ.κ. Νικόλαον Καραγεωργίου, 
Νικόλαον Κούρτην, Νικόλαον Κα- 
ραγιάννην, Νικόλαον Κατσικόπου- 
λον, Νικόλαον Έμεήν, Νικόλαον 
Καραγιάνην. Νικόλαον Παλτίραν, 
Σάββαν· Τσιλάβην, Νικόλαον Κα- 
ραβασίλην, χρόνια πολλά.

Είς τούς έορτάζοντας συμπολί
τας μας Σπόρον Μαρατσίναν, Ε
λευθέριον Νικολάου, Ελευθερίαν 
Μπατζακά, χρόνια πολλά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ

Ό κ. Κίμων Μ. Πανηγύρης, πο
λιτικός μηχανικός, δέχεται τήν Α
ξιότιμο» πελατείαν του είς τήν ο
δόν ’Ακαδημίας 63, 3ος όροφος, 
Γραφεϊον 3, τηλ. 27-831.
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Πρδ«
Τήν Εγκριτον Εφημερίδα

«ΜΑΚΡΗ»
Κύριε Διευθυντά,

Λαμβάνομε τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν ΰμας δπως εύαρεστού- 
μενοι φιλλοξενήσητε είς τάς Στήλ- 
λας τής ’Εγκρίτου ύμών ’Εφη
μερίδας τά Αποτελέσματα έκ τών 
Αρχαιρεσιών τής 19-10 58 τού ή 
μετέρου Συλλόγου καί έκ τοϋ ό
ποιου έξελέγησαν οί κάτωθι ώς 
Διοικητικόν Συμβούλιον.

1) Παπαδόπουλος Νικήτας Πρό
εδρος.

2) Ήλιάδης Αθανάσιος ’Αντι
πρόεδρος.

3) Κατσαράς ΕύΑγγελος Γεν. 
Γραμματεύς.

41 Καϊσαρλής ’Ιωάννης Ταμίας.
5) Άλικάρης Παύλος Σύμβουλ.
6) Λυκούνης Παύλος »
7) Κώτσης ‘Ιωάννης »
8) Δημδκος Κων)τϊνος »
9) Γεωργίου Κων)τΐνος »
Εύχαριστοδμε διά τήν φιλλοξε- 

νίαν.
Ό Πρόεδρος 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ό Γεν. Γραμμαμεύς 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

(Σννέχεια έκ της 1ης Σέλ.) 
είναι ή παραστιά, πρόχειρο τζά
κι. Έκεΐ στήνεται τδ καζάνι μέ 
νερδ κι’ δρχίζει ή φωτιά νά τδ 
ζεσταίνη. Μέσα 4ά ©ίςΐ] ανάλο
γη ποσότητα άπο δβΒος (στά
χτη), πού φροντίζει νά συγκεν- 
τρώνη βτο διάστημα της Ιβδομά- 
δος. Δέν ' έχει στή διά&εσή της 
ούτε ποτάσσα, ούτε Τάιντ ή 
Ντάλ. Ή βτά£ντ[ είναι ή πρώτη 
Όλη, άπο τήν οποία παράγονται 
οί νέες αυτές εφευρέσεις τής χη 
ιίείάς.· Ή Λφισιανή Υοιχοκυρά 
μέ τδ νερό και τή στάχτη θά έ- 
τοιμάση τήν άλυσίβα ή όπως έ
λεγαν τόνάθβάολο (ΚέΕις πιθα
νώς σι5νθετος άπό τδ δββες καί 
γάλα κατά τό ρουζάολο—ρυζό
γαλο" ’ίσως καί άπο τδ δβολος, 
δηλ. ιιή θολός, καθαρός, διαυ
γής). Άφοϋ τδνερδ κατασταλά- 
ξη καί καθαρίση, αρχίζει τό σα
πούνισμα, στύψιμο καί (ϊπλωμα 
για στέγναΗΐ,α.

β')Ή περνκοίηαη τών παι
διών. Διακόπτει τήν πλύση γιά 
νά έτοιμάση τά παιδιά γιά τδ 
σχολείο. "Ενα · ενα θά τά λού- 
ση μέ τδ ζεστό νερό, θά τούς 
πλύνη τά πόδια καί μετά απ’ αύ 
τδ θά τούς ντύση μέ καθαρά 
ρούχα.Θά τού;βάλη να κάμουν 
τό σταυρό τους, νά πάρουν τό 
πρωινό τους καί θά τούς στείλη 
ατό σχολείο καμαρώνοντας τά 
ζωντανά και ανεκτίμητα αύιά 
στολίδια της. "Αν δμως εχη και 
βρέφος, δέν παραλείπει νά πε- 
ριποιηθή κι’, αύτό^μέ διιοιο τρό
πο, νά τδ θηλάση καί αν δέν 
εχτι ιιεγαλυτεοη κόρη, θά το α
πόθεση ή ϊδια στήν κούνια, νά 
τό κοιμίση. Ή τελευταία αυτή 
φροντίδα ανατίθεται, δπου μπο
ρεί νά γίνη στή μάμμη και έτσι 
ή ίδια ελεύθερη συνεχίζει τήν 
εργασία της.

ΣΗΜ.—Δέν χρησιμοποιούνταν στο 
Αιβίοι οί λβξβις γιαγιά καί παπ
πούς, Αλλά οί καθαρά έλληνικές μάμ· 
μη καί πάππος. Μόνον στήν νήπια- 
κή ηλικία τά μικρά έλεγαν «μαμμή, 
παππούς». Έπίσης στή βρεφική ή- 
λικία μεταχειρίζονταν τις λέξεις 
«μαμά» καί ιιπαμπά» γιά νά Αντί- 
κατασταθοΰν στήν παιδική ηλικία 
μέ τίς λέξεις «μητέρα» καί «πατέ
ρα»

γ') Τά ζύμωμα. Τά σπίτια ή 
είχαν άποθηκευμένο αλεύρι σι- 
ταρίσιο. όσων οίί ανδρες είργά- 
ζοντο στά χωριά και εψωδίαζαν 
τις οικογένειες τους, ή Αγόρα
ζαν τέτοιο. Άπο τό βράδυ τής 
Παρασκευής ή τήν αυγή τοϋ 
Σαββάτου έκοσκινίζετο τό αλεύ
ρι γιά νά άφαιρεθή τδ πίτουρο. 
Άπό τή ζύμη τοϋ προηγουμέ
νου Σαββάτου έκρατεϊτο μικρό 
μέρος, στό όποιον έδίδετο το σχή
μα μίκροϋ άρτιδίου καί έχαράσ- 
σετο τό σημεΐον τοϋ σταυρού, 
γιά νά χρησιμεύση γιά τό ζύμω 
μα τοϋ ερχομένου Σαββάτου. Τό 
κομμάτι αύτό λεγόταν προζου- 
μερή. Ήταν τρόπον τινά ή μα
γιά γιά τό ερχόμενο ζύμωμα.

Ή προζουμερή αύιή ανανεω
νόταν κάθε χρόνο μέ τδ πρωτο- 
Βρόχι. Ή νοικοκυρά συγκέντρω
νε νερό άπό τήν πρώτη βροχή 
τοϋ φθινοπώρου. Μ' αύτήν ζύ
μωνε λίγο αλεύρι καί σέ λίγες 
μέρες αναπτύσσονταν οί μύκη
τες και γινόταν ή ζύμωση. Τό 
ωαινόμενον αύτό γιι'ι μένα είναι 
ανεξήγητο. Ή εξήγηση είναι ΰ 
πόΤεοη τών χημικών,

Τό βράδυ λοιπόν τής Παρα
σκευής έπρεπε νά έτοιμασθή τό 
προζύμι. Ή προζουμερή διαλυ- 
νόταν σέ λίγο χλιαρό νερό, άνα- 

κατευόταν μέ ποσότητα άλεύρου 
καί ετοιμαζόταν τό προζύμι" τοΰ
το σκεπαζόταν μέ ζεστά σκεπά
σματα καί Ιιος τδ πρωί γινόταν 
ή ζύμωση.

"Οταν ήταν ή ωρα, ή νοικο
κυρά ετοίμαζε τό αλεύρι στή σκά
φη, τό ζύμωνε ρίχνοντας μέσα τδ 
προζύμι καί, δταν άνέβαινε 
(φούσκωνε), τό μάλασσε κατά 
τεμάχια, δίνοντας το σχήμα τοϋ 
ψωμιοϋ. Τά έβαζε στήν πίνα 
κωτή και τά πήγαινε στόφοΰρ- 
νο.,

δ ) Στά «ροϋρνο. Αρτοποιεία 
συστηματικά δέ» υπήρχαν. Μό
νον μετά τό 1900έγιναν δύο, άλ
λά κι’ αυτά χρησιμοποιούνταν 
άπό λίγες οικογένειες. Γενικά 
ομάδες σπιτιών 6 10 είχαν ένα 
κοινό χωριάτικο φούρνο, στόν 
όποιον έψηναν τό ψωμί τους μέ 
τή σειρά μέ τρόπο, ώστε νά ΰ- 
πάρχη αλληλοδιαδοχή. Συνήθι
ζαν μάλιστα νά καίνε τό φούρ
νο δύο-δύο, ώστε νά έχουν οι
κονομία στήν καύσιμο ύλη καί 
νά άλληλοβοηθοϋνται στήν ερ
γασία. "Οταν ετοιμαζόταν δ 
φούρνος, μέ τδ φουνέφτιο 
(φουρνόφτιαρο) έτοποθετοϋσαν 
μέσα τά ψωιιιά μέ τή σειρά καί. 
σέ λίγη ιδοα ήσαν έτοιμα, ζεστά, 
αχνιστά καί μυρωδάτα.

Ήταν ή πιό ευχάριστη απα
σχόληση. Συνήθιζαν μάλιστα οί 
δυό συντρόψισσες νά ανταλλάσ
σουν αϊτό ενα κομμάτι, Ευχόμε
νε: «καλό φάγωιια».

Σημείωση. "Αν στό διάστημα 
τή; έβδομάδος τελείωνε τό ψω
μί, ή νοικοκυρά έψηνε πήτεςμέ 
ζυμάρι χωρίς προζύμι. Τά πρός 
τοΰτο όργανα ήσαν : 1 )Ή πρου- 
ατιά, ή πανελλήνια γνωστή σι
δεροστιά. 2) Ή γιαλαχτήρα ή 
πλαστήρα άπό σανίδια κυκλοτε
ρή, διαμέτρου 4.0-50 εκατοστό
μετρων. 3) Τό ξυστρί, ξύστρα 
σιδερένια γιά νά ξύνεται ή σ«ά- 
Φη και vet κόβεται τό ζυμάρι. 
4) Τό όκλαοϋ, βέργα ξύλινη κυ- 
κινδρική, μήκους 60- 70 εκατο
στόμετρων καί πάχους 1·2 δα
κτύλιον. 5)Τό τεντεράκι, μυτε
ρό φτυάρι, διιοιο μέ τό φουρνό- 
φτυαρο. 6) Τό σάτζι άπό λαμα
ρίνα κυκλική, ελαφρά καμπυλω- 
τή. Τοΰτο έτοποθετεϊτο έπάνω 
στή σιδεροστιά, άφοϋ προηγου
μένως ή κάτω επιφάνεια αλει
φόταν μέ αραιά ζύμη στάχτης, 
γιά νά αποφεύγεται ή απότομη 
και υπερβολική θέρμανση, ώστε 
νά μή καοϋν οί πήτες.

Άφοϋ ετοιμαζόταν τό ζυμά
ρι, μέ τό ξυστρί, ή Αιβισιανή 
έπαιρνε ώς 100 δράμια, τό έμά- 
λασσε στήν πλαστήρα, ώσνε νά 
«άρη σχήμα σφαιρικό, έπειτα 
επάνω σ’ αύτό κυλούσε μπρος 
και πίσω τό δμλαοϋ, πασπαλί
ζοντας κάθε τόσο λίγο άλεόρι 
γιά νά μή κολλμ καί περιστρέ
φοντας το, ώστε νά αάρη σχήμα 
κυκλικό. Mg τον τρόπον αυτό ά
νοιγε ή πήτα" και δταν έπαιρνε 
πάχος 1-2 χιλιοστομέτρων, πε- 
ριτυλισσόταν οτό δκλαοϋ mi α
πλωνόταν στό σάτζι’ μέ τό τεν
τεράκι μετακινιόταν γιά νά ψη· 
θή^ϊσομερως καί γυριζόταν καί 
άπό τήν αντίθετη επιφάνεια. Και 
έτσι εξοικονομείτο ή ανάγκη τής 
οίκογενείας μέχρι, τοΰ έρχοιιένου 
Σαββάτου.

ε') 'Η καθαριότης τοϋ σπι
τιού. Ήταν ή τελευταία ασχο
λία τοΰ Σαββάτου. Κιλίμια, ψά
θες, μεντεράκια και μαξιλάρια 
έχουν βγει στήν αυλή. Τό νερό, 
τό σαπούνι καί ή βούρτσα κα

ΤοΟ Μ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

θαρίζουν τό πάτωμα καί τά άλ- ’ 
λα σανιδώματα. Ακολουθεί μέ ! 
διάλυση άσβεστης τό άσπρισμα , 
τοΰ τζακιού, τών γύρω τών πα- 1 
ραθύρων τοιχωμάτων, τών πρό '■ 
τής εισόδου τοίχων καί στήν αυ
λή δπου χρειάζεται. Μετά τό στέ- ■ 
γνωμα, άφοϋ ξεσκονιστούν τά '· 
στρωσίδια άπλώνονται πάλι καί ί 
τό σπίτι έτοιμο τό βράδυ, κα- ι 
θαρό καί μυρωδάτο, δέχεται τήν , 
οικογένεια δλη συγκεντρωμένη.

στ') Τό τελευταϊον καθήκον. ' 
Ακούεται ή καμπάνα τής έκ·- 
κλησίας. Εσπερινός τοϋ Σαββά
του. Ευλαβικά ή Λιβισιανή γυ
ναίκα κάμνει τόσημε to τοΰ αταν- : 
ροΰ. Παίρνει τό θυμιατήρι και 
τό λιβάνι’ θυμιάζει τά εικονί
σματα καί δλο τό σπίτι. Άπό τά ; 
παράθυρα και τήν imgm στέλ- 
λβι το λιβανωτέ) στόν Πλάστη, 
πού τής εδωσε ττ) δύναμη νά τε
λείωση τίς δουλειές της και έπι· ί 
καλείται τή βοήθεια των Α
γίων, πού έχουν εκκλησίες ή πα
ρεκκλήσια στήν πόλη και στά 
γύρω υψώματα και τελειώνει πά
λι ιιβ τό σημείο τοΰ σταυρού. '

Τί ευλογημένη αλήθεια ζωή ! 
ξ) Τό βράδυ τά παιδιά διακό

πτουν τά παιγνίδια και συγκεν
τρώνονται γύρω στό τζάκι" ή 
γιαγιά άφησε τή ρόκα της’ Σαβ
βατόβραδο και δέν κάνει νά έρ- ^· 
γάζεται" τά έγγονάκια γύρω της . 
άκοϋν παραμύθια και διηγήσεις 
τής ζωής της.

Σέ λίγο έρχεται δ πατέρας. 
Ετοιμάζεται τό τραπέζι καί δ- 
λοι γύρω σ’ αύτό απολαμβάνουν 
τό δείπνο τους. Ή ώρα τοϋ 
δπνου έφθαβε. Κάνουν τήν προ- · 
σευχή τους καί μέ τό υποβλητι
κό φώς τοϋ καντηλιού παραδί
δονται στις αγκάλες τοΰ Μορ- 
φέως, ξένοιαστοι γιέι δ,τι δή- 
ποτέ,

Β' Η ΚΥΡΙΑΚΗ ' ::

Κυριακή ! Ημέρα προσευχής 
και άναπαύσεως. Οί καμπάνες 
καλούν τούς χριστιανούς στήν 
καθιερωμένη ιεροτελεστία γιά νά 
δοξολογήσουν τόν Δημιουργό 
κα'ι Συντηρητή τοΰ Σύμπαντος 
και νά τόν ευχαριστήσουν γιά 
τή βοήθεια, πού τούς έχορήγη- 
οε τήν εβδομάδα πού τελείωσε, 
και νά τόν παρακαλέσουν γιά δ- 
μοια συμπαράσταση στήν Ερχό
μενη εβδομάδα.

Ή νοικοκυρά έχει ήδη άφή- 
σει τό κρεββάτι της κα’ι άναψε 
τό καντήλι μπροστά στις εικό
νες" τό θυμιατήρι και τό λιβάνι 
πάλι σέ ενέργεια, δπως και τό 
Σαββατόβραδο,

Τά παιδιά κοιμούνται Ακόμη’ 
είναι ό γλυκύτερος τους ύπνος 
δ πρωινός. Ή μητέρα δμως τούς 
Φωνάζει ; «Σηκωθήτε' ή καμ
πάνα σήμανε». Και δσα φοιτούν 
στό σχολείο πρέπει τήν Κυρια
κή νά ετοιμαστούν" οϊ δάσκαλοι 
κάθε Κυριακή τούς συγκεντρώ
νουν κα'ι τούς όδηγοΰν στήν Εκ
κλησία. Στριφογυρίζουν στά ζε
στά στρώματα καί δυσκολεύον
ται νά τ’άφήσουν. Άπό δαονς 
δυστροποΰν ή μητέρα τούς άιραι- 
ρεΐ τό σκέπασμα και θέλοντας 
καί μή σηκώνονται. Άφοϋ πλυ
θούν, τούς ετοιμάζει καί τούς 
βιέλλει στό σχολείο. Εκείνη 
συγυρίζει τό σπίτι της μέ τά 
γιορτερά στρωσίδια, ετοιμάζεται 
κι’ αυτή κι’ αν δέν έχη μικρό 
στήν κούνια, πηγαίνει στήν ’Εκ
κλησία. Στό γυρισμό δέν εχει 
άλλο νά κάμη mon νά έτοιιιά-

(Συνέχεια βίς τήν 4ην σελίδα)
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1' V ΠΙί/:ΓΠ!%£?
• ■'·■'/! ΑάέΑΤ'λ ώ ίζΛΜρίΐ!·:·,;

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελ.)
«ν Τελμησσφ τή; Λυκίας, έξ ου 
καί ή προσωνυμία. Ό Δαφίτας 
ixexQive τόν “Ομηρον βπ'ι άνα- 
χριβο Αργία, διότι εις τό Β' 546 
τής’Πϊάδος αναφέρει, δτι οί ’Α
θηναίοι έξεστράτευσαν κατά τής 
Τροίας. Διά τοΰτο έμέμφθη τόν 
"Ομηρον λέγων: «'Ο "Ομηρος 
έψεύσατο. ’Αθηναίοι γάρ οΰκέ 
βτράτευσαν έπ’ ’Ίλιον». 'Ο Δα- 
■φίτας είς τήν κρίσιν του περί 
συμμετοχής των ’Αθηναίων εϊ,ς 
τήν κατά τής Τροίας εκστρατείαν 
δέν εχει δίκαιον. Αί Αμαζόνες 
προ τοϋ Τρωικού πολέμου έπήλ 
Τον κατά τών ’Αθηνών, διά νά 
εκδικηθούν τόν Θησέα, λαβόντα 
■σύζυγον τήν κόρην τής βοσιλίσ- 
•βης των Ίππολΰτης Άντιόπην, 
■ολλ’ ήττήθησαν ΰπ’αύτοϋ κατά 
κράτος. Μένεα πνέουσαι κατά 
των ’Αθηνών, μετέοχον ολίγα 
,ειη κατόπιν είς τόν Τρωικόν πό
λεμον υπέρ τοϋ Πριάμου, αν και 
/προηγουμένως είχον πολεμήσει 
κατ’ αυτού, υπό τήν Πενθεσί 
λείαν, φονευθεϊσαι κατόπιν ΐ>πό 
τοΰ Άχιλλέως. Και ήλθον επί
κουροι τοϋ Πριάμου αί ’Αμαζό
νες μόνον κα'ι μόνον, διά νά ε
κδικηθούν τους ’Αθηναίους, έκ- 
στρατεύσαντας υπό τόν βασιλέα 
των Μενεσθέα κατά τής Τροίας 
μετά τών "Αχαιών. Τόν Μενε
σθέα παρουσιάζει δ "Όμηρος εϊ,ς 
τό Β' τής Ίλιάδος, δπου ο κα
τάλογος τών μετασχόντων Ελ
λήνων ηγεμόνων καί τής στρα
τιωτικής έκαστον δυνάμεως, η
γουμένων τών ’Αθηναίων μέ 
κεντήχοντα πλοία, κοσμητήν ίπ
πων και άνδρών άσπιδοφόρων 
άνευ πλοιίτου καί πολυτελείας. 
'Ύπό τόν Μενεσθέα συνεξεστρά- 
τευσαν κατά τής Τροίας καί οΐ 
υιοί τοΰ Θησέως καί τής Φαί
δρας Δημοφών και Άκάμας, α
πελευθέρωσαν τες τήν μάμιην 
των Αϊθραν,άκολουθήσαβαν τήν 
'Ελένην εις Τροίαν, κατά τήν 
άοπαγήν της υπό τοΰ Πάριδος. 
"Ήτο λοιπόν έκτος των πραγμά
των <5 κριτικός Δαφίτας κρίνων 
ώς έκρινε τδν “Ομηρον.

Ήρακλείδης δ Λύκιος — Ό 
Ήρακλείδης υπήρξε σοφιστής 
τοϋ Β' μ.Χ. αιώνος έξ επιψα 
νους οίκογενείας τής Τελμησσοϋ 
ή Ξάνθου τής Λυκίας καί εβποΐί- 
δασεν είς’Αθήνας παρά τφ 'Η
ρώδη καί ΆριστοΑεϊ. ’Επαινεί
ται ο φιλόσοφος Ήρακλείδη; 
διά τήν έκφρασιν τοϋ λόγου, ή 
. οία χαρακτηρίζεται, «άπέριτ- 
όπ

Τοΰ κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 

τος είς τό δικανικόν γένος καί 
μή ΰπερβακχεύουσα ε’ις τό πα
νηγυρικό». Έφημίζετο ο εκ Λυ
κίας σοφός διά τήν μεγάλην ε
πιμέλειαν, εις ήν καί μόνον οφεί
λει τήν πρόοδον καί άνάδειξίν 
του. Διά τοΰτο έγραψε «πό.ου 
έγκώμιον» διά νά έξάρη τήν ερ
γασίαν καί τούς πόνους άνθ’ ών 
οί θεοί πωλοϋσι τάγαθά τοΐς 
άνθρώποις. Τό έργον τοΰτο ό 
Φιλόστρατος,δ περίφημος έκ Λή
μνου τής Γ' μ.Χ. έχατονταετη- 
δίδος συγγραφεύςτων Είκόνοιν, 
"Ηρωικών κλπ., χαρακτηρίζει 
φρόντισμα ούκ αηδές.

Ό σοφός Λύκιος ΰπηρέτησεν 
εις Ναύκρατιν τής Αίγυπτου, 
δθεν άπεχώρησε διά τήν άντί- 
δρασιν τών συναδέλφων του καί 
ήλθεν εις’Αθήνας. ’Επειδή διβ- 
κρίνετο διά τήν φιλομάθειαν καί 
πολυμάθειάν του, διωτίσθη κα
θηγητής είς τήν ρητορικήν σχο
λήν “Αθηνών, Τοΰτο δμως έκί- 
νησε τόν φθόνον τών συναδέλ
φων του καί διά τοΰτο έγκατέ- 
λειψε τήν έδραν καί μετέβη εϊ,ς 
Σμύρνην. ’Ενταύθα εδίδαξεν ΙκΙ 
μακράν, κατακτήσας επαξίως διά 
τήν επιμέλειαν κα'ι τάς πολλάς 
γνώσεις του τάς συμπάθειας καί 
τήν έκτίμησιν τών Σμυρναίων. 
Δι* δ εξελέγη αρχών επώνυμος 
Σμύρνης καί ώ; τοιοΰτο; έκό- 
σμησεν τήν πάλιν μέ. λαμπρά δη
μόσια κτίρια, Τά τελευταία έτη 
τής ζωής του διήλθεν εις Λυ- 
κίαν, δπου οί νέοι τής εποχής 
του τόν έπλησίαζον, διά ναένω- 
τισθοΰν τών σοφών διδαγμάτων 
του. Τόν πλούτον δέ, πού άπέ- 
κτησεν έκ μακροχρονίου εργα
σίας, διέθεσεν είς αγαθοεργίας, 
άποθανών είς βαθύ γήρας, τι
μηθείς καί μετά θάνατον διά τήν 
καρποφόρου εγγενή δρασιν του.

“Ηθη καί fOipa

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΔΕΣ?

Κάθε χρόνο οτό Λιβήσι τήν πα
ραμονή τοΰ ‘Αγίου Άνδρέου στάς 
2 Νοεμβρίου, γινόταν άπό δλες 
τις νοικοκυρές μεγάλος συναγερ
μός και μεγάλη προετοιυασία γιά 
τΙς γουργουλήδες (λουκουυάδες). 
Τό βράδυ λοιπόν έτοίμαζαν τήν 
ζύμην σέ μεγάλες τσανάκες καί 
τά χαράματα τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέα 
άρχιζε τό ψήσιμο. Είχαν δίπλα 
στό παράστιο, σιννιά ή ίσιννιά 
καί τάσια (κουσαφτάσια) γεμάτα 
μέλι καί δλη ή οίκογένεια γύρω 
άπό τόν σοφράν τρώγανε τούς ζε
στούς λουκουμάδες. Στό τέλος 
φτιάχνανε καί τις τζιζήδες (τηγα
νίτες) άπό τό τζίζ. Καί άντήλλά:- 
σαν μέ τά γειτονικά σπίτια γουρ
γουλήδες.

"Αχ κϊ ν&χαμουν τώραδα κάμ- 
ποσες.

ΑΓΓ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ζακχαίος
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Σ_2_
— Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου-— 

Κατελθόντες τοΰ μεγάρου 
Λουϊζίδη συνηντήθημεν με τούς 
έξωθι αύτοϋ αναμένοντας, διά 
νά προπέμψουν τήν αποστολήν, 
επισήμους Τούρκους. Τότε έωι- 
βε τόν λόγον ό Δήμαρχος Μά
κρης Όσμάν - βέης καί εις 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν είπεν : «Ή 
συμπεριφορά καί ή επιμονή μας 

Δά άπέλθητε δέν πρέπει νά'πα- 
ρεξηγηθή. ’Οφείλεται εις τάς 
διαθέσεις τών ’Ιταλών, οΐ ο
ποίοι παρεξήνησαν τδν ερχομόν 
σας έδώ καί ζητοΰν νά σας προ
λάβουν, : καταλαμβάνοντες τήν 
Μάκρην δπως επραξαν διά τήν 
’Αττάλειαν. Άπόδειξις τών κα
τακτητικών σκοπών των είναι 
τδ ναυλοχοΰν εις τδν λιμένα 
μας ’Ιταλικόν άντιτορπιλλικόν 
καί τδ άποβραδύς επειοόδιον είς 
βάρος τοϋ διδασκάλου Πολίτου, 
τδ οποίον ευτυχώ; δέν έλαβε 
τήν έκτασιν εκείνην, πού έπεδί 
ωκον, διά νά δικαιολογήσουν 
τήν έπέμβασίν των, οι Ιταλοί». 
Είς τόν Δήυαρχον δικαιολογή- 
σαντα πολιτικώτατα τήν στάσιν 
των, δ Σάβ. Πασχαλίδης άντα- 
πήντησεν:

«Κύριοι μας παρεξηγήσατε* 
τά δπλα μας είναι τά βοηθήμα 
τα, τά πολεμικά μας πλοία τδ 
επιβατικόν «Ρούμελη» καί οί α
ξιωματικοί μας οι ιατροί, Ό 
σκοπός τοϋ ερχομού ιιας είναι, 
φιλανθρωπικός. Ηλθαμε νά πε- 
ριθάλψωμε τού; πατριώτας μας 
Τούρκους καί Χριστιανούς.Ήμ- 
πορώ νά προσθέσω καί πολιτι
κός. “Ηλθαμε νά καθαρίσωμε 
τήν ατμόσφαιραν τής Μάκρης 
άπό τούς ατμούς τοΰ πολέμου, 
τάς λυπηρός αναμνήσεις του καί 
τήν μνησικακίαν των λαών μας, 
Άπό δώ καί πέρα οΐ λαοί μας 
ποέπει νά ζητούν αδελφωμένοι» 
Ή γή πού πατοϋμεν είναι κοι
νή* τήν έζυμώσαμε μέ τό αίμα 
μας, τόν ίδρωτά μας καί τάς ά 
ναμνήσεις μας, Καί οί εχθροί 
κοινοί, οΐ ’Ιταλοί καί οί Σλαΰοι, 
οΐ οποίοι ζητοΰν νά μας κατα
λάβουν καί απορροφήσουν. Άς 
εξηγηθούμε λοιπόν καλύτερα."Ας 
άφήσωμε τήν έχθρα κατά μέ
ρος καί ας ενώσωμε τάς δυνά
μεις μας, διάνα άποφύγωμε τόν 
κοινόν κίνδυνον καί μή κατα- 
ποντισθώμεν άπό τό πλήθος των 
εχθρών».

Ούτω μέ τήν επιβεβλημένην 
άναχώρησιν τής αποστολής, χω
ρίς ακρότητας, πού θά έδημι- 
ούργουν ανεπανόρθωτα, περιε- 
σώσαμεν καί τόγόητρον καί τήν 
τιμήν τοΰ έθνους μας, ήραμεν 
κάθε παρεξήγησιν πολιτικών 
βλέψεων, προελειάναμεν τό έ
δαφος νά τήν δεχθούν κατόπιν, 
χωρίς κανέν έμπόδιον,καί προε- 
λάβομεν τήν φυλάκισιν καί τδν 
έκτοπισμόν τών πολυπαθώνσυμ- 
πολιτών μας, εν παραμοναϊς

χα.
11. Άναχώρησις, Επανα

φορά Επιτροπής. Διανομή 
βοηθημάτων. Φόνος Μάνω- 
λα. Νέαι διώξεις. — Μέ 8ιά- 
χυτον τήν έκ τών λόγων Όσμάν · 
βέη και Πασχαλίδου καλήν έν- 
τύπωσιν καί τάς εκατέρωθεν φι
λοφρονήσεις προεπέμωθη τι ’Α
ποστολή ΰαό τών Τουρκικών 
αρχών μέχρι,ς άποβάθρας καί ε- 
πεβιβάσθη εις τδ άτμόπλοιον 
Ρούμελη, περί τδ λυκαυγές τής 

Α' Διορρωτέα παροράματα είς 
τό Κεφ. Άρίστανδρος δ Τβλμησ- 
σεύς :

1) δικαιογράφον άντί λυκιογράφον.
2)Τ6λμηθεύς άντί Τβλμινθεΰς.
8) έπαλήθβυσαν άντί ίΛηλήθβυ- 

σαν.
4)συνείδησι άντί συνβίδησιν.
5) αωμα... διακωμωδώνται άντί ά

σμα... διακφμωδίδνται.
Β' Παροράματαείς τδ κεφ. Διώ

ξεις Μακρηνολεβησιανών.
1) ίσώθησαν 4 άντί 8.
2) νά ιτβρισιοθοΰν έττά άντί οκτώ.
8)ί'πήρβ άντί άπήρβ.
4) Δφμαβ&βϊσαν αΰτφ άντί αδιοΰ,
5) έάν άποκρύπτηται άντί ΰποκρύ- 

πτηται.

Κυριακής τών Βαΐων. Τό άπό- 
δειπνον τής Ιδίας ήμέρας κατε- 
πλεύσαμεν είς Κάλυμνον. Νέαι 
εκεί άκράτητοι πατριωτικοί εκ
δηλώσεις. "Ολοι δμοϋ μετέβη- 
μεν εις τήν εκκλησίαν, «Χρι
στός» δια νά άκούσωμεν τήν α
κολουθίαν τοΰ Νυμφίου, δπότε 
έν τφ μέσφ αύτοϋ ο Ιατρός Μου
σαίος, πλήρης συγκινήσεως καί 
έξάρσεως πατριωτικής, αρχίζει 
νά κηρύττη άπό τοϋ Δεσποτικοΰ 
θρόνου* «ότι έφθασε καί εις 
τούς Καλυμνίους ή &ρα τής ά- 
πολυτρώσεως από δουλείαν, χει- 
ροτέραν τή; ίδικής μας».Όποιος 
ενθουσιασμός, οποία φρενϊτις ! 
Ή έκλησία έδονεϊτο άπό τάς 
ζητωκραυγής τών μεγάλων καί 
τάς έκκωφαντικάς διαδηλώσεις 
τών μικρών. Πριν τελείωση δ 
ρήτωρ τόν διακοπτόμενων άπό 
χειροκροτήματα καί έξαλλους έκ- 
δηλώοεις ενθουσιασμού τοΰ εκ
κλησιάσματος λόγον του, είδο- 
ποιούμεθα ν" άπέλθωμεν, νά έπι- 
βιβασθώμεν άμελητεί τοΰπλοίου 
καί νά φύγωμεν. Ύπό συνο
δείαν καραμπΐ”ΐέρηδων εΐσήλ- 
θομεν εις τό πλοΐον καί άνεχω- 
ρήσαμεν, πληροψορηθέντες κα
τόπιν, δτι αρκετοί τών Κάλυ- 
μνίων καί παίδων άκόμη συνε 
λήφθησαν καί έφυλακίσθησαν 
έν παραμΟναΐς Πάσχα διά εκ· 
δη Χώσε ι,ς έ ν θουσ ι,α σμ ο ΰ.

Ή ’/άποστολή φθάσασα είς 
’Αθήνας προέβη είς τάς καταλ
λήλους διατυπώτεις, διά νά τήν 
δεχθούν άνεμποδίστως οί Τούρ
κοι τής Μάκρης, και παραλα- 
βοϋσα τόν Παπά - Διονύσιον Κα
λαφάτην άνεχώρησε διά Μάκρην 
ΰκό τάς εΰχάς τών έν Άθήναις 
Μακρηνολεβησιανών διά καλύ
τερον τύχην καί υποδοχήν. ΙΙρά 
γματι είσηχούσθησαν αί ευχαί! 
01 Τούρκοι έδέχθησαν τήν α
ποστολήν καί οι έπί κεφαλής 
ήρχισαν τήν φιλανθρωπίαν. Διέ
νειμαν τά βοηθήματα άνευ δια- 
κρίσεως φυλών. Οί Ιατροί έδέ- 
χοντο τούς ασθενείς ανεξαρτή
τως θρησκεύματος. Παρεΐχον 
δωρεάν φάρμακα καί ε’ις τάς 
άπορωτάτας ορφανικά; οίκογε· 
νείας τρόφιμα καί ρουχισμόν.

Τά πάντα κατ’ άρχάς έβαινον 
καλώς. Οΐ Τούρκοι ούδέν παρά- 
πονον έξέφρασαν, έμειναν μάλ
λον ευχαριστημένοι άπο τάς φι
λάνθρωπους υπηρεσίας τής απο
στολής. Είναι άληθές δτι έχει- 
ραγώγει τήν Επιτροπήν δ μεμε- 
τρημένος Παπά - Διονύσιος* δτι 
ή Μάκρη δέν είχεν άκόμη προ
σχωρήσει εις τό Κεμαλικόν κί
νημα* δτι οί Τούρκοι τής Μά
κρης ήσαν κατεπτοημένοι άπό 
τήν προέλασιν τοϋ Ελληνικού 
στρατού καί τήν ΰποστήριξιν τή; 
’Αγγλίας διά τήν προέκτασιν 
τής 'Ελλάδος μέχρι Χελιδονίας 
ακρας καί δι’ δλα αυτά αΐ σχέ
σεις τής Επιτροπής μέ τούς 
Τούρκους ήσαν, αν μή άγαθαί, 
άνεκταί.

Τά πράγματα όμως έλαβον κα
τόπιν δυσάρεστο» τροπήν. Οΐ 
Τούρκοι άνεθάρρησαν άπό τήν 
πρόοδον τοϋ Κεμάλ καί τήν καθ’ 
ημών άντίδρασιν ώρισμένων Ευ
ρωπαϊκών δυνάμεων, ή οποία 
κατόπιν έξελίχθη εις ψανεράν 
ΰποστήριξιν καί εφοδιασμόν τών 
Τούρκων. Τά μέλη τής άποστο
λή; ήρχισαν νά προβαίνουν είς 
εκδηλώσεις πατριωτικός. ’Ήρχι- 

σαν νά πανηγυρίζουν είς Λεβή- 
σιον τάς έθνικάς μας έορτάς καί 
τάς νίκας τοϋ στρατού μας μέ 
λόγους θερμούς, μέ τραγούδια 
εθνικά καί μέ σημαίας καί ζη- 
τοχραυγάς άκόμη εις τάς έκκλη
σίας, είς τάς διασκεδάσεις mt 
είς τούς γόμους, παραβλέπον- 
τες τήν παρουσίαν τών Τούρ
κων καί τήν παρακολούθησήν 
τών ’Ιταλών. Αί τοιαΰται προ
κλητικοί εκδηλώσεις καί οί ά- 
καιροι παλληκαρισμοί διά πυρο
βολισμών καί λόγων δηκτικών 
έξήψαν τά πάθη καί άνερρίπι- 
πισαν τά φυλετικά μίση.'() ερε
θισμός τών Τούρκων έγενικεύ- 
θη καί εϊ,ς τά Τουρκοχώρια είς 
βάρος τών εργαζομένων εκεί 
Αεβησανάίν. Τότε, έσημειώθησαν 
φόνοι ήμβτέρων υπό φανατικών 
Τούρκων τοϋ Άντων. Άμπα- 
τζή καί τής μητρός του Δεσποί- 
νης, τοϋ Σεραφείμ Χαριτωνίδη, 
ττόν αδελφών Έμμ. και Άγγε- 
λή Μονέ, Κυριάκού Κ. Γεωρ
γό, Δεσποίνης Π. Χατζηκων- 
σταντίνου, Άθηνάς (Δυσανάγν, 
κ.ά.

Ό φανατισμός τών Τούρκων 
εξελίχθη ε’ις δξύτατον σημείο» 
μέ τήν άναχώρησιν τοΰ Παπα· 
Καλαφάτη, καί τήν παραμονήν 
τοΰ ενθουσιώδους Μάνωλα.

Ό δνειροπόλος Μάνωλας δ- 
ραματίζετο έλευθέραν Μάκρην 
καί διά τοΰιο ή έν γένει πολι
τεία του πρός πραγμάτωσιν τοΰ 
ονείρου &πέήλβ». Δέν IwelOfi,- 
ζεν οντε τούς κινδύνους, οιπε 
τάς αντιδράσεις. Οί ’Ιταλοί αν- 
τον είχαν στόχον καί οι επίση
μοι Τούρκοι έζήτουν άψορμήν 
νά τύν ξεκάμουν, ή οποία δέν 
έβράδυνε νά ελθη. “Εν δσω δ 
Μουσαίος εΰρίσκετο έν Μάκρη, 
συνεκράτει τόν Μάνωλαν από’ 
τάς ζωηρότητάς του καί κατε- ; 
πράϋνε τούτ Τούρκους διά τά - 
κατά τοϋ Μάνωλα ααράχονα. 
“Οταν δμως εΰρέθη τό δημοψή
φισμα κατά τόν έλεγχον το5 
Μουσαίου νπό τώνΊτοΑών, καθ’ 
ήν (ήραν απήρχετο, διά νά έπι· 
βιβασθή τοϋ διά Σιιύονην ταξι- 
όεύοντος πλοίου, οί Τούρκοι έ- 
ϊηγριώθησαν. Ήμπόδισαν τόν 
Μουσαίον νά άπέλθη, εθεσα» 
αυτόν υπό αστυνομικήν επιτή- 
ρησιν,παρηκολούθουν άγρύπνως 
τάς κινήσεις τοϋ Μάνωλα καί 
τών μελών τής αποστολής κα'ι 
ήρχισαν νά συλλαμβάνουν καί 
φυλακίζουν τούς Μακρηνούς, 
πού ύπέγραψαν τό Δημοψήφι
σμα, καί έζήτουν άπό τήν Διά- 
σκεψιν τών Ηαρισίων νά συμπε- 
ριληφθή καί ή Λυκία μετά τής 
Μάκρης εις τήν αιπονομουμβνην 
Σμύρνην. 'Ο Μουσαίος καττόρ- 
θωσε νά διρωύγη, έπιβάς ποο- 
σεγγίσαντος είς Μάκρην αγγλι
κού άτμοπλοίου, ταξειδεύοντος 
είς Σμύρνην, άλλ’ ή Αέσις τών 
Χριστιαναίν έπεδεινώθη, ή ο
ποία κατέστη άφόρητος, δταν 
καί ή Μάκρη προσεχιόρησβν είς 
τόν Κεμάλ.

'Η κατάστασής δλονέν τής Μι- 
κρασίας έχειροτέρευε καί ή θέ- 
σις τών υπό τόν Κεμάλ Χριστια
νών έδεινοϋτο. Οί Τούρκοι δχι 
άνβθάρρηηαν, Δλλ'Άπεθ.ρασόν- 
θησαν. Έπαρθέντες two ττις δ- 
πιτυχίας τοΰ Κεμάλ, βφέροντο 
πρός τους Χριστιανούς μέ βυμ- 
περίφοράν αύθέντου πρός 8ου-

(Συνίχβια «ίς τήν Χβλίδαϊ .
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Τό έπειαόδιον καί δ φόνος τοΰ Μάνωλα. Νέαι διώξεις

Hwfeew fee life ITIC «ίώίδος 
λους, είς δέ τήν Μάκρην, δπου 
ελαβον Αφορμήν Από τά ψηφί ■ 
σματα τής Ένώσεως, πολύ χει
ρότερα καί τυραννικότερα. Ζών 
ο Μάνωλας είς μίαν τόσον δη- 
λητηριασθεΐσαν Ατμόσφαιραν 
καί κεκορεσμένην άπό αδιαλλα
ξίαν χα'ι φανατισμόν, έπολιτεύε· 
το δχι ώς διπλωμάτης, άλλ’ ως 
πολεμιστής. Φορών τήν στολήν 
τοΰ ’Αξιωματικού έλησμόνησεν, 
δτι ή αποστολή του ήτο πολιτι
κής και φιλανθρωπικής φύσεως 
καί έπρεπε πολιτικώτερον νά φέ
ρεται, διά ν' άνταποκριθή κα
λύτερα είς τήν αποστολήν του 
καί νά επιβλαβή. Έστεοεϊιοδι- 
πλωματικοΰ τακτ καί έπλήρωσε 
μέ τήν ζωήν του τήν ελλειψιν 
πολιτικότητος. Οί λόγοι του, ή 
οτάσις καί ή ονμπεριφορά 8§ι- 
γον τήν έθνικήν φιλοτιμίαν των 
Τούρκων, είς εποχήν μάλιστα 
πού ό Κεμάλ άνερρίπισε τάς ελ
πίδας των. Εις μίαν πρόσκλη 
οιν Τούρκου στρατιώτου, νά μή 
προχωρήση ε’ις τήν αποβάθραν 
πρός άνάβαοίν του είς τό βαπό
ρι, πριν γίνουν αί νόμιμοι δια
τυπώσεις έλευθεροκοινίΒνίας,αρ- 
νηθεϊς νά ύπακούοη και προ
χωρήσεις έδέχθη σφαίραν φιονι- 
κήν εις τό στήθος εκείνο, πού 
ένέκλειε μέσα του δλην τήν Ελ
λάδα και έπίστευεν εις τό με- 
γαλεΐον καί τήν δόξαν της. Ό 
φλογερός καί Αδάμαστος ύπερ- 
πατορώτης, αν είχε συνεργάτην 
νά τόν ουγκρατή άπο ύπερβολάς 
καί τόν ύπερμετρον νεανικόν εν
θουσιασμόν, δέν θά εύρισκε τέ
τοιο σκληρόν τέλος, διά νά θρη- 
νώμεν ακαιρα ή οίκογένειά του 
καΐ οί Μακρηνοί τό έκ Βρυού- 
λων παληκάρι. Οί Μακρηνοί 
παρά τόν κίνδυνον τής παρεξη
γήσεις των—διότι είχεν έκτεθή 
πολύ·—τόν έβαψαν μέ ρεγάλας 
τιμάς. Δέν έμεινε μάτι αδάκρυ
το, πού νά μή κλαύοη τον άδι
κο ο κοτωμό του. Τον ήρωα, πού 
Ιτάφη είς ιό Νεκροταφεΐον Μά
κρης, διά νά στέκη εκεί ψηλά 
στον λόφον ιός ακοίμητος φρου
ρός καί διεκδικητής τής Μά
κρης, τά δίκαια τής οποίας κα- 
«οχύρωσε μέ τό τιμημένο αϊμα 
τον. "Οπως ή γή τής Μάκρης 
τον άγχσίλιαβε, οΰτω καί ή καρ
διά τών Μαπρηνοληβισιαιών και. 
κάθε Λυκίου fiiv θάλησμονήοη 
ιόν αθάνατον Μάτωλαν, ι

Τδν φόνον τοϋ αλησμόνητου 
Μάνωλα έπηκολούθησεν ή άμε
σος Αναχώρησις τής Αποστολής' 
ή ούλληψις καί έκτοπιομός τών 
ΤΙροεστών" ή τρομοκράτησις των 
Χριστιανών- ή φυλάκισις δέων 
Ικείνων, πού παρεσύρβησαν είς 
ακαίρους ενθουσιασμούς καί ΰ 
περβασίας. Οί Γοϋρκοι ένθαρ- 
«ννόμενοι άπό τήν ασυνεννοη
σίαν τών Συμμάχων καί τάς θω
πείας των έξετόπισαν δέον τόν 
ιϊροενα πληθυσμόν τών παρα
λίων είς τά ένδότερα τής Ά 
νατολής, δπου νέα Δβιν« καί 
κακουχίαι τόν άνέμενον.Οί Αύ- 
κιοι καί πάλιν μακράν τής πα
τρίδος και τών οΐκογενειών,πρΐν 
συνέλθουν άπό τήν συμφοράν, 
νέα φοικτοτέρα τούς πλήττει, 
διά νά είναι τό ποτήριον τών 
δοκιμασιών πλήρες άπό τά φαρ
μάκια τής σκλαβωμένης ζωής.

Άπό τήν έξιστόρησιν τών γε
γονότων καί ?πε>,σοδί(ΐ)ν τής ή-

Τοδ μ. Σάββα Πασχαλίδου

ποστολής βλέιιβι ό Αμερόληπτος 
κριτής, δτι εις τοιαύτης λεπτής 
φύσεως πολιτικά; Αποστολάς 
παίζουν τό μέρος των καλύτερα 
καί στέφουν τήν Αποστολήν μέ 
εύόδωσιν καί όλοκληρωτικήν ε
πιτυχίαν τοϋ έργου της, ούχΐ οί 
Ασυγκράτητοι καί νευρώδεις Αί- 
αντες καί Άχιίλβϊς, άλλ’ οί νη
φάλιοι καί συγκροτημένοι Ό- 
δυσσεΐς. Είς τόν Δούρειον τής 
αποστολής ίππον, ύπήρχον πολ
λοί ή σχεδόν δλοι, οί πιστεύον- 
τες, δτι ήρκει ή έμφάνισις τής 
Αποστολής, διά vet καταπέσουν 
τά οχυρά τής Μάκρης καί νά 
οτηθή ή γαλανόλευκος, τό. ούμ- 
βολον . τής ’Ελευθερίας. Έλει- 
πεν άτ-υχώς είς τήν αποστολήν 
δ Ιβύναιν νους! 'Όλοι, διείποντο 
εις τάς σκέψεις καί ένεργείας 
άπό τήν συναισθηματικήν αύ 
τών καρδιά και ούχι άπό τόν 
άσφαλέσιατονοδηγόν,τόν Now. 
Καί δ ΤελαμάΌος Α’ίας δ Μου
σαίος κα'κ) Άχιλλεύς ήρως Μά- 
νωλας, εβιάζοντο ώς οί επιχοί 
ήρωες τοΰ Ιλίου Τά άναδει,- 
χθονν έλευθερωται ιής Μάκρης. 
Και μέ τήν σπουδορχίαν των 
αυτήν έβλαψαν καί εαυτούς καί 
τούς Μαχρηνούς, Έι ώ ψυχραι
μότερα ενέργεια, ήρεμώτεραι 
σκέψεις, μεγαλύτερα πολπικό- 
της, λεπτότερος χειρισμός, ισορ
ροπημένη καί συγκρατημένη πο
λιτεία τής αποστολής καί εις ε
αυτούς θά εδιδον τήν πίοτιν 
και τήν χαράν, δτι κάτι προσέ- 
φερον και τούς Μακρηνούς δέν 
θά έξέθετον είς τήν μήνιν χαί 
τάς εκδικήσεις τών Τούρκων. 
Καί άλλου έστάλησαν όποστο- 
λαί, άλλα σκοπιμώτερον πολι- 
τευθεΐσαι, ούτε ζητήματα και 
επεισόδια έδημιούργηοαν, ούτε 
κανένα καί τούς εαυτούς ίων έ
βλαψαν και ήδίκησαν.

52, ΉΜικρασιατική ίχστρa 
τεία καί καταστροφή.— Οί 
Σύμμαχοι είς τόν Αγώνα των, 
διά νά ποραούρουν τούς λοοΐς 
με τό μέρος των, Ιπηγγίλβηοατ 
τάς ελευθερίας ιών λοών, συγ
χρόνως εδωκαν αφειδώς ύποοχέ- 
σεις νομής ττον καρπών τής νί
κης ftc άντίφασιν δέ ,τρός τας 
επαγγελίας και μετά τήν νίκην, 
κατά τήν χα'ραξιν τών κρατών 
τής Νέας Ευρώπης, υπέταξαν 
λαούς καί άλλους, σπέρματα μελ· 
Ιοντικών π.ολέμο,ν. ΟΌω κατά 
την Συνδιάσκεψιν της Εϊρήντς 
άνέθηκαν τις τήν Ελληνικόν 
οτρατον νά χαταλάβτ) τήν Σμύρ
νην ιιέ τήν πτριοχήν της, νά εμ
πλοκή εις πόλεμον μέ τήν Τουρ
κίαν, μέ τήν οποίαν θά έπαζά- 
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ρευον τά συμφέροντα των. Τήν 
Σμύρνην προηγουμένως, εΐχον 
ύποσχεθή καί εις τούς ’Ιταλούς, 
8ιά νά τήν παρασύρουν είς πό 
λεμον μέ τό μέρος των. Ή Ελ
ληνική Μικρασιατική εκστρατεία 
ωφέλησε κατά τούτο, δτι περιέ
σωσε τήν Σμύρνην μέ τήν περι
φέρειαν της από τούς γαμψώνυ 
χας τής 'Ιταλίας. Ωφέλησε καί 
τήν Τουρκίαν διττώς, δτι έπε- 
κράτησε τό εθνικόν κίνημα, τό 
όποιον έφερε τό πνευματικό ξε- 
σκλάβωμά της μέ μίαν αναγγέ- 
νησιν καί αναδημιουργίαν πρω 
τοφανοΰς έκτάσεως καί γονιμό
τητας καί τήν έσωσεν από τήν 
’Ιταλικήν κατάκτησιν.

Ή Μικρασιατική εκστρατεία 
ήτο διά τήν Ελλάδα αναγκαϊον 
κακόν ούτε μετ’ αύτής ούτε αντυ 
αύτής θά έσωζόμεθα. “Επρεπε 
νά έκστρατεύοτυμεν ώς Έντολο- 
δόχοι τών Δυνάμεων, διά νά 
προλάβωμεν τήν ’Ιταλικήν κατά- 
κτησίν της. Και έπρεπε πάλιν τά 
φύγωμεν διονά μή ν,αιαστρα- 
φώμεν". Οί Σύμμαχοι μας έστει
λαν, διανά μή άφήσουντήνΣμύ
ρνην νά περιπέοη εις τήν ’Ιτα
λίαν, εις τήν όποίαν τήν ίπεσχέ- 
θηοαν, διατά μας κρατήσουν έ
κεΐ ώς χωροφύλακας τών ουμ· 
φιρόντων, ίων, ώς μορμολύκειου 
κατά τών Τούρκων, ϊνα μ.ή πά- 
flow αυτοί, κατέχοττες εδάφη 
Τουρκικά, ο,τι δπάθσμεν ημείς. 
Διότι άναμφιβόλως οί Τούρκοι θά 
έστρέφοντο κατ’ αυτών, διά νά 
τούς διώξουν άπό τήν Κιλικίαν, 
Στφίαν κσί Ιράκ, έάν δέν είχον 
πόλεμον μέ τήν 'Ελλάδα. ’Εδώ 
έγκειται τό λάθος, δτι δεν ήλθο- 
μεν ε’ς συνεννόησιν μέ τούς Τού 
ρκους πε ρ'ι αΰιοΰ διατά μ ή ΰπο- 
στώμεν τήν άφάνταστον κατα- 
οτροτρήν.

Έόν οί "Ελληνες μετά τήν ε
πιτυχίαν τοΰ πρωταρχικού σκο
πού τής Μινροαοιαιιυχής έ-κστ(α- 
τείας, τήν έξονδετεροτσιν δηλαδή 
τοΰ Ίτολικοΰ κατά τής Σμάριης 
κινδύνου' εάν μετά τήν ιί,ς βά
ρος τής Έλί άδος παίζομε την κω
μωδίαν έκ μιροτς τών Σΐ'μμα- 
)®ν της, μή άφοπλιοανΐβ.ν τούς 
Τούρκους, ώς ίπροξαν δι’ δ?ους 
τούς ήτίημέτοτς· μή έπιτρεπιν 
των τί,ν κατοδίοιξιν τών Τούρ
ταν πέραν τής γραμμής τήςουν- 
θήκης τών Σερρών, διά τά πα· 
λνέοοιν τήν αταουγκρότηοίν 
ίων’ εον μετά τεν άισφανδήν 
στοτδαλώδη ιφοδισο[ όν τών 
Τουρτίον εκ μέρους τών Σι μ μ ά
γαν, τί,ν έτθερμον ίτ,οστήριξπ- 
ίίρος ιούς τι ως εχθρούς κοΐ πο
λεμίους των, ίήν εγκατάλειψιν

Συνέχ«ια έκ τής 2ας σ«λ(δος 
ση τό φαγητό τής ήμέρας. Είναι, 
ή μόνη ασχολία κατά τήν Κυ
ριακή πού δέν μπορεί νά παρα- 
λείφθή.

Δέν βχει ούτε σέ περίπατο νά 
βγή, ούτε σέ κέντρα νά περάση 
τίς ώρες. Ή θά δεχθή καμμιά 
έπίσκεψη ή θά βγή στήν αυλή 
νά συναντηθή μέ τή γειτόνισσα 
νά κουβεντιάζη ή δν έχη συγ
γενικό γάμο ή βάφτιση, είναι ή 
καλύτερη ψυχαγωγία της.

’Έτσι νυχτώνει ή Κυριακή 
καί ή οικογένεια δλη ετοιμάζε
ται γιά νά άρχίσΐΐ τήν ’ίδια τα
κτική το ξημέρωμα τής Δευτέ
ρας.

«Μονότονη καίπληκτική ζ®ήί» 
θά πή κανείς. Μά ή συνήθεια 
καί ή γενικότητα άπομακρύνουν

τών ‘Ελλήνων νά διεςαγάγουν 
μόνοι τόν δίνισον Αγώνα μέ τάς 
ιδίας δυνάμεις κατάπονοι από 
δεκαετείς πολέμους, ενφ αχαοί 
εκάλουν μικρούς και μεγάλους 
νά τούς βοηθήσουν εάν προ 
παντός μετά τήν άποχώρησιν τών 
'Ιταλών άπό τά Μικρασοιατικά 
έδάψη, πού κατεΐχον, κατανο- 
οϋμεν τούς πραγματικούς σκο
πούς τών Συμμάχων και ήοχό- 
μεθα είς συνεννόησιν μέ τούς 
Τούρκους, άποσύροντες τάς Ελ
ληνικά; δυνάμεις δπί) τήν Μι- 
κρασίαν" Ιόν εϊχομεν προ οφ
θαλμών τά έλλ»(νΐΜά συμφέροντα 
καί ούχ'ι τάς υπόπτους ενθαρ
ρύνσεις καί υποσχέσεις τών ξέ
νων και έφεύγομεν έκ Μικρασίας, 
θά περιεσώζομεν τήν στρατιωτι
κήν μας τιμήν, θά διετηροϋμεν 
τό γόητρόν μας καί δέν θά Ιδο- 
κιμάζομεν τοιαύτην συμφοράν 
καί τοοαύιΐις έκτάοιεος τατα- 
οτροφήν, τήν πλήρη έρήμωοιν 
τής Μικαασίας άπό ιόν Ελληνι
κόν πληθυσμόν, τήν προσφυγιάν 
περί τά δύο έκατομ. 'Ελλήνων 
είς τήν μητέρα 'Ελλάδα καίτήν 
απώλειαν πλέον τοΰ έι ατομμυ 
ρίου θυμάτων.

Έλτ,σμόνησαν οί Σύμμαχοι ι 
τός ΰποσχέσεις των. Ιίαρεΐδον 
τί) καθήκον καί τάς υποχρεώ
σεις των. Έληομόνησαν τήν ό- 
λοπρόθυμον νατάταξιν «όν νε'ων 
Μικρασίας ΰ π ό τ ό ς ο η μ α ί α ς τ ω ν 
καί είς άντομοιβ-ην τής υπηρε
σίας καί τών θυσιών ίων τους 
ξιτίλήριοαν οπό τάς εστίας των' 
ίθιώντο απαθώς τήν πτρπόλη- 
σιν τής Σμύρνης τήν ύπό τούς 
προβολείς τών πλοίων των έκ- 
ι ύ Λ ι ξ ι ν τραγί >. ώ ν α ο χ η μ ι ώ ν, τ ή ν 
αιχμαλωσίαν τών Ανδρών.“Οταν 
οί δύστυχοιίζήτουν προστασίαν 
οπό τούς 'Εμπόρους ιών εθνών, 
τήν ήρυοίτ το’ δταν Ό<ηον«ς γέ
ροντες καί γvvcjiΌπτ»ιδα Κήτουν

Τοΰ κ. Αύγεριν» ίηγήρι -

τήν πλήξη. ’Έχει δμως η μονο
τονία αυτή καί τήν καλή τφ·; 
δψη. Αίγες φροντίδες, λίγοι πε
ρισπασμοί, λιγώτερες στενοχώ · 
ριες. Λείπουν οί Εκνευρισμοί, ή. 
Ακαταστασία τής ζωής, επιθυ
μίες περιττές πού δέν μπορούν 
νά εκπληρωθούν μέ Αποτέλεσμα 
αποφυγή τής γκρίνιας καί δια
τήρηση ευθυμίας, υγείας καίχα 
ράς.

Τέτοια ήρεμη και ομαλή ή
ταν ή ζωή τής Αιβιοιανής νοι
κοκυράς, ώς τήν έπυχή πού ή 
μεταπολίτευση στήν Τουρκία α- 
νέτρεψε τήν οικογενειακή γα
λήνη καί οί πόλεμοι κατόπιν έ
φεραν τήν καταστροφή στον Μι
κρασιατικέ) Ελληνισμό.

ΑΥΓ. ΠΑΝΥΓΗΡΗ2

βοήθειαν, έκώφευον εις τόις ε
πικλήσεις καί δάκρυα των' δίαν 
εζήιουν αοιιλον είς τά ναύλο- 
χούντα πλοία «ον, τούς άπέπΕ- 
μπον. Έξετνλίοντο ύπό τά 
δμματα τών Ισχυρών σκηναί 
μαρτυρίου, καί αύτοί έμενον α
παθείς. Διεδραματίοθηοαν τρα
γικά γεγονότα, έμποιοΰντα βδε
λυγμίαν καί φρίκην, καί έμειναν 
αδιάφοροι. Ί'λήμονες, Μικρα- 
οιδται, πού έπιοτεύοατε εις τάς 
επαγγελίας τών Ιοχυρών ! ’Αλλά 
τό πάθος, μαθός δι’ ημάς’ και 
δι’ αΐποΐ-ς «έστι δίκης οφθαλ
μός».

. Συνεπεία τοϋ Μικρασιατικού 
πολέμου καί τής μή εγκαίρου 
συννενοήσεώς μας μέ τούς Τούρ
κους ή Μικρασιατική τραγωδία, 
πρωτοφανής είς τήν ύπερτριχι- 
λιετή ιβτοοίαν μας. Τό'ιτοίνατί- 
νακτον καί πολύπαθες γένος 
ιιΰν Ελλήνων πολλά επαθε και 
άπιστη, αλλά τοιαύτην κατα
στροφήν δεν έχει όμοίαν νά πα- 
ρουσιάοη ούδ’ είς τά χρόνια των 
έπιδρομεων Ταμερλάνου καί Σελ· 
τζοϋκου, ουδ" εις τά χρόνια τής 
μαύρης σκλαβιάς. Τότε έμεινε 
πυρήν ελληνικός, 6 όποιος διά 
τοΰ χρόνου έγινεν όγκος πληθυ
σμού (ϊνθοΰνιος καί ακμαίου. 
ΓιΟρα ουδέ ϊχιος καί ψυχή Ελ
ληνική είς Μικρασίαν !

(’Ακολουθεί)

-ι ώΡίίΊΚΙΙΝ ΤΕΪΟΝ 
ΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Εδόθη με μεγάλην επιτυχίαν 
χθές^ εις το ΑΙΡΟΙΙΟΑ - ΠΑ
ΛΑΣ ιό δργανευθέν ύπό τοϋ 
Φιλάν θ ρ ω π ι κ ο ΰ τ μ ή μ α τ ο ς χο ρ ευ ■ 
τννόν τέϊον, 'ϋ ενθουσιασμός 
καί η εύχαριοτησις τών παρευ- 
ρεθέντων ύπήρξεν Απερίγραπτος 
καί έζήτησαν νά επαναληφθή. 
Γό Δ.Σ. ύπεοχέθη δτι θά διορ
γάνωση καί άλλο εντός τοϋ Ία- 
νοταρίου δαχ τό κόψιμο τής 
βασιλόπηττας.
ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ«ΙΙΙΙ«ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ

Τό Δικηγορικόν Γρατρεΐον

ΑΝΤΏΝΙΟΥ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
Μετβφέρθη Σανταρόζα 3 

Τηλέφ. 30.267 - ’Α 0 ijvai
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Τυπογραφεία 

«ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» 
Άκαδήμου 13 -
Τηλ. 524.577
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2α ΣελΙς ΜΑΚΡΗ

ΚΊΙΝΠΝιθ- ΜΝΗΓΣ νίΗ

ΓΑΜΟΙ ■
Τήν 2αν, Νοεμβρίου έτελάΛησαν έν 
Ύμ,ηττφ οί γάμοι τής Δίδσς Χαίτης 
Βασ. Χατζησωτηρίου με-τά, τοΰ κ. 
Διονυσίου Τσαούση. Τούς γονείς τ®ν 
νείανύμφων ισΜγχαιίραμεν Φε^μότατα 
ευχόμενοι ®1ς τούς ίδίσυς δίον άνθό- 
σπαρτον.

Τήν 21ην Δεκεμβρίου έτελβάάησαν 
έν Άγίφ Αΐκατερίνϊ] ΙΙειραι»·· m 
γάμοι τοΰ κ. Ίωάννου Άντ. Μεβσία 
•μετά τής δίδος Ηρήνης Κονσόλα.

Τούς γονείς τών νεόνυμφων 
χαίραμετΙ έγκαριδίως ιευχόμενοι 
τούς ιβίους βίου Πανευτυχή,

Τήν 28ην Δεκεμβρίου 1958
λύσίΑ(οαν έν Άβήναις οΐ γάροι τοΰ 
κ. Νικολάου Παυλίδη μετά τή; βίβ-ος 
Σοφίας Χρσναπούλου τους νεονήμ- 
tfui.·; συγχ'αίρομεν ευχόμενοι βίον έύ-

συγ- 
εϊς

έτε-

ΕΥΧΑΙ
Ό χ. Μιχαήλ Καμπούρης hi Γα- 

Λαξειβίου εύχεται, Μοός δλους τούς 
συμπολίτας χρόνια πολλά καί 
χισμένα.

ΕΟΡΤΑΙ

βΰ>π.·-

ίΠίίίΝΕ 0 [ΜΕΚΪΟί iAIvliill; BUM! IPIiMiiW
έκλεκτοΰ τέκνου της, δράσαντος 
κατά τό μακρόν διάστημα Ίοΰ βί
ου του πολλαπλώς διά τήν πρόο
δον καί ευημερίαν τοΰ λαοΰ. Ακ
ραιφνής πατριώτης, δ αείμνηστος 
Νικόλαος Χρυσαφίνης, άνήρ λίαν 
αυστηρών αρχών, άλλά καλοκάγα
θος καϊ πάντοτε μέ έν άγγελικόν 
μειδίαμα είς τά χείλη, κάλλιστος 
οικογενειάρχης, εύτυχήσας νά ιδη 
τά τέκνα του κατέχοντα, διακεκρι 
μένην θέσιν -έν τή κοινωνίρι, κατέ-

λος και Σχολικός ’Έφορος. ’Έκα
με διαφόρους δωρεάς και είδικώς 
εις τό Ιίαγκύπριον Γυμνάσιον, είς 
τό οποίον άφήνει καί νέον ποσόν ίκ 
1.000 λιρών διά τής διαθήκης του. 
Ύπηρέτησεν ωσαύτως τον Δικηγο
ρικόν Σύλλογον Λευκωσίας ώς 
Γραμματεΰς καί έ'πϊ μακράν σειράν 
ετών ώς ΙΙρότανις καί Πρόεδρος; 
καί ένήργησεν επίσης ώς Πρόε
δρός τοΰ Δικαστηρίου Γενικών Α
ποζημιώσεων. ..

θλίδερόν άγγελμα έκ Κόπρου 
μάς έφερεν τόν αίφνίδίον θάνατον 
τοΰ έξαιρέτου έχει συμπολίτου μας 
Νικολάου Χρυσαφίνη. Ό έκλιπών 
άνήλΟεν έν Κύ-ρω είς 5πατα άίι- 
ιώματα καί τοιαότης έκτιμήσεως 
έχαιρεν άπο τους Κυπρίους ώστε 
άπασαι αί έφημερίδες τής..Κόπρου 
χαρακτηρίζουν τόν θάνατόν του ώς 
ΙΓαγκόπριον πένθος κάί δημοσιεύ
ουν βιογραφίαν καί φΐϊτογράφίας 
του εις τήν πρώτην αυτών σελίδα- 
Ό μακαρίτης ΰφήίξεν θερμός συμ 
παραστάτης τοΰ Συλλόγου μας καί 
τής «Μάκρης» καί ώς θά ένθυ- 
μοϋνται οι οαμπίΌλΐτα: μας είχε 
στείέ,ει πέριίώ' θερμήν έπαινετικήν 
επιστολήν. 'Ολίγα* ημέρας πρό 
τοΰ θανάτου του είχε στείλει επί
σης είς τήν διεύθυνσιν τής, έφημε- 
ρίϊος μας τήν συνδρομήν του- καί 
έ~ώ·τολήν εκφράζων τήν ευχήν τής 
ένώσεως τών δυο- Συλλογών συμπο 
λιτών μας. Κατωτέρω δημοσιεύο
με'; τό έΈοθέν ύπό τοΰ Δ,κικητι- 
κοΰ Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας 
ψήφισμ,α καί αποσπάσματα έκ. δυο 
ημερησίων Εφημερίδων τής Κόπρου, 
τοϋ «’Έθνους» καί τής «Ελευθε
ρίας», περί τής -ϊράσεώς του.
Ή ίφημ^ρίς «Ελευθερία» 

γράφει :

Ή 'Ελληνική Κόπρος έστε-ρή- 
Θη διά τοΰ έπιουμβάντος χθες θα
νάτου τοΰ Νικολάου Γ. Χρυσαφίνη

Ίωάννην Κάλλιαν
Ίωάννην Κυριακών
Ίωάννην Msotoicrv
Ίωάννην II αυλίδην
Ίίωάννην Προικών
Ίωάννην Χατζημανώλην
Ίωάννην Χατζηγιάννη
Ίιβάννην Χατζηβάίββα
Χριόνια II ολλβ.

— ΕιΙς τόν έορτάζοντα ίν θηβαις 
πατέρα τοΰ ΔιευΟυντσΰ της κ. Ία>άν- 
νην ’Αντ. Πβτρόγλσυ ή «Μάκρη» 
εύχεται χοόνια παλλάζ

Τ._. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:
Ίωάννην Ταλιαιζήν 
’Ιωάννην Κυποβίον 
Ίωάννην IΠαράσχον ■ ■ : -,
Ίωάννην Σαράφήν ί 
'ίοόννην Κιοσβέν
Εμμανουήλ Φούντα
Έμιμαν, Χατζή
Χρυσή Σαρρή
Χρυσά Δημητρίου
Χρόνια 11 ο'ΐΛά.
Στέφανον Άγακίδην

__ ί ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ:
Φάνη Πανηγυρη 
Έμμ. Ζαφειριού 
Χρόνια Πολλά.

_, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ 
ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ:

Εις τούς έορτάσαντας «.κ.
Δαμιανόν, Νίκον Καστέλην, 
Βαρβάρα Μεσαία, Κα Βέρα Χριστο- 
ποάλου χρόνια πολλά.

___ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ I Βασίλειον Καιβάκαν

Νϊχον 
δίδα

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ:
Χρηστόν Καραγιάννην
Χρηστόν Μπαρμπώτσην 
Χριστόδουλον Χατζήν 
Χρηστόν II απαθανασίου 
Έμμαν. Κρεμμυβαν 
Έμμαν. θεόδοσιάδην 
Έμμαν. Καμπούρην 
'Εμμαν. Βοριαν 
Στεφ. θωμαίδην 
Στειμ. Κούρτην > 
Στιιφ. Καϊσαρλήν
Καν Χρυοάνδην Π απαιδΛτούλόυ 
Χριισούλα Νικάνδρου 
Χρυσούλα Α. Τσακίρη 
Χρυσάνθη θηβαισπούλου 
MVWlnMfJ" ϊϊ α&χζογΛου 
Χοι μούλα Παπαιωαννίδου 
Νρόσα Άντ. X) Σταματά» 
Χρυσή Σιτέ . ■
βιόα Βάσω- Πάνου 
Φοιτονλα Κοντουγερα . . ι 
Βασίλειον Λαζαρίβην 
Βασ. 
Βασ, 
Βασ. 
Βασ. 
Βασ. 
Βασ, 
Βασ.
θεοφάνην Σκυφτόν
Φοότιον φοιιντήν
Ίωάννην Λουϊζίδην 
Ίωών.
’Ιωάν, 
’Ιωάν. 
’ Ιωάν. 
Ίωάν.
’ Ιά·ν. Κωνσταντινίδην 
’Ιών, 
Ίωάν, 
Ίωάν, 
Ίωάν, 
Ίωάν, 
Ίωάν. 
Ίωάν. 
Ίωάν, 
Ίορδάίνην Μα»&ονό.το·υλον ■ 
Χρόνια II αλλά.

....  ΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ο ( ή 
Χρηστόν ΙΙβληον ' τ 
Έμμαν. Βαμβακιχν .
Έμμαν. II αραΛχβιχϊν . 
Έμ,μβν. Κατσββογ ' .
Χρυσή Κάτη » '
Χρυσούλα Κοντογεώργη - 
Χρυσά. Κουγιοιμάξή
Χρυσούλα ΓΙανδή : , -
Χρί'σσύλα Πίττα
Χρυσάνθη Ροήοοή ' 1
Χρυσούλα ΣκαρδοπΛνου - 1 .
Χρυσή IIήτα : . · ■ λ
Βασίλειον ’Aawowv ’ ’
Βασίλειον ΚαηαβαισΙλην
Βασίλειον Κ. ΚαρββαΛην ■ , ,
Βασίλειον Α. Μβββίαν -
Βασίλειον Κοντούλαν 
Βασίλειον ΙΙερλεμίΛν ’
BoA-MW
Βασίλειον Στεργιδ'ηιν ■ -
Βασίλειον Τζβιμ-αριίϊν
Βασίλειον ΧατζηΛανηγάρη . ■ , 
θεοφάνην K®wv ;
Ίωάννην Λαυκα .
Ίωάννην Βαμιδαχαν · ! ί - · ·

Δροσόπουλσν 
Πάνου 
Χατ>ξηβαβιλι:ών 
Χατζηβο.Ληρίου 
Δανσγλου 
Νίκαν&ρον 
Αύγερινόν

Λαμάραν 
ΛαμΛρινίδην 
Λούίζον 
Βρανάν
Δουλήν

Καραγιάννην 
Κ,αισα,ρλήν
Κ αμιπιούρην
Οιχονόμον
Π αστ?ραυμίανί>ν
Σιτέ
Χατζηιααττηρώυ

Στέφανον Τσιέοην 
Ίωάννην Βροϋχον 
Χρόνια Πολλά.

__ Είς τόν έορτάζοντα
μαχία ν.. Βασίλειον Παπαποστόλου 
χ-ριάνια ποΛλά.

__ , Είς τόν έορτάζοντα έν ’Ιτα
λία κ. Φιί'νη Παιπαδουλή χρόνια WW.- 
)<ά.

__ , ΕΙς εορτάζοντας έν ’Αργεντι
νή κ.κ. Βασ. Έμμαίδην καί Χοήστον 
II ασαδόπουλον χρόνια παχλά,
- _.  Εις τούς εορτάζοντας έν ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ πψ. «. Χρυσούλα Ν. 
Σο-λοΧο-ιι, Στέφανον Π-αΑχΛίίδφν, 
Χούσα Ήλ. ΟΙκονομοπούλου, Βασ. 
πώτωδην, Ίωάν. ΕΛρυγένην. Ίω.

■ — ΕΙς’ τονς-ίήρτοιςσντας
ΡΑΠΕιΤΡΑ. συμ, ΧριστόβαιΛο-ν Δίάρ- 
κοί’, Έμρι. Παυλίδην, Έμμ. Άοχαγ- 
γελίδην, Ίωάν. ιΚόλλ.αν, Ίωάν. Πα- 
ράσογλιή-ο, Ίωάν. θοΜίάίδην, Ίω. 
Ταρσαναλήν, Ίων. Μαβιονδάκην, 
Ίωάν. Άχλάδην χρόνια πολλά,

— ΕΙς τούς έν ΙΤΕΑ εορτάζοντας 
σΐ'μπολίτα; μας Έμμαν. Καλατζήν, 
Βασ. Σακαλήν. Βασ, Γεωργαν, Βαισ. 
Χα τζη δη,αητ ρίου, Β ασ, X α τζη νικ ο- 

λιί'ον, θεοφάνην Πολίτην, Ίωάννην 
Τσίγκαν χρόνια πολλά,

— Είς τούς έν ΡΟΔΩ εορτάζον
τας βίΜπολίτα” μας Έμμ. Ζούνταν, 
Β. Καραγιάννην, Βασ, Ξανβιόν, 
Φάνην Κομήτην, Ίω. Κρειμμνδάν, 
Ίω. Μένταν Χρόνια πολλά.

_ Είς τον έν ΣΥΡΩ έορτάζονταί 
συμπολίτη μας κ, Βασ. Παπαβασι- 
λ-είοι· Χοόνια πολλιί.

— ΕΙς τόν έν ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης 
έορτάζοντα σ«.ιπολίτην μας κ. Χρη
στόν Βροΰχον Χοόνια πολλά.

— Εις τούς έν ΑΜΦΙΣΗ εορτά- 
ζο-ντας συμπολίτας μας κ.κ. Στεφ. 
Μαστροβασίλην, Βασ, Κόκκινσν,Βασ. 
Κσντογεώργον, Ίω. Νίχανδρον Χρό
νια πολλά.

Εις τον έν ΜΕΛΑΝΔΡΙΝΟ 
Δοορίδο; έορτάζοντα σιτιπολίτη μας 
χ. Ίωάν. Φορόπσυλον Χοόνια πολλά.

r— Είς τούς έν ΓΑΛΑΕΕΙΔΙΩ 
εορτάζοντας Έμμ. Πεκτέσην, Ίω, 
ΜαστρόπαΛηγύρην Χρόνια πολλά.

_ Εί- τόν έν ΓΙΔΑ Θεσσαλονί
κης έορτάζοντα συμπολίτην μας ν, 
Βασ. Χατζησταύρου Χρόνια πολλά.

—- Είς τούς έν ΑΙΓΙΟ εορτάζον
τας σομπολίτας μας κ,κ. Μαν. Κυρ, 
Χατχήν, Ίον. Β. Καμπούρην Χρόνια 
πολλά.

— Είς τον έν ΦΑΛΑΚΡΑΣ Εύ
βοιας έορτάζοντα συμπολίτην μας κ. 
Ίωάννην Διονματάρην Χρόνια πολ
λά.

— ΕΙς τούς έν ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΙΙ 
Εύβοιας έορτάζοντα- συμπολίτας 
κ.κ. Ίω. Πασβόίγκαν, Ίωάννην 
βίδαν Χοόνια πολλά,

— Ε’ις τούς εις ΚΕΧΡΙΕΣ 
βοία; έορτάζοντα; συμπολίτας

έν Γερ-

μας
Κα-

Εν- 
..... , ...... , ... ,............ , μ·α; 
X.V.. Ίωάννην Νικάινδρσν, Ίωάννην 
Σίλιαλην Χμΰνια πολλά.

___ ΕΙς τον είς ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΝ 
Παρνασίδος έοοτάζοντα συμπατριώ
την μας κ. Ίωάννην Μπασμιπαγιάν- 
νην Χρόνια ,τολλά.

_Εις τούς εορτάζοντας έν ΚΗ- 
ΦΙΣΣΟΧβΡΙΟΝ Ίωάννην Τσανί-

οαν, Ας Έίδνβσα Βασίλειον Κετσε- 
χουλάφην, είς ’Ελευσίνα ’Εμμανουήλ 
Κουνέλην, είς Καβάλαν κ. Χρυσοά- 
λαν Κελβερίδου, είς Γιάννουλη Λα- 
είσης Ίωάννην Καραβίταν είς Ν. 
Λιβήισιον Έμμανουή), Σίλιαλην, Ία>. 
Χατζηπανηγύρην Χρόνια πολλά.

Εις τούς έορτάζονπες «ίς Ν. 
ΜΑΚΡΗΝ ,Έμιι. Χατζηκψρην, Έμ. 
Βαρβίδην, Έίιιμ. ΜαυρΟκονζ Έμμαν.

, - ί, ' I' μ. Ττ V(? ί

-ο- η. Ή Ί ,Δι> , λ π, 1 ί , 
Χαρδαλαύμπαν, Βασ, Γιβμάνην, Βασ. 
Έμ,εήν, Βασ. Κάλλιαν, Βασ, Κου- 
low-ουοαν, Βασ. Λαζάρου, Βασ. Λι- 
βαδινόν, Βασ. Μανρίκον Βασ. Μ. 
Μαυρίχον, Β«σ. Μεταξωτόν, Βασ. 
Παλτίρην, Ίώ. Σέργην, Ία». Κάιχον, 
I. ’ Αχ.τάδαν, Ίω. Αλεξάνδρου, 

Έ». Σαδίκ, Ίω. Πατίμάνην, Ίο.). 
Σωτηρίου, Ία», Μαυρίχην, Ίίοά,ννην 
Μανόβην Ίω. Λοιίιζον Χρόνια πολ
λά.

—. Είς τούς έορτάζαντα; είς 
ΚΕΑ Βασ. Κώτσογλου, Στέφ. Κα- 
Χρήστ. Π απαδάπουλον, είς Αεβά- 
ραγ'ίάννην, Ίο». Ζουλόν, είς Λάρισα 
δτιαν Ίωάν. Κτίνόν, είς Χαιρο'ινειαν 
θεοφάνην Εμμανουήλ, εις Χαλκίδα 
Φώνην Σπανόν Χρόνια; πολλά. . (
ΠΕΝΘΗ

Τήν 18ην ΔεκιεμάρΟν 1958 άπε- 
iWoev καϊ έκηδειΦη εις Λραπετσο'ι- 
να ή

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΤΣΗ 
(ετών 47) 

σι'ζνγος Μωχτοϋ συμπολίτου 
Ι'αβριΐιλ Κότση χαΐ αδελφή τών Δέ
σποινας Λουκά Άλικάρη, Άντωνίου- 
Εύτυχίας Μαργιαλή Σταύρου._ Δέ
σποινα; Κότση, Ίωάν..... Μαρίας Κό
τση; Χρυσσύλα καί Διον. Καραμάσοι-ν 
Τούς otaiow; θερμώς συλλυπούμεβα.

' ’Απεβίωισεν -καί έ^ηδεΰιβη είς 
πέτσωνα

δ ΔΗΜ. ΤΗΡΣΑΣ
Την σύζυγον καί τά. τέκνα 

μώ; συλλυπούμεθα.
Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη έν ΆΟή- 

ναι; ή
ΚΑΤΙΝΑ ΜΟΥΣΑΙΟΥ

Τάς θυγατέρας της, τά τέκνα της 
καί τούς λοιπούς συγγενείς της θερ
μώς συλλυπούμεθα.

ΆπΛαΜεν καί έίκηδεύθη έν Νέφ 
Μάκρη δ συμπολίτης

ΠΕΤΡΟΣ ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τούς ιί-ους -ου Σιμόν καί Πέτρον 

καί τάς -βνγατέρας του Αερ')«β; συλ- 
λυπ,ούμεΑα.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Έκ μέρους τής οικογένεια; Δηΐιη- 
τρίου Χρυσαφίνη Μιχαήλ Χρνσαφί- 
νη καί Εμμανουήλ Χρυσαφίνη ύκ- 
φράζονν τά συλλυπητήριά των είς 
ιήν σεβαστήν οικογένειαν τοΰ άδτλ- 
φοΰ καί θείου των Ν, Γ. Χρυσαφίνη.

μας

Δρα-

ίίερ-

κτη>σε τήν αγάπην κά'ι 
σμόν τοΰ λαού, ό όποιος 
ρή άγαΘωτάτην μνήμην 
τοΰ.

'Ο αείμνηστος Νικόλαος Γ. Χρυ 
σαφίνης έγεννήθη έν Μάκρη ή_ 
.Μ. Άσίασ τήν 26ην Σεπτίαάίίον 
1872, ήτοι άπεδίωσ-εν είς ηλικίαν 
87 ετών. Τό 1885, ήτοι εις ήλιχί 
αν 13 ·έτών, έτεράτωιε τό έν τή 
γενετείρα του ίιτάξιον Γυμνάσιον 
χαί μετθόη εις Αθήνας δπου «νε- 
γράφη, εις τό Βαριδάκειον Γυμνά- 
σιον. Τό 1888 άποφοιτήσας τοΰ 
Βαρδακείου μέ δα'θμόν άριστα, έπα 
νήλθεν εις- τήν γενέτειράν του, εις 
ήν όπηρ-έτησεν ώς δημοδιδάσκαλος, 
έπί -βρίοϊγν πέντε βτίίν.

_ Τό -1893 μετέδη καί πάλιν εις 
’Αθήνας, και ένεγράφη είς τήν Φι
λοσοφικήν Σχολήν, τοΰ ’E«)vr*oy 
IIανεπιστημίου, άναγορεόΟεις κα
τά τό 1898 Διδάκτωρ. .’Αμέσως 
μετά, διωρίσΟη, καθηγητής έν τφ 
II«γκΛίρίω Ιμμνασίφ. ένθα όπ·η- 
ρέτησε μέχρι τοΰ 1900. ’Ακολού
θως μετέδη είς Λονδίνρν, όπου, 
κατόπιν τριετών σπουδών εις τήν 
Νομικήν Σχολήν τοϋ έχει Have- 
πιστημιοο, έπρώτευσεν είς τάς τβ- 
λικάς εξετάσεις μεταξύ a~mxm 
τών συμφοιτητών του, λαδών δί
πλωμα Τιμής. Έπανελθών είς Κύ
προν, ήρχισεν εΰδοκίμως τήν έξά- 
σκησιν τοΰ δικηγορικού επαγγέλμα
τος. . .

Ό αείμνηστος ΝικΛαος Χροσα 
φίνης, όπηρέτητεν εις διάφορα ά- 
ξιώματα, τήν παιδείαν τής νήσου 
μας, τήν όποίαν ήγάπησεν ιός την 
πραγματικήν του πατρίδα, και ι
δίως. ώς ’Εκπαιδευτικός Σόμδου-

τόν σεδ-α- 
θά ϊιατη- 
-spl αυ

τής

Το ενδιαφέρον του υπέρ τής ευη
μερίας του λαοΰ s-iSetSev ωσαύ
τως ό( αείμνηστος άνήρ, ticnels- 
τας έπί σειράν έτών Πρόεδρος τοΰ 
Κυπριακού Ταμιευτηρίου καί ώς βν 

ι τών ιδρυτικών μελών τής Τραπέ- 
ζης Κάπρου χοή τής ’Ηλεκτρικής 
Εταιρείας Λευκωσίας. Τά ιδρύ
ματα ταυτα ετιμων αυτόν ώς μέλος 
τών Διοικητικών των Συμβουλίων, 
Γενικώς δονζμεΟα νά et~t-o«xsv διά 
τόν αείμνηστον Νικόλαοςν Χρυσα- 
φινην οτι άπεδείχθη άξιον τέκνον 
τής πατρίδος, τήν όποίαν παντοιο- 
τρόπως και «ιικίλοτρό-ως, έξικτη- 
ρέτησεν- Ή σύζυγός του άπεβίωσε 
κατά τό 1955,
Ή έφημχρίς «Έθνος» γριί- 

<ρει:

8 mm. ιρϊηιιικ ■■ ικι 
Κ lilWim Hilffli μ®

Ό άείμνηστος Νικόλαος Γ. 
Χρυσαφίνης έκηϊεύθη- τήν 2.45 μ. 
μ. τής χθές έν τφ ναφ Φανερωμέ
νης μετά πολλών τιμών καί έν μέ
σω παγκμπριων έκϊηλώ-σεων πέν
θους. Τής- νεκρώσιμου άχολοφθίας 
προέστη ό Έθναργευων Σεβαστό
τατος Μητροπολίτης Κιτίου χ. χ. 
"Ανθιμος συιμπαραστούμενος Ατό 
τοΰ ΐ-εροϋ κλήρου τής Λευκωσίας 
χαί τών προαστβίων. Το φέρετ,ρον 
μετεψέρθη έντός τοΰ ναού ύ-οΒα- 
σταζόμενον ΰ~ό δικηγόρων τής Λεν 
κωσίας και άλλων πόλεων, οίτινες 
πο-σήλθαν 8ιά νά «ποτίσουν ύστα
τον φόρον τιμής πρός τόν έχλι,πάν
τα επιφανή συνάδελφόν των.

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Μηνιαία έφημερίς τδν άπαν- 
ταχοΰ Μακρηνών καί Λιβη- 

σιανών.
♦
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Συντάσσεται 
δπό Επιτροπής

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ-ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : 
’Αντώνιον I. Πετρόγλου 
Σανταρόζα 3 — Αθήνας 

* 
‘Υπεύθυνοι κατά Νόμον :
ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Λικηγόρβ^ . -
Σανταρόζα 3 - Τήλ, 30.267 

’Αθήναι 
Τυπογραφείου

Κίμων Ν. Χρυσοχού 
Άκαδήμου 13 

’Αθήναι

«Έσιία Μάκρης»
(Συνέχεια έκ της 1ης Σεχ.) 

την 'βπωνυμίαν «Πρόνοια Μά-
>>, το οποίον χαι άτΐττείλαμΐν
'ο άξώτιμον Κοινοτικόν Συμ- 

CouAiQv Ν. Μάκρης μέ τή» παρά- 
κληοιν να μοοιμνήτη. διά τήν ύπο- 
γραφήν αύτοΰ παρά συμπατριωτών 
to; Βοοτικων μελών είς Ν, Μά- 
*?ην, εν Άθηναις^ καί Πειραιεΐ 
was εν τ^·περιφ·ρ«ία τής τέως Δ. 
Π ρωτευοότης καί Τά Τήν ΰτοδα- 
λήν αΰτου εις το όικαστήριον τρός 
βγαρισι,ν κατά τά νόμιμα 8ιά τά 
ττεραιτέρω.
,,^ΑΙετά θερμών ευχών έ»ί ~ώ Ν. 
β-τΐΐ προς όλβος τούς συμπατρι- 

<ί)τας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΙΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

ίΑ:αν.αντή Ίό-ρέντηί

είς

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΙΚΑΔΗΜΟΥ 13

H ΛΡΑΙΙί
HI MUIIffllllI IDIN Illi

ΙΟΙ ΠΑΑΟΓΟΪ ΜΑΣ
_ Επί τή τόταφύα τών Εορτών 

τών Χριστουγέννων τό Διοικητικόν 
Χομοοολιον "οΰ ΣιΛλόγον μβς ό
πως χ®9τ χρσνο εξοοτιοιδότηβε i~t- 
τροπην ή όποια ένήργημε διανομής 
βοηθημάτων εΐς άποβ’ους οίκογενεί
ας συμπολιτών μας, Ή Έιτρ-οπή 
άποτεπουμένη έκ τοΰ Προέδρου 
Αντωνίου II α~®0ανασών, καί τών 

κ. κ. Αδαμάντιου Σκυφτού καΐΚ. 
Γεωργό·, διένειμε βίς τους Συνοικι- 
•φώς, Δραπετσώνας και Αιγάλεω 
ά~ό τό υστέρημα τοΰ Συλλόγου τν 
ποσόν τών δραχμών 2,500, Έλάί- 
ζομεν άλλοτε νά έχωμεν τήν ευχέ
ρειαν νά διανβίμωμβν πολύ περισ
σότερα,

ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
ΕΓΓΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΙ ΤΟΥ κ.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

’Εκτός τών άνωτέρω· Βοηθημά
των τό φιλανθρωπικόν Τμήμα τοΰ 
Συλλόγου μας ετοιμάζει διανομήν 
εις .είδος. Ούτω εντός τώ ν ημερών 
ο Σύλλογος θά διανείμη δέματα 
ρ.ουχισμοΰ τά όποια μάς τταρεχώρη- 
σε ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών· κ. Οεόχλητοη τή εϋγε- 
νή εΐσηγήεβι καί φροντίδι τοΰ έκλε 
κτου συμπολίτου καί μέλους τοΰ 
Συλλόγου μας II ανοσιολογιωτάτου 
'Αρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοί ’Αν 
δρβον Λαζαρίδου. Διά τήν εύγενή 
ταυτην ιτράξιν^ του, ή «Μάκρη» 
συγχαίρει θερμότατα τόν άξιου αρ
χιερέα, έκφράζει τρος αΰτόν τάς 
ευχαριστίας όλων τών συμπολιτών 
καί ιδιαιτέρως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου, τό ό- 
τοιον εςέδω-ε καί θέλει -/.οινοποι- 
ήιη εις αυτόν ευχαριστήριον ψή-

υ* ΜΑΝΠΝΑΑΕ2
(Συνέχεια tit τής 1ης σελίδας) 

Στούμπον — συναντούσαν τους 
φίλους και γνωστούς. Κάποιος 
βέβαια θά πήγαινε %o«>W οέ 
λίγο έρχεται και δεύτερος" τόν 
χαιρετρ καί κάθεται πλάι, του' 
4 πρώτος παραγγέλλει άπό μιά 
μαστίχα ή τσίπουρο- σε λίγο 
φθάνει καϊ τρίτος' δ δεύτερος 
παραγγέλλει τρία ποτά-προστί
θεται και τέταρτος και πέμπτος 
καί ή παρέα μεγαλώνει- ή ού- 
ζοποσία εξακολουθεί καί, καθέ
νας φιλοτιμεϊται νά κεράση.’Εν 
τιό μεταξύ διηγείται καθένας τά 
νέα του άπό τόν καιρό πού έ
χουν νά συναντηθούν. Τά κε
ράσματα συνεχίζονται, άλλά συ
νάμα καί ή γλ&σβα αρχίζει νά 
λύεται και ή ευθυμία ζωγρα
φίζεται στά πρόσωπα* σιγά ■ σι
γά αρχίζει κα'ι τό τραγούδι.

—«Παιδιά — πετάγεται ένας 
—δέν φέρνομε τά βιολιά;
■ Πρόθυμοι όλοι. Παραγγέλ- 
λουν καί φθάνει τό βιολί κα'ι τό 
λαούτο, πού συνοδεύουν τώρα 
τά τραγούδια καί ή ενθύμια γί
νεται ζωηρότερη.

Σέ λίγο σηκώνονται και ξε
κινούν για νά τιμήσουν τούς φί
λους κ-Ι συγγενείς" περιλαμβά
νονται βέβαια μεταξύ τών πρώ 
των τά δικά του; σπίτια. Θά 
(ραίνεται σήμερον άκατανόητον 
νά ανησυχούν τίς οικογένειες βέ 
ώρες νυχτερινές. "Ομως εκείνη 
τήν εποχή οι οικογένειες αισθά
νονταν ευχαρίστηση καί τό θεω
ρούσαν εκδήλωση αγάπης καί 
τιμής.

Τό τραγούδι συνεχιζόταν* και 
Μ.ετά τό κέρασμα άκολο·υθοϋυβ 
& χορός. "Ενας - ένας ή δυο μα 
ζι χόρευαν καί συχνά επαιρνε

μέρος στό χορό ·ζα'ι δ σπιτονοι
κοκύρης. Οί άλλοι ε ρ ρ α ι ν α ν 
τού; χορευτές δίνοντας φιλοδω
ρήματα στους μουσικούς, πού 
αυτά ήταν ή αμοιβή τους.

Καταλαβαίνει βέβαια καθένας 
ηύς μεταξύ τών προότων επί 
σκεψις θά γινόταν στο σπίτι τής 
αρραβωνιαστικιάς- σ’ αύτό ήταν 
ή μεγαλύτερη χαρά και εκείνη 
κερνούσε τήν παρέα καί καμά
ρωνε τό γαμπρό στό τραγούδι 
και στό χορό ρίχνοντας πότε - 
πότε βλέμματα λαθραία και πό- 
re χαμηλώντας; δταν μάλιστα 
άκοϋν τραγούδι πού ΰπονοοϋσε 
τήν ομορφιά τη:. Καί ήταν τά 
τραγούδια διάφορα, ανάλογα μέ 
τό σκοπό, στόν όποιον άπέβλε-' 
παν.

Φεύγοντας άπό κάθε σπίτι, 
Εφοδιάζονταν και καθένας άπό 
ένα κερί γιά νά φωτίζωνται στο 
■δρόμο,γιατί ούτε φωτισμός στους 
δρόμους υπήρχε καί ot δρόμοι 
ήταν άνώμαλοι. Ήταν όμορφο 
θέαμα νά βλέπη κανείς άπ’ αν
τίκρυ τά παιδιά νά τραγουδούν, 
•νά προχωρούν σιγά καί προσε
κτικά καί νά προφυλάγουν τά 
κεριά νά μή άβύσουν. ’Έτσι άπό 
σπίτι σέ σπίτι, περνούσαν of ώ
ρες κα'ι πολλές φορές τούς εύ- 
ρισκε τό ξημέρωμα, οπότε δια
λυόταν ή παρέα καί οί βιολι
τζήδες έφευγαν γιά νά μοιρά
σουν τήν είσπραξη.

(Σώνέχβια β!ς τήν 4ην σ«λ18α)

Δικηγορικόν Γραφεΐον

ΑΝΤΩΝΙΟΥ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Τηλέφ. 30.267 — ’A Orj vat

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
?Έ1 τάλειψις της πατρίας γγμ Ηοόσφυγες «Ιςτήν μητέρα Ελλάδα.

π. ' ' ΤοΟ κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
' 13. *0 έχτοπισμός τών Έλ-
’ λήνων Μικρασίας καί ή άπο 
( κατάστασίς των είς τήν Μη. 
·, τέρα Ελλάδα.— Ή δυσιυχής 
< μητέρα Ελλάς αιμάσουσα έ- 
, στειλλε τά πλοία της ϊνα παρα· 
• λάβη τά άμοιρα τέκνα της άπό 
■ τά παράλια τής Μικρασίας, δ- 

: που είχον συγκέντρωσή άπό τά 
διάφορα σημεϊα’τοΰ Έ: ωτερικοΰ 
τής ’Ανατολής κατόπιν δεινών 
καί ταλαιπωριών άφαντάστων. 
Έγκατέλειψαν τά πάντα. Τί ή- 
δύναντο νά παραλάβουν ; ’Αντί 
ευτελέστατης τιμής εξεποίησαν 
ο τι ήδυνήθησσν. Και τις τών 
Τούρκων τά ήγόραζεν, άφοϋ μετ’ 
ολίγον θά ήσαν' εΐς τήν διάθε- 
σίν των ;

Ή Έλλ. Κυβέρνησις έσιειλε 
καί είς Μάκρην άτμόπλοιον δ- 
που έπεβιβάσθησαν ολίγοι, έπι- 
ζήσαντες κατόπιν τόσων έκτο- 
πισμών, κακουχιών ανδρες καί 
περί τάς τρεις χιλιάδας γυναι
κόπαιδα άπό πληθυσμόν δώδε
κα χιλιάδων Μακρηνολεβησα- 
νών καί π-ριχώρων, Ή δραμα
τική σκηνή τοϋ απόπλου έκ 
Μάκρης ήτο εις άκρον συγκι
νητική. Δέν άνελογίζονιο οί, 
κλαίοντες ΜακρηνολεβησανοΙ 
καί λοιποί Λύκιοι τά κτήματα 
καί τάς περιουσίας, πού εγχα- 
ιέλειπον, εί μή τήν πεφιληιιέ- 
. , ··..·:'· γ ·Τ'.ή Έτ 

αγαθών των καί τον χαμό τών 
δικών των, ει μή τού; ναού; 
των πατέρων καί τάς θήκας 
τών προγόνων πού άφηναν. Μέ 
ψυχικόν σπαραγμόν καί οδύνην 
έμοιοολόγηβαν συντετριμμένοι 
τό τραγούδι τοΰ αποχωρισμοί 
και τό τραγούδι τής άπονης ξε- 
νητειάς μέ άλγος καί άτόγνω- 
σιν,

Έπάτησαν τέλος οί Λεβησα- 
νομακρηνοΐ καί Λύκιοι τό πε- 
Φίληιιένον χώμα τής ονειρευ
τής Ελλάδος των, ή οποία ώσεί 
δρας περιεπτύχθη τά διωγμένα 
παιδιά τη;. 'Η ψυχή των άνέ- 
πνευσε. Αί μαϋραι σκέψεις τής 
απελπισίας, πού τήν έπνιγαν, 
διεσκεδάαθησαν μέ τής θαλ
πωρήν τής μάνας. Μητέρα καί 
παιδιά επεδόθησαν είς τήν έ- 
πούλωσιν τών τόσων πληγών 
τοϋ πολέμου καί τή; προσφυ
γιάς καί τήν αναδημιουργίαν. 
Τό Ελληνικό μυαλό που γνωρί
ζει νά δημιουρνή καί δχι νά 
καταστρέφη, ηύρε τά μέσα τής 
άποκαταστάσεως τών κατατρε,- 
γμένων, τής'δημιουργίας αιθου
σών πόλεων καί ποικιλώνυμων 
βιομηχανιών καί βιοτεχνιών 
καί άτεκάλυψε τό θαύμα τής 
Ελληνικής δημιουργικότητος :, 
τήν δυστυχίαν να μεταβάλλη 
εις πηχάς πλούτου καί ακμής 
καϊ άπό τό χάος νά προέρχεται 
κόσμος ιιέ ζωήν καί δύναμιν. 
Ή μητέρα δεν έφείσθη θυ 
σιών, άλλα καϊ τά παιδιά έφά- 
νηβαν άξια τής αγάπης καί τών 
ελπίδων της, διότι έδηιιιούργη· 
σαν Νέαν Ελλάδα, πλήρη 
σφρίγους καί αρετής.

. Οί Αεβησανομακρηνοί χάρις 
εις τδ ενδιαφέρον τής Πολιτείας 
καί είς τάς πατριωτικά; ένερ- 
γείας τών εν Άθηναις συμμο
ριτών ιιας Παπά Διονυσίου Κα
λαφάτη, Κων. Λαμέρα, "Αλ.

Σπανού, Βασ. Μουσαίου Ιατρών 
Άντ. Τζιζή δικηγόρου καί Β. 
Πάνου, άπεκατεστάθησαν οί 
πλεϊστοι γεωργικώς είς Νέαν 
Μάκρην παρά τον Μαραθώνα 
είς Σκυλλόγιαννη Κεχοιές Φα
ράκλαν Εύβοιας" εΐς Χρυσό 
Άμφίσσης- εις Ηράκλειον 
Κρήτης* είς Πλατανάκι Θηβών- 
είς ΙΙειραια ’Αθήνας, Κέαν πάί 
αλλαχού. Έρρίφθησαν μέ επι
μέλειαν, ζήλον καί άφοσίωσιν 
είς τήν μητέρα γην καί εΐς τήν , 
εΰλογημένην εργασίαν, πού ά- 
ναδεικνύει τά άτομα και τούς 
λαούς. Μόνον δ πανδαμάτωρ 
χρόνος θά 
τοΰ πόνου 
σαν ψυχήν

| καί ή χαρά θά έπιλάμψουν εις 
τά σπήτια μας, —’■—■·= 
καί προοδεύη ή γλυκειά μας 
Ελλάς.

14. Παρακέλευσις καί νου
θεσία πρός—ΔυκΙους. Εϊδομεν 
on ή ιστορική καί ολόλαμπρος 
Λυκία, ή χώρα ιών θεών καί 
τών ήοώων, είδεν ήμέρας με 
γαλείου καί δόξης, πλούτου καί 
ακμής, περιφανών τροπαίων θα- 
λασσομάχων καί λεοντοθύμων 
πολεμιστών. Έδοκίμααεν εξ άν 
τιθέτου αναστατώσει; καί συμ
φοράς, θεομηνίας καί διώξεις. 
ΤΙ μοίρα, ώς φαίνεται, β»?Ηώ- 

2.: ί*”'·"
την πτώσιν, ή άνάβτασις. Διά 
τοΰτο ,οΰτε εις τάς καλάς ήαέ- 
ραςνά Ιπαιρώμεθα, ούτε είς τάς 
δυστυχίας μας νά άπελπιζώμε- ■ 
θα. Επιβάλλεται 181α sic τας ' 
κακάς ήμέρας ή περισυλλογή, ή ! 
τόντοσις τοΰ κλονισθέντος ήθι- ■ 
κοϋ, ή συγκέντρωσις τών δυνά
μεων μας πρός θεοαπείαν καί 
άνύψωσιν. Μόνον ούτω τά άτο
μα καί αί οίκογένειαι ανανά 
πιουν ατό'τάς συμφοράς καί. έ- 
πανευρίσκουν τήν φαιδρότητα 
και χαράν, τήν δρόσον αυτήν 
τής οικογενειακή; ζωής *αί ευη
μερίας. Μακράν δλων μας^ή α
παισιοδοξία καί ή μιζέρια, ή φα
γέδαινα τών οικογενειών. Μα
κράν αίλυπηραί αναμνήσεις,πού 
καθιστούν τήν ζωήν βάρος καί 
τόν θάνατον ποθητόν. Μακραν 
δλων αας ή απελπισία, αί μαϋ- 
ραι σκέψεις τής χθες καί τή; 
αύριον. Ή χθες α^καταστή δι
δάσκαλος καί οδηγός ήμών καί 
τών τέκνων μας. Τήν σήμερον 
ά; τήν άπολαυσωμεν εργαζόμε
νοι τόν τίμιου αγώνα τής βιο
πάλη;.' Καί τήν αύριον ας ^τήν 
κατακτήσωμεν μέ αίσιοδοςιαν 
καί γαλήνην ψυχικήν. Ττ> θάρ
ρος καί ή ελπίς ας είναι πλοη
γοί τή; ζωής μας.

Τά παθήματα μας ας κατα
στούν διδάγματα τής ζωή·;, έγ^ 
καρτέρησις καί θάρρος, ή δέ 
προσφυγιά μας ώ; μεταφύτευ- 
σις καί μεταμόσχευσις πρός τό 
νωσιν τής ψυχής καί τής ζωτι
κότητάς μας. Μέ τήν πληρη 
θάρρους άντίκρυσιν τής ζωής, 
θά δείξωμεν δτι ή αιωνόβιος 
Ελλάς δέν θά λείψηποτέ, άλλά 
θά ζή εΐς αιώνας αίώιων θου- 
λικός Ανταίος δλων τών Φυ
λών εκ τής τέφρας άναγεννώμε- 
νος καί τών δοκιμασιών ζωογο
νούμενος καί τονουμενος «δια
μαντόπετρα στής γής τό δακτυ-

κλείση τάς πληγάς 
καί τήν αϊμάσσου 

μας. Καί τό γελοίο

δταν ευτυχή

λίδι» κατά τόν ποιητήν. Ή δια
μαντόπετρα θά στέλλη πρός κά
θε διεύθυνσιν τήν αιωνίαν αΰ- ' 
τής ακτινοβολίαν μέ δλην τήν 
θεόρατη λάμψη, πού τής δίδε®, 
ή λαμπρά ίσιορία της, φίλη ό
λων τών λαών, οσοι πιστεύουν 
εΐς τά μεγάλα Ιδανικά, τά όποια ! 
τήν Ιεράν τής Ελλάδος γην έ
χουν πατρίδα. Ένόσφ υπάρχει 
άνθρωπο; επί τής γής, θά ζώ- 
μεν ώς "Ελληνες, άκολουθοϋν- 
τες τόν δρόμον πού έχάραξεν ί| 
θεία μοίρα διά τόν εκλεκτόν 
λαόν της.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είς τήν σκιαγραφίαν τής 
αρχαίας καί συγχρόνου Λυκίας, 
εδωσαμεν τά ιστορικά γεγονότα, 
πού φεγγοβολούν γύρω της καί 
τά πρόσωπα εκείνα, ποΐι έπαι
ξαν ρόλον μικρόν ή μεγάλον 
κατά τήν μακραίωνα σταδιοδρο
μίαν της.

'11 πατρίς μας Λυκία, αν καί 
ήτο πλούσια είς δράσιν καί άν· 
θησιν, ψυχία ma περιεσώθη- 
σαν άπό τό πλούσιον κυλικεΐόν 
της. Εις τό ανθισμένο καί μυ~ 
ροβόλο περιβόλι της μαραμμ,ένα 
τινά λουλούδια άπέμειναν, διανά 
κάμωμεν άπ’ αύτά μικρόν αν
θοδέσμην καί σκεπασο,/ιεν τον 
τάφον της, Άπό τάώραΐα μνη-

δράσεώς της είς όλα τά .πεδία 
τοϋ πολιτισμού, εξάγομεν τιμη
τικά συμπεράσματα τοΰ μεγα
λείου καί δυνάμεώς της. Συγκε
κριμένα γεγονότα ελάχιστα έχο- 
μεν, πρόσωπα δέ περιώνυμα τής 
Λυκίας γνωστά εύαριθμότατα. 
Καί δμως δ πολιτισμός τής Λυ
κίας ήτο μέγας καί ή δύναμίς 
τη; κραταιά καί απαράμιλλος. 
Τί συνέβη λοιπόν καί δέν τά 
γνωρίζομεν, 'Υπήρξεν άτυχώς 
έκ τών χωρών εκείνων, αί όποϊαι 
έχουν μέν ιστορίαν ένδοξον καί 
μεγάλην, αλλά δέν ηύτύχησαν 
ιστοριογράφων, διά νά μδς πα
ραδώσουν τούς μεγάλους αν
θρώπους καί τά κλέη της, ή, αν 
έγραψαν, άπωλέσθησαν. Καί al 
χώραι και αί καταστάσεις καί 
οί προνομιούχοι λαοί και ανδρες 
πρέπει νά εύρουν τούς άξιους 
ύμνητάς των. Διά τοΰτο παρε- 
πονεΐτο καί δ Μ. ’Αλέξανδρος, 
ότι δέν είχε τόν "Ομηρόν του, 
όπως δ ’Αχιλλεύς καί οί άλλοι 
ήρωες τοΰ Τρωϊκοϋ πολέμου τόν 
άξιον ραψωδόν των.

"Ο,τι γνωστόν περί Λυκίας 
τό άνέφερα Έγραφα δλίγιστα 
περί τών ’Αρχόντων της, πού 
τήν ώδήγηβαν είς τοβαύτην ακ
μήν" έτι δλιγώτερα περί τοΰ πο
λιτικού συστήματος καϊ της νο
μοθεσίας της, πού τόσον έπη- 
νέθησαν άπό τούς άρχαίους σο
φούς καί τήν έθεσαν πρότυπον 
ευνομούμενης Πολιτείας. ’Ολίγα 
περί τών σοφών καί τών επι
στημόνων της, οί οποίοι τήν α
νύψωσαν είς πνευματικήν «ϊνθη- 
σιν καί τήν προέτρεψαν είς τήν 
άπόκτησιν όλων εκείνων τών ■ 
μέσων, πού δροσίζουν τήν ψυ
χήν καί φωτίζουν τό πνεύμα. 
Και σχεδόν οΰδέν περί τών καλ
λιτεχνών της, πού εγκατέσπει- 
ραν καθ’ δπασαν Λυκίαν έργα

(Συ
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2α ΣελΙς ΜΑΚΡΗ
άΤ Ά'ί

Ά θΤ/ Π AT ΔΙΚΑ

Καράβολα, καράβολα βγάλε τά κέρατά σου ;
Νά μήν Ερτει ή Καρατζας νά πάρει τά παιδιά σου
'Όποιος εΤνιν στοΟ νήλλιουν μου ψώρα νά τοΰν κουλλίση

• Νά πρυρπατα νά ξύννπη νά τοΰν άναηλοΰσίν , .
’Επαδδ καπνιά έσακεΐ καπνιά
Άμι στήν Ελένην νά ού δέκι μέλιν μι τοΰ χρουσδν κουτάλιν
ΕΙρττιν ή Χασάνης κ’ ί'φερεν γλυστρ(6ης
Νά γλυστροΟν τά χέρια νά ππέφτουν οί ίννιαδις (πεντόβολα)
”Ε κυρά ΜαλακουτΙ γύριση άφ” τδλλου φΐίν.
Έπιασιν κι’ βρέχει ή ποτιαλοΰς τά φτέχει
Ή κόττα μαϋρέβγει κι” πουντικδς χουρέβγει. . -
'Βρέχει βρέχει κι’ βροντά κι’ ή" Αττάλεια μουρμουρά 
Ποΰ νά κάτσουμουν τήν νύφφην άποΰ κάτου άφ’ 
ήλλιάν εΐβνιν ή κυραλησια μ’ ένα κόσκινουν φλουριά;
’Έσπειρα κουκκάκιν μεστ’ άλαβουρτάκιν 
ποιός ού τσίμπησιν πουλάκιν.
Ή Μαρία τ’ Άλέξη νά κατιβή νά βρει νά κάμει κόρις εξι 
ικι πιδιά δικάξι.
‘Τσίμπη τοϊμπη τοΰ μματΟν ποιητεϋου Κι πάτου ' * ,
ίβρίσκου μιαν γριάν κακήν κ' έξήννιν πουλλί φακής :
κ’ εΐπιν μου. ■ ' ’
"Τούρττου κόλου γιά τοΰν Μδν κι γιά τοΰν Πάρασι.
Πάνου γειτουννιά παίζει τά σπαθιά “
Μέση γειτουννιά παίζει τά βγιλλια 
Κάτου γειτουννιά πνίη τά καττια.

(Άπό τήν συλλογήν τοΟ κ. Αγγέλου Τσακίρη)

ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ζ ■■
ΤΗΣ · λ’Ο >f’- “ Τ,ΑΣ

- - - - - - - - - - -^1^··Αγγέλου Γρ. Τσακίρη^^^&ς^αίου)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΛΙΒΗΣΙΟΥ

ΠΑΙΔΕ£Α^τ_ΤΤΕΝΘΗ
' ■ · ■ Του κ. Αγγέλου ΤσακίιΆ

Έπΰσ: κάτου κ’. Εργεψα κ* Εκαμα 
1 : : πέντε χρόνια

Κ’ εφερα μιάν μουστουκαρφιάν (1) 
μι δικαπέντι κλώνια 

’Λν ίοτη κι’ ή Βσσιληας κλουνά- 
ριν Εν τοΰν δίκνουν

"Αν ΐρτη κι’ ή άαπου (2) βουλήν 
τής τήν χαρίννου.

' Ή μιά Μαρχιά στήν Παναγιάν 
Κι’ μιά Μαργιά στοΰ χάνιν 
Κ’ Εναν Μαργιδν τοΟ Ττεκκελή 
Ποθώ οϋβριν τόσουν χάδιν
Ε' Μαργιά κανακαργιά ποΰ βάλ

λεις φώικκουν τά κλαδιά

Ξύπνα τοΰν άξόπνητουν 
κι* τοΰν άνασήκωτουν.
Ππιρνάρην πλουμησμένουν μΐ τά 

χρουσδ κλαδιά
τά κάλλη σου κυρά μου δέν τά- 

■ χει Άλλη καμιά
Μήτι οτήν Πόλιν μέσα μήτι στήν 

Βενιτιάν

*Αποΰ τά γλυκά σου μμάτια τρέ
χει άθάνατουννηρόν

Κι* σύ γύρεψα λλιγάκην κι' δέν 
; μ' Εδεκης νά πι<5

"Ανηβαίννου κατιβαίννου κρίμας 
τάνηβάσματα 

τήν άγάπην δέν βρίσκου κι’ άρ- 
χηνοΟ τά κλάματα

Άνάθθημαν άνάθθημαν τήν ώραν 
ποΰ σΐ μάθθενα

1. Γαρυφαλλιά
2. ’Αγαπώ

ΠΚΒιωύ

’Απεβίωσεν καί έκηδεύΘη elp τάς 
5 Ιανουάριου 1959 έν Άθήναις ή συμ 
πολΐτις δέσποινα

ΜΑΡΙΑ' ΣΤ. ΒΑΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
τά γένος Εύρυγένους έτών 69

’Η θανοϋσα γόνος άρίστης οίκογε- 
νείας τής Μάκρης διίπρεψεν καί ύπό 
τήν ιδιότητά της ώς έκπαιδευτικοϋ 
άλλά καί ώς καλή οικογενειάρχης καί 
οίκοδέσποινα δημιουργήσάσα λαμπράν 
οικογένειαν παρά τά πλευράν τοϋ έ- 
ξαιρέτου συζύγου της κ. Σταύρου Βλα- 
χογιάννη Αρεοπαγίτου. Τάν έκλεκτάν 
σύζυγόν της καί τά τέκνα της ή «Μά
κρη» συλλυπεϊται θερμώς. Εύχεται 
δέ βίς τήν θανοϋσαν τά «γαΐαν ίχοι 
έλαφράν».

Άπεβίωσεν τήν 26-2-59 έν Νέφ 
Λεβησίφ είς ήλικίαν 82 έτών δ συμπο
λίτης μας
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΗΓΤΡΗΣ 
Τούς οικείους του ή «Μάκρη» συλ
λυπεϊται θερμώς.

1ά διαμάντια οτήν "Ελλάδαν 
ψράγκοι τά δουλεύουσιν 

Κι’ τά ΙΒικά σου κάλλη δλοι τά 
ζηλεόουσιν.

Άνάθθημαντα κι* τά δυό τοΰ "Ε- 
λεννιόν κι’ τον Μσργιόν.

Άπεφάσησα νά γίνου στήν Ελ
λάδαν στρατηγός

Στήν φεργάταν καπητάννιος κι’ 
■ στοΰν πόνουν σου γιατρός.

’Έλα νά σιδοΟ νά νιανου νά μήν 
ππέσου κι πιθάνου ’τ?'·.- — ~ - ■ ·— » - ·,
•κάνου γειτουννιαν 

Τοΰ μουστάκιν μου στρουββιάν- 
νου κι* έν μΐ βλέπη μή καμιά

★
Τά μματάκια σου τά μαΟρα πού 

νά τ’ δχαννεις νά τ’δβρα, 
Στήν Παναγιάν Εχ’ ΰμορφης στοΰ 

χάνιν Μαυρουμμάτης 
Κι* στ*. Άλαμάχει τσόφλακους(3) 

στοΰν Στούμπουν καβαλλίννεις 
στά Κρυνουσάτα (4) τά ψηλά κου· 

νοόππια κι δακκοΟσιν 
Κι* στήν Καμάραν τήν πικρήν γα- 

ρούδια κι’ γκανοΰσιν.

Κι’ ποίίχιν τά πουλλά ΕκλαιεΤνΤι’ 
ποδχειν κι’ τά λλία (5)

'Η μάνα σου μι τδστειλιν τά μή
λα στοΰ μαντήλιν 

κι’ μ’ δφηκιν παραγγηλλιάν νά σί 
φίλου τά χείλη

*
Λαλέ Λαλέ στοΰ Σύμπολουν κι’ 

στον Βαΐν χουρτάριν
Κι στήν δικήμ μας τήν αυλήν βού- 

λουν μαργαριτάρην

Άποΰ τήν πάνου γειτουννιαν ως 
ποΰ νά πάου στήν κάτου 

’’.διάλεξα κι’ πήρα του τ’ αϊΚου- 
σταντινάτουν.

★

Απεφάσησα νά γίνου άπεφάσησε 
κ’ έσύ

Καί νά γίνουμε τά δυό μας έναν 
σώμα μιά ψυχή. 

★

Πές μου τί θά καταλάβης σάν 
μεδεΐς στήν γην νεκρόν, 

Κλαίεμε κι* άποθαμμένουν κλαιε- 
μον κι ζουντανόν

3, Βάτραχοι
4. Τό πάνα» Σχολείο
5. ’Ολίγα

ΠΑΙΔΕΙΑ

Τό Λειβήσι είχε δπως είπαμε 
τρεις ενορίας, τήν πάνω, τήνμε- 
σαϊαν καί τήν κάτω. Είχεν τρία 
σχολεία τό πάνω στήν πυκνό- 
κατοικημένη κορυφή τά λεγάμε
να Κουνουσάτα, to παρθεναγω
γείο πλάι στον Ταξιάρχη δωρεά 
Β. Βασίλη, καί το κάτω παρθε· 
ιαγωγεΐον. Πρώτος εύεργέτης 
ήταν δ Τουραπής, δ οποίος διέ
θεσε τά περισσότερα χρήματα 
και ή κοινότης ,,καί έχτισαν τό 
πσνω σχολείο. Ό Τουραπής 6- 
φτιασε τδ Υδραγωγείο τοϋ Τσε- 
σμέ, τήν Βούρβουρα, καί εφερε 
τό νερό άπό τήν πλευρά τοΰ Βα
τσινιού, πού λεγότανε καί ή πε
ριοχή τοϋ Τουραπή. Ό ’ίδιος ύ
δρευσε και τήν Μάκρην. Ό με_ 
γαλύτερος δμως εύεργέτης τοΰ 
Λιβησίου καί Μάκρης ήτο δ Χα- 
τζηνικόλαος Λουίζίδης δ οποίος 
εις μέν τό Λιβήσι άνακαίν^σεν 
έκ βάθρων τό πάνω σχολεϊον, ί
δρυσε τό κάτω Λουϊζίδειον σχο· 
λεΐον μέ τεράστιες αίθουσες, καί 
εντός τοΰ οποίου εχτισεν καί τόν 
ναΐσκον τοΰ 'Αγ. Γεωργίου στην 
δέ Μάκρην Ιδρυσε ώραιότατον 
σχολεΐον, έκαμε προέκτασιν τοϋ 
υδραυλικού δικτύου, έφτιασε 
τζαμί καί Χάβραν. Δέν περιωρί- 
σθη διιοις εις αύτά άλλά δΓ εξό
δων του έμόρφωσε πολλά φτω
χά παιδιά. Εύεργέτης επίσης ή
ταν καί ο Βασίλειος Βασίλεια- 
δης, δωρήσας στό Λιβήσι τό 
Παρθεναγωγείο καί μορφώσας 
καί αύτό; "νέοΆ, τή υποδείξει 
τοΰ αειμνήστου Ιατρού Χρίστου 

σας, ποσόν σπουδαΐον τήν Ιπο- 
χήν εκείνην.

Τά σχολεία έδιοικοϋντο άπό 
τήν ’Εφορίαν ’Εκκλησιών καί 
Σχολείων Λιβησίου,' επί σειράν 
ετών καί άπό τό 1894 έως τήν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν Γ. 
Γραμματεύς ήτο δ Ιατρός Χρι- 
στόδ. Θ. Παπαδουλής, δ Εκλε
κτός καί διακεκριμένος Επιστή
μων, δ έντιμος καί σώφρων, δ 
ανιδιοτελής καίφρουρός τών συμ
φερόντων τής κοινότητος καί 
είς τόν όποιον ή κοινότης πολ
λά οφείλει.

Πρέπει οι έκ Μάκρης καί Λι· 
βησίου καταγόμενοι νά εϊμεθα 
υπερήφανοι διότι ανάλόγως τοϋ 
πληθυσμού μας έν συγκρίσει μέ 
άλλας πόλεις τοΰ υποδούλου Ελ
ληνισμού εϊμεθα πρώτοι προ 
παντός εις τήν παιδείαν καί ύ
στερα είς τάς τέχνας καί τό έμ
πόριον. Καί σέ ποιόν κλάδον ύ- 
στερήσαμεν; Είς τήν Ιατρικήν 
μέ τούς άριστεΐς καί αειμνήστους 
Χριστόδ. Θ. Παπαδουλήν, Κ, 
Λαμήραν,^ Β. Σαράφην καί Β. 
Σαράφην,’ τδν μικρόν καί τόν 
μεγάλον, διά νά τούς ξεχωρίζη 
δ κόσμος επειδή ήσαν θείος καί 
ανεψιός, τόν Β. Μουσαίον, τόν 
*Απ. Γαρΰφαλλον, Άλεξ. Σπα 
νόν, ‘Alhmv Τσσκίρην καί άλ
λου«ς, Τούς διαπρεπείς διδασκά
λους Γεώργιον Έμ, Τσακίρην, 
τόν κατόπιν παπα-Γρηγόρη, δ 
οποίος πρώτος είσήγαγε τήν παι 
δαγωγικήν, αριστούχος τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών καί ως ίε- 
ρεύς προσέφερε ΰψίστας υπηρε
σίας. Τόν Κριεζήν Καλαφάτην, 
τόν κατόπιν παπα· Διονύσιον, 
Γεώργ. Α. Τσακίρην, Πέτρον 
Παπαθεοφάνους, Στ. Σταμα- 
τίου, Γρ. Σταματουλαν, Μαρία 
Ζαμπάκη, ’Ασπασίαν Σταματιά-

δου, Φανήν Γεωργαλίδου, Δέ 
σποιναν Παπαθανασίου, Πηνε
λόπη Πασχαλίδου, Παρασκευά 
Παρασκευά και άλλους. Άπό 
τούς ζώντας θά αναφέρω μόνον 
τούς συνταξιούχους καί εργα- 
σθέντας έκεΐ, ώς τούς κ.κ. Αύ- 
γερ. Πανηγύρην, Σάββαν Πα 
σχαλίδην, Γεαύργ. Πολίτην, Χρ. 
Κ. Παπαδουλή, Χριστ. Χατζή, 
Παρ. Ελευθερίαν, Αουίζον Ή
λιου καθ,κολλεγίου Κων)πόλεως
Κων)νου. Στήν Φιλολογία άνήλ । 
θε τούς ανώτατους βαθμούς δ 
διάσημος Χαρίτων Χαριτωνίδης, 
καθηγητής πρώτον τοΰ ’Αρσα 
κείου, έπειτα καθηγητής τοϋ-Πα·

I νεπιστημίου και τελευταίως 'Α
καδημαϊκός, τούς γυμνασίαρχος 
Γεώργ. ’Αλ. Τσακίρην, Ίώσήφ 
Χαριτωνίδην καί Β. Εύριγένην.

Δικηγόροι οί Χατζηγιάννης 
Κων)νίδης, Γεώργ. Λαζαρίδης, 
Μ, Κατσαρώνας, Παν. Κατσα
ρώνας, Λάζαρος Σταιιαπάδης, 
Γεώργ- Τζιλάβης, Π. Σταματιά- 
δης, Γεόίρ. ’Αναγνωστόπουλος, 
δ Συν)χης σιρατ. Δικαιοσύνης 
Διαμαντής εψένδης Άποστολί- 
δης καί τδν ’Εθνικόν ευεργέτην

τών άγωνιζομ,έναιν αδελφών Ιί>υ- 
πρίων καί διακεκριμένου νομο
μαθή Αείμνηστον Χρυσαψίνην 
δ όποιος διέθεσε διά τόν αγώνα 
500 χιλιάδας λίρας.

Στήν δημοσιογραφίαν τον Λά
ζαρον Σταματιάδην Ιδιοκτήτην 
και διευθυντήν τής Εστίας !>ια 
τούς αγώνας του έξωρίσθη άπό 
τούς Τούρκους καί διετελεσε 
βουλευτής Μυτηλήνης και ιών 
Άνδρέαν Σταματιάδην. Στήν Λο
γοτεχνία τόν ’Αποστολον Ν. 1;α« 
σιλειάδην με τό ψευδώνυμο Έ ικ- 
βα πού άπέθανε νεώτστος. .’Αη 
διπλωματία τόν Άνδρ. Ίωαν· 
νίδην και Άλκιβιάδην Σαράφην 
ευεργέτην τών λουτρών Δήμ,ου 
’Αθηναίων και Ν.Μάκρης. Στην 
πολιτικήν τόν Δικηγόρον καί 
Βουλευτήν Πειραιώς, και τέως 
'Υπουργόν κ. Σάββαν ΙΙαπαπο- 
λίτην αρχηγόν τής ΕΙΙΛΚ. 
Εις τό Έμπόριον. Τόν Β. Βα- 
σιλειάδην, Έμ. Κρεμμυδδν, Χα- 
τζηγιάννην Κων)νίδην καί άλ
λους. Είς τάς τέχνας καί εις τήν 
βιομηχανίαν παντού υπάρχουν 
Αιβησιανοί καί Μακρηνοί.

ΘΑΝΑΤΟΙ

"Οταν πέθαινε κανείς έβαλ
λαν τά φουνικά δηλαδή έφώνα- 
ζαν βοΰ βοϋ (τό Ιβή) γιά νά τό 
μάθει δ κόσμος και πετούσαν

’Εάν οί θανόντες ήσαν νέοι «ΐ, 
άγαμοι τούς μέν νέους ντύνανε 
μέ τά καλλίτερα τους ροϋχα τάς 
δέ νέας νυφικά φέρνανε και Βιο
λιά, και τούς μοιρολογούσαν αε- 
ρικά μοιρολόγια τά όποια πα
ραδέχονται τήν μετεψύχωσιν.

Έφύΐν κι παράγγελνν τού 
γνουστικόν κεφάλιν και μήν λυ-

τις γλάστραις άπό τά παραθουρ- 
για καί δ κόσμος πήγαινε γιά νά I 
συλλυπηθή καί άρχιζαν, τα μοι-ι 
ρολόγια κρεμούσαν άπό ενα 
μεγάλο ιιαϋρο ιιαγδήλ^στο Έ«-(/ινυ Λ„Λιν>

γ ΠαρακαλοΒ τους σκούλουκους κ'ι προυσκυνοί τοϋ χώμαν
- μήν πάει κιΐ τανίσιτη ι’άγγβλικόν του σίδμαν

Βοϋ ή πικρή βοϋ ή πικρή κεϊ βοϋ ή κακομοίρα, 
κιβώ ή κακουρίζικη είχα καιν είχα μοίραν,

Δέν τούλπιζα νά μ’άρνησής μ,ηη νά μή ίμάσης
γιατ' ίν σέκαμα μμάτια μου καθόλου νά χοιΑΈσης καί άλλα.

Οι καμπάνες τή., έννορίας τοΰ 
θανάτου κτυποΰσαν πενθίμως 
έως τήν (ήραν τής ταφής, φτιά- 
νανε κουλλουράκια τά όποία έ- 
μοίραζαν στον κόσμο. Πριν πολ
λά χρόνια σουντρουβοϋσαν άπό 
τά παναθούρια τούς γλάστρες 
καί σαράντα μέρες οι άνδρες δεν 
εςυρίζοντο, αί γυναίκες δέν άλ 
λαζαν ροϋχα.

Μνημόσυνα
’Έκαναν τα τριήμερα, τά σα-1

[ράντα, τά τρίμηνα, τά ξάμιμα, 
[ τά νιάμηνα καί τά χρονιάρικα. 
Οι καλεσμένοι πηγαίνανε στό 
σπίτι τοΰ βανόντος τίιν Κυρία* 
κή στά σαρατάμερα και τά άλ
λα καί νά ψηκώναν στήν εκ
κλησία)’ τό σάβατο απόγευμα 
οί γυναίκες πηγαίνανε στό σπί
τι τοποθετούσαν τόν δίσκο με 
τά κόλυβα στή μέση και μοιρο
λογούσαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑ
Ή «Μάκρη» λυπεϊται διότι διά τεχνικούς λό

γους δέν ήδυνήΟη νάέκδοθή κατά τήν 1)2)59 καί 
1)3)59 καβυστερήσασα διά πρώτην άπό διετίας 
φοράν τήν έκδοσίν της κατά ίνα μήνα τοΰ 22ου 
φύλλου της.

- Ή συμπάθεια τών συμποιτών οί όποιοι διά 
συνεχών τηλεφωνημάτων έξεδήλωσαν τό Ενδιαφέ
ρον τους διά τήν μή έκδοσίν της πληρούν ύπερη- 
φανείας τήν ΔιεύΘυνσίν της διότι δεικνύουν πόσον 
μεγάλον ύπήρξε τό κενόν τό όποιον άφισε ή μι
κρά άπουσία της.

Αυτή ή συμπαράστασις καί ή συμπάθεια μας 
δίδουν τήν δύναμιν καί τό θάρρος νά συνεχίσω- 
μεν.

— Διά νά εϊμεθα δέ άκριβεΐς εις τάς συναλλα- 
γάς μέ τούς συνδρομητάς μας δηλοϋμεν δτι τά μή 
έκδοθέντα δύο μηνιαία φύλλα δέν θά συνυπολο- 
γισθοΰν είς τήν συνδρομήν των ή όποία τοι
ουτοτρόπως παρατείνεται έπι δύο μήνας άπό τής 
λήξεώς της.

«Η ΜΑΚΡΗ»
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Έν Γαλαξεώ'ίω τή 23)2)59 
’Αξιότιμε κ. Πετρόγλου,

___ AiANOMH VOmSMOV
νπα rot QMANepantxtH 

TMHMAioi rox iVAAaror
ΧαρμΛβννον ΙγγΛ^βττάνβ- 

βνικοϋ ένδιαφέροντος διέσχι
σε τούς αΙθέρας τής Ευρώπης 
xal κατέφθασεν && άπό τήν 
πρωτεύουσαν τής Γηραιας 
Άλβιόνος. Οί Αδελφοί μας 
Κύπριοι καί σύσσωμον τό 
Πανελλήνιον έορτάζουν μέ 
παλμόν πατριωτικού μεγα
λείου τήν άνάστασιν τής μέ
χρι χθές σκλαβωμένης Μεγα- 
λονήσου μας.

Έπΐ τέλους, κατελύθησαν 
τά δεσμό τών καταχτητών έπί 
ένός Αλυτρώτου λαού, λαού 
Αμιγούς σχεδόν Ελληνικού. 
Ό διάχυτος πόθος καί τό γλυ
κύ δνειρον τών κατοίκων τής 
μαρτυρικής Κύπρου, άλλά καί 
όλοκλήρου τοΰ έθνους διά τήν 
έλευθερίαν των, έδραζομέ 
νην εΐς τήν λογικήν καί τό 
δίκαιον εύρον ευτυχώς, έστω 
καί άργά, ευμενή άπήχησιν 
είς τάς καρδίας τών Ιθυνόν
των. Πολύμηνοι σκληροί Α
γώνες, αίμα, στερήσεις, κα- 
κουχίαι δέν έπήγαν έπί μα- 
ταίιρ. Τό δίκαιον καί ή ήθική 
έπεκράτησαν. Ή Ελληνική 
AO *■αλί» >ησο<; exlpoiTC’aywa 
τραχύ καί μεγάλον, Πάντα δ
μως ταύτα είναι Απαύγασμα 
τής συνοχής καί τής πίστεως 
τοΰ λαού της πρός τά Ακατά
λυτα έθνικά ιδεώδη. 'Β Ιστο
ρία μας διδάσκει δτι τά μεγά
λα έπιτεύγμσ,τα πραγματο
ποιούνται διά τής ένώσεως 
καί τής πίστεως. Ατόμων, 
οικογενειών, κρατών, κοινω
νιών τό κυριώτερον έρεισμα 
είναι ή έσωτερική ένότης καί 
Αγάπη. ’Αντιθέτως, δμως, δ

Ά,π’ δτι βλέπω καί Ακούω

Τ - -- -7 φΐΰ

Τοϋ Μακρηνοΰ

ΙΙολλοΙ τελευταίως μέ έρω- 
τοΰν, επειδή γνωρίζουν ότι πα
ρακολουθώ έκ τοΰ πλησίον τάς 
περί ένώσεως των συλλόγων κι
νήσεις, να τούς είπω τίΑκρι- 
βώ. συμβαίνει καί δέν πραγμα
τοποιείται επί τέλους αΰτη. 'Γ- 
πεσχέθην λοιπόν δτι θά προβω 
είς τα αποκαλυπτήρια δλων Ε
κείνων οί όποιοι αντιδρούν διά 
τήν έπίτευξιν τής ένώσεως. Πλήν 
δμως θεωρώ καλύτερον νά Ανα
βάλω διά τό έπόμενον φύλλον 
τά Αποκαλυπτήρια τών προσώ
πων και νά κάμω διά τοϋ παρόν
τος ώρισμένας άπλάς καί Απρό
σωπους νύξεις αί όποϊαι πρέπει 
νά Θεωρηθούν καί ως προειδο
ποίησή πρός εκείνους οί όποιοι 
Αντιδρούν, δτι επέστη ή ήμερα 
της Αποκαλύψεώς των. Δέν τους 
μένει πλέον Αλλη λύσις παρά ή 
Αμεσος έγκατάλειψις τής Αντι
δραστικής των τακτικής.

Έλλειψις θάρρους
'Υπάρχουν συμπολΐται οι ό

ποιοι γνωρίζουν δπως καί έγώ 
ποιοι είναι εκείνοι οί όποιοι Αν

ταν αΰται δίάσπασθώσι καί έ- 
πικρατήση τό Αδιάλλακτον μί
σος τά πάντα καταπίπτουν, 
φθίνουν, Απόλλυνται. «ΤΑ 
ΜΑΝΤΑΡΕΙ». ..  .

Κατά τήν ευτυχή ταύτην 
συγκυρίαν τής Ανεξαρτησίας 
της Κύπρου μας δράττομαι 
τής εύκαιρίας νά Απευθύνω 
πρός δλους τούς έν Άθήναις 
καί Πειραιεϊ κατοικούντας πα- 
τριώτας μας τήν διάπυρον 
εύχήν, εύχήν προερχομένην 
Από τά μύχια τής ψυχής μου 
δπως Αποποιούμενοι μικροφι- 
λοδοξιών καί πείσματος, όρα- 
ματισθώσι μίαν ειλικρινή καί 
πραγματικήν ΕΝΩΣΙΝ τών 
δύο Συλλόγων μαςΓΛΑΥΚΟΥ 
καί ΤΕΛΜΗΣΣυΥ καί συσπει
ρωθούν εΐς ένα καί μόνο Σύλ
λογον ύπό τήν σκέπην τοΰ ο
ποίου θά λιμνάζη ή Ακένωτος 
πηγή τής Αγάπης καί τής άλ 
ληλοβοηθείας. Τό δραμα τής 
Ένώσεως τών δύο Συλλόγων 
μας είναι ή διακαής προσδο
κία τών εΰ φρονούντων πα
τριωτών μας.

ται, φορείς τοϋ μεγάλου τού
του Ιδεώδους καί ας γίνετε 
οί σαλπιγκταί τοΰ σαλπίσμα
τος τής ποθητής Ένώσεως, 
καί έστέ βέβαιοι δτι θά κερ- 
δίσητε τήν έκτίμησιν καί τήν 
ευγνωμοσύνην δχι μόνον τών 
ύγιώς σκεπτομένων, Αλλά καί 
τών πέραν τών Ωκεανών κα- 
τεσπαρμένων πατριωτών μας. 
Ή Ακτινοβολία τών καλών 
πράξεων πρέπει νά φωτίζη 
τάς ψυχάς δλων μας.

τιδρούν. ’Ενώ τό λέγουν όμως 
κατ’ Ιδίαν καί τό διαπιστώνουν 
εΐς τάς συζητήσεις των έν τού 
τοις δέν έχουν τό θάρρος καί τήν 
τόλμην νά τό εϊπουν είς τούς Αν- 
τιδρώντας καί τούς Αφίνουν κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον νά ματαιώ 
νουν κάθε ώραίαν προσπάθειαν 
και νά τορπιλίζουν συστηματι- 
κώς κάθε συμφιλιωτικήν τάσιν. 
Χρειάζεται λοιπόν περισσότερον 
θάρρος αγαπητοί μου. Διότι ά
φοϋ πληρώνετε διά νά κρατείτε 
έναν Σύλλογο καί κοπιάζετε νά 
τόν διατηρήτε έν ζωή δέν επι
τρέπεται νά άφίνετε κατόπιν ε
κείνους οι όποιοι ούτε υλικήν άλλ’ 
ούτε καί ηθικήν ένίσχυσιν προσ 
φέρουν, νά τόν κρατούν δέσμιου 
sic τά χέρια τους ωσάν νά είναι 
τσιφλίκι τους, θάρρος λοιπόν,εκ
διώξατε τούς άντιδρώντας I

Έλλειψις σοβαρότητας

Πολύς λόγος έγένετο τελευ
ταίως διά τήν έλλειψιν σοβαρό
τητας. Καί έρωταται διότι κατά 
σΰμπτωσιν έγένετο άπό έκείνους 
τούς εκπροσώπους τοΰ «Γλαύ- 

• Εύχομαι ή παρούσα μου επι
στολή * νά- σας -βδμη—4- 
γεία και χαργ. Χθές 22-2-59, έ- 
λάβομεν τδ δέμα πού μας έστεί 
λατε, καί σας εύχαρίστοΰμεν θερ · 
μως.,

Ή χειρονομία σας αυτή μας 
συνεκίνησεν δλους,διότι είναι δεί
γμα αγάπης καί πατριωτισμού.

"Αν καί μακράν ευρισκόμενοι, 
διά τής πράξεώς σας ταύτης, έ- 
νεθυμήθητε τούς πατριώτας σας.

Σας παρακαλώ πολύ νά δια 
βιβάσετε τά θερμά μας ευχαρι
στήρια καί είς δλα τά Αλλα μέλη 
τοΰ Συλλόγου.

5 Από τήν οικογένεια μου έχετε 
τά ευχαριστήρια.

Σας χαιρετώ μέ έκτίμησιν 
Ό πατριώτης σας

Μιχαήλ Β. Καμπούρης

Έν Λαρίση 29 12-58 
’Αγαπητέ κ. Πετρόγλου,

Μέ μεγάλην χαράν λαμβάνω 
τήν Αγαπητήν μας εφημερίδαν 
«Μάκρην» τής οποίας τυγχάνω 
συνδρομητής άπο το ΙΟον ψύλ
λον, ώς καί ό Αδελφός μου Βασί-

Διαβάζοντας τό πλούσιον καί 
ώραιον περιεχόμενόν της μϊς 
κάνη νά έπικοινωνοϋμεν πνευμα
τικά μέ τήν Αγαπητήν μας πα
τρίδα καί μέ πρόσωπα Αγαπητά 
πού Αναφέρονται εΐς αύτήν. Εύ- 
χόμεθα, δπως όλοι οί συμπολΐ
ται ενωμένοι συσπειρωθούν γύ
ρω Από 'Υμάς καί συμβάλουν είς 
τάς προσπαθείας σας, δπως· δλο- 
κληρώσητε τ? δημιουργικόν δσον 
καί εύγενή έργον σας3 πού μέ 
πίστιν καί άφοσίωσιν αρχίσατε.

Μετά τοΰ αδελφού μου Βασι-
λείου, σας Αποστέλλομεν 200 δρ, 
ώς πρώτην συνδρομήν μας, ευ
χόμενοι καλήν πρόοδον καί ευτυ
χισμένου τόν καινούργιου χρόνον 
δι’ δλους τούς πατριώτας.

Μεθ’ ύπολήψεως
Ίωάννης Άποστ. Παπαποστόλου 

κου» οι όποιοι κατέχουν σημαί- 
νουσαν θέσιν εΐς τόν Σύλλογον. 
Είναι σοβαρόν νά έμφανίζεται 
κάποιος ώς έκπρόσωπος ένός 
Συλλόγου νά συζητή έπί ένάμι- 
συ μήνα μέ εκπρόσωπον άλλου 
Συλλόγου, νά δημιουργή τήν έν- 
τύπωσιν δτι έπετεύχθη έπί τέ 
λους συμφωνία καί μόλις τά 
πράγματα έφθαναν εΐς το τέρμα 
των νά Αποκαλύπτη ξαφνικά δτι 
δέν ήτο έξουσιοδοτημένος καί νά 
νίπτη τάς χειράς του; Και δέν 
ήξευρε δτι στοιχειώδης σοβαρό- 
της έπέβαλλε νά είχε έπί τόσον 
χρονικόν διάστημα τακτοποιήση 
τά τής έξουσιοδοτήσεώς του καί 
νά ένεργή σύμφωνα μέ τάς γνώ- 
μας τών μελών του Διοικ, Συμ
βουλίου τοϋ Συλλόγου του;

"Η μήπως είναι σοβαρόν μετά 
Από αύτόν νά έμφανίζεται Αλλος 
ΐσχυριζόμενος 6τι είναι έπισή- 
μως πλέον έξουσιοδοτημένος, νά 
ΰπογράφη μίαν συμφωνίαν καί 
μετά όλίγας ήμέρας βχι μόνον

(Συνέχβα τήν 4ην Σ«λί6α

To Φιλανθρωπικόν τμήμα τοΰ συμπολΐται. Καί τά μέν δέματα 
ΣυΧΧόγ»Γ>8ςπαρ3λαβόν.τά ΐρΐη τοΰΤΠγΑλεω*"καί Δραπετσώνας,

διένειμε αυτοπροσώπως ή ’Επι
τροπή, τά δέ υπόλοιπα άπέστει-

Τό Φιλανθρωπικόν τμήμα τοΰ 

δέματα ρουχισμού καί δύο δέμα
τα υποδημάτων τά όποια τή εύ-
γενεϊ φροντίδι τοϋ Πανοσιολογι
οτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Δαμα 
σκηνοΰ Άνδρ. Λαζαρίδη—συμπο
λίτου μας—διέθεσε ή ’Αρχιεπι
σκοπή ’Αθηνών, συνέστησε Ε
πιτροπήν άποτελουμένην έκ τών 
κ.κ. Άντ. Παπαθανασίου Προέ
δρου, Μιχαήλ Τσίλλερ ταμίου, 
Αύγερινοΰ Κώτσογλου καί ’Αδα
μάντιου Σκυφτού μελών καί τών 
κυριών κ.κ. Μαρίας Τσακώνη, 
Χρυσής Κόττη καί Σοφίας Τσίλ
λερ πρός διανομήν αύτών.

Ή ’Επιτροπή κατένειμε άρχι- 
κώς τάς ποσότητας ρουχισμού εΐς 
Αιγάλεω, Δραπετσώνα, Νέα Μά
κρη, Πλατανάκι, Φαράκλα καί 
’Ιτέαν δπου κατοικούν άποροι

Πρός
τόν Άξον Κον Πετρόγλου ’Αντώνιον Δικηγόρον 

ΔιΑ τό Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου «Τελμησσός» 
Μακρηνών καί Λιβησιανών όδός Σανταρόζα 3

Είς ’Αθήνας
ΕύχαρΙστως σάς άναγγέλλομεν δτι δλήφθησαν τήν 25ην τόσον 

.................
δ μέν Ιματισμός διενεμήβη διά κλήρου «Ις πάντας τούς άναξιοπαθούν- 
τας συμπολίτας μας αύθημερόν τά δέ βιβλία έτοποβετήβησαν ίν τή 
βιβλιοθήκη τού Σχολείου μας tva παραμείνωσι διαρκής άνάμνησις 
τόσον γενναιοφρόνου προσφοράς τών συμπολιτών μας είς οΰς δια
βιβάζεται τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μας διά τής Έφημεριδούλας 
μας ή «Μάκρη».

Ιΐλατανάκι τή 27 Φεβρουαρίου 1959
Ή έπΐ τής διανομής Επιτροπή

ΓΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ’Εφημέριος
ΓΑΡ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Δημοδιδάσκαλος

Β. ΚΟΛΛΙΑΣ, ΣΤ. ΗΛΙΟΥ, I. ΚΟΛΛΙΑΣ

HI ΜΕΓΑΛΑΙ ΧΡΙίΤΙΑΝΙΚΑΙ EOPTAI W ΜΑΚΡΗί
*Η πρώτη μεγάλη καί λα

μπρά εορτή τοϋ έτους, ήτο ή Α
γία ήμερα τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
που έώρταζεν δ Ναός μας* κατά 
την Αγίαν ταύτην ημέραν έτε 
λεϊτο μεγάλη λειτουργία χωρο- 
στατοΰντος τοΰ αειμνήστου πρω 
τοσυγκέλλου Διονυσίου, μέ τον 
’Αρχιμανδρίτην Νεόφυτον Σακ 
κελλαρίδην καζτόν Ιερέα Παπα- 
ναστάσην, ή έκκλησία ήτο γε
μάτη άπό δλους τούς κατοίκους 
τής Μάκρης. Μετά τήν λειτουρ
γίαν οί ίερεΐς καί οί διδάσκα
λοι μέ τούς μαθητάς των σχο
λών μας συνώδευον μέχρι τής 
οικίας του τόν Μέγαν Ευεργέ
την τής Κοινότητάς μας τόν αεί
μνηστον Χ)Νικόλαον Λουϊζίδην, 
δπου προσφέροντο γλυκά καί 
ποτά εΐς δλους τούς μαθητάς. 
Τδ εσπέρας έδίδετο μεγάλο γεύ
μα καί χορός μέ μουσικόν τόν 
μακαρίτην Βασίλειον Τσίλλερ κα'ι 
δπου παρευρίσκοντο οί Ιατροί, 
οί δικηγόροι, δ φαρμακοποιός 
καί μερικοί προύχοντες καί δι
δάσκαλοι καί έδιασκέδαζον μέ
χρι μεσονυκτίου χορεΰοντες καί 
τραγουδωντες διάφορα νέα τρα
γούδια καί εΐς τό τέλος τόν έ- 
θνικόν μας ύμνον.

Δευτέρα ήτο ή Μεγάλη Εορ
τή των Θεοφανείων κατ’ αύτήν 

λε πρδς τάς κατά τόπους ύποε- 
πιτροπάς αί όποϊαι προέβησαν 
έπίσης είς διανομήν.

Τόν Σύλλογον καί τήν Επι
τροπήν θερμώς ηΰχαρίστησαν Α- 
πανιες οί λαμβάνοντες άποροι 
συμπολΐται διά τό ύπέρ αύτών 
ένδιαφέρον του, καί ή υποδοχή _ 
των υπήρξε θερμώς συγκινητική.

Τό Διοικ. Συμβούλιον τάς ευ
χαριστίας αύτάς διαβιβάζει μέ 
τήν σειράν του πρδς τόν αξιον 
συμπολίτην μας κ· Δαμασκηνόν 
Λαζαρίδην ό όποιος Αποτελεί τι
μήν διά τήν πατρίδα. Τοΰ εύχό- 
μεθα δέσύντομον άνάρρησιν εΐςτόν 
επισκοπικόν θρόνον, διότι όμολο- 
γουμένως τοΰ άξίζεο 

ΤοΟ Προέδρου κ. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
έτελεΐτο ή μεγάλη λειτουργία 
τοΰ 'Αγιασμού καί ή εκκλησία 
μας ήτο κατάμεστος άπό δλους 
τούς κατοίκους τής Μάκρης. Με
τά την θείαν Λειτουργίαν οί Ιε
ρείς μέ τά μεγαλοπρεπή άμφιά 
των μέ τον Σταυρόν καί τά έξα· 
χτέςυγα καί δλοι οί κάτοικοι ιϊέ 
τάς λαμπάδας των έπήγαινον 
εις τήν προκυμαίαν, δπουδπρω- 
τοσΰγκελλος Διονύσιος έ'ρριπτε 
τόν Σταυροί' είς τήν ΐΜλασσαν 
καί δστις έκ των ψαράδων είχβ 
τήν τύχην νά τόν πιάση τόν έ- 
θεττεν σέ ένα δίσκον και τόν πε- 
ριέφερεν είς δλα τά καταστήμα
τα καί τάς οικίας μας καί σφοΰ 
τόν ήσπάζοντο μετά μεγάλης εύ- 
λαβίας, έρριπτον τόν οβολόν των.

’Ενθυμούμαι τό έξης έπεισό- 
διον, τό οποίον συνέβη δταν δ 
πρωτοστίγγελλος έ'καμνεν σύντο
μον μικράν δέησιν ύπέρ τοΰ 
Σουλτάνου χαμοΰτ. Μερικοί Λ·’ 
νώτεροι ύπάλληλοι έκάθηντο είς 
τό Απέναντι καφενεΐον, ό #εϊός 
μου ώργίσθη καί τούς διέταξε 
νά σηκωθούν καί τούς ήπείλησε 
δτι θά τούς καταγγείλη εϊς τόν 
Βαλήν Σμύρνης. Τότε δλοι μα
ζί» ήλθον είς τό σπίτι του καί 
τόν παρεκάλεσαν ν« τούς συγχώ
ρηση και εννοείται τούς συνεχώ-

(Σονέχεια «Ις τήν



2α ΣελΙς ΜΑΚΡΗ

Καράβολα, καράβολα βγάλε τά κέρατά σου ' 
Νά μήν βρτει ή Καρατζδς νά πάρει τά παιδιά: σου 
"Όποιος εΤνιν στοΟ νήλλιουν μου ψώρα νά^τοΰν κουλλίση

• Νά πουρπατα νά ξόννιτη νά τοΰν άναηλοΟσιν ,

.,ηο. ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΛΙΒΗΣΙΟΥ

ΠΑΙΔΕ^Α^ ΠΕΝΘΗ

ΈπαδΩ καπνιά έσακεΐ καπνιά ■
'*Άμι στήν Ελένην νά ού δέκι μέλιν μι τοϋ χρουσδν κουτάλιν
ΕΙρττιν ή Χασάνης κ’ ϊφερεν γλυστρίδης ,
Νά γλυστροΰν τά χέρια νά ππέφτουν οί Ιννιδδις (πεντοβολά)
'"Ε κυρά ΜαλακουτΙ γόριση άφ’ τάλλου φτίν. ·
Έπιασιν κι’ βρέχει ή τιοπαλοΟς τά φτέχει
"Η κόττα μαΟρέβγει κι" πουντικός χουρέβγει. . 
Βρέχει βρέχει κι’ βροντά κι’ ή ’Αττάλεια μουρμουρά 
ΙΊοΰ νά κάτσουμουν τήν νώφφην άποΰ κάτου άφ’ 
ήλλιάν εϊβνιν ή κυραλησια μ’ ένα κόσκινουν φλουριά.
’Έσπειρα κουκκάκιν μεοτ’ άλαβουρτάκιν 
ποιος οΰ τσίμπησιν πουλάκιν.
”Η Μαρία τ’ Άλέξη νά κατιβή νά βρει νά κάμει κόρις εξι 
!κι πιδιά δικάξι.
Τοίμπη τοίμπη του μματΩν ποιητεύου κι πάτου ,
βρίσκου μιίχν γριάν κακήν κ’ έξήννιν πουλλί φακής 
κ’ εΤπιν μου. ■
Τούρττου κόλου γιά τοΟν Μαν κι γιά τοΰν Πάρασι.
Πάνου γειτουννιά παίζει τά σπαθιά " 
Μέση γειτουννιά παίζει τά βγιλλια 
.Κάτου γειτουννιά πνίη τά καττιδ.

(Άπό τήν συλλογήν τοΟ Μ. Αγγέλου Τσακίρη)

αέΟ γ< "Έν,ήπ'Έ

'ΤΗΣ

’Αγγέλου Γρ. Τσακίρη )

Ίπήα κάτου κ’ έργεψα κ’ έ'καμα 
■ . πέντε χρόνια
Κ’ έφερα μιάν μουστουκαρφιάν (1) 

’ μι δικαπέντι κλώνια
Άν έρτη κι* ή Βασιληας κλουνά- 

ριν Κν τοΰν δίκνουν 
"Αν έρτη κι’ ή άαποΰ (2) βουλήν 

τής τήν χαρίννου.

Ή μιά Μαργιά στήν Παναγιάν 
Κι' μιά Μαργιά στοΰ χάνιν _ 
Κ' έναν Μαργιύν τοϋ Ττεκκελή 
ΠοΟ τ’ οΰβριν τόσουν χάδιν 
Ε' Μαργιά κανσκαργιά ποΟ βάλ

λεις φώκκουν τά κλαδιά

Ξύπνα τοΰν άξύπνητουν 
κι* τοΟν άνασήκωτουν.
Ππιρνάρην πλουμησμένουν μΐ τά 

χρουσα κλαδιά 
τά κάλλη σου κυρά μου δέν τά- 

χει "Αλλη καμιά
Μήτι στήν Πόλιν μέσα μήτι στήν 

Βενιτιάν

, ★
Άποΰ τά γλυκά σου μμάτια τρέ

χει άθάνατουν νηρόν
Κι* αύ γύρεψα λλιγάκην κι’ δέν 

μ’ Κδεκης νά πι<3

Άνηβαίννου κατιβαίννου κρίμας 
τάνηβάσματα 

τήν άγάπην δέν βρίσκου κι’ άρ- 
χηνοΟ τά κλάματα

"Ανάθθημαν άνάθθημαν τήν ώραν 
που σΐ μάθθενα

1. Γαρυφαλλιά
2. ’Αγαπώ

Li KTM'U

Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη είς τάς 
5 Ίανουαρώυ 1959 έν Άθήναις ή συμ 
πολϊτις δέσποινα

ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΒΛΑΧΟ ΓΙΑΝΝΗ
τό γένος Εύρυγένους έτών 69

Ή θανοϋσα γόνος άρίστης οίκογε- 
νείας τής Μάκρης διέπρεψεν καί ύπό 
τήν Ιδιότητά της ώς έκπαιδευτικοΰ 
άλλά καί ώς καλή οικογενειάρχη καί 
οίκοδέσποινα δημιουργήσάσα λαμπράν 
οικογένειαν παρά τό πλευράν τοϋ έ- 
ξαιρέτου συζύγου της κ. Σταύρου Βλα- 
χογιάννη άρεοπαγίτου. Τόν έκλεκτόν 
σύζυγόν της καί τά τέκνα της ή «Μά
κρη» συλλυπεϊται θερμώς. Εύχεται 
St βΐς τήν θανοΰσαν τΐ «γαϊαν έχοι 
έλαφράν».

Άπεβίωσεν τήν 26-2-59 έν Νέφ 
Λεβησίφ είς ήλικίαν 82 έτών δ συμπο
λίτης μας
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΗΓΤΡΗΣ 
Τούς οικείους του ή «Μάκρη» συλ- 
λυπεΐται θερμώς.

Τά μματάκια σου τά μαϋρα πού 
νά τ’ άχαννεις νά τ’άβρα, 

Στήν Παναγιάν Εχ* όμορφης στοΟ 
χάνιν Μαυρουμμάτης 

ΚΓ στ’ ΓΑλαμάχει τσόφλακους(3) 
στοάν Στοόμπουν καβαλλίννεις 

οίΛ Κ.οογοοΑτα (4) τά ψηλά κου- 
νουππισ κι δακκοΰσιν 

ΚΓ στήν Καμάραν τήν πικρήν γα- 
ρούδια κΐ’ γκανοΟσιν.

ΚΓ ποδχιν τά πουλλά ΕκλαιείνκΓ 
ποΟχειν κΓ τά λλία (5)

'Ή μάνα σου μι τδστειλιν τά μή
λα στοΟ μαντήλιν 

κΓ μ’ δφηκιν παραγγηλλιάν νά σΐ 
φιλοΟ τά χείλη

Λαλέ Λαλέ στοΰ Σύμπολουν κΓ 
στον Βαΐν χουρτάριν 

Κι στήν δικήμ μας τήν αύλήν βοό- 
' λουν μαργαριτάρην

Άποΰ τήν πάνου γειτουννιαν ώς 
ποΟ νά πάου στήν κάτου 

Ίδιάλεξα κΓ πήρα του τ’ αϊ Κου- 
σταντινάτουν.

Απεφάσησα νά γίνου άπεφάσησε 
κ’ έσύ

Καί νά γίνουμε τά δυό μας έναν 
σώμα μιά ψυχή.
★

Πές μου τί θά καταλάβης α&ν 
μεδεΐς στήν γην νεκρόν.

Κλαίεμε κΓ άποθαμμένουν κλαϊέ- 
μον κι ζουντανόν

3. Βάτραχοι
4, Τδ πάνω Σχολείο
5. ’Ολίγα .

δου, Φανήν Γεωργαλίδου, Δέ 
σποιναν Παπαθανασίου, Πηνε
λόπη Πασχαλίδου, Παρασκευά 
Παρασκευά καί άλλους. Άπό 
τούς ζώντας θά άναφέρω μόνον 
τούς συνταξιούχους καί έργα- 
σθέντας έκεΐ ώς τούς κ.κ. Αύ- 
γερ. Πανηγύρην, Σάββαν Πα 
σχαλίδην, Γεώργ. Πολίτην, Χρ. 
Κ. Παπαδουλή, Χριστ. Χατζή, 
Παρ. ’Ελευθερίαν, Λουΐζον Ή
λιου καθ.κολλεγίου Κων)πόλεως 
Κων)νου. Στήν Φιλολογία άνήλ 
θε τούς ανώτατους βαθμούς δ 
διάσημος Χαρίτων Χαριτωνίδης, 
καθηγητής πρώτον τοΰ Άρσα 
κείου, έπειτα καθηγητής τοΰ-Πα- 
νεπιστημίου καί τελευταίως Α
καδημαϊκός, τούς γυμνασιάρχας 
Γεώργ. Άλ. Τσακίρην, “Ιωσήφ 
Χαριτωνίδην και Β. Εύριγένην.

Δικηγόροι οί Χατζηγιάννης 
Κων)νίδης, Γεώργ. Λαζαρίδης, 
Μ. Κατσαρώνας, Παν. Κατσα
ρώνας, Λάζαρος Σταματιάδης, 
Γεώργ. Τζιλάβης, II. Σταματιά- 
δης, Γεωρ. Άναγνωστόπουλος, 
δ Συν)χης σιρατ. Δικαιοσύνης 
Διαμαντής έψένδης Άποστολί- 
8ης καί τόν ’Εθνικόν ευεργέτηνΤά διαμάντια στήν ’Ελλάδαν 

φράγκοι τά δουλεύουσιν 
ΚΓ τά ίδικά σου κάλλη δλοι τά 

ζηλεύουσιν.

_ , Άνάθθημαντα κΓ τά δυά τοΰ Έ- 
λεννιόν κΓ τον Μαργιόν.

Άπεφάσησα νά γίνου στήν Ελ
λάδαν στρατηγός

Στήν φεργάταν καπητάννιος κΓ 
' στοΟν πόνουν σου γιατρός.

’Έλα νά σιδοΟ νά ytavou νά μήν 
ππέσου κι πιθάνοϋ 

·>■ - - -γ»....πάνου χειτουννιαν
ΤοΟ μουστάκιν μου στρουββιάν- 

νου κΓ έν μι βλέπη μή καμιά

ΠΑΙΔΕΙΑ

Τό Λειβησι είχε δπως είπαμε 
τρεις ένορίας,τήν πάνω, τήνμε- 
σαϊαν καί τήν κάτω. Είχεν τρία 
σχολεία τό πάνω στήν πυκνό- 
κατοικημένη κορυφή τά λεγάμε
να Κουνουσάτα, Λ παρθεναγα)- 
γεΐο πλά'ί στον Ταξιάρχη δωρεά 
Β. Βασίλη, καί τδ κάτω παρθε- 
τ αγωγεϊον. Πρώτος ευεργετης 
■ήταν δ Τουραπής, δ όποιος διέ
θεσε τά περισσότερα χρήματα 
και ή κοινότης . καί έχτισαν τό 
πάνα» σχολείο. Ό Τουραπής S- 
φτιασε τό‘Υδραγωγείο τοϋ Τσε- 
σμέ, τήν Βούρβουρα, καί εφερε 
τό νερό από τήν πλευρά τοΰ Βα
τσινιού, πού λεγότανε και ή πε
ριοχή τοϋ Τουραπή. Ό ίδιος ύ
δρευσε καί τήν Μάκρην. Ό με
γαλύτερος δμως ευεργέτης τοΰ 
Λιβησίου και Μάκρης ήτο δ Χα- 
τζηνικόλαος Λουϊζίδης ό οποίος 
εις οέν τό Λιβήσι ανακαίνισεν 
έκ βάθρων τόπάνω σχολειον, ί
δρυσε τό κάτω Αουϊζίδειον σχο· 
λεΐον μέ τεράστιες αίθουσες, καί 
εντός τοϋ οποίου εχτισεν καί τόν 
ναΐσκον τοΰ ”Αγ. Γεωργίου στήν 
δε Μάκρην ίδρυσε ώραιότατον 
σχολειον, εκαμε προέκτασιν τοϋ 
υδραυλικού δικτύου, Ιφτιασβ 
τζαμί καί Χάβραν. Δέν περιωρί- 
σθη δμως είς αύτά άλλά δΓ εξό
δων του έμόρφωσε πολλά φτω
χά παιδιά. Ευεργέτης έπίσης ή
ταν και δ Βασίλειος Βασιλειά- 
δης, δωρήσας στό Λιβήσι τδ 
Παρθεναγωγείο καί μορφώσας 
καί αυτός νέους, τή υποδείξει 
τοϋ αειμνήστου Ιατρού Χρίστου 
σάς, ποσόν σπουδαΐον τήν ϊπο- 
χήν Ικείνην.

Τά σχολεία έδιοικούντο άπό 
τήν 'Εφορίαν Εκκλησιών καί 
Σχολείων Λιβησίου, έπί σειράν 
έτών καί άπό τό 1894 έως τήν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν Γ.

μματεύς ήτο δ ιατρός Χρι- 
στόδ. Θ. Παπαδουλής, δ έκλε- 
κτός καί διακεκριμένος Επιστή
μων, δ έντιμος καί σώφρων, δ 
Ανιδιοτελής καίφρουρός τών συμ
φερόντων τής κοινότητος καί 
εϊς τόν όποιον ή κοινότης πολ
λά δηιείλει.

Πρέπει οί έκ Μάκρης καί Λι- 
βησίου καταγόμενοι νά εϊμεθα 
υπερήφανοι διότι άναλόγως τοϋ 
πληθυσμού μας έν συγκρίσει μέ 
αλλας πόλεις τοΰ υποδούλου Ελ
ληνισμού εϊμεθα πρώτοι πρό 
παντός εις τήν παιδείαν καί ύ
στερα είς τάς τέχνας καί τδ έμ- 
πόριον. Καί σέ ποιόν κλάδον ή- 
στερήσαμεν; ΕΙς τήν ιατρικήν 
μέ τους οριστείς καί αειμνήστους 
Χριστόδ. Θ. Παπαδουλήν, Κ. 
Ααμέραν,^ Β. Σαράφην καί Β, 
Σαράφην, τόν μικρόν και τόν 
μεγάλον, διά νά τούς ξεχωρίζη 
ο κόσμος Ιπειδή ήσαν θείος καί 
άνεψιόί, τδν Β. Μουσαίον, τόν 
’Are. Γαρύφαλλον, Άλεξ. Σπα 
νόν, Άλέκον Τσακίρην καί άλ
λους, Τούς διαπρεπείς διδασκά
λους Γεώργιον Έμ. Τσακίρην, 
τδν κατόπιν παπα-Γρηγόρη, δ 
όποιος πρώτος είσήγαγε τήν παι
δαγωγικήν, αριστούχος τοϋ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών καί ώς ίε- 
ρεύς προσέφερε ύψίστας υπηρε
σίας. Τόν Κριεζήν Καλαφάτην, 
τόν κατόπιν παπα-Διονύσιον, 
Γεώργ. Α. Τσακίρην, Πέτρον 
Παπαθεοφάνους, Στ. Σταμα- 
τίου, Γρ. Σταματουλαν, Μαρία 
Ζαμπάκη, ’Ασπασίαν Σταματιά-

Σ έλο» Τσακίρ

τών «γωνιζομένων αδελφών Κυ
πρίων καί διακεκριμένον νομο
μαθή αείμνηστον Χρυσαφίνην 
δ οποίος διέθεσε διά τδν αγώνα 
500 χιλιάδας λίρας.

Στήν δημοσιογραφίαν τδν Λά
ζαρον Σταματιάδην ιδιοκτήτην 
καί διευθυντήν τής ‘Εστίας οιά 
τους αγώνας του εξβρίαθη «πδ 
τούς Τούρκους καί διετελκσε 
βουλευτή; Μυτηλήνης καί τόν 
Άνδρέαν Σταματιάδην. Στήν λο
γοτεχνία τδν ’Απόστολον Ν. Εα· 
σιλειάδην με τό ψευδώνυμο Νίκ- 
0α πού απέθανε νεώτατος. Στή 
διπλωματία τδν Άνδρ. Ίωαν· 
νίδην καί Άλκιβιάδην Σαρά'ρην 
ευεργέτην τών λουτρών Δήμου 
’Αθηναίων καί Ν.Μάκρτις. Στην 
πολιτικήν' τόν Δικηγόρον και 
Βουλευτήν Πειραιώς, καί τέως 
‘Υπουργόν κ. Σάββαν Παπαπο- 
λίτην αρχηγόν τής ΕΙΙΔΚ. 
Ε’ις τό Έμπόριον. Τόν Β. Βα- 
σιλειάδην, Έμ. Κρεμ,μυδδν, ,Χα- 
τζηγιάννην Κ®ν)νί§ην καί άλ
λους. Είς τάς τέχνας καί είς τήν 
βιομηχανίαν παντοϋ υπάρχουν 
Λιβησιανοι καί Μακρηνοί.

ΘΑΝΑΤΟΙ

"Οταν πέθαινε κανείς ίβαλ- 
λαν τά φουνικά δηλαδή έφώνα-
ζαν βοΰ βοϋ (τό Ιβή) γιά νά τό 
μάθει ό κόσμος καί πετούσαν 
τις γλάστραις άπό τά παραθούρ- 
για καί δ κόσμος πήγαινε γιά νά 
συλλυπηθή καί άρχιζαν, τα μοι
ρολόγια κρεμούσαν άπό ένα

Οί καμπάνες τή^ έννορίας τοΰ 
θανάτου κτυποΰσαν πενθίμως 
έως τήν ώραν τής ταφής, φτιά- 
νανε κουλλουράκια τά οποία ε- 
μοίραζαν στον κόσμο- Πριν πολ
λά χρόνια σουντρουβοΰσαν άπό 
τά παναθούρια τούς γλάστρες 
καί σαράντα μέρες οι άνδρες δέν 
εξυρίζοντο, αί γυναίκες δέν άλ
λαζαν ρούχα.

Μνημόσυνα ' ι
"Εκαναν τά τριήμερα, τά σα-1

μεγάλο μαϋμο ιιαγδήλφσν^ Έ«-

’Εάν οί θανόντες ήσαν νέοι ι«»ί 
άγαμοι τούς μέν νέους ντύνανε 
μέ τά καλλίτερά τους ρούχα τάς 
δένέας νυφικά φέρνανε και ί'ΐο- 
λιά καί τούς μοιρολογούσαν αε- 
ρικά μοιρολόγια τά όποια κα- 
ραδέχονται τήν μετεήιΰχωσνι.

Έφύϊν κί παράγγελιν τοϋ 
γνουστικόν κεφάλιν καί μήν λυ- 

μάηα μ.οιι Μταο-IMU JMWUF,ό
XT<xQaHa.Kotl νους σκουλονκοιις κΐ πφουσκυνοΰ τοΰ χώμαν 
μην πάει κ?1 τανίσιτη τ’άγγελικόν του οώμαν
Βοϋ η πικρή βοϋ ή «ικρή κεϊ βοΰ ή κακομοίρα 
κιβώ ή κακουρίζικη είχα καιν είχα μοίραν,

Δέν τούλπιξα νά μ’άρνηψής μήτι νά μή ξιάσης
γιατ* έν οέχαμα μμάτια μου καθόλου νά χοιΑιάσης Χβ1 αΙΛοι.

[ράντα, τά τρίμηνα, τά ξάμηνα, 
\ τά νιάμηνα καί τά χρονιάρικα. 
01 καλεσμένοι πηγαίνανε οτο 
σπίτι τοΰ θανόντος τήν Κυρια
κή στά σαρατάμερα καί τά άλ
λα καί νά ψηκώναν στήν εκ
κλησία)' τό σάβατο απόγευμα 
οί γυναίκες πηγαίνανε στό σπί
τι τοποθετούσαν τόν δίσκο μέ 
τά κόλυβα στή μέση καί μοιρο
λογούσαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣίΣ
Ή «Μάκρη» λυπεϊται διότι 8ι4 τεχνικούς λό

γους δέν ήδυνήθη νάέκδοθή κατά τήν 1)2)59 καί 
1)3)59 καθυστερήσασα διά πρώτην άπό διετίας 
φοράν τήν έκδοσίν της κατά ένα μήνα τοϋ 22ου 
φύλλου της.

— Ή συμπάθεια τών συμποιτών οΐ όποιοι διά 
συνεχών τηλεφωνημάτων έξεδήλωσαν τό Ενδιαφέ
ρον τους διά τήν μή έκδοσίν της πληρούν ύπερη- 
φανείας τήν Διεύθυνσίν της διότι δεικνύουν πόσον 
μεγάλον ύπήρξε τό κενόν τό όποιον άφισε ή μι
κρά άπουσία της.

— Αύτή ή συμπαράστασις καί ή συμπάθεια μας 
δίδουν τήν δύναμιν καί τό θάρρος νά συνεχίσω- 
μεν.

— Διά νά εϊμεθα δέ άκριβεΐς είς τάς συναλλα- 
γάς μέ τούς συνδρομητάς μας δηλοϋμεν δτι τά μή 
έκδοθέντα δύο μηνιαία φύλλα δέν θά συνυπολο- 
γισθοΰν είς τήν συνδρομήν των ή όποία τοι
ουτοτρόπως παρατείνεται έπί δύο μήνας άπό τής 
λήξεώς της.

«Η ΜΑΚΡΗ»



ΜΑΚΡΗ ΣελΙς 3η—.

“Η
Μηνιαία έφημερίς τδν Απαν
ταχού Μακρηνών καί Λιβη- 

σιανών,
♦

, Η Μ ;
ΜΑΡΤΙΟΣ 1959

ΕΤΟΣ Β'.ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 22

Συυτάσσεται ' 
ύπό ’Επιτροπής 

♦
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ—ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : 

Αντώνιον I. Πετρόγλου 
Σανταρόζα 3 — ’Θήνας
Ύπβύβυνοι χατά Νόμον : 
ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Δικηγόρος 
Σανταρόζα 3 - Τηλ. 30.267

Ά θ ή ν α ι ·. , < 
Τυπογραφείου

Κίμων Ν. Χρυσοχοϋ 
Άκαδήμου 13

Άθήναι

ΑΡ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
’Ιατρός—Μαιευτήρ

'Υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος ’Αθηναίων 

τοϋ Συνδυασμόν Κατσώτα

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
Κ. Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΥ

Άκαδήμου 13—’ Αθήναι
Τηλ. 524 577

’Από τούς διωγμούς μας

Τοΰ χ. *Αδαμ. Σκυφτοΰ

'Ύστερα άπό τις τόσες άλλες 
εξορίες πού| προηγήβησ» 1918 
καί συνέχεια, άπ’ αύτήν Θά πε
ριγράφω ότι άπέμεινε στήν μνή
μη μου άπό τό πέρασμα των 
στρογγυλών καί ολάκερων 38 
χρόνων πού αύτή ήταν καί τό 
κόσκινο πού ξεκαθάρισε παιδιά 
καί γέρους άπό 14-70 χρόνων,

πού μόνον αυτοί έγνώριζαν, άλ
λά όπως αργότερα διαπιστώσα
με στήν διάρκεια τής δικής μας 
έξορίας σκοπός τους ήταν ένας 
καί'μόνος, ή διά ταλαιπωριών καί 
κακουχιών έξόντωσις τοϋ χριστι
ανικού στοιχείου.

Θά παρακαλέσω τούς συνομή
λικους μου καί συνεξορίστους 
μου πού είναι αρκετοί καί ευτυ
χώς ζωντανοί δτι παρ έλπίδα 
Θά παραλείψω νά τό συμπληρω 
σουν αυτοί, γιατί καθώς θά προ
σέξουν σ’ ότι θά διαβάσουν, ώρι
γμένες λεπτομέρειες, θά μοϋ δια
φύγουν, γιατί ούτε ό χρόνος εΐ 
ναι λίγος ποΰ πέρασε, ούτε καί 
τό ήμερολόγιόν μου διέσωσα.Μου 
τό άφήρεσαν οί Τούρκοι στήν 
πατρίδα του Αποστόλου Παύ
λου, Ταρσό, καί δτι θά σημειω- 
Θή θά γίνη μέ την δυνατή προσ
πάθεια τής μνήμης μου.

’Άν καί αύτά θίπρεπε νά συγ-1 
κεντρωθούν άπ’ δλους τούς συμ · 
πατριώτας μας καί νά γίνουν βι
βλία γιά νά θυμόμαστε τάς τε
λευταίας περιποιήσεις πού μάς 
προσέφεραν οί φίλοι μας I οΰρ- 
κοι. Σκοπός άλλως τε των Συλ
λόγων ποΰ ίδρύθησαν υστέρα άπό 
τόσα χρόνια στήν 'Ελλάδα ήταν 
καί ένα καθήκον των αύτό, άλλά 
αύτά άς τά προσέξουν ο'ι αρμό
διοι.

8 Νοεμβρίου 1921. Βρίσκομαι 
στήν Μάκρη ώς υπάλληλος στό 
κουρείον τών Μιχ. Παπαϊωάννου 
καί Στ. Χαραλαμπίδη, όταν πρωί 
στάς 5 ή ώρα άκοϋμε τόν τελά
λη τής Μάκρης Τουρκοκρήτη, νά 
περιφέρεται άπό τό Κεσίκ - Κα 
ποΰ ώς τδ Κορδόνι καί μέ δια
κεκομμένες φωνές, νά ειδοποιή 
«Βρες καί π«Βιά, προφανώς διά 
νά ένσπείρουν περισσότερον τδν 
πανικόν, παιδιά από 14 ετών εως 
70 έτών νά έτοιμασθοΰν μαζύ

τής ιδίας ήλικίας τοϋ Λιβισοϋ 
καί κατά τάς 10-11, θά ξεκινού
σαμε άγνωστον γιά ποΰ.

Πράγματι στάς 10 Νοεμβρίου, 
συγκεντρωθήκαμεν παιδιά καί γέ
ροι στην Μάκρη καί μας κατέ
γραψαν μέ τά μακροσκελέστατα ' 
ονοματεπώνυμα «φιλάν δγληνα ; 
ρου·/:ζ·, φ(λάν όγΛ,ου τα&,ν πα- < 
ηχήνεί, <ω". > ,, 1>{ <,· ω ,.
τδ δίλεξον όνομα, «οΰστάπαση 1 
Δαμιανός».

"Ολα είναι έτοιμα,άλλά αύτήν 
τήν στιγμή καί οί πέτρες τών । 
γύρω βουνών συγκινοϋνται άπδ 1 
τά κλάμματα μανάδων καί παι
διών πού συνοδεύονται μέ φω- 1 
νές χωρισμού καί τίς ο'Ιδε άν θά 
ξαναϊδωθοϋν, γιατί ή πείρα πολ- 1 
λά τούς έΒίδαξε.

Ό πόνος πολλών μανάδων,δέν 
τοΰ; άφινε νά χωρισθοΰν καί μάς 
συνώδευσαν έως τό Κιμέρμ,άφοΰ 
τήν πρώτη βραδυά κοιμηθήκα- 
μεν μόλις δύο ώρες άπό τήν Μά
κρη στό Τδν Τσεσμεσί, στό ύ
παιθρον . καί μάλιστα μέ ψιλή 
βροχή. Σύνταχα τδ πρωί ξεκι
νάμε γιά τδ Κιμέρι μέ συνοδεία 
δύο χωροφυλάκων καί πολλών 
μανάδων καί άδελφών. Έδώ δ- 

' μως εμποδίζουν οί Τσαντιρμά- 
δες τίς μανάδες νά συνεχίσουν 
τδν δρόμο μαζί μέ τά αγαπημέ
να τους παιδιά, και έδώ πάλιν 
αρχίζουν τά κλάμματα τοϋ χω
ρισμού, ακόμη καί μοιρολόγια 
ακούονται.

Συνεχίζομεν τδν ανήφορον γιά 
τόν Τόν - Γεγλιάή σ’ ένα χάνι 
πού μόλις μας χωρούσε δλους.Τό 
πρωί τραβάμε γιά τό Κατσουκλί. 
Στή πόστα αύτή ευτυχώς έχομε 
παπάδες, Παπαπαναστάση, Πα- 
παντώνη, ψάλτες Γ. Στενόν, καί 
ποιητές Β. Ζαπάκην.

«Ανθρώπους ποΰ δέν ήξευρα 
στήν πάνω ένορία 
συντρόφους μου τούς έκανα 
σ’ αύτήν τήν έξορία.»

Φαρμακοποιούς, I. Βαϊρακτάρην 
π«1 τούς μεγαλεμπόρους τής Μά
κρης, Ν. Τσιρονϊκον, Χατζηβα- 
σίλη, Χατζηγεώργη κ·λ.»

(Συνεχίζεται)

Οί συμπολϊται ψηφοφόροι 
των ’Αθηνών πατριωτικόν 
καθήκον ίχουν νά τοΰ δώ
σουν σταυρόν προτιμήσεως.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
6. Καρμυλησσός (Λεβήσι)

α) Τοποθεσία - τείχη - *Α- 
κρόπολις - σεισμοί - Χίμαι- 

ρμυλησσόςείναι πό
λις τής Δ. Λυκίας ούχί μακράν 
τής θαλάσσης πρός τά ΝΑ τής 
γείτονας Τελμησσοΰ, ής υπήρξε 
πάντοτε πολιτικόν εξάρτημα. Έ- 
κειτο εις τά κράσπεδα τοϋ Άν- 

I τικράγου πλησίον κοιλάδας πρός 
■ Ν.αύτής κειμένης, δενδροφύτου 

καί εύοπώρου. Μετ’ αύτήν εκ
τείνεται^ τό δρος-Κραγής καί κα
τά Στράβωνα «περί τά δρη ταϋ- 
τα μυθεύεται τά περί Χίμαι
ρας». Τινές θέτουσιν ώς τόπον 
τής Χίμαιρας τήν περιοχήν τών 

. θειούχων λουτρών «Λίτζα», τά 

. όποια έξεπήγασαν άπό τήν έκ- 
ρηξιν ηφαιστείου. Κατ’ εμέ ή 
'/.ώρα, ήν έλυμαίνετο ή Χίμαιρα, 
είναι ή μεταξύ “Αη Κατακαλ- 
μάζη καί τοΰ χωρίου Φαρέλιας 
(παραλία) σεισμόπληκτος ορεινή 
περιοχή, ή οποία θεωρείται δτι 
ανήκει είς έσβεσμένον ηφαί
στειων. Τοϋτο υποστηρίζω, κα
θότι οί μϋθοι είναι, πάντοτε συμ
βολικοί. Τό πϋρ τής Χίμαιρας 
συμβολίζει τήν λάβαν πού έξέρ. 
χεται άπό τόν κρατήρα· τό τρι 
κέφαλον τάς κορυφάς τοϋ δρους’ 
οί άτμοί,πόύ έξήρχοντο τοϋ στό
ματος, τά νέφη πού σκεπάζουν 
τάς απροσίτους κορυφάς και ή 
Χίμαιρα τήν αίγα, πού μόνη 
αυτή ανέρχεται και πλησιάζει 
τά απάτητα βουνά. Πράγματι 
εϊς τήν περιοχήν ταύτην τόνον

Λυκίας.
'Η τοποθεσία τής αρχαίας । 

Καρμυλησσοϋ ήτο κατά τήν γνώ < 
μην μου ούχί ή θέσις τής σημε- ■ 
ρινής πόλεως Λεβησίοΰ, άλλά 
τά απέναντι ταύτης τουρκοχώ· 
ρια ’Απόφορα—Άγα χωριό-— 
Πελέγκι — Κκελεμιθάρι, προά- 
στεια τοΰ Λεβησίοΰ καί δπου 
ευρίσκονται τάφοι αρχαίοι και 
σαρκοφάγοι μέ επιγραφάς είς 
ελληνικήν καί λυκίαν γλώσσαν. 
ΤΙ πόλις έπληγη πολλά «ιςβϊπό 
σεισμούς, μεταβαλόντας αύτήν 
είς ερείπια,έξ ών άνέκυπτονθα 
λερώτεροι συνοικισμοί. Είς τούς 
πληττομένουςΚαρμυλησσεϊςπρο · 
σετίθεντο και αλλοθεν πληθυ
σμοί, τους οποίους εϊλκυον τό 
εύφορον τής κοιλάδας καί το γλυ · 
κύτατον κλίμα. *Η πυκνωσις 
τοϋ πληθυσμού έπεξέτεινε τήν 
πόλιν πρός τήν πεδιάδα κατά 
τού; βυζαντινούς χρόνους. Τοϋ
το τεκμαίρεται άπό τό πλήθος 
των άποκαλυφθεισών εκκλησι
ών, από τά άποκαλυπτόμενα 
κατά τήν εκσκαφήν αντικείμενα 
etc πίθους Ιδίφ,είς σκεύη ναών, 
είς μικρά χρυσά νομίσματα, εις 
αμφορείς, σκελετούς κ. ά.

’Έναντι τών συνοικισμών τής 
Καρμυλησσοϋ καί μετά τήν κοι
λάδα ύψώνετο επί λόφου ή ά· 
•κρόπολις, είς ήν θέσιν τά σχο
λεία Λεβησίοΰ. Εις τόν λόφον 
ήσαν τά τείχη, δ Πύργος μέ τό 
ΠορτΙν δηλαδή τό κάστρο μέ 
τήν πύλην τής εισόδου του.

Πύργοι έν τοΐς άρχαίοις δχυ- 
ροΐς ώνομάζοντο τά δώματα, τά 
υπερβαίνοντα κατά μέτωπον και 
καθ’ ύψος τό τείχος. Τούτου τό 
ύψηλότερον μέρος εκαλείτο τύ- 
ροις, έξ ού τό λατινικόν turns 

' καί τό γοτθικόν turmxal οί φύ
λακες αύτών τουρμάρχαι. , Υ
πήρχαν καί μεμονωμένοι πύργοι

σωζόμενοι ακόμη καί σήμερον 
πλησίον παρακτίων μερών πρός 
χατόατευβιν καί άμυναν κατά 
τών πειρατικών επιδρομών. Ό 
πύργος §έ τής άκροπόλεως εί
ναι τφ οντι τό ύψηλότερον μέ
ρος αυτής. Τά τείχη τής άκρο
πόλεως είναι πελασγικά μέ άκα- 
τερχάστους λίθους «αί άνευ 
συγκολλητικής ύλης. Λείψανα 
τών τειχών σώζονται είς τό νό · 
τιον μέρος τής άκροπόλεως, ένφ 
εις τά λοιπά σημεία ουδέν ύψω
μά τι φαίνεται ίσως έχουν έπι- 
χωματισθή ή καταστροφή διά 
τοΰ χρονου καί τών σεισμών. 
Καί τοΰ Πύργου ουδέν σημεΐον 
διακρι.νεται, διότι έχουν κτισθή 
επ’ αύτοϋ τό Λουϊζίδειον Άρ- 
ρεναγωγεϊον καί οίκίαι, τών ο
ποίων τό υλικόν έλήφθη έξ αύ
τοϋ. Επί τοΰ Πύργου σώζονται 
ερείπια ναΐσκων, παρά τό Πορ- 
τιν δε ερείπια τοΰ επισκοπικού 
κτιρίου, ναΐσκος Ιπ* δνόματι τοϋ
Αη Θαρανοΰ και έναντι, αύτών 

σαρκοφάγος μέ επιγραφήν Λυ
κίαν καί ελληνικήν. Περί τά 
τείχη, εις τά κράσπεδα τοΰ λό
φου σώζονται παλαιαί οίκοδο- 
μαι, καθώς καί βΐς τόν Πύργον 
λοφίσκου δπου δ ναός τών Εί 
σοδίων καί είς τήν θέσιν Κα- 
μαρα. άπό τής οποίας ήρχιζον 
αι κώμαι τοϋ δήμου Καρμυλησ- 
σοΰ. Διότι κατά τήν γνώμην μου 
ή Καρμυλησσός προχριστιανικώς 
ήτο άθροισμα κωμών α

νοικισμοί - πόλις Καρμυλησ- 
σου - συνοικισμός Λββησσέ- 
ων - άσχολίαι κατοίκων - κα
ταστροφή.— Ή Καρμυλησσός 
άπφκίσθη νκο Πελασγών έκ 
Πελοπόννησου, περιτειχισάντων 
τήν άκρόπολιν μέ τείχη καί έ- 
πιδοθέντων είς τήν καλλιέργειαν 
τής κοιλάδας. Ούτοι ορμηθέν- 
τες έξ ’Άργους ήλθαν διά Λυ
κίας και ώκισαν τήν Μυτιλήνην 
μέ οικιστήν τόν Ξάνθον τον 
Τριόπου καί τήν περί τήν Τρφά 
8α Λυκίαν. Είναι ϊσω; τό μό
νον γραπτόν σημεΐον ποΰ δμι- 
λεΐ περί άποίκων Πελασγών ε’ις 
Λυκίαν, τό οποίον έπιβεβαιοΰσι 
τά τείχη τής πόλεως κατά τήν 
τεχνοτροπίαν τήν πελασγικήν 
καί αι καταλήξεις τών πόλεων 
σσος ι8ο; καί τό θέιια λυκ ®οΰ 
είναι πελασγικά. Οί Πελασγοί 
κατά τό σύστημά των κατώκουν 
είς κώμας, αΰξανομένας κατ’ Ικ- 
τασιν καί αριθμόν άναλόγως τής 
οικονομίας τοΰ εδάφους. Ουτοι 
ω: γεωργοί καί κτηνοτρόφοι έ
ζήτουν κυρίως πεδιάδα νά καλ
λιεργήσουν καί βουνάνά βοσκή
σουν τά ζφα. Ταϋτα έδωσεν ε’ις 
αύτοιΰς ή γή τής Καρμυλησσοϋ,. 
δπου 'ίδρυσαν τάς πρώτας αύ
τών κώμας, άρχομένας άπό τήν 
θέσιν Καμάρας καί λήγουσας 
είς τά Εύκολα έν σχήματι τόξου 
ελλειψοειδούς. "Οσο έπλήθυναν 
οϊ κάτοικοι, ηύξαναν καί αί κώ 
μ®, αί όποϊαι εκειντο δπου σή
μερον τά Τουρκοχώρια Πόφορα, 
’Αγά χωριό, Πελέγκι, Κμελεμι- 
θάρι, αί τοπωνυμίαι Κεράμιας, 
Εύκολων πρός δυσμάς καί ή θέ
σις Καμάρας μέ τάγύρω τής ά-

• κροπόλεως. “Ολαι «ί άνω κώ- 
i μαι προχριστιανικώς άπήρτιζον 
■ τήν πόλιν Καρμυλησσοϋ, ή ο

ποία συνεπληρώθη είς πόλιν συ
νεχή καί δδιάσπαστον κατά τους

ΤοΟ Μ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 

βυζανηνούς χρόνους μέ τήν αύ- 
ξησιν τοΰ πληθυσμού καί τήν '' 
έπέκτασίν της πρός τήν πεδιάδα.

Ή Καρμυλησσός καθώς α- 
πασα ή Λυκία είναι σεισμοπα
θής. Πληγεΐσα πολλάκις υπό 
σεισμών είδε τάς κώμας της κα- 
ταστρεφομένας καί τόν πληθυ- · 
σμόν της ήραιωμένον. 'Αλλά καί 
πάλιν άνέκυπτε διά τδ εύφορον 
τής κοιλάδος καί τό φιλόπονον 
τών κατοίκων της. Κατά τό 227 
π.Χ. διε φοβεροί σεισμοί κατέ
στρεψαν τήν Ρόδον, άνατρέψαν- 
τες τον Κολοσσόν της, τήν νή
σον Καί καί πολλάς τής Λυκίας 
πόλεις, έδοκιμάσθη καί ή Καρ
μυλησσός σκληρώς, καθώς έπί- 
οης τφ ο!5 μ. X. Κατά τήν πε
ρίοδον τών σεισμών, κατά τό 
299 π.Χ. δτε ό Λυσίμαχος κα
τέστρεψε τήν Λέβεδον, ίιποχρε- 
(όσας τους Λεβεδεϊς είς άειφυ- 
γίαν, καί κατά τό 686 μ.X. οτε. 
οί Κύπριοι διά τας αραβικός ε- 
πιδρομάς έζήτουν νέαν πατρίδα, 
έδέχθη κατά πάσαν πιθανότηί 
τα πρόσφυγας έκ Λεβέδου καί 
Λεμησσοΰ πρός πύκνωσιν τοϋ 
πληθυσμού της, κατοικήσαντας 
etg ιδιαίτερον συνοικισμόν (ής 
συνήθως γίνεται διά τους έπή- 
λυδας νά μή συγκατοικούν μέ 
τους ιθαγενείς Έδέχθη ή πό
λις των Καρμυλησσέων πρόσφυ- 
γας και άπό τήν Λυκιακήν πό
λιν Ίδεβησόν - Λεβησόν, οί ό- ~ .

Παναγιάς είς ίδιον συνοικισμόν, 
είς τδν όποιον έδωσαν τδ δνομα 
τής πατρίδος των Αεβησός - Λε- 
βήσι.

Οί Αεβησεΐς εΐργαζοντο ως 
έργάται ε’ις τά κτήματα τών 
Καρμτιλησσέων, κατορθώσαντες 
διά τής φιλεργίας και οικονο
μίας νά δημιουργήσουν βτις πλα
γιές τών πέριξ βουνοσειρών ά- 
γροικίας, δπου σώζονται αγρο
τικοί οίκίσκοι καί αποκαλύπτον
ται διά τών εκσκαφών γεωργικά 
Ιργαλεϊα, σκεύη, φουντάνες κ. 
δ* Οϊ Λεβησσεϊς άνθρωποι προ
οδευτικοί δέν άφήκαν δροπέδιον 
άκαλλιέργητον, δένδρα άνεμβο- 
λίαστα, μέρη ποτιστικά ανεκμε
τάλλευτα. Διά τοϋτο έχομεν πε
ρί τήν Καρμυλησσόν αγροικίας 
και αγροτικούς συνοικισμούς, 
ών οί κυριώτεροι ■ Καλάμια - 
Τουρούζ μοάρ, ΙΙελτζτέζι, Χω
ραφάκια, Καρατζόρανι κ.α.

Τούς ορεινούς συνοικισμούς 
έκτιζον διά λόγους προνοίας και 
ασφαλείας εν μέσφ δένδρων.ίνα 
μή γίνωνται ορατοί είς τούς πει,- 
ρατά;. "Οταν δέ συνέβαινεν ε
πιδρομή, κατέ(ρε·υγον είς κρυ- 

ιψώνας, τούς όποιους επί τούτφ 
παρεσκεύαζον, τούς οποίους και
αυτοί μόνον έγνώριζον.

Καί οί Καομυλησσεϊς ημιλ- 
λώντο πρός τούς επήλυδας. Πλήν 
τής γεωργίας ένήσκουν πολλά 
προσοδοφόρα έπαγγέλματα και 
αί γυναίκες των τήν οίκοτεχνί- 
αν. Έπίνειον είχον τήν γείτονα 
Τελμησσόν, είς τήν όποίαν άνή- 
κον πολιτικώς και δπου 8®ό- 
λουν τά προϊόντα τής εργασίας 
των. Τάς τέχνας μετήρχοντο είς 
τά άγροτικά χωρία τής υπαί
θρου, αρκετά καρπούμενοι, δ
που μετώπου ν, όταν ή στενό της 
τής πατρίδος των δέν έπήρκει

Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα
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■■-•Α ω. ω' '·ί>! ‘ΆΙ . το; ΊΑΘΕΙΑΣ

Τοϋ χ. Σάββα Πασχαλίδου

«"Αγι μοί Λευθέρη μου λιφτέ 
ρωσέ μου καί Εύκολα ηΐιχόλυ· 
νέ μου ναρθώ μέ τό μωρό μου 
ν’ ανάψω τό κηράκι σου». Οί 
ασθενείς καί ιδίως εξ έλονοσίας 
κατά τήν μετάβασίν των βίς Εύ
κολα κόπτουν τεμάχιον άπό τό 
φόρεμά των καί τδ δένουν εις 
τι κλωνάρι θάμνου μέ τήν Ιδέ
αν, δη δένουν χαΐ, τήν ορροί- 

Ιστεια καίούτω απαλλάσσονται 
αυτοί. Πολλάκις ή υποβολή ε 
χει τήν ευεργετικήν έπίδρασίν 
της μαζί μέ τό μυροβόλο αέρι 
καί άλλα ψυχολογικά αίτια.

Τά Εύκολα ώς τοποθεσίαε’ιναι 
αξιόλογος, Ικανοποιούσα πάντα 
φυσιολάτρην και τοΰ ωραίου 
θαυμαστήν. Ή κατάβασίς του 
άπό μικρά πλαγιά είναι ριψο
κίνδυνος. ΕΙς τό μέσον τής πλα
γιάς είναι μικρόν ίσωμα γή;, δ
που οίνάσχοι ώ; ξενώνες διά 
τούς προσ-κυτητάς, κήτος μέ δ 
λίγες συκιές, κλήματα, λουλού
δια και πηγή μέ νερό δροσερό 
μικρά; σκληρότητας, σταλαγμΐ- 
ται, σταλακιΐται και κάτωθεν 
απλι,όνονται σχίσμα! απότομοι, 
αι; ας εισέρχονται μέ βόγγον τά 
άγρια κύματα, τοϋ Λυκίου πέ
λαγους. ’Αντίκρυ απλώνεται ή 
νήσος τοϋ Ήλιον, ή Ρόδος, τής 
οποίας τό μεγαλειώδες θέαμα, 
τό θεαματικόν ηλιοβασίλεμα μέ 
τά; Ιριδιχάς αποχρώσεις τών ά 
κτίνων καί τό στροβίλισμα τοΰ 
φαίάφορίζοντος φανοϋ τής νή
σου κινοΰν τήν έκστασιν καϊ 
Ba’vn.MXttH.ov τοΰ θεατοΰκ ΘΑ(Π 
κτίτων ΰπάρχεί βράχος’ κρηιινώ: 
δης, έ'χων είς τό γυμνόν στήθος 
του σπήλαιον. Ίό σπήλαιον τού
το καί πλβΐστα παρόμοιοι τής 
περιψερείας Καρμυλησσοΰ θά 
ήσαν προϊστορικώς τόποι λα
τρείας τών Πελασγών, δπου συ
νήθιζαν οΰτοι νά προσφέρουν 
τάς θυσίας, διότι ναού; ιδιαιτέ
ρους και ξόανα δέν εΐχον. 'Ο 
κρημνώδης ούτος βράχος τών 
Εύκολων, Πετραχός, ώς εκα
λείτο δ βράχος ένθα έλατρεΰε- 
το ό Κρόνος καί έλαξεύετο τό 
Ιερόν τον, ή προσωνυμία τών 
καλογήρων τής μονής,' τούς ο
ποίους προσεφώνουν μέ τήν προ
σωνυμίαν—δ Πατραχός καλό- 
γηρος—και ή θέσις ιοϋ σπη
λαίου τοϋ βράχου έναντι τής Ρό
δου, ένθα έωρτάζοντο τά Κρα
νία, άγουν ήμδς εΐς τήν γνώ
μην, δτι τό σπήλαιον επί βρά
χου ήτο εις προελληνικήν επο
χήν 'Ιερόν τοϋ Κρόνου τής πε
ρί αύτό Πελασγικής κώμης και 
δτι είς χριστιανικοί’; χρόνους 
φιλερημϊται μετέτρεψαν αυτό 
εΐς λαξευτόν έκκλησάκι, τήν δέ 
θέσιν εις μονύδριον ή σκήτην. 
Τό έκκλησάκι λελαξευμένον έπί 
βράχου ήτο επ’ δνόματι τών Τα
ξιαρχών και άνήρχετό τις ε’ις 
αύτό διά κλίμακος, ής αι βαθ
μίδες ελαξεύθηβαν έπί τής πέ
τρας μέ μεγάλην επιμέλειαν καί 
τέχνην.

Τό έκκλησάκι τών Εύκολων 
κατ’ έθος βυζαντινόν έλειτουρ- 
γεΐτο τάς Κυριακάττής Μ.Τεσ
σαρακοστής, καθ’ άς εκκλησιά- 
ζοντο πολλοί προσκυνητα'ι Λε
βησίου - Μάκρης. "Ηρχοντο, ώς 
φαίνεται, κατά τήν λαμπράν αυ
τήν έποχήν τοΰ έτους—τήν α- 
νοιξιν, δτι ή φύσις ένδύεται τήν 
έορτάσιμον στολήν και προβάλ
λει τήν μεθυστικήν εύμορφιά 
τησ, νά δοξάσουν τόν μεγάλον

(Συνέχεια έκ της 3ης σελίδας) 
νά τούς ζήοη Συνέβαινεν άκρι 
βώς δ.τι έπΐ τών ημερών μας διά 
το Αεβήβι, τοϋ οποίου δ πλη
θωρισμός ήνάγκαζε πολλούς τών 
κατοίκων νά ζητήσωσιν έξοδον 
είς άλλους τόπους.
. Οί Καρμυλησσεΐς, άφοϋ έζη- 
σαν τήν καλήν ζωήν τών εύτυ 
χών ήμερων τοϋ Βυζαντίου, έ- 
δοκίμασάν με τήν πίκραν ζωήν 
τής σκλαβιάς τήν λύσσαν τής 
καταστροφής άπό τά άγρια νο 
μαδικά στίφη τών Σελτζούκων 
Τούρκων. Τό πλεϊστον των κα
τοίκων έσφάγη καί τά δοτά τών 
σφαγιασθέντων ανασύρει τό ΰ 
νίον τοΰ αρότρου, δταν οί λε- 
βησιανοί οργώνουν τά αμπέλια 
των κάθε χρονιά. Δεν τελειώνει 
ή ανακομιδή διότι^ μεγά
λη καί άφαντάστου έχτάσεαις 
καί άγριότητος ΰπήοξεν ή σφα 
γή ! Αί περιουσίαι, πού μέ τό
σους μόχθους έπί σειράν ετών 
Ιδημιούργουν, εύρεθησαν είς 
τήν διάθεβιν τών κιχτακτητών. 
Μερικοί δμως και δή οι πλού
σιοι και κτηματίαι, διά να πε
ρισώσουν εαυτούς, τα αξιώ
ματα και τά αγαθά των, έξωμο· 
σαν καί παρέμειναν εΐς τι'ι κώ- 
μας τής Καρμυλησσοΰ, πού προ· 
ανεφέραμεν. “Οσοι περιεσώθη- 
σαν ανοχή τών καταχτητών ή- 
πεσύρθησαν είς τόν συνοικισμόν 
Λεβήσι, δπου κατώκησαν εργα
ζόμενοι είς τά’κτήματα τών Α
γάδων Τούρκων. Ουτοι ήρχισαν 

- «ν'··.?«. -vex οι-ήίθ><τοώσ»„·ν ’(Ή.- 
περιουσίαν, ένασκοδντες τάς τέ
χνης εΐς τά τουρκοχώρια τής ΰ 
«αίθρου. Ονιαις εζηβαν προα- 
γόμενοι είς τάς τέχνας καί τά 
γράμματα μέχρι τών χρόνων τής 
έκτοπίσεώς των άπό τήν γην 
των πατέρων των. Ή Ικτόπι 
σις ΰπήρξεν ή κατακλείς τών 
θηριωδιών τών Τούρκων καί ή 
σεμνότυφος δικαιοσύνη τών εμ
πόρων τής Ευρώπης, οί όποιοι 
πωλοΰν καί σφάζουν τούς άν- 
θρσόπους ως κτήνη διά τά συμφέ- 
ροντά των. "Οσα άνωτέρω έξέ- 
θηκα στηρ ζονται έπί παραδό
σεων, αι όποϊαι δέν είναι καί 
τόσον αύθεντικαί, έχουν δμως 
δόσιν «Χημείας.

γ) *Η Θέσις Εύκολα καΐή πα- 
νήγυρις τήν γ' ήμέραν τοΰ 
Πάσχα είς τά Χωραφάκια 
των.-—ΕΙς τό δυτικόν μέρος τής 
πόλεως Καρμυλησσοΰ έκειτο ή 
«προτελευταία κώμη αυτής, ή 
κατ’ ευφημισμόν Εύκολα κα 
λουμένη. Τά Εύκολα ήπλώνοντο 
είς μικράν πεδιάδα—πευκόφυ
το» σήμερον — άρχομένην από 
τοϋ σημείου δπου τά χωραφά
κια καί λήγουσαν εΐς άπορρώ- 
γας, δπου ή μονή τών Εύκολων. 
“Από τά Χωραφάκια ξυλιύον- 
ται και άνθρακεύονται οί κά
τοικοι Λεβησίου καί τοϋ γειτο
νικού Τουρκοχωρίου Κελεμιθά- 
ρι. Κατά τήν εκσκαφήν τής πε- 
διάδος εΐς μέγα βάθος καί έκ- 
τασιν αποκαλύπτονται ερείπια 
αγροτικών οικιών, σκεύη καί 
άλλα γεωργικά σημεία. Πλη
σίον τής μονής πρός τό ΝΑ μέ
ρος αυτής άπεκαλύφθησαν ερεί
πια χριστιανικού ναοϋ και ή εΐ- 
κών τής Θεοτόκου άρίστης τέ
χνης. Πρό τής καθόδου εις τήν 
μονήν υπάρχει τό ναΐδριον τοΰ 
άγ. Ελευθερίου, είς τό όποιον 
αί έπισκεπτόμεναι επίτοκοι άνά- 
πτουν κεράκι μέ τήν έπίκλησιν. 

ζωγράφον καί δημιουργόν καί 
ν’ απολαύσουν μιας ήμέρας εύ 
χάριστον ζωήν, διασκεδάζοντες 
τήν ανίαν τής μονοτόνου ζωής 
των. Άφοϋ ώς Χριστιανοί ικα
νοποιούν τήν πνευματικότητα 
τής ψυχής των μέ τήν παρακο
λούθησή τής θείας λειτουργίας 
καί τήνέπισκόπησιν παντός, έλ- 
κύοντος τήν περιέργειαν καί προ
σοχήν, ετρέποντο κατόπιν πρός 
ικανοποίησιν τών απαιτήσεων 
τής ζωής καί άπόλαυσιν τών 
θελγήτρων της. Μετά τήν θείαν 
λειτουργίαν ήστιώντο κατά συγ
γενικός, γειτονικός καί φιλικάς 
δμάδαςΒ διεσκέδαζαν έν δβμασι 
καί χοροϊς ανευ παροινιών καί 
παρεκτροπών,σεβόμ ενοι εαυτούς 
καί άλλήλους. Έδρόσιζον τήν 
δίψαν των είς διυλισμένον εΰ· 
γευστον νερό, πίπτον διά στα- 
λακτιτών είς δεξαμενήν, πέριξ 
τής οποίας έσχηματίζοντο στα- 
λαγμΐται. Μετά τήν πνευματι
κήν καί οικογενειακήν έστίασιν 
ετρέποντο εις επεξεργασίαν καϊ 
άπόλαυσιν τής μητρός φύοεως, 
ανεξάντλητου εις ζωηράς ώραί 
ας εικόνας, καί των παρακειμέ
νων ωραίων τοπίβιν δπου τά έ- 
ρείπια τών εκκλησιών Παναγί
ας καί άγ. Γεωργίου. ΙΙερΐ τό 
δειλινόν έπέστρεφον πεζή εΐς 
τήν πόλιν Λεβησίου καταμαγευ- 
μένοι από τήν διαδρομήν, τήν 
προσευχήν καί τήν διασκέδασιν 
τής Κυριακής, ϊνα τήν έπομένην 
πλήρεις χαρδς, εϋαρέστων συ
ναισθημάτων καί εύοωστ.ίας οι-
(ά! . ·> Ήπιοι, ι- υ 

διά νά τό επισκεφθώσι και ηά 
λιν.

Τήν Τρίτην ήιιέραν τοΰ Πά
σχα εγίνειιο μεγάλη πανηγύρι; 
εις τά Εύκολα. Άπό πρωίας 
μετέβαινον έφιπποι καί πανοι- 
κοί οί προσκυνητα'ι έκ Λεβη 
σίου, Μάκρης, προηγουμένων 
κατά ζεύγη τυμπανιστοΰ καί 
αύλητοΰ. Έστάθμευον εις τα 
Χωραφάκια, τόπος τής πανηγύ- 
ρεως, οπού έστηναν τάς σκηνάς 
των καί ήτοίμαζον Ή τής εορ
τής, Μετά τό πρόγευμα έπεσκέ- 
πτοντο οί περισσότεροι τήν μο
νήν τών Εύκολων, έπροσκύνουν, 
έπινον τό άγίασμα, έδροσίζοντο 
μέ τήν μυροβόλον ατμόσφαιραν 
τής διαδρομής, τήν θαλασσίπν 
αύραν καί τδ πανόραμα πού ή 
πλώνετο πρό τών δφθαλμώντων 
καί μετά τό τονωτικόν αύτό τής 
ψυχής καί τοΰ σώματος λου- 
τρόν έπέστρεφον είς τά Χωραφά
κια. Έκεΐ διεσκέδαζον καθ’ δ- 
λην τήν ημέραν έν οικογενεια
κή) καί φιιλικφ κύκλφ μέ τρα
γούδια επιχώρια καί χορούς.’Ε
πιστέγασμα τής πανηγύρεωςήτο 
κοινός χορός τών έορταστών, δ 
κύκλιος χορός (σούστα), οπότε 
ιό γλέντι έφθανεν εις τό ζενίθ 
καί τά άσματα αντιλαλούσαν 
εΐς τις γύρο» λαγκαδιές Παλαιό- 
τερον διεξήγοντο καί αγωγές ιπ
πασίας, δρόμου, άκονιίου, πά
λη;. Ή πανήγυρις έγίνετο πρό 
τής ελληνικής έπαναστάσεωςκαί 
ώς οί γεροντότεροι έλεγον εΐς 
τούς απογόνους έτελεϊτο καί είς 
παλαιοτέρους χρόνους μέχρι τών 
βυζαντινών αναγόμενους.Πράγ
ματι δέ είχε τήν δψιν βυζαντι
νών πανηγύρεων, διότι αί ιππο- 
δρομίαι καί τά Αγωνίσματα πού 
συνώδευον τήν πανήγυρι ν, ήσαν 
έθιμα καί τά μόνα μέσα δια- 
σκεδάσεως καί ψυχαγωγίας τών

Ή «Μάκρη» μετά 
άνακοινοΐ δτι ούδεμία 
έσημειώΘη είς τάς περί ένώσεως 
προσπαθείας.

Παρά τήν έκδηλωθεϊσαν κα
λήν θέλησιν καί τάς θυσίας 
εις τάς οποίας προέβη τό Διοι 
κητίκδν μας Συμβούλιον έιτί σκο
πώ τακτοποιήσεως αυτής τής 
έκκρεμότητος; έν τούτοις αί τε- 
λευταΐαι ένδείξεις πείθουν δτι 
αδται υπήρξαν μάταια!. *Ως φαί
νεται. αί καλαι αΰταί διαθέσεις 
έξελήφθησαν ώς αδυναμία υπό 
άδιαλλάκτων μελών τοϋ «Γλαύ 
κου». Τοΰτο φαίνεται καί άπό 
τό δημοσιευθέν εΐς τήν «Φωνήν 
τοϋ Λιβισίου καί τής Μάκρης» 
χρονογράιρημαοπου δ συγγραφεύς 
σαφώς εκθέτει τήν άντίληψίν του 
αύτήν ή όποια αντανακλά κατά 
κάποιον τρόπον και τάς αντιλή
ψεις τών άλλων. Άλλά καί ή έ-

λύπης της | πακολουθήσασα Ινεργεια τοΰ 
πρόοδος «Γλαύκου.» νά όργοώση μόνος 

χορόν έν Άβήναις τόν όποιον έν 
τούτοις είχε συμφωνηθή να δώ
σουν οί δύο Σύλλογοι άπό κοι-

πρόοδος

νοΰ έπεβεβαίωσε τήν απροθυμίαν 
τής δκκκήσεως τοϋ «Γλαύκου» 
νά προχωρήση εις περαιτέρω συ- 
νέχισιν τής συμφιλιωτικής προ- 
σπαθείας.

Κατόπιν τών ανωτέρω κο.ΐ πολ
λών άλλων τά όποια δέν κρίνο- 
μεν σκόπιμου πρός το παρόν νά 
έκθέσωμεν τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου τοΰ Συλλόγου μας ώι 
πληροφορούμεθα καταλήγει μετά 
λύπης είς τήν άπόφασιν νά εγ
κατάλειψη πρός τό παρόν κάθί 
προσπάθειαν μέχρις άποδείξεω; 
—έμπράκτως — καλής διαθέσεω; 
έκ μέρους τιδν μελών τής διοι- 
κήσεως τοΰ «Γλαύκου».

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
Συνέχεια fa τή» Άε σ·Μδος 

νά μήν τήν είσαγάγη είς τό Συμ
βουλών του πρδς λήψιν άποφά- 
σεως, οχι μόνον νά μήν πληρο- 
φορή τδ Συμβούλιον μέ εκπρό
σωπον τοϋ οποίου συνεφώνησε 
τί άπέγινε ή συμφωνία των, άλ- 
λα νά υπογραφή άλλο μανιφέστου 
τελείως αντίθετον μέ εκείνα τά 
όποια έπί ένα ολόκληρο βράδυ 
'ίδρωσαν νά συμφωνήσουν καί τά 
όποια πανηγυρικές υπέγραψαν; 
"Ελλειψις καλής διαθέσεως 

'Όταν ένα Διοικητικόν Συμ
βούλιον είς τήν πρώτην πρόσκλη- 
(ζηο ιβςά&Α Γώργην πηγαίνέι' συσ- 
σωμον, στοιχειώδης ευπρέπεια 
Ιπιβάλλει νά γίνη κάποια άντα- 
πόδοσις τής καλής αυτής καί ευ
γενική; πράξεως συμφιλιώσεως. 
Πλήν βμως αντί άλλης άπαντή- 
σεως έγένετο τό εξής: Τηλεφώ
νημα ένός εκπροσώπου τοΰ ένός 
Συλλόγου πρός τόν εκπρόσωπον 
τοϋ άλλου, «Θά κάμετε φέτος 
χορόν;» «Βεβαίως θά κάμωμεν». 
«θέλετε νά τόν κάμωμε μαζύ;» 
«Θά μας ευχαρίστηση ιδιαιτέ
ρως»— «ΕϊμεΟα σύμφο»νοι», θά 
σάς ειδοποιήσω». Καί δταν βέ
βαιοι πλέον οί τοϋ Διοικ. Συμ
βουλίου τοϋ άδελφοΰ Συλλόγου 
δτι ό χορό; 0ά είναι κοινός (όρι
σαν τριμελή ’Επιτροπήν διά νά 
μετάσχη τής Κοινής ’Οργανωτι
κής ’Επιτροπής, άλλά παρ’ αύτά

Βυζαντινών, Διετηρήθη τό ελ
ληνικόν αρχαιοπρεπές ethtiov 
τών άγιόνιον κατά τήν πανήγυ 
ριν τών Εύκολων μέχρι τοΰ 
188ι.ι, δπόΐΕ ήρχισε νά ώιφυλί 
ζεται καί νά σβήτχ], τεριορισθεί- 
σης τής πανηγύρεως εΐς τό προσ 
κύνημα, κατασκήνωσιν, φαγο 
πότι μέ χορούς καί είς τυμπανο
κρουσίας κατά τήν έπι,ιπροφήν 
τών πανηγυριστών εΐς τήν πό 
λιν. Τούς πανηγυριστής έκαμά- 
ρωνεν έπιστρέφοιτα; ή υπόλοι
πος πόλις, έν καψενείοις ύπαι- 
θρίοις πίνουσα καί διασκεδάζου- 
σα, οπότε ήνωμένοι εΐς μίαν πό
λιν φιλεόριων περιήρχοντο τά 
φιλικά και συγγενικά σπήτια, 
συνεχίζοντες τήν διασκέδασιν μέ
χρι πρωίας. Ή πανήγυρις τών 
Εύκολων δέν ήτο στενώς τοπι
κή, άλλά Λυκιακή, είς τήν ο
ποίαν ηρχοντο εξ άλλων γειτο 
νικών πόλεων νέοι μέ τας Αδελ
φός των, διά νά απολαύσουν 
τής ευφροσύνου πανηγύρεωςκαί 
τών αγώνων.

(Συνεχίζεται)

έβλεπαν νά παρέρχωνται αί ήμέ- 
ραι χωρίς νά γίνεται τίποτα,τότε 
έτηλεφώνησαν εΐς τόν κύριον αυ
τόν διά νά πληροφορηθοjv τί 
συμβαίνει και έλαβον τήν άπάν- 
τησιν «θά τον κάμωμε μόνοι 
μας», «Μά γιατί;» «ΔΓ ένα έκα- 
τομμύριον λόγους». ’Εκείνο τό 
όποιον μπορούμε νά ουμπερά- 
νωμε άπό ολα αύτά είναι ότι 
κατά παράδοξον καί περίεργον 
τρόπον έκεΐνοι οί όποιοι δήθεν 
σχίζουν τα Ιμάτιά των δια τήν 
ένωσιν είναι αυτοί αί οποίοι κα
τά βάθος δέν τήν θέλουν και μα

, ταίωνουν τεροσττάθείίχ'.ω ’ .4 Λ
λύψωμεν όνομαστικώς καί νά 4- 
παγγείλωμεν ενώπιον τής κοινής 
γνώμης τών συμπατριωτών μα; 
συγκεκριμένος κατηγορίας. ’Ο
λίγη υπομονή διά τό έπόμ,ενον

Μ ΙΚΡΗΝΟΪ
«imliiijiiilP 

(Συνέχεια εΐς τήν 2αν ΣΉ.) 
ρήσε καί τούς συνέστησε άλλοτ 
νά μή τό έπαναλάβουν.

Τρίτον αί άγιαι ήμέραι το 
Πάσχα καί ιδίως αί άκολουθίο 
τής Μεγάλης 'Εβδομάδοι ετε 
λσϋντο μέ μεγάλην εύλάβει,αν κα 
κατάνυξιν, Εΐς τούς νυμφίους ε 
ψαλλα και έγβ) μαζύ ιώ τού 
ψάλτας μετά μεγάλης εΰλνβεία 
χα ί, ευ χαριστήσεως.

Ή ακολουθία καί ή έξοδο 
τοΰ επιταφίου είναι μεγαλοπρε 
πής καί θαυμασία κα'ι ολοι, ( 
κάτοικοι μέ τάς λαμπάδας τω 
ήκολούάουν μέχρι τοΰ Διο.κηττ 
οίον, διτου ό Διοικητής Ήερίήΐί 
νε έμπροσθεν τής θύρα; τοϋ Δι 
οικητηρίου έχει δέ έγένε-ο δέη 
σις ύπέρ τοϋ Σουλτάνου. Τή 
παραμονήν τοΰ Πάσχα, περί τ 
μεσονύκτιον έσήμαινον αί κα 
μπάνες καί τότε ήρχιζεν ή Λει 
τουργία μέ δλους τούς ιερείς κο 
ψάλτας. Τήν μεσημβρίαν έγένε 
το ή ακολουθία τής αγάπης κι: 
ιό “Αγιον Εύαγγελιον άνεγιγνά 
σκέτο είς διαφόρους γλώσσας.

Καί όταν έτελείωνεν δλοι μα 
ζύ σύν γυναιξι καί τέκνοις κα 
δλοι οί νέοι μή τούς φίλους τω 
επήγαιναν εΐς τά περιβόλια, 8 
«ου 'fyjav τά καφενεία αηο κά 
τω άηό τις πορτοκαλιές ;ιαΙ λε 
μονιές καί έκεΐ έπίναμε ιτπύρο 
ούζο καί λεμονάδες καί το βρα 
δυ Ιπιστρέφαμεν στΔ σπίτ α μα 
μέ τά μεγάλης χαράς καί εΰχε 
ριστήσεω;,

ΑΝΤ.'ΠΑΠ ΑβΑΝΑΣΤΓ Τ 
Φαρμακοποιός
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'-HI ΕΝΩΣΕ ΩΣ
Τοΰ χ. ΠΑΥ ·»Η X JimAj ‘>·.’ λιΐ

Συλλόγου μας

Μέ τήν Άνάστασιν τοΰ Κύ · 
ρίου ημών Ίησοΰ Χριστού Εκα
τομμύρια πιστών τοϋ Χρίστου 
Εορτάζουν εις βλον τόν κόσμον 
τήν’χάρμδσυνδν’ήμέράν τοΰ Ά 
γίου Πάσχα καί δ ιερός ψαλμω-

Τοϋ τ. Προέδρου κ» 1 Ρ^φη

Μοϋ έδόθη ή εύκαιρία πρό 
τών έορτών τοϋ Αγίου Πά
σχα νά άπευθύνω διά τών στη
λών τής Εφημερίδας μας ΜΑ
ΚΡΗ Μάπυρον εύχήν πρός δ
λους τούς έν Άθήναις καί Πει- 
ραιεΐ πατριώτας μας διά τήν 
πραγματοποίησιν της περιπο- 
θήτου ΕΝΩΣΕΩΣ τών συλ
λόγων μας ΓΛΑΥΚΟΎ κπί 
ΤΕΛΜΗΣυΥ.

Τφ δντι είχον άκράδαντον 
τήν πεποίθησιν δτι μέ τήν έ- 
πικειμένην τότε Άνάστασιν 
τοϋ Κυρίου μας θά έπραγμα- 
τοποιήτο καί τό γλυκύ όνειρον 
τών ύγιώς σκεπτομένων πα
τριωτών μας διά της συμφι- 
λιώσεως. 1

Δυστυχώς δμως al προβλέ
ψεις μου έκεϊναι δέν έπηλη- 
θεύθησαν γεγονός, δπερ πλη- 

, ροϊ τάς ψυχάς μας πικρίας.
Τινέρ^ών πατριωτών μας, 6 ■■ 

ίότυχώς, ύποκύπτουν, 
δυστυχώς είς τήν μοίραν τής 
άνθρωπίνης φύσεως τήν 
ΠΛΑΝΗΝ. ·

‘Αστάθμητοι παράγοντες με · 
. σολαβοΰν καί πάλιν διά νά με

ταφέρουν τήν ΚΙΒΩΤΟΝ τής 
άγάπης μακράν τοΰ ύπηνέμου 
λιμένος διάνά κλυδωνίζεται 
έρμαιος έν μέσφ καταιγίδας 
είς άβυσσαλέον καί τρικυμιώ
δες πέλαγος.

ιαπίστωσις είναι αύτό- 
χρήμα άπαγοητευτική.

Είναι τή άληθείψ άκατανό
ητος ή περίπτωσις ένίων I- 
θυνόντον τοΰ άδελφοΰ ΓΛΑΥ-

ΚΟΥ, οί · όποιοι άντί τής λφ 
γεμένης ώς θά Εδει, συμπερι
φοράς των νά άμβλύνουν τάς 
άναφυείσας μεταξύ μας, δυ
στυχώς, διενέξεις —καί ίξη- 
γοϋμαι ήμεϊς οί τής ΤΕΛΜΗ- 
ΣΟΥ ούδέν μας χωρίζει μέ οί- 
ονδήποτε συμπατριώτην μας 
—γίνονται πρόξενοι τοϋ με- 
γαλυτέρου κακοΰ. Τούς κυ
ρίους αυτούς άφίνομεν νά 
τούς κρίνη ή Ιστορία τής Πα
τρίδος μας. '

πητοί μου συμπατριώται, 
πρό τής ήμαρτημένης ταύτης 
καταστάσεως, άλλά μή έπι 
τρεπομένης, νά συνεχίζεται, 
καθήκον δλων άνεξαιρέτως ή- 
μών Ιδιαίτατα δμως τών Ιθυ
νόντων τούς δύο Συλλόγους 
μας είναι νά άρθώμεν εις τό 
ΰψος τών εύγενών καί πολι
τισμένων άνθρώπων καί ίχον- 
τες πάντοτε πρό όφθαλμών 
τήν Λνά|ΜήβίίΟώ<θ4ραβτων 
μορφών των προγόνων μας, 
οί όποιοι ύπό τάς δυσμενέστα
τος συνθήκας τής διαβιώσεώς 
των είς τήν χαμένην Πατρίδα 
μας διά τής άγάπης καί τής 
συμπνοίας πού τούς διέκρινεν 
ηύτύχησαν νά μεγαλουργή
σουν είς δλους τούς κοινωνι
κούς των τομείς, νά άρθώμεν 
έπαναλαμβάνω είς τό ύψος 
τών περιστάσεων διά νά δίαν · 
θίση καί πάλιν ή αίγλη τών 
εύγενών των πράξεων.

ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΘΕΛΕΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗ ΑΣΕΒΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗΝ 
ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ.

δδς χαρμόσυνα :_ βροντοφωνεϊ __ _ 
«Άναστάσεως ημέρα καί λαμ- 
πρυνθώμεν τή πανηγύρει καί άλ- 
λήλους περιπτυξώμεθα». Καί μέ
σα άπό τά βάθη τής ψυχής μας 
Sc άναφωνήσωμεν τό «άληθώς 
Άνέστη». ί

Έπί τή εύκαιρίφ τοΰ Πάσχα 
βύχόμίβα sllj 0λου« mite βυμτ»®— 
λίτας μας «Χρόνια πολλά» καί 
συγχρόνως κάμνω Εκκλησιν είς 
τούς δύο συλλόγους μας νά ένω- 
θώσιν είς Ενα Σύλλογον, διότι έν 
τή «Ενώσει ή δύναμις», διά νά 
δυνηθώμεν νά κάμωμεν τήν Νέαν 
μας Πατρίδα, τήν Νέαν μας Μά
κρην, έφάμιλλον τής Παλαιάς 
Μάκρης, ή οποία κατεστράφη τε ■ 
λείως άπό τούς νέους σεισμούς 
οί όποιοι έγένοντο πρό ήμερων 
καί οΐ όποιοι Εγιναν αισθητοί 
καί εις τήν Ρόδον. Άκόμη καί 
αύτά τά Μούγλα κατεστράφησαν 
καί οΐ κάτοικοι μένουν είς σκη- 
νάς.

‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
«Τελμησσός»

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Φαρμακοποιός

Τοΰ κ. Άδαμ. Σκυφτοΰ
ΓΝΩΜΙΚΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μετά τό Κιουτσουκλί φθέσα

με στό Τεβελί Καραχισάρ καί 
στό Τιβενί Άτζί-μπαγιάμ. Έδώ 
ή προσφορά καί τό Ιδίωμα τών 
Τούρκων διαφέρει κατά πολύ τοϋ 
της περιοχής μας, τόσον πού ευ
χαριστιέται κανείς νά τούς άκούη 
καί πρό παντός τις γυναίκες.’ Εδώ 
οί κάτοικοι μάς έφιλοξένησαν δω
ρεάν καί μάς προσέφεραν τρόφι
μα χωρίς νά δεχθούν χρήματα. 
Αύτό ώς ήτο φυσικόν μάς Εκα
νε έντύπωσιν καί μάς ένεθάρρυνε 
έλπίζοντες δτι καί πΐό πέρα θά 
βρήσκομεν τήν Ιδίαν κατανόησιν, 
άλλά... Προχωροΰμεν διά τόΚου 
ζούλ-Άσσάρ. Έδώ εϊναι μιά κω- 
μόπολις μέ διαφορετικόν ρυθμόν, 
|ΐέ πολλά τζαμιά καί διδασκαλεί
ου τών Τούρκων είς τά όποια 
φοιτούν Χοτζάδες καί διδάσκα
λοι.

ΙΙ«ράλ«ψι: Στδ Κάρουντζα 
Χάνου όΈ.'Καποοράνής Λροτέί- 
νει στόν ποιητή μας Β. Ζαμπά-

κη γιά τόν Τσελίκη νά βγάλη 
Ενα τραγουδάκι καί Θά βάλη μι
σό κατσίκι;

«Έφύσισε κι* Ιΐ«ς βορριάς < 
πικρός φαρμακομένος ■
καί δ Τσβλίκης ήτανε1 
ατό χρέμι τυλιγμένος». '

Β. Καπουράνης : «Έχεις Ζαμ· 
πάκη άλλο μισό κατσίκι έάν βγά- 
λης καί γιά τόν Δημήτρην Κριε- 
ζήν άλλο Ενα». ·

«Τούν Δημήτρην τούν Κριεζήν 
τούν βγάλανε τραγούδια 
πούχειν μαντήλι στοών λαιμόν 
μέ κόκκινα λουλούδια».
Άφοϋ Ικανοποιήθηκε δ Καπου

ράνης άγόρασε τό ύποσχεθέν κα
τσίκι καί τδφάγαμε όλοι.

Βαδίζομεν πρός τό Τενισλί, ά
φοϋ πρό τοϋ Άτζί Παγιάμ Κι- 
ουντή άφήσαμεν τόν πρώτον νε
κρόν μας Γ. Τιρτζή. Σ’ αύτό τό 
χωριό πρωτοείδαμεν χιόνια, τά 
όποια μας ήταν άγνωστα.

(Συνεχίζεται)

Τοΰ κ. Αγγέλου Γ Τσακίρη

■"• Ή κάθα Ενας εϊνιν στοΰ σπί- 
τιν του βασιληας.
— Μή άν τά παίρνει πουταμός μή 
άν τά κατιβάζει.
— ΤΗταν ποδταν κί καρφίν κ’ Επ- 
πεσιν κί στοΰ νηρόν. ■ 
' Λαγός πιπέριν Ετριβγιν κακόν 
τοϋ κιφαλιοϋ του. '

Άποΰ μικρόν κι’ άπού λουλ- 
λόν μαθένεις τήν άλήθειαν.
/ Άλίς τουν πίχει τοϋ κιρόν 
|εί δέν τοΰν αρμενίζει.
X Κι’ Εχει τά ροϋχα στοΰ καρφί 
κί δέν τά καθαρίζει.
— Κουντά βρουντή μακρυά βρου- 
χή· ■

Όλίς τοϋν δέρνουν δικουχτώ 
κί δέν τοϋν δέρνει δ νοϋς του.

Νά μήν τδχει ή κούτρα σου 
νά καβιβάνει φτείρες.

ϊει βαλάνιν κί πιή νηρόν να 
δεις τοΰ χοίρου τοϋ καλόν. , '
- Νηστέβγ’ ή δούλους τοϋ θιοϋ

' Άπό των στηλών τών έκδι- 
δομένων δύο εφημερίδων, τής 
μίας' οργάνου.."τδδ Συλλόγου
«Τελμησός» και τής άλλης ορ
γάνου τοϋ Συλλόγου «Γλαύκος» 
παρήλασαν βιογραφίαι Επιστη
μονικών και μή μορφών τοϋ τό; 
«ου μας, αί δποΐαι σπουδαΐον 
διεδραμάτισαν ρόλον εις τε τά 
Εθνικά καί τά κοινοτικά ζητή
ματα τοϋ τόπου μας.

Καί ήμεϊς μέν οί παλαιότε- 
ροι οί όποιοι ηύτύχησαν νά 
γνωρίσουν τάς σεβασμίας ταυ· 
τας μορφάς καί νά θαυμάσουν 
τά Εργα καί τήν δρασιν των, 
αίσθανόμεθα υπερηφάνειαν διό ■ 
τι ΰπήρξαμεν απόγονοι τούτων. 
Οί νεώτεροι δμως οί οποίοι πα
ρακολουθούν απλώς τάς βιογρα
φίας έκ τών στηλών τών εφη
μερίδων, ήρχισαν διαπορούμε- 
νοι μέ τήν τακτικήν καί τήν 
δρασιν ήμών τών παλαιοτέρων 
απογόνων, καί άντί υπερηφά
νειας καταλαμβάνονται άπό ένα 
είδος άπογοητεύσεως, διότι άντί 
νά ϊδωσι συνεχιζόμενου τό ερ- 
γον εκείνων, βλέπουν καί πα
ρακολουθούν μετά λύπης τήν 
αδυναμίαν διά νά μή εΧπωμεν 
τήν ανικανότητα ήμών νά συμ- 
πτύξωμεν μίαν Ισχυράν ΕΝΩ- 
ΣΙΝ ύπό τήν οποίαν νά βυγ- 
κεντρωθώσι μαζύ μέ τά άψυχα 
κειμήλια τά όποια μας άφήκαν 
αί ίστορικαί ΕΚΕΙΝΑΙ μορφαί, 
και δλοι οί έκ Μάκρης καί Λει 
βησίου προερχόμενοι, επιστήμο
νες, έπαγγελματίαι, υπάλληλοι 
κλπ. οί οποίοι νά έπιδοθώσιν 
είς ένα Εργον εΰγενές καί καρ- 
ποφόρον, άπό τό όποιον πολλά 
νά διδαχθώσιν οί νεώτεροι καί 
περισσότερα νά Ιπιτελέσωσιν οί 
παλαιότεροι πρός όφελος τοϋ 
συνόλου.

Δέν εχει, νομίζομεν, άνάγκην 
ό νεότερος Μακρηνο—Αειβη- 
σιανός νά διαβάση πώς έμαλάσ- 
σοντο τά λαζαράκια στον τόπο 
μας προ 50 έτών ή πώς έτυλί- 
γοντο τά κατιμέρια.

"Εχει άνάγκην δ νεώτερος 
πνευματικής τροφής, τροφής ή 
οποία νά τόν Ενίσχυση τόν πνευ
ματικόν κόσμον, τροφής ή όποια 
νά τόν διδάξη δτι ή όδός ή ά
γουσα πρός τήν πρόοδον είναι 
ή φιλεργία, ή αγάπη πρός πάν
τα πλησίον, ή ακάματος προ
σπάθεια πρός κάθε τι που βελ
τιώνει τήν θέσιν του έν τή κοι
νωνία καί δτι αυτά δλα μάς τά 
έδίδαξαν οί πρόγονοί μας καί 
αυτά εϊμεθα υποχρεωμένοι ν’ 
άκολουθήσωμεν,πειθόμενοι τοϊς 
κείνων ρήμασι.

γιατί δέν Εχει νά φάει.
“Τοΰν καθρέφτην όπως τοϋν 

βλέπεις σύ βλέπει.
Άποΰ τήν γην δέν φαίνιτη μό

νου καρτιές μαραίνει.
Ξένους πόνους κόπανουν.
’Ορφανόν τρέφεις διψβολουν 

τρέφ,&φ
, 

Κουσταντί κουλουφαντί ποδνιν 
ή βράκα σου κουντί 

πιδιά σου κλέφτικα π’Εκλε-

Στά συμπεράσματα και τάς 
σκέψεις αήτάς ήχθην οημβρον. , 
άπό τήν παρακολούθησιν αερι
σμένων δημοσιευμάτων είς τάς 
Εφημερίδας, τά όποια καλόν θά 
είναι νά μή συνεχισθοϋν διότι, 
αποβαίνουν ε’ις βάρος τής δλό · 
τητος τών πατριωτών μας.

Τά αισθήματα, τόν πατριω
τισμόν καί τήν επιθυμίαν τής 
συμπτύξεώς μας είς ένα Σύλλο
γον, άμφοτέρων τών άρθρογρα- 
φούντων έγνωρίσαμεν καλώς καί 
επανειλημμένως μάς έδόθη ή ευ
καιρία νά τά έκτιμήσωμεν.

Διατί λοιπόν προσπαθούν νά 
καταστρέψουν διά τών δημο
σιευμάτων αυτών ενα έργον τό 
οποίον ήρχισαν αυτοί, οί ίδιοι 
μέ τάς καλλιτέρας προθέσεις, είς 
τάς οποίας τόσας έστήριξαν ελ
πίδας οι πατριώται μας ;

Μετά τήν έορτήν τής Β'. 14- 
ναστάσεως έορτήν τής ΑΓΑ
ΠΗΣ, ύπό τήν έπίδρασιν τής 
οποίας γράφονται αί γραμμαί 
αύταί, νοαίζομεν wl τό εΰχό
μεθα οτι εχομεν ύποχρέωσιν νά 
συνέλθωμεν έκ τής πλάνης δλοι, 
καί συνερχόμενοι vet κληθώμεν 
βΐς μία αίθουσαν είς τήν οποί αν 
μέ πλήρη έπίγνωσιν τών ευθυ
νών καί ύποχρεώσεών μας νά θέ- 
σωμεν τά θεμέλια καί τάς βάσεις 
έφ’ών θά στηριχθήπόέργον τής 
πραγματικής μεταξύ μας άγάπης 
καί δμονοίας, τό έργον διά το 
όποιον νά ύπερηφανεύονται αί 
έπερχόμεναι γενεαί μας, δπως 
ήμεϊς οί παλαιότεροι ευλαβικά 
άναφερόμεθα εις τό Εργον τών 
προγόνων μας, τών οποίων αί 
ψυχαί ασφαλώς παρακολουθούν 
τήν δρασιν μας καί άγωνιοΰν 
διά τά άποτελέσματά της.

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

Η Ια ί W. ΒΑΙΙΛΕΙΑ10Υ 
ΜΕΓΑΛΗ ΟΈΡΓΕΤΙΣ ΤΗΣ 
“ΕΣΤΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,,

Ή Γενική Συνέλευσις τοΰ Συλ
λόγου «Εστία Νέας Σμύρνης», 
έπί τή ευκαιρία τής Συνελεύσε- 
ώς της, δι’ έκλογάς τοϋ Διοικη
τικού αύτής Συμβουλίου, ώνόμα- 
σε τήν Εκλεκτήν συμπολίτιδά|μας 
καί Πρόεδρον τοΰ Φιλανθρωπι
κού τμήματος Κυρίων τοΰ Συλ
λόγου μας κυρίαν Εύαγγελίαν 
Βασιλειάδου, Μεγάλην Εύεργέτι- 
δα τής «Εστίας Νέας Σμύρνης», 
ώνόμασε Επίσης τήν Νυκτερινήν 
’Εμπορικήν αύτής Σχολήν Βασι- 
λειάδειον,Νυκτερινήν ’Εμπορικήν 
Σχολήν, ήθλοθέτησε δέ δύο Επα
θλα είς μνήμην τοϋ συζύγου τής 
δωρητρίας Νικολάου καί τοΰ υι
ού της άειμνήστου συγγραφέως 
Ντόλη Νίκβα, διότι έδώρησεν 
είς αύτήν δύο διαμερίσματα τής 
έν Άθήναις εύρισκομένης κατοι
κίας της είς μνήμην τοϋ συζύγου 
της Νικολάου καί τοϋ άειμνήστου 
υίοϋ της Αποστόλου Νίκβα ποι- 
ητοΰ καί συγγραφέως. .
χ Τήν δωρήτριαν συγχαίρομεν ■ 
θερμότατα.
J Αντώνιος Παπαθανασίου

-* Φαρμακοποιός
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Τούς δώσαντας άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν’ γάμου έκλεκτήν συμ- 

■ πολίτιδά μας δίδα Ρένα Μ. Πανη- 
γύρη καί έκλεκτόν Ιατρόν κ, Ίω
άννην Γιαννακόπουλον, συγχαί- 
ρομεν έγκαρδίως.

Ή οικογένεια Άδ. Σκ,υφτοΟ 
«Ή

ΟΙ . - γ .

"Ο κ. Νικόλαος Μ. Πανηγόρης 
(Τζηλάβης) και ή δ)ν1ς Παροόλα 

: Ν, Μττόνη έιέλεσαν τούς γάμους 
των έν Ρόδω. Τούς εύχόμεθα τόν 
βίον άνθόσπαρτον,

— Ό κ, Παράσχος Κ. Χρυσό- 
χοΐδης καί ή Β)ν1ς Μαίρη Δ. Χσ- 
τζηγαβριήλ έτέλεσαν τούς γάμους 
των έν Ρόδω, Τούς εΰχόμεθα κά
θε εύτυχίαν.
Βαπτίαεις

Τήν 25 Μαρτίου 1959 βΐς Νέαν 
Μάκρην έβαπτίσθη τό χαριτωμένο 
κοριτσάκι του φίλου και συνεργά
του μας κ. Μιχαήλ Καλλιντζή, ό- 
νομασθέν Δέσποινα. Είς τούς γο
νείς τοΰ εΰχόμεθα νά τούς ζήση- 
ΆντΙ στεφάνου

— Ό έκλεκτός έν Ρόδω συμπο
λίτης μας κ. ’Ιωάννης ΚρεμμυΒας 
μας άπέστειλε είς μνήμην καί άν· 
τί στεφάνου είς τήν σορόν τοΰ ά- 
ποβιώσανιος προσφιλοΟς του έξα- 
δέλφου Κυριάκου Έμμ. Κρεμμυ- 
δα ϊνα διατεθώσιν υπέρ φιλαν- 
θοωπικοϋ σκοποΟ τοΰ Συλλόγου 
Βρχ. 100.

θερμώς τόν εύχαριστοΟμεν.
’Αντί μνημοούνοσ

Ή οικογένεια τοΰ άποβιώσαν- 
τος έκλεκτοΰ,συμπολίτου μας Κυ
ριάκου Κρεμμυδα, μας άπέστειλε 

■ - δρχ. 500 άντΐ μνημοσύνου,είς μνή-
ποβιώσαντος συμπολίτου 

βμ®ς τήν> εύχαριστοΡμεν.
Νέοι έπιατήμον

Τόν έκλεκτόν γόνον τής οίκογε- 
vsacxq Γ1«ηα.?>ονΧ·η, νεαρόν Χριστό- κ' Τ"\«. η Q V ivesA

I έγγονδν τοΰ άειμνήστου ίατροΰ
| μας Χριστοδούλου, άριστεύοαντα
ί είς τάς πτυχιακός του έξβτάσεις

? τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπι
στημίου θεσσ)νίκης ή ΜΑΚΡΗ, 
συγχαίρει θερμότατα καί εύχεται 
είς αύτάν λαμπρόν σταδιοδρομίαν 
είς τήν ύπηρεσίαν τής θέμιδος.
Τιμητικόν άξϊωμα

Ό καθηγητής τής Φιλολογίας κ. 
Κων)τΐνος Μαυρέας, σύζυγος τής 
συμπολίτιδός μας Κας Μαρίκας 
Μαυρέα τό γένος Κυριάκου Σαρά
φη, έξελέγη Πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου Λειτουργών Μέσης Έκπαι- 
δεόσεως Πειραιώς.

Ή τιμητική αίϊτη έκλογή τοΰ έ- 
ξαιρέτου έπιστήμονος έκ μέρους 
τών συναδέλφων του είναι τρανή 
άπόδειξις τής έκτιμήσεως τήν ό
ποίαν οδτος χαίρει μεταξύ αύτών 
λόγω τών σπανίων έπιστημονικών 
καί ηθικών προσόντων μεθ’ δν κο
σμείται καί τής δραστηριότητός 
του είς τά κοινά τοΰ Συλλόγου 
των.

Ή ΜΑΚΡΗ εδχεται είς τόν κ, 
Μαυρέαν λαμπρόν έπιτυχίαν είς 
τά έκ τής νέας ταύτης θέσεώς του 
άπορρέοντα καθήκοντα.
Π&ν8ι·|

Τήν 31ην Μαρτίου 1959 άπεβίω- 
οεν έν 'Αθήναις ό έκλεκτός συμ
πολίτης μας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜ. 
ΚΡΕΜΥΔΑΣ έτών 80.

Τήν σύζυγόν του, τόν έκλεκτόν 
πατριώτην υιόν του Εισαγγελέα 
κ. Γεώργιον Κρεμυδδν καί τήν ό- 
δοντίατρον θυγατέρα του Καν Δέ- 

- σποινα Κρεμυδα - Ψύχα, θερμώς 
συλλυπούμεθα. '

*

—Άπέθανε καί έκηδβόθη ή συμ- 
πολΐτις μας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΑΑΖΑΡΙΔΟΥ 
έτών 95

■τής όποιας ol olol Άνδρέας καί 
Νίκος εΐχον άποβιώσει πρό καιροΟ. 
Τούς συγγενεΐςτης συλλυπούμεθα.

Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη δ συμ
πολίτης

ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ 
έτών 50 .

Τήν σύζυγόν του, τήν θυγατέρα 
του καί τούς λοιπούς συγγενείς 
του θερμώς συλλυπούμεθα.

/ I" _s< ΕΓ/ °

ΕΠΙΒΑΛΛΟ/ΛΕΝΗΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΧ
. - Ή , .. .. .... ....... .. , , X—

ΕΙς άπάντησιν τοΰ προηγουμέ
νου δημοσιεύματος τοϋ «Μακρη- 
νοϋ» εις τήν «Μάκρην» 3ιά τοϋ 
οποίου οδτος έκάλεί διά πολλο
στήν φοράν τούς έκπροσώπους 
τοϋ «Γλαύκου» νά έγκαταλεί- 
ψουν τήν επίμονον άρνησίν των 
διά νά έπιτευχθή ή δνωσις καί 
έδήλου δτι έάν τοϋτο δέν έπραγ- 
μαποποιείτο θά προέβαινε είς τήν 
άποκάλυψιν δλων έκείνων οί ο
ποίοι άντιδροϋν, ό κ. Α. Τζιζής 
έσπευσε είς το τελευταΐον φύλ
λον τής «Φωνής τοϋ Λιβισίου καί 
τής Μάκρης» ύπύ τόν τίτλον 
«Γιά νά βάλουμε τά πράγματα 
στήν θέσι τους—δφειλομένη άπάν- 
τησις» νά άρνηθή τήν άλήθειαν 
των καταγγελομένων και νά προ- 
βάλλη διαφόρους Ισχυρισμούς, 
τούς οποίους πιθανόν νά πιστεύη 
ώς αληθείς δυστυχώς δμως δέν έ
χουν άληθείας. Διά τον λόγον 
τούτον ό κ. Άντ. Πετρόγλου πα- 
ρεκάλεσε τόν συνεργάτην μας 
«Μακρηνύν» νά τοΰ παραχωρή- 
ση τήν θέσιν του θεωρών δτι έφ* 
δσον άναφέρεται δπο τοΰ κ. Τζι- 
ζή προσωπικώς έχει δικαίωμα 
προτεραιότητας νά άπαντήση, Ό 
«Μακρηνδς» παρεχώρησεν ευχα
ρίστως τήν θέσιν του και αναβάλ
λει τήν συνέχειαν των άρθρων 
του διά το επόμενον. Κατωτέρω 
δημοσιεΰομεν άπάντησιν τοϋ κ. 
Α. Πετρόγλου ύπύ τύπον έπιστο- 
λής πρός τόν κ. Τζιζήν :' : ■

Αγαπητέ μου κ. Τζιζή,
’ Λ.φοΰ txlcxv οι>τΜτ|αι.ν.

εχομεν ΰποχρέωοιν νά σας όώσωμε, 
μίαν άπάντησιν. *Αφοβ θελήσανε νά 
δμιλεϊιε έπωνύμββς δέν εχομεν καμ- 
μίαν άννίρρηοιν. Ή παρούσα έπι- 
στολή δημοσιεύεται διά τής «Μά
κρης» διόνι νομίζω δνι ιά θέμα τής 
ένώσεως τών δύο Συλλόγων δέν α
φορά μόνον ημάς τούς δύο, άλλά τό 
σύνολον τών πατριωτών και διά τοϋτο 
πρέπει νά καταστή εύρύιερον γνω
στή.

. Α'.

Έν πρώτοις οφείλω νά παρατη
ρήσω άγαπηίέ μου όιι αδικείτε τήν 
νοημοσύνην μας, δταν λέγετε δτι δή
θεν δέν ίχετε καμμίαν Ιδιότητα βίς 
τόν Σύλλογον «Γλαύκος». Σας υπεν
θυμίζω τί αποτελείτε διά τόν «Γλαύ
κον» καί τί βίαόβ βίς αΰτόν :

1) ΕΧσθε δ ιδιοκτήτης καί έκβό- 
της τής εφημερίδας «Φωνή τοΰ Λι- 
βισίου καί τής Μάκρης» άνευ τής 
όποιας ό «Γλαύκος» ούτε κάν θά 
ήτο γνωστός.

2) Έντάς τοΰ γραφβίου σας στε
γάζονται τά γραφεία τού Παραρ
τήματος Αθηνών (Σημειωτέον ότι. 
τό Κεντρικόν Κατάστημα βίς τήν έ
δραν τού Συλλόγου βΐς Πειραιά άπό 
έτών κατηργήθη) καί είς τό γρα- 
φείον σας έπίσης γίνονται βί 
συνεδριάσεις τού Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου.

8) Είναι γνωστόν δτι σβϊς έδιωρί- 
σατβ (ύπό τόν τύπον τής παρακλή- 
σεως νά δεχθούν να προσφέρουν τάς 
υπηρεσίας των βίς τόν Σύλλογον) τούς 
πατριώτας πού διοικούν τό Παράρ
τημα χβορίς ύά κάμετε ποτέ «λο
γάς. ,

4) ΣβΙς προαβπιχΛς άπευθύνεσθε 
βίς τούς συμπολίτας είτε διά τηλε 
φώνου είτε μεταβαίνετε είς τάς οί· 
κίας των διά νά τούς πείσετε νά 
έλθουν βίς τάς έκδηλώσβις τού Συλ
λόγου σας, -

6) Σείς δίδετε τάς κατευθύνσεις 
είς όλα τά μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου 
ίπΐ δλων τών άπασχολούντων τόν 
Σύλλογον θεμάτων καί δή έπι τοϋ 
θέματος τής βνοποιήσβως. Καί ιδού 
βία ' αδιαμφισβήτητον παράδειγμα :

Όταν ήλθε είς τό γραφείο μου ό

’Υπεύθυνος Τυπογραφείου 
Κ. Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΥ

Άκαδήμου 13—Άθήναι 
Τηλ. 524-577

Πρόεδρος τού παρ)τος «Γλαύκου» κ. 
Κ. Κοφτερόςδιά νά συζηττ'ισωμεν τήν 
ενωσιν τών Συλλόγων καί κατβλήξα- 
μβ βίς μίαν συμφωνίαν, σάς έπήρε 
αμέσως είς τό τηλέφωνον διά νά σας 
ζητήση τήν έγκρισιν, 8πβιδή δέ α
πουσιάζατε άπό τόχιπίτι σας μού έ- 
δήλωοε δτι θά περνούσε πρωί-πρωΐ 
νά σάς φέρη τόν ΰπογραφέντα συμ
βιβασμόν, ούδόλως δέ άπέκρυπτβ τό 
πασίδηλον γεγονός, ότι άπό σας έ- 
ξηρτατο ή έγκρισις ή δχι. Τοϋτο άλ
λωστε είναι γνωστόν είς δλους τούς 
πατριώτας, Διατί λοιπόν θέλετε νά 
άποκρύπτετε τήν αλήθειαν . ή όποία 
είναι μία καί λέγει δτι σείς βίσθε δ 
Ιδρυτής, ό διοικητής καί ή οΐισιαστι- 
κός παντοκράτωρ τού Συλλόγου 
«Γλαύκος» ; Διά ποιον λόγον φοβεΐ- 
σθε νά τό ομολογήσετε.; Αυτό άπο- 
τελεί τό πρώτον μας έρώτημα.

Β'.
Όμιλεΐτεπερί «διασπάσεως» προ- 

ξενηθείσης ex μέρους μου βι,ά τής 
(δρύσεως τοΰ Συλλόγου «Τελμησσός» 
έν Άθήναις, ενώ δήθβν υπήρχε πλή
ρης ένατης τών πατριωτών ύπό τόν 
έδρεύοντα βίς Δραπετσώνα Πειραιώς 
Σύλλογόν σας «Γλαύκος». Ούδέν 
τούτου άναληθέστερον.

Είναι βίς δλους γνωστόν τί άνα- 
στάτωσιν προεκάλεσεν ή ϊδρυσις τοϋ 
«Γλαύκου» καί τί σάλον έβημιούρ- 
γησε μεταξύ τών πατριωτών μας. 
Είναι έπίοης γνωστόν όΐι είς τόν 
Σύλλογον «Γλαύκο;» ούχί μόνον ί· 
νότης δέν υπήρχε, άλλά απεναντίας 
βγένοντο χάθβ λίγο επεισόδια καί 
διαπληκτισμοί καί είχον δημιουρ
γήσει δύο παρατάξεις πατριωτών, 

I αί διενέξβις τών όποίων έφθασαν μέ
χρι τών δικαστηρίων.

Πώς λοιπόν μάς κατηγορείτε ότι 
διεσπάσαμε τήν ίνότητα τοΰ άλλη- 
λοσπαρασσομένου καί τελικώς άπο- 
νεκρωθέντος Συλλόγου «Γλαύκος» ;

Ή λίξις διάακαβις, τήν όποιαν 
σβς αρέσει νά αναφέρετε συνεχώς, ·5<«1 SvvQittv : «) έάν ό 
«Γλαύκος» είχε ένότητα καί σύμ
πνοιαν ένώ δέν είχε, β) έάν ήτο ζων
τανός οργανισμός ένώ δυστυχώς ήτο 
ούσιαστικώς νεκρός καί άνεστήθη 
μόνον, δταν είδε τά επιτεύγματα τά 
δικά μας, γ) έάν ό «Γλαύκος» είχε 
τήν έδρμν του βΐς ’Αθήνας ένώ οϋ- 
τος είχε έδραν τόν Πειραιά, δ) έάν 
ήτο· σύλλογος τών απανταχού Μα
κρηνών καί Αιβησιανών καί ούχί μό
νον τών έν Άθήναις καί έν Πει- 
ραιεϊ τοιούτων καί β) έάν είχε τάς 
Ιδίας Καταστατικός άρχάς.

Όπως δμως είναι φανερόν διά 
πρώτην φοράν άπό τής έγκαταστά- 
σεώς μας έν Έλλάδι Ιδρύθη σύλλο
γος πατριωτών δπως ό Σύλλογός μας 
«Τελμησσός» καί διά πρώτην φοράν 
σύλλογος έσκόρπισε τόσο μεγάλην 
χαράν τόσον έν Έλλάδι δσον καί έν 
τφ έξωτερικφ διά τής ένώσεως τών 
απανταχού τής γής συμπολιτών.

Είναι λοιπόν περίεργος ή άξίωαίς 
σας νά μένωμεν πάση θυσία είς τόν 
άπονεκρωθέντα σύλλογον «Γλαύκος» 
ίπβιδή έτυχε τόν Σύλλογον τούτον 
νά φτιάξετε έσείς. Αύτό είναι τελείως 
εγωιστικόν. Τό έάν έκάμαμε καλά ή 
όχι πού Ιδρύσαμε τήν «Τελμησσόν» 
βίς Αθήνας καί ενώσαμε τούς απαν
ταχού τής γής πατριώτας διά τής 
«Μάκρης» μόνον βίς τήν κρίσιν τών 
πατριωτών τό άφήνομεν, ούχί βίς 
τήν ίδικήν σας, διότι σείς ένβομΰ- 
χως μέν μάς θαυμάζετε δι* αύτδ 
(μήν ξεχνάτε δτι μάς τό είπατε) πλήν 
δμως δημοσίως ούδέποτβ θά τό ανα
γνωρίσετε.

’Αλλά πρός τί νά συζητοϋμεν έπι 
τοΰ θέματος, δταν σείς δ ϊβιος άνε- 
γνωρίσατε ότι καί ή έδρα τοΰ Συλ
λόγου πρέπει νά είναι βΐς Αθήνας 
καί δα ·»ό Καταστατικόν τοϋ Συλ
λόγου μας είναι πληρέστερον ; Διό · 
τι και σείς μεταφέρατε τήν έδραν 
τοΰ Συλλόγου «Γλαύκος» βΐς ’Αθή
νας ΰπί» τόν τύπον παραρτήματος καί 
βίναι γνωστόν ότι σύλλογος «Γλαύ
κος» ούσιαστικώς δρών αύτήν τήν 
στιγμήν δέν ύπάρχβι, εις Πειοαιά, 
μόνον βΐς Αθήνας υπάρχει. Διατί 
λοιπόν φύγατε άπό τήν έδραν σας 
ί«αΙ ήλθατε είς Αθήνας κ. Τζιζή;

’Εμείς δέν έκάμαμε διάσπασιν, 
σβίς είσθε έκείνοι οί. όποιοι έκάμα- 
τβ τήν διάσπασιν. ’Εμείς δέν ήλθα
με βΐς Πειραιά διά νά σάς κάμωμε 
άντίπραξιν, σείς ήλθετβ βΐς ’Αθή
νας 8ιά νά άντιπράξετε σέ μάς. 
’Εμείς διεκηρύξαμε άπό τής πρώ
της στιγμής οτι θέλομε τήν συνερ

γασίαν σας, καί οας έκαλέσαμε δι’ 
αύτήν. Σείς δμως διά σωρείας ένερ- 
γβιών έδημιουργήσατε εχθρικήν κα- 
τάστασιν. Έγινε λοιπόν άπό σάς ή 
«διάσπαόις», κ. Τζιζή. Καί Ιδούτό 
δεύτερον έρώτημα ; Διατί ήλθατε είς 
Αθήνας νά δημιουργήσετε δεύτερον 
Σύλλογον ύπάρχοντος τοϋ ίδικοϋ μας 
καί τόσον έπαινετώς δρώντος; Τίί- 
πιδιώκετβ; Τήν Svwaiv ή τήν διάλυ 
οιν μας; Διατί ύπαρχούσης μιας β· 
φημερίδος καί τόσον ζηλευτά tx- 
πΛηρούσης τόν προορισμόν της έξβ- 
δώσατε καί έτέραν έν γνώσει τοΰ 
δτι οί συμπατριώται μας είναι τε
λείως αδύνατον νά συντηρήσουν βύο 
έφημερίδας; Τί έπεδιώκατβ μέ αύτά; 
καλόν ή κακόν διά τούς πατριώτας; 
ενωσιν ή διάλυσιν;
' ' ' Γ'.

Αναφέρετε έν προαιμίφ ότι δέν 
μπορείτε νά εξηγήσετε έν σχέσει μβ 
εμέ, διατί ένώ ήμουν μέλος τοϋ 
«Γλαύκου» βίς τόν Πειραιά καί μά 
λίστα καί μέλος τοΰ Δ.Σ. αύτοϋ καί 
άπέρριψα πρόταοιν νά έκλεγώ am· 
πρόεδρος αύτοϋ, έφυγα άπό τόν 
«Γλαύκον» καί έγινα Ιδρυτικόν μέ
λος τοϋ Συλλόγου «Τελμησσός». Έπι 
τοΰ σημείου τούτου απαντώ ότι εί
ναι elg δλους γνωστόν δτι ποτέ δέν 

ί άπέβλεψα βΐς αξιώματα καί κίνη- 
τρον τών ένεργειών μου δέν υπήρξε 
κανενός είδους προσωπική φιλοδοξία. 
Άπόδειξις ότι είς τόν Σύλλογόν μας 
διατηρώ τήν θέσιν τοϋ γραμματέως 
καίτοΰτο μόνον έπειδή αντιλαμβά
νομαι ότι δύναμαι νά προσφέρω είς 
τήν θέσιν αύτήν τάς υπηρεσίας μου, 
άλλως δέν θά έδβχόμ,ην ούτε αύτήν. 
Επαναλαμβάνω δβ δτι ή ίδρυσις τού 
Συλλόγου «Τελμησσός» δεν βΐχβ εχ
θρικήν αιχμήν κατά τοΰ «Γλαύκου» 
καί άπόβειξις τούτου είναι ότι ού- 
δβΐς έκ τών έγγβγραμμένων βίς τόν 
«Γλαύκον» μελών μας, διεγράφη 
αύτοϋ. Διευκρινίζω έπίσης διά μίαν 
ακόμη φοράν όιι άπανιβς ημείς οί dsxoreKrwavxeg ed Ιδρυτικά μβλη sfjg 
«Τελμησσοϋ» άντιληφθέντες ότι είς 
τόν άδρανοϋντα διά πολλούς λόγους 
«Γλαύκον» μόνον αδράνεια και γκρί
νια ύπήρχε, έθεωρήσαμε καθήκον 
νά Ιδρύσωμε τήν «Τελμησσόν», ή ό
ποία σκοπόν είχε νά συμπλήρωσή 
ενα κενόν. Καί έρωτάσθε: Σείς διατί 
έμπήκατε βΐς τόν δρόμον μας ένώ 
8έν άδρανοΰμεν, άλλά έργαζόμεθα; 
Καί διατί προσπαθείτε νά μάς άνα- 
κόΦετε τήν δράσιν μας; Νομίζετε δτι 
είναι κακή καί είς ποιον σημεΐον; 
Διότι ημείς εχομεν τήν συνείδησίν 
μας ήσυχον ότι ποτέ δέν ήδικήσαμε 
κανένα ούτε έμειώσαμε κανένα.Πάν
τοτε σάς έκαλέσαμε είς τάς εκδηλώ
σεις μας καί δέν ήλθατε μβ φανα
τισμόν καί μέ πείσμα. Δέν ήμπορεϊτε 
νά τό άρνηθήτε διότι, αί προσκλή
σεις μας έγίνοντο πάντοτε έγγρά- 
φως, καί έδημοσιεύοντο. Πόσας δέ 
φοράς Κβ Τζιζή οας έκαλέσαμε προ
σωπικώς νά συνεργασθήτε είς τήν 
«Μάκρην» καί ήρνήθητε, πόσας φο
ράς αΰ,ζ έχαλβοβμβ νά έλθετε βΐς τάς 
συγκεντρώσεις μας καί δέν ένεφανί- 
σθητε;

Δ'.
Δημοσιεύετε τό κείμενον μιας πρός 

εμέ έπιστολής σας καί νομίζετε διι 
είναι δυνατόν τά ώραία της λόγια 
νά έχουν,άπήχησιν εύνοϊκήν 8Γ ύμάς 
μεταξύ τών πατριωτών. Εκείνο ό
μως τό όποιον προβχβι άγαπητέ μου 
δέν είναι τά λόγια, άλλά τά ξργα. 
Καί λυπούμαι διότι διαπιστώνω ότι 
αί πράξεις σας πόρρω άπέχουν άπό 
τήν έννοιαν τών λόγων σας.

Ιδού διατί: Ήλθα καί σας έπε· 
σκέφθην «Ις τό γραφεϊον σας φιλι
κότατα. "Ανοίξαμε μαζύ μίαν συζή- 
τησιν πβρΐ ένώσεως τών δύο Συλλό
γων. ‘Η πρώτη μου λέξις ήταν «Φτιά 
ξτε τα δπως νομίζετε καλύτερα». 
Τήν γενναιόφρονα αύτήν πρότασιν 
δβν τήν συνεμερίσθητε δμως καί ένώ 
έγνωρίζατε ότι πρέπει ol δροι σας 
νΛ είναι άντικείμενικοί διά νά γί
νουν δεκτοί άπό τό Δ.Σ. άπαντήσα- 
τε μέμικροχαρή έγωΐσμόντ «Όνέος 
Σύλλογος θά έχη δύο ονόματα κάί 
νά προηγήται τό «Γλαύκος». Ή έ» 
φημερίς θά μείνη ή δική μας μέ μι» 
κράν παραλλαγήν». Σάς ερωτώ λοι
πόν ί Έγνωρίζατε έκ τών προτέρών 
ότι οί όροι, αύτοί είναι αντικειμενι
κό»; αδύνατον νά γίνουν δεκτοί, δια- 
τί τούς έπροτείνατε ; Καί όταν οας 
παρεκάλεσα . νά τροποποιηθούν rfg 
ενα σημεΐον διατί Απαντήσατε «ή 
πρότασίς μου άποτελβί έν άδιαίρε-

■w δλον καί ή θά γίνη δεκτή ολό
κληρος, ή δεν ισχύει τροποποιημέί- 
νη» ; Είναι δηλώσεις αύτές που προ
έρχονται άπό άνθρωπον έπιθυμοΰν* 
ταμίαν βίλικρινή ενωσιν; ή

Ε' ' Η
"Επειτα άπό αύτό καί Ινώ πρέπει, 

κατά τί» έν τφ μεταξύ δίμηνον περί»! 
που χρονικόν διάστημα νά ειχατίί: 
έπικοινωνήση μέ τά μ«λη τοϋ Δ.Σ., 
toil Συλλόγου πού οτβγβζονται μβγ 
σα etc τά γραφεία σας, νά έννβρί- 
ζατε τάς απόψεις των καί νά είχατε 
φροντίση νά δοθή μιά έξουσιοδότη- 
σις βίς κάποιον νά συζητήση ύπευ- 
θύνως μαζύ μας, μάς στέλνετε τόν 
κ Κοφτερόν. “Ερχεται δέ ό κ. Κο
φτερός βΐς τό γραφεϊον μου καί H- 
γβι ότι είναι έξουσιοδοτημένος νά 
κλείση συμφωνίαν. Έγώ δμως δεν 
ήμην έξουσιοδοτημένος καί τόν πα
ρεκάλεσα παρά τάς άνιιρρήσεις του 
νά γραφή ότι πρόκειται περί προ
σωπικής συμφωνίας. Γίνεται ή συμ
φωνία καί υπογράφεται μέ τήν δι
κήν μου διευκρίνισιν ότι είναι προ
σωπική έκ μέρους μου. Καί ένώ τό 
Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας συγκαλούμε- 
νον βχτάκτως έγκρίνει τήνσυμφωνίαν 
τήν Ιδικήν μου, τό Ιδικόν σας Δ.Σ. 
πληροφορούμεθα έξ<»δί»ο»ς δτι δέν 
έγκρίνει τήν συμφωνίαν τήν όποίαν 
ββββαίου ό χ. Κοφτερός δτι... είναι 
έξουσιοδοτημένος νά ύπογράψη Π

Τί έκάματε τότε εσείς κ. Τζιζή ; 
ΟΙ όροι οί δικοί σας ήσαν ίκείνοι 
ποΰ άπερρίφθησαν, πλήν μιά; ρ,ι- 
Μρδ,ς παραλλαγής δηλαδή ό τίτλος 
τής νέας έφημερίδος άντΐ νά ήτο 
«Φωνή» θά ήτο «Έφημερίς». Διεδώ- 
σατε τότβ ότι δήθεν άλλοι είναι ε
κείνοι οί όποιοι απέρριψαν τήν συμ
φωνίαν ότι σείς είσθε δήθεν αμέ
τοχος αύτής τής πράξεως διότι δέν 
συμμετέχετε είς τό Συμβούλιον κλπ. 
Είβεθα πρόθυμοι νά σάς πιστεύσω- 
μεν ότι σείς δέν πταίετε άλλά δπως 
ήλθαν τά πράγματα οφείλετε νά μας 
είπί^τβ κα&α(>ά και aveo 
φών ποιοι είναι ixslvot οί όποιοι 
ήμπόδισαν τήν πραγματοποίησιν τής 
συμφωνίας μας διότι ol συμπολϊται 
επιθυμούν νά τούς γνωρίζουν. Καϊ 
τό έρώτημα τώρα είναι Ά έςής: 
Έάν σείς θέλετε καί οί άλλοι δεν 
θέλουν, ποιοι είναι αύτοί οί άλλοι 
καί μέ ποιον δικαίωμα τορπιλίζουν 
κάθε προσπάθειαν ;

Στ'
Έπερνοΰσαν οί ήμέρες καί ή με

λάνη "τής ύπογραφής τοΰ «. Κοφτε
ρού όλονέν καί έξηραίνετο βίς τό 
συμφωνητικόν μας, άλλά μαζύ μβ 
αύτήν έξηραίνετο καί ή μεγάλη προ
θυμία του νά γίνη ή ένωσις. Ώς 
διά μαγείας έξηφανίσθη ό χβλός αυ
τός άνθρωπος, 05τε φωνή ούτε β· 
κρόασις. Έγώ δέ έχων ύπογεγραμ- 
μένην μίαν συμφωνίαν τήν όποίαν 
ενέκρινε τό Δ.Σ τοϋ Συλλόγου μας 
μαβίιας άνέ|ΐενα τήν στιγμήν τής 
πραγματοποιήσεώς της. Ό κ. Κο
φτερός ούτε καν έλαβε τόν κόπον νά 
μέ πληροφόρηση ποια ή τύχη τής 
ύπογραφής του. Όταν, ενα βράδυ, 
μέ έπεσκέφθη (τρόπος τοϋ λέγειν— 
διήλθεν άστραπιαίως έκ τοΰ γρα
φείου μου ό κ. Βύρων Τσακίρης) μβ 
καληοπέρηοβ καί μοΰ είπε ότι μοβ 
έφερνε ίνα πρακτικόν τοΰ Συλλό
γου σας. Μοΰ τό άφησε καί εφυγε. 
Έλεγε δέ τό πρακτικόν τοϋτο «είς 
κοινήν συνεδρίασιν wv δύο διοικη
τικών Συμβουλίων τοΰ Συλλόγου 
«Γλαύκος» (Πειραιώς καί Αθηνών) 
άπεφασίσθη νά άκολουθηθή ή έξής 
διαδικασία διά τήν ενωσιν τών συλ
λόγων... καί έθετε βΐς ύφος στρατιω
τικόν νέους δρους wb τύπον τβλβ- 
σιγράφου.

Έκάλεσα άμέσως «ό Δ.Σ. τοΰ Συλ
λόγου μας καί έθεσα ύπ’ δψιν τό 
κείμενον τοϋτο. Μία ύπήρξεν ή γενι
κή απορία : Τί άπέγινεν ή προηγού
μενη συμφωνία Κοφτερού; Άπερρί- 
φθη ; Άλλά διατί δέν τό γράφουν; 
Διατί δέν συνοδεύουν τό πρακτικόν 
μέ μίαν Ιπιστολήν είς τήν όποίαν νά 
έξηγοϋν διατί «ginei νά άφήσωμεν 
τήν μίαν συμφωνίαν καί νά άρχίσω- 
με νά συζητούμε νέαν ;

Έπήρά βΐς· τό τηλέφωνον τόν κ. 
Τσακίρην καί τόν παρεκάλεσα νά 
μάς πή τί άπέγινεν καί ούτος Ιδή- 
λωσε ότι άπερρίφθη ή πρώτη συμ
φωνία, ώς άνευ έξουσιοδοτήσεως γβ- 
νομένη καί τό κείμενον αύτό πρέπει 
νά ληφθή ΰπ’ δψιν ώς νέα β^ότα- 
βις. Τόν παρεκέλεσα έκ μέρους τσδ

Συνέχεια βΐς τήν 4ην σελίδα '



ΣελΙς 3η—

Ν Α

ΜΑΚΡΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κ r - ' ■ ! Η < " , Κ! Γ ' Υ ζ ’ Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΥΚΙΑ
Έγεννήθη έν Μάκρη τά έτος 

1879. ’ Ητο υιός τοϋ καταγομένου 
έκ Ρόδου Εμμανουήλ Κρεμυδα 
προύχοντας τής Μάκρης καί Δη
μάρχου. Εδρε περιουσίαν άπδ τον 
πατέρα του τήν δποίαν δμως έ- 
πολλαπλασίασε. Μεταξύ άλλων 
ήτο κάτοχος μεγάλων εκτάσεων 
δασών τά όποια ήνθρακοποίει καί 
άπέστελλε ώς άνθρακας είς ’Α
λεξάνδρειαν. Είς τά δάση του ά- 
πησχόλη άνω τών 2.000 εργα
τών, είς τούς οποίους συμπερ.- 
λαμβάνοντο καί γηγενείς Έλλη

νες ερχόμενοι νά έργασθουν είς 
Μάκρην. Άπό τήν έργασίαν αύ
τήν έσχημάτισε μεγάλην περιου
σίαν τήν δποίαν άπώλεσε μέ τήν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν. ’Ε
κείνο δμως τδ όποιον έχει ση
μασίαν διά τήν κοινωνίαν είναι 
8χι τόσον ή δημιουργία τής κο- 

„ %obaiaiae>> περιουσίας του, ίσον 
ότι μέρος τής περιουσίας του διέ
θεσε Βιά φιλανθρωπ κούς σκο-' 
πούς. Διότι έφρόνει δτι τόν πλού
τον τόν όποιον τιςέκ τής κοινω
νίας αντλεί πρέπει νά χρησιμο
ποιεί ούχί ώς μέσον καταδυνα- 
στεύσεως τών συνανθρώπων του 
ή πρδς έκπλήρωσιν έγωϊστικών 
xal ατομικών σκοπών, άλλά διά 
τδ καλόν τοϋ συνόλου. Ούτω δταν 
άπέθανε τδ 1911 ό πατήρ του, ό 
άποθανών μετά τοϋ άδελφοΰ του 
Κωνσταντίνου, προέβησαν εΐς δω
ρεάς ύπέρ των κοινοτήτων Μά
κρης καϊ Λιβησίου καί προσέφε- 
ρον δυο οικίας καϊ 500 χρυσά εΐ- 
κοσάφραγκα, 'ίνα τά εισοδήματα 
αύτών διατίθενται ύπέρ τών Σχο
λών Μάκρης καί Λιβησίου. Τάς 
προμνησθείσας δωρεάς δ Μητρο
πολίτης Μάκρης ^γνωστοποίησε 
είς τδ Πατριαρχεϊον Κων)λεως. 
Κατόπιν δέ τούτου, ο τότε Πα
τριάρχης Κων)λεως ’Ιωακείμ, ά- 
πέστειλε δύο ευχετηρίους έπιστο- 

“Η Μ Ηίί « ,

Μηνιαία έφημερϊς των Απαν
ταχού Μακρηνών καί Λιβη- 

σιανών.
* 
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λας, τήν μίαν πρδς τδι^Ιητροπο- 
λίτην Μάκρης, τήν δέ έτέραν πρδς 
τους άδελφούς Κρεμμυδα. Τήν τε
λευταίων ταύτην έπιστολήν δημο- 
σιεύομεν κατωτέρω::

Άριθ. Πρωτ. 4974
’Ιωακείμ ’Ελέω Θεού ’Αρχιεπί

σκοπος Κωνστ)λβως, Νίας Ρώμης 
καί ΟΙκουμενικδς Πατριάρχης.

’Εντιμότατοι Κύριοι Κωνσταν
τίνε καί Κυριάκέ ’Εμμανουήλ 
Κρεμμυδα, τέκνα έν Κυρίφ άγα· 
πητά τής ήμίν μετριότητος, χάρις 
είη τής αύτής έντιμότητος καί «I- 
ρήνης παρά θεού.

’Από γράμματος τού Ιερωτάτου 
Μητροπολίτου Πισσιδίας καί Αγα
πητού ήμίν άδελφοΰ Κυρ. Κων
σταντίνου, έπληροφορήθημεν περί 
τής δωρεάς ήν ή έντιμότης ύμών 
φιλευσεβώς πάνυ καί φιλογενώς 
ίγνωτε, ίνα ποιήσησθε είς μνή
μην τού τελευτήσαντος καλού ύ
μών πατρός ύπέρ τής γενετείρας 
ύμών Μάκρης καί Λιβισίου, ήτοι 
τής προσφοράς δύο οίκιών, ίνα τά 
είσοδήματα αύτών διατίθενται 
ύπέρ τών σχολών, καθώς καί πεν- 
τακοσίων (500) είκοσοφράγκων 
είς μετρητά.

’Επί τή εύγβνεΐ δέ ταύτη πρά- 
ξει ύμών ήδέως πάνυ διατεθέντες 
καί έγκαρδίως έπαινέσαντες ήμδς 
συνοδικώς, άσμενοι προαγόμεθα 
έκφράσαι καί διά τής παρούσης 
Πατριαρχικής εύχετικής ήμών έ- 
πιστολής, συνοδική διαγνώμη τήν 
εύαρέσκειαν τής έκκλησίας ήμίν.

Προσεπιδαψιλεύοντες δέ τάς εύ- 
χάς καί εύλογίας ήμών τή έντι- 
μότητι ύμϊν έξαιτούμεθα ύμϊν δ- 
λοψύχως πάσα «ύόδωσιν καί πάν 
σωτήρ ιώδες άγάθόν παρά τφ άγα- 
θοδότω καί μισθαποδότω Θεώ ού 
ή χάρις κ®1 τό άπειρον έλεος «ϊη 
μετά τής έντιμότητος ύμών.

'Ο Κωνσταντινουπόλεως έν Χρι
στή εύχέτης.
Έν Κωνστ)πόλει 1η ’Ιουνίου 1911

’Αλλά δ Κυριάκός Κρεμμυδας 
καϊ πρόσφυξ εΐσέτι, htp είχε ά- 
πωλέσει έκ τής Μικρασιακής κα
ταστροφής άπασαν τήν κολοσσι- 
αίαν περιουσίαν του έκ τών άση- 
μάντων υπαρχόντων του κατά τά 
τελευταία έτη τής ζωής του προέ- 
βη καϊ είς έτέραν δωρεάν πρδς 
τήν κοινότητα Ν. Μάκρης, δια- 
Θέσας 44 χρυσάς λίρας διά τήν 
άποπεράτωσιν τοϋ Σχολείου Ν. 
Μάκρης (40 χρυσάς λίρας xal 
1200 δρχ.) Διά τών άνω εύγε- 
νών πράξεών του κατέδειξε δτι, 
σκοπός τοϋ ανθρώπου εΐς* τήν 
ζωήν είναι νά πράττη τδ καλόν 
καϊ νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας 
του εΐς τδ κοινωνικόν σύνολον, 
διότι δ δρόμος τής αρετής καί 
τής κοινωνικής ,άλληλεγγύης, εί
ναι δ δρόμος τδν όποιον πρέπει 
νά άκολουθή δ καλός Έλλην πο
λίτης καί ό καλός χριστιανός. Τδ 
παράδειγμα έστω πρδς μίμησιν 
τών έπιζώντων καί ιδίως τής νέας 
γενεάς. ! । ■
.................... UU ' . ...ι.»<-~^»,ι,,μη)ι^^··η·ι^ι»ιΜ^··»η^ΓΙ,··»η»ΜΜΜ«ιίί,ν,ι»:ιιφ.ιηΓηΙΓ^ι. ।

Τό εκκλησάκι τών Εύκολων 
ήτο γυμνόν άπό έργα τέχνης, 
ο Ια στολίζουν άλλας αρχαίας 
έκκλησίας. Δέν ήτο ούτε μονή, 
ού'ιε άλλο τι πού χαρακτηρίζει 
τούς χρόνους τοϋ εντόνου καλό 
γηρισμοΰ, άλλα κατά ' τήν γνώ· 
μην μου ήτο άπομονωτήριον, δ
που παρέμενον άνθρωποι ζη 
τοΰντες τήν ψυχικήν ηρεμίαν 
έν τή μονώσει. Μετά' τήν έπα- 
νάστασιν επί ολόκληρον εκατον
ταετίαν δέν έμόνασαν συστημα
τικοί καλόγεροι εν τή σκήτη, εΐ 
τρεις άλληλοδιαδόχως ξένοι ψευ- 
δοκαλόγεροι κερδοσκόποι χωρίς 
καμμιάν άνωτέραν εξαρσίν. Πε
ρί τά μέσα τής ΙΘ' εχατονταε- 
τηρίδος έμόνασεν δ Νικόλαος ά
γνωστου προελεΰσεως, δν κατά 
τάς διαδόσεις εβάρυνεν Ιγκλημα 
ζητούν έν τή μονώσει τήν γα
λήνην. Μετά τούτον δ ’Αθανά
σιος, μοναχός τοΰ ‘Αγίου “Ορους j 
ζητήσας, τίς οίδε,τήν σωτηρίαν 
του διά τής προσφυγής εΐς τήν 
μόνωσιν. Οΰτος προσέφερε κά
ποιαν υπηρεσίαν εις τήν μονήν, 
έπισκευάσας τήν κλίμακα καί 
τό ναΐδριον, κτίσας κελλιά πρό; 
φιλοξενίαν των προσκυνητών καί 
διδάξας τήν κατασκευήν ξυλαν
θράκων τούς πολίτας.

Τρίτος καλόγερος καί τελευ
ταίος έχρημάτισεν δ Διονύσιος, 
αγιορείτης μοναχός, οκνηρότα
τος, ζών, εξ επαιτείας και ου
δόν ύπέρ τής μονής πράξας. Κα 
λόγεοοι λββήβιφγοί ή καλογριές 
δέν εγένοντό ποτέ. Όλοι ένή 
σκουν τήν έν τή κοινωνία ηθι
κήν κατά Χριστόν δράσιν καί ά- 
πέφευγον τόν στεΐρον καί αδρα
νή καλογηρισμόν.

δ) Νησί "Αη Νικόλα-Καρα 
τζόρανι. — Νοτιοδυτικής . τής 
Καρμυλησσοϋ κεϊται τό νησί τοϋ 
"Αη - Νικόλα. Τοΰτο χωρίζεται 
άπό τήν απέναντι ακτήν διά 
στενωτάτης θαλασσίας λωρίδος, 
ή οποία κατέκλυσε τόν στενώ- 
τατον λαιμόν, καί. ήνωνε τήν 
ξηράν μέ τήν άλλοτε χερσόνη
σον. Τοΰτο συνέβη In σεισμών 
είς ιστορικήν εποχήν άπροσδιό 
ριστον, πιθανώς κατά τούς βυ
ζαντινούς χρόνους, τεκμαιρόμε· 
νον άπό τδ πλήθος τδν μαρμά
ρινων οικοδομών, διακρινομέ· 
νων καί σήμερον εις τδν βυθόν 
τής θαλάσσης. Τό νησί συνεδέ- 
ετο μέ τήν έναντι ακτήν διά γέ
φυρας λίθινης, ής τά ϊχνη δια- 
κρίνονται καί διά τής οποίας με- 
τέβαινον οί νησιώται εΐς τήν α
πέναντι ακτήν δπου είχον τά ά- 
γροκτήματά των.15Αποβάθρα και 
έπίνειον τών 'Αηνικολαίτών ήτο 
ή Κεράμια, δπου υπάρχουν ση
μεία κατοικηθείσης κώμης καί 
δπου κατά τήν εκσκαφήν τών 
χωραφιών ανευρίσκονται στέρ
νες, σκεύη, σκελετοί καί έρείπια 
μικροοικοδομών.

Οί ‘Αηνικολαΐτες ήσαν τό 
πλεϊστον ναυτικοί, προσκομίζον- 
τες διά τής ύγράς δδοϋ πλούτη 
είς τό νησί των καί άποτελοϋν 
τες μετά τών παράλων Λυκίων 
τά πληρώματα τοΰ στόλου τών 
Κιβυρραιωτών.' Ύπέφερον καί 
αυτοί, ώς δλα τά παράλια τής 
Λυκίας, άπο τάς έπιδρομάς τών 
’Αράβων καί Τούρκων, ζητοΰν- 
τες καταφυγήν καί σωτηρίαν εις 
τό Λεβήσι, δπου και συγγενείς 
είχον καί κτήματα.Μέ τούς Λε- 
βησιανούς οί νησιώται είχον δχι 
μόνον φιλικούς και συγγενικούς

δεσμούς καί έμπορικάς σχέσεις, 
άλλά καί κοινάς έορτάς καί πα- 
νηγύρεις. Τήν Τρίτην τοΰ Πά
σχα καί τήν Παρασκευήν τής 
Διακαινησίμου εΐς Λεβήσι κατ’ 
άλλας έορτάς τοπικός εις τό νη
σί συνδιεσκέδαζον καί έώρταζον 
ώσεί φίλοι αδελφοί εΐς κοινήν 
πανήγυριν. Άνάμνησις των κοι
νών έορτών είναι αί συχναί *αΑ 
εΐς τάκτάς ήμέρας τοϋ έτους ε
πισκέψεις τών Λεβησιανών στο 
νησί. ;

Κατά'τάς άρχάς τοϋ ΙΔ' αίώ- 
νος περιήλθε τό νησί τοΰ ‘Αη- 

I Νικόλα είς τούς 'Ιππότας Ρόδου 
οί όποιοι τό είχον σκοπιάν, διά 
νά έποπτεύουν τάς κινήσεις τών 
πειρατών Τούρκων καί ορμητή- 
ριον, διά νά προστατεύουν τά 
έν τφ Αίγαίφ έμπορικά συμφέ
ροντα των. ’Ίχνη τής κυριαρ 
χίας τών 'Ιπποτών είναι τά σω- 
ζόμενα είσέτι δημόσια κτίρια— 
τό μέγαρον τοΰ άρχοντας, ή ά ■ 
γορά—Χαλκά νομίσματα, σκεύη, 
πήλινα αγγεία, πίθοι, ναίδρια 
καί οί ναοί των Ταξιαρχών καί 
άγ. Νικολάου. Είς τούς ναούς 
τούτους μετέβαινον ιερείς τοϋ 
Λεβησίου μετά πασχόντων σελη
νιασμόν καί άλλα νευρικά καϊ 
ψυχικά νοσήματα καί, έτέλουν 
έννεαημέρους αγρυπνίας, καθ’ 
ας άπεΐχον πάσης βρώσεως πλήν 
ολίγου άρτου μέ ελαίας καί ύ 
δατος. ΪΙολλάκις έσημειοϋντο 
θεραπεϊαι των σεληνιαζομένων 
νευοοπαθών κινοΰσαι τόν θαυ
μασμόν καί τονοϋσαι τήν θρη
σκευτικότητα τών Λεβησιανών. 
Τοιαύτας ΐάσεις Ιπέτυχεν δ Πα
πά - Κωνσταντής έν προσευχαϊς 
καί νηστείαις κατά τό Εύαγγέ- 
λιον. Είς τδ νησί μετέβαινον κα
τά τήν Καθαρόν Δευτέραν και 
τάς ήμέρας τοϋ καλοκαιριού έκ- 
δρομεϊς, πρδς αλιείαν, κυνήγιον, 
γλέντι καί άπόλαυσιν τοϋ θα
λασσινού άέρος πού τονώνει καί 
ζωογονεί.

Τό νησί ήρημώθη άπδ κα
τοίκους, άναγκασθέντας βίς έ
ξοδον ένεκα τών συχνών Επι
δρομών τών πειρατών. Τά τε
λευταία άνθρώπινα λείψανα ο
λίγων άλιέων καί βοσκών έγκα- 
τέλειψαν τό πάτριον έδαφος κα
τά τό 1788, διότι έτροφοδότη- 
οαν τόν οτόλον τοϋ Λάμπρου 
Κατσώνη, δταν έξεπόρθησε τά 
κάστρα τοϋ Καστελλορίζου καί 
τής άπέναντι Λυκιακής άκτής. 
Τότε έκ φόβου Ικδικήσεως τών 
Τούρκων έγκατέλειψαν τό νησί 
των, προσφυγόντες εις τά φι
λόξενα νησιά τοΰ Αιγαίου ή κα
τά τήν παράδοσιν μεταφερθέν- 
τες εΐς Κάρπαθον ύπδ τοΰ Κα
τσώνη.

Δυτικώτερον τής νησϊδος "Αη 
Νικόλα, κεϊται τδ Καρατζόρανι 
μέ άσφαλή ορμίσκον καϊ άρκε- 
τδν καλλιεργήσιμον τόπον. Τδ 
Καρατζόρανι ήτο τιμάριον ίνός 
ΐκ τής άρχοντικής οίκογενείας 
Καρατζά, δ όποιος δι’ άγνω
στον λόγον έφυγεν έκ Τραπε- 
ζοΰντος είς Καραμανίαν. Γόνος 
τούτου μετά τήν κατάλυσιν τοΰ 
κράτους τών Καραμανιδών Τούρ 
κων ύπδ τοϋ Μωάμεθ τοΰ κα- 
τακτητοΰ κατέφυγεν εις Κων) 
πολιν καί Ιδωκεν εΐς τδ δουλεΰον 
γένος Ικλεκτά τέκνα—Μ. Διερ
μηνείς,Πατριάρχην, Ηγεμόνας. 
“Ετερον μέλος τής οίκογενείας— 
προερχόμενον άπδ τό Φερτέκι— 
—τίς οίδε διά ποίους λόγους—

Ηίϊρμολησσ^ς ·.· Λεβήσι)

Τοΰ κ, Σάββα Πασχαλίδοο 

προσέφυγεν είς Λεβήσι, δπου ε- 
λαβεν ύπδ τήν κατοχήν καϊ νο
μήν w Καρατζόρανι έκ τοΰ ό- 
νόματός του Καρατζα Όρέν— 
έρμηνευόμενον Καρατζα δίκηο. 
Απόγονοι τής πολυκλάδου οι
κογένειας τ&ν Καρατζάδιον σώ
ζονται σήμερον, διακρινόμενοι 
διά τήν σωματικήν ρώμην καϊ 
τδ ανδρικόν παράστημα. ΟΙ Κα- 
ρατζάδες ένίκουν πάντοτε εΐς 
τήν πάλην, αγωνισμάτων Λεβη- 
σιανών κατά την Ila^iaxevipr 
τής Διακαινησίμου. Ήσαν φη
μισμένοι παλαισταί, καλούμενοι 
,εΐς τά χωρία τής υπαίθρου Λυ
κίας, Καρίας, Παμφυλίας, Πισι- 
δίας, διά νά λάβουν μέρος εΐς 
τούς αγώνας τής πάλης, πού έ- 
λάμβανε χώραν εΐς τούς γόμους 
τών Τούρκων. Εΐς τούς νικών
τας έδίδοντο βραβεία νίκης— 
χαλιά, ζφα, χρήματα καϊ αλλα 
είδη, είς δέ τδν πρωτοπαλαι- 
στήν, δ όποϊος μέ τήν νίκην του 
έκλειε τον αγώνα, έδίδετο τό 
πρωτάθλημα (πδσι)ζεϋγος βοών 
ή ίππων. "Ως Ιπϊ τό πλεϊστον 
τό πρώτον βραβεΐον τής νίκης 
έλάμβανον οί διάσημοι άνά τήν 
περιφέρειαν παλαισταί Καρατ- 
ζά&ς.

ρδικίαι (Σύμπολου).— 
Αί Περδικίαι κατά τόν Σταδια- 
σμον τής Μ.Θαλάσσης είναι πό
λις καϊ λιμήν τής Λυκίας, αχβ- 
χουσαι έξ ίσου κατά πεντήκον- 
τα σταδίους άπό τής Καλαβαν- 
τί«ς ual ·Κ«.οσΛ,δ»ν. ' Κ.ατΛ 
Στεφ. τδν Βυζάντιον «τά Περ
δίκια ούδετέρως, χώρα καϊ λι
μήν τής Λυκίας τδ εθνικόν Περ- 
δικιεύς». At Περδικίαι ταυτί
ζονται μέτδν σύγχρονον λιμένα 
Σύμπολου, ή Καλαβαντϊς μέ τδ 
Γιετή · μπουρούν δυτικώτερον 
τερματισμόν τοΰ ορούς Κράγου 
καί αί Κισσίδαι πρδς τδ Κάβο- 
"Αγγιστρο. Τό δνομα τής αρ
χαίας πόλεως Περδικιών διεφύ- 
λαξεν δ έν τχί θέσει ταύτης βω- 
ζόμενος ναΐσκος—Παναγιά τής 
Περδικιάς», δν άνεκαίνισεν Ιδίφ 
δαπάνη δ Χριστόδουλος Κω- 
στούλης Μαυρικος. Ή πόλις ί
σως έλαβε τό δνομα άπδ τδ πλή
θος τών περδίκων,αί όποια, και 
σήμερον έτι ελκύουν κατά τδ 
Φθινόπωρον έσμδν Ιρασιτεχνών 
κυνηγών. Σύμπολον δέ ώνομά- 
σθη κατ’ Ιμε άπδ ξένην τινά 
παροικίαν, Τοιαύτας κοινότητας 
ίδρυον κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους έπΐ τών Κομνηνών εΐς 
τάς παραλίους πόλεις τά διάφο
ρα ναυτικά κράτη—Βενετία,Γέ 
νουα, Πίζα κ.ά.—χάριν έν
’Ανατολή έμπορικών καϊ ναυτι
κών συμφερόντων αυτών. "Ε
λαβε δέ τό δνομα άπδ τήν ελλη
νικήν λέξνν «εράνους» (Sym- 
bolo), of οποίοι Ιγένοντο Από 
τής ομηρικής έποχής διά τά συμ
πόσια μεταξύ τών συμποσιαζο- 
μένων. ’ Καϊ βίς τούς μεταγενε
στέρους χρόνους ίδρύοντο οργα
νώσεις, αί δποϊαι διωργάνωνον 
φιλικός συναντήσεις καϊ συμπό
σια διά κοινής είσφορδς χ&ν 
συνευωχουμένοιν. Άργότερον έν 
'Ελλάδι at παροικίαι τών ξένων 
ίδρυον τοιαύτας δργανώσεις ύπδ 
τδ δνομα Symbolo διά τούς I- 
ράνους πού Ιγίνοντο μεταξύ 
τών μελών. Τοιαΰται οργανώ
σεις ίδρύθησαν ύπδ t&v ’Ιτα
λών καϊ Ρωμαίων 8ν Σύρφ, ύπδ 
τών έκ Κιτίου τ έμ-

Ιυνέχβι® βίς τήν 4ην σβλίδ»
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(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος) 
Δ.Σ. νά μάς γίνη μία έπισιολή, βΐς 
τήν όποίαν νά άναφέρεται αύτό διά 
νά λάβη καί μίαν σοβαρότητα τό 
πράγμα διότι δέν είναι ευκολον νά 
συγκαλεϊται καθ’ έκάστην τό Δ.Σ. 
διά νά άποφασίζη έπί προτάσεων, αί 
δποΐαι κατόπιν δέν έγκρίνονται. Ό 
κ. Τσακίρης ύπβσχέθη έντός 2 ήμε 
ρών νά μοΰ "έστελλε τήν έπιστολήν.

Παρήλθον δύο έβδομάδες καί δταν 
τόν πήρα βΐς τό τηλέφωνον μέ πα- 
ρεκάλεσε νά περιμένω δλίγας ήμέ
ρας διότι δέν εΰκαιρεϊ επειδή βίςτό 
γραφεϊον του είχε έλαιοχρωματιστάς 
κλπ. Παρήλθον δμως i μήνες καί 
άκόμη δέν ήλθε ή έπιστολή αύτή. 
Και έρωτάται : Διά ποιον λογον κ. 
Τζιζή δέν μάς γράφετε, ποιος είναι 
έκιίνος, δ όποιος δέν αφήνει νά μάς 
στείλετε τήν έπιστολήν; Διότι φυσι
κόν είναι έάν δέν μάς είπβτβ καθα
ρά καί ξάστερα διά ποϊον λόγον δέν 
τηρείτε τήν συμφωνίαν τήν όποίαν 
ΰπεγράψαμε μέ τόν κ. Κοφτερόν νά 
μήν εϊμεθα διατεθειμένοι νά ξανα- 
αρχίσωμε συζητήσεις άσκοπους μα
ζύ σας.

; ζ'

Δέν μοΰ προξενεί κατάπληξιν ιό 
γεγονός δ« αποφεύγετε νά θίξετε 
τί> ζήτημα τοϋ χορού διότι αντιλαμ
βάνομαι πόσον στενόχωρα αισθάνε
στε δταν άσχολβίσθε μέ αύτό τό θέ
μα. ‘Ημείς δμως ήσθάνθημεν πολύ 
μεγαλυτέραν στενοχώριαν άπό τό 
παιχνίδι πού έπαίχθη βίς βάρος μας, 
καϊ δέν είμεθα διατεθειμένοι νά τό 
ξεχάσωμεν.

Ήταν Δευτέρα πρωί, μία άπό τάς 
πρωίας Δευτέρας τοϋ Φεβρουάριου. 
Σας έπήρα βΐς τό τηλέφωνον καί σας 
ήρώτησα τί γίνεται τέλος πάντων καί 
διατί καθυστερεί αύτή ή ένωσις. Μοΰ 
άπηντήσατε ότι «έντός τής ήμέρας 
θά σάς άναγγείλομεν κάτι σοβαρόν». 
Κατά τάς 9 καί κάτι το βράδυ ή
μουν άκόμη βίς τό γραφεϊον μου. 
Κτυπά τό τηλέφωνον. Ήσασταν έσεΐς 
καί μοΰ είπατε έπί λέξει δσα είς 
τό προηγούμενον φύλλον τής «Μά
κρης» άναγράφει 6 «Μακρηνός». 
(Οΐίτβ ένα ι ή ένα ν όλιγώτερον ή 
περισσότερον)· ‘Ομολογώ δτι αϋτή ή 
πρόναοίς σας μέ ένεθουσίασε καί 
εύθύς έν συνεχεία έπήρα βίς τό τη
λέφωνον τόν αιδεσιμότατον κ. Μιχ. 
Πετρίδην (γνωρίζων πόσον βνδιαφέ- 
ρεται διά νά μαάαίνη ευχάριστα νέα 
διά τήν ένωσιν τών συλλόγων μας) 
και τοΰ Ανήγγειλα τό γεγονός, δτι οί 
δύο Σύλλογοι μαζύ θά έδίδαμε χο
ρόν καί δτι αύτό ασφαλώς θά εϊχβ 
τεραστίαν σημασίαν διά τήν έπιτυ
χίαν τής ένώσβως τών συλλόγων. 
Τοϋ έξέθεσα τί είπαμε, έχάρη καί 
αύτός καί μοΰ έδωσε βίς τό τηλέφω
νον καί τόν κατά σύμπτωσιν βΐς τό 
σπίτι του έκεϊνο τό βράδυ εύρισκό- 
μενον έκλεκτόν συμπολίτην μας κ. 
Περίκλήν Γρηγοριάδην, δ όποιος 
Ι«ίοης ένεάουσιάσθη καί μοΰ είπε 
δτι θά περνούσε τό πρωϊ τής έπο- 
μένης νά μέ 8ί|. Πράγματι έπέρασβ 
τό πρωί τής έπομένής καί, συνεζη- 
τήσαμε καί πάλιν έπί τοϋ θέματος 
τοΰ κοινού χορού πού θά έδίδαμε 
(σημειωτίον δτι δ κ. II. Γρηγοριά- 
δης άνήκει βΐς τόν ίδικόν σας Σύλ
λογον) καί τοΰ άνέθεσα μάλιστα νά 
σάς πή . δτι σάς παρακαλούσα νά 
μήν σπεύσετε νά ενοικιάσετε μόνοι 
τήν αίθουσα τοΰ χορού άλλά νά πε
ριμένετε πρός αποφυγήν πάσης πα- 
ρεξηγήσεως, νά συγκροτηθή ή κοινή 
οργανωτική έπιτροπή τών δύο Συλ
λόγων.

Έκτοτε άναμένοντες ματαίως νά 
μάς πήτε ποιά θά ήταν ή έπιτροπή 
η βική σας, έμάθαμε μετά πάροδον 
8ιίο έβδομάδων ότι. τόν χορό τόν δί
δετε μόνοι σας. Σάς έπήρα βίς τό 
τηλέφωνον καί μεταξύ μας διημείφ- 
Φησαν δσα δ «Μακρηνός» βΐς τό προ
ηγούμενον φύλλον Ανέγραψε. ΕΙς τό 
τέλος μού είπατε «μά δέν είχαμε 
κλείσει συμφωνίαν» Π! (μήπως ένο- 
μίζατε δτι έπρεπεν νά ζητήσω νά 
ΰπογράψωμε συμβόλαιον;) καί)έγώ 
ειρωνικότατα σάς άπήντησα «μέ συγ- 
χωρείτε πολύ τότε θά πρόκειται... 
περί Ιδικής μου... παρανοήσεως !!».

Τώρα τολμάτε νά γράφετε ότι με
τά τήν δήλωσίν μου δτι... παρενόη- 
σα αΰτά πού είπατε, δέν ύπάρχει θέ
μα χοροϋ. Κύριε Τζιζή, μήν προσ· 
κοιείσθε δτι δέν καταλαβαίνετε... ή 
δτι δέν σάς καταλαβαίνουν οί άλλοι. 
Εθτυχώς οί πατριώτες μας είναι άρ- 
κετά έξυπνοι διά νά ξεύρουν δτι δέν 
είναι ■ δυνατόν νά παρανοήσω έγώ 
*α’ι ούτε είναι δυνατόν νά λέγω άνα- 
λιθείας. Άλλά δΓ οίονδήποτε άμ- 
φιβάλλοντα έπικαλούμαι τήν μαρτυ
ρίαν α) τοΰαΐδβσιμώτάτον ιββ&βς χ. 
Μιχ. ΙΙβτρίδη,. β) τοθ έκλεκτού συμ
πολίτου κ. ΪΙβρ. Γρηγοριάδη, γ) δ· 

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 
πόρων ίν ΙΙειραιεΐ, ΰπο των έκ 
Τύρου της Φοινίκης έμπορων Ιν 
Δήλφ, ΰπο τών ’Ιουδαίων είς 
πλείστας ελληνικός έμπορικάς 
πόλεις. Παρόμοιοι οργανώσεις 
καί υπό τό όνομα Symbolo συ- 
νεστήθησαν υπό τών Ενετών, 
Γενουατών καί άλλων εϊς τάς 
πόλεις καί τάς νήσους τοϋ Βυ
ζαντινού κράτους, καθώς καί 
βΐς τάς Περδικίας τής λύκίας, 
Ιν ή έπεκράτησε τό ξενικόν ό
νομα Συμπολου πρό παντός είς 
τόν λιμένα.

Τά Περδίκια έν σχέσει πρός 
τήν Καρμυλήσσόν εΰρίσκονται 
είς ώριαίαν άπόστασιν αυτής. 
Ό λιμ,ήν τών περδι :ίων (Συμ· 
πολου) εϊναι εΰρής, άσφαλής 
καί σχεδόν κυκλοτερής μέ στε- 

< νήν είσοδον, μή διακρινομένην 
άπό τους παραπλέοντας. Ό λι- 
μήν άσψαλώς θά έχρησίμευεν 
ώς ναύσταθμος κατά τά έτη τής 
ναυτικής ισχύος τών λυκίων και 
κατά τούς χρόνους τής ακμής 
τοΰ Βυζαντίου, δτε ό στόλος 
των Κιβυρανωτών προφύλλα- 
σεν αυτόάπό τάς έπιδρομάς τών 
’Αράβων. Θά έχρησίμευεν έπί· 
σης ώς καταφύγιον καί δρμητή- 
ριον τών έκάστοτε πειρατών. 
ΕΙς τόν λιμέναΣύμπολου θά εμ
πόδιζαν τά ταξειδεύοντα πλοία 
κατά τάς τρικυμίας τοϋ πολν- 
κυμάντου Λυκίου πέλαγους. Έν 
γένει δ λιμ,ήν τών περδικίων ήτο 
ό οφθαλμός τών λυκίων, τό προ
πύργιου τοϋ Βυζαντίου είς τά 
νοτιοδυτικά παράλια, τό πείρα- 
τήριον τών Σαρακηνών καί τό 
καταφύγιον τών ναύίιλλομένων.

Ή πόλις Περδίκίών σήμερον 
δέν ύιρίσταται, ουδέ ίχνος αύτης 
έπί τής ξηράς. Φοβεροί σεισμοί 
κατέστρεψαν καί κατέχωσαν αυ
τήν. Ή πόλις καλύπτεται υπό 

τούς τίτλους νά έξεύρετε σείς τούς 
τίτλους τής άρεσκείας σας ύπό τόν 
όρον νά μήν έχουν καμμίαν όμοιό- 
τητα μέ τούς υπάρχοντας.

Έπί τών Ανωτέρω προτάσεών μας 
περιμένωμεν άπάντησιν.

Πάντως οίαδήποτε καί δν είναι 
ή έςέλιί-ις τών πραγμάτων, έάν foij- 
τβυχθή δπως εύχομαι ή ένωσις, τό
τε έγώ τουλάχιστον προσωπικώς, σάς 
βεβαιώ ότι θά άπόσχω κάθε περαι
τέρω άναμίξεως είς τήν διοίκησιν 
τοϋ νέου Συλλόγου ή τής έφημερί- 
δος του, λόγφ τής μεγάλης άπογο- 
ητεύσεως τήν όποίαν αισθάνομαι.

Διατελώς φιλικώς
ANT. I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Υ.Γ. — Τά ανωτέρω etgav γραφεί 
καί arssxswihstqAw Star τϊ Λ.2. 
τοϋ Συλλόγου μαξ Λαβε τήν tig 
άλλην στήλην άημοσιευομόνην 
φασίν του ν’ καί τήν
νέαν ζτρότασίν aag. τερματίοιο- 
μεν λβικόν ανζητήαείξ χαΐ άς 
φτιάξωμε τόν νέον Σύλλογον τό 
σαντομΑτε^ον. 

λοκλήρου τού Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Συλλόγου μας, τό όποιον 
σννήλθε τήν έπομένην καί έλαβε τήν 
άπόφασιν αποδοχής τής προτάσεός 
σας νά γίνη άπό κοινού ό χορός καί 
όρισε τριμελή έπιτροπήν άποτελου- 
μένη άπό τούς 1) Π. Παπαδουλήν, 
2) Α. Κώτσογλου καί 3) έμενα. Καί 
ε) Ιπικαλοϋμαι τήν μαρτυρίαν τόδ 
κ. Μ. Τσίλλερ καί τοθ γαμβροΰ μου 
οίτινες ουνέπεσε νά εόρίσκωνται έ· 
κείνην τήν ώραν βΐς τό γραφεϊον μου 
καί νά ακούσουν τά διαμειφθέντα 
κατά τό τηλεφώνημά σας.

Θέλετε δμως νά σάς rtm καθαρά 
διατί δέν αφήσατε τελικός νά δοθή 
δ χορός άπό κοινοϋ έκ μέρους τών 
δύο Συλλόγων; Τάς σκέψεις σας 
τάς άπεκαλύψατε βΐς φίλους σας καί 
οί φίλοι σας μάς τάς βιεβίβασαν. 
Είπατε βΐς διαφόρους τών δποίων 
δέν έχιο δικαίωμα νά κάμω χρήσιν 
τοϋ ονόματος άλλά έάν έπιμείνετε 
θά τό κάμω. «Τώρα πού σταμάτη
σαν τήν «Μάκρη» καί δέν έχουν χρή
ματα νά συνβχίσουν δέν πρέπει νά 
ένισχυθοΰν οίκομονικώς μέ τόν χο
ρό». Είπατε βΐς άλλον: «δέν μάς 
συμφέρει νά μοιρασθοΰμβ τά χρή
ματα. 'Εμείς σ’ αΰτά θά στηρίξου
με τήν έκδοση τής έφημερίδας μας».

"Ολα αΰτά περιήλθαν βίς γνώσιν 
μας καί δέν μάς μένει καμμία αμ
φιβολία πλέον ότι τήν ένωση έάν 
τήν θβλήοατΒ κατ’ άρχήν, τήν θε
λήσατε βλέποντάς μας νά προχω
ρούμε συνεχώς. Μόλις άντιληφθή 
κατε δ« συναντήσαμε δυσχερείας 
καί δτι ή «Μάκρη» διά τεχνικούς 
λόγους διέκοπτε τήν έκδοσίν της έπί 
δίμηνον έσπεύσατε νά τρίψετε τά 
χέρια σας άπό χαρά καί άλλάξατε 
γνώμην.

Σας διαβεβαιώ λοιπόν άπό τής θέ- 
σεως αύτής βιά δύο τινά. Πρώτον 
δτι παρά τήν έπιθυμίαν σας, δ Σύλ
λογός μας δέν πρόκειται νά διαλυ- 
θή καί δεύτερον δτι ή «Μάκρη» θά 
συνεχίση τήν έκδοσίν της παρ’ δλας 
τάς δυσχερείας έν άνάγκη καί δι’ 
εξόδων τών μελών τοϋ Δ. Σ. τοϋ 
Συλλόγου μας. Ματαιοπονείτε λοι
πόν ευχόμενοι τήν διάλυσίν μας.

Σάς κάνω δμως εκκλησιν νά έγ- 
καταλείψετε αδτάς τάς άντιλήψεις. 
Δέν σάς συμμεριζόμεθα δι' όσα έγι
ναν. Παρά τήν πικρίαν τήν όποίαν 
αίσθανόμεθα, έν τούτοις πρός χά- 
ριν τών πατριωτών οΐ όποιοι έπιθ,υ- 
μοΰν διακαώς τήν c'wow, σβς κά- 
λοϋμεν νά τήν πραγματοποιήσετε. 
Άφοϋ ήλθαν δπως ήλθαν τά πράγ
ματα καί άφοϋ έδημιουργήσατε καί 
δεύτερον Σύλλογον είς ‘Αθήνας καί 
έκδώσατε. δευτέραν έφημερίδα, δέν 
έχομεν τό δικαίωμα νά πούμε ότι 
δέν θέλουμε νά κάνουμε μαζύ σας 
ένωσιν. Σάς καλούμε λοιπόν νά συμ
φωνήσετε. Δικοί σας είναι προηγού 
μενοι όροι τής συμφωνίας τοϋ κ. 
Κοφτερού. Έσεΐς έπροτείνατε αΰτόν 
τόν δίτιτλον «Γλαύκος— Τελμησσός» 
καί παρ’ δλην μας τήν απέχθειαν 
Λ έδεχθήκαμε διά νά μήν σάς χα
λάσουμε τό χατήρι. Τρεις λύσβιζ 
προτείνουμε διά νά ίκλέξετε :

1) Νά δεχθήτε τή συμφωνίαν τήν 
ύπογεγραμμένην μετά τού κ. Κοφτε
ρού ώς έχει,

ή 2) έν Ivmtit} «ριπτίδσει δηλοϋ- 
μεν δτι άποδεχόμεθα τήν πρότασιν 
τοΰ κ. ΙΙλ. Μουσαίου νά δνομασθή 
ό μέν Σύλλογος «Μάκρη» ή δέ έφη- 
μερίς «Γλαύκος».

8) ή άλλως ' έάν διαφωνείτε μέ

ΗδΡΟΜΑί ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τό Εκδρομικόν Τμήμα τοϋ Συλλόγου μας έπρογραμ- 

μάτισε τάς κάτωθι δύο Έκδρομάς.
ΠΡΩΤΗ : θά γίνη τήν 31ην Μαίου (Κυριακήν) μέ πούλ

μαν διά Κόρινθον, Άκροκόρινθον, Λουτράκι, Περαχώρα 
καί Μπίσια.

Ώρα άναχωρήσεως 7 π.μ. . ■
Τόπος άναχωρήσεως Ικ τής δδοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου 

ίμπροοσθεν τοϋ Βασιλικού Θεάτρου.
. Τιμή εισιτηρίου μετ’ έπιστροφής Δρχ. 50.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι καί τής 27ης λήγοντος 
παρά τοϊς κ. κ. : Μιχ. Τσίλλερ Θεμιστοκλέους 39 Άθήναι, 
Τηλ. 615.257, Αύγ. Κώτσογλου Πανεπιστημίου 34 Άθή
ναι τηλέφ. 617.504, καί Άδαμ. Σκυφτοΰ Δραπετσώνα, 
τηλέφ. 463.176.

ΔΕΥΤΕΡΑ : Θά πραγμάτοποιηθή εϊς Βίλλια Πορτο - 
Γερμανό τήν 21ην ’Ιουνίου. Τιμή είσιτηρίου δραχ. 40.

τών ΰδάτων τοΰ λιμένος, είς τόν 
πυθμένα τοϋ οποίου διακρίνον 
ται έρείπια γρανιτοδύμων κτι
ρίων, έξ οί καταδεικνύεται, οιι 
ή πόλις έπαθε καθίζυσιν καί ή 
θάλασσα είσεχώρησεν είς αυτήν. 
Θά ΰπήρχον άναμφιβόλως καί 
άλλα πέριξ πολίσματα καί συ
νοικισμοί, τά όποια ΰπέστησαν 
τήν τύχην τών Περδικίων, μή 
υπάρχοντας οίδέ ίχνους αυτών.

Σήμερον ή τοποθεσία καί δ 
λιμ,ήν καλούνται Σύμπολου, δ 
που μεταβαίνουν εκδρομείς, διά 
νά απολαύσουν τοΰ ωραίου θε
άματος τοϋ λιμένος, τών πέριξ 
τοπίων, διά νά πιάσουν έχινούς 
και στρείδια, καί διά νά κυνη
γήσουν περδίκια, δρτύγια καί 
άγριοπερίστερα. Εις τόν ώραΐον 
καί ασφαλή λιμένα καταφεύ 
γουν πρός σωτηρίαν τά κινδυ- 
νεύοντα πλοία. Εις τό Σύμπο- 
λον κατέφυγε τό Θωρηκτόν Χα- 
μηδιέ κατά τόν Βαλκανοτουρ
κικόν πόλεμον τοΰ 1912 πρό 
τής εις τόν λιμένα τών Κακά- 
βων προσφυγής του. Τό Σύμ 
πολον είχεν βάσιν τά κατά τόν 
ευρωπαϊκόν πόλεμον έν τή πε
ριοχή τοϊς έκ δρώντα Γερμανι
κά υποβρύχια. Ό λιμήν Σύμ· 
πολον είναι έξαιρετικής σπου- 
δαιότητος, άλλά δέν έχει Χίν- 
τερλαντ διά νά to εξυπηρέτηση 
καί άναζήση ή έρειπιώσα πόλις.

Παρά τό σεισμόπληκτον Σύμ- 
πολον υπάρχει ό κρατήρ τοϋ η
φαιστειώδους ορούς ό "Αης Κα
τακαλμάζης. Είς τήν κορυφήν 
τούτου έκτίσθη εκκλησάκι υπό 
άτυχήσαντος ναυτικού, φέρον
τας τό έπωνύμιον τοΰτο, έξ ου 
τό δνομα τοϋ έκκλησιδίου και 
τοΰ βοι·νοΰ. Τό εκκλησάκι εκτί- 
σθη κατά τήν παράδοσιν ΰπό 
τά έξής περιστατικά :

«Πλοΐον τι μέ πλήρωμα τόν 
πατέρα καί τόν υιόν κατελήφθη 
ΰπό σφοδροτάτης τρικυμίας πα
ρά τό Σύμπολον. Ό πατήρ προ
σπαθεί νά έλλιμενισθή είς άλ
λον δρμίσκον, διότι έθεώρει τόν 
λιμένα τοΰ Σύμπολου ώς κατα- 
χωσθέντα, διότι δέν έβλεπε ση
μεία εισόδου, δ δέ υιός έπεμε 
νε νά προσαρμοσθοϋν εις Σύμ
πολον. Άμφότεροι, πατήρ καί

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠίΕΧΎΗΡίή»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοϋ Συλλόγου μας, συνελθδν έκ- 
τάκτως τήν 15]5[1959, άπεφά- 
σισε δμοφώνως όπως, πρός τερ
ματισμόν των άτελευτήτων συ
ζητήσεων περί Ένώσεως τών 
δύο Συλλόγων «Τελμησσοϋ» καί 
«Γλαύκου* πρός άπόδειξιν διά 
μίαν άκόμη φοράν τής καλής του 
θελήσεως, άποδεχθή έξ όλοκλή- 
ρου τούς όρους τούς προταθέντας 
ύπό τοϋ Δ. Σ. του Συλλόγου 
«Γλαϋκος» τούς περιεχομένου? 
είς τό διά τοϋ κ. Βύρωνος Τσα
κίρη παραδοθέν είς ήμάς πρα
κτικόν, οϊτινες Ιχουσιν ώς έξής :

1) Παραίτησις άμφοτέρων τών 
συμβουλίων.

2) ‘Εκλογή §ι’ ύποδείξεων ί- 
κατέρωθεν τετραμελοϋς προσω
ρινής έπιτροπής, άποκλειομένων 
τών ήδη καί τών διατελεσάντων 
συμβούλων, διά τήν σύνταξιν 
τοϋ καταστατικού, έγκρισιν καί 
διεξαγωγήν άρχαιρεσιών.

3) Σύγχρονος συνέλευσις των 
δύο συλλόγων καί αύτοδιάλυσις 
έπί τφ σκοπφ τής συγχωνεύ- 
σεως.

4) Τίτλος τοϋ νέου σωματείου 

υίός, έπέμεναν εις τήν γνώμην 
άποψίν των. Τέλος προεκλήθη 
φιλονικία, αποτέλεσμα τής ο
ποίας υπήρξε νά ριφθή δ ιΏς 
ύπό τοΰ πατρός εις τήν θάλασ
σαν καί νά πνίγη Έν τώ με- 
ναξύ δμως τά κύματα παρέο σ- 
ραν τό πλοιάριον είς τό Σύμ
πολον, δπου προσωρμίσθη δ πα
τήρ. Μόλις άντίκρυσε τόν λιμέ
να, ήρχισε νά θρηνή τόν απο- 
λεσθέντα έξ ΰπαιτιότητός τον 
υιόν, καί πρός εξαγνισμόν έκτι
σε τό ναΐδριον έπί τής κορυφής 
τοϋ βουνού, μεταφέρων έντος 
οστράκου eχιβάδος πηλόν άε:ό 
τό Σύμπολον είς τήν κορυφήν 
τοΰ βουνού, λαβόντος ώς και 
κιισθέν Ικκλησάκι τό όνομά 
του "Αης Κατακαλμάζης». _

Κατ’ άλλην εκδοχήν : 'Ο πα
τήρ καί υιός Κατακαλμάζης, 
ταξειδεύοντας παρά τό Σύμπο
λον κατελήφθησαν ύπό τριχι»· 
κίας. Καί δ μέν υιός έλεγεν εις 
τόν πατέρα ν' βράζουν εϊς τό 
Σύμπουλον, δ δέ πατήρ έπέμ:-ι- 
νεν, οτι δ λιμήν κατελήφθη συ
νεπείς σεισμών άπό τό βουνό ίω 
τελεί έστοιχημάτισαν μέ δρκιιν 
οποίος επαλήθευσή νά σκοτώση 
τόν άλλον. "Ο,τι ΰπεστήριζεν δ 
υΙος ήλήθευσε και έφόνευσε κα- ( 
τά τήν συμφωνίαν τόν διαψευ- 
σθέντα πατέρα. 'Η πατροκτο
νία δέν άφηνε τόν υιόν νά 1- 
συχάση καί διά νά ήρεμίοη ψυ
χικό)?, άπεφάσισε νά κτίση το 
εκκλησάκι "Αης Κατακαλμάζης, 
υποβάλλων εαυτόν εις μεγάλους 
κόπους. Μετέφερε πηλόν εις κϊ- 
λυφος εχιβάδος άπό τό Σύμιιο· 
πολον ε’ις τήν κορυφήν του ό
ρους, δπου έκτισε τό φερώνυ- 
μ,ον Βκκ,Λμσάκι,Χ’. 'Ο μΰιΆκ οι':- 
τος είναι άπήχησις τοϋ γεγονό
τος τοϋ κατακλυσμού, δ όποιος 
ε’ις τό στόμα τών λαών φέρεται 
ποικιλοτρόπως άναλόγως τών 
αιτίων πού προεκάλεσαν αυτόν. 
Ουτω είς τήν περιοχήν Καρμυ· 
λΰσσου δλα τά μαινόμενα στοι
χεία τής ξηρας καί τής θαλάι"· 
σης—άγρια κώματα καί λάβα—- 
εξήαεβαν τά Χαλάσματα— δ γ- 
κολίθους ωσάν νά τούς έρριξαν 
οί Θεοί κατά τήν τιτανομαχίαν 
των. . (Συνβχίζετοι)

έκτός «Γλαύκου» καί «Τελμηι:- 
σοϋ».

5) Διακοπή έκδόσεως των X 
φημερίδων εκατέρωθεν καί πα- 
ραίτησις τών δικαιούχων (hA 
των τίτλων.

6) Έκδοσις νέας εφημερίδας 
μέ τίτλον άσχετον πρός τούς X- 
φισταμένους, άποφάσει τοΰ νέιω 
διοικητικού συμβουλίου.

7) 'Η νέα έφημερίς θά είναι 
Ιδιοκτησία τοϋ νέου συλλόγου.

Κατόπιν τών άνωτέρω καλι,ϊ 
τδ Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου «Γλαϋ
κος» διά τδν καταρτισμόν τής 
τετραμελοϋς κοινής Επιτροπή::, 
ήτις θά προβή είς τής σύνταξιν 
τοΰ νέου καταστατικού, είς τήν 
όνομασίαν τοϋ νέου Συλλόγου 
καί τής νέας έφημερίδος, θά έπι- 
μεληθή τήν ύπό τοΰ Δικαστηρίου 
έγκρισιν τοϋ Καταστατικού Ma:i, 
θά διεξαγάγη τάς άρχαιρεσίαφ 
’Εκφράζει δέ τήν ευχήν δπως 'ζ 
άνωτέρω Έπιτροπή εξεύρπ τί.· 
τλους διά τδν νέον Σύλλογον . 
τήν νέαν έφημερίδα, καταλλή - 
λους καί συμβολικούς τής κατα 
γωγης μας.

Έκ τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου


