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Τό ίτος 1955 θά παραμβ'νη 
Ιστορικόν διά τούς έν Άθήναις 
καί Πειραιεΐ Μακρηνο — Λιβη- 
σιανούς καί δι’ όλους έν γέ- 
νει τούς συμπατριώτες μας. Χά 
ρις εις τή,ν άξι'&πχχινον πρωτο
βουλίαν τών έν Πειραιεΐ (Δρα 
πετσώνα) έγκατΕ στη μενών συμ 
ποπριωτών .μας ίδρύθη Σωμα- 
τεΐον ύπό τήν Ιδπωνυμίαν <4Ε- 
ΜΏ. Σ 11Σ MAK Ρ Η N'QN «Ο 
ΓΛΑΥΚΟΣ», τό καταστατικόν 
του όποιου ένεκρίθη διά τής 
ύπ’ άριρ. 1886)1955 άποφάσε· 
ως τού Δικαστηρίου τών έν Πει 
ραιεΐ Πρωτοδικών. Πρός τούτο 
έξελέγη ύπό τών ιδρυτών άύ- 
τού προσωρινή 'Διοικούσα Έπι-

τροπή έκ των κ.κ, Μιχαήλ Σ α
ράφη ώς προέδρου, Σάββα Τζι 
λάβη, ώς Ταμ ίου, καί Γεωργί
ου ’Αφόρα, Γεωργίου Σωτηρί
ου, Νικολάου Τζιζή, Τωάννου 
Κόλλια Χαρίσου Προικιού καί 
Κωνσταντίνου Πανηγύρη ώς με 
λών, ή όποια έν τέλει προεκή- 
ρυξεν ιάρχαιρ&σίας πρός άνά- 
δειξιν τακτικού Διοικητικού 
Συμβουλίου διά τήν 7ην Αυγού 
στου 1955.

Χάριν τής ιστορίας παραθέ- 
τομεν την σχετικήν άπό 15 ’^Ι
ουλίου 1955 προκήρυξιν τής 
προσωρινής επιτροπής, ή όποιά 
έχει ’ώς ακολούθως:

’Αγαπητοί συμποπριώται, 

ρίως δμως, θά κατιαστή τό Σω 
μοίτεΐον τούτο ό συνδετικός κρΐ 
κος τού παρελθόντος τό όποι
ον άντιπροσωπ&ύει ή γενεά πού 
άπέρχεται ·μ'έ τό μέλλον τό ό
ποιον' μάς φέρει ή γενεά πού 
ερχεται.

Kiccl έχομεν ύποχρίέωσιν νά 
παραδώσωμεν είς τούς νέους 
τά ήθη καί £θιμα τής Πατρίδος 
μας καί νά τούς δώσωμεν τήν 
εύκίαιρ'αν νά γνωριοθούν μετοί 
ξό των. 'Έχομεν υποχρέωσιν ε
πίσης νά συνδεθώίμεν δλοι ή
μεΐς καί νά δημιουργήσωμεν 
αλληλεγγύην καί συνοχήν άπα 
ρα?τητον είς τάς σημερινός δύ
σκολους στιγμάς βοηθουντες 
κατά δύναμιν τούς άτυχούντας 
συμπατρ·,ώτ.ας μας. )Καί τέλος 
έχομεν καθήκον νά μή λησμο- 
νώμεν τήν ιστορίαν τής Μώ 
κρης-

’'Ηδη τηρηθεισών τών νομίι1- 
μων διατυπώσεων τό Σωμα- 
τεΐον μας άνεγνωρίσθη έπισήι- 
μως καί ήμεΐς οί ύπογράφον- 
τες ώς Προσωρινή Επιτροπή 
Διοικήσεώς σάς καλούμεν ό
λους μετά τών συψιπλήρωσάν- 
των τό <2ι1ον έτος ΐέίκνων σας

■! χαράν καί ενθουσιασμόν 
σάς άνιάγγέλλομεν τήν ΐδ,ρυσιν 
Σωματείου μας ύπό τήν έπωνυ- 
μάχν ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ 
«Ο ΓΛΑΥΚΟΣ».

Εΐναν λυπηρόν^ διότι, έπί τό
σα έτη μόνοι ήμεΐς έξ δλων τών 
έκ τών πόλεων τής Μικράς Α
σίας καταγομίένων ^παραμένω- 
μεν άνευ σωματειακής όργανώ- 
σεως κάί. παρακολουθούμε τήν 
δράσιν πολλών Συλλόγων μέ 
μι κρότε ρόν αριθμόν μελών μέ 
ζηλοτυπίαν έκ τού μακρόθεν.

Εύτυχώς τελευταίως μερικοί 
έκ τών συμπατριωτών μας άν,α- 
λαβ’όντες τήν πρωτοβουλίαν έ- 
κινήιθησαν καί ίδρυσαν τό Σω*  
ματεΐον μας τό όποιον μέ τήν 
κοινήν συμπαράστασιν καί συν 
δρομή,ν δλων άνεξαιρέτως ή
μών προώρισται νά καλύψη ά- 
σφαλώς το κενόν τού παρελ
θόντος καί νά δημιουργήση.'ένα 
λαμπρόν μέλλον δράσεως κοι
νωνικής και Εκπολιτιστικής, κυ-

ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΕΡΟ 
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΣΥΝΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ^ δ^^γγραφήτε 

πδ τό δρόμο άκούστηκίε φωνή-
• —  Άξάίδέλφεί (*
"Ενας γάιδαρος ήταν ·άπ εξω1 

καί πίσω άπό τόν γάιδαρο .ένας πε] 
ρίεργος Λιδιοτανός ' άξαδελψος» 
με γ<χρούφαλο στ’ αντί κ’ ένα μι-, 
κρό ιμπχϊυκιετάκι άγριολούλοιΚ>α στά*  
ΧέΡισ’— ’Έφερα άφ τόν ιτεριοολιν μου< 
Ιλοάλιοάδια γ»ά τήν Κυρία Ελένη.

Συγκίνεΐται ή Κυρία Ελένη, πέρ’ 
νει τά Μακρηνά λουλούδια καί τά, 
δά'ζει δίπλα στην Λΐ'δισιανή, όπλα-·

— Έφερά σας καί ώρα ία αυγά, ’ 
(λέει άτάραχος). <

— Ονοα φρέσκα; (ρωτάει άφε-« 
λώς ή σύζυγος κυρία ‘ΙΕλένη). 4

— Φρέσκα; (άναφωνεΐ χολωμέ-J 
νος). Άφ’ ταυν τπισιναν τής κότ-« 
τας τά πήρα· Νά σιοί δέκω πεντέ-^ 
ξη; ’

— Δώσε μου. X
Φυσικά δεν μπορούσαμε νά. φάμε^ 

μόνο λουλούδια. ’Έτσι πήραμε τούς< 
£ξη πισινούς καί τρίξαμε στό τη-} 
γάνι. Νά μου ζήσεις έξάδείλφε. Σπά^ 
νουμε τό ένα αύγο καί μέσα άπο τό^ 
τσόφλι βλέπω δυό ματάκια νά μέ< 
κοιτάζουν ειρωνικά σά νά μοΰ λένε:^

~Πρέ τί τον θέλεις τόν Λιδισια^^ 
νον άξάδελφοίν; ί

Βέβαια δεν ήταν δυνατόν παρά$ >l 
νά έχουν καί τά άλλα αύγά τά ύπό- '· 
λοιπά ιμέλη τής οίιχογενείας τής έ-' 
ξοήδέρφΊίσσας κοττοος. Γυρίζει καί, 
μέ κοιτάει ή Κυρία Ελένη μέ τήν; 
’ίδια έκφραση πού εΐχε καί τό που-, 
λάκι τ’ αύγοΰ.

~~ ΚΓ είναι ικαί ξάδέλ.φός σου!*  
‘— Είναι τόσο ξάδελψος οσα χρει! 

άζεται γιά νά μου πουλήσει κλού-; 
δια αύγά. Άλλα δεν πρόλαδα νά, 
δώσω τήν έξήγηση τής έξηγήσεως1 
γιατί μάς σταμάτησε ένα διαχριτι-4 
κδ χτύπημα στήν πάρτα. 'Ένα με- 
οόκοπο ζευγάρι ήταν στην πόρτα 
μ’ ένα καλάθι σεβαστών διαστάσε
ων, σκεπασμένο μέ φύλλα συκιάς·

— 'Καλέ Πλάτων τίιμ πού κάνεις! 
πιδάκιιμ >μου; ’Έφερά σας μελικά 
πράματα άπό τού περί βόλι ν.

’Ήξερα πώς τό περιβόλι ητανε 
πολύ μικρό καί ή σοδειά τής ημέ
ρας θά ΙβΙρισκόταν σχεδόν ολόκληρη 
μέσα άτό καλάθι. Ντράπτηκια νά τό 
πάρω γιατί οι άνθρωποι ήταν τής 
ανάγκης. Άλλα ντράπηκα καί νά 
μην τό πάρω γιατί οί Λιβισιανοί 
έχουν πολύ φιλότιμο. ’Έτσι κυριάρ
χησε ή. δεύτερη ντροπή πού ’ταν καί 
πιό μεγάλιηι.

Τί παράξενη, ράτσα. Άν δεν εΐ-

Σωματείου καί νά διαδώσετε 
τούς σκοπούς αυτού προς Ό
λους τούς κατοίκους των ’Α
θηνών καί του Πειραιώς συμ- 
πατριώτιας μας τούς καταγόμε
νους έκ Μάκρης, Λιβισίου καί 
Ταρσανά καλούντες καί ούτούς 
νά έγγραφούν.

‘Ημέραν διεξαγωγής των 
πρώτων αρχαιρεσιών του Συλ
λόγου ώρίσαμεν την 7ην .Αύ
γουστου 19'55, ημέραν Κυρια
κήν καί ώραν ΙΌην πρωινήν, τ-ό 
πον δέ τον Συνοικισμόν Δραπε
τσώνας καί ιέντός του ιδιωτικού 
Σχολείου κ. Μαυρίδη, ·έπί τής 
οδού Δραπετσώνας, έναντι πα
λαιός ’Αστυνομίας.

Κάθε συμπατριώτης κατσι
κών ΊΑΘήναις καί έν Πει- 
ραιεΐ έχει τό δικαίωμα νά έγ
γραφή μίέλος τού Σωματείου 
καί νά θέση καί ύποψηφιότητα 
διά τό άξίωμα τού μέλους τού 
Διοικ. Συμβουλίου. Έγγραφαί 
μελών θά γίνωνται μέχρι τής 
ώρας των 'άρχαιρεσιών.

Σάς καλσύμεν λοιπόν όλους, 
δπως κχντιαιποκρίνομενοι εις την 
πρόσκλησιν μας, φροντίσετε 
διά τήν έπιτυχίίΟν τής ώραίας 
αύτής προσποί0ε,'ιας.
ΪΕν Πειραιεΐ 15 Ιουλίου 1955 
|Η Πρόσω ρ. Διοικ. Επιτροπή 
ί ‘Ο Πρόεδρος 
MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

X) Τιαιμίας 
ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΙΛΑΒΗΣ 

Τά Μέλη
ΠΕΏΡιΓ. ΑΦΑΡΑΣ, ΓΕΏΡΓΙ
ΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Nl'K. ΤΖ1- 
ΤΖΗΣ, ΙΩ. ΚΟΛΛ1ΑΣ, ΧΑΡΙ- 
ΤΩΝ ΠίΡΟ,ίΚίίΟΣ' καί .ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΆΝΗΓΥΡΗΣ

σαι Λιβισιανός θά σαστίσεις μαζί 
τους, θά κατοανγκινηθεΐς άλλα καί 
θά αγανάκτησε η;, "Άν δμως έχεις 
«γαιμοον» καί όχι αΐμα, ούτε »5άστί
αμα ούτε άγανάκτη,σι. Μόνο πού θά 
σνγκινηθεις όπως μ-έ τό μεσόκοπο 
ζευγάρι ή θά Sioiow.βάσεις όπως μέ 
τόν αύνουλα.

Νά ένα παράδειγμα- Θά έχετε ά- 
κούσει ολοι σας ντόπιους μανάβη
δες νά προσπαθούν νά οΰς πουλή
σουν ένα πεπόνι τών 10 δραχμών 
γιά 20 δραχμές. Άκιεύστε τώρα 
πώς μού πήρε τό ιΐΐκάσάρι ένας Μα- 
κιρηνός.

— Άξάδελφε! (ή περίπτωση α
παιτούσε άξαδελφιοσίύνη),

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΑΊ'ΚΟ ΤΑΈΝΤ!
Ό Σύλλογός μας όργανώνει τό Σάββατον τού θωμά 19 Απρι
λίου 1958 καί ώραν 8-12 βραδυνήν ένα ΛΑΤΚΟ ΓΛΕΝΤΙ στό 
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καί παρακαλεΐ όλους τούς συμπατριώχας μας 
νά λάβουν μέρος στήν ώραίτχ αύτήν έκδήλωσιν. 
Λαϊκά πατριωτικά όργανα, Κουζίνα έκλεκτή.

Τιμαί Εστιατορίου. Είσοδος έλευθέρα.

σ nwyrox
Κατά τάς αρχαιρεσίας τής 

7ης Αύγουστου 1955 καθ’ άς 
έλαβον -μέρος 387 έν συνόλω 
συμπατριώται έπλειο ψήφισαν, 
κατά σειράν οί έξης υποψήφιοι 
Σύμβουλοι, λαβόντες τάς άκο- 
λούθους ψήφους: Βασίλειος ‘Α
γιορείτης, ‘Δικηγόρος έν Άθή- 
ναις 238, ’Αντώνιος Ελευθερί
ου Ιατρός έν Πειραιεΐ, 229, Σά 
βας Τζιλάβης, -έπαγγελματίας 
έν Πείρα.εΐ 227. Ιάκωβος Πα
παδοπούλας, ιατρός έν Πειραι- 
εΐ, 227, Γεώργιος ’Αρετής έπαγ 
γελματίας έν Πειραιεΐ, 224 Νι
κόλαος 1 ζιτζής, Ιδιωτικός ύ- 
πάλληλος 216, Δέσποινα Ζαμ- 
πΙάκη, βιβλιοπώλις 202, ’Αντώ 
νιος /Πετρόγλου, Δικηγόρος έν 
Άθήναις Ί95, 'Μιχαήλ Σαρά
φης 165, Κωνσταντίνος Άφά- 
ρας 159 καί Βύρων Τσακίρης 
150. Παραιτηθ'έντων όμως των 
κ.κ. ’Αντωνίου ’Ελευθερίου καί 
Μιχαήλ Σαράφη, τό Δ.Σ.. συ- 
νεκροτήθη εις Σώμα ύπό των

ύπολοόιτων ώς ακολούθως : 
Πρόεδρος: Βασίλειος Ίω ‘Α
γιορείτης. ’Αντιπρόεδρος: Ιά
κωβος Π. Παπαδόπουλος, Γε
νικός Γραμματευς: Νικ. Γ. Τζι- 
τζής. Ταμίας: Σάββας Σπυρ. 
Τζιλάβης. Μέλη: Γεώργιος Λ. 
Αρετής, (Δέσποινα Άγγ. Ζαμ- 
ϊΐέτη, Αντώνιος Ίω. Πετρά- 
γλου Κων. Γ. Άφάρας καί Βύ 
ρων Γ. Τσακίρης.

Τό Δ.Σ. τούτο άπό τών πρώ
των ημερών τής συγκροτήσεώς 
του είχε νά άντιμετωπίση 'μυρί- 
ας δυσχερείιας, περί ών ίσως 
μάς δοθή άλλοτε ή ευκαιρία 
νά ό μιλήσω μεν. Παρά τ,αύτ,α 
τούτο έπέδειξε δραστηριότητα 
άσυνήθη, σκιαγραφίαν τής ό.·· 
ποΊας παρέχομεν ενταύθα.

Έν άρχή άπηύθυνε τήν ακό
λουθον ιάτό 20 ’Οκτωβρίου 
19|55 Προκήρυξιν προς τούς ά- 
πανταχού συμπατριώτ,ας ,μαςέ- 
χουσαν οϋτω;

’Αγαπητοί Συ,μπατριώτοα,

"Οπως σάς είναι ήδη γνω
στόν, χάρις εις τήν αξιόποινον 
πρωτοβουλίαν τών έν Πειραιεΐ 
συμπατριωτών μας, ίδρύθη σω
ματείο ν ύπο τήν έπωνυμίαν Ε- 
ΝΪΩιΣΙ.Σ ΜίΑΚΡιΗΐΝΩιΝ «Ο 
ΓΛΑΥΚΟΣ», τού (όποιου μέλη 
δύνανται νά έγγραφούν οι >έκ 
Λιβισίου, ίΜιάκρης κιαιι Τάρ- 
σανα καταγόμενοι καί έν Άθή 
ναις καί Πειραιεΐ κατοικούντες 
συμπατριώται μας, άμφοτ'έρων 
τών φύλλων, οί έχοντες συμ
πληρώσει τό 2Ιον ί^τος τή,ς η
λικίας των, κατά τό ε’ιδικώτε- 
ρον ύπό τού Καταστατικού ίχύ- 
τού, δπερ .ένεκρίθη διά τής ύπ” 
αριθ. 18861):! 955 άποφάσεως 
του Πρωτοδικείου Πειραιώς 
καί κατεχωρήθη εις τό Βιβλί- 
ον Άνεγνωρισμένων Σωματεί
ων του Δικαστηρίου τούτου ύπ’ 
αύξ. αριθ. 2127, όριζόμενα. ‘Έ
δρα τού Σωματείου τούτου ώ- 
ρίσθη ό Πειραιεύς, δπου είναι 
έγκατεστημένοι ο1 πλεΐστοι ·<ών 
συμπατριωτών μας, σκοπός δ’ 
αυτού ή άλληλογνωριμία καί 
άλληλοβοήθεια τών μελών αύ- 
τού καί ή · έξύψωσις τού πνευ
ματικού καί ψυχικού αυτών ε
πιπέδου, ή έπθτευξις τού όΐέο'ί- 
ου 0ά ιέπιτευχθή 1) διά τής πα
ροχής ιατρικής καί φαρμακευ
τικής περιθάλψεως εις τά άπο
ρα μέλη τού Συλλόγου έν πε- 
ριπτώσει άσθενείας των. 2) διά 
τής παροχής ηθικής ένισχύσεως 
καί βοήθειας εις τά άνεργα μέ
λη ούτού πρός έξεύρεσιν έργ,α- 
σίας, 3) διά τής συστάσεως εν
τευκτηρίου καί βιβλιοθήκης μέ 
βιβλία περιεχομένου άναλόγου 
πρός τούς σκοπούς τού Συλλό
γου, 4) δι’ όιμιλιών καί διαλέ
ξεων, ιστορικών καί μορφωτι
κών, έπί θείμάτων δυναμένων 
νά Εξυπηρετήσουν τούς σκοπούς 
τού Συλλόγου, 5) διά μορφω
τικών καί ψυχαγωγικών Εκδρο
μών, 6) διά τής διοργανώσεως 
καί διενεργεΡας συγκεντρώσε
ων .καί εορτών πρός διατήρη- 
σιν είς μνήμην τών παλαιών κάί 
έκμάθησιν ιύιπή τών νεωτέρων 
;έ:ξ ήμών τών ήθών καί εθίμων 
τής Ιστορίας τής πατρίδος μας. 
7) διά τής περισυλλογής, αυγ- 
κεντρώσεως καί ταξινόμησε ως 
παντός υλικού άναγομένου &ίς 
τήγ γλώσσαν, τά ήθη καί έθι
μα καί τήν ιστορίαν τού Λιβί
σιου καί τής Μάκρης καί διά

τής έκδόσεως, έν συνεχεία, τού 
ύλι-κού τούτου είς φυλλάδια καί 
βιβλία, κάί της άποτυπωσεως 
τών τράγου©ιών μας είς δί
σκους, 8) διά της ίδρύσεως έ· 
νύς μικρού Μουσείου, όπου θά 
συγκεντρωθούν τά σωζόμενα 
κειμήλια τής πατρίδος μας, έρ
γα; τέχνης, ΐερ-cd εικόνες, φω
τογραφία! τού Λιβ ίσιου ·κ·άί 
τής Μάκρης καί τών προσώ
πων τά όποια ανέπτυξαν Εθνι
κήν καί Κοινωφελή έν γένει 
δράο ιν, τόπι καί ένδυμασί’αι, -nice 
λαιά καί νεώτερα νομίσματα 
κ.λ.π.), 9) διά τής διεξαγωγής 
αλληλογραφίας ·μέ τούς ιέκτ-ός 
τή,ς Ελλάδος συμπατρ ιώτας 
μας πρός παρώθησιν αυτών νά 
έλθωσιν .άρωγοί είς τό εργον 
του Συλλόγου καί 10) διά τής 
ίδρύσεως Παραρτημάτων ό
που εΐναι έγκατεστημένοι συμ
πατριώται μας.

Γινομένων άρχαιρεσιών τού 
Συλλόγου μας τούτου τήν 7ην 
Αύγουστου έ.έ., έξελέγη τσ 
πρώτον Διοικητικόν αυτού Συμ 
βούλιον, δπερ, συγκροτηθέν τε- 
λικώς ε?ίς (σώμα ώς ακολού
θως:

Πρόεδρος: ΒΑΣΊΛΕΙΌΣ I 
ΩΑΝ'Ν. -ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ’Αντι
πρόεδρος: ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΝΑ
Γ! ΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γε
νικός Γραμμαιτεύσ NlKOAAs- 
ΟΣ ΓΈΩΡΓ-, ΤΖΙΖΉΣ. Ταμίας 
ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡ. ΤΖΙ ΛΑ
ΒΗΣ κάί ιΜέλη ΓΕΏΡΓΙΟΣ 
ΛΑΖ. ΑΡΈΤΗΙΣ, ΔΕΣΠΟΓΝΑ 
ΑΓΓίΕΛΟΥ ΖΑΜΙΠΑΚΗ, ΑΝΤΩ
ΝΙΟΣ ΙΏ|ΑΝ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, 
Κ ΩΝ Σ ΤΑΝΤΙΙΝΙΌ Σ ΓΕΏ ΡΓ.
ΑΦΑΡΑΣ καί ΒΥΡΩΝ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ ΤΣΑΚΊΡΗΣ, έπελήφθη 
αίμέσως τοφ Ιέργου του καί, πα
ρά τά πενιχρά μέσα, τά όποια 
είχεν είς τήν διάθεσίν του, ήρ- 
χισεν άμΙέσως τό δυσχερόστατον ---------------- toq 

καί
έργον τής άνασυντάξεως 
Μητρώου τού Συλλόγου 
τής έγγραφής ώς μελών 
απάντων, κατά τό δυνατόν, των 
έν Άθήν,αις καί Πειραιεΐ συμ
πατριωτών μας, ήλθεν άρωγόν 
£ίς ίάναξιοπαθούντα μέλη τοίύ 
Συλλόγου καί Συμπατριώτας 
μας έν γένει, έλαβε Θέσιν καί 
έστιγμάτισε τούς τελευταίους 
βανδαλισμούς των Τούρκων εις 
βάρος τού Ελληνισμού τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί Σμύρ 
νης, έμίσθωσεν έν Πειραιεΐ καί

— Τί είναι;
— ’Έφερά σοι άξαδελφε ένα·/ π<.- 

πόνιν κλύκισ<μαν.
Δαγκάνετσι .ή Κυρία Ελένη, χα

μογελώ έγώ.
Γλύκισιμαν ε;

- ■ Μέλ ι ν!
— Έν τάξει. Σύγισέ το.

Τέί Νά ζυγίσιου καλέ του πε
πόνι ν παύ θά δΐέκω οτούν «ξάδερ
φό μου;

’Αλλά πώς θά γίνει;
Πόρτου!

—- Πόί.σο κάνει;
’Έκανε πώς τουρχεται βαρύ νά 

πά,ρΛΐ λεφτά, «’ ύστερα ·μέ μεγάλη, 
συγκατάβαση:

X άϊντε δέκε εναν κονσάρϊ-ν'·
Τό χιούμορ είναι τό·ά-ο σπάνιο· 

πού οσο κι &ν πληρώσεις δεν πλη
ρώνεται. Άκο-υστε τή Συνέχεια του 
αό/ουλά γιά νά. πειάθήτε. Τήν άλ
λη ιμέρα συνάντησια «α αυτόν· και 
τόν γά'ιϊδαρό του στή Λεωφόρο.

Βρε άξάδελφε θυμάσαι εκείνο 
τ’ αυγά πού ,μού ’ψερες χθές;

— "Ε; (ρωτάει τάχα ξαφνιασμέ· 
ίνος <κ-αί έπιθετκκός).

—Έγώ αοΰ ζήτησα αυγά γιό 
νά φάμε καί όχι γιά ορνιθοτροφείο

■— Ά·μ είπα αο-ι τουδά.
Μού ’πες πώς ήταν άφ’ τούν 

πισινόν τής κόττας.
— Ή χλώάσα ικαλέ πάνου στ’ αυ- 

κά έν κάθιτι;

Άλλά ας τελειώσω μέ τήν έπι 
στροφή τού άσίοτοσ καί τόν όντα· 
φιαιιμό τήις ού'δ€Τ.ρότητάς μον·

Στεκόμασταν στή στάση και τοε 
ριμείναμε τό λεωφορείο. Δίπλα μας 
κάτι παραθεριστές τά βάζανι με 
τούς Μακρηνούς. Φαίνεται πώς στ 
Μάκρη θά τάθίελοον δλα φτηνά σι 
οχι τζάμπα. Βλέπετε γιά πολλούς 
πρωτευουσιάνους χωριό lo^atvu συ 
νοικισμός άπό ά/ρότες, δηλαδή κο
πάδι άπό κιορόϊδα πού πρέπει νά 
·έκ!μετοϊλλε'ύο·υνται οί πρωτευουσιά
νοι. ’Έτσι ·δέν περίίμεναν νά πέσουν 
στό ιδιόμορφο άξοίδερφίκό εμπορι
κό σώστηίμα τών Μακρηνών.

Βαρεθήκαμε νά περιμένουμε καί 
τραβήξαμε, κατά τό χωριό. ’Ηταν 
■σιούρουπο καί φορούσα «υνηγετικά. 
’Έτσι ή ούδετερότητά μου ήταν τέ
λεια- Κάποιο? Λιβιίσιανή γριούλα 
σταμάτησε καί μέ κοίταξε καλά, 
•καλά.

•— Λιβισιανός καλέ έν εϊσι;
’Έμεινα. Ούτε τήν ήξερα ούτε μέ 

ήξερε και 
τέλειο,

— Πώς
— ’Άμ 

μου.
— Kai
— ’Έν

1— Τού
Μέ κοίταξε κάμποση ωρα, καί τά 

'ρώτυα mi γύρισαν τή ί

τό καμουφλάζ μου ήταν

τό -κατάλαβίες;
αντό ψσίνιτι παι'&άκιμ ’

ιτσιός εΐιμαι;
ήξέρσυ. . . Ποιος εΐσι;
Μουσαίου γυιός.

ίέπί της όδού ,Κανελλοπούλου ά- 
ριθ. 94 (Δραπετσώνα!) εύπριό- 
σωπα γραφεία, διά τήν έπίπλω- 
σιν καί εΡπρεπιαμόν τών .όποι
ων καταβάλλει άόκνους προσ
πάθειας ό αγιασμός καί τά 
εγκαίνια τών όποιων τελεσθιήΓ 
σονκχι τήν 2Όήν Νοεμβρίου 
1955, ημέραν Κυριακήν και ώ
ραν 11 π. μ., ιέν μιοί δέ λέξει κα 
ταβάλλει πάσαν δυνατήν προ» 
απάθειαν πρός .εύόδωσιν καί έ- 
πιτυχίαν τού σκοπού τού Συλ
λόγου.

ΑΠΑΠΙ <ΤΟ I Σ Υ.ΜΠΑΤ Ρ IΩ
ΤΑΙ,

‘Ό σκοπός τού Συλλόγου 
. μας είναι ιερός. 'Η Πατρίς μας, 
τό εύανδρον λιβίσι καί ή ώ- 
ραί’α Μάκρη, υπήρξε πράγματι 
άριοτότόκος. Τά τέκνα της ου
δόλως ύπελείποντο τών αρχαί
ων προγόνων μας, τών Τελμησ 
όύων καί Καρδαμυλησσέων, οι 
α’νες ύπήρξαν οί σοφώτεροι, οί 
σωφρσνέστεροι καί οί πολιτικώ 
τεροι τών ηόίτε “Ελλήνων τής 
Μικράς Ασίας. Λαμβ,ανσμένου 
δ’ όπ’ δψει τού μικρού αριθμού 
τών κατοίκων της, μέ υπερηφά
νειαν δυνάμεθα ν,ά διακηρύξω- 
μεν δτι ιύπη-ρξεν ή πρώτη τών 
Έλληνίδων Κοινοτήτων τής Μι
κρός ' Ασίιάς, τά τέκνα τής όποί 
ας ανέπτυξαν το ναύτην Εθνι
κήν καί Κοινωφελή δραυιν. οΐ- 
αν έλώχιστοι άλλου Κοινότητες 
έχουν νά έπιδείδ,ουν. Γό Λιβίοι 
κιαά ή Μάκρη ύπηρξαν πα
τρίς Ηρώων, Μαρτύρων καί 
Εύεργετών του ’Έθνους.

Αλλά καί μετά τήν Μικρ,α- 
ριατνκήν Καταστροφήν οί συυ- 
πατριώται, μας έξ,ακολουθουν 
διαπρέποντες πανταχού, Έν 
Άθήναις καί Πειραιεΐ, έν Κύ- 
πρω, έν Άλεξανδρεία, έν Εό« 
ρώπη καί ‘Αμερική/έν Αυ
στραλία καί -δπου τής γης ·ευ- 
ρίσκονται τιμούν τό γλυκύ τής 
Πατρίδος μας 8-νομα. Είς τάς 
Έπιστήμας καί τά Γράμματα, 
είς τήν Πολιτικήν καί τό Εμ
πόριο ν, είς τούς Αγώνας τού 
"Εθνους καί, τελευταίως εις 
τή,ν Εθνικήν κατά τών -κατα
χτητών Αντίστασιν, οι Λιβι

Ερανοί καί Μακρηνοί κατέχουν 
τήν πρώτην θέσιν.

Τοιαύτης Πατρίδος ή ιστο
ρία, ή γλώσσα, τά ήθΠ καί έθι
μα καί τά ιστορικά έν γένει 
μνημεία είναι, άνάγ,κη έθνική 
νά διασωθούν καί μεταδοθούν 
είς τούς έπιγόνους μας. Πρός 
τούτο τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον tc?u Συλλόγου μας θά: 
πράξϊ] πάν τό :άνθρωπί.νως δυνα
τόν; Διά τήν πραγματοποίησιν 
δμως ένός τόσον μεγάλου· οκο- 
παυ δεν άρκ·εΐ ή προσπάβε α 
ολίγων ανθρώπων, όόονδήποτε 
ικανών. ’Απαιτείται ή συμπα- 
ράστασις κα: ή βοήθεια όλων 
μας άνεξαιρέτως. Πτωχοί καί 
πλούσιοι, μικροί καί μεγάλοι, 
γυναίκες καί άν&ρες, έχομεν ύ· 
ποχρέωσιν ήράν, ύπό τιϊς πα
ρούσας ιδίως, ίστορικάς διά τό 
’Έθνος στιγμάς, νά βοηθήιο'.)- 
μεν ψυχή τε καί σώμιχτι, ήθι- 
κώς καί όλικώς πρός -επιτυχί
αν τών σκοπών τού ΣυλλόΙγον·.

ΙΊρός τούτο ποιούμεβα ίΐκκλη 
σιν εις τά πατριωτικά Υμών 
<Λοθήματα καί Σας καλούμεν 
δπως άψ’ ένός μέν τιμήσητί- διά 
τή,ς παρουσίας σας τήν σεμνήν 
τελετήν ίου άγιααμού καί τών 
έγκ(χινίων τών γραφείων ιοί) 
Συλλόγου μας, ή όποίά πρέπε 
νά άποτελέση σταθμόν είς τήν 
νεωτέραν ιστορίαν τής παπρί- 
δος μας, άψ’ έτέροιυ Δέ βοηθή:· 
αητέ ήθικώς καί ύλικώς τήν ώ- 
ραίαν καί μεγάλην προσπάθει- 
άν μάς.
Έν Π&ιραιεΐ tij 20 ΌικτωβρΓ 

ου - λ· ’■

Β.

1955
Ό Πρόεδρενς 

ί. Asi ΙΟΡΈ! ΓΗ'Σ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Κ Γ. ΤΖΙΖΗΣ
Γά Μέλη

11ΑΠ ΑΔίσΓ ΙΌ-Υ ΛΌ Σ, ' 
ΤΖΙΛΑΒΗΣ; Γ. Λ. -ΑΡ

1. Π.
Σ.Σ.

ΤΗΣ, Δ. Α. ΖΑίΜΠΑΚΗ, Α. 
ΠΕΤΡΟΓΛΟΎ, Κ. Γ. ΑΦΑ 
ΡΑΣ, Β. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ·

Στό έπάμενον: ΤΙ περαιτέρω 
δράσις τού Συλλόγου καί ή 
ιδριχίΐς του ί'Ικχραρτήματος *Α6η  
νών.

ΠΡΟΖ ΕΠΙΙΚΕΨίΜ XYNOmSMOY Η. AJBIXIOH

ΑθΗΝΑΡίΙΡΟΠΟΣ-ΣΥΚΑ^ΙΝΟίί-Ν. AISUIOH-MONH ΑΓ. ΝιΚΟΛ. (ΣΓ0ΥΡ11Ν) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑ’Ι’ΟΥ

Π ρίόίγ ρ α;μ μ α:
Άθήναι — Ώροπός — Σικά-μινον μέ αυτοκίνητα Πούλμαν 

Προαιρετική πορεία ήμισεύας ώρας εις Μονήν Άγ. Νικολάου 
Σγουρών. ’Επιστροφή άπό Σικάμινον εις Ώροπόν διά μεσημβρι
νόν φαγητόν. Έπίσκεψις εις συνοικισμόν πατριωτών μας Νέον 
Λιβίσιον.

Διάρκεια διαδρομής από ’Αθήνας εις ’.Ωροπόν 2 ώραι, άπό 
Ώροπόν εις Σικάμινον μισή ώρα.

’Αρχηγός έκδοομής: ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ. ’Έξοδα (ναύ
λο,·) Δραχ. 50.

’■Αναχώρησις 7.30' π.μ- άπό τήν οδόν Λυκούργου 10, Άθήναι
Δηλώσεις συμμετοχής καί καταβολή έξώδων μέχρι καί τής 

Πέμπτης 22ας Μάίου είς κ. Βύρωνα Ταακίρην. Λυκούργου 10, 
τηλ. 57.207

ΔΗΛΏΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ ΝΑΙ ΠΕΡ ΙΏΡ I ΣΜΕΝΟΣ.

©ί ΪΗΜΕΡΙΜΚΪ ΑΗΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ν. Μάκρη είναι ό μεγαλύ
τερος καί κυριΐώπερος συνοικι
σμός πατριωτών μας καί αποτε
λεί κατά κάποιον τρόπον γιά μάς 
τούς άλλους πού ζούμε σκορπισμέ 
νοι έ/δώ στήν πρωτεύουσα, εν·α 
κομμάτι τήις τοαληας πατρίδος 
μετιαφερμένο οτή μητέρα Ελλά
δα. Γΐ’ αύτό θά παρακολουθήσου 

■με τά προ βλήματά της άπό κον
τά καί θά είμαστε εύτυχεΐς άν 
συντελέσουμε στή λύση τους καί 
γενικά στήν ανάδειξη τού τόπου 
καί στήν πρόοδό του-

‘Ένα άπό τά βασικώτερα; προ
βλήματα της -είναι νά γίνη τό 
λιμάνι- Αύτό θά δώση μεγά
λη κίνηση στον τόπο καί δουλειά 
στους κατοίκους του.

Ή Η. Μάκρη βρίσκεται σε μυά 
άπό τις ώραΰό'Τε,ρες τοποθεσίας

‘Η

χη- τονς στό παρόν γιά νά τραβή- 
ξοΜν ποιος ξέρει σέ τί αναμνήσεις - ζ 
Γιά μιά Οτιγμή ξοιναγύρισαν πίσω 
σέ μένα:

·Νά χαίρισι τ’ σνόμά σου παι- > 
δάκΐμ μου. ?

Κ’ έφυγε δακρυσμένη, μέ τήν ϊ- >
δια απλότητα πού είχε όταν ατά- c
θηκε νά μέ ρωτήσηι. 1

‘Η γυναίκα μου σφίχτηκε πάνω ς 
μου σνγκΦνιηιμ·ένη;.

’Έν,ναιοσα πώς σέ εκείνο τό 
μεΐο τοΰ δρόμίο,υι είχε ανοίξει ό 
φος τής ουδετερότητάς μου.

— ’Άμ γένιτι του γαΐμαν 
ρόν;

— ’Έν γένιτι.
ίΠΛΑΤΟΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

σψ 
τά-

νε-

τής ’Αττικής κι’ εχει θαυμάσιο 
κλίμα. Μπορεί ν? άζιοποιηθή του 
ριστικά καί νά προσέλκυση μεγά 
λη κίνηση. Α'ύτά όμως. &έν είναι 
δυνατόν ά\ ή λεωφορόκή γραμ
μή'έζακολουθεΐ νά είναι ύπεραατι 
κήι· Πρέπει νά μεταπραπή οέ ά· 
στ,κή πράγμα πού προϋποθέτει 
μείωση του'εισιτηρίου. Τό ακριβό 
εΐσ ιτήρ ιο ε [ναι οο β,αρο έ μτιόδ ιο 
γιά τήν άνάπτυξη τής παραρερι· 
στικής καί. τουριστικής της Κινή- 
σεως μέ ιά γνωστά ώψέλη γιά 

’ τ|.ήν ευημερία του τόπου.
Ή άγάπη τών πατριωτών γιά 

τήν πα.δεύα ήταν πάντα έμφυτη 
: κΓ έπιτακτική δπούς τονίζεται σ' 

αύτό τό φύλλο. Έχε^ γίνει δέ 
άκόιμη πιιό έντονη τώρα μέ τήν 
έ'ξέλιξη τού κόσμου. Πίώς όμως 
νά «στείλουν τά ;παιδά των σ' 
&να' σχολείο τό όποιον δέν συγ
κεντρώνει ούτε τις στοιχειώδεις 
ανάγκες ένός διδακτηρίου;

Μιά άλλη μεγάλη άνάγκη εΐ
ναι νά όλοκληρωθή ή θδρευσις 
τού χωριού.

Γιά δλα αυτιά τά ζωτικά προ- 
,; βλήματα τής ·Ν> /Μάκρης, δπως 
; eiyai τό λιμάνι της, ή μετατροπή 
; της γραμμής σέ αστική, ένα 
• νέο σχολείο, ή ϋδρευσις καί άρ- 
! κετά άλλα θά γράψουμε διεξο· 
j δικά σέ έπόμενα φύλλα. Έκτος 
ΐ όμως άπ’ ιαύτό διαθέτουμε πρό.*-  

θυμα τις στήλες μας διά κάθε 
άνταπόκρισίν πού θ’ άφορά τις 
,παρουσιαζόμενες άνάιγχες τόσα 
τής Ν. Μάκρης όσο καί τών άλ
λων συνοικισμών τών παπριωτών 
μας.

S X J Ρ ΰ Μ Η

j

«.



Ε Τ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Ν 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ I

ΑΘΗΝΑ!
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1Q58

tot ΛίβίΛΐΐϊ |ΜΙ Λ li^UW 
ΙτπΙ Λ ΙΜγ fl β1>Βί '

iwIRli 8 Ow

ΕΟ ΙΑ S ΤΛ I «£■ Τ»# ΦΡΟ 0 7/44 ’ 70 ϊ ΙΪΑΡΑΡ7ΗΜΑ70Ζ Α 0 H .# fl# Τ 0 F £ V Λ Λ 0 Γ 0 ϊ « 0 Γ Α 4 ϊ Κ & £ »
Ζ^^1Ι3αΐ^·11Βι^:Ζ&Μ!»ΙΙ^1^:ΧΆ·1>£ίί*έίί®^^

ΓΓΑ'Ν © Ρ'Α Μ A Τ 1 Κ Η Α Π © Φ Η J Τ Η X Μ A Κ Ρ Η I ΜΕ ΤΟ Λ IΜ A Ν I Τ^Η I

Άριοτεράΐπρός τό δεξιά διακρίνοντοι τό καινούργιο σπίτια πού κτΙαδηκαν στή δέσι «Καραγκιόζια». Δεξιότερα πρός τήν παραλία φαίνονται τά σπίτια τού Γιάννη τού ΛουΤζΙδου. Στό μέσον τής φωτογρα
φίας τό καινούργιο τζαμί μέ τό μιναρέ του. Δεξιό τού κεντρικού δρόμου τό σχολείο καί κατόπιν όρχίζει ή συνοικία πρός τή γέφυρα «Κεοί - Καπού». Τά δένδρα στό δάδας δεξιά είναι τά κιουνούκια 
άπό τά όποια ή τοπα&εσία αύτή ώτομάα&ηκε «Κίουνιούκ-πααί». Στό 608ος στήν είσοδο τού λιμανιού καί ο" εύίεία γραμμή άκριδβς άπέναντι άπό τό μιναρέ τού τζαμιού, είναι τό νησί ή παληά Μάκρη.
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Εύθΰς ά«© Τ© ίτρώτ©ν φύλλ©ν 

μχς θέλ©μ&ν νά ^χαθαρίοωμεν 
άηάλυΐΦ νήν θέαιν μαςι χαί νά 
■5 ν μ& σ*φή  ve u*v
τ©ύς ώ'·χ©Η©ύ$ι μας.

Οί άνθρωιτώϊ η©ύ άπ-βφαΰία·»- 
μ&ν νά άναμιχθώμιε.ν ένεργώ^ 
οτά Jn’tnjyxta τ©ΰ Χυλλ©γ©υ 
μ^· i'ENWUX ΜΑΚΡΗΝΩΝ 
Ο ΓΛΑΥΚΟΧ’»,, Xfci εηανδιρώ- 
οαμεν τ&5«ν τ© Κεντρικόν Δι- 
ϋ.-ικιπτιχόν· Χυμ$©ύλι©ν ©<ί©ν 
καί τ© Σίυμβ©ύλι©ν rc/υ Ήαρχ·ρ· 
τήμαιίΟς ’Αθηνών. χαθώς χαι 
Εκείνοι π©ύ άνελά&χμεν τήν 
αύνταξιν καί ew5©wiv τή$ &φΠ“· 
,με·ριδ©$ μας «ώτή$, Οέν art©- 
^λέίΓίιμε ν ατ« νά έξυ/τηρΕ-ιή^'**  
μεν Κ AM ΜΙ ΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΗΝ MAS <ΜΛΦΔΟ®1ΑΝ. 
Διακατ^χώμεθα μόνον άη© τον 
‘(ωηϊρϋί- πόθον νά ΰουλέψωμεν 
μέ ©λας .μάς τάς δυνάμεις διά 
να >ϊρΛγμ-ν-.τ«ί·ϊ©ι·ήύ·<*>.μ·τ·ν  »©υ& 
δύο βάΰϊίκους μας σκοπούς η 
άχριέεστερα τά δύο βασικά μάς 
καθήκοντα

Πρώτο ν. Μέ γνώμονα 
τήν άντιχ·Εΐμενικ©τητ·α, την ά- 
χρίό&ιαν χα·1 τήιν πληρότητα., 
θέλομεν νά πειρί'Υ’ράψωμεν τά 
ήθη, τά έθιμα, τάς παραδόσεις 
καί την ιστορίαν' τών Πατρί- 
δω.ν μας, ΛιόισΪΨυ και Μάκρης, 
κιχδώς επίσης χίάΛ την ίσττ.ρίαν 
τών Πιροσώπιυν πού άνέπτυξαν 
μιά Γΐ©ιν©φελή ή Εθνικήν δρά
ση' xzxi έτσι άφ©ϋ τά περισώ- 
οωμεν άπό τήν φθοράν τ·ου χρό 
ν©υ νά τά «αραδώοωμεν στά 
παιδιά μας καί στ© ’Έθνος. 
Αύτ© είναι τ© καθήκον μας, 
πρός τό τ^αρελθόν, «δηλαδή, τό 
καθήκον μας προς την ιστορί
αν της Πατρίδος μας·

Λεύτερο ν. Τ© καθήκον 
•μας πρός τό πουρόν καί τά 
μέλλον. ;Χάν τέτοιο έννοουμεν 
νά βοηθησωμεν τούς Γίατριώ- 
τας μας πού έχουν άνάγκας 
χα.ί προόλη-ματβξ, είτε ατομικά 
είτε όμαδικά» ©π-ου καί δπ·ως 
μπορούμε in XJ3ii νά τούς ένστα- 
λ·ά$ω.μειν την πεποίθηση' οτι 
στόν σκληρόν αγώνα της $ωης 
τ·ων δέν είναι povci καί έγ- 
καταλαλειμμένοι, ώλλ’ ότι θά 
εύρουν στον Χύλλογόν μας καί 
σ’ έ·μάς προσωπικώς., πάντοτε 

πρόθυμους καί στοργικούς συμ- 
^χραστά,τας γιά ·νά άντιμετω- 
πίσουν τάς δυσκολίας καί τάΥ( 
άντίξοότηπας της $ωπς. Δεν λέ; 
με βέόάια· ©τι θά λύσωμεν ό
λα τά ζητήματα ιών. Τούτο 
δυστυχώς ξεφεύγει άπό τάς πε- 
ριυρισμένας δυνατότητάς μας, 
αλλά ύποσχόμεθα ©τι θά τούς 
κάμωμεν ν-ά αισθανθούν γύρω 
τους την θέρμην ενός ειλικρι
νούς καί στοργικού πατριωτι- 
χιού ενδιαφέροντος.

Αύτή εΚναι η αποστολή πού 
έτάξαμεν ατούς εαυτούς μαςι 
χιαΐ χύτην την αποστολήν φιλ© 
δ'^ξοϋμε ν νά ύπηιρετήσ^με ν.

"Ολα όμως αυτά, όσονδήπο- 
τε αξιέπαινα καθ’ εαυτά καί 
άν είναι διά νά έχουν την 
πρέπουσαν έπ:ίδ<·ανίν -:ς τόν 
κόσμον τών Πατριωτώ’,· μάς, 
πρέπει ©ί κινούμενοι διά τήν 
πραγμ-ατοποίησίν των, νά έμ- 
φορούνται άπό ηθικάς άρχας, 
ύηλαδη νά έχουν χρηστότητα 
ήθους καί εντιμότητα σκέψεως, 
νά σέόωνται την αλήθειαν, νά 
έ.μη?νίέ'&>ΐΓταίΐ άπό ανωτερότητα 
αισθημάτων, νά είναι άπηλλ/χγ 
μένοι Μάθε μικρότητος, καί νά 
άπτξενω&οΰ’/ άπό κάθε τάσιν 
διαόολής καί συκοφαντίας. Μέ 
λίγα λόγια νά έχουν πραγμα·, 
τικην αξιοπρέπειαν καί αύτο- i 
cr;6ασμόν· Χωρίς ra γνώρισμα ί 
τα αυτά ή δρά-σίς των όσονδή- : 
ποτέ επιτυχής καί άν εί
ναι, ποτέ δεν θά είναι γόνι
μος ποτέδ&ν θά έχη μόνιμα ά*  
ποτελέσματα' ποτέ δέ·η θά εί
ναι πλήρης.

Δι3 αυτόν άκριδώς τών λό
γον, τό Καταστατι-κών τού Χΰλ 
λόγου μας «Ο ΓΛΑΥΚΟΝ»> ά- 
πέδωκεν τόσην σημασίαν στό 
θέμα αυτό, ώστε έθεσε σαν. βα
σικόν σκοπόν τςυ -«την έξύψω- 
σιν τού ΨΥΧΙΚΟΥ έπιπέδου 
τών μΐλων του»·

Καί ομολογώ αίσθ’άνθηκα £ω 
ηράν συγκίνησιν καί αληθινήν 
ύπερηφάνε'ΐαν· διά τούς Πατρι 
ώτας μου .., όταν εις μιαν κοι
νήν τών δύ© Χυμβιουλίων συνε 

δρίοοΗ*  διά τον καθορισμόν 
«γραμμής πορείας», όλοι ομό
φωνα, καί © καθένας μέ τόν ί· 
δικόν του τρόπον» .συμφωνού
σαν, ©τι ©λας τάς πράξεις καί 
τάς έκιδηλώίίίεϊς μας πρέπει νά 
χαρχκτηρί^η» είλικιρίνεία^ ά- 
νωτερότης, και ευγένεια ψυ. 
Χής.

Μέ σημαίαν .μας τούς αχ©· 
πούς καί τάς άρχάς πού έξεθέ- 
σαμελ' ανωτέρω χαλούμε ν ό
λους τούς Παπτριώτας μ^», πού 
οπί-μμερί^ονται τούς σκοπούς 
καί τάς άρχάς μας αύτάς» ό- 
πουδ-ήποτε γης καί ά>ν ιίύιρί· 
υκονται εις μίαν γόνιμον συ
νεργασίαν. Καλούμεν ©σίΐυς νο 
ο·ηαλγ©ΰν τήν 'γην πού 
όγέννίησ-ίεν και ΰσ©υ$ πονούν 
τούς Τάφους πού αφήσαμεν 
στην Πατρίδα μας. Καλούμεν 
όσους θρηνούν τάς χιλιάδογ’ 
τών άταφων πραγματικών εθ
νομαρτύρων νεκρών μας, πού 
τά κόχκαλά τους βρίσκονται 
σκορπισμένα στα οροπέδια καί 
στά φαράγγια της Μικρασίας, 
©που τούς έσκόρπισεν ή Τουρκι 
χη θηριωδία μέ τηνκατάπτυστη 
ανοχή τοΰ «πολιτισμού)) τού 
2·0ού αίώνος, ιε4'τε ώς έξορίστους 
ε’ίτε ώς ι«στρατΐιώτες» στά «ά
μαχέ ταμπουρού» (εργατικά 
τάγματα)··

Καλούμεν όσους, τιμούν τάς 
δεκάδας τών μαρτύρων πού έ 
πισημως έδολοφονηθησαν άπδ 
τά Τουρκικά έκτακτα στρατ©” 
δυΟ-ϊα.Καλοΰμεν όσους άραγμα 
νικά ένδιαφέρ©ν/ται διά την τύ 
χην καί την ^ωήν αυτών πού 
περοεσώθησαν μέν άπό την λακ 
λαπα αυτήν. άλλ.ά βρίσκοντιαιΐ 
σήμερα ύπό θλιβεράς συνθή- 
κας δια^ιώσεως. Καλούμεν γε
νικά όλους όσων ©ί καρδιές δ© 
νίίύνται άπο τά ζητήματα αυ
τά, ϊνα συσπειρωθώμεν γύρω 
άπ© την ’Φργάνωσίν μας, και 
μέ την πρέπουσαν σοβαρότητα, 
χωρίς μικροφιλοδοξίες, αθόρυ
βα μέ σύστημα, ολοι μα£ί 
ηνωμένοι, νά έπιτελέσωμεν τό 
καθήκον μας, βοηθούντες νκ 
πραγματοποιηθούν, ©ί σκοποί 
καί αί. έπιδιώξιεις μας-
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σ’ όλους τούς πατριώτας καί τούς λοιπούς άναγνώοτας της 
λ" ί

ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΧ ΠΑΤΡΙΑΟΧ
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Τά εΰ^ενέατερα τέχ.νκ τΰΐ 

κύάνόρευ πάτρίόοξ μχς· είνάι e 
X Ν. Λ«υί?ίόιγς καί ή σύζυγό; 
τμι Καλλιόπη. Kai as δώιί ψυχαί 
εύνενεϊ^, καιρόίαι avafepujeusai 
νέκταρ λώυλφνόΐΑίινι κ©ΰ έφύτεν 
σε·./ καί έκαλλιέργησ^ν ό ηνευ- 
μ··’: ικός κηπουρός «λ·, ό δι6ά- 

■ ΰ; .'.Λος "ΐ-jjv ./.α...- ΛΓοντα;—ς 
Αυτός ήτο ό ιτνευματιαός αύμ- 
όουλος, τοΰ όηοίτυ αί «ροτροκαί 
καί αί ύη<ΐ5είξεις έιτεϊχον 8έυιν 
άπαραέάτων ίερών εντολών- Ό 
άγχέός σπόρος τοΰ καλού απορέ- 
ως διδασκάλου,, έρρι^οέολησετ- 
εϊς τάς ψυχάς τών καλών μαόη- 
τών X. Νικολάου καί Καλλιόπης 
καί άπέδωκε καρπούς εΰχύμους 
πού έγ·εύ6'.Τ5αν πτέ άπήλ-αυσαν 
οί άγσιπημένοι συ,μπολϊται των. 
Έπροίκιο-εν ό <χλη®ής Μαικήνας 
τό Αιιόίσι καί τήν Μάκρην μέ 
οχολικά μέγαρα, όπου έοτεγά- 
Jovro τά Αουϊξίδεια Άρρεναγιυ- 
yeia καί Παρό&νανωγεΐα τών α
δελφών πόλεων. Άνήγειρεν ϊ- 
δίαις δαπάναις τό Τουρκικόν 
καί Εβραϊκόν σχολείον Μά
κρης. Έπεσχεύ-ασε τούς ύδροσω- 
λήνας τών έν Αιδισίω καί Μά- 
κιρίί ύδρχγωγείων Τουραπή- Ά- 
ποκατέσττΚΊϊν οριρανάς τάς: όποί 
ας έζ ίδίώΐνι έπροίκιάεν. Α.έόρε 
ψε πτωχάς καί απόρους οικογέ
νειας Έσπούδαοε δι’ υποτροφι
ών αρκετούς νέους, τόν ϊϊαρα- 
σκευάν Έλε-υβερίου, τόν Γεώρ
γιον Πολίτην, τόν Νικ. Κων- 
οταντινίδην Χλωρόι·-. Δέν περί- 
ώρισε τήν άκτ-ινο&ολίαν της ψυ
χής τ-οιυ είς τήν μιικράν μόνον 
πατρίδα του. Είχε πάντοτε ύπ’ 
οψιν του καί τήν ’Ελλάδα μας

Εις τό έδν-ικόν μας Πανεπιστή- 
μιεν προσέφερε κατ’ έτος γεν
ναία χρηματικά ποσά- Είς τούς 
άπελευθερωτικοϋς αγώνας είς 
κάδε έδνικόν σκοπόν καί άγαόο- 
εργίαν ήνοιγε τούς ακένωτους 
κρουνούς τής πλούσιας Ψυχής 
του καί βαλαντίου του. Διά τοϋ- 
το η Ελλάς τιμωρία τον γενναι

ZhHEiQmfd
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όώωρον άνδρα έτίμησεν αυτόν 
καί έκόαμησε τό πλούσιοι ατή- 
8ος του μέ τόν χρυσοΰν οταυρόν 
του εωτήρος. Τό έθνικόν μας 
κέντρον τό Πκτριαρχεϊον, τ«ΰ 
έδωσε τον τίτλον τοΰ Λογοθέτου 
Τό Πατριαρχεϊον ‘Ιεροσολύμων 
τόν τίμιον Σταυρόν τοΰ Πανα
γίου Τάφου καί ή γενέτειρά του 
ώ-νόμααε τό ζεύγος Αουίςίδου 
Μεγάλους Εύεργέτας. "Η δέ 
Τουρκία διά τάς πολλαπλά; εΰ- 
εργεαίας είς τάς κοινότητας Αι· 
όισίου καί Μάκρης ανεξαρτήτου 
φυλής έπχραίάημοφόριηαεν αυτόν 
μέ το άνώτατον παράσημου «Μ® 
τίητιέ» καί τόν έτιτλ.οφόρηαε 
Πασαν, μέ ειδικήν στολήν jtal 
giTpc-ς

Τοιαυτα τέκνα τιμώσι άλη- 
8ώς τήν πατρίδα, καί ό πλούσι
ος αμητός τών ευεργεσιών των 
8ά ήτο άπείρως μεγαλύτερος 
έάν ΰέν έγίνετο ή Μικρασιατική 
καταστροφή-

"Απ,έβαίνεν έν Έλλάδι τώ 1923 
άφήσας διαόήχην γέμουσαν δω
ρεών καί1 κληροδοτημάτων ίιπέρ 
διαφόρων ευαγών σκοπών, μή έ- 
κτελε|σ|8εϊσαν άτυχώς. 'ί-ί σύζυ
γος του είχεν ήδη άποδάνει τό 
1918 έγ τή πατρίδι μας. Μάκρη. 
Η μνημη των 8ά παραμέίνη έ- 

σαεί χαραγμένη έίς τάς ψυχάς 
μαςί καί 3χ άποτίωμεν πάντοτε 
τόν όφειλομενον σεβασμόν «ΐς 
τά μεγάλα αύτά καί άίάνατα τέ
κνα της Πατρίιόος μας,

SABBAS ΠΑ»ΧΑΑΙΔΗϊ;

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ
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’Εγώ βλέπετε δεν ετυχα νά γεν- 

χιχθώ σπή Μάκρη κα; όταν κάπως 
ίίρχ’σα νά («χταλαδαίνω τόν κάσ·μο 
’βίριο'κάμσνν στην ΆΒη·να καί εΧχα 
γιά τϊαρέα μου λογιών · λογιών Έλ- 
ληνόττουλα. ‘Έτσι ή μσναθι«η έμπει 
ρία άπό τούς Μακρηνούς ήταν ά
πό τάν ΓΊάτε-ρα μου που λάτρευε 
τούς πςχτριώ’ί.’ς του*  ένθθυμιαζό
ταν γι’ αστούς, κι’ <ολο ήθελε νά 
τούς κάν.η κο?λό, κι’ όταν τούς έ
κανε τό καλό τού βγάζανε τό μάτι· 
Άλλα τά .μάτια τού πατέρα μου 
·?ίτ<χν σάν ττή)ν Λερναία 'Ύ&ρα. ’Έ
να τού βγάζανε πολλά ξεφύτρωναν. 
Κι’ έτσ·< αί Μακρηνοί είχαν νά δγά 
ζονν μέ την άνεσή τους.

■Ήταν πολύ Φυσικό μέ τέτοια 
έμπεψια νά Θέλω νά διαφυλάξω 
τά δική μου μάτια. ’Έλεγα λοι
πόν, άφοΰ γείννήθηκα στη Σμύρνη, 
τι γυρεύω Μακρηνός; "Ωσπου γνώ 
ρισσ. -μερικούς Σιμυρνιονς (άπό 
τούς κςιίλαώς κ«λ©ύς) καί -άρχισα 
νά σκιέπτοαμαι δτι αφού κατάγο
μαι άπ’ τή Μάκρη· καί άνατράφη- 
κα οπήν Αθήνα, τό ότι γεννήθηκα 
οπή Σιμύρνη φαν κάτι όλότελα 
συμπτω|μα!τι:κό. Καί μιά καί δέν 
είχα ούτε Λι-βιία'ΐοίνή ούτε Σμυρνέ- 
ϊκ^ι τφοφορά, θά πρέπει νά θε&>- 

ροΰίμαι μι?λλο-ν Άδηιναΐο-ς. Τρομά
ρα νά μού "ρΟη. ’ Άπένα-ντι στό 
σπίτι πού καθόμααταιυ ξμενε μιά 
Άθηνέϊκίη οικογένεια, μεγάλο τζά
κι. Μετά τρ φαγητό ή αρχόντισσα 
τού σπι-τ’ού έβγαινε στό μπαλκό 
:νι μέ μιά -έφηιμ.ρίδα γιομάτη ψα 
ροκόκιχ-ολοί' ψίχουλα καί άλλα ά- 
παφάγια.

' Υστερα δίπλωνε προσεκτικά την 
έφ^μ^ρίδα γιά νά την χρη-σιμοποί" 
ηση πάλι..

Λεν μπαρούο-ε ιβ'έβαια κανείς ν' 
άρνηθή τήν πρακτικότατα τον μέ
τρου- πού καταργούσε μέ μιας καί 
τό τραπεζοίμάντηλΰ· -κιαί παν ντενε
κέ τών σκουπιδιών.

Δεν μπόρεσα άμως ποτέ νά μ!ά“ 
ίθω άν ή -έφηιμερίΐδα χρησιμοποιό*·  
ίταν πάλι γιά τραπεζομάντιλο «ί 
fttirfroave κάπου αλλού γιά νά. έπι- 
σφραγίση τήν καλή... χώνεψη-

Ή τίάσ-γ αυτή εγινε πίστη αρ
γότερα όταν διαπίστωσα δτι όλοι 
οί "Ελληνες είναι καλοί, άπ’ όπου 
κι7 άν πατόάγοντίχι καί ότι οί 
σκάρποι άίΓατελούν μιά εξαίρεση 
πού παθαίνει διόγκωση όταν οί 
οην&ήίΚής τήν εύνίοίηΐσουν· Σ’ αυτήν 
τήν ευτυχή ού'&ετεράτητα βρισκό- 
ιμουνα αταν ξαφνικά ή αδελφή μον 

σήκωσε πάνω άπό τό κεφάλι μου ί 
•μιά τιτράστια Αηβ’σιανή ύπάθσ. i 
■πιο μεγάλη κι' άπό τό .μπόι της.

Ή άδελφίή ;μου άνφ'ει στους έ- 
λάχιοτω/ς εκείνους άπογσνους τοΰ 
Λΐίβίισίοι/ Παρισίου- πού κοι- 
ΐμούνπαι μέ το Λιβίσι, ξυπνούν μέ 
τό Λιβίσ1·, άναπνέουν Λιβίσι, κι’ 
δταν ακόμα ή συστολή τους άναγ 
χά’ζει νά κλειδωθούν κάπου kXlI 
δώνοΜν .μαζί τους και τό Λιβίσι

Εΐπε λοιπόν μιά μέρα ή Λιβι- 
οτανή ;μου. «Άδελφούλη μου νά ira 
ροωμε ένα κτήμα στη Νέα Μάκρη». 
"Ο ά&ελφούλης (95 κιλά 1 μ. 85) 
άνεφώνησε Αμάν εντός του και 
χαμογέλασε έκπός του. Άντεπρό- 
βαλα κάποια έλληνοκαλέν&ιο άνα- 
βόλή< άλλα ό κεραυνός βριοικόταν 
ιώ5 δλας στά μάτια τής Λιβισιανής 
ά&£λφής. 'Έπ^σε από πάνω καί τό 
σιμήνος τών έΐξά&έλφων κι’ άρχισαν 
νά όραμ.ατίζοινταϊ όλοι μαζί τήν 
πιστροφή πρός τή γή Κι’ έμενα 
πού ,μ' άρεσαν οί ουρανοί; ’Αλλά 
πά κελεύσματα τών προγόνων κα» 
ή αγάπη πρός τήν άδελφήν -μου έ- 
πρβαλαν νά έγκατιολείψω τούς ού- 
ίρανούς καί νά βρεθώ στήν Νέα Μά
κρη.

’ίκε? πλιον έχτισάμουν κί σπί
τι ν· Μακιρηινιοβισιανοί μάς τόχτισαν 
μέ πουλήιν άάπην μά »ί πουλά μαϊ- 
'διά. ?Κι άντίς νά σβάξουσι πετεινόν 
ίεσβαξάν μας γι·ά τό γούριν·

Κάποια μέρ'α π»γ«χ· στό χωριά νέ*  

ψωνίσω. Προχωρούσα βιαστικός άλ-^ 
λ« η βιασύν/η μου εμείνε στό ράφι.S 
Κάθε τόσο μέ πς·ρέμ·ενε κάποια At C 
βιοίοινή στήν πόρτα.

— ’Έτίοι πιόν πνρνάς κλιψτάτα, 
κλίφτάιτα, ύμοϋ λέει μέ άγΙάπιη;).|

— Ό’χΐζ άλλά είμαι βιαστικός·^ 
θέλω νά ψωνίσω γιά τό μεσημέρι, ί

Βιαστικός εΐσι, ή δέν καταδέ-$ 
χεσι πιο έίμάς τούς φτωχούς, (λέειS 
πονη ρά). c

Καλά- καλά, θά μπω αλλά θά]
<άτσω λίγο ι

'Όποιος καί νά1 ναι ό Λιβισια-5 
νός είναι πάντα εύιχάριστος καί πε« 
.ριποίητικός καί φιλόξενος. ’Έτσι,^ 
άπό σπίτι ]σέ σπίτι, άπό λθίϋΐκαύμι< 
σέ λουκούμι καί άπό ούζο σέ ούζο, < 
πήγε ή ώρα μιάμιση, (Γύρισα μέ ά-« 
δια τσάντα» ;μέ τήν ουδετερότητά{ 
•μου στραητα.τσαριο·μένη' καί μέ πολύ*  
Λΐιβίσι. 'Η γυναίκα μου '.μέ περΐμε-, 
νε μέ αγωνία. ’

- Τί έφερες; f
'—Λιβίσιν.
— Πήρες τούλάχιίστον τίποτα νά< 

φάμε πρόχειρα; <
Λΐ'βίσιν.

Ξέροντας τή λόξα τής οίκογενεί-< 
ας μας μέ κοίταξε καρτερικά. Στρώ^ 
σαμε μιά άπλάδα Λιβίσι στή μέ-' 
•ηιο- τού τραπεζιού, άχουιμπήο αμε τά’ 
σαγόνια μας ατά χέρια μας καί< 
κοιταχτήκαμε μέ απελπισία. Μ·ά ό( 
Λιβισιανός ©εός μάς λυπήθηκε. Α

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ·4η ΣΕΛΙΔΑ

Τήν πρώτη μα'ζ οχέψη τήν ά- 
φι·ερών©υ|ΐ6 στ·©ύς άό€λφι&ύς Κυ- 
ιτρί©υς η©ύ ώιε£άγ©υν τον ίεράν 
αγώνα τ·©υς γιά τήν έλευθδρία 
Χάν άνθρωποι π©ύ ύποατήχαμε 
χι έμεϊς, άλλοτε δίαιγμουό, έ|©- 
ρίες καί κάθε λογής διώξεις £©ύ 
ςινε .σήμερα μα$ί τ©υς τις τραγί· 
χ·ές αλλά χαί ιστορικές ςτιγ.μέ^ 
τ©ύ αγώνα twg. γιά τήν έ·ν·ωαη 
μέ τήν μητέρα πατρίδα- Ό ίε- 
•p©g ίτόθ©£ τ©υς γιά τήν Ελευθε
ρία έχε» αμγκινητιχή άηηχη<5η 
iarig χαρδϊέ§ μα$.θεωρούμε δ'έ ό
τι είναι μεγάλη παράλειψις «5=|

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στήν προσπάθεια πού έχουμε ά- 

ιναλάβει «ιοίΐ ή όποια τονίζεται πιο 
πάνω στό κύριο άρθρο ζητούμε τή 
βοήθεια καί τή στενή συνεργαο-ία 
όλων τών πατριωτών· Απευθύνομε 
βα λοιπόν σ’ όλους καί ζητούμε νά 
,μάς στέλλσυν κάθε είδους υλικά 
πού νομίζουν οτι άξιζει νά δημοσι- 
ευ&ή καί νά διαφυλοοχθιή. Τούς πορα 
κάλούμε όμως νά πίροσέίξουν ώστ9 
οί πληροφορίες πού θά ιμάς δίδουν 
νάναι άκριβε’ς καί Σωστές.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά 
δίδεται στις ή,μεροιμηυίες οί άποΐε:ς 
πρέπει νάναι απόλυτα έξοοκριίβωμέ" 
νείς.

Π*  αύ'τό παρακαλούμε έκείνους 
που θά μ^ς δώσουν πληιροφορίες νά 
μήν άρκοννΤΏα ψιάνρ στή δική- τσυζ 

λ^ν τών σοβαρών Προσφυγιχών 
Όλργανώσ&ων τέ> ότι δέν διεχή- 
ρυζαιν τήν αλληλεγγύην xai αυμ 
παράστασίν τ-ων ςτδν άηέλείίθε- 
•ρ&ηιχάν αγώνα τών Κυπρίων

Έ Μάιχιρη και τά Δι6ίσι sl· 
χκν π®λύ ■at'evol»§ δεσμούς μέ 
τήν Κύ«ρ® καί ή έφη,μερίδα 
■είνκί &s£xix δΐΐ δι·ερμην«ύ®ι 
τ«ϋς rtefeug καί τις εύχέ$ τών 
Λθ«!ρϊΛ>τώιν γιά τήν έιτιτυχή έκ- 
6ααη τοΰ άνώνοξ τών «δελφών 
•Κυπρίων κοη τήν ταχεία "Ενω
σή του; μέ τήν μητέρα ΈΛλά- 
δα.

ψ'νήίμη άλλα νά καταφεύγουν και σ1’ 
άλλους πατριώτας. ’Αφοθ δέ Ελέγ
ξουν κιάλά τήν άκρίίβίεια καί ο*Έεν·  
τι·κιόίτητα κάθε πληροφορίας τότε ιαό 
νον νά τήν δίΐδίο-υν στήν δημοσιότη
τα.

’Επίσης όσοι έχουν φωτογραφίες 
τόπων καί προσώπων τής πατρίδος 
Θά προσφέρουν ιμιεγ|άλη ύπ-ηρεσία άν 
μάς τις ‘npobiKqpfcrouv. Νά είναι βέ 
βαιοι δτι Θά τις παραλάβουν πάλι 
άθικτες μετά δύθ: — τρεις μέρες. Έ. 
•μελς θά φρκ>ντίζουΐμε άμέσως για 
τήν έντύστωσή τους,

Όλα αότά θά άπστελέσουν τά 
ιστορικά δεδομένα πάνω στά όποΗ 
α θά βασνσφή μιά ιστορία τού τίό" 
που πσύ .μπορεί νά γραφή οπό μέλ- 
λ&νι.
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Ταξιδεύουμε μέ τό Αιγαίο, ειμασ 

τε μιά μικρή ομάδα, έννιά Μακρινό 
λιβισιανοί, καί πάμε ύστερα άπό 
τριάντα χρόνια νά γνωρίσουμε, νά 
ξοίναδούμε τήν πατρίδα μας·

Τό βαπόρι μας είναι έξω άπό τό 
Γλαύκο κόλπο- πού σπό βάθος του 
είναι ή Μάκρη, βλέπομε τά Ψηλά 
βουνά της, ό Μέντας κΓ ό Άντίκρα 
γος, γυμνές κορυφές γραμμένες κα- 
θαρα- μάς μιλούνε. ΚΓ όπως κατη
φορίζουνε πιό χαμηλά οί καταπρά. 
σινες πλαγιές καί τά πεύκα κΓ ή 
θάλασσα καί τ’ άκρογιάλια μάς 
φέρνουν μιά θύμηση καί μιά πνοή 
γνώριμη.

Άπό τό στενό στόμιο μπαίνομε 
στό λιμάνι. ’Αριστερά μας τό νησί 
τής Παλιάς Μάκρης, σά ζωγραφισ
μένο μέ κοντύλι» μιά μακρόστενη 
καταπράσινη λουρίδα. Μέσα στις έ- 
λιές καί τά πεύκα ξεχωρίζουνε τά 
μεσαιωνικά τείχη. Δεξιά μ«ς, προς 
τά νότια, στό βάθος ή Μάκρη. Εί
ναι χτισμένη στις υπώρειες καί 
στις πλαγιές τών βουνών της. Βου
νά καί θάλασσα καί πρασινάδες καί 
βράχοι, τ’ άρχαια χτίσματα καί τά 
δάση τήν πλαισιώνουν μεγαλόπρεπα· 
Στη μέση στέκει τό παλιό κάστρο, 
άνατάλικά» πάνω στη γυμνή κΓ ά- 
πόκρημνη πλαγιά' οί αρχαίοι τό:φοΐ/ 
δεξιά ό Τεπές κκχί δάση πυκνά σ’ ό
λη τή δντίκή πλευρά μέχρι κάτω 
στή θάλασσα.

"Όμορφο τό λιμάνι τούτο, πού τό 
ζώνουν κυκλικά το: βουνά καί μοιά
ζει σά μβγάλη λίμνη,. Μά νά κατε- 
βήκαμε τή σκάίλα τού βαποριού καί 
μπήκαμε στη βάρκα. Άκουμε τώρα 
μόνο τά κουπιά πού σχίζουν τά πρά 
σι να νερά*  σέ λίγο περνούμε τό πέ
τρινο άκρογιάλι- ή ανάσα μας κό
βεται, όλοι ·μάς κοιττάζουν μήπως 
μάς γνωρίσουνε, ποιοι είμαστε τά
χα; Μά ό πιό γέρος τής ομάδας 
μας, ό Άντρέας Λαζαρίδης, κάνει 
δυό βήματα μπρος» άντικρύ ένας 
άλλος γέρος ξεχωρίζει κΓ έρχεται, 
τά δυο κεφάλια σμίγουνε, πιάνονται 
τά γέρικα χέρια καί τά μάτια δακρύ 
ζουν. Σιγά — σιγά όλοι χαμογε
λούν καί πλησιάζουν. Μάς λένε ποι- 
οίεΐναι, τούς λέμε τά όνόμοίτα τών 
πατεράδων., τών ποατπούδων μας» κΓ 
ακούονται φράσεις που θά μείνουν 
άξέχαστες: «'Ο δικός σου παππούς 
ήταν καί δικός μας», «ό Θεός θέλη
σε νά χωριστούμε», «ένας μπαξές 
δέ γίνεται μ' ένα εΐδος τριαντάφυλ
λο», «καλωσορίσατε- καλωσορίσα
τε!». Κ.Γ οί πόρτες τών κλειστών 
σπιτιών άνρίγουν σέ κάθε μας βή
μα. Σκορπούμε μέσα στους δρό
μους, ξαναβλέπαμε τά σπίτια μας’ 
είναι όπως τ’ άφίσαμε άπαράλαχτα, 
άλλα λίγχ> ξεθωριασμένα. Μέσα άσ 
τράφτουν άπ’ τήν πάστρα τά ολό
φωτα χαγιάτια, τά π^ριποιημένα 
στρωσίδια. Οί άνθρωποι μέ τό χα- '

Ό άζέχαιτος Ά'δρίας Λαζαρίδης 
μέ τόν Μακρηνό Τούρκο φίλο του.

«λύουν τίς -κακές θύμησες, κι’ δλα 
■.ΐναι άιταλά σάν όνειρο.

Ανεβαίνομε τ’ ανηφορικά μονοττά 
Tier άποδώ κΓ άιτοκεΐ κρεμασμένες 
συκιές καί φροογκοσυκιές, -πρασινά
δες φυτρωμένες άπό κάποια χαρα- 
μάίδα στο βράχο. Τά γιασεμιά άγ- 
καίλιάζουν τους τοίχους τών σπιτι
ών, καί ή ματουκεμβίλια δίνει τήν 
κόκκινη νότα της. Οί γυναίκες βγαί 
νουν στις πόρτάς καί μάς καλωσο
ρίζουν, μάς πιίάνουν τά χέρια- ·μ«ς 
ραίνουν αρώματα- στρώνουνε χαλιά 
γιά νά καίΘησουμε νά ξεκουραστού
με, μάς προσφέρουν νερό μέ τους 
μ αστραπάδες. Δέ Θά ξε-χάσω εκείνο 
τό κοριτσάκι, κάτω άπό τά άρχα'α 
χτίσματα, που μέ συστολή γεμίζει 
τό ποτήρι άπό τό μαστροσπά καί κά
θε φορά που προσφέδει, βάζει τό 
άιστερό της χέρι στό στήθος» υ
ποκλίνεται, γέρνει μπρος τό κεφά
λι του καί μέ τό δεξί του χέρι δίνει 
τό γειμάτ-o ποτήρι. Παντού συγκί
νηση, ζεστασιά, εγκαρδιότητα. 
Καί θέλουμε νά δούμε όλη τήν πό
λη άπο τήν μιά της άκρη ώς τήν άλ
λη κι’ όλο περπατούμε ικαί κάβε τό
σο σταματούμε καί χαιρετούμε φϊύ 
χοντας άκοσμε πίσω μας τήν απα
λή ευχή «γκιουλέ» γκιουλέ», «γκιου- 
λέ, γκιουλέ» πού Θά πει «χαρούμενα 
χαρούμενα».

Στους δρόιμοιυς δεν υπάρχει κίνη 
ση· ή ζωή αργή καί μονότονη. Οί 
γυναίκες είναι κλεισμένες στά σπί
τια, βγαίνουν σπάνια γιά νά ψωνί
σουν κάτι. Τό βραδάκι, άν ’βγούνε, 
Θά «σβήσουνε πολλές μαζί στην ά-

από τά μαγαζιά τους ή στους κοφε 
ν£δες*  έκεϊ τελειώνουν τίς δουλειές 
τους' είναι πάντα σοβαροί καί α
νέκφραστοι, καί τίποτα δέν φαίνε
ται νά βασανίζει το μυαλό τους. 
Οί βεχαοχτοΰρες φτ^ρουγίζουνε ά- 
διάκοπα καί αδιάκοπα ακούεται τό 
τταρσπονό τους. Τίποτα δέν αλαφ
ραίνει τήν ατμόσφαιρα. Οί σκοποί 
του ροβιοφώνου μακρόσυρτοι. ‘Έτσι 
ό χρόνος περνά σιγά καί μονοτονα. 
•Πού ή αέναη κίνηση, οί ζωηρές κου 
βέντες, τά ειρυπνα πειράγματα, τά 
παλιά καί αξέχαστα έκεΐνα χρόνια!

Τήν άλλη μέρα φύγαμε γιά τό 
Λιβίσι. Μέ ταξί περάσαμε τον πα
λιό άμαξητό δρόμο- τό δάσος σ ό
λη τή διαδρομή πυκνό άμως τό γρή 
γέρο πέρασμα δέν εχ 4 τήν παλιά 
χάρη. Οΐ σάριντζες (στέρνες), όπου 
σταματούσαμε τά παλιά χρόνια, νά 
δροσιστούνε τά ζώα μας, χάσανε 
τό νόηιμά τους. Γρήγορα φτάσαμε 
στό Σικμάνι, όπου τελειώνει καί ό 
άυήφερος. Είμαστε στήν κορυφή τοΰ 
βουνού «αί περνούμε τόν ϊσιο δρό
μο- σέ μια απότομη στροφή άπό 
ψηλά αντικρίζομε τό Λιβίσι. 'Εδώ 
σταματούμε καί 'κατεβαίνουμε άττό 
τό ταξί. Απερίγραπτη άμορφιά, βα 
θειά συγκίνηση μάς κατέχει. *Ο  
κατ«πράσινος κάμπος ζώνεται κυ
κλικά άπό τά γύρω Φουνά. 01 δυό 
άκρες τού Μέντου ή βόρεια καί ή 
νότια ξεφυτρώνουν πιό πέρα, άγκα- 
λιάζουν τό Λι&ίσι καί τό περί κλεί
νουν. Ξεκάθαρα διαγράφονται τά 
ψηλοί βουνά, ανατολικά ό Μέν-τος 
«τοΰ Πέλλιιν» καΐί πιο πέρα λίγο νό
τια ή ψηλή καί απότομη κορφή τού 
Άντύχραγου, «τ’ Άϊ Κστακαλμά- 
ζη τού βουνόν», όιρθιον όρος κατά 
Στράβ,'ωνα, εΤναι άπό παλιά γνωστό 
γιά τή σεισιμογενειάι του, καθώς τό 
λέει καί τό λαϊκό δίστιχο:

"Αι Κατακαλμάζη μου, ψηλά 
ταν τά βουνά οου, 

κΐ στουμ μιάλονν τσΰν σεισησν 
Ειτττεσριν τά μισά σου.

λίγα λεπτά βρισκόμαστε στά Τρία 
Κοίβάκια καί μετά 5' στόν «Λιχ- 
τρό τού Χατζαυκυρνού», ή καρδιά 
του κάμπου του Λιβισιού, όπου μάς 
περί μένουν όλοι οί άντρες τού χω
ριού. Όίι πιό πολλοί είναι άπο τό 
γειτονικό τούρκικο χωριό, τό Κε- 
λεμιθάρι, καί λίγοι πρόσφυγες άπό 
τήν Καστοριά, αλοι φτωχοί μά. κα
λόκαρδοι. Μέ νοσταλγία μιλάνε γιά 
τά παλιά «ζαμάνια» τις χαρές του 
παλιού καιρού.

Μπαίνουμε στόν κάμπο. Παντού 
σπίτια γκρεμισμένα καί χαλάσματα- 
στενά μονοπάτια, καί χορταριασμέ
νοι ντε,ρέ&ες πού 'κοντεύουνε νά σβή 
σο-υν. Κλήματα δέν υπάρχουν. Τά 
ξερίζωσαν γιά νά φυτέψουν καπνά. 
Τά καρποφόρα δέντρα λιγοστά, κουσ 
σανιές, καί μηίλικοκκουδιές, πεύκα 
καί άγρια δέντρα. ’Έρημα τά. πηγά- 
8ια, σάν τόποι νεκροί που μέ 
δύση τού ήλιου- ζωντανεύουν 
λίγη ώρα μέ τά λιγοστά ζώα, 
γυρνούν ο'τ’ ά.χούρια τους, καί στέ
κουνε νά πιούνε’ καί πάλι σιωπή κι 
Ερημιά.

Καθώς περπατούμε ιμέσα οτά χα
λάσματα καί τά μονοπάτια κι ό κα
θένας μας άναζητά τό πατρικό του 
οπτίτυ ό Άντρέας, ό γέρος κι ό αρ
χηγός τής μικρής μας παρέας, ά- 
θ&λά ταυ μά θλιβερά σικανοτραγου- 
δά.

Ξύπνα νά δεις, νά λυπηθείς, 
ξύπνα νά δεις νά κλάψεις.

Καί τά ξωκκλήσια μας δλα είναι · 
νεχρά καί βουβά. Οιί κουρκάδες τρέ- ί 
χαυν πάνω στά χαλασμένα ντουβά
ρια. Στέκουν μάς κοιτούν καί κου
νάνε τό γυμνό καί χοντρό τους κεφά 
λι. θυμόμαστε μά δε μπορούμε νά 
τό χαρουμε τό γιομάτο χιούμορ 
τραγούδι τών μικρών παιδιών:

Καυρχά, κουρκά, σεϊσι τσύ κιψά» 
λισ σου νά πέσουν τά μαλλιά σου!

Βρισκόμαστε στην άνατολική ά
κρη τοΰ Κάμπου μπροστά στήν 
έκικλησιά τής Παναγιάν τού Πυρί
του. Τώρα είναι στάβλος» δέν υ
πάρχουν πιά λουλούδια, ή γέρικη 
■ ουσανιά γέρνει πάνω της καί τήν 
νεκροστολίζ· ι

τή

ττον

ν ν .. -ρ-- W - - „ . , - - - , t
μόγελο, pi συμπάθεια μάς καλούνε · κρογιαλιά, «Γ οι άντρες γαντα χω. 
νά κα&ιχσομε. «μΊτούγιουρουμ». Δι-| ,ρια. Οί άντρες στις καρέκλας, εξω

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πάνω στις γύρω κορφές τών βου
νών ξωκκλήισκχ νεκροστολίζουν τό

Οί έκδρομεϊς έξω άηά τό Δημαιχείο. — Δίπλα στόν άείμιηοτο 'Ανδρέα 
Λαζαρίδη διακρίνοντο: ό Τούρκος Δήμαρχος καί Λ Καϊμακάμης

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
Τ© Πάσχα στην πατρίδα μχ$ 

ήταν ή μεγαλύτερη γιορτή τοΰ 
χρόνου. Γιορταζόταν μέ περισ- 
σότερηι λαμπίρότπτα από κά&2- 
άλλη γι©ρτη ίσως γιατί συμόό- 
λι^« καί τή δική μας ανάστα
ση τών αδούλωτων σκλάβων.

Οί μιέρε$ τής Μ· Έβδ©μάδ'©$ 
ήταν γιά όλ° τόν πληθυσμό μέ
ρες έργασία$$ νηστείας καί π,ρ© 
σευχή$· Οί ινοικοκυρές έτοίμια*·  
$αν τά ιαπίτια τους γ1* τ© Πά
σχα όπω^ γράφουμε σ’ άλλη 
στήλη ©ί άνδρες τελείωναν τις 
δουλειές τους καί φρόντιζαν νά 
γεμίζουν τά σπίτια τους μ’ ©- 
λαι τά καλά. ΤΦλ©ι νήστευαν 
καί παρακολουθούσαν μέ κατά 
νύξη τις ακολουθίες τής Εκκλη
σίας.

Ή περιφορά τού Επιταφίου 
καθώς καί η υελετή τής Άνα-ι 
στάσεως γ»νιάταν στόν τόπ© μας 
τά χαράματα. _£τ© Λιβίσι περι
φέρανε τον Έπιτάφ1© τού Τα
ξιάρχη άπό τόν Στούμπο, στήν 
Καμάρα, στοΰ Φούρναρη, στην 
Ίλιάν (Έληάν) τού Κυρ Πάλη 
©ΰ, στό χάνι κι’ άνηφερί^οντας 
άπ’ τή Μέση Παναγιά κατέ
ληγαν ’ '
Πολλές

πάλι στόν Ταξιάρχη· 
φορές τύχαινε νά 

ώυνχντη®©ΰνι ©ί όυ© Έτπτά*  
φι©ι στό Χάνι. ^Επέστρεφαν άη© 
τήν άλλη ΕΪσ©δ© τ©ΰ πρ©αυλί©υ 
όλ©κληρών©ντο&$ έτσι τόν γύρο 
τοΰ Κάστρου τοΰ έ\.ιβισι©ΰ·

Ό κόσμος ακολουθούσε την*  
περιφορά μέ κατάνυξη κρατών
τας αναμμένες λαμπάδες. Χτά 
ιτιό παληά χρόνια £ίύική τιμητι
κή φρουρά άπό Τούρκους £αφτιέ 
Δες συνώδευε τόν Επιτάφιο μέ 
τά ©πλα τους ύπό μάύ,ης.

Μόλις τ© κουβούκλιο του ’Ε
πιταφίου έμπίαιινίε. στην ’Εκκλη
σία τά παλληκάρια τοΰ Λ-ιβιπιού 
πβριτριγύριιί'αν τόν έπιτάφ1© καί ί 
γιά νά τόν προφυλάξουν καί γιά ■ 
νά αρπάξουν εκείνα τά λουλού- ■ 
δια και τά στεφάνια μέ τά όποια | 
ήταν στολισμένος· Άλληλοκτυ-

ιτοΰσιχν ό cvxg τόν άλλον μέ τι$ 
χονδρές λαμπάδες κινούμεν©ι ά
π© μιά πειρ^:ργη 3£©σέβετα γιά 
ν’ άρπάξ©υν τά άγια{^μ®να λ©υ- 
λούδΐ'α- Φυσικά τ© κουβούκλιο 
δεινοπαθοΰσε άπ© την έπίθεοι 
αύτη άλλά ©ί πιστοί ήθελαν νά 
πάρουν τά λουλούδια, αυτά καί 
νά τά κρύψουν στις εικόνες ©' 
πως καί τά βάγια.

2έ λίγο ξημέ-ρωνε τ© Μ. Σάβ 
βατ© κ’ όλοι γύριζαν στά σπίτια 
τους γιά ιν’ άρχίσιουν τίς τελευ
ταίες προετοιμασίες της Λαμ
πρής. Κατάκοποι έπεφταν νωρίς 
νά κοιμηθούν τ© βράδυ γιά νά 
ση-κωθβϋν τά χαράματα άπ© τις 
χαρμόσ'υνϊς καμπάνες.

‘Άνδρες, γυναίκες καί παιδιά 
:εκινούσαν τότε γιά τις εκκλη
σίες. Τά παιδιά κρατ©ΰι:?αν μα- 
Ji τους κουλούρια καί κόκκινα 
αύγά γιά 'νά φάνε κάτι μετά τό 
«Χριστός Άνέστη».

Μέ τό «Δεύτε λάβετε φως» 
άνάβαινε τίς λαμπάδες καί ξε
χύνονταν ©λ©’· στό προαύλιο τ©ΰ 
Ταξιάρχη. Πάνω άπ© τ© πρ«ί»υ· 
λι© υπήρχε,’ ένα πλάτωμα σάν 
μιά μεγάλη εξέδρα άπ’ ©που πή 
γαινε; στ© καμπαναριό- Έκεϊ ά- 
άνέβαινε © Παπάς ιμέ τούς ψάλ
τες καί τά έξαπηέρυγα καθώς 
καί καμμιά τριανταριά παλλι- 
κάρια τοΰ ί\ιβισιοϋ μέ τά ©πλα 
τους.

Τό θέαίμα ήταν φαντασμαγο
ρικό. Μ-έιαια στ© μίσοσκόταδ© έ
λαμπαν χιλιάδάς λαμπάδες άναμ 
μένες καί φώτιζαν τά συγκινή- 
μ·ένα πρόσωπα τών προσκυνη
τών· Τό παχώψήλ© καμπαναριό 
κατάφωτο μέ τά χρωματιστά φα- 
ναράκια φάνταζε σάν ένας τε
ράστιος φάρος, στ© σκοτάδι· Τό 
Εύαγγέλι© τέλειων^ τό εκκλη
σίασμα κρατούσε την ανάσα του 
περιψιέινοντας. ξαφνικά ό παπάς 
άρχ^ε:

—- «Χροτός Άνέστη έκ νε
κρών...».

Δέν πρόφθαινε ν’ άκουσθί) τί-

Λαμ-

ρημαγμένο Λιβίσι. Ανατολικά οτή 
μέση τοΰ βουνού «τόϋ Μιχιά», ό 
Άΐς Στέφανος- απέναντι μας, νό
τια «τού Χριστού τού βουνόν», τό 
μικρό ξωκικλήσι τού Χριστού στέκ-ΐ 
απείραχτο κι έρημο πάνω στήν <ορ 
φή τού γυμνού βουνού. Πιό δεξιά 
καί πιό χαμηλά λίγο νοτιοδυτικά 
σ’ άλλη κορφή ή 'Αγια Παρασκιβγή· 
Δυτικά πάνω άπό τό Κελεμιθάρι ό 
‘Ίς /λεφτέρης. Βόρεια τό ξωκκλησι 
τ’ "Αι Λιά. ’Απέναντι μας, νότια, 
άπό άναταλή σέ δύση,, στις υπώρει
ες τών βουνών καί πάνω σέ πέτρι
να υψώματα, άμψιθεατρικά είναι 
κτισμένο τό Λιβίσι. 'Η άπόστσση 
μάς ξεγελά, σάν νά μήν άλλαξε τί
ποτα. Τό κάστρο μέ τά σπίτια καί 
τής έκκίλησιές του, ό καταπράσινος 
κάμπος, μέ τά πανάρχαια πηγάδια. 
Μά ή ώρα περνά ό σωφέρ ιδιάζεται. 
Ρίξαμε τήν τελειτσία μας ματιά 
καί αφάνταστη μελαγχολία πλημμύ 
ρισε τήν ψυχή καί τήν σκέψη μας. 
Γοργά κατωφερίζομε, περνούμε άπό 
τήν «Κ·:ρατσά», αφήνουμε πίσω μας 
τήν Σάρουντζα, μπαίνουμε στού 
«’Ασ τά Κονάκια», μέ τό Τζαμί καί 
τό «μουάρι» μέ τό τρεχάμενο νερό- 
άπ’ έδώ άρχίζει ό κάμπος καί σέ

Ανηφόριζουμε πρύς τό Κάστρο*  
δλα τά σπίτια στέκουνε γυμνά καί 
χωρίς στέγη- χωρίς καμμιά ξυλεια 
"'Όρθιοι σκελετοί μέ όρθάνοιχτα 
κουφώματα. "Ολο τό Κάστρο εί
ναι καθαρό καί κανένα σκουπίδι 
δέν Θυμίζει άνθρώπινη ζωή. Ο’ί βρο 
χές πλύνανε τό βράχο μέ τά σκε
λετωμένα σπίτια- μένουν όλα μέ 
τήν ίδια θλίψη, ντυμένα τήν ‘δια 
στολή- καί μοιρσλογάνε τή Θανή 
τους, τό ϊδιο έκεΐνο μοιρολόι που 
κατσιάζει ό σέρας άπό τις Ψηλές 
κορφές, γιομάτο άνθρώπινα πόνο 
καί Θλίψη.

Οί δυό μεγάλες έκικλησιές, ή 
Κάτω Παναγιά καί ό Ταξιάρχης- 
στέκουν μέ άθικτη τή στέγη τους. 
'Όλος τους ό όγκος όρθιος*  έχουν 
γύρω τους λίγη π.ρο$σινάδα. Μιά Θε
όρατη καρυδιά στήν Παναγιά, προ 
τοκαλλιές στόν Ταξιάρχη. Κάτι ω
στόσο ζή γύρω σ' αύτές τίς δυο εκ
κλησίες.

Ανεβαίνομε τό λόίψο γιά τήν Ά
για Παρασκευή*  φτάνουμε στήν κορ
φή καί λίγο πιό κάτω άπό τό εκ
κλησάκι, τώρα είναι φυλάκιο- ό σκύ-

ΣΥΝΕΧΕ1Α ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Ή αγαπητή μου φίλη καί ό- 

πεύθυνη τή5ς Συντάξεως μέ πα- 
ρακαλεί νά γράψω κΓ έγώ κάτι

Μά γιά μένα αύιό πού μοϋ ζη
τάς είναι δύσκολο, γιατί είναι ή πρώ
τη φορά πού άποφασιζω νά γράψω 
Ί<Ιάτι γιά πολλούς. ’Έλα οιμως 
πού ή συμπάθεια μου προς αυ
τήν είναι μεγάλη κάι δέν θέλω 
νά τήν κακοκαρδίσω. "Έτσι, χω
ρίς νά τής ύποσχεθώ τίποτε, απο
φασίζω ν’ ασχοληθώ·. Εύκολο εΐ- 
ννχι νά δίνη κανείς υποσχέσεις 
στον έαυτβν του, άφοΟ στό κάτω 
κάτω τής γραφής κΓ άίν δέν φα- 
νή συνεπής, δέν θά έκτεθή παρά 
μόνο στόν ίδιο τόν εαυτό του, 
Μά έλα πού έχω ώς άρχήν νά μήι 
δίνω υποσχέσεις όταν δέν είμαι 
σέ θέσι νά τίς έκπληρώσω. Καί 
ό.τι θά γίνη, πρέπει νά γίτη σή
μερα γιατί αύριο είναι άργό:.

Επικαλούμαι τήν έπιψοίτησι 
τού Αγίου Πνεύματος, άλλά καιμ 
μία δμπν&υσ',ς, δέν μοβ έρχεται, 
καμμία ιδέα πού νά προσεγγίζη 
όχι πιά τά όρια τής φαεινής, 
άλλ’ ούτε καν τής βλακώδους’ 

I ριγυρίζω άπό ντουλάπι σέ ντοο 
λάπι καί άπό συρτάρι σέ συρτά
ρι μ ή τυχόν άνακαλύψω κάτι 

πού θά μέ βοηθούσε νά έμπνευ- 
οθώ. Μή σάς φαίνεται παράξενο. 
"Οταν βρίσκωμαι σέ κάτι παρό
μοιες άμηχιαινίες ή στενοχώριες, 
βρίσκω άνακοόφισι έκεϊ. ,Κόποι© 
βάζο μέ γλυικό ή κάτι τέτοιο θά 
'προβάλη γιά νά ρίίξη βάλοαμο 
στήν στενοχώρια ή νά δώση διέ
ξοδο στλ·ν αμηχανία μου. ‘Έτσι 
οί έρευύ=ς μου δέν πήγαν χαμέ
νες. "Ενα κουτί μέ ξεχασμένα 
μπισκότα καί μερικά άμυγδαλω- 

| τά ήρθαν νά έπιβεβαιώσουν τό 
«ό ζητών εύρήσει». Φυσικά έπρε
πε νά μήν τά περιφρονήσω, α
φού άλλωστε γΓ αυτόν τό σκο
πό πήγα. Καί προχωρώντας στις 
έρευνές μου, άνακαλύπτω καί τό' 
θάμα άπό τόσην ώρα ζητώ. Μίέ- 
σα σ’ ένα κουτί ένα σκυλάκι κά
τασπρο μέ λίγο μαύρο στ’ αυτιά 
καί τήν ο·ύρά, ένα κόίκκινο φιόγ
κο στόν λαιμό κΓ ένα κίτρινο 
μπαστουνάκι περασμένο στη μύ
τη, μέ χαιρετά ευγενικά καί ό- 
ιτιοθοχωρεϊ καθώς τό κουρδίζω. 
Νά τό θέμα πού θά μέ βγΙάλη 
άπ’ τ’ αδιέξοδο.

Μου φ’έρ.νει στη θώμη·σ·. τήν 
προέλευσί του. Τήν γνωστή· 
Μπτυρ,αρία του Μονάχου ·μέ τόι τε 
ράιστια ποτήρια τής μπάρας, ό
που οί πάσης έθνικότητος θαμώ- 
νες ρωτούσαν μέ περιέργεια τά 
γκαρσόνια έκείνο τό αξέχαστο 
βράδυ:

«ΓΊοιο’ι είναι αυτοί πού μέ μιά 
μπίρα ήρθαν στό κέφι;»

ίΤο.οι άλλοι παρά "Ελληνες. 
"Όλοι κΓ όλοι 17. Πολύ μικρό 
ποσοστό μέσα στόν μεγάλο άρι- 
θμό τών άλλων ξένων κάι ντό
πιων. Αυτοί οί 17 έδωσαν τόν 
;5νο τής ευθυμίας άπό τήν πρώ
τη στιγμή καί τήν μετέδωσαν 
καί στους διπλανούς ’Ιταλούς 
καί Αμερικανούς, μέ τούς Οπαί
ους συνήψαν αμέσως σύμφωνον 
φιλίας. Άλλά. άς μήν άρχίσω 
άπό τό τέλος, γιατί τό Μόναχο 
ήταν ένας άπό τούς σταθμούς 
τής επιστροφής κατά τήν φετεινη 
αξέχαστη έξόρμησί μας στό Βό- 
ρε ο ’Ακρωτήριο. Καλύτερα νά 
τό περιγράφω όταν θάρθη ή σει
ρά του.

Μιά λοιπόν πού δεν μ*  έ'ρχον 
ται εύκολα οί ιδέες καί μάλιστα 
όταν μοϋ τίς ζητούν οί άλλοι ας 
άρχίσω άπό τίς βιαστικές Εντυ
πώσεις πού άπτ&κοίμισα άπό ένα 
σύντομο ταξίδι σέ τόσους καί 
τόσο ξένους τόπους γιά μάς, τά 
Σ κανδιναυϊκά. ’Αρχίζω άπό τό 
φετεινό ταξίδι, γιατί αυτό έχω 
πιό ζωηρό στό άσθενικο μνημο- 
νικό μου. Όπλισθήτε λοιπόν μέ 
ύπομονή ώς τό επόμενο φύλλο, 
έκτος άν ή Συντακτική Έπιτρο- : 
*π?ό μά κρίνη ακατάλληλη καί με 
απόρριψη... μετά πολλών έπαί- । 
νων. '

Γ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ -η
Δ Ω Ρ Ε A I

Εϊς μνήμην Άλκιβιάδου Παυλίδου 
μάς έστάλησαν δραχμαΙ έκατόν 
ύπέρ του Φιλανθρωπικού τμήμα
τος τοΟ Συλλόγου "Ό Γλαΰκος „ 
ύπό τής ουζύγου tqu .Μαρίας Άλ 
ΙΊαυλΙδου.

Ό κ. Αντώνιος Τζ,ζής προοέψβ- 
ρεν δραχμάς 1000 εις τόν Κεντρι
κόν Σύλλογον " "Ενωοις Μάκρη- 
νων Ό Γλαίκος,, πρός άντιμετώ- 
πισιν δαπανών του.
’Επίσης προσέφερεν ώς δεντέραν 
δόσιν δραχμός 2.000 «ίς τόν Α
θλητικών "Ομιλον Μακρηνών Αι
γάλεω " Ή Νίκη,,

: Εΰδυμες πεννιές:
ΧΟΥΡΙΣ ΣΤΙΦΑΝΙΝ

Νά κάμου χά πώς σ*  άαιτώ, 
κάμι κί ού πώς μ' άαπώς*  
χάϊ χουρϊς στίφάνιν.

ΚΓ άν πάεις πρέ κι μέ φιλάς, 
κίΐ οϋλον πας κί πας κί πας, 
τόν μούλαν ποιος τουν πιάνει;

ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
Ά γ ά π η: Γίαρφαμμ®ρίθΊμένί· 

στάχτη στάλλουνού τά μάι ια.
Α ύ ν α ν ι σ μ ό ς: Ξεχασμένη 

έκι&ηλωσις αύταρκείας πού επικρα
τεί σήμερα μ&ταφορικώς έπί τύΰ 
πολίτικου πεδίου ε'ς έύρνΐάτην δι
εθνή κλίμοχα.

Β ο υ λ ή·: Μεγάλη όμάς Αλε
ξιπτωτιστών.

Β ο υ λ ε υ τ ή ς: Ό μόνος ’«τά*  
νω άπο τόν τιμάριθμο πού έκπροοω 
πεΐ αυτούς πού βρίσ«ουνται άπο 
κάτω.

Έ κ λ α γ ές: Επιλογή άγνω
στων άπό άγνωστους

Έ κ λ ο γ ι κ © Σύστημα: 
Συνταγή (μαγειρικής όπου άλλα βά
ζεις κιαί άλλα τρως.

Έ ικ δ ρ ο μ rf: "Ότα·ν ξεπατώ
νεσαι γιά νά ξ .κουραστείς.

Έ κ δ ρ ο μ ή μεγαλοα
στού: 'Όταν ξεπατώναυνται οί 
άλλοι γιά νά ξεκουραστείς έσύ.

Έ κ 5 ρ ο μ ή ομαδική: Με
ταφορά τών σκουττιδιών άπ' τήν πό
λη στήν ύπαιθρο·

Έ ρ γ α σ ί α: Προϊονσα μείω
ση δυνάμεων.

’Έρωτας: Δαλτωνισμός ίίλων 
τών σίσ&ήΐσεων.

— ι σ μ ό ς: Απάνθισμα σοφίας 
ή βλακείας.

Κόμμα: Χωρίζει τή μιά 
φράση άπό τήν άλλη, άλλά χωρίζέι 
καί τό ’Έθνος όπόταν τό Έθνος 
μπαίνει σέ κόμμα.

: Ό πιό πράχει- 
ΐις Πρόεδρος.

Πρόεδρος:
ρος τρόπος νά γίνει 

Συλλόγου
Ή φούσκα·

Σ u λ λ ό γ ο ι 
Ή άχλάϊδα.

Σ υ λ λ ό γ ο
τ ε ύ ς: Τό θύμα.

υ ’Αντ ι πράεδρο ς

Γ ρ α μ μ α -

Ταμίας: ‘Ο
πρακτ ικός.

Συλλόγων 'Ένωαι>ς: Σανί
δα σωτηρίας συλλόγων υπό θίάλυ-

Έίνωσις: Σανί-

Σ ννεργασία: 
πιρσοττάθεια νά 
/ιά ιδ|ύο.

δουλεύει
‘Αμοιβαία 
ό άλλος

’Αλ*
ληλοεξόντωσις.

Φελλός: 
λη γιά νά ί ___ ........_.r-.—
"Οταν χρησιμοποιείται σέ δημόοι-

Χρήσιμη ιτρώτη δ- 
έττιιτλέουν άντ«κείμενα.

ους αιντρες διατηρεί τήν Ιδιότητα 
τού έιτπτλέειν άλλα τταύει νά εΐναι 
χρήσιμη.

Α. ΓΕΏ,Ρ ΓΑΛΑ ΙΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ

X α ρ τ ο π α ι ξί α: Μέσον 
επαφής ανθρώπων πού δέν τούς συν 
δέει τίποτα.

Χώμα: 'Η ύλη άπό τήν όποια 
ό Θίός έπλασε τόν άνθρωπο. Τήν Θυ 
μούμαστε σέ κάθε πόλεμο γιά νά 
στείλο-υμε τούς ανθρώπους στο χω 
μα νά ξεκουραστούν.

ΠΛΑΤΩΝ
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ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΙ

ποτά άλλο· Τά παλλικάρια ρί
χνανε μπαταρίες· ‘Ο Κωστής 6 
Παπλωματάς (Βουγάς) χαλοϋσε 
τόν κόσμο άπ© πάνω άπό τό καμ 
παναριό μέ τά βαρελότα. Τήν 
ϊί5ια σχεδόν στιγμή ά<©ύγονταν 
καί ©ί καμπάνες τής Μέσης κα» 
Κάτω Παναγιάς καθώς κ.αί οί πυ 
ροβολίισμοί πού ρίχνανε τά παλ- 
ληκάρια τής άλλης ενορίας.

Οί περισσότεροι παρ^κολου· 
θοΰΰαν τήν λειτουργία ώς τό 
πρωΐ. ’Άλλοι γύριζαν στά σπί
τια τιους. Οί ανηφορικοί δρόμοι 
τού αμφιθεατρικά κτισμένιτυ Λι- 
βίσιου φωτίζονταν άπό τις αναμ
μένε# λαμπάδες τών· προσκυνη
τών σάν νά γίνονταν εκατον
τάδες λιτανείες ταυτόχρονα μέ
σα στήν κωμόπολη

Μετά άπό όυ© τρεις ώρες γέ
μιζαν τά καφενίεία τό πρωί τού 
Πάσχα άπό τούς άνδρες καί τά

| παλληκάρια τοΰ Λιβισιού ντυμέ
να μέ τά γιορτινά τΐίυς. Στήν· 
πλατεία τού Στούμπου, στό Χά
νι καί γύρω στήν Κάτω Γίανα- 
γ·ιά συγκεντρώ'χ'ονταν τά παιδιά 
γιά νά έφακίσουν» (τοιουγγρί- 
σουν τ’ αύγά τους.

Υπήρχε τό έθιμο νά παίρ-.η 
οποίος έσπαγε τά αύγά τού άλ
λου. Μερικοί ήταν τό τόσ© τυχε 
.ρ©ί ή επιτήδειοι πού ξεκινούσαν 
μ’ ένα γερ© αύγό καί γύριζαν 
σπίτι τους μ' έν« καλάθι ή έχ·α 
μαντήλι αυγά σπασμένα καί 
κερδισμένα. "Ετσι έκτος άπό τ© 
φιλότιμο υπήρχε καί κάποιο κερη 
δ©σκ©π·ιικ© κίνητρο πού τούς έ
κανε νά ψάχνουν νά βρουν γε
ρά αύγά γιά νά τσουγγρικούν.

Φυσικά δεν έλε,ιπαν ©ί μικρο- 
πονηριές, «οί κίσσες», ©πως σ5 ό
λες τίς εκδηλώσεις τής $ωής αλ
λά κι’ αύτ© έδσε ένα χρώμα στό

ώρίκϊ© αυτό έθιμ©.
Τό απόγευμα ό κόσμος άπ’ ©- 

λες τίς γειτονιές πήγαινε στήν 
Κάτω Παναγιά γιά τή γιορτή 
τής Αγάπης. 'Όλοι ©ί ί·ε? 
ρεϊς καί τών τριών' ενοριών ή
ταν έκεϊ. Άκούγανε τ© Εύαγ γέ
λιο τής Άναίστάσεως στις διά
φορες γλώσΰ|ες μέ τον Χατ^η- 
σαββή (τ©»νι Χατ£ησάό£α Γα
βάθα) νά τ© λέη Γαλλικά καί 
τον Βαγγέλη τόν Πορτουλβΰ 
νά ψάλλη μέ τήν δυνατή και 
μελωδική φωνή του.
Μετά τή δεύτερη ’Ανάσταση έβ 

γαιναν στ© προαύλιο πού ήταν πε 
ριτριγυρισμένο μέπλακόστρωτες 
τριπλές κερκίδες όπως τ©ϋ Χτα- 
5ίου. ’Εκεί οί λυγερόκορμες Λ,ι- 
βιοιανές χόρευαν μέ τά παλληκά 
ρια τή «σούστα» καί άλλους το
πικούς χορούς. Οί γυναίκες ήταν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛΙΔΑ
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Κατασκευάζονται 
καί έπισκευάζονται άπαντα 

τά έγχορδα όργανα.
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ΔΗΛΟΣί Σ

Τά ενυπόγραφα 
άρθρα δέν εκφράζουν 
υποχρεωτικά καί τάς 
άπόψεις τής έφημερί- 
δος. Τήν ευθύνην διά 
τήν ακρίβειαν τών 
γραφομένων φέρουν 
πάντοτε οί συγγρα
φείς των.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Πολλές ίσως στήλες θάπρεττέ 

ν’ αφιέρωση ή έφη-μερφα μας 
γιά τή Μακρηνο - Λιβισιανή γυ
ναίκα γιατί πολλαπλή ήταν ή 
συμβολή της σ’ δλες τίς εκδη
λώσεις τής ζωής τοΰ τόπου. Άλ
λά είναι τόσα πολλά καί. πολύ- 
ίμια δλα τά θέματα καί τό υλι
κά πού Φιλοδοξεί νά συγκεντρώ- 
ση, πραγ.μοπευθή καί διαφύλαξη 
τύ φύλλο μας ώστε αύτή, ή μόνι
μη στ^λη νά θεωρηθή αρκετή, γιά 
νά περιγράψη τή γυναικεία δρά
ση στήν χαμένη πατρίδα καί κά
θε τι πού αφορούσε τίς γυναίκες 
έ'τσι πού νά θυμηθούν οι παληές 
τίς συνήθειες ·κΐ*  έθιμα του τόπου 
νά τά μάθουν δέ καιί νά τά δια- 
τηρήσουγ οί νέες.

Ή γυναίκα είχε στήν πατρίΐδα 
μας μιά ζηλευτή θίέοη, σημείο 
τής υψηλής στάθμης του πολιτι
σμού τοΰ τόπου. Στό σπίτι της 
ήταν ό άπόλυτος κυρίαρχος πού 
ήξερε νά τό διοική κόπω άπό την 
ηγεσία του άνδρσς της τόν όποι
ον σεβόταν και υπάκουε πολύ. ■ 
Ακούραστα έργατική καί καθα
ρή, νοικοκυρά εξαίρετη, γινόταν 
άφθαστη σ’ αφοσίωση κι’ άλ- 
τρουι’σμ.ά μητέρα. ΤΗτα|ν όπλι- 
σ’μίένη μέ θάρρος καί ζωτικότη
τα τέτοια που γινόταν άληθι·νή; 
σύντροφος καί συμπαραστάτης 
τοΰ συζύγου της.' Τόν βοηθούσε 

δλα καί μοιραζόταν δλες τίς 
δύσκολες , στιγμές τής κοινή,ς 
ζωής τους. Πολλά χρωστούν οι 
Μακρηνο - Λιδισιανοΐ στις μη
τέρες καί γυνάνκες τους, ’ ίσως 
τά άσχημα χμόΐνια-κάτω άπό τόν 
κνχΓακτητ’ή νά δυνάμωσαν τό ψυ
χικό της σθένος καί τήν άγωνι- 
στική της διάθεση. Μπορεί τό 
γεγονός ότι πολλές φορές δμενε 
μόνη, γιαπί ό άνδρας της έλειπε 
γιά δουλειές στά καλά χρόνια ή 
έξορία, όταν οί καιροί ήταν ά
σχημοι, ή ή μεγάλη άγάπη της 
πρός τήν πατρίδα, τή Θρησκεία 
κιαι τήν οίκογένειά της, κληροδο
τημένη μέσα της άπό τόσες γενε
ές, νά τήν έμψυχωνε ν’ άγωνι- 
στή σάν 'άνδρας γιά νά δι,ατη· 
ρήση καί προστατεύση αύτά πού 
άγαπούσε. Τό άποτέλεσμα ήταν 
νά τκχίίρνη πάντα Τ!να πολύ ένερ- 
γητικό μέρος στή ..ζωή- του τόπου 
καί'ι σέ κάθε έικδήλωση καί φά
ση της. Εϊτε ό άνδρας της ήταν 
ζωντανός, κι’ έλειπε, είτε είχε 
τό δυστύχημα νά τόν χάση είίχε 
τήν περη^λάνεια καί τήν άξιοπρέ- 
πε.ια ν’ άγωνισθή γιά νά μή γνω 
ρίση ή οικογένεια της την έλλει
ψη του νοικοκύρη. Πόσα καί πό
σα τέτοια, παραδείγματα δέν μπο 
ρεΐτε νά φέρετε όλοι κι’ δλες 
στή σκέψη αας γιά δικές μας γυ
ναίκες. πού άνέδειξαν κι’ άνέ- 
θρεψαν τίς οικογένειες τους καλ
λίτερα άπό άνδρες! Νά χρωστοΰ 
με άραγε στό δυναμισμό· των γυ
ναικών μας καί .στήν κοινωνική 
τους προδολή την. χρησιμοποίηση 
ταυ θηλυκου άρθρου σ' άρσενι- 
κά ονόματα καί τήν συνηθισμένη 
προσφώνηση πού έπικραταυσε 
στόν τόπο νά λένε «ό Άντώνης 
τής Μαρίας» π.χ. κι: δχι «ο Άν- 
τώνης τοθ Δημήτρη;»

Αύτά είναι "να άλλο μεγάλο 
θέ.μα μέ τό όποιον δέν θέλει νά 
καηοπιιαστή αύτή ή στήλη. ’ίΕ- 
γραψα αύτά τά λίγα λόγια μό
νο γιά νά τονίΐσω πόσα άξυόλο- 
γη ήταν ή συμβολή της Μάκρη- 
νο - /Χιδισιανής γυναίκας στή ζωή 
τουίτόπου μας. ;Κι’ δχιί μόνο έκεϊ. 
Παίρνοντας μαζί τους κληρονο

Μ'& ΙΪΜϊΐ Μ7ΜΗΜ ΤΟ
Τθ Λεβήσιον ήτο ορεινός συνο^α- 

ο·μό<.ζ τής πόλεως Καρμυλησσον, τόν 
όποιον κατώκηοαν οί κάτοικοι της Δυ
τικής πόλεως Ίδεβησοοϋ φερομένης 
ύίΐό τύ. ονόματα Έλιβησσοΰ — Δε~ 
(ιησού — Λιβησοοΰ. ΕΙς Λεύήοιον 
προσέφνγον οί Λερισωθέντες «κ τών 
Σεφτζούκων Τομρκων Καρμυλησσεΐς 
και όσοι τών Λυκίων δέν έξώμοσαν. 
Επίσης πολλοί. τών παραλίων καί νη 
■σιδίων τής Λυκίας διά τον φόβον 
τών πειρατών. Κατά τό 1522 επί
σης όσοι τών Μακρηνών διεφυγον 
τήν σφαγήν τοΰ- Σουλτάνου Σουλε- 
ϊ.μάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς, αποοπά- 
■σσ,ντες τήν Μ άκρην άηό τούς Ίππό- 
τας τής .Ρόδου. Εις τήν Λυκίαν κυ
ρίως συντκροτήθη ή κωμόπολίς Λε6ή 
σιον και προ παντός εκ τών περίσω- 
θεντων κατοίκων Καρμυλισσοΰ και 
Μάκρης· Ενισχύουν τήν εκδοχήν 
ταύτην «ί σχέσεις τών Λεβησανών 
μέ δλα τά. χωρία. τής Αυκίας καί 
cd έργακήαι αίτιον καθ' δλην τήν 
ΐνιαιθρον χρονολογούμενα!, πολύ προ 
τής Επαναστάσεις. Ούτω εδιδ,άχ- 
θησαν οί άπόγονοι άπό τους γονείς 
των νά μεταβαίνουν εις τούς τόπους 
τής καταγωγής των καί Ενασκούν 
τήν τέχνην των.

Εις Λεδήαιον κατέ-φυγον κατά δι
αφόρους έποχάς' προβοτανασταίΜίς 
ώς ε’ις ασφαλέστατων κρησφύγετον, 
ΙΙελοποννήσιοη φεύγοντες τάς διώ
ξεις τώγ Τούρκων, ή φυγοδικούν- 
τες. Ή μεγαλύτερα προσφυγή Πε- 
λοποννησίων εσημειώθη κατά τήν 
επανάστασήν τών Όρλώφ, Δτότε ή 
’Τψι.ίλ'ή Πύλη διά νά κιχτούστείλη τήν 
έπανάστασιν, ώτέστειλε σμήνη 'Γουρ- 
καλδανών, οί όποιοι 4πί μίαν δεκα 
ετίαν 1769 —■ Π7·9 υπήρξαν ή μάσ- 
τιξ τών 'Χριστιανών- Αι δηώσεις 
τών 'Αλβανών εν Πελοτϋοννήσφ ή- 
σαν τόσον καταστρεπτικαί, ώ®τε μέ- 
γα μέρος . τού Ελληνικού στοιχείαν 
ήνατγκάσύη νά έγν.αταλείψη :ό πά
τριον έδαφος, τόν κατακαϋμένον Μω 

μιά τίς ιδιότητες αύτές καί οί νε- 
ώτερες γενέιές συνεχίζουν τή 
δράση τους καί στή μητέρα πα
τρίδα γιά νά μήν άναφέρω τίς 
μάννες μας πού στάθηκαν άλύ*  
γιστες στήν καταιγίδα, κΓ άπ' 
τό τίποτα ξαναδημιούργησαν σπι 
τικό καί νοικοκυριό. "Ολες κλη
ρονομούν μιά φΛομάθεια κι’ έ 
νεργητικότητα καναπληκτική. έ- 
ξυπνάδα κι" αδάμαστη θέληση, ι
κανότητα, άξιοπρέπεια κι*  άγωνι 
στική διάθεση. Τόσο πού σκέπτο
μαι πώς ή Μακρηνο - Λι&ισιιαίνή 
νυναΐκα έχει ιδιότητες πραγμα
τικά άξίοθαόμαστες.

Γνώρισα γυναίκες άπό άλλα 
μέρη τής Ελλάδος δσο και του 
εξωτερικού. Μελέτησα τή ζωή 
καί τή νοοτροπία τους, ’Έτσι 
μπορώ νά κάνω τή. σύγκριση καί 
νά έκτιμήισω καλλίτερα τά χαρί- 
αμοστο' καί τίς ιδιότητες πού 
χαρακτηρίζουν ηήν Μακρηνο — 
Λιβισικχνή. Νομίζω δέ πώς ή κρί
ση μου είναι άμερόληπτη κι’ αι
σθάνομαι περηψάνεια πού κατά
γομαι άπ’ αυτήν.

“Ας συνεχίσουμε λοιπόν αγα
πητές μου σύμπατριώτισες τήν ώ- 
ραία αύτή κληρονομιά τών μα
νάδων μας. Άς περισώσουμε ά
πό. Η®ς γίρ·.σιφύκές παραδόσεις 
τους όσες μπορούμε κι’ ’άς με
ταδώσουμε καί στις κόρες μας 
δτι καλό διδαχθήκαμε άπ’ α?>- 
τές. 'Κι' άν οί έποχες άλλαξαν 
καί τά χρόνια έκείνα πάνε, τά 
πράτγμοπα πού δίνουν ώμορφιά 
στή ζωή μένουν, στή βάση 
τους, τά ίδια. Γι' αύτό έστω κΓ 
αργά άς περισώσουμε δτι ύπάρ- 
χει.

Ή στήλη αύτή περιμένει άπ’ δ
λες τις Μακρηνο — Λιβισιανές 
τή συνεισφορά τους. Μιά συντα· 
γ!ή· ενός γλυκίσματος ή ένός φα 
γητού τής πατρίδας, μιά περίγρα 
φή ένας έθίμου, μιάς βιοτεχνίας, 
ένός έργοχείρου. "Ότ- ένδιέφ&ρε 
τή~ γυναίκα καί μ’ δτι απασχο
λείτο τόν παληό καιρό. 'Όλα 
θά ναι εύπρόσδεκτα καί θά δημο
σιεύονται μέ τή σειρά τους γιά 
νά πλουτίσουν τίς γνώσεις καί 
τίς αναμνήσεις μας.

’Άς άρχίσω λοιπόν πρώτα έ 
γώ κι’ άς σάς θυμήσω πώς έτοι- 
μαζόταν ,ή Μακρηνο — Λιβισια- 
νή νοικοκυρά νά γιορτάση τό 
Πάσχα.

"Ας μου συγχωρήσουν οι ά· 
ναγνώστριές μου καμμιά άνακρί 
$εια ή παράλειψη. Βασίζω τά 
γραφόμενά μου σέ πληροφορίες 
γιατί όπως ξέρουν £φυγ<χ πολύ 
.μικρή γιά νσ.χω δικές μου έν- 
τυπώσεις.

Ή Μακρηνο — Λιβιοιανή νοι
κοκυρά έτοιμαζόται/ άπό τήίν έ- 
βδομάδα τού Λαζάρου γιά τό 
Πάσχα όπότε έκανε τά Λαζαρά- 
κια. Δηλαδή Μ να. είδος ψωμιού, 
μέ μυρωδικά, σταφίδα κσπανισμέ 
νη καί σουσάμι, σέ σχήμα έ- 
νός άνθρώπου σαβανωμένου 
Άπό τότε άρχιζε τή γε- 
νυκή καθ,αρυότητα τού σπιτιού 
της γιά νά τής μένη καιρός νά 
παρακολουθή τήν έκκλησία τή 
Μ. Εβδομάδά. CM φροντίδες <χύ- 
τές γΐίά τήν καθαριότητα έφθα
ναν βέβαια οτά ζενίθ τίς τελευ
ταίες ήιμόρες. Τά σπίτια άσβεσ- 
τώνοντοεν δλα άπ? έξω κι' άπό 
μέσα. Συνήθιζαν νά βάφουν τά. 
πςφάθυρα γύρω γύρω μ’ ένα 
χρώμα λουλακί, κι’ δλο τό άλλο 
σπίτι μέ τίς αυλές του κάτασπρο.

Άπο τδ ανέκδοτον έργον τοΰ κ· ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΣΧΑιΛΙΔΠ

ρηά καί- νά έγκαταοταθή ε’ΐς Μικράν 
’Ασίαν, νήσους τού Αιγαίου Ίονίου 
Λ?ελάγους καί εις Λεβήσιον. Τήν έκ 
τής Πελοποννήσου καταγωγήν των 
διατήρησαν οι Λεβησιανοί, εϊς τά έ- 
πωνύμιά των — Καλαβρέζος, Πα- 
τοινός, Κορωναΐος, ΙΙύργιος, Άν- 
δριτσιανός, αί δέ οικογένειαν Σπα
νόν. ΆναγνακιτοποίιλΟΓ, Σαράφηήλ 
κουν τό γενο>ς εκ τού Μωρ-ηα. Καί 
•ή συνοικία Βούρκ^ατρη ’/Ανατολικόν 
τμήμα τής Άντιφατιάς ελαβε τό ο- 
/νομα εκ τών φυγάδων ΙΙελοιποννη- 
σίων κατά τήν έπσ.νάστασιν Όρλώφ, 
τοΰ χο>ρίου Βοάρβουρα τής επαρχί
ας Κυνουρίας to,& νωιαΰ ’Αρκαδίας, 
κειμένου εις τήν κίλιτύν λόφον πα
ρά τόν Πάρνιονα.

’Έλαβαν δέ οί αποικοι τά παρω
νύμια ’Αττιφάτηδες άπό τό ονσμα 
Άντίφάτου βασιλέως Ααιστρυγό- 
νων, άγρνον άνΟρώποφάγων γιγάν
των κατά τούς χρόνους τών περιπε
τειών τού Όδυσο'ϊΐως, χαρακτηριστι 
κύν τού κατωτέρου πολιτισμού των 
μέχρι βαοβαρότητος καί τοΰ. μορφω. 

ΑΙΒΙΣΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΠΑΤΙΝΑΔΑ
Xlivvev τσν τ©ΰ γλυχύν Μρασίν πίννου του νά μιδύσου 
πίνν©υ τ©υ ν' ν&μπ©υ νά τήμ μιλήσου.
Δέρνει μί>υ νύχτα κι*  η διύγή ’ς της άκπου τήμ μπέρταν- 
Αννοιξι πόρτα τής ©ύριάς. πόρτα τής μαυρουμμάτας.

μ©υ ί?®ώ σί τάστελα τά μήλα ’ς μανδήλιν, 
τ® μήλα τά ρουδάκινα χι τβ-ύ γλυκύ σταφύλλιν.

--Αυτό ξέν©υμ μ©υ ξέρου του χι ή γειτουννιά σί τού’πιν. 
πέ σημάδια τής αυλής yia νά cf άνν<£>ίξ·ου νάμπης.

—Μηλιάν έχει 'g τήμ μπόρτασ σ©υ χΐ δάφν ' εις τήν 
αύλήσ σου

— Ώέ μου σημάδια τοΰ σπιτιού γιά ν« «’ άνν«ίξ«υ νάμπης.
-- Χρουσόν χανδήλιν χρέμμιτι'ς χήμ μέσην τοΰ σπιτιού σου 

λουννηι κι χτινίννισι χάν είσι μοναχή αον.
— Γιά «έ σημάδια τοΰ κουρμιοΰ γιά νά σ’ά ννοίξου νάμπης· 
— :'3λλιάν έχεις’ς τ©ώ μάουλουν, ίλλιάν'ς τήν άμουσκάλπν 

κι ανάμεσα 'ς τά δυό βυζιά τ’ άστρη κί τοΰ φιγγάριν.
— Εύριτί βάγις ®έριτι τούγ ψένουν νάμππ μέσα.

Πέντι κλειδάκια τσάκχισιν ώσπ νά τήμ μιλήσπ, 
κι άλλα σαράντα τσάκχισιν ωστι νά τήφ φιλήση 
Χριστέ4 μηνκράξη πιτεινός, Χριστέ μή-γ ξημερώση. 
Γίν« χουρτάσπ νιός φιλίν, κί κόρη τοΰ πιχνίδιν.

(Άπό τό ανέκδοτο χειρόγραφο τοΰ δάσκαλου Μιχαήλ 
Μουσαίου, γραμμένου γύρω στά 1850).

είναι τό γνωστό τραγούδι τής ’Αναγνώρισης τού ξονηπε-μένου, 
πού ;μέ την ιδιότυπη γλωσσική δκρραση καί μέ τίς παραλλα
γές μερικών στίχων εχει τή δι κή. του φυσιογνωμία.

Έτοίιμαζοιιν τά γιορτινά ρούχα 
πού θά φορούσαν ΐά παιδιά τους, 
ό άνδρας κΓ οί ίδιες τίς μεγά
λες θύτες μέρες. ’Έφτιαναν έπί- 
σής Κάί μόνες τους τά κεριά καί 
τίς λαμπάδες πού θά χρησιμοποι
ούσε ή οικογένεια τίς μεγάλες 
αύτές μέρες στήν εκκλησία.

Οί περισσότεροι άνδρες τοΟ 
Λιβ’.σιου έπέστρεψαν άπό τίς πε
ριοδείες τους στά Τούρκικα χω
ριά Εφοδιασμένοι μ’ δλα τά άπα 
ραίτητα γιά τίς μεγάλη γιορτή?.; 
Κουβαλούσαν τ’ αρνιά κ,αί τά 
σφακτά τους, τά φρέσκα τυριά, 
τά σακουλίσοο; γιαούρτια, τά 
βούτυρα καί τ’ αύγά τους. Άλ
λα κι’ δσοι, δέν ταξΰδευαν ψώ
νιζαν δτι ήθελαν άπ τους Τούρ
κους που τά κατέβαζαν άπ’ τά 
χωριά μ«έ τίς καμήλες.

Τή Μ. Πέμπτη ο:ί νοικοκυρές 
Μβαφσν τ’ αύγά. Δέν τά έβαφαν 
βπως θυμάστε, μόνο κόκκινα 
άλλά ,καί καφέ καί κίτρινα.

Γιά κόκκινη βαφή χρησιμοποι 
ί οΟοαν τό κριμίζι. γιά καφέ χρώ

μα τά φύλλα τών κρομμυδιών 
καί γιά ικίτρινο τά φύλλα τής 
άμυγδ-αλιάς δπου έρριχναν καί 
λίγη στίψι.

.' ’Άλλες τή. Μ. Πέμπτη κι’ άλ- 
' λες τό Μ. Σάββατο ζύμωναν 
ι τίς αύγοκουλούρες καί τά ψω

μιά τής Λαμπρής, μέ ξεχωριστή; 
φροντίδα, καί τά φούρνιζαν οί 
ίδιες. Ετοίμαζαν δέ κ,αί τά γλυ 
κίσματος τά ικουλουράκια καί 
τά φαιγητά θά έπαιρναν μα
ζί τους τη Δευτέρα τού Πάσχα 
στήν Άγ. Παρασκευή καί τήν τρ'$ 
τη ημέρα στά Άφκουλα.

Σπήν πατρίδα μας δέν συνή
θιζαν νά σουβλίζουν άρνιά. Κρα
τούσαν αυστηρά τή. νηστείαι δλη 
τή σαρακοστή καί τή Εβδο
μάδά νήστευαν καί τό λάδι. Π’ 
αυτό ίσως μαγείρευαν τό κρέας 
βραστό μέ σούπα αύγολέμονο 
τήν πρώτη μέρα.

Τό Μ, Σάββατο τά βράδυ τό 
σπίτι στολισμένο πρόσμενε τή με
γάλη γιορτή. Άιστραφτε άπό κα
θαριότητα, μοσκο-μόριζε από λο- 
γής λογής γαργ,ολ.ιστικές μυρω 
διές, Οί ίδιες οί νοικοκυρές άφού 
έλουζαν κι’ άλλαζαν τ·ά παιδιά 
τους έπεφταν νά κοιμηθούν νω
ρίς γιά νά ξυπνήσουν σέ λίγες 
ώρες έτοιιμες νά χαρίσουν στήν 
οίκογένειά τους τίς απολαύσεις 
τής μεγάλης μέρας.

Δέν ξέρω άν μπόρεσα νά σάς 
ξαναφέρω στό νού σας λίγο τά 
παληά και άν κιαπάφερα νά σάς 
ξυπνήσω βαθειά θαμένες άν.α- 
μνήρεις.

Ούτε πιστεύω πώς τό πορτράί- 
το πού έδωσα γιά τήν Μακρηνο 
— Λίβισιανή. αποδίδει πραγματι
κά τή μεγάλη της συμβολή στό 
κοινωνικό σύνολο. Έλ,πίζω καί 
περιμένω άπό σας νά τό διορθώ
σετε καί νά τό συμπληρώσετε.

ΕΙΡ. ΠΑΠΑΝΤΟΝίΟΥ -
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

τικοϋ επιπέδου τών Λεβιαιανών, οί 
όποιοι μεταχειρίξοντο τά κατάλληλα 
αρχαϊκά όνόματα εις τούς επιτυχείς 
χαρακτηρισμούς των. Έκτος άν θθ“ 
ωρήθή ώς μπήχησις τοΰ ονόματος 
Άντιφάτου, υιού τοΰ Ζαρπηδόνος 
τοΰ Λσυχίου, ήριοο.ς| τού Τρωϊκοΰ 
πολέμου 0ε οποιηθεντο ς ·

X) συνοικισμός ρύτΌς Ανανέωσε 
τοιύς δεσμούς πού σννήνωσαν τήν άυ 
χαίαν πόλιν μέ τούς Πελασγούς τής 
Αρκάδες’. Ηις Λεβήσι κατΔκη^αν 
καί νησιώτες τού Αιγαίου ιδία Ρό
δου, Σύμης ώς έπώνυμον δεικνύει 
Καυλουριώτης Τηνιακός, Ροδίτης, 
Σνμιακός. Έκ Ρόδου είχον τήν προ 
έλευσιν -αΙ οίκοιγένειαι Κρεμιυίδά, 
Άγγ^λί-δη, Μαρατσίνου, Μαστροβα- 
οί’Λη, κλπ έκ Σύμης δέ αί οίκογέ- 
νειαι Σιτέ, ΚαρανΙκη κ.ά. Κατά τά 
μέσα τού Ι8ον αιώνας ,κατέ-φυγαν 
εις Λιε^ήοΊΌν πφΐ τούς 50 ’Αρμέ- 
ν·ιοί φεύγοντας τάς απηνείς καί αύ- 
των διώξεις τών Τσάρκαν κα? Κ·οώρ» 
δίαν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στόβεπόμενο

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ 
ΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 2α ΣΕΛΙΔΑ 

λος δέ μάς άφηνει νά Ίτλησιάσονμ·ε 
καί σταματούμε. Ή φάση είναι ό-. 
ΐμορφη» ή πίσω πλονρά τοΰ λόφου 
καταπράσ'-νη κατωΦερίζει ώς τή 0ά 
λασσα. Έκεϊ είναι τό μικρό ρυσι 
κό λιμανάκι, τό Βαΐν. ΟΚ Λι-βισια- 
Μκς. άλλοτε άΓεί λεύκάνανε τά υ
φαντά τους, καί χαράδιρες ζωντά
νευαν κι' αντίλαλονσαν άπό τά χα
ρούμενα τραγούδια τονς.

Τήν άλλη μέρα ξεκινάμε άνεβα- 
σιμένοι πάνω σέ ζώα γιά τ’ Aukcu- 
λκ. Περάσαμε πρώτα άπό τήν Κε- 
ραμιά. Οιί «γέροι» τό .θέλανε γιά νά 
ξαναζήσουν καί έκεϊ τά παλιά τους. 
Καί πάλι άπό κεί μέ ζώα- καταμε- 
οιήμερα ·μές στό λιοπύρι» πήραμε 
τόν κατήφορο, καί περάσαμε τό βον 
νό. Σ’ ένα γύρισμα ό στρατιωτικός 
διοικητής που μάς ήταν οδηγός, 
μάς ’έδειξε μιά ψηλή κορφή καί μάς, 
εΐπε: «Πίσω άπό κεί τ’ Αυκουλα»! 
Μόνο τέσσερις άκολοΰΒήσαμε. Ό 
ήλιος ιμπροστά μας- μάς κ:τυπά κα- 
τακέφολα, κΓ δλο άνίί&αίνουμε· κά- 

' παν κάπου οί πρασινάδες μάς σκε
πάζουν καί τότε περνούμε άνάσα. 
Δύσκολο τό άνεί&οκημα, άπόταμος ά- 
νήφαρος- καί τ’ αγκάθια τρυποΰν 
τά πά&ια μας καθώς, κρέμουνται κσ. 
ΘιαμένοΊ στά ζώα, Τά φ^δια: όρθια 
•παίζουν καταμεσής του δρόμου, 
■μάς βλέπουν ξαψνιάζοννται καί τρυ 
πώνουν. Αφήνουμε τά ζώα καί σκαρ 
φαλώνοαμε γιά νά φτάσουμε στήν 
κορφή όπου πρέπει νά κ'ατεοσυψ.. 
πάλι καί μέ προσοχή σχεδόν καθι- 
στοί γλιστρούμε πάνω σέ γλιστερές 
καί λείες πέτρες κά*·  βρισκόμαστε 
μπροστά σ’ Ενα ιμίικρό πλάτω-μο:, Ε
δώ είναι τό προαύλιο τοΰ μοναστη
ριού καί ί>ι γκρειμίισμένοι ξενώνας 
του. Άπό πάνω μας στέκει κοφτά 
καί κατακάρυφά ό γυμνός βράχος 
ιμέ τό λαξ&μένο μοναστήρι. Εξωτε
ρικά πέτρινα σκαλιά- περίπου 57- 
κΓ άλλα τόοπα σκαλισμένα στό βρά
χια, σκοτεινά «αί στενά, μάς φέρ
νουν οέ δυό μικρά δωμάτια, 
"Εινα ιμεγάλο άνοιγμα χάσκει πρός 
τή βάλα-ίτσα' παλιά άπό τό άνοιγμα 
αύτό έβγαινες οπόν έξω στη «του 
κατσφύδιν» άπ’ όπου υ·ί προσκυνη.» 
τές πετουσαν τό παπούτσι τους κι 
□ταν εττυφτε άνάπα&σ. ήταν κακό ση 
μάδ'ΐ. Δεξιά άνάβίαίνοσμε άκάμα λί 
γα σκαλιά καί ιμπαίνονίμε σ’ ένα 
μικρό έκκλησάκΐ. Καμμιά εικόνα· οι 
τοΐχοιι 'ξάσίμένοι καί σέ κακή κατά
σταση Ή έξαοέλφη μου ή Ειρήνη 
Σούκα, κόρη τοΰ Χατζηβασίλη» άν
αψε κύριοι, καί λιβάνι γονάτισε ή 
πιστή- καί είπε ένα τρισάγιο, 'θ' 
διοικητής στάθηκα προσίοίχή., ό στ.ρα 
τιώτης ·μέ τό όπλο παραθέρισε, 
Στά τόσα χρόνια ζωντάνεψε γιά λί 
γσ ή νεκρή βκ^λησουλα. ’Έδώ έλα- 

ί βε τέλος καίί τό προσκύνημα.

ΝΙΚΟΣ ΚΥΡ. ΜΑΝΩΛΑΣ
Μία άπό τίς μεγαλύτερες 8ρυλ· 

λικές μορφές ήοώων πού έμειναν 
καί 9ά μείνουν άξέχαστες στις καρ
διές δλων μας ήταν άναμφισβήτητα 
κι’ δ Νίκος Κυρ. Μάνωλας. Δέν 
ήταν Μάκρη τός, ή Λιβισιανός, άλ
λά έπεσε στήν Μάκρη άπό τά δο 
λοφονικά πλήγματα τών Τούρκων 
καί Ιταλών, σιίς 20 'Ιουλίου 1920.

Είχε γεννηθεί ατά Βρουλά τής 
Μ. ’Ασίας καί σπούδασε στήν Ά- 
ναξαγόρειο Σχολή αύτής τής πό. 
λεως- Κατόπιν τέλειωσε τις σπου 
δές του στήν Εύαγγελική Σχολή 
τής Σμύρνης καί διωρίσΐηκε δημο
διδάσκαλος στά Βρουλά δπου δί
δαξε έπί ένα χαύνο.

Μά τά χρόνια ήταν δύσκολα 
γιά τήν μητέρα Ελλάδα κι' είχαν 
άοχίσει οί δοξασμένοι πόλεμοι τοΰ 
1952. Ή ήρωίκή ψυχή τοΰ Μάνωλα 
Βιψοΰσε γιά δράση. Στρατολογεί 
150 παλλικάρια καί έρχεται στήν 
Ελλάδα δπου κατατάσσεται μαζί 
τους στον Ελληνικό στρατό.

Έλαβε μέρος σ’ δλες τίς δόξα 
σμένες μάχες τοΰ Βαλκανικού Πο
λέμου. Όταν άποσ τρατεύθηκε δέν ή
ταν δυνατόν πιά νά έπιστρέψη στά 
Βρουλά. Φοίτησε στήν‘Ιατρική Σχο
λή τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου κι’ 
δταν τελείωσε κατατάχθηκε πάλι 
στόν ’Ελληνικό στρατό μέ τόν Βαθ
μόν του ‘Ανθυπιάτρου. ’Αμέσως έ
λαβε μέρος στούς Μακεδονικούς 
’Αγώνας δπου καί τραυματίσθηκε

Όταν άρχισε ή Μικρασιατική 
έκστρατείαέιτέστρεψε γιά λίγο στήν 
ιδιαιτέρα πατρίδα τι υ. Κατόπιν δ 
μως τόν έστειλαν στή Μάκρη έπί 
κεφαλής ένός κλιμακίου τοΰ ‘Ελλη
νικού Στρατιωτικού ’Ερυθρού Σταυ
ροί). Δυστυχώς δμως λίγο μετά 
τήν δφιξίν του τόν δολοφόνησαν οί 
Τούρκοι μέ τήν βοήθεια τών Ιτα
λών στις 20 ’Ιουλίου 1920 στήν 
προκυμαία τής Μάκρης. "Αλλοι 
τέσσερις άδελφοί του σκοτώθηκαν 
μέσα σέ μιά διετία στό Μικρασια
τικό μέτωπο.

Ό Μάνωλας δέν ήταν μόνο 
ένας άξιωματικός πού έπεσε σάν 
ήρωας γιά τήν Πατρίδα. Ήταν γιά 
τούς Μακρηνούς καί Λιβισιανούς 
ένα σύμβολο, ή προσωποίηση τής 
Ελεύθερης Πατρίδας, ή ένσάρκωση 
τοΰ ’Έθνους, ό άετός πού έφερε 
στά φτερά του τήν ’Ελευθερία.

Έ κάλυψε τό ψυχικό χώρο δέκα 
χιλιάδων άνθρώπων, κατάκτησε τήν 
καρδιά τους όλοκληρωτι κά κι’ άγα- 
πήθηκε σάν ήμίθεος, Γι’ αύτό κι, 
έμενε καί θά μείνη στήν μνήμη 
μας ’Αθάνατος.

Μ, II. ΧΑΤΖΚΚΜίΤΑΝΠΝΟΥ

Κατε&ήικοδμε κάτω' βγήκαμε άπό 
τό προαύλια καί πήραμε τόν κατηΓ 
ψαρό γιά νά δούμε τούς οταλαχτί' 
τες. ’Από αύτην τήν πλευρά τό· το.-. 
πιο εΐναι σκληρό καί άγριο, Άπό 
τήν κιοιλότητα άπάτομου καί γυ
ρίνου βράχου κρέμμουνται επτά στα 
λαχτίτ-ες. Λίνο πιό πέρα κ-ο&ί μέσα 
οτά σπλάχνα τοΰ '-Sbiww ύπάρχει 
σπηλιά βαθειά. ‘Η παφά&οση λέει 
πώς έδώ κρύιβουνταν οί χριστιανοί 
γιά νά προφ^λαχθοΰν άπο τους διω
γμούς καί τίς σφαγές. Ή φύση εί
ναι άγρια καί γεμάτη μεγαλοπρέ-, 
ττεια.

Αριστερά καί ανατολικά ό γσ. 
μνός 'βράχος κ-ατακόκκινος γεμάτος 
σχισμές καί κουφάλες απότομα κα*·  
ταλήγει κάτου στή θάλασσα «σί τά 
κύματα κτυποΰν πάνω του μέ άντά" 
ρα καί σδησμένη 6οή. Δεξιά ή ρε- 
ρατΕά πευκόφυτη κατωφερίζει άπό- 
τοιμα καί πνίγεται ;μέσα στή θά- 
λασσα. Απέναντι μας διαγράφεται 
ή Ρόδος. ‘Ο1 ήλιος γέρνει πρός τή 
δύση του καί οί εντονες αποχρώσεις, 
άπαλαίνοχιν τήν άγρια φύση,. Εΐναι 
παρθένα τά δάση- τούτα, χώροι ά- 
προσπέιλαστοι γεμάτοι ομορφιά καί 
μεγαλείο.

Ξεκινάμε γιά τό Λιβίσι. 40 δρό
μος εΐναι τώρα κοοτηφορικός καί τά 
ζώα μας τρέχουν. Η’ίμαστε στόν 
κάμπο κι’ ένας γέρος τρέχει νά 
μάς πραφτάσει, ιμάς σταματά λαχα 
νιασμένος «αχί μάς προσφέρει ένα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 2α ΣΕΛΙΔΑ 
ντυμένες μέ τά «χαδάδια» τομ§ 
καμωμένιΛ ά«ό πΐίλύχρωμα μετά . 
;·ωτά swl χρμββόφαιντα, υφάσμα
τα- Στίϊλιαμέν-ες μέ τά 
πκΐυκνιά στί> ατίίβος καί τά ^α- 
ρε»ά «ταάλκιά» ατό κεφάλι (κε« 
φ“λόίααμου5 μέ ραμμένα έπάνω 
■αέ πυκνμ σειρά χρυσά νόμισμά 
τα η φλουριά). άπ©τελ€>ύσαν ένα 
ι:|ύ.ι®λο γραφικά καδώξ χόρευαν 
Δίπλα ατά παλλιιίκάριαι μέ τί§ 
δράκεξ.

Τμ ΔειυτέριχΙ ταΰ Πάσχα οί Λι- 
6-iotavei τό γιάρτα$α.ν ατά έ£«- 
κλήσι τήρ Άγ. Παρασκευής πού 
άριακάταν ατάν νοτιοδυτικά ο
μώνυμο λοφίσκο τοΰ Λιδισιοΰ.

Πολλοί μικροπιωληταΐ πλαισί
ωναν πάλι τούς προαικυνμτάς; με 
τά τά τέλος τής πρωινής λειτουρ 
γί-ας, τά παιά-ιά έπαιζαν τριγύ
ρω, οί &ύο vgisi χορίευαν χιαί 
γλεντούσαν koto ' πλάτωμα — ά- 
λωνι- ενώ οί πιά ρομαντικοί &αυ· 
μα.'αν τή γύρω βέά κΓ άγνάν- 
τευαν τά πέλαγος πέρα άπ’ τίς 
ακτές τοΰ Παγιοΰ καί τ’ Άλύ· 
κμντα.

Τήν ήμερα αύτή γύριζαν S- 
λοι πιά νωρίς άκάμη στα σπίτια 
τους γιατί τήν άλλη μέρα 9ά πή
γαιναν ατά «’Άφκονλα».

Πρωΐ--πρωϊ ξεκινούσαν καέάλ 
λα ή μέ τά πόόιρι. οί οικογένειες 
άπά τή Μάκρμ καί iViSiai γιά 
«*Άφχουλα»  (Εύκολα) πού ώνο- 

μάσδπκε κατ' ευφημισμόν έτσι 
γιατί ήταν Δύσκολο νά άιακεφ- 
6ής τό έξωκκλήσι καδώς ήταν 
λαξευμένο στήν πλαγιά ενός ά· 
πόκρημνου βράχου.

Βρισκόταν στή Δυτική ά- 
κιρη τοΰ Αιόιβιού άπέναντι άπό 
τά 6όυνά τής ΡόΔου πού τά φώ
τα, της λαμπυρίζανε όταν ή ά- 
τμόσφαιρα ήταν κ,χόαρή κι' ό 
φάρος τμς έστελλε ώς,· έκεϊ μιά 
μικρή άνταύγεια άπ’ τή λάμφι 
του-

£τά «Άφκουλα» πήγαιναν ό
λοι·. Πλούσιοι καί φτωχοί, νέοι 
καί γέροι, άλλοι πεξή καί άλλοι 
μέ τά ξώα. Ή Διαδρομή ήταν 
υπέροχη κ·’ ό Δρόμος Δέν ηεύ·· 
ρ.-χ’ξε γιατί όλοι πήγαιναν μέ κέ
φι. Κ“τέ6αιν«ν μέ Δυσκολία τό 
όουνό καί κατευόύχΌνταν όλοι 
πρώτα στήν εκκλησία »ά λειτουρ 
γη®ου>ν. ’Άφηναν κάτω τά πρά
γματά τους κι’ άινέόαινάν τά βχ 
ράντα σκαλιά της νά προσμονή- 
σ®υν.

Μετά τή λειτουργία πήγαιναν 
στούς σταλακτίτες- «τά βυξά- 
κια» νά πιουν αγιασμένο vspo, 
έρριχναν- τά παπούτσι® τους στό 
γκρεμό μέ καρΔιοκτϋπι. ’Άν τό 
παπούτσι έπεφτε άνάποβα ήτατ·- 
κακός οιωνός.

Τελικά κατέληγαν όλοι στά 
Χωραφάκια ένα πλάτωμα όπου 
ήταν ©ί ξενώνες — γιά νά τό ρί 
ξουν στό γλέ,’τι καί στό φαγο
πότι-

Τ’ απομεσήμερο έτοιμάξονταν 
γιά τήν έπ-ιστροφή. Πολλοί λά- 
έαιναν μέρος σ’ έήκ πρωτότυπο 
αγώνισμα Δρόμου κι’ οποίος - §.-■ 
φ6«νε πρώτος μέ τό $ωο του στόν 
Λιχτρό τού 
που περίμεναν ______ .......
τάς όσοι Δεν είχαν πάει στό πα- 
•νιπγΰρι, έπαιρνα γιά βραόεϋο ένα. . .. 
«φουταν» (μεταξωτό μαντήλι^

Εύτυχισμένοι όσοι ξούν κα'ι'ά- 
«απολοΰν τέτοιες ώράΐες,· άνά·„ ^(, 
μνήσε-ις! *Ο  νους τους 8ά γνρ- ’ 
νά νοστιαλγικά πίσω α’ αγαπη
μένες μορφές καί σέ ώρες πού 
τούς χάρισαν άξέχαστιες συγκινή 
σεις.
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΝΤίϊΝΙΟΥ - ΒΕΑΙΣίΑΡίΟΥ

Α

Χατζοιυγερινού,.^ . 
τούς πρασκυνητ

ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5

Τηλ, 614.531 *“Ά θ η ν @ ι

καλάθι μήλα» «... είναι άπό τα δέν
τρα σας...» μάς λέει. Ανταμώσαμε 
με τήν υπόλοιπη, αυντροφιά μας στο 
«Λιχτρό τοΰ Χατ'ξαυγυρνοΰ» καί 
νύχτα γυρίσαμε στή Μάκρη.

‘Ο· ΣαΙλη έφέννης· φίλος τοΰ πα
τέρα ,μον, μάς κάλεσε σέ γεΰμα 
στό άρχοντικό καί πατριαρχικό τον 
σπίτι. Στά δύσκολα χρόνια αύτός 
βοήθησε τή χριστιανοσύνη» άπό με
γάλη καρδιά καί χωρίς κανένα συμ
φέρον’. Καί τήν τελευταία μέρα 6 
Δήμαρχος, γιός τού Όσμάν μπέη, 
ιαζϊ μέ τόν Καϊμακάμη, μάς κάλε- 
σαν σέ γεύμα έττισημο, στίς αίθου
σες τής Δημαρχίας. Καί οί δυό 
τους νέοι, κ:α?τά μορφωμένοι* ό Δή
μαρχος μάλιστα μάς φαίνεται καί 
πολύ δικός μας*  μάς περιβάλλει μέ 
πολλή- άγάπη καί φροντίδα. Τό βρά
δυ Αποχαιρετίσαμε όλο τό φιλόξε
νο κόσμο πού μάς έκανε άθελφική 
υποδοχή, γλύκανε καί σκόρπισε τό 
παράπονό '.μας, "Ολοι βΙγήκαν στά 
σοκάκια, στά μπολκόνια» μέ τά χέ
ρια, μέ τά μαντήλια μάς χαιρετού
νε. Μά πρνν ξημερώσει καί κεϊ πού 
περιμένουμε τό βαπόρι πότε θά φα
νεί, άκουμε σφυρίγματα, καί ύστε
ρα τό άπίστευτο μήνυμα πώς ό Δή 
μαρχος, τό ευγενικό αύτό παλληκά 
ρι, είχε πεθάνει την ίδια κείνη νύ 
χταί Παράξενη μοίρα του και δική 
μας, ένα τειτοιο θλιμμένο τέλος» ά- 
πάνω σέ τόση καθαρή συγκίνηση’;

ΚΜΜ.



Η ΦΩΝΙΗ TOY AiBiXiOY ΚΑ! ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

It ΛΡΛΣΙΣ 70Ϊ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑ1 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ UfflEll til HIM tlMtlHI
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
Τήν 20ήν Νοεμ&ρίον 1955 έτελέσΘη α

γιασμός και βγιναν τά έγκ-αίνια τών έν 
Πειραιεΐ και έπι τής όδοΰ Κανελλοπούλου 
94 (Δραπετσών-α) γραφείων τού Συλλό
γου μας, έπηκολούθησε 8έ ωραιότατη τε
λετή είς τήν αίθουσαν τοΰ Κινηματογρά
φου «Άστήρ», ή όποία εΐχεν εξαιρετικήν 
έτητιζχίαν. Άπό όλα τά ση-μεΐα τών Α
θηνών και τοΰ Πειραιώς, άπο τή,ν Νέαν 
Μάκρην καί τά προάστει-α οΐ συμπατριώται 
μας, συγ-κεκινημένοι έδιδαν αδελφικόν 
χαιρετισμόν καί ύπόσχεσιν ένισχύσεως τού : 
έργου τοΰ Συλλόγου μας, προθύμως δέ, 
πτωχοί καί πλανσιοι, ένίσχυσαν χρηματι- 
-κώς τό Ταμεΐον, τό οποίον τοιουτοτρόπως 
ήδυνή&η ν*  άντιμετωπίαη εύχερώς τάς ρε
γάλας άνάγκας τ&ύ Συλλόγου.

Δευτέρα σοβαρά έκβήλωσις του Συλλό
γου μας εΐναι ή κατά τήν 22αν ’ Ιανουά
ριου 1956 εκδρομή εις Νέαν Μάκρην, ό
που, μετά προηγουμένην «Οτάθεσιν στε
φάνου εις τό Μνημεΐον τών ΰπέρ Πατρίδος 

πεσόντων πατριωτών μας, 
κόψιμο τής 
Κριμάνδαλη. 
πτωτον μέχρις 
δέ αυτή έορτή 
τυχίαν.

Εξαιρετικήν
ή κοττά τήν 31 ην Μαρτίου 1956 όργανω- 
θεΐσα έν Πειραιεΐ πρώτη χϋροεσπερίς πού 
Συλλόγου μας, είς τήν οποίαν ,μετέσχον 
τόσοι πατριώται, Αθηναίοι, Πειραιεΐς καί 

Ν-εο-μακριγνοί, 
τού Κ έντρον 
δυνατόν νά έπαρκέση δΓ δλους. 
πατριωτικοί, τραγούδια, γλέντι καί κέφι 
πρωτοφανές είς παρόμοιας έορτάς διεττι- 
σπώθη κατά κοινήν ομολογίαν. Τό επιστέ
γασμα τής έορτής αύτής ήτο τό πλουσιό
τατοι λαχεΐον, τό όποιον τό μέν Ταμεΐον 
τού Συλλόγου μας ένίσχυσε σοβαρώς, είς 
τούς περισσοτέρους δέ έκ τών μετασχόν- 
των οχιτής έχάρισον ωραιότατα δώρα. Συ
νεπείς προς τήν άρχήν τού «προσώπου 
τών ενεργειών καί εκδηλώσεων μας δέν θά 
άνοχφέρωμεν έδώ ένα προς ένα τους συν-< 
τελεστάς τής μεγάλης αύτής επιτυχίας τού 
Συλλόγου μας. Θά ήτο δμως σοβαρά πα
ράλειψης αν δέν έξήρετο άπό τής στήλης 
αυτής ή έξαιρετική δραστηριότης τής άο
κνου, πάντοτε δέ πρώτης είς δλας τάς 
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας «αί μέλους 
τον Δ. Σ. τούτου, κ. Δέσποινας Ζαμπά- 

T,n? ένΘουσιώδους συζύγου τοΰ Προέ
δρου μας κ, Αμαλίας Αγιορείτου, ιή,ς 
άθορυβως δρώσης κ. Ελένης Δου-λή, καί 
τού Ταμίου τού Συλλόγου μας κ. Σάββα 
Τζιλάβη, είς τάς άοκνους προσπάθειας τοΰ 
όποιου, συν τοίς άλλοις, όφείλεται ή ε
ξαιρετική έπιτυχία τού Συλλόγου μας.

Δέν θά έπεκταθώμεν εις λεπτομερειακός 
ένεργείας καί εκδηλώσεις του Συλλόγου 
μας (έκδρομαΐ, έορταί κ-σί συμμετοχή είς 
δλας τάς έκδηλώσεις τών Προσφυγικ-ών 
Σωματείων). Θά έπιμείνωμεν είς δύο δια
λέξεις περί Μάκρης καί Λιβισίου μετά

και το 
Β-ασιΑόπιττας εις τό Κέντρον 

Έπηκολούθηαε γλέντι άδιά- 
άργά τό βράδυ, ή ωραία 
έτελείωσε μέ πληρη έινι-

επιτυχίαν έ-σημείωσε καί

0 ΓΛΑΥΚΟΣ

η, ώοτε ή εύρύχώρος αίθουσα 
«ΙΕματοριΚόν» δέν κατέστη 

Χοροί

προβολής φωτεινών εικόνων τής κ. Καλ
λιόπης Μπουγιούκου — Μουσαίου, έξ ών 
ή μ·:α έλαβε χώραν είς τό έν Άθήναις Θέ- 
ατρον «Μουσούρη», μέ συμμετοχήν πολλών 
καί έξεχόντων Αντιπροσώπων τού πνευμα
τικού Κόσμου τής χώρας, ώς ή κ. Μερλιέ, 
ό καθηγητής κ, Άνδριώτης, οί Δι-ευΘυνίχαί 
καί Συντάικται τού ’Αρχείου τής ‘Ακαδη,- 
μίας ’Αθηνών καί συνεργάται του Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών, κ. ά., κα
θώς καί πλήθους πατριωτών μας, καί ή 
άλλη είς τήν αίθουσαν τοΰ έν Πενραιεί Κι
νηματογράφου «Άστήρ», μέ πρωτοφανή 
κοσμοσυρροήν. Προ τής ομιλίας μάλιστα 
τής κ. Καλλιόπης Μπουγιούκου — Μοσ- 

: σ-cciou καί τής προβολής τών φωτεινών ει
κόνων τής Μάκρης καί τοΰ Λιβισίου έν 
Πειραιεΐ ώμίλησεν ό κ. ’’-Αγγελος Τσακί
ρης καί έπηκολούθησε τό κόψτμον τής Βα
σιλόπιτας 1957, ή ωραία δ’ έορτή έ
κλεισε μέ γλέντι ε;ς τό έν Πειραιεΐ (Δρα
πετσώνα) Κέντρον τού συμπολίτου μας κ. 
Παναγιώτου Πανηγύρη.

Ή σοβαρωτέρ-α όμως καί ωραιότερα έκ- 
δήλωσις τού Συλλόγου μας υπήρξε τό 
’Αρχιερατικόν Μνημόσυνον, τό όποιον έτέ-ι 
λεσεν ΰπέρ των πεσόντων έθνομαρτύροιν 
καί τών Θανό-ντων είς τήν Πατρίδα καί 
τήν Ξένην συμπατριωτών μας τήν 
Φεβρουάριου 1957, είς τον 'Ιερόν 
τής Ζωοδ. Πηγής. Πλήθος έκ-λεκτών 
πατριωτών μας συνέρρευσεν εις τον 
τούτον, δστις προεκρίθ-η, διότι έν
ίερουργησεν έπι σειράν ετών, άναλώσας έ~

Πρωθτερεΰς Διονν- 
έπιμνημόσυνον έξε- 
συμπατριώτης μας

αυτόν, ό άείμνηοτος 
σιος Καλαφάτης. Τον 
ψώνησεν ό εκλεκτός 
Διδάσκαλος κ. Γεώργιος Πολίτης, ό όποιος 
μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν ευγλωττίαν «αί 
τήν βαδεΐαν γνώσιν προσώπων καί πρα
γμάτων τής Πατ-ρίδος μας καί τής ιστο
ρίας της κατασυνεκίνησε πατριώτας και 
ξένους, οΐτινες έρρίγησαν άπό ιεράν συγ~ 
κίνησιν, όταν ό έκλεκτός Διδάσκαλος έδι- 
δεν άδράς γραμ-μάς τής δράσεως καί τής 

Θυσίας τών εθνομαρτύρων μας.
■Κλείομε? τό παρόν σημείωμά μας με 

τήν Β' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Συλλόγου 
μας, ή όποια συνήλθε τήν 9η.ν ’Ιουνίου 
1957 είς τον έν Πειραιει Κινηματογράφον 
«’Αστήρ» μέ θέματα : Λογοδοσία Δ. Σ. 
καί έκλογή vtou τοιούτου-. Πράγματι ή 
Γενική αυτή Συν,έλευσις, άφου ηχούσε μετά 
προσοχής %ήν Λογοδοσίαν τού πρώτου Δ. 
Σ. τοΰ Συλλόγου μας, ή όποία έγινε διά 
του Προέδρου αυτού κ.
πολλών

17ην
Ναόν
συμ- 

Ναό*  
αϋτώ

Β. 'Αγιορείτη καί 
όμιλητών, οί όποιοι έξήρον τήν 

δράσιν αυτού, έξέλεξε τήν νέαν Διοίκησιν 
τού Συλλόγου μας, τήν όποιαν άπήρτισαν 
κατά σειράν έπτυχίας οί κ.κ.: 1) Βασί
λειος 'Αγιορείτης, 2) Γεώργιος Αρετής, 
3) Γεώργιος Βαμ&οκόπουλος, 4) Δέσποι
να Ζαμπάκη, 5) Βασίλειος Παπαγιάννης, I 
6) Νικόλαος Ύζνζής, 7) Σάββας Τζιλά- 
βης, 8) Μιχαήλ Τσελάβης καί 9) Βύρων 
Τσακίρης καί ή οποία συνεκροτή&η εϊς 
Σώμα ώς ακολούθως: Πρόδερος Βασίλει
ος Αγιορείτης, ’Αντιπρόεδρος Βύρων 
Τσακίρης, Γενικός Γραμματεύς Βασίλειος 
Παπαγιάννης καί Ταμίας Σάββας Τσι- 
λάβης.

•Είς τό προσεχές ή περαιτέρω δράσις 
τού Συλλόγου μας και τού Παραρτήμα- 

■ τος ’Αθηνών.

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΦΙΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ NEON ΛΙΒΙΣΙΟΝ
Άδξναι—Ώρωπός—2υκβμινον--Ν. Λιβίαιον 

Μονή 'Αγ. ΝικοΑάοο ιΧγοίιρών)

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μ Α’ΓΟ Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Άθήναι —Ώρωπός — Συκάμινου μέ λεωφορεία. 
Προαιρετική -πορεία ήμισείας ώρας είς Μονήν 'Αγίου Νικολάου 
Σγουρών. Επιστροφή άπό Χυκάμινον είς Ώρωπόν διά μεσημ
βρινόν φαγητών. Έπίσκεψις είς συνοικισμόν πατριωτών μας 
Νέον Λιβίσιον.

Διάρκεια διαδρομής άπό ’Αθήνας εις Ώρωπόν 2 ώραι, 
άρό Ώρωπόν είς Συκάμινον μισή ωρα.

’Αρχηγός έκδρομής : ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ. "Εξοδα (ναθ· 
λα) Δραχ. 35.

Άναχώρησις 7.30' π.μ, άκριβώς άπό τήν όδόν Λυκούργου 
Άθήναι.

Δηλώσεις συμμετοχής καί καταβολή έξόδων μέχρι καί 
Πέμπτης 22ας Μαΐου εις κ Βύρωνα Τσακίρην, Λυκούργου 
Άθήναι, Τηλ. 522,493 — 527207
ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΠΕΪΔΗ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ

10,
τήσ 
10,

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟ!
Συνέχεια άπό τήν 3 σελίδα 

ΰψος τους και έματαίωσαν τήν προ
δοσίαν τών ελάχιστων αύτών ομο
γενών μας.

Ό Μουσαίος ό δάσκαλος ήταν 
εύπιστος κα'ι φιλαλήθης καί είχε 
εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Εί
ναι πολλά τά ανέκδοτα πού οί σύγ
χρονοί του διηγούνται. Έγώ 
σοϋ αναφέρω δύο πού ασφαλώς 
τά ξέρεις;

Μιά φορά είχε δώσει σ’ < 
Τούρκο καλαμπόκι, γιά νά τοΰ 
σει στή νέα σοδειά στάρι.

Ή χρονιά ήτοβν κακή κα: ό 
Τούρκος βρέθηκε σέ δύσκολη θέση. 
Πήγε καί τοΰ είπε πώς θά 
πρέπει νά -πρυλήσει τά μπακίρια 
του γιά νά τον πληρώσει. Ό δά
σκαλος τότε δχι μόνο άρνήθηκε νά 
τό δεχτεί αΰτό άλλα καί τοΰ ύπο- 
σχέθηκε νά τον έοηθήσει -καί 
πάλι .δίνοντάς του -κι’ άλ
λο κ,αλαμπόκι. Γιά ν’ άποφύγει μά
λιστα τήν αντίδραση τής γυναίκας 
του πού ήταν κόρη τοΰ 'Άζ Βασί
λη, τήν έστειλε κάπου μέ κάποια 
πρόφαση κι’ έδωσε τό κλειδί τής 
άποθήκης στον Τούρκο πού πήρε 
ανεξέλεγκτα όσο καλαμπόκι ή
θελε.

Καί σέ μιά άλλη περίπτωση εί
χε δώσει πάλι καλαμπόκι σέ Τούρ
κο. Αυτή τή φορά όμως ό Τούρκος 
προφασίστηκε ότι τάχα είχε πλη
ρώσει στό δάσκαλο τό καλαμπόκι. 
Τό δικαστήριο κάλεσε καί τούς δύο 
καί ζήτησε ό δικαστής άπό τό δά
σκαλο νά ορκιστεί δτι δέν πληρώ
θηκε, γιατί μόνο έτσι θά ανάγκα
ζαν τον Τούρκο νά πληρώσει. Ό 
δάσκαλος άρνήθηκε καί είπε: «Ή 
θρησκεία μου δέν μοΰ έπιτρέ-σει νά 
όρκισθώ γιά τόσο ευτελή καί μικρά 
πράγματα. Δέν πειράζει έγώ τά 
χρήματα αύτά τά κάνω χαλάλι, 
δέν ζητώ τίποτα», Ό Τούρκος τόν 
επόμενο χρόνο πήγε καί τοΰ πλή
ρωσε τό χρέος καί φόρτωσε μιά 
καμήλα μέ πολλά δώρα καί τόν πα- 
ρακάλεσε νά τον συγχωρήσει.

Ό δάσκαλος ό Μουσαίος είχε 
τήν ευτυχία νά δή τον πρωτότο
κο γιό του, τον πατέρα σου 
Βασίλειο Μουσαίο, γιατρό, στά 
1890. Επειδή ό γιός του εγκα
ταστάθηκε στή Μάκρη κατέδηκε 
καί κείνος καί ζοΰσαν μαζί. Έκεί

θά 
δεν

ενα 
δώ-

ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ
Μια συνοικία που έχει έγκατα- 

λειφυή στήν τύχη της άπό τους άρ- 
μοόιους είναι η τοττοθεσία «Καλο
καιρινά» κοντά στή Δραπετσώνα 
του Πειραιώς. Σ’ αύτήν κατοικούν 
περί τις διακόσιες εργατικές οικο
γένειες πατριωτών μας γΓ αυτό 
μας ενδιαφέρει ίδιαιτερ-α, καί έιτι- 
καλούμεθα τήν προσοχήν τών άρμο- 
Οιων διά τήν βελτί-ωσιν της δΐαοιώ- 
σεώς των.

Τά «Καλοκαιρινά» εύρίσκονται 
μεταξύ δύο Δήμων. Τοΰ Δήμου Κε- 
ρατσινίου καί τού Δήμου Δραπε
τσώνας, στόν καθένα έκ τών οποίων 
ανήκει τό μισό τμήμα τής περιο
χής. ’Ίσως έπειδή αποτελούν τά α
κραία σημεία κάθε Δήμου κανένας 
οέν δείχνει τό παραμικρόν ενδιαφέ
ρον γιά τούς δημότας τού τμήμα
τος πού τοΰ ανήκει.

Έτσι τά «Καλοκαιρινά» έχουν 
έγκαταλειφθή είς τήν τύχην των. Ή 
διαβίωσις τών κατοίκων των είναι 
τραγική. Ο:ί πατριώτες μας εξακο
λουθούν νά ζουν μέσα σέ παράγκες 
άπό τό 1922 ώς σήμερα.

Δρόμοι δέν υπάρχουν. Τό 
έξακολουθει νά τό μεταφέρη ό κό- ί του 
σμος άπο τις δημοτικές βρύσες, ί τηγορ'κχς καί ύβρεις αιί όποϊαι δέν δύναν- 
Τό φοβερώτερο όμως απ' δλα εΐναι > 
ότι δέν υπάρχουν αποχωρητήρια ου- ‘ 
τε καί κοινά!

Είναι εύκολο νά ψαντασθή κανείς I 
τήν ζωή τών πατριωτών μας 
κάτω άπό τέτοιες δραματικές 
θήκες διαβιώσεως ύστερα 
τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια 
τήν καταστροφή!

Άποχέτευσίς δέν ύπάρχει. "Ολα 
τά άκά&αρτα νερά χύνονται στους 
δρόμους καί μεταβάλλονται σέ έ- 
στίες μολύνσεως ιδίως τώρα τό κα
λοκαίρι. Ή αποκομιδή τών σκουπί- 
διών γίνεται κάθε τρεις μέρες καί 
συχνά μιά φορά τήν εβδομάδα.

Έκτος άπό τις διακόσιες Μά
κρη νο - Λιβισιανές οικογένειες μέ
νουν στά Καλοκαιρινά καί μερικοί 
Φωκηανοί, πρόσφυγες άπό τον Πόν
το καί άπό άλλα μέρη τής Μ. Ά- 

! σίας. Γιά δλους δμως «Ή Φωνή 
t τοΰ Λιβισιού καί τής Μάκρης» ύ- 
! ψώνει φωνήν διαμαρτυρίας καί επι

καλείται τό ενδιαφέρον τών άρμο- 
, βίων, Τέτοια έγκατάλειψις τόσων 
I άνθρώπων εις τό έλεος του Θεού ά- 
I ποτελει στίγμα διά τήν έποχήν μας,

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
έκαμε τό δάσκαλο ώς πού πέθανε.

“Οταν άρρώστησε, -προαισθάνθη- 
κε τό θάνατό του. Μαθεύτηκε σ’ Ο
λη τή Μάκρη καί τό Λιβίσι και 
τότε έγινε τούτο τό πρωτάκουστο-: 
"Ολοι οί κάτοικοι τής Μάκρης καί 
τοΰ Λιβισιού, Χριστιανοί, Τούρκοι, 
'Εβραίοι, ένας, ένας, πήγαν καί 
τόν άπεχαιρέτησαν. Σ’ όλους έλε
γε κάτι, πότε μιά συμβουλή, πότε 
μιά -αρήγορη φράση, μιά ένθάρυν- 
ση, ένα έπαινο, κι’ έτσι πριν πεθά- 
νει έκαμε τήν τελευταία χριστια
νική διδασκαλία, συμβιβάζοντας καί 
συμβουλεύοντας δλους.

“Οταν ψυχοραγοϋσε είδε τό μι
κρό του γιό νά κλαίει και καθα
ρά τοΰ είπε:

—Δέν ντρέπεσαι νά κλαις ;Έγώ 
πεθαίνω άλλα σοϋ αφήνω προστά
τη τόν άδελφό σου. Τί νά ποΰν τά 
”αιδιά πού μένουν έρημα;

Έζήτησε μιά κτένα νά κτενίση 
τά μαλλιά του, μετά σταύρωσε τά 
χόρια του καί είπε: «Νΰν απολύεις 
τόν δούλαν σου Δέσποτα».

Πέθανε στή Μάκρη στά 1896 
ή στά 1897. Οί Λιβισιανοί κατέ
βηκαν και ζήτησαν νά -τόν θάψουν 
στό Λιβίσι. Ή κηδεία του έγινε 
δημοσία δαπάνη. Μετέφεραν τή σο- 
ρό του στό Λιβίσι με μουσική πού 
έπαιζε πένθιμο εμβατήριο. Γιά πρώ
τη φορά στόν τόπο μας ακούσαμε 
τή μουσική αύτή. Σ’ δλη τή δια
δρομή ή μουσική συνώδευε τήν πέν
θιμη πομπή καί λυπητερός καί 
βαρύς σκοπός αντηχούσε μέσα στό 
πυκνό δάσος. Τέτοιους, ανθρώπους 
στέλνει κάπου κάπου ό Θεός, έ
ναν σέ κάθε τόπο καί άπό αιώνα σέ 
αιώνα. Τόν θάψαμε στήν αυλή τοΰ 
Ταξιάρχη καί στήν πλάκα τοΰ τά
φου του χάραξαν τό έπίγρα<υμα: 
«Ενταύθα αναπαύεται τό τής 
Πατρίδος κλέος, ό γηραιός, διδά
σκαλος, ό Μιχαήλ Μουσαίος».

“Ετσι τελείωσε τήν αφήγησή 
του ό Λάζαρος Μπαϊρακτάρης. Σή
κωσα τά μάτια καί τανκοίταξα. 
“Ηταν δρθιος καί ή άσπρη, ή κε
ρένια τιου μορφή, πήρε συμβολική 
έκφραση.

“Εσκυψα καί τοΰ φίλησα τά χέ- 
: ρια. άπό αγάπη, άπο βαθειά εύ- 
• γνωυοσΰνη.
. ΚΑΛΑ. ΜΟΤΣΑΙΟΓ - ΜΠΟΤ- 

ΓΙΟΓΚΟΓ

Συνέχεια άπό τήν 1 σελίδα 
σις πού είς εμέ έκ τής ταλαιπω
ρημένης αύτής γενεάς έ’λαχεν η 
τιμή νά έκφοννησω, έπισήμως ού
τως είπείν, σήμερον τό προσκλητή
ριων των.

Και ιδού, άπό τής πρώτης 
κατηγορίας παρελαύνουν έμπρός 
μου ό Γεώργιος Χατζηαναστασίου·, 
κατακρεουργηθεις είς τό Τουρκι
κόν χωρία; «Κιο.χ -Χισάρ», (Κι- 
ουλεσέρι) όπου είργάζετο ώς ξυ
λουργός, ό ’Αντώνιος ’Ορφανός, 
φονευθε'ις στό όο»ό Κράγον (Κα- 
τακαλμάζιν), ό Βασίλειος Καρα- 
γιώργης μετά τού ’Ορφανού σφα- 
γιασθεΐς τήν ιδίαν ημέραν.

Ό Γεώργιος Άμπατζής, θείος 
τοΰ όμιλοΰντος, πυρο&οληιθείς, έ
νώ έκαιμάτο, είς τό κτήμα του τοΰ 
Τουρκικού χωρίου «Τσικιούρ - Ίν- 
τζιρί». Τον διωγμόν αύτόν εκήρυ- 
ξαν Τούρκοι επίσημοι, πού υπέδει
ξαν καί οικονομικόν άποκλεισμόν 
καθ’ όλων τών απίστων.

"Οσοι συμπολίται -μας διέφυγον 
τον θάνατον, έπαγγελματίαι, μι
κρέμποροι, «.τηματίαι έκ τών ερ
γαζομένων είς τά 80 περίπου χω
ρία τής ύποδιοικήσεως Μάκρης 
συνεκεντρώθησαν περίτρομοι εις τήν 
πόλιν τής Μάκρης έγκαταλείψαν- 
τες τάς είς τά Τουρκικά χωρία 
περιουσίας των.

Είς τούς τής δεν τέρας κατηγο
ρίας ανήκουν όσοι αυνελήφθησαν ή 
έξετοπίσθησαν καί διαφοροτρόπως 
έθανατώθησαν άπο τούς αιμοδιψείς 
Τούρκους μετά τήν εύρεθείσαν είς 
τήν παραλίαν τοΰ Λειδησίου επι
στολής, ή όποία άπηυθύνετο προς 
τό Γενικόν ,ΙΙροξενείον τής ’Αγ
γλίας έν Ρόδω καί τήν όποιαν ά- 
πέρριψαν κάπου είς τούς θάμνους, 
εκείνοι είς τούς οποίους τήν ένεπι- 
στεύθη ό ·άπο·στολεύς της, φοδηθέν- 
τες τήν σύλληψίν των ·άπό τάς δυ
νάμεις ασφαλείας τής Τουρκίας, 
Μ όποίαι κατόπιν προδοσίας έτέ- 
θησαν εις καταδίωξίν των.

Ό γραφικός χαρακτήρ τής. επι
στολής. ήτο τοΰ Ίωάννου 'Αγιορεί
του, περί τούτον άλλωστε έπείσθη- 
σαν αί Τοορκικαΐ άρχαί, όταν κατό 
πιν ΰποδείξεως τών ομοφύλων μας 
προδοτών ήνοιξαν τό σπίτι ταυ τοΰ 
Κάστρου, καί εύρόντες γραπτά κεί- 
μαινα τοΰ 'Αγιορείτου συνέκριναν

Στήν εφημερίδα «Μάκρη» δημοσιεύθηκε μιό: «διαμτρυρί-α» ένός «Νεομακρηνού» 
γιά τό χρονογράφημα τού πρώτου φύλλου μας. Ό κ. Πλάτων Β. Μουσαίος μάς 
άπίστειλε -μίαν άπάη-τησιν τήν όποιαν δημοσιεύαμ&ν κατωτέρω. Παρ-αθέτομεν όμως 

«διαμαρτυρίας» δι’ δσους δέν τήν διάβασαν γιά•καί ύλόκληρον τό κείμενον 
νά μπορέσουν νά κρίνουν:

της

ίσχυριζομέ-εφημερίδα
την έξυψωσιν τού ΨΥ-

;Ε·Ις νεοεκδοδείσαν 
νην άτι σκοπόν έχει 
ΧΗ<ιΟΥ άπιπέδον των Μακρηνολιβησιανων 
καί γνώμονα την Αντικειμενικήν αλήθειαν- 
δημοσιεύεται ύπό τύπον χρονογραφήματος 
ένυπόγρ'.'χφον άρΟρον με τον τίτλον «τό 
αίμα νερό δέν γίνεται», τό όποιον απο
τελεί κυριολεκτικώς υβριν καί κατηγορη- 
τήριον κατά των Μακρηνών γενικώς καί 
καπά τών κατοίκων τής Νέας Μάκρης ει

δικότερου.
Ό συντάκτης του άρθρου τούτου ομό

λογόν δτι έχει άλλάξει μέχρι σήμερον 
παλλάς πατρίδας κατά δούλησιν, ήτοι, 
ότι- ένώ έγεννήύη έν Σ.μύρ/η έγκ-ατέλειψε 
τήν γενέτειράν του καί ήρχ-.σε νά λέγη ; 
δτι είναι Αθηναίος, έν συνεχείς: ότι ήλ- ; 

ι λαξε γνώμην καί έγινε άπλώς "Έλλην ου
δέτερος (άνευ γενετείρας) καί τέλος ότι 
κατέληξίΐ κάτω άπό τήν επιμονήν τής 
αδελφής ταυ νά γίνη Μακρηνός, άπευού- 
··*··  εναντίον τών κατά τοιοΰτον τρόπον 

/ τήν τιμήν νά είναι συμπαλϊται
(τών Μακ.ρηνολιβησ,ανών) πολλάς κα-

| νει ενα 
νεΡ^ ' έχόντων

τήν περιποίησιν καί τήν φιλοξενίαν τών 
Μακρηνών, καί έγιναν διαπρήσιοι κήρυκες 
τών προτερημάτων τού χωρίου μας ού
τως ώστε καί ή τουριστική κίνησις άλλα 
καί ή μόνιμος Θερινή έγκατάστασις κά- 
8ε χρόνο πολλαπλασιάζονται.

Δέ·ν έπεριμέναμε λοιπόν άπό έναν συμ
πολίτη τοιαϋτην δυσφήμησιν του χωρίου 
μας. ‘Αλλά ούτε περί μέναμε καί άπό τούς 
έκδότας τής έφημερίδος νά φιλοξενήσουν 
είς τιμητικήν στήλην αύτόν τον έναντίον 
μας λίβελλον, ’Απεναντίας έπεριμέναμε 
νά φροντίσουν καί αύτο-ί διά τήν διαφή- 
μισιν τής Νέας Μάκρης, ή όποια αποτε
λεί καύχημα διά τούς Μοικρηνο λιβησια- 
νοΰς όπως έπανειληρμένως έγραψε ή 
«Μάκρη».

Θά σάς είμαι ιδιαιτέρως ύπόχρεως 
δημοσιεύσετε τήν παρούσαν είς τήν 
κριτον εφημερίδα σας.

Μετά τιμής
ΝιΕΟΜΑΚ ΡΗΝΟΣ

εαν
έγ-

τ-αι νά μείνου·/ αναπάντητοι.
Κ-ατ’ αρχήν ό χρονογράφος κατηγορεί 

τούς Μ-ακρηνούς ώς άγνώμον-ας κιαίί άχα- 
ρίστους ίσχυριζόμενος δ·τι «ένφ ό πατέ
ρας τ-ou ενθουσιαζόταν γΓ αυτούς κΓ δλο 
ήθελε νά τούς κάνη καλό, οί Μακρηνοί 
άντ-ιύέτως δταν τούς έκανε κ-αλό του βγά- 

μετα j ζ.-χνε -.ό μάτι». Καί προσθέτει παρομοιά
ζω/ αυτούς ώσάν άνθίρωπόιμορφα τέρατα. 
«’Αλλά τά μάτια τού πατέρα μου ήταν 
σάν τήν Λερ·ναί·α "Υδρα. "£να τοΰ βγά
ζανε καί πολλά ξεφύτρωνο». ΚΓ έτσι οί 
Μακρηνοί είχαν νά βγάζουν μέ τήν άνεσή 
του» (μάτια—τού πατέρα του).

Έν συίεχιείιτ: παραλαμβά/ει τούς έν 
Νιύα Μάκρη συμποίλίτας μας τους οποίους 
κατηγορεί έν έκτάσει ότι εκμεταλλεύονται 
έμπορικώς καί τον πατρ-ιωτ ισμόν &ιά νά 
αποκομίζουν χρήματα καί αναφέρει χα- 
ρ-ΟΜτηριστικώς ότι εις τό οΐκόπεδον πού 
αγόρασε έκεί του έχτισαν σπίτι «μέ παλ- 
λήν αγάπην άλλα καί πολλά μα’ίδιά καί 
δττ άντί νά σφάξουν πετεννόν (διά τά έγ- 
•καίνια τού σπιτιού) τούς εσφ·αξαν αυτούς 
(δηλ. τούς πήραν υπερβολικά ποσά) 
τό χτίσιμο.

Παραλαμβάνει έπίσης κατόπιν ένα 
ομακρηνόν συγγενή του (έξά-δελφΟ'ν)

εκεί, 
συν- 
άπό

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ

Στις 19 Ά®ριλία>, το Σά6ία- 
το τοΰ Θω-χκ τό δράίν, ίόθτ,χε μ.® 
μεγάλη ir.’.w/tm Πασχαλινό λαϊχο 
γλέντι τού Σιϊλλόγο» μας τό ά- ■ 
ζοϊο'/ άναγγϊίζυει στό πρώτο ; 
φύλλο·.

Ή αίθουσα τοΰ
«Μέλισσα» σ-rev ΓΙειραια γέμισε 
άτό πατριώτες ποΰ ίιοΒχέίασαν ώς 
τά ιμοσάνυχτα ?ρέσα σέ μιά οικογε
νειακή ατμόσφαιρα. Φυσικά χορεύ
τηκαν ή σούστα καί άλλοι λαϊκοί 
χοροί άπο δλους τούς πατριώτες 
που ιπαρουρέθησαν και ή γιορτή ε- 
λσ^ε μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα ευ
θυμίας και κ-οφιοΰ.

τού

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
’Αγαπητή Φωνή, 

Στήν έφημερίδα ΜΑΚΡΗ 
Μαΐου δημοσιεύθηκε έπιστολή ανώ
νυμη ή, γιά τήν άκρίβεια μέ τό 
ψευδώνυμο Νεομακρηνός γιά τό 
χρονογράφημά μου «Τό αίμα νερό 
οέν γίνεται». Επειδή ή έπιστολή 
είναι περίεργη καί άπίθανη περιορι 
ζρμαι στις άκάΛουθες παρατηρή
σεις.

α) Τό χρονογράφημά μου 
μια ειλικρινής έξομολόγησις 
πώς ένω δταν ήμουνα παιδί 
χώνευα τούς

ήτα/ 
τού 
δέν

Μάκρη νους γιατί με
ρικοί πού είχα γνωρίσει είχαν κά
νει κακό στόν Πατέρα μου, έφτασε 
άφοΰ έγκαταστάθηκα στη Νέα 
Μάκρη καί γνώρισα τους εκεί Μα- 
κρηνους νά τούς αγαπήσω και νά 
ξανανιώσω Λιβιοιανός. Αυτό ή
ταν τό πνεύμα τού χρονογραφήμα
τος μου διανθισμένο μέ τά άπα- 
ραίτηπα γιά κάθε χρονογράφημα 
χιουμοριστικά καί σατυρικά στοι
χεία. Τώρα "πώς καταφέρνει ό έμ- 
φανίζόμενος ώς Νεο Μακρηνός 
επιστολογράφος τής «Μάκρης» νά 
εμφανίσει τα άντίθετο συμπέρασμα 
οτι δηλαδή έγώ συκοφαντώ τούς κα
τοίκους τής Νέας Μάκρης θά ήταν 
γιά μένα μυστήριο άν άλλα σημεία 
τής επιστολής δέν έδιναν τήν λύση, 

β) Ό γράψας τήν έπιστολή έ- 
πε.δή ακριβώς γνωρίζει δτι δέν υ
πάρχει τέτοιο πράγμα στό χρονο
γράφημά μου, καί δτι ούδείς πρά 
κειται νά τον πιστέψει, φροντίζει 
μέ δικολαβική δεξιότητα νά μην 
μνημονέψει καθόλου τ’ όνομά μου, 
γιά νά μπορέσει νά γίνει πιστευ
τός σ’ δσους δέν τό διάβασαν.

γ) Γνωρίζοντας δτι ή αγάπη 
πού μέ συνδέει μέ τούς κατοίκους 
τής Νέας είναι γαλήνια, συνεπώς 
σταθερή, φροντίζει μέ 
γραφική

Νε- 
χω

ρίς νά τόζ ό·νομάζει γεν.ικεύων -γοιο-υτοτρό- 
πως τήν κατηγορίαν κατ’ απάντων καί 
"ό?/ κατηγορεί ότι τόν έξηπάτησε καί 
τού πούλησε ώς πολύ φρέσκα κλούβια 
αυγά. "Οτι επίσης διά νά επιτυχή τήν 
έξ-απάτησιν αύτήν ό άνω Νεομ-ακρηνός έ·^ 
χρησιμοποίησε ώς μέσον την συγγένειαν 
του καί γράφει χαρακτηριστικά ότι ήταν 
τόσο έξάδελφος όσο γιά νά πουίληση 
κλούβ α αύγά.

Γενικεύων δέ είς όλους τούς Μακρηνοΰς 
«Τί παράξενη 

ράτσα». Καί π ιό κάτω: ’Ακούστε τώρα 
πώς μου πήρε τό εϊκοσά,ρι ένας Μακρη
νός. Καί διηγείται πώς ένας Νεομακρη- 
νός τού προσέφερε ένα πεπόνι, στι προ- 
σεποι-είτο δήθεν πώς τούρχοταν βαρύ κατ’ 
άρχήν -νά ζητήση λεφτά καί πώς αργότερα 
καμώ&ηχε ότι μέ μεγάλη συγκατάβαση δε
χόταν νά πάρη &>α εΐκοσάρι (ένώ δήθεν 
ή τιμή τοΰ πεπονι&ύ δέν ύπερέβ-αινε τάς 
10 δρχ.).

Μέσα είς αύιά δέν παραλείπει κάπου- 
κάπου νά έ-μφανίση καί μερικός καλάς 
όψεις 
δμως 
χρονογραφήματος 
Υπαινιγμούς καί 
προσβάλλει κάβε 

Διαμαρτύρομαι
ρεται πλήθος συμπολιτών τής Νέας Μά
κρης δ ότι οί έ*δάτ·3»  τής υφημερίδος έδέ- 
χξ-ησαν νά 
μενο.

Έστίιατορίον | τη··*  κατηγορίαν γράφει

ταύτα π.ρΌς το τής έπιμάχου ζτζι- 
στυλής.

Ή έπίττολη συν^ληφθη τόν ’Ι
ούλιον τοΰ 1916 όταν ίηλαίή ό 
■/.όοιμος τοΰ Λειύησίου και τής Μά
κρης -αραθέριζε εις. τά κτήματά 
τοΰ Λΐΐίησιανοΰ κάμ-ου' άμα τφ 
άκοόοιματι οτι ή «ττΜττολή του συνε- 
λήφθη, έτ-ευσε εις το σπίτι μου, 
τού ήτο άκέναντι τοΰ ίδικοΰ του, 
έζήτησε νά τοΰ υποδείξω πώς νά 
μβταδάλ-η τον γραφικόν του χαρα
κτήρα καί τής π-ρου-παθβίας αύτής 
παρητήθη, όταν εμαθε δτι ήνοιξα/ 
(έ-πάτηοαν) το στίτι του τοΰ χω
ρίου καί συναπ&κόμισαν γραπτά του,

Ό 'Αγιορείτης ώμολόγησε άπο 
τών κρώτων ήμερων ότι αύτος ή
τα ό γράψας τήν έπιστού.ήν ίιά νά 
έντοπίτη τήν ενοχήν .και τήν τιμω
ρίαν είς τό πρόσωπό-; του καί άπο- 
υοόήση ουτω τήν άμαόικήν, τήν γε- 
νιικήν κατά τοΰ 'Ελληνικού στοιχεί
ου δίωξιν.

Έν τή ΰ-ίστολή δμως υπήρχε 
χάρτης τώ-/ επάκτιων πυρσόολίων 
καί φυλακίων τοΰ τομέως τής Μά
κρης, έν τφ όποίφ έσημειοΰντο δ- 
χααΰτά με μαθηματικήν άκρίόειαν. 
Έκ. τούτου έγένετο ίήλον δτι μέ 
W άεί'Λνηστον 'Αγιορείτην συνήρ- 
γάσθηταν πρόσωπα, έχοντα ειδικό
τητα -περί τά τοιαΰτα.

Διά τούτο οι Τούρκοι και όή ό 
στρατιωτικός Διοικητής τοΰ το
μέως τής Μάκρης Ταχήρ βέης, 
όράτας έν Μακε'δονίφ προ τοΰ 1912 
κατά τών Βουλγάρων Κομιτατζή
δων και τών Ελληνικών άνταρτι- 
■κών σωμάτων, .καί άποκομίσας έ- 
κειθεν τήν περί τά τοιαΰτα πείραν 
άνεζήτει τούς σονεργάτας τοΰ 'Α
γιορείτου μεταξύ τών διανοούμενο» 
'Ελλήνων τής Μάκρης καί τοΰ 
Λειδησίου, πράγμα τό όποιον ήρ- 
νεϊτο μετ’ επιμονής καί άκαμπτου 
σταθερότητας ό 'Αγιορείτης.

(Συνέχεια στό επόμενο)

νά έμφανίση
τσΰ χαρακτήρος τών Μακρηνών πλήν 
τό γενικόν συμπέρασμα του όλου 

είναι τόσον βαρύ είς 
ύβρεις ώστε νομίζω ότι 
συμπολίτην.
καί μαζί μου διαμαρτύ-χ

Εημοσιεύσουν ενα τέτοιο κεί- 
Δέν ξέρωμε τί ά-ντίδρασιν έπρ:-ξέ- 

ντρσε είς τούς άλλους συμπαθήτας. 'Ημείς 
τουλάχιστον οϊ κάτοικοι τής Νέας Μά
κρης δέν ήμποροΰμεν νά συγχωρήσουμε τά 
οσα γράφει δι-’ ήμάς καί προκαλοΰμεν τοι*  
Υράφοντα νά κατονομάση τά άναφερόμενα 
δήθεν ε|ς τό δημοσίευμά του 
διά νά άποδείξωμεν 
δέν σννέβησαν.

Είναι παγκοίινως 
Μάκρη κατόρθωσε
τος καί τής τιμιότητας των κατοίκων της 
νά δη.μιουργήση πολλούς καί φανατικούς 
φίλους δικούς της καί ξένους οι όποιοι 
είναι κοθυτΓοχρεωμένοι· διά τήν ευγένειαν.

πρόσωτα 
δτι τέτοια πράγματα

γνωστό·/ δτι ή Νέα 
διά τής έργατικότη-

ΚΙΝΗΣίΣ ΣΥΛΛΟΓΏΝ
Τό Μικρασιατικόν Σωματεΐον "Ε- 

νωσις Σμυρναίων μάς έγνώρισε δι’ 
τοί) 

άνα- 
1958

εγγράφου τήν νέαν σύνσεσιν 
Διοικητικού του Συμβουλίου 
βειχθέν τήν 31ην Μαρτίου 
διά τήν διετίαν 1958 — Γ959 καί 
τό όποιον έχει ώς έξης: 
Πρόεδρος: ’Αλέξανδρος Μπενάκης 
Αντιπρόεδρος: Χρηστός Σολομωνί 

δης.
Γεν. Γραμματεύς: Φίλιππος Φάλμ- 

πος.
Ταμίας: Νίκος Καραρας
Σύμβουλοι: Μίμήκος Άναστασιώ- 

δης, Νίκος Ά·ντωνόπουλος, Ευ
στράτιος Δραγώνας, Μαρία Κα- 
ρατζοπούλου, Δη μ. Παπαδη μη
τριού, Έκτωρ Σινανίδης, ’Άθως 
Σιρμακεσίδης, Νίκος Χατζηπαυ- 
λής.
Εις τό άνωτέρω Διοικητικόν Συμ

βούλιο·/ του συγγενούς Σωματείου 
«^Η Φωνή τού Λιβισίου καί τής 
Μάκρης» εύχεται καλήν έπιτυχίαν 
είς τήν επιδίωξιν τών σκοπών του.

«Ή "Ενωσις Σμυρναίων» μάς 
πληροφορεί έπίσης δτι διαθέτει έκ- 
δοθέντας τόμους (1—-7 τού 193-8) 
τών ^ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙ
ΚΩΝ» διά τού βιβλιοπωλείου «’Άγ
γελος Ζαμπάκης» οδός Ί'-πττοκρά- 

' τους 5, Άθήναι.

δημοεηο- 
δεξιότητα νά συρράψει 

καί νά παραθέσει μόνο τά δεικτι
κά καί χιουμοριστικά σημεία τού 
χρονογραφήματος (γιά νά διαφω
τίσει (!) αύτούς τωύ δέν τό διά
βασαν) άποστ-εωμένα όμως αϊτό 
τήν αφήγηση έτσι πού οϊ Ατομικές 
ττεριτττώσεις νά -πάρουν καθολική 
μορφή. Αντίστροφα, ένώ τά εγ
κώμιά μου γιά τους Μάκρη νούς εί
ναι πραγματικά καθολικά, κάνει 
δικολαβική μνεία τής ύιτάρξεώς 
των, χωρίς βέβαια νά τά μνημονεύει 
γιατί άν τά έμνημόνευε θά άνέτρε- 
ιτε δλο τό οικοδόμημα του.

5) Προσπαθεί ν’ απόδειξη δτι 
τά εύτράττελα έττεισόδια τού αυγου
λά καί τού μανάβη δόθηκαν γιά νά 
ρεζιλέψουν ολόκληρο ιό χωριό (’. ) 
καί δέν καταλαβαίνει δτι έτσι ιτροσ 
βάλει τήν νοημοσύνη τών συμπα
τριωτών ττού ισχυρίζεται δτι έκ- 
προσωττεί καί τους -προσβάλλει 
βαθύτατα δταν ιτιστεύει δτι θά εΐ 
ναι σέ θέσι νά απολαύσουν ένα χιού 
μυριστικά χρονογράφημα ττού καυ- 
χώμαι οτι είναι σύμφωνο ττρός τό 
Λιβισιανό ττνευμα.

ε) Δέν γνωρίζω νά ύπάρχει στην 
Ν. Μάκρη άνθρωττος πού άσχολει- 
ται μέ τήν δικολαβία καί τήν κα
κώς έννοουμένη δημοσιογραφία. 
Συνεπώς ό συρράψας τήν επιστο
λή δέν μπορεί νά είναι Νεομακρη- 
νός.

στ) Τέλος ή άδικη έπίθεση που 
κάνει κατά τής έφημερίδος σας ά 
ποδεικνύει δτι έγώ ήμουνα ό Νασ 
τραντίν Χότζας καί ό καυγάς είναι 
γιά τό πάπλωμα.

Έάν δέν έπρόκειτο γιά τους φί
λους μου τής Νέας Μάκρης δέν θ’ 
απαντούσα κάν.

Ευχαριστώ γιά τήν απλόχωρη 
φιλοξενία

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
Υ.Γ. Μέ προκαλεΐ ν’ άποκαλύψω. 

τά ονόματα του «ύγουλά καί τού 
Μανάβη, δηλ. νά φερθώ πάλι αν
θρωπιστικά σέ δυο άνθρώπους πού 
μπορεί νά μοΰ τήν έσκασαν άλλα 
δέν παύουν άπό τού νά μού είναι 
συμπαθείς.

Άφίνομεν στην κρίσιν τών α
ναγνωστών μας τ’ ανωτέρω. Δή
λωνα μεν δμως δτι δέν πρόκειται 
ν’ ασχοληθώ μεν ποτέ άλλοτε Π νά 
λάβωμεν ύπ’ οψιν τέτοιου εί'δους 
σχόλια καί διαμαρτυρίας διότι νο- 
μίζομεν δτι ή εφημερίδα μας £χει 
κάποιαν άλλην αποστολήν καί όχι 
τήν δημιουργίαν άντ εγκλήσεων 
καί διχονοίων.

' Οσον αφορά τό ενδιαφέρον μας 
διά τήν Ν. ιΜάκρην ό «Νεο - Μα
κρηνός» 8ά τό άντιληφθή σύντομα 
εις -ro μέλλον.
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ςπιςύ&άαιΖΗΤΟΥΜΕΝ
[MAWi

Μ ί P i Κ Η Α Π Ο Ψ H ϊ H I ΜΑΚΡΗΣ

Είς to πρώτον αρθρον μας καβωρίσαμεν μέ σαφήνειαν 
τάς επιδιώξεις καί του; σκοπούς, στον; όποιους «ποΰλέπο- 
μεν καί οι οποίοι αγκαλιάζουν καί τό Ι1Α.ΡΕΛΘΟΝ - --Ιστο
ρία, ή&η, &9ιμα και παραδόσεις τής Ιίατρίδος μας- και 
,τό ΜΕΛΛΟΝ, δηλαδή τήν συμπαράστασή, μας στις ανάγ
κες καί τά ζητήματα τών πατριωτών μας. Διεγράψαμεν 
άκόμη στό άράρον μας έκεΐνο καί τά ηθικά πλαίσια, μέσα 
στά όποια έννσοΰμε νά κινηθούμε, γιά νά πραγματοποιή
σουμε τούς σκοπούς μας αυτούς. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή 
προσπάθεια, μας, οάν σύλληψις τουλάχιστον, έειφανίζειαιί 
ευρύτατη καί, απολύτως Ικανοποιητική. Καί γι’ αΰτό, δι
καίως μάλλον έδεχθήκαμε πληθώραν συγχαρητηρίων άπό 
τούς πατριώτας μας.

A&to όμως δέν εΐναι αρκετόν. Είναι ανάγκη, ΐοως τίμια 
καί είλικρινά νά διακηρύξουμε τά εξής: Ή προσπάθεια 
πού άνελάΰομεν είναι κολοσσιαία καί δέν νομιζομεν δτι εί
ναι άρκεταί αί. ΐδικές μας δυνατότητες γιά νά τήν καλύψουν.

Χρειάζεται ένδιαιρέρον γενικώτερον, Ενδιαφέρον πρα
γματικόν.

’Επιθυμούμε νά Υπογραμμίσουμε τήν τεράστιο, ψυχολο- 
γική σημασία πού έχει ή γενίκευσις τ ο ΰ έ ν δ ι α φ έ- 
ροντος γιά τήν επιτυχίαν τής προσπάθειας μας.

Χωρίς αύτίρ- τήν γενίκευσιν τοΰ ένδιαφέροντος επιτυ
χία βοδαρά, Επιτυχία μόνιμος δέν είναι δυνατόν νά 
ΰπάρξη.

‘Αλλά καί έάν ακόμη, ήτο δυνατόν νά αντιμετωπίζονταν 
αί. απαιτήσεις τής προσπάθειας αυτής μέ μόνες τις δυνάμεις 
τής αξιέπαινης Όμάδος τών προσώπων πού ιήν ώραματί- 
σθηκαν και .τοΰ μέ (όσην Ανιδιοτέλειαν καί- -άς τό πούμε-— 
αυτοθυσίαν προσεφέρθηκαν καϊ άνέλαβαν νά τήν εξυπηρε
τήσουν καί πάλιν καί τότε δέν θά έπρεπε, δέν θάναι ψυχο
λογικών δρθόν, νά άφεθοΰν τά πρόσωπα αΰτά μόνα καί αβο
ήθητα εις τήν προσπάθειαν τους. Καί, ό λόγος εΐναι άπλού- 
στατος: 'Έχει μονιμώιερη καί έπομένως σοβαρότερη ση
μασίαν Οια τό .ΜίώνΛΟΝ, έάν κατορθωσωμεν νά κατα
στήσω μ ε ν σ υ ν ε ί δ η σ ι ν εις τ ό σ ύ ν ο λ ο ν τών 
πατριωτών μας, δτι έχουν δλοι —τό τονίίζομεν: ό
λοι— ηθικήν ύποχρέωσιν νά βοηθούν μέ. κάθε τρόπον τούς 
συμπολίτας μας πού έχουν άνάγκας είτε ομαδικά; είτε ατο
μικά;.

“Αν αύτό τό έπιτύχωμεν, αν δηλαδή ένσταλάξωμεν εις 
τήν ψυχήν τών πατριωτών μας το καθήκον τής έπιδείξεοις 
αλληλεγγύης μεαξύ ιων. τότε, -<άλλά μόνον τότε.. - θά μπο
ρούμε νά πούμε ότι έπετύχαμε τόν σκοπόν μας. Γι αύτό κα- 
λοϋμεν δλους τούς πατριώτας μας, δλους ανεξαιρέτως, νή 
ένισχύσουν τήν προσπάθειαν μας, ό καθένας όπως και δσον 
μπορεί.

Δέν ίχομεν ανάγκην άπό άπλοΰς θεατά; έστω καί επι
κροτούνται,'. Ή προσπάθεια μας καί οί άναξιοπαθοΰντες 
πατριώται μας έχουν ανάγκην άπό ενδιαφέρον και μάλιστα 
ενδιαφέρον πού νά Εκδηλώνεται μέ συγκεκριμένα έργα.

ΛΙΒΙΣ1ΑΝ0Σ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ψ Η φ & ί ΚΛΙ ΙΑ
—Τ*.  ’ννν καλέ πού λέειί

Αύτό θά το πουν οί υπόλοιποι που θά 
μέ πάρουν γιά τρελλό. Σ’ -αυτούς όμως 
έχω ν’ άτπχντήσω:

—Τί εΐνιν ττλιόν- 
ρουλντίνηοτι 
έν-αν κουνίνΐ

έτσι;
ή ψήφος σας κι*  KOU- 

Ήβώ τηιν στιμάρω γιά

τού

μου

.Ζητώ τήν ψήφο σας Κύριοι!

Ζητώ τήν ψίγφο σας χωρίς νά έχω κανένα 
άπό τά προσόντα πού έχουν ο’ί αντίπαλοί 
μου. Δέν έχω ούτε μάτια πού αστράφτουν 
τόσο &σο χρειάζεται νά κρύψουν τή/· άνι
κανότητά μου-, οϋτε δάσος τριχών στά χα
ρακτηριστικά μου που νά ύπο&ηλώνουν 
οτι ό άνδρρσμός μου είναι κατ’ ευθείαν 
ανάλογος μέ τό μέγεθος καί τό·ν δ/κο 
τών τριχών μου. ’Αλλά καί τά μαλλιά 
μου δέν είναι τόσο μακρυά ώστε όταν ά- 
νεμίζουν νά δίνουν τήν έντυπωοη 
λαοπλάνον ρήτορα, ούτε τόσα πολύ 
γσστά ώστε νά έλπίζουν οί ψηφοφόροι 
οτι ή σοφία μου θέριεψε τρίβοντας
τρίχες τής κεφαλής μου. Τέλος ή φάτσα 
μου ούτε εΐναι άρχετά άποκρουστική 
στε νά μπορεί κανείς νά έλπΐζει δτι ή 
τρέλλα μου έφτασε τά δρια τής μεγαλο- 
ψυΐας ούτε αρκετά χοντροκαμωμένη ώστε 
νά γεννά τήν έλπίδα δτι μπορεί νά ξεκ,ί·· 
νησα άπό σκουπιδιάρης ωοπε νά κ-ωτέχω 
όλα τά προβλήματα τών δήμων καί κοι
νοτήτων. Κονταλογής δέν έχω -μπότα πού 
νά πρόδίνει δτι είμαι ύποψήφιος βουλευ
τής, καί δέν έχω κανένα άπό κείνα τά προ
σόντα πού σέ βγάζουν σκάρτο γιά τή ζωή 
και μόνα κοπάλ-ληλο γιά υποψήφιο βου
λευτή.

"Αν όμως μου λείπουν τά προσόντα, 
κατέχω τό μυστικό τής εκλογής. Δέν 
καρά νά δηλώσω δτι δέν μέ νοιάζει 
δέν εκλεγώ κι αμέσως τό ένα τρίτον 
'Ελλήνων 9ά τρέξει νά μέ ψηφίσει
πνεύμα άντιλογίας. "Αν μάλιστα προσθέ
σω δτι έχω ένα καταπληκτικό σχέδιο στά 
μυαλό μου πού θά σώσει τήν ‘Ελλάδα, 
τόσο δμως καταπληκτικό πού δέν τό λέω, 
τόπε τό άλλσ ένα τρίτον πού τό θέλγει 
ό κίνδυνος, θά σπεύσει νά μιμηθή τούς 
παίκτες τής πόκας καί θά κάνει χαρακί
ρι ψηφίζοντας με.

Εχω 
αν 

τών 
άπό

Μάλιστα, 
’Έσεΐς πού

κουνιν κ-αι έξηγσΰμ«ι.έναν 
εϊσασ-τ-ε δύσκολοι θά θάλατε 

&να κόμμα ιδανικό. Γιά νά άργανωθή ένα 
κόμμα χρειάζουνται πολλά χρήματα., καί 
γιά νά κ-ατέ-δει στις εκλογές ακόμα πε
ρισσότερα. Γ ιά νά βρήτε χρήματα πρέπει 

ε σ’ αύτούς πού έχουν·. Αλλά γιά 
τά δώσουν θά ζητήσουν γιά άυτάλ- 
νά όρίζουν αύτοί tq κόμμα σας, 
εσείς θά μείνετε άπ’ έξω. Μή &- 
λαιπόν κόμμα τής άρεσκείας σας,

νά σάς 
Λαγμ« 
OTTOTOV 
χσντας
θά άν«,γ.κ<χσθήτε νά διαλέξετε ένα άλλο 
κόμμα <fcrr' αύτά πού υπάρχουν καί ·ηου 
θά εΐναι τό λιγότερο· κοκό γιά σάς. "Ε
τσι δμως ή ψήφος σκκς έχει χάσει «ι δλας 
τή μιοή της άξια. Εχει .γίνει μεοτχδάκι.

Προχωρείτε λοιπόν στήν μελέτη τών 
έκ,λογικών πραγμάτων γιά ν’ άποφ-ασίσετε 
παύ θά δώσετε εκείνο τό £ρμο τό μεσαίδά- 

σας. Διαβάζετε τό εκλογικό σύστη.- 
καί γουρλώνετε τά μάτια σας. Δέν ε
λεεί σημασία πόσους ψήφους θά πάρει 
κόμμα πού ψηφίσατε. Απ' αύτά πού 
πάρει 6ά πρέπει νά πετάξει τά μισά 

Άπό τή θάλασσα θά τά 
θά τά προσθέ-

μα 
χει

Wr
στή θάλ«σσ«.
μαζέψει τό άλλο κόμμα καί 
οει στά δικά ταυ.

—,ΓΕ·—μ«νά—μ tar—δά ’ 
νιώθετε νά λυώνει τό
νά γίνεται 'έν<χ βλιδερό

τρόμο κάρο ι&ς 
λογή τοΰ υποψήφιοι

και

Μέ

Στή φωτογραφία αύτή φαίνεται ή προέκτασις του λιμανιού τής Μάκρης πού Μ/ινε τά τελευταία χρόνια 
στή θέσι άκριβώς τιρός τά Καραγκιόζισ.·

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
Ό συμπολίτης μας δημοδιδά

σκαλος κ. Γεώργιος Ήλ. Πολί
της είχε τήν καλωτόνην νά μας 
παραχωρήτη, WV λόγον τόν οποί
ον βξοφώνησε κατά τό μνημόσννον 
το οποίον έτέλεσεν πέρσι» ό Σύλ
λογός μας είς τόν ιερόν Ναόν τής 
Ζωοΰόχοι Πηγής θιά τούς αεσον- 
τας εις Μ. ’Ασίαν ΰπέρ τής ’Εθνι
κής ’Ιδέας σσμπατριώτας μας. Έ- 
-νιΐίδή ^ϊν;·> '-.'.ά ’'ωντν.νή ναι ira^'v.i- 
νητική ΤΛίαγ,ρα«ρία των περισσοτέ
ρων έκ τών ήρωϊκως πεοάντων ύ- 
πέρ τής πατρίδος «αμπολιτών μας 
καθώς καί μία «ερτγραφή τών πε- 
σταττκών τής διώξεως καί τοΰ θα
νάτου των, δημοοιεόομεν σήμερον 
το πρώτον μέρος μέ τήν σικέψιν ό
τι άποτίομεν και ημείς ένα άκομη 
φόρον τιμής στους Έθνομάρτορας 
τής πατρίδος μας.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΟΥ
Σεμνή τών λειτουργών τοΰ Ύ- 

ψίστοο χορεία, Προσφιλέστατοι 
ουμπολίται ΛιεΛησιανοί καί Μα- 
κρηνοί,

'Απερίγραπτη συγκίνησι συνέχει 
σήμ,ερον τάς ψοχάς όλων μας.

ραία καί φωτεινή άπόφασ.ις τοΰ 
Διοικητικού Συμ&οολίοο τού Συλ
λόγου μας, «Ό Γλαύκος», μας. 
συνήγαγ-ε νά οελέσωμεν μνημόσυ- 
νον, νά άποτίσωμεν φάρον τιμής 
στους μάρτυρας τής Εθνικής και 
Χριστιανικής ϊΐέας συμπολίτας 
μας, καί ή συγκέντρωσές μας, κατ’ 
άρίστην εκλογήν, γίνεται στο ιερόν 
τούτο τέμενος τής Ζωοδόχου Π η- 
γίσ. ΰπο νους θόλους τής όποιας 
άντήχησεν έπι δεκάδας έτών ή φω
νή τοΰ συμπολίτου μας πρωθιερέ- 
ως Διονυσίου Καλαφάτη, πού άρ
χισε τήν εθνικήν του δράσιν άπο τά 
πρώτα βήματα τής διδασκαλικής 
toj σταδιοδρομίας στή Πατρίδα 

ήν άπεκο-ρόφωσε 
μέλος, τής Με-

ώνσς ·>ά σκιασθούν άπο τον »«νθα- 
μάτο'ρκ χρό-ίον, ό όποιος, κατα 
τούς στίχους τού ποιητού Κάλδοο:

«..άπό τήν στάμναν του χύνει 
τά ρεύματα τής λήθης -λκι 
τά πάντα αφανίζει».

Τούς -συμττολίτας μας, τούς Μ- 
",ά τόν &α ή τον άλλον τρόπον β- 
ξοντωθεντας άπό τών Τούρκων τυ
ράννων κατανέμω εις τρεις, κατη-

Έλά<>ομ«ν καί δΐ)μσσι«·ύσμιεν 
τήν κάτωθι συγχαμητήρ-ιον έπι- 
οτολήν έκ ιιέροιις τοΰ Συλλόγου 
«ΕΝΩΣΙΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» είς 
τήν οποίαν άπαντήσαμβν ιδιαιτέ
ρως, εΰχωριοτοΰντες:

Γίρος τήν
ΕΝΩΣΙΝ ΜΑΚΡΗΝΩΝ 

«Ο ΓΛΑΥΚΟΣ»
Έ ν τ α ϋ ft α 

Κύριε Π ρόεδ-ρε.

Ή «Ένωσι: Σμυρναίων» με
τά χαράς ελαδε τό ΰπ’ άριθ. 1: 
ψύλλον τής ίφημερίδος σας

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

και εύχαριστοΰντες σάς συγχαί- 
ρομεν διά τήν Κκδοσιν θερμώς.

Ευχόμενοι κιαλήν έπιτυχίαν εις 
ι'ήν εϋό&ωσιν γενικώς τών σκο
πών τή; ΰμετέρας Ένώσεως ώς 
και ειδικώτερον τής έφημερίδος 
σας,

Διατελοΰμεν μετά τιμής

Ό Πρόερος
ΑΛΕΚ. ΜΠΕΝΛΚΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΦΙΛ. Κ. ΦΑΛΜΠΟΣ

’ίΑνοφεράζείτε 
μεσαδάκ ι οας 

τετοιρτάκ ι.

προχωρείτε στην έπι- 
Βρίσκετε στρατη-

μας Μάχρο ζα'ι 
στη- ίράσι tou. ί 
γάλης ίπί τών Αλυτρώτων ’Ewi- 
τροζΐίας τής ενδόξου. Βεν’.ζτίνικής 
πβρ'ίό:δου τής οννδήκης τών Σβδ,ρών

οΰ Νϊϊγίι α«ί εις τήν- άποχα-

γεύς, γιατρούς, δικηγόρους καί Ενα άκρο 
σδιάριο’το άρίίθμα τεμπέληδων. Άν6ρώ-> 
πους τής πιάτσας δέν βρίσκετε γιατί δέν 
εννατ αρκετά τρελλσι. Δημόσιους άντρες 
δέν δρίο-κετ-ε γιατί απαγορεύεται. ’Aiwh 
γορεύετοι γιοστϊ άσχολοΰνται μέ τά κοινά 
καί μπορούν νά επηρεάσουν τούς ψηφο
φόρους (φαίνεται οτι οι Υποψήφιοι πρέπει 
ν’ άσχολουνται μόνο μέ τόν εαυτό τους).

Τώρα πιά τό δύστυχο τετσρτάκι σας 
δέν Εχει μείνοι παρά ένα πανάθλιο· όχτα·. 
patci, Τό συλλαμβάνετε μέ μεγάλη προ
σοχή μεταξύ δείχτου καί άντίχειρος σάν 
χάπι που παρά είναι πικρό γιά 
καπαπιήτε. 
προστταθήτε 
υποψηφίους 
τουλάχ ιστόν 
τε δτι 
κι’ άλλοι πολλοί καί 
αυτήν τήν ιδέα, 
σκοττική 
λυστσυρίας. 
τιρεΐς υποψήφιοι 
τα·.. Καί ό δικός 
τό χάπι σας;

Η

Εις τούς όλιγον κρό τοΰ πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου τοΰ 1914 σφο- 
γιασθ όντας,

Είς τούς κατά τήν διάρκειαν 
αυτού μέχρι τής, ανακωχής τοΰ 
Μο'ίδρου μρτμρήσαντας καί,

Εις τούς κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ μεταξύ 'Ελλάδος, καί Κομ.αλι- 
κής Τουρκίας, πολέμου, μέχρι τής 
Μικρασιατικής Καταστροφής έξα- 
φανισύένίας.

ΙΙλφμο.ρίζει τήν ψυχήν μου τήν 
στιγμήν αύτήν βα&υτάτη. συγκίνη.-

Συνέχεια εις τήν 4 σελίδα

Έλάβομεν μίαν συγχαρητήριον 
έπιστολήν άπό τήν δημοσιογράφον 
κ. Μαίρην Γιαγκιλίτση άπόσπασμα 
τής οποίας δημοσιεύομεν κατωτέ
ρω μέ τάς θερμάς εύχαριστίας μας:

«. . .‘Υπάρχουν δυστυχώς εκτός 
(άπό τις γιορτές, τούς χορούς, τις 
εκδρομές και τά πανηγύρια χίλια 
.δυο έΐίΐ'ρεμή JXqSapa. ζητήμ.α.τσ πρά 
απασχολούν" τούς συμπατριώτας 
μας. ‘Υπάρχει έξω άπό τήν μακα
ριότητα τής καλής ζωής τών ολί
γων, ή έξάθλίωσις τών πολλών,

Δι1 αυτούς τούς πολλούς ή πρω
τοβουλία τών εκδοτών «Τής Φωνής 
τού Λιβισίου καί τής Μάκρης» α
ποτελεί ανάγκην επιτακτικήν. Α
μέσως δέ άπό τό πρώτον ψύλλον 
βλέπΰΐ δτι τήν άνάγκη αύτή τήν 
αισθάνονται οί έκδοτοι της και 
τούς συγχαίρω γι’ αύτό. Καλώ δέ 
δλους τους συμπατριώτας μας νά 
ένιο’χύσουν τήν έκδοση μέ ένθου- 
■σιασμό, πίστη και αγάπη γιά τό 
καλό όλων μας».

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ο ΓΑΡΣΑΝΑΣ

Χαρά

νά τό
και 

στους 
έμεινε

’.Αναστενάζετε βαριά 
νά διαλέξτε ανάμεσα 
κάποιον πού νά τοΰ 
λίγη άνθρωιπιά. Διαπηστώνε-

αύτόν που .διαλέξατε τόν θέλουν 
π-α-ρηγορ νέστε μ’

’Αλλά κι*  αύπή ή μικρό- 
ικανοποίηση διαλύεται λόγω πο-

Μαζεύουνπαι δυά - δυο, τρεΐς 
καί οΛληλοσταυρώναυν-ι 
σας; "Ευ ίβγαίνει. Καί

:νο?ν

CTTOU

χουνιν

τό κουνιν 
πρδμμανί

ΠΛΑΤΩΝ

εμεινεν!

κάνετε τόσα νάζια;

S. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

τό παρόν χρονογράφημα άΐτοο-Δηλώ οτι 
πελεϊ σάτυραυ τών εκλογικών μεθόδων και 
συστημάτων πού έπικ.ραττο&ν είς τόν 8ύσ-< 
μοίραν τόπον μας, καί ούδεμίσν σχέσιν 
έχει μέ τους... δύο Μ-ακρηνούς υποψηφίους 
βουλευτής. Τ«ΰπα διά τήν- εφημερίδα «Μά
κρη» καί τόν άνώννμον «Νεομακρηνόν» έ- 
■ίτυστολογράφον της. Έϊ<τός καί αν μου 
ττονν στη αποτελεί λί-βελλον κατά (!) τών 
‘Ελλήνων όπόταν άναρωτιέμαι γιά ποιο 
λόγο γράφουνται τά χρονογραφήματα καί 
σι σάτυρες. Τότε θά πρέπει νά άπσσιω- 
ποΰνται οί κακές ή κωμικές πράξεις με
ρικών ανθρώπων άπό φόβο μή π-αρεξηγηΟή 
τό σύνολο ν, κα; ϊετισι σίτοι άνενόχλη- 
1-01· πιά, θά πληθαίνουν.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΧΑΤΖΗΚΒΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τό γένος Κιλμέτη (Γιαροΰμ-Άγα) 
Θΰμα τής Τουρκικής θηριωδίας. Έ- 
σφάγη τόν 1920 είς Ταλάμονην.

τώστοκτιν τών εις ιήν έλειΛεραν 
πατρίδα προσφύγων σνμτ:ατρ(ωτών 
μας.

Κα! θεωρώ χα&ήχον ixou zai 3ητ 
νά ΐΰχαρκττήτοΣ τους χ,νρίοϋς 

τοΰ Διορ/.ητιζοΰ Σι/μΛοιιλίοο τοΰ 
Σολλόγου .διά τήν τιμήν, που μ.οΰ 
έχαμαν νά μέ έκλεξοον ώς ομιλη
τήν κατά τήν σεμνήν κ«ι sO’.wp®- 
πή αύτήν τ®7νετήν.

Και πρέπει νά είπω έξ άρχής 
οτι αισθάνομαι <ρόΐδαν, μήπως δέν 
άνταποκρί'Οώ εις τάς. προσδοκίας 
σας, νά σχιαγραφήτο» έστω, όσους 
ανήκουν είς τήν σεμνήν χορβίαν 
τών ΰπέρ τής Έ&νικής ιδέας καί 
τοΰ Χριστοί πεσόντοτν αειμνήστων 
συμπολιτών μας.

Έπικαλ.·οΰμαι διά 
πιεική κρίτιν σας, 
είναι τά δραματικά διά 
τρωτόν 'Ελληνισμόν, επομένως καί 
διά τήν ιδιαιτέραν πατρίδα μας γε
γονότα, πού έξετυλίχΰησαν είς το 
πρώτον τέταρτον τοΰ εικοστού αί-

ιΜαζι μέ τό Λιβίσι καί τή Μάκρη 
gv<x κομμάτι τής Πατρίδος μας εΐ
ναι καί τό όμορφο νησάκι ο Ταρσα
νάς. Καί τά τρία αυτά μέρη τά 
θεωρούμε σάν ένισΐο σύνολον καί 
αύτά όλοκληρ&όν-ουν τήν έννοιαν τής 
Μικρασιατικής μας Πατρίδος. Οί 
κάτοικοι καί τών τριών ιτεριοχών έ
χουν κοινήν ττροέλευσιν, στενούς οι
κογενειακούς δεσμούς, κοινήν ιστο
ρίαν, κοινές τταραδόσεις.

Στις αρχές του πρώτου τταγκο- 
σμίου ττολέμου ό Ταρσανάς εΐχε 
τταίξει ένα ξεχωριστό ρόλο, διότι 
Ο'άν νηο'ί διετήρησε μιά ιδιόρρυθμη 
ανεξαρτησία άπ-ό τήν Τουρκική ,Δι- 
οίκησι. "‘Ετσι ήταν ό πρώτος στα
θμάς - καταφύγιον τών Λιβισιανών 
πού δραπέτευσαν, γιά νά άποφύγουν 
τόν Τουρκικόν ζυγόν, τήν στρατολο
γίαν, τάς διώξεις.

Οί Λιβισιανοί διέφευγαν τότε 
είτε προς τόν Ταρσανάν ε’ίτε προς 
τό Καστελλόριζον.

’Αργότερα, στά μέσα του πολέ
μου, όταν μέ τήν έπέμβασι τών 
Γερμανών ώργανώθηκε καλύτερα ή 
επάκτιος άμυνα τών Τούρκων, ό 
Ταρσανάς έγκατελείφθη άπό δλους 
τούς κατοίκους του καί έρημώθηκε. 
Άλλα γι' αυτά θά ασχοληθούμε συ
στηματικότερα στά επόμενα φύλλα 
μας. Έν τώ μεταξύ, παρακαλούμε 
τούς πατριώτας μας Τα,ρσαναλήδες 
νά γράψουν καί νά μάς άποστεί- 
λουν ο,τι υλικό έχουν ή δ,τι θυμούν
ται άπό τήν τοπική τους ιστορία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟΝ
τοΰτο τήν έ- 
άφοΰ φυσικόν 

ιον άλυ-

"Όπως διακηρύξαμε θεωρούμε 
χρέος τιμής προς τήν Πατρίδα μας 
και προς τούς Εθνομάρτυρες μας 
νά συγκεντρώσουμε το ιστορικό υ
λικό τών τελευταίων διωγμών καί 
αφού τό ελέγξουμε νά τό δημοσιεύ- 
ο-ουμε άπό τάς στήλας τής έφημε- 
ρίδος μας μέ ολη τήν δυνατή πλη-

ρότητα καί άτνικειμενικότητα ττού 
ταιριάζει. Την εργασία αύτή θεω
ρούμε απαραίτητη νά γίνη τώρα 
ττού διασώζονται άκόμη πληροφο
ρίες καθώς και έπιζώντες 
ρες. Τό 
τρώσαμε 
υπ’ δψιν

μάρτυ- 
Ολικό, τό όποιον συγκεν- 
μέχρι τώρα το έθέσαμεν 
ειδικής ’Επιτροπής, ή ό- 
επεξεργάζεται. Επειδή έ- 

πειγόμεθα νά άρχίσωμεν τήν δημο- 
σίευσίν του, πσρακαλουμεν δλους 
τούς Πατριώτας μας όσοι έχουν 
στοιχεία ή πληροφορίας ή θυμούν
ται περιστατικά διωγμών νά μάς 
τά εκθέσουν γραπτώς μέ τήν υπο
γραφήν των. Ημείς θά τους αναφέ
ρουμε σάν πληροφοριοδότες μας.

Οϊ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Άπό τού προσεχούς φύλλου μσς 
θά αρχίσουμε νά δημοσιεύουμε τάς 
άνάγκας και τά ζητήματα ττού 'έ
χουν οί διάφοροι αγροτικοί και α
στικοί Συνοικισμοί τών Πατριωτών 
μ<χς·

’Έκτακτος απεσταλμένος μας 
ιτεριοδεύει ήδη στά διάφορα Κέν
τρα που εΐναι εγκατεστημένοι Πα
τριώτες μας, δίνου μελετά τά ζη
τήματα αυτά καθώς καί τόν τρόπον 
τής άντιμετωτείσεώς των. Έν συνε
χείς: δέ τό ειδικόν τμήμα του Συλ
λόγου μας «0 ΓΛΑΥΚΟϊΣ» θά έττι- 
διώξη τήν έττίλυο'ίν των διά κα
ταλλήλων διαβημάτων ττρός τάς 
άρμοδίας άρχάς, καί θά κρατή τους 
■π-ατριώτας μας ένημέρους τής -πο
ρείας αυτών.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ Ν.. ΜΑΚΡΗΣ
Τήν 21ην Mcstou έορτήν τοΰ Άγ. 
Κωνσταντίνου έορτάζει ό φερώνυ
μος Ναός τής Ν. Μάκρης δπου θά 
τελεσθή μεγάλη πανήγυρίς. Κα
λούνται ολοι οί πατριώται νά προ- 
σέλθουν.
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ
ΣΚΙΤΣΑ ΑΠ? ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΖΩΗ

Η ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ ΤΟ 1899
Ό Λάζαρος Μταϊραχτάρης γεν

νήθηκε -στο Λιδισί <ττά 1876 καί 
πιθανέ <ττήν Αθήνα τον Ιούνιο 
τού 1955. ’Άξιος ‘Έλληνας καί 
καλός πατριώτης, κατετάγη στα 
1897 εθελοντής στον ελληνικό 
στρατό καί πολέμησε ηρωικά στον 
τότε ελληνοτουρκικό πόλεμο. ’’Ή
τα'/ ράφτης τό έπάγγελμα, μέ φυ
σική πνευματική καλλιέργεια καί 
μεγάλη καρδιά. "Ενας άπό τούς 
καλύτερους τύπους τού Λΐ'βισιού.

'■Ο Λάζαρος Μπαϊρακτάρης ζού- 
σε μέ τις αναμνήσεις του, μέ τα 
ώραΐα του ιδανικά καί τά ανώτερα 
πατριωτικά του αισθήματα, πάντα 
τίμιος καί καλός, πρόθυμος νά βοη
θήσει τόν -φίλο ή συγγενή του χωρίς 
τήν ελάχιστη υστερόβουλη σκέψη, 
μη δίνοντας καμμιά σημασία στα 
χρήματα καί βλέποντας, τή ζωή, 
σάν μιά ιερή αποστολή πού απαι
τούσε θυσίες καί μόνο θυσίες. Κον
τά σ’ όλες αυτές τις αρετές, ή
ταν πάντα γελαστός, πρόσχαρος 
καί εύδιάθετος, γεμάτος χιούμορ 
δροσιά καί κέφι.

ΤΗταν άνοιξη τού 1952 πού ήρ
θε στό σπίτι μου ένα Κυριακάτικο 
πρωϊνό, όπως τό συνήθιζε, νά πιού
με μαζί τό καφεδάκι μας, νά πει
ράξει λίγο τή μητέρα μου, νά θυμη
θούν παλιές ιστορίες πού έζησαν 
στά παλιά καλά χρόνια.

Ζαφνικά γυρίζει καί μού λέει:
—· ’Αλήθεια, ανεψιά, σού έχω 

πει τόσα καί τόσα, όμως ’ποτέ δεν 
μ’ άρώτησες γιά τόν πάππο σου τό 
Μουσαίο, τό θείο μου!

—· Ναί, θείε μου, περίμενα μό
νος σας νά μού πήτε. Μ’ αρέσει ή 
διήγηση πού ακούω νάναι αυθόρ
μητη καί χωρίς παρακίνηση. ’Έ
τσι μαζεύω τις πληροφορίες μου 
καί καταγράφω τό υλικό μου,

Ό Μπάρμπα Λάζαρος γεμάτος, 
συγκίνηση, έγειρε λίγο τό κεφάλι 
πρός ·τά δεξιά. Τό χλωμό καί άσπρο 
ταυ πρόσωπο ερχόταν σ1 αντίθεση μέ 
το κόκκινο τριαντάφυλλο πού εί
χε στήν μπουτουνιέρα του, τά μαύ
ρα του μάτια γυάλισαν καί μέ φω
νή ίσβυσμένη άρχισε νά λέει:

— Ό Μιχαήλ Μουσαίος ήταν

Α ΞΕΧΑΣΙΈΣ ΠΑΡΑΔΟ^ΕίΧ

Ευχαριστώ πρώτα-πρώτα όσους 
θά διαβάσουν τήν περιγραφή τών 
παιδικών αυτών άναμνήσεων πα- 
ρακαλώντας νά μου συγχωρήσουν 
τήν απλότητα τής συντάξεως και 
περιγραφής τους.

Πριν άπ’ όλα έπιτρέψτε μου νά 
σάς περιγράφω τό σχολείο μας.

Κάτω Σχολεΐον. Στό βάθος μιάς 
αυλής μέ μερικές άκακίες (τσαλ
ιού) τρεις αίθουσες ή μιά πλάι 
στήν άλλη μ' έναν προθάλαμο στό 
κέντρον άποτελούσαν τό σχολειά 
μας. Στήν άριστερή, όπως βλέπου
με τό κτίριο, αίθουσα στεγάζονταν 
ή πρώτη και δευτέρα τάξις κορι- 
τσιών μέ δασκάλισσα τήν Πηνε
λόπη. Στη δεύτερη (μεσαία πίσω 
άπ’ τόν προθάλαμο) ή πέμπτη πίσω 
έκτη άγοριών μέ δάσκαλο τόν Κυ
ριάκο Τσακίρη. Στήν δεξιά α’ιθου 
σα όπου τό έκκλησάκι "Αγιος Γε
ώργιος ήταν ή Τρίτη και Τετάρτη 
κοριτσιών μέ δασκάλισσα τήν κ. ’Α 
θηνά (Τουρλαλή). Σ’ ένα άπ’ τά 
πρώτα θρανία τής Τρίτης τάξεως 
κάθομαι μαζυ μέ άλλα παιδιά που 
δεν είναι περισσότερα άπό 35-40 
και στις δύο μαζί τάξεις.

Είναι παραμονή Πρωτομαγιάς. 
Ετοιμάζουμε τά καλαθάκια μας 
,μέ όλα τά «γκλιούδια» δηλαδή χαλ- 
βάν κουννιστόν (σπυρωτό), ψαθού
ρια (ψωμοκούλουρα λεπτά μέ πο
λύ σισάμι σέ σχήμα ψάθας) καί 
λίγα άπ’ τά τελευταία σύκα καί 
καρύδια τής χειμωνιάτικης κουμ- 
πάνιας (έοοδείας) τού σπιτιού μας 
ΊΕχουμε έπίσης ετοιμάσει τά λου-*  
λουδία μας, άλλη ένα μεγάλο κλώ 
νάρι στολισμένο, κι’ άλλος μιάν 
«μάτσαν» (ανθοδέσμη) ή 1 στεφάνι.

Καί νά ολοι καί όλες πρωί — 
πρωΐ, χαράματα Πρωτομαγιάς, μέ 
Ολες τις έτοιμασιές μας, μαζευό
μαστε στήν αυλή τού σχολειού 
μας. Μάς βάζουν στή σειρά, φωνά
ζουν τά ονόματα άτ’ τόν κατάλογο 
γιά τόν έλεγχο παρουσίας καί ξε
κινάμε άπ’ τήν Ήλιον (Έληά) τού 
.Κύρ - Παληού πού βρίσκεται άμέ- 
σως κάτω άπ’ τό σχολειό μας τρα 
γουδώντας «ό Μάϊος μάς ίφθασε 
κ.λ.π.». Περνούμε άπ’ τής Πανα
γιάς τού μακκούφιν (κτήμα) φθά- 

γιός τού Καραγιάννη. Ό πατέρας 
του ήταν φτωχός βιοπαλαιστής. 
Τά πρώτα γράμματα τάμαθε άπο 
καλογήρους, πήγε καί στή Σύμη 
γιά λίγο καιρό. Ό πατέρας του 
βλέποντας πώς τό παιδί του είχε 
επίδοση στά γράμματα, σκάφτηκε 
νά τόν στείλει στην ’Αθήνα νά 
σπουδάσει. Επειδή· δέν είχε χρήμα
τα πήγε στον Άκ - Βασίλη, πού- 
ταν προύχοντας τού τόπου καί τόν

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ 

παρεκάλεσε νά τον βοηθήσει. Τό
τε αυτός ·ό μεγάλος κοτζαμπάσης 
τού λέει:

—* ’Έν ίβρέ'θηκιν, πρέ σύ, κανέ
νας άλλους νά στείλει τού πιδίν 
του νά μάθει γράμματα κί βρέθηκις 
ισύ ή ξεβράκωτους ;

Ό Καραγιάννης έφυγε άπό τού 
κοτζαμπάση τό σπίτι στενοχωρη
μένος, μά γεμάτος έννοια πώς νά 
βρει χρήματα νά στείλει τό γιό 
του νά σπουδάσει στήν Αθήνα. ’Έ
γραψε σ’ ένα συγγενή, Ηγούμενο 
στήν Αλεξάνδρεια,, πού φάνηκε 
πρόθυμος καί τού έστειλε μερικά 
χρήματα. Πούλησε καί το μονα
δικό του ζώο, τό γάιδαρο του, καί 
με πολύ λίγα χρήματα μπόρεσε νά 

νουμε στήν Κυλίστρα καί προχω
ρούμε γιά τό Λιχτρούδι.

Μέ τήν ανατολή τού ήλιου πού 
ci ακτίνες του ώστόσο δεν φθάνουν 
στό Λιχτρούδι ψά
χνουμε νά βρούμε ένα στεγνό μέ
ρος νά κάτσουμε γιατί τό άγιάζι 
(δροσιά τής νύχτας) έχει τά πάν
τα σκεπασμένα.

Τό Λιχτρούδι εΐναι μιά κατα- 
πράσινη τοποθεσία μέ Ολόδροσο 
τρεχούμενο νερό, μέ μιά μικρή πλα 
,τεί'α μπροστά στή βρύσι, δύο πελώ 
ρια καδάκια (πλατάνια) ένα πα
νύψηλο σελβί (λεύκα), άφθονες 
σαουλιές (φασκομηλιές), τρίμ- 
πη (ρίγανη) σκΐνα, τριφύλια και 
κάθε άλλο πράσινο.

Στά καβάκία δένοντας σχοινιά 
κάνουμε κούνιες. Σέ λίγο αρχίζουν 
νά καταφθάνουν τά Τουρκάκια 
κρατώντας μπουκάλια μέ γάλα, 
κουκιά φρέσκα καί τσουκκιά μί 
ξύαλουν (τσουκαλά*ια  μέ γιαούρ
τι) γιά νά μάς τά πουλήσουν. ’Ε
κεί οί δάσκαλοι κερνούν τις δα
σκάλες γάλα, γιαούρτι καί διάφορα 
άλλα βρίσκοντας τήν ευκαιρία νά 
πιάσουν μαζί τους ενδιαφέρουσες 
κουβεντουλες. ’Ανοίγουμε τά κα 
λαθάκια μας προσφέρουμε στους 
δασκάλους καί δασκάλες μας, κι*  
άνταλλάζουμε μεταξύ μας τά διά 
φορά γκλιούδια μας. Κάνουμε 
κούνια, παίζουμε διάφορα παιχνί 
ιδία, χορεύουμε, τραγουδάμε «σχο
λικά άσματος». Κατά τό μεση
μέρι ετοιμαζόμαστε γιά τήν έ- 
πιστροφή πού σ’ αυτήν σταμα
τούμε γιά λίγο στήν Κυλίστρα 
(μιά πελώρια γιαλιστερή κεκλιμέ 
νη πλάκα χρώματος σταχτερού) 
γιά νά κυλίσουμε πράγμα πού ά- 
ποτελούσε γιά μάς κάτι σάν άπα- 
ραίτητο, κάτι σάν συνηθισμένο 
τών παιδιών παιχνίδι. Τέλος σκορ 
πιζόμαστε στά χωράφια μας οπού 
μάς περιμένουν ο» δικοί μας που 
έχουν πάει γιά τήν Πρωτομαγιά.

Περιγράψοντας μέ λίγα λόγια 
τις άμορφες αυτές αναμνήσεις τών 
παιδικών μου χρόνων στον τόπο 
μας, θά ήθελα νά προσθέσω πώς 
ώρισμένα ήθη και έθιμα άπ’ αυτά 
τά τηρούσα μέχρι τού έτους 1954

^Αφήγηση ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΠΑΪΡΑΧΪΑΡΗ Εντυπώσεις τής ΣΩΤΗΗΑ,ΐ ΑΑ8ΜΠ5ΡΐΗ
στείλει το γιό του στην Αθήνα. 
Μά άλλαι μ,έν δοιΑαί άν'θρώτων, 
άλλα ίέ Θεός κελεύει.

Μετά έξι μήνες πεθαίνει ό Κα- 
ραγιάννης καί ό Μουσαίος αναγκά
ζεται νά όιακόψει και πριν τελειώ
σει τό γυμνάσιο επιστρέφει στό Λι- 
όίσι. Όταν έφτασε εκεί ήταν ό 
μόνος μορφωμένος. Όλοι οΐ άλλοι 
είναι ζήτημα αν ήξεραν νά όάλουν 
τήν υπογραφή τους. Τήν εποχή ε
κείνη μαθαίνανε τά γράμματα 
γράφοντας στό χώμα καί στήν 
ά(ΐμο.

Τον έκαμαν δάσκαλο τού χω
ριού. Επειδή δμως ήταν πολύ μι
κρός και οί μαθηταί του μεγάλοι 
και δέν μπορούσε νά τους έπιίλη- 
θεϊ, δέχτηκε τήν ττρόταση τοϋ Μη
τροπολίτη· Πισιδίας, νά τόν κάνει 
γραμματέα του κα! νά πηγαίνει 
μαζί του σ’ όλες του- τ!ς περιοδείες. 
Ή Μητρόπολη ήταν στήν Αττά
λεια. Έπ! τρία χρόνια περίπου εί
χε τή θέση τού Γραμματέα. "Ολο 
αύτό τό χρονικό διάστημα ό Μου
σαίος. δεν έπαυσε νά μελετά. 'Έ
μαθε τούρκικα και βυζαντινή μου
σική. ’Έψαλλε ώραία. Τήν εποχή 
αΰτή πέθανε στήν ’Αττάλεια ένας 
γιατρός που είχε μιά καλή θιδλι- 
οθήκη καί ή χήρα του πήγε στο 
Δεσπότη νά τόν ιταρακαλέσει νά 
αγοράσει τά διθλία που τής ήταν 
άχρηστα, ’Αλλά κα! γιά τό Δε
σπότη ήταν άχρηστα τά διθλία 
τοϋ γιατρού, κα! ό Μουσαίος άπό 
τό υστέρημά του αγοράζει τή ίι- 
βλιοθήκη κα! αρχίζει μελέτη συ
στηματική κα! εντατική. Όταν ό 
Δεσπότης είδε τήν εξέλιξή του, τόν 
παρακαλεί νά πάει στό Λιβίσι-,κα! 
νά κάνει τό δάσκαλο πιά. Ό Μου
σαίος έρχεται στό Λιόίσι κα! αρ
χίζει νά διδάσκει. ’Έχει μαθητάς 
μεγαλύτερους του, δμ,ως επιβάλλε
ται. Μέ ,άκέραιο χαραχτήρα κα- 
απόλυτα δίκαιος εμπνέει σεβασμό. 
Ποτέ του δέ λέει ψέματα. AiSar 
σκει στό σχολείο στήν ’Εκκλησία 
εξηγεί τόν 'Απόστολο καί τό Ευ
αγγέλιο. Όλοι καταφεύγουν σ’ αυ
τόν και τόν συμβουλεύονται. ’Έχουν 
έμπιστοσύνη στή δίκαιη κρίση του. 
Τ’έγει κα! καυτηριάζει τις κακές 
πράξεις, γι’αότό γρήγορα γίνεται ό 
στόχος τών κοιτζαμπάσηδων, χτυ
πώντας. τις κακές των πράξεις 
κα! τις αδικίες που έχαναν εις βά
ρος τοϋ λαού. Οί κοτζαμπάσηδες 
ζητούν νά τόν διώξουν και όταν έρ
χεται ό Μητροπολίτης στό Λιβίσι, 
άπαιτούν νά φύγει ό δάσκαλος ό 
Μουσαίος.

Ό Μητροπολίτης ξέροντας κα
λά τό χαρακτήρα τού δασκάλου, 
κατάλαβε πως οΐ κοτζαμπάσηδες 
ενεργούσαν έ'τσι γιατί έθίγοντο τά 
οόμφέροντά τους και τους άπαντά:

— Καλά, σείς βέβαια δέ.ν τον 
θέλετε τό δάσκαλο, πρέπει όμως νά 
ζητήσουμε τή γνώμη όλου τοϋ κό
σμου. Κα! αποφάσισαν νά κάμουν 
συνέλευση, 'Ανέβηκε ό τελάλης κά
νου στου Βουνάριν καί εΐστε νά μα
ζευτούν όλοι στήν αυλή τοϋΜπαΐ- 
ραχτάρη, στήν αόλή τοϋ Θεοφάνη 
τής Καλλιάς, δπου έμενε ό Δεσπό
της, κα! στήν αΰλή τοϋ Χατζημικέ. 
"Ησαν κοντά τά τρία αυτά σπίτια 
μέ τις αυλές κα! τοός τρεις δρό
μους. Μαζεύτηκαν λοιπόν ολοι καί

Συνέχεια στήν 3η σελίδα

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΣ
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πού άκόμα ζούσαν ό άνδρας μου 
καί ή πεθερά μου. Συγκεκριμένη 
έψτειανα τόν κουννιστό χαλβά καί 
έπαιρνα τό άμίλητο νερό άττά τήν 
βρύση τού κήπου μας καί τό -πήγαι
να στήν ττενθερά μου, ή οιτοία κα
τά τό εθιμον έπρεττε νά μου δώση 
ένα φλουρί. ’Αλλά έκείνη μού ελε- 
γε τά έξης:

—Ίβώ μαρί ε’σ σι βίου φλουρίν 
γιατί έδεκά σοι τού ττιδί μου». Δη
λαδή μού είχε δώσει τό καλλίτερα 
της φλουρί, τό γυιό της.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΑΓΓ. ΖΑΜΠΑΚΗ

Ό Γενικός Γρβμιματεΰς τοΰ 
Συλλόγου «Ένωοις Σμυρναίων» 
κ. Φίλιππος Φέλμπος μας παρέ
χω ρήσε ένα τόμον τοϋ περιοδεκοΰ 
«ΠΛΕΙΑΣ», δργανον τοΰ Γυναι
κείου Σ υ/'-λόγοι; «ΕΡΈΑΝ Η Α
ΘΗΝΑ» είς τόν όποιον είχον δψ 
μοσιευΰεϊ τό 1900 μια σειρά αρ- 
■9-ρων τής περιοδευούσης άντι- 
προοιόπου του Σωτηρίας Άλιμ- 
■πέρτη διά τάς εντυπώσεις της

«‘Ή σιδηρά σειρήν τρομώδεις έτ 
ξέινεμψεν ήχους. Τά κύματα έκαλύ- 
φθησαν έκ τών αμαυρών πνοών της, 
ας ό άνεμος διεσκόρττισεν, ή δι’ 
ήχώ τών ττέριξ βράχων άνιελάλησε. 
Μάκρη! έφώνησαν οί ναύται καί ή 
άγκυρα έρρίφθη. Καί νά ψαντάζη 
σαι καθ’ δλον τόν άττό Σάμου είς 
Μάκρη ν διάιτλουν ότι μέλλεις νά 
άντικρύσης τού Λυκείου ττελάγους 
τάς άκτάς, νά χαιρετίσης τάς υ- 
ψηλοτστας τού Ταύρου κορυφάς, 
καί τά γλαυκά νερά του Γλαύκου θά 
ττεριλούσωσι τό άτμόττλοιον, θά 
γνωρίσης άρχαιοτάτην χώραν τοΰ 
ελληνισμού καί δτι θά έπιβιβασθής 
έιτί ιστορικής και άκμασάσης ττό- 
λεως! Καί, νά -περιβάλλεις νοερώς 
δλα ταύτ« διά τών ώραιοτέρων ο
νείρων, διά τών ζωηροτέρων χρωμα
τισμών τής φαντασίας μεθ’ δλα δέ 
ταύτ« νά εύρεθής -π-ρό μιας πολί
χνης, ής αί οίκίαι είναι έρμητικώς 
κεκλεισμέναι καί μόνον έπί τής 
προκυμαίας, έξωθεν τών ολίγων 
καφείων μικροί δμιλοι ανθρώπων 
ροφούντων τόν ναργιλέν ή καφέν 
καί οϊτινες δίδουσι τήν μόνην κί- 
νησιν καί εικόνα τής ζωής, ουδείς 
5’ έκτακτος θόρυβος ή ζωηρότης 
νά έπικρατεΐ, πίπτει τότε ή οίστρη

ΗΡΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

—"Οταν ίγένιν ή σεισμός κι έππεσαν οί καμάρις 
τότι σ’ άάπησα.· κι ίβώ, μί φόους μί τρουμάρις.

—Στέλλου σι χιριτίσματα τέσσερα πουρτουκάλλια 
γιά νά μί στέλείς του ψιλίδ δίχως τήν μπαρακάλλια.

- —Πώς θά σί σιέλου τού φιλίδ δίχως τήμ μπαρακάλλια, 
νά πάεις νά τού καυχηστεΐς μέσα στά παλλικάρια!

-.. Δός μου του, κόρη, τού φιλίν κι ίβώ’ έν τοΰ καυχούμου
μηδε παππάν πνεμματικόν τού έξουμουλουούμου.

— -Ή μάνα που μΐ γέννησιν εφηκιμ μου κατάραν, 
μήδ δίου τού φίλάκΐμ μου νά παίρουν ' ήγ γλυκάδαν.

(Λαογραφική συλλογή Καλλ, Μπουγισύκου — Μουσαίου 
ΓΐληροφορήτρίΓί Δέσποινα Τσακιργιάννη. Νέα Μάκρη).

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

m ΤΑϊΙΑΙΙΤΙΣ WEHfiim
Τηρώντας τήν ίκοσΑεσ. πού suwoa σ.·ο 

κροηγουμε.ϋ c^usAC, Va ττροσίταιΔ'ηοω να 
οωσω μια ον,τομη ττεριχραφή της ν*ύΔρο-<  
μης μας οτα Σκα»<οιν<χνϊ<.<α.

ίιεριφημη άληο.να ειίωρ’Ομή, ττού, γεμά
τη έ/Δναφερον, ξεχωρίζει αϊτό καοε άλΑη. 
υχορομη στό εξωτερικό. Και ττως νά μην 
μας μακαρίζουν όσοι άκοϋν νά μιλάμε γιά 
τά Νορδηγικά Ψιόρ3ς, τό Βόρειο ’Ακρω
τήριο, τόν "rtAio τού Μεσονυκτίου; "Οταν 
μάλ στα ή μετάβασι σ’ οΛα αύτά τά μέ
ρη γίνψκε χωρίς ανωμαλίες ή κα&υσιερή-, 
σεις, χάρις στις θαυμαστές Εύρωιταίκές 
συγκοινωνίες, τούς εύ>χ|ενικ.·ο·ΰς ξ6>«/ου^ 
πού μάς ύποίέχαντοιν σε κάθε μέρος, τά 
ώραΐα ξενοδοχεία, τά πλουσιότατα γεύ
ματα, ττού δέν καιτάφεροον ώς τόσο νά μά, 
κάνουν νά ξεχάσο.υμε τήν μαριδίτσα, το 
παιδάκι καί τήν ρετσίνα. Γιά νά μήν μι
λήσουμε γιά κανένα ποτήρι παγωμένο1 νε
ρό, γιατί αύτό σέ πολλά μέρη έχει άντικα 
ταο-ιαθή μέ τό εξαιρετικής ποιότητας γά
λα. Αλλά άς τά πάρουμε άπό τήν άρχή.

Οί προϋποθέσεις γιά τήν επιτυχία τής 
έκδρομής είναι καλές, γιατί αί περισσό
τεροι είμαστε φίλοι , συνταξειδιώτες σ& 
προηγούμενες εκδρομές στό έξωτερικό, κΓ 
έτσι δεν θά χρειαστή νά χαδή ό χρόνος 
τής γνωριμίας καί ή συνεννόησις μεταξύ 
μας είναι εύκαλώτερη άπό τήν πρώτη στι
γμή. ’Έτσ; τό ταξίδι μας στο Μόνιο καί 
τήν Άδριατίκή; κυλά γεμάτο γέλιο κι’ ά- 
ναμνήσεις άπ’ τά περασμένα χρόνια. "Έ
πειτα, όταν ξεκινά κανείς γιά νά γνωρίση 
άγνωστους τόπους, είναι γεμάτος χαρα. 
"Ετσι φθάνουμε οπήν θρυλική Βενετία, 
πού παρ’ δλη τήν βρωμιά πης, είναι πάν
τα θελκτική. ’Έκει μάς περιμένει ό μόνι
μος ξεναγός μας, φρέσκος, ξεκουραστος, 

γεμάτος χιούμορ όπως πάντα, γιά νά έ- 
πιστρέψη μετά ένα μήνα στήν πατρίδα τοα 
τό "Ινσμπρουκ κατάκοπος. Αλλά έμεΐς 
δεν 6α τόν κουράσουμε πολύ. Είμαστε 
«άρνάκια», κοττά τήν δική του έκφρασι, 
έν άντιθέσει μέ τήν ομάδα τής προηγού
μενης χρονιάς, πού τήν αποτελούσαν «λεον 
τάρια»! Ποώς ξέρει τί τράβηξε ό φου
καράς...

Στήν Βενετία δέν 6ά μείνουμε παρά έ
να βράδυ. Θά περιπλανη&οΰμε στά στενά 
του Ριάλτο, βά πάρουμε ένα ποτωτό στήν 
Πλατεία τού ‘Αγίου Μάρκου ακούοντας μου 
σική καί κατόπιν διασχίζοντας μέ τό 
βαπορέττο τό· μεγάλο κανάλι, θά πάμε 

από τό ταξίδιόν της εις τήν Μά- 
κρην καί τό Λιβίσι τό 18®9.

’Επειδή τά άρθρα αϋτά δίδουν 
μιά ζωηρή περιγραφή τοΰ τόπου 
καί μιά ζωντανή εικόνα τής ζω
ής κατά τήν έπο,χήν έκείνη, γι’ 
αύτό νσμίζοτιιε πώς παρσυσιάζ 
ζονν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κι’ 
αρχίζουμε άπό το σημερινό φύλ
λο τή δημσσίετ>σή τους.

λατουμένη φαντασία σου έκ τών 
πτερών τού Πήγασου επί τής πε
ζής πραγ μ ατ ι κότητος !

Τολμάς νά είπης τότε, δτι οί 
πρόγονοί μας πάσας τάς φυσικάς 
δυνάμεις καί τά φαινόμενα αισθη- 
τοποιουντες, έμψυχοΰντες, δίδον- 
τες είς αυτά σάρκα καί οστά ήσαν 
οί μεγαλύτεροι μυθοπλάσται, ρω- 
μαντικοί, ίδεολόγοι, φυσιολάτραι 
Ουτω έπλασαν καί τόν μύθον τού 
Γλαύκου καί τής Σύμης, τής Χί
μαιρας καί τού Πήγασου, τού Λύ
κου καί δλων αύτών τών ημιθέων 
καί ηρώων.

’Εδωκαν αύτοίς υπαρξιν, μορφήν 
άνθρώπου ή θηρίου καί κατώκησαν 
αυτούς είς τήν νοτίαν ταύτην λω
ρίδα τής Μ. ’Ασίας επί τών δειηρά- ; 
δων τού Κράγου καί Άντικράγου 
είς τήν φωτεΐνοτάτην καί θερμό
τατη ν έστίαν, όνομάσαντες αυτήν 
Αυκίαν.

Καί ή πόλις τού μυθολογούμενου 
Τελμισσίου υιού τού Απόλλωνος 
ήτις ύπό τόσης περιεβλήθη δόξης 
κατά την αρχαιότητα διετέλη ύπό 
τούς αυτούς κλιματολογικούς ο
ρούς, ύπό τάς αύτάς άτμοσφαιρί
κας επιδράσεις ώς καί σήμερον καί

Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα

υ-τό &£ναυθχεά> μας γ.ά νά ^κινήσου 
με την αιΛ/.η μέρα \<ο πρωί γιά τό ΣαΛ- 
τ,σμπουργκ. Έκει δεν έχουμε καιρό παρά 
γιά έ,α δείπνο στό Στέρν, μιά βιαστική 
επίσκεψι στο Βίκκλερ άπό όπου θά θανμο 
πούμε τήν υπέροχα φωταγωγημενη πασί
γνωστη τουριστική πολιτεία, Τό πρωί &ά 
πάρουμε τό τραίνο γιά τό Άννόβερο. Ή 
διαδρομή μέσφ της ειδυλλιακής Αυστρίας 
Οαυμασία. Ή διήμερη διαμονή στό Άννό- 
βερο εϊνα. μιά άληύινά ευχάριστη ·£κιπλη<- 
ξι γιά μάς. ’Εγκατεστημένοι σ’ ένα κεν- 
τρικώτατΓο μοντέρνο· ξενοδοχείο μ’ όλες τις 
ανέσεις, χαιρόμαστε τήν κομψότατη αύτή 
πόλι πού, ξαναχτισμένη σχεδόν έκ βά-ι 
θρων μεταπολεμικά κράτησε όλη. τήν αρ
χοντιά της μέ τά θαυμάσια πάρκα, τά μον
τέρνα κτίρια, τις ατέλειωτες λεωφόρους 
καί τόν σεβασμό σ’ ό,τι άπό τήν παληά 
πάλι έχει διασωθή. Θά προσθέσω· καί τά 
ώραϊα μαγαζιά. ’Αλλά γιά μιά φορά. 
Γιατί άπ’ έδώ κΓ εμπρός κάθε σταμάτημά 
μας σέ πόλι ή άκόμη καί χωριό σημαίνει 
γιά τά γυναικεία μέλη τής συντροφιάς μας 
χάζεμα συστηματικό και προγραμματισμέ
νο, μιά κι’ έχει τις άπό τόν άρχηγό κα
θορισμένες ώρες του. Τις κατ’ εύφημισμόν 
άναφερόμενες στό πρόγραμμα «Πιρωΐνό ή 
άπογευμαηινό ελεύθεροί». Μαύρη έλεω&ερία 
πού κρατά τούς εκδρομείς δέσμιους στά 
πεζοδρόμια τών κεντρικών δρόμων επί ώ
ρες καί τους φέρνει στό τέλος στό ξενο
δοχείο τους συρόμενους καί έν διαλύσει, 
κρατώντας στό χέρι θριαμβευτικά κάποιο 
άμφ.βόλου περιεχομένου ποτκεττα. Καί δέν 
εΐναι λίγες οί περιπτώσεις πού, έκ τών 
υστέρων αμφισβητεί κανείς τήν χρησιμό
τητα τών ωνίων του, δεδομένου ότι γίνον
ται πάντα μέ βιασύνη. Αλλά τί τά θέτε! 
Είναι κΓ αυτό μέσα στήν ψυχαγωγία, 
Άρρώστεια τήν όποια -παθαίνουμε όλο» μό
λις πατήσουμε τό πόδι μας έξω άπό τήν 
'Ελλάδα. Θεωρούμε ύποχρέωσί μας νά 
εξαντλήσουμε καί τήν τελευταία μας πεν
τάρα καί νά έπιατρέψουμε οϊκαδε μέ τις 
τσέπες αδειανές.

Άψίνοντας τό Άννόβερο, Φθάνουμε σι
δηροδρομικός στό Αμβούργο, τήν μεγο:-. 
λύτερη πόλι τής Δυτικής Γερμανίας. Έ·. 
δώ θά μείνουμε μόνο μιά μέρα. ΆφοΟ τρι
γυρίσουμε στό κέντρον, θά πάρουμε τό βα« 
ποράκι καί θά σεργιανίσουμε τα απέραν
το λιμάνι που είναι σωστός δαίδάλος. Οί 
άμέτρητοι τεράστιοι γερανοί τοσ καί οί

ρ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ~η
ΠΕΝθΗ

Στάς 28 ’Απριλίου Δπέθανε καί 
έκηδεύθη δ συμπολίτης μας ’Αγα
πητός Αγαπητού. Τήν σύζυγόν του 
Χρύσαν και τά τέκνα του συλλυ- 
πούμεθα θερμώς.

ΔΩΡΕΑ!
Είς μνήμην τών γονέων των 

Ίωάννου καί Μαρίας καί τοΰ d 
δελφοΰ των Κωστάκη οΐ άδελφές 
Χρυσώ Κωνσταντινίδου καί ’Αντι
γόνη Γεωργαλίδου μας άπέστειλαν 
δραχμάς 500 υπέρ τοΰ Φιλανθρω
πικού τμήματος τοΰ «ΓΛΑΥΚΟΥ».

*
Ό κ. Μάνας Κρεμμυδας μάς 

άπέστειλεν δραχμάς 250 είς μνή
μην τοϋ πατρός του Κωνσταντίνου 
Έμ. Κρεμμυδα, άντί έτησίου μνη
μοσύνου ύπέρ τοΰ Φιλανθρωπικού 
Τμήματος τοΰ «ΓΛΑΥΚΟΥ».

*

: Εύθυμες πεννιές:
Σ ΑΤΥΡΑ

—ίΒ’άλι στραβά τού φέσισ σου κί 
(τσίρμαν τού βρακί©· σου 

άλοίμονούν κι αβ βρισκιτι μιά 
(φόλλα στον πουγγίσ σου.

—Πέντι τταράδις εχου, τούς τέσσε- 
(ρισ χρουστού 

τούν εναν τούφ φυλάου γίνα trav 
(τριφτού.

—’Έχεις τής μύας τ’ άλειμμαν τού 
(ψύλλου τού συκώτιν 

τού κούνουπττα τούβ νουϊσμόν τού 
(κάβουρα τήν νΐότη.

(Άττό τό άνέκδοτο χειρόγραφο 
τού Μ. Μουσαίου).

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Ε!Σ
ΤΟΥ ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΤΗΗ ΛΑΚΑΗ

Άκιαυσίτι κοίλέεεε....
Είς τού Στούμττου τήν /%άκκαν, 
χορεύγουσι Ροκανρόλ 
κί σπάζονσι πλάκαν.
•κί τσίκλες μασούσ’ΐ
σπής Μαρίας τήν κινοάργιαν «-μπο 

(τίκαν»

Κι’ ή νευρολόγους ή Μιχάιλης 
£χει γιά τις ιταντρυμμένες χάητια 
ττού τουν άντραν τούν ξύπνιουν 
τούν κάμνουσι βλάκαν, 
είς τού Στούμττου τήν Λάκκαν·

Ε>·ς τού Στούμιτου τήν Λάκκον, 
Φίσυριαιές γιά χάρους 
κί πουλούν κί δανείνουν 
κ'ί σουπάνιν κί βράκαν.

Κι’ όσες εϊστι κουτσές 
κί γριές κί καμπούρες 
ε,χει ή Άντρέας γαμπρόν 
κί λειψόν κί στραβόν.

Κί ατού θίατρον τής Λάκκας 
τραγουδιίνει ή Καΐλας 
καί χάν εν βγάλει φουνήν 
τραγουδ ί ν ή Γιοαργάλας.
Κί χάν Ίίί πας μί τά πόδια 
ρίχνεις τϊίλΔν κιί τήν μπάκαν 
είς. τού Στούμπου τήν Λάκκαν.

Είς τού Στούμπου τήν Λάκκον 
όττο ιβ’ούλα πονλοΰσιν 
κί ούΐσκι ικ,ί ρακίν 
κΓ αστακόν κί τσαρτέλες 
κί φουά—γκρα κί παστουρμάν 
κί γκάτ«—ψούς κί χαβίλάν.

’Από βούλα πουλούοιν 
καί ολίγον μαδούσιν 
κί χάν 3χεις κί ντέρτιν 
στουν λουλόν τούν Λαέρτη ν 
χάιν έχεις πλόν κί ταλάκαν 
θά στήν γιάν’ ή Μουσαίος 
είς τού Στούμπου τήν Λάκκαν,

ΠΛΑΤΩΝ

ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛίόΠΛΛΕίΟΝ

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5

Τηλ. 614.531 ·—’Αθήναι

πολύπλοκες μηχανικές έγκατασπάσει ς 
του άποσποΰν τόν δαυμασμό μας. ’Ακο
λουθεί μιά περιπλάνησή στσν ζωολογικό 
κήπο γιά νά κατσλήξουμε τό βράδυ στον 
άπέρ«ντο κήπο Πλάντεν άνΎ Μπλόμεν (Φυ
τά και Λουλούδια). Θαυμάσιο σερβίρι
σμα, κρασί τού Ρήνου, χορός στις υπαί
θριες πίστες του ανάμεσα στά λουλούδια 
καί στό τέλος παρακαλούθησι τού ύπέρο·' 
χου Θεάματος τών φαντασμαγορικά φωτι-> 
)σμέν«·ν παιγνιδιών τών νερών στή λίμνη 
μέ μουσική ύπόκρουσι άπό μιά πλήρη όρ- 
χήστρα.

Έδώ κλείνει ή ήμερα, άλλα μονάχα γιά 
τίς κυρίες. Ένώ θύτες πάνε γιά ύπνο, 
οί ζωηρότεροι άπό τούς κυρίους, παίρνον
τας άδεια διανυκτε,ριύσΕως, θα σύρουν τίς 
νυσταλέες υπάρξεις τους σέ δυο - τρία 
κέντρα γιά νά γνωρίσουν τήν νυχτερινή 
ζωή στήν εΰθυμη γειτονιά τού λιμανιού, 
τό Σάν Πάολι, γιά τό όποιον τόσο: όνει
ρα έχουν γίνει άπό τήν ’Αθήνα... ’Αλλά 
μάτια που κλείνουν πώς νά άντιληφθοϋν

Συνέχεια είς τήν 3η σελίδα
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Τά ένυπόγραψα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρεωτι 
κά καί τάς άπόψεις της 
έφημερίδος. Τήν ευθύνην 
διά τήν άκρίβειαν τών γρα 
ψομένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

’Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΟνται κατά σει 
ράν άρχαιότητος ή άξίας 
τών προσώπων πού άφο 
ροΟν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ή co πρα- 
κτικώς Ανεφάρμοστος καί 
ηθικώς άδικος.

Συνέχεια έκ του προηγουμένου
Κατά τά μέσα τοΰ 18ο« αίώνος 

κατέφυγον εις Λεβήσιον περί τούς 
πεντήκοντα ’Αρμένιοι φεύγοντες τάς 
απηνείς κατ’ αύτών διώξεις τών 
Τούρκων καί. Κούρδων. 'Όλοι πρό
σφυγες Αρμένιοι δπως ό Τονραπής, 
Βαζάνας, Κουλάκης, Τσακνργιάν- 
νης έξελληνίσθησαν λαβόντες γΐί- 
ναϊκας Λεβησιανάς. άριστον μέσον 
άφομαιώσεως» Διηγούνται μ,άλιστα ό
τι αί Λεβησιαναί ήρνο-νντο νά έλ
θουν είς γάμον μέ ’Αρμενίους καί 
τότε &στ®ρξαν όταν προσήλθον είς 
τήν Όρ&οίδοξίαν μάθημα, διδακτικά- 
τατον διά πολλάς τής εποχής μας.

Κατέφυγαν οτε είς Λεβήσι πρό 
τού Άλή παίσά καί κατά τήν εποχήν 
του Ήπειρώται, φεύγοντας τάς πιέ
σεις τών Τουρκαλβανών

Ούτοι κατώκησαν επίσης είς την 
συνοικίαν τού Δεβησίου «Βούρβου- 
ρην» καί ελέγοντο καί αυτοί Άντι- 
φάτηδεζ’

Έκ τών καταφυγσντων είς Λεβή
σι ήτο καί μ,έίλος τής γνωστής 'Ηπει 
ρωτικής αίκογενε'ίας 
τάδελφοι Νεκτάριος 
Λφάραδες έκτισαν 

τών Ίωαννίνων τό 
Άγι'ιου Ίωάννου, ?ν ... „. __
ζομένων μέχρι σήμερον· μοναστηρίων· 
Μέλος τής οικογένειας ’Αφόρα, φεύ- 
γον τάς διώξεις τών ’Αλβανών κατέ- 
φυγεν είς Λεβήσι συναποκομίζυν άς 
άλ’λος Αινείας ωραίας τέχνης είκόνα. 
τού Άγ. Παντελεήμονος. Ταύτην έ- 
τίμιον πανδήμως οι Λεβησιανοί καί 
τήν έφερον έπί τής κλίνης κατά τάς 
άσθενείας των.

Άπό τής παραμονής τής εορτής 
Άγ. Παντελεήμονος 27η ’ΙουΜου ή 
είκών έτοπο'θετεΐτο είς τόν ναόν τών 
Ταξιαρχών πρός προσκύνημα. Μετά 
τήν Θ4αν λειτουργίαν τό εκκλησίασμα 
προ έπεμπε τήν εικόνα άπό τήν εκκλη
σίαν είς τήν olxiiwv το£ κατόχου ένώ 
έι|ίάλλετο παράχλησις καί προσεφε- 
ρετο άρτοκλασία. Τήν εικόνα κατεί
χε θήλυ μέλος τής οίκαγενείας Άφά 
ρα, ό δέ υιός κατώκησεν είς τήν γει 
τονικήν νησίδα «Τσαρσανά,ς» πρω- 
ιοστατήσας εις κάθε κοινωνικήν κί-

Άηιάρα. ΟΙ it1’’ 
και Θεοφάνης 
εν τη νησίδι 
μυνόδρισν τοΰ 
έκ τών S= σω

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Ή στήλη αύτή είχε θερμή άπή- 

χηση στις καρδιές δΑων των ανα
γνωστών μας. Γυναίκες κΓ άνδρες 
«υμήθηκαν μέ συγκίνηση αξέχαστες 
μάννες πού έχουν χάσει ή άλλες 
αγαπημένες γυναικείες μορφές πού 
έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στή 
ζωή τους και ή κάθε μιά προσέφερε 
τή συμβολή της όπως μπορουΟΈ 
-στό κοινωνικό σύνολο.

Αθρόο άρχισε νά μαζεύεται τό 
ύλικό γι’ αύτή τή στήλη. Σήμερα 
θά δημοσιεύσουμε δυό συνταγές 
πού μάς έστειλε ή διαλεκτή συμ- 
πατριώτισσά. μας κ. Δέσποινα ’Αγ
γέλου Ζαμπάκη γιά τόν «Κουννι- 
στό Χαλβά» καί τόν «Λιβισιανύ 
Καπαμά».

'Ο Κονννιστός Χαλβάς ήταν ένα 
άπό τά πιο αγαπημένα καί συνει- 
θισμένα γλυκίσματα τής πατρίδας 
μας. Επειδή γινόταν γρήγορα ήταν 
τό γλύκισμα οπό όποιον κατέφευγε 
ή νοικοκυρά όταν τής τύχαίναν ξα 
φνικά επισκέψεις ιδίως γιά βεγ~ 
γέρα. Γινόταν γρήγορα, όχι όμως 
κΓ εύκολα. Ή παρασκευή του απαι
τεί ξεχωριστή τέχνη στην όποιαν 
επιδίδονταν καί άνδρες. Πολλοί 
φημίζονταν γιά τόν «κουννιστό χαλ
βά» τους έγώ οέ προσωπικά θυ
μούμαι τόν μακαρίτη θείο μου Άν- 
τώνη Δαμιανό ό όποιος τόν έκανε 
εξαιρετικό.

Νά, λοιπόνΖ πώς τόν κάνει άκό- 
μη καί τώρα ή αγαπητή μας κ. Δέ
σποινα Αγγέλου Ζαμπάκη:

Άπό τί άνέκδοτον έργο,/ τοϋ κ. ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
νησνν τού νησιού.

Οί έξ ’Ηπείρου όύποικοι ήοαν κτί- 
σται, γανωταί. φούρναρηδες, &ιαγ- 
γέλματα συνήθη τών ανά τό Πανελ
λήνιον εγκατεσπαρμένων Ήπειρω- 
τών., τά όποια διετήραυν οί απόγο
νοι μέχρι τών τελευταίων ήμερων 
καθώς καί τά έθιμα τής πατρίδας 
των τήν ζηλευτήν ομόνοιαν, τήν πα
ραδειγματικήν άλληλεγύην καί άλ- 
λη?γθύποστή·ριξιν. Παρά τάς άρετάς 
των δμως δέν ηθελον να, μάθουν τά 
παιδιά των γράμματα, τήν δ’ άφι- 
λομουσίαν των ταύτην έσατύρισεν 
ό αοίδιμος διδάσκαλος Μιχαήλ Μου
σαίος είς τήν κωμωδίαν του «οι Άν- 
ταράτηδες», ή οποία εύρισκεται είς 
τήν ’Εθνικήν βιβλιοθήκην. Οί Άντι- 
φ.άτηδες δέν παρέμειναν αβέλτεροι 
ώς τούς παρέστησεν ό μακαρίτης 
Μουσαίος. "Ηρχισαν κατά τό 1897, 
όπότε έθίγη ή εθνική των φιλοτιμία 
μέ τήν Ελληνικήν ήτταν νά στύλλαυν 
τά παιδιά των είς τά σχολεία καί 
νά εξελιχθούν £ις καλούς φίλους 
του. Εις τούτο συνέβαλον οί διδά- 
Όκαλαι καί έν -πολλοΐς οί καλοί 
γέροντες Κωνσταντίνος Γ&ωργάς 
καί Έμ. Φωκάς, είς τους οποίους 
οί Άντιφάτηδες έτρεφον σεβασμόν 
καί ΰπακοήν άπεριόριστ·ον·

Εκείνοι δμως οί όποιοι περισσότε 
ρον έπέδρασαν εις τό Αεβήσι και έ
θεσαν τήν σφραγίδα των μέ τήν 
ττροσωδίαν, λεξιλόγιον, ήθη καί έ
θιμα, ρυθμόν οίκιών, τρόπον άμφιέ- 
σεως, είναι οί Κύπριοι. Άπό τήν ε- 
ποχήν τού Εύαγόρου χρονολογούνται 
αί σχέσεις Λυκίων καί Κυπρίων και 
ή προσφυγή πολλών τούτων διά τόν 
φόβον τών ΓΙερσών είς τήν περιφέ-

Οειαν Τελμησσοΰ ένθα τό Λεβήσιον. 
Άπό τούς χρόνους τής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας έχομεν ίστορίκας ά- 
ποδείξεις τού Ρωμαίου Πλινίου 23 
μ.χ. διά τάς σχέσεις Κύπρου καί 
τής περιφερείας Τε?ψ.τκτσού, ήτις 
άπώκισε τήν Λεμησσόν δώσασα &ίς 
αυτήν τό ονομά της, Ν- Τελμησσός. 
Είς τήν Βυζαντινήν περίοδον καί 
τήν Αραβικήν κατάκτησιν τή,ς νήσου 
πλήθος προσφύγων Κυπρίων σονέρ- 
ρευσαν είς Λυκίαν. Μεγαλύτερα δ
μως προσφυγή Κυπρίων έγένετο 
κατά τούς χρόνους Λουξινιάν καί τής 
Τουρκικής κατακτήσεως τής Μεγα- 
λονήσου. Πολλοί τών Κυπρίων &' 
φυγον έκ τής πατρίδος των, δτε κα
τά τήν Γ' Σταυροφορίαν τω 1191 
ό Ριχάρδος Λεοντόθνμος προσορμι- 
σθείς έν κακή καταστ.άσει ένεκα τρι
κυμίας είς Λεμησσόν καί νικήσας 
τόν ές αποστασίας κυρίαρχον τής 
Κύπρου ήγεμονίδην Ίσαάκιον τόν 
Κομνηνόν έπεδόθη είς σφαγάς καί 
λεηλασίας. *0  Ριχάρδος τό έπόμε- 
νον έτος άντήλλαξε τήν νήσον άντί 
τού βασιλείου τής 'Ιερουσαλήμ μέ 
τόν Γουίδαν Λουζινιάν, ύποχρεωθέν- 
τα νά έξαγοράση τήν νήσον άπό 
τούς κατέχοντας αύτήν Ναίτας. Τήν 
Κύπρον διήρεσεν είς 350 τιμάρια 
καί διένειμεν είς διαφόρους Φραγ- 
κους φεουδάρχας, οίτινες καταπιέζον- 
τες τούς Κυπρίους ήνάγκασαν πλεί,- 
στους αυτών πρός εκπατρισμόν, μει- 
ωθέντος κατά πολύ τού πληθυσμού 
ττις. Πρό παντός τω 1232 οί Λεμησ- 
σεις φεύγοντες τούς φοβερούς διωγ
μούς τού ’Ερρίκου Λουζινιάν έί/ήτη- 
σαν έξω τής Κύπρου τήν σωτηρίαν 
των. Άκολουθήσαντες πολλοί ττν

ΑΜΗΑΟΓΡΑΦΗ
ΠΑ,ΝΑΓΊΩΤΗ-Ν ΧΑΛΑΑΚ ΙΛΗΝ, Φαρά

κλα, Εύβοιας: Εύχαριστουμεν πολύ διά 
τήν θερμήν υποδοχήν καί τάς εύχάς σας 
πρός τήν εφημερίδα μας. Διά τήν έπιπυ- 
χίαν τής προσπα&είας μας ύπολογίζομεν 
είς τήν συμπαράστασιν όλων τών πατριω- 

πρώτων

Έλενσ?-

τών, και χαιρόμε&α πού £« τών 
έχομεν τήν ίδι«ήν σας.

ΑΥΠΕΡ i NO Ν ΠΑΝ-ΗΓΥ Ρ Η -Η, 
να: Εΰχαρνστουμεν διά την έιτιστολήν σας
κσ.ΐ συμφωνουμεν μέ τάς άττόψεις σας. 
’Ήδη γίνεται ττρε-σττάθεια ττρός αυτήν την 
κατεύδυιίσιν ή όττοία έλιτίζομεν κοίί εΰχό- 
με&α νά έττιτύχη.

Γ. Κ'Ρ’ΕΜΜΥΔΑΝ, ’Αντεισαγγελέα, Η
ράκλειον, Κρήτης: Δι’ ιδιαιτέρας έκιστο- 
λής σας άινοστείλσμ&ν όπτόδειξιν έξοψλή- 
σεως τής συνδρομής σας, τήν όποιαν έ-

Δόσ'.ς γιά 6—8 άτομα:
1 00 δράμια νισεστέ 
:00 δράμια ζάχαρη 
Ένάμισυ ποτήρι νερό 
50 δράμια λάδι έκλεκτό ή βού

τυρο.
1 κουταλιά κανελλογαρύφαλλα 

τριμμένα μέ λίγο πιπέρι.
Ανακατεύουμε τό νισεστέ, τά 

νερό και τή ζάχαρη ώσπου νά γί
νουν σάν κουρκούτι. Κατόπιν καί
με τό λάδι πολύ καλά σ’ ένα με
γάλο καί βαθύ τηγάνι ή σέ καρα
βάνα (προτιμότερο) καί ρίχνομε 
μέσα τό κουρκούτι προσεκτικά κ’ 
άνακατεύοντάς το γρήγορα γιά νά 
μ ή γίνη σάν λάστιχο. Κατόπιν χα
μηλώνουμε τή φωτιά καί σέ σιγανή 
πια φωτιά ανακατεύουμε συνεχώς 
τό μίγμα ώσπου νά γίνη σπυρί - 
σπυρ ί.

Ό καπαμάς γινόταν διαφορετι
κός άπ’ ότι γίνεται έδώ σέ διά
φορα μέρη τής Ελλάδος. Κι’ αύτσ 
ήταν ενα άπό τά αγαπημένα φα
γητά τής πατρίδας.

Δόσις γιά 8—10 άτομα:
Μιάμισυ όκά κρέας βοϊδινό παχύ 
100 δράμια ρεβύθια 
2—3 κρεμμύδια
1ΌΌ δράμια δσχτμάσκηνα ξερά
1 ποτήρι κρασί μπρούσκο
50 δράμια βούτυρο
1 κομμάτι πορτοκαλλόφλουδα
5—6 φύλλα δάφνης, αλάτι, πι

πέρι.
Μουσκέβουμε τά ρεβύθια άπό τό 

προηγούμενο βράδυ νάναι έτοιμα. 
Κόβουμε τό κρέας σέ μικρά τεμά
χια, επίσης τό κρεμμύδι καί τά 
βάζουμε ολα μαζί μέ τά δαμάσκηνα 
πλυμμένα κΓ ολα τ’ άλλα υλικά 
μέσα σέ έν<χ πήλινο δοχείο. Προσθέ
τουμε κ’ ένα ποτήρι νερό· ή ένάμι- 
συ ά/άλογα μέ τήν ποιότητα τού 
κρέατος.

Σφραγίζουμε το δοχείο μέ λίγο 
ζυμάρι γύρω γύρω καί τό στέλλου- 
με στο φούρνο νά σιγοψηθή. 
«α< γνωστό πόσο μοσχοβολά 
φαγητό αύτό όταν ψήνεται κ 
ταν άνοιχθή και σερβιρισθή.

Καί μιά σημείωση γιά 
νοικοκυρές κι’ άναγνώστριες

;·,Γί»3^;ε;κ»^->Τίτ?.»«Μΐΐίί«ί®

Άπό τά έγκαίνια τών γραφείων του Συλλόγου υας (ΣελΙς 4η) 
Άπό άριστερά πρός τά δεξιά; Άν. Τζιτζής, Β. Τσακίρης, Β. Αγιορείτη·, 
Δ. Ζαμπάκη, Ν. Τζιτζής, Πατιαδόπουλος, Άφάρας, Π. Μακρής. Κάτω : 

Σ. Τζιλάβης,. Γ·. Άρειής.

ΤΑΞΙΔΙ
ΠΙΣ ΧΏΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

Συνέχεια άπό τήν 2 σεέί&α

ετοιμες νά μαζέψουν κάθε μοντέρνο Ό- 
δυσσέα; ’Έτσι επιστροφή στό ξενοδοχείο 
γίνεται σύντομα καί άδοξο:. Τό· μέν πνεύμα 
πρόθυμον άλλά... Έτσι τουλάχιστον μάς 
διηγήθηκαν οι ίδιοι τήν έπομένη, οϊκτεί- 
ροντας τόν έαυτό τους γιά τό κατάντημά 
τους. .

Φεύγοντας με τό τραΐνο άπό τό ’Αμ
βούργο, άποχαιρετούμε τήν Γερμανία. 
"Επειτα άπό όλιγόωρη διαδρομή θά μποϋ-

τό

ρυ - μττστ πού θά μας μεταφέρη στον ,κί·< 
ριο προορισμό μας, τά Σκανδιναβικά.

Περιμένουμε άπό ό,τι έχουμε άκούσει, 
νέο κόσμο μέ. άλλη νοοτροπία και συνή
θειες. Γι’ οώτό, τό βαπόρι που θά μάς μι> 
ταφέρη άπό τήν Γερμανία στή Δανία δεν 
μας έκπλήττει. Θά χωρέση όλο τόν κό
σμο στά έγκατά του καί θά μας επιτρέ- 
ψη νά ζήσουμε έπί 4 περίπου ώρες στήν 
ήρεμη ατμόσφαιρα μιας αρχοντικής εώμά- 
ρειας. Μέ θαυμάσιο καιρό περιδιαβάζουν 
με στά άνετα καταστρώματα, τά μπάρ, 
σαλόνια. καπνιστήρια, μαγαζιά του κα^ 
προ πάντων τρώμε στήν απέραντη τραπε
ζαρία του. Τρώμε είναι τρόπος του λέ
γει ν. Μαθητεύουμε τόν τρόπο σερβιρί-

λάβομεν &ι’ ετπτιαγ^ς κ-κι σάς εύχτχριι 
στούμεν. Σημειώνουμε την έττι&υμίαν σας 
σχετικά μέ την άποστολην της.

Δ. ΚΑΡΑΓΊΩΡΓΉΝ, 0εσ) νίκην: Εύχα-« 
ριστο&μεν θερμά διά τήν συνδρομήν τήν 
άτπ>ί·αν έιλά&οψεν δι’ έπιταγής. ΔΓ Ιδιο:κ 
τέρας έτηστσλής σάς άποστέλλομεν τήν 
άπόβειξιν.

ΓΈΛΡίΊ'ΟιΝ ΧΑΛΛΑΚΙΔΗΝ, Φαράκλα, 
Εύάσίο,'ς: ΊΕλά€ομεν τήν επιστολήν αας 
ώς καί τόν κατάλογον τών πατριωτών 
τον τόπου σας καί σας εύχαριστοΰμεν 
θερμώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΗ ΠΑΝΑΓΟ^, Ρόδον: 
Εύχαριστονμεν θεομά διά τήν επιστολήν ώς

ες νέες
X- z - , S ^Ισς·"Ας μην βάλουν το φαγητό αύτό νά 

ψηθή στον ηλεκτρικά φούρνο τους 
ή όπο’.οδήποτε άλλο σφραγισμένα 
φαγητό γιατί ή ηλεκτρική κουζίνα 
τους 0ά πάθη μεγάλη ζημιά.

Δοκιμάστε νά ξενακάνετε, αγα
πητές μου άναγνώστριες τό γλύκι
σμα αύτό καί τό φαγητά τής πα
τρίδας μας. Θδναι μιά καινούργια 
άπόλαυση τόσο γιά τις παληές ο- 
σ© καί γιά τις νέες.

δώ κι*  έ μπρος. Τό άττέραντο στρωμένο 
τραπέζι άπ’ όπου μόνοι ·9ο εκλέγουμε σέ 
είδος καί ποσότητα τό μενού ματ. Δύ
σκολη δουλειά γιατί είναι απλωμένες μπρο
στά σου κάπου 50 καλοσερβ ι ριγμένες 
πιατέλλες καί δέν μπορείς ν’ αναγνώρι
σης νό περιεχόμενό τους. 'Η δυσκολία θύ
τη τής έκλογής όσο τερνοΰν οί μέρες στά 
Τκανδιναυΐίχά θά γίνη άπσγοήτευσι. 01

Ά)φοί ΚΑΡΑΠΙΑ,ΝΉίΗ, Ρόδον. Έλά- 
8&μεν τήν επιστολήν σας μέ τήν εσώκλει

Ρόδφ -πατριωτών μας. ·Εύχσ.ριοτο&μεν θερ
μότατα καί δι' ιδιαιτέρας Επιστολής σας 
άπσστέλλομεν την άττάδειξιν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Π. ΠΑΗΜΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡΙΟΥ 3

Τηλ. 23.465 - ΑΘΗΝΑΙ
Κατασκευάζονται 

κα! Επισκευάζονται απ-αντα 
τά έγχορδα δργανα.

τερ<χ έδέσματα δέν είναι και πόσο τοϋ γού
στου μας. Και πρώτος ό Αρχηγός θά ινα- 
ραιτηθη κάθε πρ&στιαθείας και θά στρωθή 
στις «τοϋπες καί γίς κομπόστες, σέρνον
τας πάντα μ·αζυ του ενα βαθύ πιάτά...

Μκτά το Φερρυ ~ μπότ, λίγο τραίνο, πέ
ρασμα ενός γεφυ,ριοΰ μερικών χιλιομέτρων 
μήκους πάνω στήν Δανική θάλασσα, σύν
τομο σταμάτημα στήν Κοπεγχάγη γιά δεί
πνο. Μιά μικρή βόλτα στήν πόλι καί κα
τόπιν πάλι τραίνο, Φέρρυ - μπότ και πά
λι τραίνο, άλλά βαγκόν - λί. Θά κοιμη
θούμε γιά νά φθάσουμε τήν άλλη μέρα 
στην Στοκχόλμη, τήν πρωτεύουσα της 
Σουηδίας, πού χτισμένη πάνω σέ ώμορψσ 
νησιά, συναγωνίζεται 
γη γιά τόν τίτλο τής 
ρ&

μέ τήν ΙΚο·κενχά-

ΓΕΩΡΓΑΛίΔΟΥ
(‘Ακολουθεί)

γνωστήν είς Κυπρίους οδόν προσέ- 
φυγον είς τήν περιφέρειαν Τελμησ- 
σοΰ δπου τό /λεβήσιον, είς δ πιθανώς 
■νά έδωσαν τό όνομα τής πατρίδος 
των: Λεμησσός — Λεβησσός — Λε- 
βήσιον. Εις Λεβήσιον άναμφιβόλως 
κατέφυγον Κύπριοι κατά τόν IHJ 
αιώνα, δτε λιμός έπληττε τήν νήσον 
συνεττεια ανομβρίας, οί δέ κάτοικοι 
τής Κύπρου ήναγκάζοντο· είς εκπα
τρισμόν ζητούντες διέξοδον καί σω
τηρίαν είς τά παράλια τής νοτίου 
Μικρασίας όπου ίδρυσαν κώμας καί 
πσλύχνας Κυπρίων άττοίκων. Διά 
τούτο ή προσωδία τά ήθη καί έθιμα 
Λεβισίου φιονάξουν Κυπριακήν προ- 
ελευσιν, τούς δέ Λεβησιο,νούς άπό 
τήν προφοράν εκλαμβάνουν Κυπρί
ους. Τούτο έπί πλέον μαρτυρεί τήν 
έπί αιώνας επικοινωνίαν Κύπρου και 
Τελμησσο® καί τήν έκ Κύπρου έν 
ττοίϋλοις προέλευσιν τών Λεβησιανο- 
Μακρηνών, όπως αί σύγχρονοι οικο
γένεια ι, Γεωργαλλίδου ΙΙασχαλίδου, 
Λαξαρίδου, Κυπριανού, Κριεζή Κα
λαφάτη κ.ά·

Και έκ Κρήτης προ-σέφυγον είς 
Λεβήσι κατά {τάς εξεγέρσεις τών 
Κρητών κατά τών Ενετών καί Τούρ 
κων πρό τταντός ύκ Σητειας, τής ό- 
ττοίας πολλά ήθη, τραγούδια τού Έ 
ρωτοκρίτου και χοροί προσομοιάζουν 
μέ τά Λεβησιανά.

Τό Λεβήσι εδέχθη ώς φαίνεται 
καί άπό τήν Προποντίδα καί .Βόσπο
ρον κατοίκους σπως είναι αί οικογέ
νεια! 'Άκ Βασίλη, Χατζηταχυλή» Χα- 
τζηδουλή, Καραγεώργη, κ. ά·, κατά 
τήν ττερίοδον τής πολιορκίας τής Κων 
σταντινουπόλεως. Ό Μωάμεθ διά λό
γους σκοπιμότητας ήνάγκασε τούς 
κατοίκους τής πολιορκημένης πόλεως 
νά ζητήσουν διέξοδον είς τό εσωτε
ρικόν τής Μικραοίας και τα δυτικά 
παράλιά της. Επειδή δέ ήρημώθη- 
σαν κατοίκων αί -παρά τό Βυζάντιον 
περιαχαί καί ή τών τής Προποντί
δας ήναγκάσθη ο Σουλτάνος ν<*  
κατοίκηση αύτάς διά μετακινήσεων 
τών πληθυσμών έκ τών Δωδεκανή
σων καί τινων έκ τής Νοτιοδυτικής 
Μικρασίας όπως αναφέρει ό περί 
τό 1500 άκμάσας Τούρκος συγγ.ρα· 
φεύς Πιρί — Ρε'ίζ. Και άπό τήν νή
σον Πάρον τών Κυκλάδων κατώκη 
σαν τό Λεβήσι. εις τήν τοποθεσίαΐν 
ΙΙόριανά-

ΟΙ Λεβησιανοί ώλιγόστευαν άπό 
τάς έκάστοτε επιδημίας καί τούς έκ- 
τ,οπισμούς ιτού ύφίσταντο κατά τούς 
Ρωσσοτουρκικούς πολέμους καί κα
τά τήν 'Ελληνικήν έπανάστασιν άλ
λά έκΊτληρούντο τά κενοί άπό τούς 
έποίκους. ΙΙολλάκις έξωρίσθησαν είς 
τό εσωτερικόν, όπου έτύγχανον .προ*  
στασίας άττό τούς έξωμότας συγγε- 

I νε*ς  των. ’Ήκουσα Λεβησιανιάς γραί

Συνέχεια άπό τήν 2 σελίδα

;5γή·/.ε ό Δεσπότης στο παράθυρο 
■/.m τοΰ είπε:

— Έ5ΰ ήρθαν χ«ι μ’ έκαμαν 
παράπονα γιά τό δάσκαλο '/.αί θε- 
λονν νά τόν πάψοο,ν. ’Εθεώρησα 
■καλό νά σάς φωνάξω παι νά ζη
τήσω τή ίιν.ή. σας, γνώ?μη. Σκέφττη 
•/.α λοιπόν αύτον τόν τρόπο:θά φω
νάξει τρεις φορές γιά νά καταλα- 
δετε χαλά χαϊ θά σάς ρωτήσω ο
ποίος θέλει νά φύγει ό δάσκαλος, 
νά σταθεί όρθιος ·λι’ όποιος θέλει 
ία μείνει ό ίάυκαλος, νά -καΟήσει 
κάτω.

Καϊ άφοΰ τούς έόοισβ νά χαταλά 
δουν, έκαμε τήν ερώτηση καί τότε 
όλος ό κόσμος χάθησε -κάτω χι’ έ
μειναν όρθιοι ■κολύ λίγοι, όσοι ή
ταν άνθρωποι τών -κοτζαμπάσηδων.

Τούς είπε τότε:Τώρα σηχωθητε 
χαι πάλι σάς ερωτώ: Όποιος θε- 
λει νά μείνει ό δάσκαλος, νά στα- 
θή όρθιος καί όποιος θέλει νά φύ
γει ό δάσκαλος, ·νά καθήσει κάτω. 
Τότε βρέθηκαν όλοι όρθιοι καί κά
τι τ»λύ λίγοι πόθησαν κάτω.

"Οταν έφυγε ό κόσμος, φώναξε 
τούς κοτζαμπάσηδες καί τούς είπε; 
Ό λαός άγαπά τόν Μουσαίο καί 
επειδή τόν είχα τρία χρόνια κοντά 
μου και ξέρω πώς ιτοτέ του δεν 
έλεγε ψέματα κι’ έκαμνε τό καθή
κον το» πάντοτε, νομίζω· πώς θά 
πρέπει κΓ εσείς ν’ αλλάξετε τις 
συνήθειές σας καί νά μή βαρύνε
τε τό λαό.

Οί Καστελλαρίζιοι πάλι πού εί
χαν-μάθει πώς πρόκειται νά διώ
ξουν το δάσκαλο τό Μουσαίο, έ
στειλαν επιτροπή και τοΰ προσέφε- 
αρν 120 είκοσόφραγκα τό χρόνο, 
κατοικία, καί δώρα πολλά, γιά νά 
τόν πάρουν στό Καστελλόριζο. Τό 
Λιόίσι τοΰ έδινε 50 είκοσόφραγκα 
σέ είδος καί σέ μετρητά κι’ έτσι 
βρισκόταν στήν ανάγκη ό δάσκαλος 
γιά ν’ αγοράσει κάτι νά προσφέρει 
είδος κι’ όχι χρήματα, πράγμα που 
ταν πολύ δύσκολο. Καί όμως ό δά
σκαλος είπε στήν επιτροπή: «Τί νά 
τά -κάμω έγώ τά χρήματα; Ή πα~ 
τρις μου διψά κι’ έχω χρέος νά τήν 
ύπηρεπήσω» κι’ άπέρριψε τήν πρό
ταση.

’Εξαζολούθησ-ε ά·/,ούρ,αστ2...ν,α..έρ- 
γάζεται. Μία μέρα μιά γυναίκα πή
γε στό δάσκαλο νά τόν ρωτήσει καί 
νά τον συμβουλευτεί γιά κάποια πά
θησή της, επειδή, δέν είχαν γιατρό 
καί δέν ήθελε νά πάει στούς κομπ-ο- 
γιαννίτες. Ό δάσκαλος άπό τις 
γνώσεις πού είχε διαβάζοντας τά 
βιβλία τοϋ γιατρού, τής είπε τί 
έπρεπε νά κάνει και ή γυναίκα έγι
νε καλά. Έτσι πήγαν κι’ άλλοι 
και σιγά σιγά πήραν όλοι τή συ
νήθεια καί τον χαλούσα';. Δέν πλη
ρωνόταν, γιατί δέν ήταν άνθρωπος 
πού ζητούσε ποτέ τό παραμικρό. Οί 
γυναίκες βέβαια τοϋ πήγαιναν τρό
φιμα απο δική τους ευγνωμοσύνη. 
Οΐ μαθηταί το» αργότερα πήγορν 
στήν ’Αθήνα κι’ έγιναν γιατροί. 
Μόλις ήρθε ό πρώτος γιατρός, νο
μίζω ό Σαράφης ό μεγάλος, τούς 
είπεχιΤώρα πού ήρθε γιατρός ο
φείλετε νά πάτε ατό γιατρό γιατί 
έγω δέν είμαι γιατρός καί μπορεί 
νά σάς βλάψω». Μ®τά ήρθε καί ό 
πρώτος δάσκαλος πτυχιοϋχος, ό 
Σταματιάδης, καί μόλις ήρθε, τοΰ 
παρέδωσε τή διεύθυνση τοΰ σχολεί
ου βρίσκοντας τόν εαυτό του κα
τώτερο. Όταν παρέδωσε τή διεύ
θυνση της σχολής, ήρθε στήν ’Αθή
να γιά νά πάρει καί κείνος ένα 
δίπλωμα.

Έϊώ έδωσε εξετάσεις στον Μη- 
τσόπουλο, πού έμεινε κατάπληκτος 
μέ τις γνώσεις του. ’Ήξερε όλη 
τήν Ίλιάδα ά^” έξω και είχε με
λετήσει πολλούς αρχαίους συγγρα
φείς.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕ1ΟΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ
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ας νά μδ,ς διηγώντηι ότι κατά τήν 
'.ΕΙΛηνι-κήν έπανάστασιν έφιλοξενή- 
θησαν ibco συγγενείς των έξισλα- 
μισθέντας εις Όθατζίκ και άλλα 
Τουρ-ζυχώρια τής ίπτηίθρο». Γνωρί
ζω επίσης οικογένειας Λεδησιανάς 
νά διαμοιράζίΰνται άπό τρίτης και 
τετάρτη; γενεάς, Χριστιανοί μετά 
Τουρκισσών τά προϊόντα έλαι&ν, 
άμ»γδά/.ων, μηλοποκκσδιων, χαρου
πιών κ·ά. ευρισκομένων ε1ς κτήματα 
Τουρκικά: Τοΰτσ τί, άλλο δεικνύει ή 
δτιαί Τούρκισσαι ήσαν απόγονοι ι’ςω 
μότηδων και έλάβανον άπό μητρός 
εΐ; θυγατέρα τήν σύστασιν νά σέβων 
ται τά κληρονομικά δικαιώματα τών 
συγγενών των Χριστιανών;

"Ολοι οί καθηγηταί μέ έπί κε
φαλής τον Μητσόπουλο τοΰ έδωσαν 
τόν τίτλο «Μουσαίος» κα! έκτοτε 
τόν «κράτησε am επώνυμο. Έγό- 
ρισε στό Λιβίσι και ξαναπήρε τή 
διεύθυνση τοΰ σχολείου. ’Εργάστη
κε πενήτα ολόκληρα χρόνια και το 
Λιβίσι ήταν τό φυτώριο, όπου έμα- 
θήτευσαν πολλοί πού κατόπιν έγι
να/ έπιστήμονες κι’ έσκόρπισαν σ’ 
όλα τά μέρη τοϋ κόσμου.

Ό Μουσαίος είχε ήπιο, σεβά
σμιο καί συμπαθέστατο- χαρακτήρα. 
Ήταν κα! ωραιότατος άνθρωιτος. 
Ό αείμνηστος Άνδρέας Ίωαννί- 
δης τόν ονόμαζε ’Ολύμπιο θεό. 
Έδίδασκε τή χριστιανική ήθική και 
ήταν αυτός τό ζωντανό της παρά
δειγμα. ’Αψεγάδιαστος και γεμά
τος αρετές, ακέραιος τύπος ά- 
νωτέρου ανθρώπου. "Οταν έξέδω- 
κε τό βιβλίο- του, «τούς Βατταρι- 
σμούς». τρεις άπό τούς μαθητάς 
του,-—θά σοΰ πώ τά όνόματα γιά νά 
τά ξέρεις,μά πρός Θεοϋ μην τά 
γράψεις— τόν κατήγγειλαν στις 
Όθώμανικες Αρχές ότι υβρίζει 
τήν Ίσλαμική ’θρησκεία καί δτι 
διαδίδει διά τοϋ τόπου έλληνικ,ά 
φρονήματα στήν Τουρκία. Ή κα
ταγγελία άπευθυνετο στον ανώτα
το θρησκευτικόν άρχοντα τοϋ ’Ι
σλαμισμού τόν Σ-ε'ΐχ - ουλ - Ίσλά- 
μ·ην καί προς τόν Γενικόν Διοικη
τή Σμύρνης. ’Εάν χατεδικάζετο, 
θά έπρεπε νά τόν κρεμάσουν. "Ο
ταν έπρόκειτο νά δικαστή, έζήτη- 
σαν νά τόν φυγαδ-εύσουν, άλλά δέν 
θέλησε και είπε: «’Εάν ήμάρτησα 
πρός τήν πατρίδα, θά όποστώ τάς 
συνέπειας».

Τόν Μουσαίο όμως, δέν τόν τι
μούσαν μόνο οί χριστιανοί μά και 
οί 'Εβραίοι καί οΐ Όθωμανοί. Οί 
’Οθωμανοί δικαστές στάθηκαν στό

Συνέχεια στή 4η σελίβσ

Η
&Αί ίυ ΛίβίΑί 9U

Συν^χ^ια ώιιο ujv ά otALbcx 
ϊίχε ττρό (χύτης τά λιμνάζοντα και 
ΛΕΛματωοη τού ι Λαυκου νερά, cc- 
τινα ττερισφιγγοι>σιν οι ουα τοΰ 
Κραγου ύραχιονες. Μονον η Αρ
χιτεκτονική, η ρυμοτομία, οί ναοί 
η άμφίΈ,σις των κατοίκων της παρι- 

..ολτ,^α ι.ν·; άψ.ΐ·Υ·...
Άπεβιδάσύην. ‘Ο πρώτος, όν 

ουνηντησα ητο τής καΛης Ατοιοος 
καί αγαπητής μου ψιλής κ. Ζ,οφιας 
ο ουζυγος κ. ΰΛαο'ίος ΒασίΛειά- 
οης. η αγαΰότης του, ή εττι της 
μορφής του ΟίαΛαμττουσα είΛικρί
νε» α, η χαρά ήν εοειςεν έπί τη ά- 
φιςει μου μέ συνεκίνησαν καί εύ- 
χαριοτως αττεδέχβην τήν ιτροσφ&ρ 
οεισαν μοι ύπ αυτού φιλοξενίαν. 
Καί άφου έϋεωρήϋη τό όιαοατήρι- 
ον μου καί έγινεν ή έρευνα των 
αποσκευών μου μετά ττολλής -προ
σοχής,, ώδηγήθην είς -πλησίον συγ
γενικήν οικίαν ϊν’ άναπαυΘώ καί 
γευματίσω, ουχί όμως καί διανυ- 
κτερεύσω. "Ωφειλον, μοί εΐττον ά- 
νευ αναβολής νά έτοιμασθώ διά 
νά .μεταβώ είς Λιδισιον διότι ε
λώδεις -πυρετοί μαστίζουν τήν 
Μάκρη ν κα(Τ δλην τήν διάρκειαν 
του Θέρους I

Καί ίδου διατί αί οικίαι ήσαν 
κατάκλείσταΐ. ‘Άττασαι αί οίκογέ- 
νειι, ττλούσιαι καί πτωχαί*  ούδε- 
μισς εξαιρούμενης, έγκαταλεί- 
πουσι τήν ττόλιν, άμα τή -πρώτη 
ανοίξει, καί δέν έπανακάμπτουσι 
είς αυτήν ή περί τά τέλη ’Οκτω
βρίου. Μητρυιά, όχι μήτηρ ή Θά
λασσα του Γλαύκου καί ο κολπος 
Τελμισοιος. Καί έτράπησαν οί 
κάτοικοι τήν πρός τάς πεδιάδας 
του Ταύρου οδόν, έζήτησαν άσυλον 
έν γήί φιλόξενή ‘ίνα προφύλαξη 
αυτούς έκ τοΰ μιάσματος.

Καί ώφειλον νά μεταβώ είς τόν 
Κάμπον τού Λιβισίου έφιππος. Η 
οδοιπορία μας ήρχισε περί τήν 4ην 
μ.μ. μέ πεζήν καί ιππευτικήν συ
νοδείαν. Τις οΐδε ποίαν θερμοκρα
σίαν έδείκνυε τό Θερμόμετρον τήν 
ημέραν εκείνην τής 22ο:ς Ιουλίου 
1899! Ό καύσων ήτο είς τό ζενίθ, 
ουδέν έκινεΐτο φύλλον. Ούτε Ζέφυ
ρος, ούτε αύρα τών όρέων καί δα
σών έπέπνεε. Διαβαίνομεν στενω
πούς πρός τήν ανωφέρειαν τής πό
λεως έπί ήμίσειαν περίπου ώραν. 
Α» φλογεροί ακτίνες τοΰ ήλιου έ*  
θέρμαΐνον τήν κεφαλήν και ό ίδρώς 
μέ περί έλουε.

Έφθάσαμεν είς έπίπεδον μέρος, 
Έστάθημεν ολίγον όπως άναπαυ- 
θώμεν. ’Έφερον πέριξ τό βλέμμα. 
Ή πόλις έφαίνετο ότι άπεσπάτό 
έκ τών βράχων καί έξετείνετο πρός 
τον ακίνητον κόλπον, ούτινος τά 
πρασινίζοντα τελματώδη νερά πε- 
ριέσφιγγον οί δύο βραχίονες τών 
ακρωτηρίων. Λεπτότατη άναθυμία 
σίς έξητμίζετο καί διεχέετο έπί 
τής πόλεως, έφ’ ής έδέσποζε πρός 
τό Β.Α. φρούριον έρειπιώδες. Παρ’ 
αυτίώ είς τάς βραχώδεις ύπωρείας 
τών όρέων εύρίσκονται τάφοι λα
ξευτοί, μαρτυρία αψευδής αρχαί
ου μεγαλείου. Πρό ημών δέ μία 
καί μόνη ατραπός, μεταξύ βραχω
δών ύπωρειών, άνελίσσετο σκα- 
φεΐσα ύπό τής φύσεως.

(Ακολουθεί)
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Έφορμόζοντες το νέον- πρόγραμ

μα εκδηλώσεων τού Συλλόγου μας, 
ώργανώσαμεν μίαν εκδρομήν ττρός 
έπίσκεψιν τοΰ Ν. Λιβισίου Ώρω- 
ττοΰ, όπως είχαμε αναγγείλει και 
στά προηγούμενα φύλλα μας. 'Η 
έκδρομή αύτή έκτος πού είχε τερά
στιον επιτυχίαν άπο ψυχαγωγικής 
πλευράς ήτο γόνιμος καί αποδοτι
κή, διότι μάς έφερε είς επαφήν μέ 
τούς πατριώτας μσ,ς καί τά προ
βλήματα τους μέ τήν λύσίν τών ό
ποιων θά άσχοληθή ό Σύλλογος 
έκπληρών έτσι τόν σκοπόν του.

Είκοσι οικογένειες πατριωτών 
μας είναι εγκατεστημένες στό Ν. 
Λιβίσιον άπό τό L925. Τούς έχει 
δοθεί αγροτική έγκατάστασις χά
ρις στάς ενεργεί ας τοΰ συμπολί
του μας κ. 'Αντωνίου Τζιζή ό ό
ποιος ένήργησε τότε διά τήν απαλ
λοτρίωσήν τών κλήρων των.

Οι πατριώτα: μας . πού είναι 
έγκατεστημένοι έκεί μέ τις οικογέ
νειες τους εΐναι οί έξης:

Νικόλαος Παρασκευάς, Νικόλαός 
Στρατής, Δημήτριος Τσακίρέλλης, 
’Αντώνιος Τσουφαντάρης Σάββας 
Στρογγυλής, ’Αντώνιος Καριώτης, 
Λουΐζα χήρα Στρατή, Νικόλαος 
Κοντούλης Νικόλαος Στρατής, 
Εμμανουήλ Σ ίλλιελης, Θεόφιλος 
Χατζή μόσκου, Σάββας Χατζηττανη- 
γύρης, Γιάννης Χατζηπανηγύρης, 
Μιχαήλ Μαχρής Μιχαήλ Καλαβρέ 
ζος, Γεώργιος Παρασκευάς. Έπί
σης έχουν πανδρευθεΐ πατριώτισ- 
σες καί έγκατεσ χάθηκαν εκεί καί 
οί ντόπιοι Θεοφάνης Πέπας, Χρη
στός Καλάργυρος, ’Αντώνιος Μι- 
χάλαρος καί Κωνσταντίνος Κουζού- 
πης.

Οί κάτοικοι τοΰ Ν. Λιβισίου 
ζοΰν άπό τά εισοδήματα τών κλή 
ρων των καί άπό τήν προσωπικήν 
των έργασίαν εις τά γειτονικά λι
γνιτωρυχεία. Οί κλήροι εΐναι σα
ράντα στρέμματα καί τό' εισόδημά 
τους δέν είναι αρκετόν διά τήν 
συντήρησιν μιας οικογένειας. Οί 
έργατικοί δμως πατριώτες μας δέν 
άρκοΰνται είς αύτά καί δέκα πέντε 
νέοι άνδρες έργάζονται τώρα είς

τά λιγνιτωρυχείο: μέ σαράντα πέν
τε δραχμάς ήμερομίσθιον.

1Η ζωή τους κυλά ήσυχα χωρίς 
νά υποφέρουν ή νά στερούνται, α
πλώς μέ μόνη ψυχαγωγία τό ρα- 
διόφωνον μέ τό όποιον έχουν έφο- 
διασθεΐ όλοι.

"Ένα άπό τά προβλήματα που 
έχει τό χωριό τους, όπως μάς 
εΐπε, ό πατριώτης μας Νικό
λαος Παρασκευάς είναι ή έλλειψις 
ΐερέως. 'Η εκκλησία τους Σωοδό- 
χος Πηγή μένει αλειτούργητη α
κόμη καί τις Μεγάλες Γιορτές. "Ο
πως μάς εξήγησε ή εκκλησία αυτή 
ανήκει στήν Μονήν Πεντέλης καί 
αυτός είναι ένας άπό τούς λόγους 
πού δέν διορίζει ή ’Αρχιεπισκοπή 
ιερέα έκεί. Οϊ πατριώται μας λοι
πόν ζητούν εναν συνταξιούχον ιε
ρέα οπόν όποιον προσφέρουν άντί 
αμοιβής κατοικίαν, δέκα επτά ρί
ζες έληές και διακόσιες δραχμές 
τόν μήνα. Σχετικές ένέργειες γί
νονται υπό ταυ Συλλόγου καί τής 
εφημερίδας πρός έξεύρεσίν του.

Σχολείον δέν ήτο δυνατόν νά ζ- 
χη ένα τόσο μικρό χωριό καί καμ- 
μιά δεκαπενταριά παιδιά πηγαί-*  
νουν στό σχολείο τού Μαρκόπουλον 
όπου υπάγεται και τό χωριό.

’Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα γιά 
τό οποίον ζήτησαν τήν βοήθεια 
μας εΐναι νά πάρουν οριστικά πα
ραχωρητήρια τών κλήρων των άπό 
τό Κράτος. Έπι τόσα χρόνια δέν 
καταρδώθη νά γίνη αυτό καί δέν 
έχουν δικαίωμα ακόμη νά κάνουν 
όποιαδήποπε πώλησι ή μεταβίβασι. 
Τά κτήματά τους καταπατόυνται 
άπό τούς επιτηδείους χωρίς νά- 
χουν τό δικαίωμα νά υπερασπίσουν 
ότι τούς ανήκει. Κτήματα πού ά
πό ακαλλιέργητες έκτάσεις έγιναν 
αποδοτικά χάρις οπούς μόχθους 
τόσων ετών.

'Ο Σύλλογός μας ένεργεΐ σχε· 
τικώς καί έπ’ αυτού τού θέματος 
διότι σκοπός του είναι νά βοηθοί 
διά παντός τρόπου όλους τούς πα- 
τριώτας οπουδήποτε κΓ άν ευρί- 
σκωντοα. ’Αλλά θά έποονέλθώμιεν έν 
καιρφ. , . .

Τήν Κυριακήν 13ην Ιουλίου σ Σύλλογός μα; διοργανώ- 
νει 'εκδρομήν εις Ν. Μάκρην' προς Ομαδικήν ίπίσκεψιν τών 
έκεί πατριωτών μας.

’Εκκίνηαις έκ τής όδοΰ ’Ακαδημίας 76, ώραν 7,30’ π.μ. 
Μετάβααις εις Ν. Μάκρην καί παρακολού#ηοι; λειτουργίας, 
εις εκκλησίαν 'Αγ. Κωνσταντίνου.

Άναχώρησις έκ Ν. Μάκρης δι’ ’Αθήνας ώρα 9 μ. μ. 
’Έξοδα (ναΰλα) δρσ.χ. 2&.

Δηλώσεις συμμετοχής είς κ. Δέσποιναν Ζαμπάκι], Ίππο- 
κράτους &, τηλ. &14.-&3Ί.

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
Συνέχεια άπό τήν 1 σελίδα τικήν περιουσίαν, διότι τήν δικη- 

ήζολούθησε τοιαύτηι τών πρου- γορίαν ήσκει περισσότερον ώς κοι- 
χόντων Λει'βησίου·· οΰτω συνελήφθη j νωνικον λειτούργημα παρα ως μέ

σον πλουτισμού.
ΉζιΟϊμεΐτο άπό θερμοτάτην φι- 

λοπατοίαν, ήγόραζε λαχεία τοΰ

σαν ό Γεώργ. Άναγνωστοπουλος, 
ό ίερεύς Δημήτριος Χαστάς, ό δι
δάσκαλος Κυρίακός Τσακίρης, ό 
επιμελέστατος οδτος σκαπανεΰς 
τών Ελληνικών γραμμάτων ό 
Χριστόδουλος Παν. Κηέλ - ΙΙα-νη 
γύρης, ό Γεώργιος Κοντός, ό Γε
ώργιος Πανηγύρης, ό Θεόδωρος 
Χατζηκυριάκου, οί αδελφοί ’Αντώ
νιος καί Μιχαήλ Χατζή -’Αντω
νίου, οί αδελφοί Μιχαήλ και 'Πα
ναγιώτης Τεληπάση, οι άϊεύυφοί 
Βασίλειος και Στέλιος Θεοίοσι- 
άδαι καί πολλοί άλλοι, έν δλω πε
ρί ·τά 20—25 πρόσωπα- άπεστά- 
λησαν όλοι είς το στρατοδιζεΐον- 
καί οί περισσότεροι άπό καθεστώς 
φοβερών κακώσεων καί στερήσεων, 
ύπέκυψαν, άναδειχθέντες οΰτω μάρ
τυρες τής, Εθνικής ’Ιδέας καί τοΰ 
Χριστού.

Οί 'Τούρκοι παρά τό ότι, ή επι
στολή εύρέ'θη είς το Λειβήσιον, 
ΰπώπτειιΐ/ν ότι ή όλη, εθνική ζίνη- 
σις κατηυθύνετο άπό τήν Μάκρην, 
καί διά τούτο αρχίζουν νά εφαρ
μόζουν πρόγραμμα έξοντώσεως τοΰ 
'Ελληνικού στοιχείου, Μάκρης κα: 
Λείβησίου. Ή πρώτη όμάς έκτοπι- 
ζαμένων, είς τούς όποιους περιε- 
λαμβάνετο καί ό εχων τήν τιμήν 
νά σάς όμιλή, άποστελλεται την 
13ην ’Οκτωβρίου 1916, είς το 
Βουρδούριον· τού Ίκανίου. Όλίγας 
ημέρας πριν, συλλαμβάνεται ό μύσ
της τής ’Επιστήμης τού Δικαίου 
Γεώργιος Λαζαρίδης καί άποστελ- 
λεται είς το στρατοδικείων, όπου, ύ
βο συνθήχας φοβερών μαρτυρίων,, 
αποθνήσκει,. περιόληθείς τόν φωτο
στέφανον τού έθνομάρτυρος.

Ό Γεώργιος Λαζαρίδης, έσπού- 
δασεν έιν τφ Πανεπιστημίφ ’Αθη
νών, δαπάνη τής. οικογένειας Μα- 
νέ ή Γιαγζλίτζη, τής οποίας τήν 
θυγατέραν Δέσποιναν μετά τήν ά- 
πίπεράτωσιν τών σπουδών του έ- 
νυμφεύθη, σε-δασ-θείς τήν ήν συνή
ψε συμφωνίαν. Δέν ζατέλιπ'ε είς 
τήν πολυμελή οικογένειάν- του, 
σπουδαίο» κτηματικήν ή χρημΛ-

Έθνιζοϋ Στόλου άπο τήν Σμύρ
νην δι’ εμπίστων προσώπων, καί 
τά έσχιζε αί έθνιζαί έπιτνχίαι ά- 
πετέλουν τήν ευτυχίαν τής ζωής 
του.

Ό ίθνοπρε-πής αυτός έπιστφων, 
άν συνόδαινεν νά έγκαταστα-θή εις 
τά μεγάλα κέντρα τοΰ 'Ελληνισμού 
τήν Σμύρνην, τήν Κων)πολιν, ή 
τάς ’Αθήνας, θά διεδ-ραμάτιζεν ρό
λον πανελληνίου άνδρός. ’Αρκεί 
νά σάς είπω, ότι ό περίφημος διά 
τόν Φιλελληνισμόν του καί τήν 
Χριστιανοφιλίαν του, ίσως δέ έν 
τφ κρύπτω Χριστια-ίός, σοφός 
Τουρκοκρής Καϊμακάμης τότε 
Μάκρης, Μουστά έφέντης, τοΰ ο
ποίου τήν φωτογραφίαν είχαν άναρ- 
τήσει είς τά σαλόνια των, πολλαί 
Μακρηναι οίκογένειαι, συγχρόνως 

. καί φίλος τού ’Ελευθερίου Βενι- 
ζέ'λου, είς τά Χανιά, όταν ό Μέ- 
γας Κρής ήσκει το επάγγελμα 
τοΰ δικηγόρου, αρκεί νά σάς είπω, 
λέγω, ότι κατά τάς τακτικάς ε
πισκέψεις του είς. το γαφεΐον τοΰ 
Δαζαρίδου ελεγεν οτι εόρισκεν έν 
τω προσώπ<ύ του- πολλά προσόντα 
συ'μπίπτοντα μέ τά τοιαΰτα του 
μεγάλου «κείνου πολιτικού άνδρός, 
προείπεν δέ εις τον αείμνηστον 
Λαζαρίδην περί τού διεθνούς ρό
λου, τον όποιον θά διεδραμάτιζε 
ό δικηγόρος τών.Χανί-ων Βενιζέ- 
λος. Ό Λαζαρίδης ουδέποτε, 
διά τάς υπηρεσίας του προς τήν 
Κοινότητα, προς τά σχολεία ή 
τούς ’λειτουργούς των, έζήτησε νά 
άμειφθή, εμεν-ε δέ έκπληκτος, ό
ταν άλλοι συνάδελφοί του διά πα
ρόμοιας ιύπηρεσίας ήγειραν αξιώ
σεις αμοιβής.

Διετή,ρει σπουιδαίαν βιβλιοθήκην 
νομικών, 'κοινωνιολογικών και άλ
λων1 επιστημονικών συγγραμμάτων 
και έτακτοποίει τάς υποθέσεις τών 
πελατών του 'Ελλήνων, Τούρκων, 
'Εβραίων μέ τάξιν σπάνιον, τήν ό-

Τό νέον Δ. Σ· τού Σνλλόγου 
μ<χς δεν υστέρησε τοΰ πρώτου είς 
δραστηριότητα καί ζήλον- Έκδρο- 
μάς, συμμετοχήν είς ολας τάς εκ
δηλώσεις τών Μικρασιατικών Σω- 
ματείων ’Αθηνών—Πειραιώς, συγ
κεντρώσεις συμπατριωτών μας καί 
άλλα πολλά έχει νά έττι&εί·ξη τό Δ. 
Σ. τούτο, ή σπουδαιότερα όμως 
ττράξίς του είναι ή ϊδρυσίς κατά 
τό Καταστατικόν τού Συλλόγου 
μας, τού Πρώτου Παραρτήματος 
του έν ’Αθήναις, τό προσωρινόν Δ. 
Σ. τού όποιου, μέχρι τής δΓ αρ
χαιρεσιών άναδείξεως τού τακτικού 
τοιούτου, άπετελέσθη ύπό τών κ.κ.

Κωνσταντίνου Κοφτ&ροΰ, ώς Προέ
δρου, Μιχαήλ Χατζηκζύνσταντί νου 
ώς άντιπροέδρου, ’Αντιγόνης Γεωρ- 
γσλίδου ώς Γεν. Γραμματέως, Μιχ. 
Θεοδοσιάδου ώς Ταμίου καί Ειρή
νης Βελισσαρίου, Ελένης Δούλη, 
Χρυσούλας Βράτσου, Γεωργίου Πα- 
ναγή καί Ίωάννου Λουϊζίδη ώς με
λών, περί τής δράσεως τοΰ οποίου 
θά ομιλήσω μεν εις τό προσεχές 
μας ψύλλον.

Σχετική μέ τήν δράσιν τού Συλ
λόγου μας εΐναι καί ή τελευταίως 
ίδια καταβαλλόμενη προσπάθεια 
άπό πολλάς πλευράς πρός άποκα- 
τάστασιν τής ένότητος τών έν Ά-

ΤΟ Π Ρ
Έν Άθήνοας σήμερον τήν 23ην τού μηνός Μάίοιτ του έτους 

19ΐ5'8, ημέραν Παρασκευήν καί' ώραν 8 μ.μ. οι υπογεγραμμένοι 
άψί ενός μέν: 1) Μιχαήλ Σαράφης, Πρόεδρος τοΰ έν Άθήνοας 
έ'δρευοντος Σωματείου τών απανταχού Μακρηνών καί Λιβισια- 
νών «Ή Τελμησσός», 2) Αδαμάντιος Σκυφτός, 3) Μιχαήλ 
Τσίλλερ, 4) Αυγερινός Κώτο’ογλου καί 5) Μιχαήλ Βασιλειάβης, 
μέλη τού Δ.Σ. τού άνωτέρω Σωματείου καί άφ’ ετέρου: ΐ) Βα
σίλειος Αγιορείτης, Πρόεδρος τού έν Πειραιεΐ έδρενοντος Σω
ματείου «ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ «Ο ΓΛΑΥΚΟΣ», 2) Βύρων 
Τσακίρης, αντιπρόεδρος τσύ άνωτέρω Σωματείου, 3) Ειρήνη 
Βιελισσοιρίου, 4) Αντιγόνη Γεωργαλίδου καί 5) Μιχαήλ Χατζη- 
κωνσπαντίνου, μέλη τού Δ. Σ. τού έν Άθήναις Παραρτήματος 
τού Σωματείου τούτου, συνελθόνες έν τή επί τής όδοΰ Μπουμ- 
πουλίνας άρι& 4 κατοικία τού κ. Β. Αγιορείτη, προκειμένου 
νά συσκεψθώμεν καί άποφασίσωμεν επί τής παντσχάθεν προ
βαλλόμενης επιτακτικής άνάγκης τής έξευρέσεως τρόπου άπο- 
καταστάσεως τής ένότητος τών έν Άθήναις καί Πειραιεΐ συμ
πατριωτών μας' καί άρσεως τής ύψισταμένης απαράδεκτου, 
κατά κοινήν ομολογίαν καταστάσεως, τής ύπάρξεως δηλαδή, 
δύο Συλλόγων Μακρηνολιβισιανών, έν αρχή καί κατά πρότασιν 
τού κ. :Β. Αγιορείτη έξελέξαμεν προϊστάμενον τής συσκέψεως 
τόν κ. Μιχαήλ Σαράφην, δστις ευχαριστών τόν κ. Β. Αγιορεί
την διά τήν πρότασίν του άπεδέχθη τήν έκλογήν του καί έκή- 
ρυξε τήν εναρξιν αυτής, τονίσας ότι εΐναι περιττή πολυτέλεια 
καί επιζήμιος διά τό κοινόν καλόν ή ύπαρξις δύο Συλλόγων, 
εύχεται δέ καί προτείνει τήν συνένωσιν αυτών πρός τό καλόν 
όλων τών συμπατριωτών μας.

Μεθ’ δ τόν λόγον έλαβεν ό παριστάμενος Πρόεδρος τού Δ. 
Σ. τού έν Άθήναις Παραρτήματος τού Γλαύκου κ. Κ. Κοφτε
ρός, ό όποιος εύχεται καί συνιστήί τήν συμφιλίωσιν καί ένωσιν 
τών πατριωτιών μας καί τών δύο Συλλόγων, παρακάμπτωμέ- 
νων τών μεταξύ μας διαφορών καί λησμονουμενού τοΰ παρελθόν
τος, άποχωρεϊ δέ τής συσκέψεως, ήτις συνεχίζεται μεταξύ τών 
παρισταμένων ώς άνω.

*Ο· λόγος δίδεται έν συνεχείς είς τόν Πρόεδρον τοΰ Γλαύ
κου κ. Β. Αγιορείτην, δσπις χαιρετίζει τήν σύσκεψιν καί τονί
ζει τό άπαράδεκτον τής ύπάρξεως δύο Συλλόγων καί τήν άνάγ- 
γην τής συνενώσεως αύτών. Πρός ορθήν δμως άντιμετώπισιν τού 
όλου ζητήματος καί αποφυγήν είς τό μέλλον διασπαστικών ενερ
γειών και τάσεων φρονεί ότι είναι άναγκαία ή εξιστόρησες τών 
γεγονότων, τά όποία ώδήγησαν εις τήν διάσπασιν τού πρώτου 
Συλλόγου «'Ο Γλοώκος». Δέν επιμένει δμως είς τούτο πρός άπο- 
φυγήν άνιαζωπυρώσεως τών παθών καί πρόις ύπο.βοήθησιν τής 
συμφιλιωτικής προσπάθειας, τονίσας τήν άμεσον άνάγκην τής 
έθευρέσεως παραδεκτού τρόπου άποκαταστάσεως τής ένότητος 
τών συμπατριωτών μας.

Διεξαχθείσης ,έν συνεχείς συζητήσεως επί τού σημείου τού
του διεπι,στώδη ύφ’ όλων τών παρισταμένων ή ανάγκη τής συνε- 
νώσεως τών δύο Συλλόγων, πρός επιτυχίαν τής οποίας δέον νά 
λησμονηθή τό παρελθόν, Ό κ. Μ. Χατζή Κωνσταντίνου έτόνισε 
χαρακτηριστικώς δτι είναι διάχυτον εις όλους τους συμπατριώ- 
τας μας τό αίσθημα τής συμφιλιώσεως, μέ τήν διαπίοπωσιν βέ 
ταύτην συν&φώνησαν άπαντες οί παρισπάμενοι.

Έν κατακλεϊδι έξήχθη τό συμπέρασμα ότι έπιβάλλεται ή 
έξεύρεσις τρόπου άποκαταστάσεως τής ένότητος τών συμπα
τριωτών μας καί τής έκπροσωπήσεως αύτών ύπό ένός καί μόνον 
Συλλόγου.

Μεθ’ δ ή σύσκεψις είσήλθεν εις τήν έξέτασιν τού θέματος 
τούτου, τής έξευρέσεως δηλαδή τρόπου έκπροσωπήσεως τών α
πανταχού .Μακρηνολιβισιανών, καί ό κ. Μιχαήλ Σαράφης προ
τείνει όπως, πρός προπαρασκευήν τού εδάφους, μεσολαβήση έ
να χρονικόν διάστημα, καθ’ δ διά κοινών ένεργειών θά έπέλθη 
επαφή μεταξύ τών μελών τών δύο Συλλόγων.

Είς τούτο αντιτείνει ή κ. Βελισσαρίου, ή όποία προτείνει 
άμεσον έξεύρεσίν τρόπου συνενώσεως τών δύο Συλλόγων, μέ 
τήν πρότασίν δέ ταύτην συμφωνούν έν αρχή οί κ.κ. Χατζή Κων
σταντίνου καί Βασιλειάδης, κατόπιν δέ διαλογικής συζητήσεως 
άπεφασίσθη ομοφωνως ή συζήτησις επί τού πρακτικού τρόπου 
τής συνενώο’εως τών δύο Συλλόγων.

Κατόπιν τούτου ό κ. Προϊστάμενος παρεκάλεσε τόν κ. ιΒ. 
Αγιορείτην, όπως ώς Πρόεδρος του Γλαύκου καί ώς νομικός 
έκθεση τάς έπι τού προκειμένου απόψεις του, οοτος δέ λαβών 
τόν λόγον, έθεσε, κατ’ άρχήν, τό ζήτημα, άν οί παριστάμενοι 
εΐναι δεόντως έξουσιοδοτηλμένοι ύπό τών Δ.Σ. τών Συλλόγων

Ένώ όμως οί εκπρόσωποι τοΰ 
Συλλόγου μας ήσαν έτοιμοι νά 
συμμετάσχρυν είς τήν δευτέραν σύ 
σκεψιν, καθ’ ήν θά ύπεγράφετο, κα
τά τά σ^μφωνηθέντα, καί τό άνω- 
τέ'ρω πρακτικόν, λαβόντες πρός 
τοϋτο έν λευκφ έντολήν ύπό τού Δ. 
Σ., δύο ήμέρας προ τής ώρισθεί- 
σης νέας συναντήσεως, τήν 28ην 
δηλαδή Μάίου, ό κ· Μιχαήλ Σαρά
φης παρεκάλεσε τηλεφωνικός τό'.·· 
Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μας, ό
πως άνσβληθή δι’ όλίγας ήμέρας τ

δευϊέρα αί)τη σύσκεψις, διότι δέν 
ε'ίίχεν ακόμη συνελθεί τό .Δ.Σ. τής 
Τελμησσοΰ πρός λήψιν σχετικών α
ποφάσεων. Καί ένώ κατά τήν ύπό- 
σχεσιν τού κ. Μ. Σαράφη, ό Πρόε
δρός μας άνέμενεν είδοποίησιν τού 
κ- Σαράφη διά τήν συνάντηστν τών 
εκπροσώπων τών δύο Συλλόγων κα
τά τά συμφωνηθέντα, προ ολίγων 
ήμερων, είς χείρας τοΰ Προέδρου 
μας, περιήλθε, κατά τρόπον πε
ρίεργον, έγγραφον, φέρον τάς υ- 
ττογραφάς toQ Προέδρου καί Γενι

ΐϊοίαν θά ΐζήλεοον zal μεγάλα βι- 
κηγορΓ/.ά γραφεία τής Κό)ν)ζόλε- 
ως. και τών ’Αθηνών.

Ήτο αύστηιρος τιμητής τών 
παρεκτεστών είς ζητήματα ’Εθνι
κά και ηθικά, βιά τ-οΰτ·ο διετήρει 
είς το γραφείον τι» ένα φάκελλον 
έπιγ?αφόμ.·εναν «Ηθικοί καί Λογι
κοί μαργαρίτα! τών έν Μάκρη 
κΐΐτημόνων». Τί περιείχε ο φά- 
κελλος αότός; Μεταξύ τών άλλων 
καί ένα τηλεγράφημα έπιστήιονος 
συ'μπΐλίτου! μας. ό -όποιος, άτςχώς, 
είς στιγμάς. «ξάρβεως προτωπικών 
παθών, δεν έ’ίίετατε νά καταγγεί- 
λη εις τήν Υψηλήν Πόλην τόν 
αναμορφωτήν τής Πατρίδας μας 
καί ΐιβάοκαλον τοΰ Γένους, Μιχα
ήλ Μουσαίον, ώς έξυ-βρίσαντα τήν 
Μωαμεθανικήν θρησκείαν είς τόν· 
πρόλογον τοΰ συγγράμματός του 
«Βατταρισμοί»! Πράγματι, ό Μι
χαήλ Μουσαίος αναφέρει εκεί, Sts 
ή μοιρολατρεία τής Μουσουλμανι

κής, θρησκείας, άιτεργάζετα: τους 
πιστούς της δεισιοαίμονας καί ώς 
έκ τούτου συντελεί εις τήν πνευμα
τικήν των καθυστέρησιν.

Στόν Ιδιον φάκελλον, περιείχε- 
το· καταγ*ρελία  άλλου συμπολίτου 
μας κατά τοΰ ϊδίου τοΰ Λαζαρί- 
δου, πρός τό Σεΐχου?. - Ίσλαμά- 
τον, τήν άνωτάτην τότε θρησκευ
τικήν άρχ-ήν τών Τούρκων. Ή κα- 
τα^ργελία ήτο, ότι, ΐ Λαζαρίδης 
εξύβρισε τόν Σεϊχοόλ- Ίσλάμη· 
ή ζωή τότε τοΰ Λαζαρίδου έσώθη 
τή έπεμβάσε! τοΰ έν Μάκρη Γαλ
λικού Προξενικού Πράκτορας 'Ιπ
πολύτου Καζίλη, θεριμο'τάτου Φιλ- 
λέλ’,ινος. ’Επείσθη· οΰτος άπό τόν 
εύφυέ-ττατον Λαζαρίδην καί έτηλε- 
γράφησε εις τόν έν Κων'πόλει 
Πρεσβευτήν τής Γαλλίας Καμ
πών, ότι ο Γεώργιος Λαζαρίδης 
τυγχάνων νομικός σύμιβουλος. τοΰ 
Προξενικού Πρακτορείου, κινδυ
νεύει άπό τήν συκοφαντικήν εκεί

Οήναις καί Πειραιεΐ συμπατριωτών 
μας, διότι, ώς γνωστόν, έκτος τοΰ 
Συλλόγου μας, συνεστήθη καί άλ
λος ΣυλλαγΟς Μακρηνολιβιοτανών 
«Ή Τελμησσός» ύπό μελών τοΰ Συλ
λόγου μας κατά τό πλεΐστον, τά ο
ποία διέσπασαν τήν ένόιητα τών 
συμπατριωτών μας, άποσχισθέντα 
τού Συλλόγου μας, διά λόγους, τούς 
οποίους ’ίσως μ·άς οοθή ή ευκαιρία 
νά εκθέσω μεν άλλοτε.

Έπι τής συμφιλιωτικής ταύτης 
π-ροσιταθείας, έσημειώθησαν αί ά- 
κόλουθοι εξελίξεις:

Μέ τήν πρωτοβουλίαν πολλών συμ

πατριωτών μας, τήν 23ην Μαΐου έ. 
έ- συνεκροτήθη είς τήν £ν Άθήναις 
οίκ.α-ν τοΰ Προέδρου τού Γλαύκου 
κ· Βασιλείου 'Αγιορείτη, συσκεψις 
έχπροσώπων τών δύο Συλλόγων 
καθ’ ήν άντηλλάγησαν αί εκατέρω
θεν απόψεις καί ·έλήψθησσ.ν ώρισμέ 
ναι αποφάσεις- Περί τούτων μάς 
τταρεχωρήθη πρός δημοο’ίευσίν υπό 
τοΰ κ. Β. Αγιορείτη, (όστις τή πα- 
ρακλήσει όλων όσοι έλαβαν μέρος 
είς τήν σύσκεψιν ταύτην, ουνέταξε 
τό πρακτικόν τών συζητήσεων) τό 
ύπ’ αυτού συνταχ-θέν σχετικόν πρσ 
κίκόν, δπεο έχει έπι λέξει, ώς έ- 
ξης:

Κ Τ J Κ , ΟΛ Ν
των πρός συζήτσιν τοΰ θέματος τούτου, διότι, άλλως, μαται- 
Οπονοΰμεν καί δέν εΐναι δυνατόν νά καταλήξ^ωμεν είς θετικά άπο- 
τελέσματα, όταν μάλιστα έχομεν δύο έφημερίδας, ή μία τών 
οποίων έκδί'δεται τυπικώς ύπό τού μή παρισταμένου κ. Α. Πε- 
τρόγλου. 'Όσον άφορα τήν φροντίδι του έν Άθήναις Παραρ
τήματος τοΰ Γλαύκου έκδιδομένην εφημερίδα «ή Φωνή τής Μά
κρης καί του Λιβισίου» έδήλωσεν αυτός οτι εΐναι άληθές δτι 
αυτή φέρεται μέν έπ’ όνόματι του κ. Αντωνίου Τζιζή, ώς όμως 
έδήλωσεν ό τελευταίος ο&το-ς πρός τό Δ.Σ. τού Γλαύκου θέτει 
οΰτος εις την διάθεσιν τοΰ Συλλόγου τούτου τόν τίτλον τής 
Εφημερίδας τούτης, ώς Πρόεδρος 6έ τού Γλαύκου δηλαΐ κατη- 
γορηματικώς ότι ή έφημερις αϋτη ανήκει είς τόν Σύλλογον, ό 
όποιος καί δύναται νά διαπραγματευθή τό μέλλον αύτής ύπευ·· 
θύνως.

Εις σχετικήν δήλωσιν προέβη καί ό κ. Μιχαήλ Σαράφης, ότι 
δηλαδή αυτός καί ο> άλλοι εκπρόσωποι τής Τελμησσού είναι 
εξουσιοδοτημένοι ύπό τού Δ.Σ. του Συλλόγου τούτου πρός δια- 
πραγμάτευσιν ύπευ&ύνως επί του ζητήματος τούτου καί ότι ό 
κ.. Αντώνιος Πετρόγλου 6Γ επιστολής του πρός τό Δ.Σ. τού 
ύπ1 αυτού (Μ. Σαράφη) έκπροσωπουμένου Σωματείου «.‘Η Τελ- 
μη,σσός» έχει δηλώσει ότι ή έφημερις «ίΜ,άκρη» ανήκει εις τόν 
Σύλλογον τούτον, όστις δύναται νά διαπραγματευθή το μέλ
λον της,

Κατόπιν τούτου συνεχίζων ό κ. ·Β. Αγιορείτης λέγει ότι 
τρεις τρόποι υπάρχουν πρός συνένωσιν: ΐ) ‘Η δίάλυσις τής 
Τελμησσου καί ή προοχώρησις τών μελών της εις τόν Γλαύκαν, 
2) ή διάλυσις τού Γλαύκου καί ή προοχώρησις τών μελών του 
εις την Τελμησσόν καί 3} ή διάλυσις άμφοτέρων τών Συλλό
γων καί ή δημιουργία ένός Συλλόγου τών άπανταχού Μακρη- 
νολιβισιανών, δστις καί θά έκδίδη ύπευθύνως μίαν έφημερίδα, 
Καί ώς Πρόεδρος μέν του Δ.Σ. τού Γλαύκου και μέλος αυτού 
νομίζει δτι ή επιβαλλόμενη έν προκειμένη λύσις -είναι ή πρώτη, 
ή διάλυσις δηλαδή τής Τελμησσού καί ή προσχώρησης τών με
λών της είς τόν Γλαύκον, άπό τόν όποιον άπεσπάσθησαν οι ίβρυ 
ταί της. 'Ως άτομαν όμως καί έπειδή γνωρίζει καλώς ότι ή λύ
σις αυτή δέν είναι ευχερής εις τήν πράξ,ιν, προτείνει τήν συγχώ- 
νευσιν τών δυο Συλλογών καί την δημιουργίαν ένός τοιούτου, 
οστις θά έκπροσωπή τούς απανταχού Μακρηνολιβισιανούς καί 
δστις θά εκδίδη το υπεύθυνον δημοσιογραφικόν όργανον. Περί τού 
πρακτικού καί νομικού τρόπου πραγματοποιήσεως τής Χύσεως 
ταυτης ·έπΐφυλάσο·εται νά όμιλήση έν συνεχεία.

Πρός τήν τελευταίαυ ταύτην άποψιν τού κ. Β. 'Αγιορείτη 
σύμφωνε^ καί ό κ., Μιχαήλ Βασιλειάδης καί ή κ. Ειρήνη Βελισ- 
σαρίου. 'Ο κ. Αυγερινός Κώτσογλου συμφωνεί καί προσθέτει 
ότι ό νέος Σύλλογος πρέπει νά όνομασθή «ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ — 
ΓΛΑΥΚΟΣ». ιΕί-ς τούτα όμως διαφωνούν οί πλείστοι τών παρι- 
σταμένων.

Η δεσποινίς Αντιγόνη Γεωργαλίδου προτείνει καί έπιμέ- 
νει ότι^ η μονή ενδεδειγμενη λύσις είναι ή προσχώρησίς τής Τελ- 
μησσοΰ εις τόν Γλαύκαν, ο δέ κ, Βύρων Τσακίρης, σύμφωνων 
κατ’ άρχήν είς τήν άνάγκην τής συμφιλιώσεως επιφυλάσσεται 
νά μελετήση τό πρακτικόν καί νομικόν μέρος τού ζητήματος καί 
νά έκ'θέ-ση τάς επί του προκειμένου απόψεις του εις τήν προ
σεχή σύσκεψιν.

Κατόπιν, τέλος, μακράς συζητήσεως ή σύσκεψις κατέληξεν 
είς τό συμπέρασμα ότι:

1) Επιβάλλεται η αυτοδιάλυσις τών δύο Συλλόγων διά τών 
συγκληθησομένων πρός τούτο Γενικών Συνελεύσεων τών μελών 
έκατέρου τούτων

2) Η δημιουργία νέου Συλλόγου, με νέον Καταστατικόν καί 
ύπό Νέον Τίτλον, καί

3) Η εκδοσίς μιας μόνον εφημερίδας, υπευθύνου οργάνου 
τού Νέου Συλλόγου.

Μεθ δ καί περί ώραν 11 μ.μ, λύεται ή σύσκεψις, ή όποία 
θά συνεχι.σθή εις τήν οικίαν τού κ. Β. Αγιορείτη, τήν προσεχή 
Παρασκευήν, 3Οήν Μαΐου έ.ε. καί ώραν 8 μ.μ. ακριβώς ϊνα 
εν τούτ^ τφ μεταξύ τα Δ. Σ. τών ιδύο Συλλόγων, συνερχόμενα 
εις ειδικάς συσκέψεις άποφανθώσι περί του πρακτέου καί άπο- 
στείλωσιν εκπροσώπους αυτών πρός συνέχισιν τών ΡΌνεννοήσεων-

Έφ’ ώ συνετάγη τό παρόν εις δύο πρωτότυπα, δεόντως ύττο- 
γεγραμμένα, άνά έν έκ τών οποίων έλαβον οί Πρόεδροι τών §ύο 
Συλλόγων.

Καί είς ένδειξιν
Διά τόν Σύλλογον <ΑΗ Τελμησσός» 

Διά τόν Σύλλογον «'Ό Γλαύκος»

κού Γραμματέως τής Τελμησσ'οΰ, 
άνευ χρονολογίας, διά τοΰ οποίου 
οί έκπρόσωποι οδτοι τής Τελμησ
σοΰ άπέστειλαν πρός τό Δ·Σ· τοΰ 
Συλλόγου μας «σχέδιον έγκριθέν ό 
μοψώνως ύπό τοΰ Δ. Σ- τού Συλ
λόγου τ»ν καί περιέχον τήν ά-κολου- 
θητέαν διαδικασίαν, ή όποία άσφα 
λίζει τήν άνευ παρεξηγήσεων μετά 
βασιν είς τήν νέαν κατάστασιν, καί 
παρακαλοΟν όπως έχουν έγγράφως 
τάς απόψεις του Δ. Σ- τού Συλ
λόγου μας, όσον τό δυνατόν τα

χύτερο ν.
'Αντίγραφα τοΰ εγγράφου τού

του ώς καί τού ο'υνοδεόοντος αύτό 
άνυπογράφου «σχεδίου» έδόθησαν 
ήδη ττ.ρας τά μέλη tq£ Δ-Σ. · τού 
Συλλόγου μας καί τοΰ έν Άθήναις 
Παραρτήματος του, άτινα θά συν- 
έλθουν κατ’ αάτάς πρός λήψ:ν σχε
τικών αποφάσεων, τάς όποιας ώς 
καί παν άλλο ο’χετικόν θά δημο- 
σιεΰσωμεν είς τό επόμενον ψύλλον-

ϋερίπατας στό Ισώνιον
Τήν 28τιν Ιουνίου ημέραν Σάββαυον καί ίίίραν ύ.30' μ.μ.

■ό Σί>λλογός μας διοργανών?.ι άπογίυματινόν περίπατον εις 
Σουνιον μέ αυτοκίνητα ΠΛύλμαν,

Έκκίνησις ίκ της όδοΰ Ακαδημίας 7<> (δραν 5.30' μ.μ. 
άκριδώς.

ΜετάΛαοις και παραμονή ει.ς Σούνιον, δια μπάνιο και 
Ιδεϊπνον κατά βοΰ'.ηυιν. Αναχώοησις έκ Σουνίου ωοα 
10.30' μ. μ.

’Έξοδα, (ναΰλα) δρχ. 3&. Δηλυισει.ς συμμετοχής εις κ. 
Δέσποιναν Ζαμπάκη. Ίπποκράτους 5·, τηλ. 6·1.4-543Ί.

νην καταγγελίαν.
'Ο Πρεσβευτής, βάσει τοΰ τότε 

ϊσχόοντος καθεστώτος, τών διο
μολογήσεων, (τών Καπι-,ουλασι- 
όν), όχι μόνον άπήλλαξε τόν Λαζα
ρίδην τής ζα-η-,Όρίας, άλλα ήρώ- 
τησε καί ·ποίαν τιμωρίαν άξιοι ού-· 
τος διά τούς κατηγόρους, του.

Ή άπάντησις τοΰ σπουδαίου τού
του έπιστήμονος. αξίζει νά άκου-

σθή -είς τήν σημερινήν μας συγκέν- 
τρωσιν:

«Ούιδεμίαν τιμωρίαν διά τους 
συκοφάντας μου επιθυμώ, άρκετή 
δι’ αυτούς τιμωρία είναι ό βαρύ
τατος φόρτος τής παχυλής άμα&εί- 
ας, ον φέρουσι έπι τής ράχεώς 
T6VV»!

(Ακολουθεί) 
ΓΕΩΡ. ΗΔ. .ΠΟΛΙΤΗΣ



Ά ΕΚΤΕΛΕΣΟΜΕΝ ΤΟ KAOHKOH ΜΑΣ
Εις τήν άρχαίαν Έ?«λάθο: κάθε τέσσαρα χρόνια, ·έτε- 

λΰΰντο ci. ’Ολυμπιακοί αγώνες, πού είχαν 'Πανελλήνιο χαρα
κτήρα. Στοΐς άγώνες αυτούς όλες ci 'Κλλιγνικές πόλεις-·- 
κράτ^, τόσον τής κυρίως 'Ελλάδος 'δσον καί τοΰ εζω 'Ελ- 
ληνκψοΰ. ΐφιλοημοϋντο νά στέλλουν τούς καλυτέρους ctft- 
λητάς τιον. γιά νά διεκδικήσιηιν τήν νίκην στά διάφορα 
■αγωνίσματα. ’Έτσι έδημιουργεΐτο μιά ζτοηρή&'μιλλα μεταξύ 
τών πόλεων, ή όποία προαέδιδε ατούς αγώνες αϊτούς μιά 
ξεχωριστή σημασία. Ακριβώς δέ .λόγω τοΰ μεγάλου ενδια
φέροντος πού άνεπτύσσετο γύρω άπό τούς αγώνες αυτούς, 
έκτος ά;τό τούς άθλητάς συνέρρεαν καί χιλιάδες άλλοι έλ- 
ληνε; πολΐται άπό τις διάφορες πόλεις γιά νά παρακολου
θήσουν τον αγώνα σάν άπλοι θεατοί. Καί γιά νά Αποφεύ
γεται η σίιγχυσις καί ή Αταξία υπήρχαν δτό στάδιον καθω- 
οισιιίνες κερκίδες, χωριστά γιά τούς πολίτας τή; κάθε 
πόλεως.

Είμεθα στόν 5ον π, X. αιώνα. Οί "Ελληνες ήνωμένοι. 
είχαν νικήσει ιούς Πέρσας στόν Μαραθώνα, στή Χαλιι 
ιιϊνα καί στάς Πλαταιάς, έπεξέτειναν τήν ηγεμονίαν των 
άπό τό Βυζάντιον εις τήν Νότιον ’Ιταλίαν καί είχαν φθάσει 
στό ύψηλότερε>ν αημεϊον τής ακμή; καί τοΰ πολιτισμού των.

Οί. Όλι'μπιακοΐ άγώνες τής χρονιάς εκείνης προεμη- 
νύοντιι πεισματώδεις, γιατί υποδήλωναν τόν κρυφόν αντα
γωνισμόν ποί; υπήρχε ανάμεσα στις δυο μεγάλες πόλεις, 
τάς Αθήνας καί τήν Σπάρτη μέ τά συγκροτήματα - ουμ- 
μαχίας των, γιά τήν διεκδίκησιν τής ηγεμονίας τής Ελ
λάδος. Οί θεαται κατέλαβαν τάς καθωρισμένας θέσεις καί, 
.περιμένανε: άπό στιγμή; σέ στιγμή τήν ΐναρξιν τών Αγώνων.

Τήν στιγμήν ακριβώς αυτήν μπήκε στο Στάδιο σέρ
νοντας τά πόδια, του ένας γεροντδκος στηριζόμενος σ’ ένα 
μπαστούνι. Δέν είχε θέσι δική του καί προσπερνούσε άπό 
τις θέσεις τών διαφόρων πόλεων μήπως βρΐί αδειανή θέσι, 
κάπου νά καθήση.

Πέρασε μπροστά άπό τις θέσεις τών Αθηναίων, τών 
Κοριν&ίων, τών Θηβαίων και. άλλων πόλεων, άλλο: φέσι 
κενέ] δέν εϋ’ρισκε. Ήταν ό μόνος πού περπατούσε στον 
μεταξύ τών κερκίδων καί τοΰ στίβου χώρον καί ολοι. τόν 
βλέπανε. Απελπισμένος ό γεροντάκος εξακολουθούσε νά 
προχωρή. Κάποτε έφθασε καί μπροστά στις θέσεις τών 
Σπαρτιατών. Καί τότε ξαφνικά, σάν νά είχαν πατήσει 
κάποιο αόρατο κουμπί, σηκώθηκαν όρθιοι ολοι οί Σπαρ
τιάτες καί. δ καθένας προθυμοποιόταν νά δώο"$ αυτός τή 
ίίέσι του στό γέρο.

Μπροστά σ’ αύτήν τήν ι’κδήλωσι ολοι οί "Ελληνες ση
κώθηκαν όρθιοι καί άρχισαν νά χειροκροτούν τήν 'ιραξι, 
τών Σπαρτιατών. Καί ό γεροντάκος τότε σηκώθηκε, έκί- 
νησε τό κεφάλι του καί είπε: «’Αλλοίμονο! "Ολοι οί ‘Έλ
ληνες ξέρουν ποιο είναι τό καλό, άλλά μόνον οί Σπαρτιάτες 
τό κάνουν».

Τό ίδιο τώρα συμβαίνει καί μέ ήμας. ’Από όλους τούς 
πατριώτας μας παίρνουμε συγχαρητήρια τά όποια, ομο
λογούμε μάς ικανοποιούν ■ψυχικά καί μάς συγκινούν. “Ολοι 
αναγνωρίζουν τήν ωφελιμότητα τής προσαθείας μας.

Γιατί ολοι -ζα-ανοοϋμιε πιο είναι τό καλό·.
Αύτό όμως δέν είναι Αρκετό. ’Εκείνο πού χρειάζεται 

είναι νά αποφασίσουμε νά κάνουμε ολοι τό καθήκον μας. 
'(> καθένας όσο μπορεί καί σ’ όποιον τομέα μπορεί. Υ
πάρχουν δέ πάμπολλοι τομείς στους οποίους μπορούμε νά 
βοηθήσουμε, διότι, ή δυοτυχία έπερρισεψε. Είναι γνωστό 
παραδείγματος χάριν, δτι ή ανεργία, μαστίζει τούς πα
τριώτας μας. Καί νομίζω οτι υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί 
σιμπολΐται μα; πού μπορούν νά βοηθήσουν νά βρουν με
ρικοί άνεργοι δουλειά γιά νά ζήσουν. Υπάρχουν άκάμη 
οικογένειες πού δέν έχουν τά στοιχειώδη φάρμακα γιά τά 
άρρωστα μέλη των. Νομίζω πώς είναι εύκολο νά. τούς συν
δράμουμε νά αντιμετωπίσουν τήν ανάγκη τους αύτή. Ύ- 
πάρχουν άρρωστοι πού έχουν ανάγκη νοσοκομειακής περι- 
ίίάίΛΐ,ΐως. Νομίζω- πώς μπορούμε νά τούς '’βοηθήσουμε νά 
μπουν σέ νοσοκομείο. Καί πόσα καί πόσα άλλα ακόμη! 
Μπορούμε. ’Αρκεί νά. θελήσουρε, Καί πρέπει νά θελήοουμε.

Ό Σύλλογός μας «Ο ΓΛΑΥΚΟΣ» Παράρτημα Αθη
νών, ώργάνωσε ένα τμήμα πού προορισμόν έχει, νά δίίδρ 
φάρμακα δωρεάν στους άναξιεπαθοϋντας πατριώτας μας 
πού έχουν άνάγκην. ’Ά; τό ένισχύσωμεν τό τμήμα αυτό,

Έν συμπερώσματι: Οί Σύλλογοι τότε έχουν σημασίαν 
καί αναγκαιότητα &ν εξυπηρετούν καί τέτοιες πρακτικές α
νάγκες. Ή απλή επικοινωνία καί ίπανασύνδεσις τών γνω
ριμιών μεταξύ μας είναι βέβαια καί καλή καί εύχάριστη. 
Αλλά αύτό· δέν φθάνει. Ο- -μας, ut\- 
έκεϊ. μόνον. Ή -φιλοδοξία πού πρέπει νά μάς διακατέχη εί
ναι. πώς νά χάνουμε τό Σύλλογό· μας, ώστε ή βράσις τον νά 
ό,κ'ϊΐνοβολή στοργή καί άνακούφισι στους πατριώτας μας 
πού έχουν ανάγκες. Καί πρός τήν κατεύθυνσι αυτή καλού
με,ν όλους τούς πατριώτες μας νά έπιτελέσωγιεν τό καθή
κον μας.

ΑΙΒΙ21ΑΝ0Σ

ΣΤΑΜΠΟΥ /\ : ^ξεθωριασμένη βασιλίς

4 ff Ο 4 ί S Μ Η ίν Α

Στόν δόλιο μά όμορφο τόπρ μας, 
όπου τόσο ή μέρα δαο καί ή νύ
χτα εΐναι ττλαομένες γιά νά τις 
ζεϊ κανείς, κι’ αττου, δυστυχώς, μιά 
κακορίζικη μοίρα ή ϊο·κς ή έξυ- 
τι*νάδα  τής Φυλής, που ώρες-ώρες 
κάνει τό κεφάλι μας κούφιομάς 
εμποδίζει νά χαροΰμε καί τη μέρα 
και τη νύχτα^έχουιμε καταφέρει κάτι 
το άκατόρ8ωτο·: Νά μπορούμε νά ί?ω 
νάζουμε «έξω φτώχια!», Νά κλέ
βουμε μιά ώρα χαράς άπ’ τήν κλει
δαμπαρωμένη ευτυχία, ν’ άρπάξουμε 
τό κέφι απ' τά μαλλιά μέο* ’ άηα 
μιά λίμνη δακρύων, νά μ ή μάς ξε- 
φε γει η κωμική πλευρά ένός πρά 
γίματος μέσία στήιν πιιό· τραγική 
στιγμή τής ζωής μας. Ζοΰμε κάΒε 
μέρα τό ξέσπασμα ενός άνδρώπαυ 
πού δέν Θέλει νά το βάλει κάτω, δέν 
θέλει νά δείχνει φτωχός, δέν θέλει 
νά προχαλει τή λύπη.

Μ’ αύτήν τήν εικόνα μέσα μου 
βρέθηκα στήν Πόλη πού τώρα τήν 
λίνε ’ίοταμπούλ. “Έφτασα βράδυ,, 
κ’ ήταν πψιγμένη στο μισοσκόταδο 
μιας μοντερνίζουσας άλλα όπισθο- 
βρομίκιάς πολιτείας. Ήρθε τό 
πρωϊ χΓ έμεινα μέ τό στόμα ά- 
νοιχτόΓ καί τήν καρδιά σφιγμένη, 
Χτά πόδια μου λίμναζε μιά γκρί
ζα πόλη κακομούτσουνη καί λιγδια
σμένη (άπό λεκέδες, οχι άπό άκου" 
πίδια). Μερικές κάργες καί κιρκι
νέζια συμπλήρωναν τήν εικόνα στόν 
ουρανό. Τά ατέλειωτα περιστέρια 
δεν μπορούσαν ν’ αλλάξουν τήν ει
κόνα, γιατί ο< Τούρκοι βρήκαν τόν 
τρόπο νά τά κάνουν κΓ αύτά γκρι- 
ζόμαυρα, ώστε νά τά μπερδεύεις 
μέ τις κουρούνες. Μπροστά μου ένα 
τεράστιο τρίπατο ξύλινο σπίτι 
χαιρόταν τή μαυρίλα του. Δίπλα 
του μιά μοντέρνα πολυκατοικία 
άντι νά πνίξη τό ξυλόσπιτο πήρε 
τό χρώμα του καί τήν άτμόσφαίρά 
του. Αναζήτησα μέ λαχτάρα τά 
Βόσπορο νά δροσιστώ στή θωριά 
του, μά ήταν κρυμένος πίσω άπό 
τό γκριζόμαυρο παραπέτασμα. Πή
ρα τά μάτια μου κ' έφυγα άναζηΐ 

τώντας τήν Κωνσταντινούπολη πού 
μας μιλούσαν μέ λατρεία οί Πα
τεράδες μας.

Βγαίνω νά πάρω ταξί νά μέ 
ίΐάει στήν αποβάθρα. Πρόθυμος ό 
Ρωμηός ξενοδόχος έρχεται νά μέ 
βοηθήσει. Τά πρώτα ταξί δέν στα
ματάνε. Εΐναι «ντολμούζ», κάνουν 
συγκοινωνία μέ μιά λίρα. ’Έτσι 
βγάζουν 5 λίρες γιά μιά διαδρομή 
2,5 λιρών. Περνά ένα έλεύθερο τα
ξί, κάτι ανταλλάσσει τούρκικα μέ 
τόν ξενοδόχο μου αλλά σηκώνεται 
καί φεύγει.

—Γιατί; ρωτάω τόν ξενοδόχο,
—Αέν τού. γουστάρει άπό κεΐ

ΠΑλλο ελεύθερο ταξί, ο σώφέρ μέ 
κοίταξε και δέν σταμάτησε. "Ισως 
νάταν πολύ έθνικίστης. Μερικά 
ντολμούζ ακόμα καί ύστερα άλλο
ελεύθερο. Πάλι ειπώθηκαν οί τουρ
κικές κουβέντες, γιά νά μ’ Αφήσει 
κΓ ιχύτόις σύξυλο.

ξαναρωτάω.
:~’Έχε? 

(κ' επειδή 
τό Κισμέτ 
άλλου.

βάλει πλώρη γι’ άλλου 
δέν καταλάβαινα) Νά, 
τόν σπρώχνει νά πάει

’Έχασα ένα τέταρτο, παράτησα 
τήν ιδέα τού τσξιού καί πήρα τά 
πόδια μου. Διέσχισα τό Πέρσ (τήν 
οδό Έρμου νά πούμε) Τά περισ
σότερα μαγαζιά εΐναι Ελληνικά, 
ύστερα ερχουντα; τά Εβραϊκά καί 
κατόπιν τ'" * Αρμένικα και τά Τουρ
κικά, Τά καλά καί νόστιμα πρά
ματα δέν λείπανε άπ’ τις βιτρίνες 
(μέσα όμως λιγΔ^Ρ^)· Στους 
κεντρικούς δρόμους κατέληγαν κάτι 
σοκάκια που σού θύμιζαν οδό Η
φαίστου. Έκεί κυριαρχούν τά 
Τούρκικα μαγαζιά. Καί στά μέν 
:<αί στά δέ είτε είναι άδεια ή γε
μάτα, μόλις άκούγονται ομιλίες λές 
καί 8έν θέλουν ν’ άνησυχήσαυν κά
ποιο νεκρό. Είχα άρχίσει νά νο
σταλγώ τό θόρυβο τού μοτέρ και 
τού άεροπλάνου.

Έπι τέλους ό Βόσπορος! ’Ίσω- 
νάμουνα κακά επηρεασμένος άπό 
τά προηγούμενα, ωστόσο ή γαλάζια 
θάλασσα βρισκόταν σέ χτυπητή 
άντίΒεση μέ τήν γκρίζα άποβάθρα 
καί τό παρδαλό πλήθος πού ψώνιζε 
ψάρια άπό τις άραγμένες μαούνες 
κοντά στή γέφυρα. "Οταν όμως 
κοίταξα το Βόσπορο άπό ψηλά κα- 
τάλαδσ γιατί τόν λοπρεύουν οί 
Κωνστσντινουττολιτες. Πάνω στά ή
συχο- νερά του <ji αποχρώσεις τού 
άσημιού κοα τού γαλάζιου παίζουν 
ένα άργό άλλα τσαχπίνικο παιχνί
δι. Έκεΐ δέν 8ά δε?ς τό άπλετο φώς 
τής Αττικής καί τήν καθάρια της 
ατμόσφαιρα. Πάνω άπό τά λαγοκοι*

Συνέχεια εις τ?ιν 3 σελίδα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑ! ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Διά τούς κ. κ. Δημάρχους Δραπετσώνος καί Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου

<Έις άπάντησιν τής δημοσιευθεί
σης έρεύνης μας σχετικά μέ τήν 
κατάστασιν διαβιώσεως τών πα
τριωτών μας είς Καλοκαιρινά, Πει
ραιώς έλάβομεν τήν κατωτέρω έπι- 
στολήνι

Αγαπητοί Πατριεύται,

Εύχαριστούμεν θερμά διά τήν δη- 
μοσιευθεΐσαν άνταπόκρισιν είς τό 
δεύτερον ψύλλον τής εφημερίδας 
σας Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΛίΒΙΣΙΌΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ. Ή πρωτοβουλία 
σας μάς έσυγκίνησε καί τό αληθι
νόν ενδιαφέρον σας διά τά ζωτικά 
ζητήματα τών πατριωτών σάς τιμά 
ιδιαιτέρως.

Ή περιγραφή τής τραγικής κ»·· 
ταστάσεως τής διαβιώσεώς μας ή
το πράγματι άρκετά παραστατική 
ώστε νά περιττεύη οίαδήποτε προσ

ΓΕίΙΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙ&Η2

si τραγικότητα ζοιής του, άκλόνη- 
τος. ν,ά άλογμεΌος, άνΛιχ&εϊς 
οΰτω αληθινές ηρως καί έθνομάρ- 
s-'ji, εφάμιλλος έζείνων τής μα- 
ζ,ραίωνος ιστορίας το5: γένοος, μας.

- ■ «Έγώ, ·έγ<Λ», Ικραόγασ-ε μέ
ΐ -ήν ύόνκμ.·,·· ■,·.;.; ..ιίς τή

ίαϊα.νιί'μένο κ·αί σκελετωμένο έ'Λ
I τού συνεχούς μαρτυρίου σώμα του, 
ί «έγώ έγραψα τήν έπιστολήν' κανέ- 
! νας άλλ-Λς δεν πταίει»' και έξέ-

■,τνε,οαε.
"Οσοι έγνώριζον τον Αγιορεί

την δέν έξεπλάγησαν διά τον ηρωι
σμόν ίοιι αΰτάν. ’EwGuaowvo ίνα 
■.τϊσισ’τατικό, έκ τού όποιου καταφαί

Ο “ΓΛΑΥΚΟΣ,, ΕίΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ®

έκεί έγκατεστημένους πατριώτες μας, δπως γράφομεν είς δλλην σελίδα

θήκη Ιδική μας. Έπιθυμαύμεν μό
νον νά σας παρακαλέσωμεν νά δια- 
μαρτυρηθήτε έντονώτερα πρός τους 
κ.κ. Δημάρχους Δραπετσώνας καί 
‘Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου διά νά 
έπιδείξουν ένα άμεσον ενδιαφέρον.

ΊΗ κατάστασής βιαβιώσεώς μας 
έχει έπιδεινωθή τώρα κατά τήν θε
ρινήν περίοδον καί η έλλειψις ένός 
αποχωρητηρίου καθιστά τόν βίον 
μας άβίωταν. Φέρομεν εις γνώσιν 
σας οίι υπάρχει εν οικόπεδον άνή- 
κον είς ξένους υπηκόους άπόντας 
είς τό εξωτερικόν, τό όποιον θά 
μπορούσε νά χρησιμοποιηθώ §ιά 
νά κτισθούν προσωρινά κοινά, άπο- 
χωρητήρια. Είναι τάχα πολύ αυτό 
πού ζητούμε; ’Ή μήπως τό ζήτημα 
τής ύδρεύσεώς μας; ’Ή ή ιδρυοίς 
ένός σχολείου δέν εΐναι άπαραίητος 
δταν άναγκαζώμεθα νά στέλλουμε

ΙΕΘΝΟΜΑΡΤΥ
(Συνέχεια έ< τοΰ προηγουμένου) 
Άπο τήν στιγμήν αύτήν ήρχιτε 

νά άντίαίνη ό ’Ιωάννης Αγιορεί
της τον Γσλγοβάν τοΰ άπορ-ιγράπ- 
■W»· μ.·αοτι*ρ·ίου  το;. Άπεκορογώδη 
τούτο. τά σχλτ,ρότ&ρα, τά α- 
τ;®χίΐέ·3·τ·ΐρα μ,εο'α άατανιτμοΰ διά νά 
■όίαναγν.αοΦή νά όμολογήση τους 
ι-υνεογάτας του.. Αλλά, αύτός έ- 
ττάθη μέχρι! των τελευταίων στι
γμών, τής ά-Λίρο-αμετρήτο1; κλεον 

τά παιδιά μας σέ μακρυνά σχολεία 
μέ κίνδυνον δυστυχημάτων στ’ΐς έ
πι κίνδυνες διαβάσεις;

’Αλλά τά προβλήματα: μας εΐναι 
πολλά κι’ έπιτακτικά, πολλά τών 
όποιων μπορούν εύκολα νά λυθούν 
άν οί κ.κ. Δήμαρχοι Δραπετσώνας 
καί Κερατσινίου ήθελαν νά ένδια- 
φερθούν.

Τί σκοπό έχουν διά τούς κατοί
κους τής περιοχής πέριξ τής πα
λαιός "Αστυνομίας; Εΐναι δίκαιον 
νά έγκαταλειφθοΰν είς τήν τύχην 
Των τόσες οικογένειες πτωχών βιο- 
πάλαι στών;

Παρακαλοΰμεν, υψώσατε κΓ έσεΐς 
μαζί μας φωνήν διαμαρτυρίας καί 
συντονίσατε τάς ένεργείας μέ τάς 
ιδικάς μας διά τήν βελτίωσιν τής 
διαβιώσεώς μας!

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς 
κογι ευχαριστίας

Οί ΚΑΤΟΙΚΟί ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ
•ΠΕΙΡΑΙΩΣ

νετοΝ το wz't ύψιλον φρο-
νή·ριά του:

Είχε .έμψανιίσθεί ζς-ρ-ωΐ^ν είς
τον λιμΑνα τής Μάχρης εντός τοΰ 
Δ/ Π αγχιοσιμ,. πολέ^ού·. το γάλλιό 
θύορηκτό Ζάν ντ^Άρ-χ. Θά έβομβάρ
διζε τούς στρατώνας καί τήν ^ετ.ρ« 
λατο^πΌΐθήχ,ην, Φκω ς χ·α·ί τό έ'Λα,με·'. 
όσο·ί ^Ελληνες εύρεθησαν στήν προ- 
χφ’αία τής Μάχ,ρ-ης μέ δυσ^ολίοίν 
άπέχρυπτον τήν χαράν καί τον έν- 
θοϋσίασιμάν' των enrt τή έμ-ψανίσιει 
τοΰ 'συμμαχικού πολεμίκοΰ. Μετα
ξύ τών π^ρευρ'ε'θέντων έκεΐ ήτο· κ·ατ 
ο Ιωάννης 'Αγιορείτης, κατενΟαν- 
•σιασθείς. βέβαι-α, και αυτός. 
τέφθασε τότε ^όναμις Τούρκων χω
ροφυλάκων- μέ όπικειφαλής ίνα χι
λίαρχον, ό όποίος Βιέτάξε νά φ'ΰγο-w 
άμ,'έσως όλοι άπό τήν προκυμαίαν.

Ό 'Αγιορείτης εύράΟη. σέ μιά 
άκργ} τής -προκυμαίας καί έκαμα- 
ρω,νε τό μέγα "πολεμικόν,, έκώφεΰσε 
όέ >είς τήν διαταγήν τοΰ χιλίαρχου. 
Βλέπωνο χιλίαρχος ότι ή διαταγή 
του·· ήγνοήθη. .άπο τόν· 'Αγιορείτην 
κραυγαζε-ι προς τούς χωροφύλα
κας:

— Κουβαλήστε τον αυτόν I 
(Κιοττίριν πουνοϋ).

Κι’ ό 'Αγιορείτης άπαντά έντο
να :

—· «Τί κουβαλάτε, κ. Χιλίαρ
χε; τσουβάλι μ’ άχυρα κουβαλάτε; 
ζ Σ'ΐζ^αν ιμ.·ον Ζίοττίρίορ.·
oow;)

Έπάγωβε 7.νριολε·κτι»ώς ό Χι
λίαρχος χαί άφή:χε νά άτονήση; ή 
?·<αταγή w» ώς πρός τόν Άγιο- 

■p'S'ivijV; ■-·.--· ·..:■..■./■>· .. λ-λ. ■.·■■■■ 

Τήτ σόλληψιν ίδιά τήν έπιστολήν
Συνέχεια είς τήν 4 αελί&α

ΣΝΥ£ΙΩηΑΤ?ΓΗ 
ΤΟϊΡΚΙΚΑΗΙΜΟΤΗΤΕΣ

Σέ νέες σκληρές δοκιμασίες ύ- 
πεβληθησαν καί υποβάλλονται οί 
άδελφοί Κύπριοι. Εξαγριωμένοι 
Τούρκοι, κινούμενοι άπό φανατι
σμόν και ίμισαλλαδοξίαν προέβησαν 
όασει ώργανωμένου σχεδίου είς 
άνατριχιαστικιάς βιαιοπραγίας είς 
βάρος τού Ελληνικού πληθυσμού 
τής Κύπρου. 'Ο φόνος αθώων άν- 
θρώπων, ή καταστροφή καί λεη
λασία Ελληνικών περιουσιών, α
ποτελούν το νέον τουρκικόν οργι
άν αίματος, τό οποίον δυστυχώς, 
συνεχίζεται μέ τήν ανοχήν τών 
δρεταννικών Αρχών.

Οί ΜακρηνοΑιβισιανοί που υπέ- 
•στησαν παρόμοιας διώξεις είς τό 
παρελθόν συμπάσχουν σήμερον μέ 
Τους αδελφούς Κυπρίους. Διά τού
το, «Η Φωνή τής Μάκρης καί τού 
Λιβισιού», διερμηνεύουσα τά αι
σθήματα τών μελών τού Συλλόγου 
«ό Γλαύκος» ώς καί δλων τών πα
τριωτών, ύ|ψώνει φωνήν διαμαρτυ
ρίας καί καταγγέλλει τά έγκλημα 
τα αύτά είς τήν ουνείδησιν όλων 
τών πολιτισμένων ανθρώπων.

Τονίζει τήν οδυνηρόν έντύπω- 
σιν, τήν όποιαν προξενεί ή ανοχή 
ώρισμένων πολιτισμένων Κρατών 

έναντι τών βαρβάρων Τούρκων, αί 
ωμότητες τών οποίων αποτελούν 
στίγμα θιά τόν πολιτισμόν μας.

Τάσσεται δέ εις τό πλευράν τών 
αδελφών Κυπρίων, μετά τών όποι
ων έχει κοινήν ιστορίαν καί εύχε
ται δπως σύντομα άνατείλη καί δι’ 
αυτούς ή ήμερα τής ελευθερίας.

'Ο Σύλλογός μας «θ’ ΓΛΑΥ
ΚΟΣ» — Παράρτημα Αθηνών στήν 
τελευταία συνεδρίασι του Συμβου
λίου του, πήρε τήν άπόφασι μέ 
πρότασι του μέλους του κ. Μιχ. 
Χατζηκωνσταντίνου νά οργανώση 
ειδικό Τμήμα, γιά νά δίδη δωρεάν 
φάρμακα στις πτωχές οικογένειες 
τών πατριωτών μας πού έχουν ά- 
νάγκη. Τά φάρμακα θά χορηγούν
ται κατόπιν ιατρικής συνταγής.

Παρακαλούμεν συνεπώς δλους τους 
πατριώτας μας οσοι μπορούν καί 
θέλουν, νά ένισχύσουν τήν προσπά
θειαν αύτήν τού Συλλόγου μας.

"Οσοι θά δίδουν τόν οβολόν των 
γιά τόν ειδικόν αυτόν σκοπόν θά 
παίρνουν ειδικήν διπλότυπον άπό- 
δειξιν.
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Βρισκόμάστέ στά 1915. fO πρώ
τος-, .παγκόσμιος ·πόλεμός· ήταν έν 
«πλήρεί έξελ’ίξει». "Η Τουρκία είχε 

στόν πόλεμο, σάν σύμμα
χος τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών- 
Γερμανίας καί Αύστρουγγαρίας κα-· 
θώς καί τής Βουλγαρίας. ΟΙ διωγ
μοί γοΰ ‘Ελληνοχριστιανικού στοί-, 
χέίου είχαν άρχίσει σέ περιωρισμέ 
νη βέβαια, κλίμακα άκόμη, άλλά 
με πορείαν καί αντικειμενικόν σκο
πόν πού διεγράφετο αρκετά, -καθα
ρά. ’Απόβλεπαν-στή'ν έξόντωσί μας- 
Παράλληλα όμως/ και οί έλπίδες- 
τής σπελενθερώσεώς μας —·τί ρω- 
μαντίσμοί αλήθεια!— πλημμύρι
ζαν τά στήθη·, μας. :

Ή- Ελλάς δέν. ειχεν άκόμη έ.μ- 
πλακή .στόν πόλεμον. Έδώ, στήν 

ένα άλλ.ο

. μ —- -—·Λ- 
πλακή .στόν πόλεμον.

. Ελλάδα, εκυοφορείτο 
δράμα-: Το δράμα τοό έθνικου δι- 

. χασμου, πού θά έξεδηλώνετο ένα 
χρόνο αργότερα. 'Ημείς, έκεϊ κά
τω, τότε, δέν- είχαμε ιδέαν τού ά- 
τιειλόύμένρυ αύτοΰ- ελληνικού, δρά-. 
ματός, πού. τόσον καταστροφικές, 
συνέπειες είχε γιά όλον τόν Ελλη
νισμόν της Μ- Ασίας, έττ'τά χρόνια 
πιό ύστερα. Τότε/ μέσα στήν μα- 

,καρίαν άγαθότητά μας- καί - στήν 
ελλειψι πληροφοριών, ■ έπιστεύαμεν 

■ άπόλυτα ότι «ό Βενιζέλος και ό 
Κωνσταντίνος ήταν συνεννοημέν-οι 
καί παίζανε τό παιχνίδι-τους -κορο
ϊδεύοντας καί τίς . δυό. ά-ντίμαχόμε-

- νες παρατάξεις»-- ‘Ο Βενιζέλος μέ. 
τούς Άγγλογάλλους ■ καί ό -Κων
σταντίνος μέ τούς Γερμανούς. Έ- 
πιστεύαμεν άκόμη δτι ό Βενιζέλος 
καί ό Κωνσταντίνος ήτοςν οί προ
σωπικότητες οί ■ σταλμένες άπό τήν 
Θείαν Πρόνοιαν γιά τήν «’Ανάστα- 
σι τοΰ Γένους». ’Αλήθεια! ' Πόσον 
εύκολα οί άνθρωποι μετοΰσιωνου-» 
με .τούς πόθους καί τίς έλπί-δες μας 
σέ γεγονότα-

Ή ’Ιταλία ε-ΐχε μπή -στόν πόλε
μο στό. πλευρό τής Άντάντ (Τρι
πλή Συνεννόησ-ΐς = ’Αγγλία, Γαλ
λία, Ρωσσία) · Έπιστεύαμε λοιπόν 
τότε, στήν άπελευθέρωσί μας όχι 
τήν οριστική, άλλά .· τήν- σταοιακή.· 
Δηλαδή θά . μάς -.«κάμνάνε . κατοχή.» 
πρώτα οί ’Αγγλογάλλοι ή ,οί ’Ιτα
λοί, -πού ήταν καί πιό κοντά,- για
τί κρατούσαν τά Δωδεκάννησα καί 
υστέρα άπ1 αυτούς θά', μάς «παίρ
νανε οί -"Ελληνες». . Στό μυαλό μας 
δέν . χωρούσε τότε- δτ( οί. - μεγάλες 
Δυνάμεις, · πού ήταν χριστιανικές, 
όέν ·θά μάς δίνανε· αργότερα έμάς. 
τούς Έλληνας στήν ■ 'Ελλάδα. Μό
νον πολύ άργότερα, ή σκέψι. μας, 
ή σκέψι τόΰ πολλοΰ κόσμου έννοώ, έ 
γίνε ώριμώτερη στά ζητήματα αύ- 
τ.ά καί σύνέλαβέ καθαρά τίς αντι
θέσεις που .υπάρχουν ανάμεσα στά 
κράτη . καί τά . συμφέροντα τους. 
"Οταν μάλιστα ήρθαν στήν Μάκρη 
οι δυρ αποστολές τού Ερυθρού 
Σταυρού, ή ’Ιταλική ,στην άρχή καί 
ή Ελληνική αργότερα καί έγινε ή. 
δολοφονία -τρυ Βουρλιώτή (ατροΰ 
Μάνωλα μέ «Ιταλικόν δάκτυλο»,, ό
πως, λέγαμε, τότε πλέον προσγειω
θήκαμε σέ λογικώτερες σκέψεις καί 
συμπεράσματα γιά τόν ρόλο τών 
συμμάχων Μεγ. Δυνάμεων· Άλλ’ 
άς ξανσγυρίσουμε στήν άφήγησί 
μας.

Στά 19.15 λοιπόν, έγιναν καί 
οί πρώτοι βομβαρδισμοί τών «στρα 
τίωτικών στόχων» στή Μάκρη- Α
νεμπόδιστα τά μικρά άντ-ιτόρπίλλι 
κά τών. συμμάχων; γιατί τό λιμά
νι. τής Μάκρης δέν ήταν ώχυρωμέ- 
νο,- μπαίνανε μέσα καί .ρίχνανε με
ρικές κανονιές στό «ντεπόϊ» κυρί
ως ——τή σκόπια πού εΐχε μπροστά 
δέν τήν .πετυχαίνανε—καί σΤίς, πε- 
τρελαιοατΓθ£;ήκες. Οί λίγοι Τούρ
κοι φαντάροι, απαντούσανε μέ τά 
μάουζερ,- τά «μαρτίνια» τους, όπως 

■ Τά λέγαμε, χωρίς νά ■ κάνουμε διά-- 
κρισι, οί Μακρηνοί -κλειδωνόντου
σαν καί κατέβαιναν στά κάτω δω
μάτια τών σπιτιών τους, γιά .νά 
ττ-ροφυλαχθοϋν. άπό τίς οβίδες, κΓ έ- 
μεΐς στό Λιβίσι άκούγαμέ τίς κανο
νιές, τίς μετρούσαμε μιά - μιά καί 
πιστεύοντας κάθε τόσο, πώς έφτα
σε ή «μεγάλη ώρα» περί μέναμε μέ 
έντονο καρδιοχτύπι την «άπόβασι» 
καί τήν «κατοχή». - Σέ λίγο, βέ
βαια, τό μικρό πολεμικό έφευγε, 
άλλά εμείς δέν άπελπιζόμασταν. 
Γεμάτοι καρτερία καί πίστι περι
μέναμε πού· θά γινόταν ή «κατοχή» 
τήν άλλη φορά· Μιά άπ’. αυτές τις 
φορές, ένα απόγευμα, υστ&ρα άπό 
τόν βομβαρδισμό, έϊδαμε άπό τό

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΟΡΓ Α ΝΟΠΟΙΕΙΟΝ

Α®ΩΜ α ΠΑΝΑΙΉ
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡΙΟΥ 9

Τηλ. 23.456 - ΑΘΗΝΑΙ

Κατασκευάζονται 
καί έπισκευάζονται άπαντα 

τά έγχορδα όργανα.

Λιβίσι καπνούς νά άνυψώνωνται' πέ 
ραάπό’τό βουνό, πού-μάς χώριζε, 
άπό τή Μάκρη και μάλιστα προς 
τό μέρος πού ήταν τό έξωκκλήσ; 
του «"Λη Λιά»··.’(Άγιου Ήλία).

. ‘Η συ-γκίνησίς μας;έφτασε σϊο 
. κάΐακό,ρυφο·. ·

. —«Καίϊτι ή Μάκρη».-'—.'«’Ήβγαν. 
λέ, οί' Άγγλογάλλοι καί ρ·ί. Ιταλέ» 
( = κάνανε, λέει, άττόβασι -οί Άγ- 
γλογάλλοι καί οί Ιταλοί) λέγανε, 
μέ τό χαριτωμένο γλωσσικό ιδίωμά. 
Γόυ.ς ρί' .γυναίκες τοΰ Λιβισιού. . ΚΓ 
αυτές όί φήμες σάν .άσ-τραττή δια
δόθηκαν . μέσα σ’ ένα' ’ λεπτό άπό’ 
ιήν μιά ϊσάμε τήν άλλη άκρη τού ; 
Λι·βισιόυ. .

Οί λίγοι δάσκαλοι πού είχαν ά- 
•πομείνεί, διώξανε γρήγορα - γρήγο' 
ρα τά παιδιά άπ’ τά ό'χρλεΐσ. τους, 
μέ- τήν σΰστασι. νά πάνε στά σκι-' 
<ια τους, κι’- όλοι περιμέναμ& ένα- 

·. γωνίως τήν.-., κατοχή. Έτσι πέρα
σε: ή νύκτα. Τήν άλλη μέρα πρωί - 
πρωΐ ήρθαν οί ειδήσεις. Είχαν βομ- 
βαρδισθή οί.πετρέλαιαποθήκ'ες στά' 
.«Κα-ραγκι-όζια», Οι' αποθήκες .είχαν 
.κοινό φωτιστικό πετρέλαιο προε- 
λεύσέως' ρουμανικής, ■ γιά- τίς άνάγ- 
χες.τοΰ πληθυσμού κί’ όχι γιά πο
λεμικούς σκοπούς.. . ΚΓ έτσυ οί.... 
γενναίοι- σύμμαχοι -μας κατεδί-κα- 
,σαν νά μένουμε τίς ατέλειωτες νύ
χτες τού- πολέμου μέσα στό σκο- 
ιάδι.

Ένα μέρος τού πετρελαίου κάη
κε καί τό άλλο όλο χύθηκε. Γύρω- 
γύρω ήταν βότσαλα, καί αμμουδιά 
καί λίγο πιό πέρα ή υπήνεμη θά 
λασσα. ΚΓ αμέσως — ποιός tq 
πρωτώπε;- πριός έκανε τήν άρχή;— 
ένα ανθρώπινο κύμα γυναίων καί 
παιδιών άπό τό Λιβίσι μέ γκαζο- 

• ντενεκέδες σΊό χέρι, πήρε τό δρό
μο πρός τήν Μάκρη, καί σάν εφθσ- 
σαν έπΐ τόπου άρχισαν μέ μικρά 
τενεκεδένια δοχεία καί.· κουτάλια 
νά μαζεύουν τό πετρέλαιό, σκά

βοντας μέ τά χέρια τους την άμμο 
χιά νά συγκεντρώσουν το πετρέ
λαιο στίς μικρές λοχκΟυβίτσες κα. 
ι/ά τό μαζεύουν ευκολότερα- Τό πα 
νηγύρι αύτό βάστηξε τρεις όλόκλη 
ρες ημέρες. Έτσι, έκα^οντάδες ο!- 

. κογένε.ες έξοικονόμησαν τό τελευ
ταίο τους πετρέλαιο 3—12 οκάδες 
ή. κάΓ-ε μια, πού ’tq χρησιμοποιού
σαν, «σάν. άγιασμο», μόνα' σέ με
γάλη-ανάγκη· Ανάμεσα σ’, αυτούς 
ήταν καί ό γ,ράφων, πού μάζεψε ε
πτά ολόκληρες οκάδες- Πετρέλαιο· 
ξανάβαμε πλέον, μόνον· μετά τρία 
χρόνια καί δυό μήνες υστέρα άπό 
τήν άνακωχή.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ

Οσον κι’ άν ή ά^ρωπίνη μνή
μη έξασθενεΐ με . την πάροδον του 
χροιιου, σσον κΓ άν οΐ σύγχρονες 
εντυπώσεις εγκαθίστανται ζωηρά 
κάι κυριαρχούν άθελα ή θεληματι
κά μέσα μας, δέν είναι ποτέ δυ 
νατον νά Ληο-μονήσωμέν τήν όμορ
φη καί τόσον επιθυμητή ςωή των 
παιδικών μας χρόνων κάι πρό παν
τός- τήν εποχήν εκείνην πού συν
δέεται μέ τήν ζωήν τών σχολικών 
μας ήμερων.

Νά λοιπόν γιατί χΓ· εγώ σήμε
ρα πού είναι ή· εποχή τών- .εξετά
σεων τών- σχολείων αισθάνομαι μιά 
άκατανίκητη διάθεσϊ νά άναφερθώ 
στο -μακρυνο auro παρελθόν και νά 
περιγράφω πώς έγινοντο αί εξε
τάσεις είς τήν πατρίδα μας όπου 
είχαν μιά ιδιαιτέρα μορφή καί 
ένα ξεχωριστό νόημα.

Είναι γνωστή ή ενδόμυχος αγά
πη πού είχαμε όλοι μας προ-ς ϊά- 
γράμματα τήν οποίαν" έσφυρηλάτη- 
σαν αείμνηστοι διδάσκαλοι μέ α
ποτέλεσμα τήν έξύψωσιν του μορ
φωτικού επιπέδου- τών κατοίκων 
τής πατρίβος μας. Σύν τώ χρόνω 
και *τή  γενναιοδωρία τού μεγάλου 
μάς ευεργέτου αειμνήστου X''Νι
κολάου Αουϊζίδόυ, ίδρύθη τό σχο- 
λεΐον .τών Άρρένων εξατάξιον είς 
δ έδίδασκαν οί κατά καιρούς δι
δάσκαλοι. Τό Γίαρ-θεναγωγεϊον- ϊ- 
δρυθέν τό 19'37 υπό τήν διεύθυν
σήν τής κ. Δεσποίνης Παπαθανα
σίου -— Παπαντώνίόυ; έστεγάζετο 
είς άλλο οίκημα, που καί. δΓ άύτο 
άναμψιβόλως θά -ίδρύετο έν καιρώ 
κατάλληλον κτίριον παρά τού γνω
στού μας Εύερ.γέτου:

’Εκείνο τό όποιον μένει βο?θειά 
χαραγμένο στήν μνήμη μου είναι 
ή αγαπητή μορφή τής σεβαστής 
μας οιδασκαλίσσης κ. Δέσποινας 
Παπαντώνίόυ κΓ. ό πόθος της νά 
μάς μεταδώση τάς γνώσεις πού ·έ- 
διδάχθη είς τό Άρσάκείον Αθη
νών, άξιωθεΐσα ώς γνωστόν τού ε
πιζήλου βαθμού «άριστα», μεταξύ 
τόσων άλλων συμμαθητριών της.

Μέ τήν § ι καί αν λοιπόν αυτήν 
υπερηφάνειαν άνέλαβε με άπρο-·

ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

‘Έχετε άκούσει ή έχετε πάει 
ποτέ ώς τό Ν. Λιβίσιον, ένα μι
κρό χωρίουδάκι πού κατοικείται 
μόνο άτό λίγους πατριώτες μας; 
Βρίσκεται κοντά στον Ωρωπό καί 
γιά όλους ήταν μιά πραγματική 
χαρα ή πρύ-τη σύτή γνωριμία μας 
μαζί του στην εκδρομή 
με- τόν περασμένο μήνα.

0‘ί πληροφορίες μας. 
πάμε ' στόν Ωρωπό .απ’ 
κοντά τό, Ν. Λιβίσιον.

πού κάνα·

ναήταν 
όπου ήταν
Έτσι αρ

χίσαμε τήν μακρυνή αυτή έκδρομή 
μέ κέφι καί φθάσαμε στόν Ωρωπό 
ύστερα άπό μιά χαρούμενη δια
δρομή μ εναλλασσόμενα γραφικά 
νοπεΐα. Κάμποι μέ χρυσοπράσινα 
χωράφια, μικροί κουρεμένοι λοφί
σκοι μέ μιά φούντα πεύκα στήν κο-' 
ρυφή, ρεμματιές μέ καλαμ»ές> μπο- 

μαγγανοπήγσδα. Πού 
μιά

στ.ανια με
και π<?.ΰ κανένα άμπελάκι, 
γερμένη έληά, πιό κάτω ένα πεύ
κο ότι ακριβώς -συνθέτει τήν εικό
να τοΰ Αττικού τόπε ίου που ό
ποιος, τό- γνώρισε κάι τό χάρηκε 
τό νοσταλγεί α’ όλη. του τη ζώή. 
Απέναντι ή θάλασσα απλωνόταν 
άρυτίδωτη ώς τίς κατάφυτες ακτές 
τής Εύβοιάς πού ’ λες καί μ’ ένα 
πήδημα θά τίς. έφτανες.

Στόν. ’Ωρωπό οί- εκδρομείς χωρί- 
σθηκαν. σέ σύντροφ ός άλλοι γιά ν’ 
απολαύσουν ένα μπάνιο, στά γα
λανά νερά του, άλλοι νά πάνε ώς 
τή Μονή Σγουρών ή ώς τήν Έρέ- 
τρεια. μέ τό φέρρυ - μπόουτ κΓ οί 
πιό πρακτικοί νά ξεκούρασθούν στά 
παραλιακά του κέντρα καί νά γευ-

Οί έκδρομεΐς άνάμεσα σπς πατριώιισες τοΰ Ν. Λιβισίοο

ΑΙΤ® Τ IS KSS ΛΜ Σ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

□•μέτρητον ενθουσιασμόν τό δύσκο
λου καί επίπονον έργον της.

Μέ τόσην αγάπην, μεθοδικότατα 
καί ζήλον δέν μάς έδίδασκεί .Ά-- 
κούράστη δίδοντας πάντοτε ευχά
ριστου τόνον είς τό διδασκόμενου 
μάθημά διά νά συγκρατή τήν προ
σοχήν μας είχε αναλάβει τά πάν
τα. Μαθήματα κύρια καί μή, α
κόμη καί άύτήν τήν ωδικήν καί τήν 
χειροτεχνίαν.

Κάιθε χρόνο στό τέλος, τού σχο
λικού έτους καίτοι υφιστάμεθα τάς 
γνωστάς γραπτός εξετάσεις έπρεπε 
καί- έκ τοΰ 'Κανονισμού νά ύποστώ- 
μεν κρί τάς προφορικός. Άλλά 
αύτό ήταν γιά τους μαδητάς καί 
τάς .μαθήτριας ώς -καί διά τό δι-' 
δακτικόν προσωπικόν άκόμη ■ μ*0Ω  
μεγάλη δοκιμασία. Διότι έγίνοντο1 
ενώπιον Εφόρων, ευεργετών καί 
γονέων. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ό, 
καθείς πόσος φόβος μας. κατελάμ- 
βανε όλους δεδομένου ότι δέν είναι 
ανεπτυγμένου είς τήν ηλικίαν αυτήν: 
τό θάρρος καί .ή οίδιαφορια πρός 
τά άπειρα βλέμματα τών παρευρί- 
σκο μενών.

Αί έξετάσεις αύταί έγίνοντο είς 
τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Άρρενα- 
γωγείου. κατά τά τέλη Μαΐου καί 
προηγούντο πάντοτε τών άρρένων.. 
Είς τό. ανώτατου σημεϊον τής άνοι-

Ζητοϋμέ άπό τούς πατριώτας νά ιιάς γράφουν δτι -ιΤυ- 
μσϋνται γιά τήν {Πατρίδα. θέλουμε νά περισώσουμε, ταξι
νομήσουμε, καί διαφυλάξουμε ατι υπάρχει.

Γράψτε μας δτι ξέρετε γιά: .
Τά ήθη και έθιμα τής ΪΙάτρίδος.
’Ιστορικά γεγονότα.
Ανέκδοτα.
Παροιμίες καί παραμύθια.
Τραγούδια, μσιρολόγια, μαντινάδες κι’ ατι άλλο θυμάσθε.
’Άς μήν σας έμποδίση ή Ιδέα δτι δέν έχετε τή συνήθεια 

νά γράφετε. Ή Εφημερίδα θα φραντίσυ νά τά διορθώση καί 
νά τά δημοσιεύση.

ζτο νεθν firaazio®

άπό μακρυά μέσα στις έληές.Τό Η. ΛιΒίσιον δ πως φαίνεται

φθόυν τά φρέσκα ψάρια καί 
θαλασσινά τους, Έτσι πέρασαν οί 
ώρες γ^ά τόν καθένα.
, · Μά ό κύριος σκοπός τής εκδρο
μής ήταν, νά πάμε στό Ν. Λιβί- 
σιόν κι’ ανυπόμονα περιμέναμε ό
λοι τή στιγμή πού θά ξεκινούσαμε

Κανείς μας δέν είχε ξαναπάει 
κΓ οί πληροφορίες μας δέν ήταν 
σωστές. ’Έτσι, φθάσαμε. ώς ένα ση
μείο όπου τ’ αυτοκίνητα δέν μπο
ρούσαν νά προχωρήσουν περισσό^ 
τερο. Βλέπαμε τό Ν. Λιβίσιο.ν α
πέναντι χωμένο σ’ ένα δάσος άπό 
έληές στήν πλαγιά Τού βουνού. Ή 
κάτασπρη έκκλησίτσα ·κάι τά σπι
τάκια του σάν λευκά, περιστέρ α 

έκέΐ μάς φαίνονταν 
Γτίάναμε ά·/ απλώναμε 

κατε- 
άνε- 

του σ 
κουρνιασμένα 
πως θά τά ι 
τό: χέρι. Αλλα επρέπε να 
βούμε μιά ρεμματιά, καί ν

κτής αύτής.. αιθούσης εις τό - όποιον 
εύρίσκοντο άνηρτημέναι πάντα αί 

τών ευεργετών έτσπο&ετεΐ- 
μεγάλη τράπεζα γύρω τής 
έκάθηντο οί Έφοροι τής 
καί εις έξέχουσαν θέσιν 
αύτών ό αείμνηστος X ’

είκόνες 
το μια 
οπό ί ας 
Σχολής 
μεταξύ 
Νικόλαος Λουϊζίδης μετά. τής συ-: 
ζύγου του. Παράπλεύρως ό έξε.τά.ζω-ν 
διδάσκαλος ή διδασκό:λισσα.

Ενώπιον τών Εφόρων ετίθετο ή1 
διδαχθεΐσα ίίλη. καί έκαστος έξ αυ
τών εΐχε τό δικαίωμα νά άπευ.θύνη 
οίονδήποτε ερώτημα ήθελεν πρός· 
τόν έξεταζόμενον μαθητήν, .ή μα
θήτριαν, καθ’ ήν ώραν ό οικείος δι
δάσκαλος έξήταζε τούς μαθητάς 
κατά τά κεκανονισμένα. Έξητάζον- 
το όλα ανεξαιρέτως τά διδαχθέντα 
μαθήματα προηγουμένων πάντα τών 
Θρησκευτικών.

Άφου έξητάζοντο ουτω δλα τά 
μαθήματα ήγείροντο όλοι τών θέ
σεων των καί ή εξεταζόμενη τάξις 
ετραγουδουσε κάποιο σχολικό τρα
γούδι δίδουσά πλέον καί ευχάρι
στου τόνον στήν σχολικήν αύτήν 
εορτήν μετά τό πέρας τής όποιας 
οί γονείς συνέχαιραν θερμώς τούς 
άόκνως έργασθέντας καί μοχθή- 
σαντας διδασκάλους. Τούς λειτουρ
γούς αυτούς οί οποίοι μουοτδικόν 
σκοπόν είχαν νά .έξασφαλίσουν είς 
ήμάς κατά κάποιον βαθμόν τό «ευ 
ζήν».

■ Χ.Ρ. χ·'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Βούμε τό μισό βουνό γιά νά τό 
φδάσουμε. Οπως μάθαμε αργότε
ρα υπήρχε δρόμος, άπ άλλου νά 
πάμε- μέ τ’ αυτοκίνητο ώς το χω
ριό. Άλλά έτσι έγινε ΐσως καλλί
τερα γιατί κάναμε εναν θαυμάσιο 
-περίπατο που όά μάς μεινη αξέ
χαστος..

Ο ί περισσότεροι αποφασίζουν 
τήν εξόρμηση. Λίγοι μένουν στό 
.καφενείο ένός μικρού γειτονικού 
χωριού ρσοί δέν αισθάνονται τις 
δυνάμεις τους ικανές γιά ένα τέ
τοιο τόλμημα. Οί υπόλοιποι ξεκι
νούμε μέ κέφι και κατεβαίνουμε' 
στή ρε μ ματιά άπό ένα στενό κα
κοτράχαλο μονοπάτι, όλότελα ακα
τάλληλο γιά διάβαση όποισυόήπο- 
τε μεταφορικού μέσου.. Μά ό φυ
σιολάτρης πού άποφασίση νά τό 
διαβή δέν έχει καιρό νά τό σκεφθή 
αύτό. Δέν βλέπει, τις κακοτοπιές 
πού περνά γιατί τά μάτια του δέν 
χορταίνουν νά -θαυμάζουν τήν όμορ- 
Φ ά πού τόν τριγυρίζει;. \Η.βλάστη
ση είναι πλούσια κι’ Οργιαστική.. 
Σκινα καταπράσινα πού στάξουν 
νερό, πεύκα πλυμμέν® ά.τ τή δρο
σιά, κουμαριές και μυρτιές ανθι
σμένες, λογής - λογής αγριολού
λουδα πλαισιώνουν τό μονοπάτι- 
στό όποιον προχωρούμε ένας ένας.

Ή κατάβαση ήταν εύκολη κι’ α
φού διο.βουμε μιά γραφική ξυλέ- 
ν.α γέφυρα παίρνουμε τον ανήφο
ρο τού δουνο πού στήν πλαγιά 
του είναι τό χωριό.

Τώρα η σκηνογραφία αλλάζει. 
Χωραψιοο χρυσοκίτρινα, ασημένιες 
έληές, όασακιά άπο πεύκα γεμάτα 
ΰ <ινρ, μυρτιές κι’ ανάμεσα τους 
σε κτυπητές μώδ πινελιές, το 
φουντωτό ανθισμένο θυμάρι.

—«Ματοάκια’.», άκούοόηκε μ·.ά 
φωνή κ*·  όλοι αρχίσαμε νά κόβουμε 
τά χρυσοκίτρινα αμάραντα λου
λουδάκια γνωστά- άπ’ τήν. πατρίδα 
πού σάν έπιτη-δες νά βρέθηκαν συμ
βολικά μπροστά μάς πηγαίνοντας 
νά επισκεφθουμε ένα κομμάτι της 
οπή νέα γή.

Ή- υποδοχή στό χωριό ήταν έγ- 
κάρβια καί θερμή. Μάς περίμεναν 
ανυπόμονα άτ’ τό πρωί και γνώ
ριμα πρόσωπα μάς περιτριγύρισαν' 
συγκινημένα.

Τό χωρίουδάκι είναι μικρό μέ 
λίγα σπιτάκια πού αστράφτουν 
άπ’ τήν πάστρα. Ή εκκλησία τής 
Ζωσδόχου Πηγής είναι πολύ πα- 
ληά. Άπό κάτω έχει μιά περίφημη 
πηγή κι’ άγίασμα. ’Ηταν αργά 
καί δέν . μπορέσαμε δυστυχώς νά 
διακρίνουμε τίς παληές· τοιχογρα: 
ψίες της πού διακρίναμε άμυδρά.

Στό καφενείο πού καθίσαμε, μα- 
ζεύθηχαν. όλοι οί κάτοικοι κι’ ακού
σαμε τή διάλεκτο τού τόπου -μας, 
είδαμε ενα κομμάτι ζωής που θύ- 
,μισε τά παληά. Οί εκδηλώσεις κι' 
άπό τίς δυό μεριές ήταν θερμές, οί 
συστάσεις κι’ άλληλογνωριμίές συν 
κινητικές. Παληές αναμνήσεις ξε- 
,πρόβαλαν μπροστά μας. υορφές 
πού χάθηκαν, ονόματα πού δέν ύ- 
πάρχο’ύν πιά. Οί ερωτήσεις έπε
φταν βροχή άπό όλους.
Γιά λίγες στιγμές ξανάζησαν τά 
περασμένα κΓ οί ζωντανοί δετμρΓ 
γίνηκαν πιό στενοί...

Μόνο είκοσι οικογένειες πα
τριωτών μένουν οπό χωριό αύτό. 
Σ’ άλλη στήλη γράφουμε γιά τί; 
άνάγκ,ες- τους μέ τίς οποίες θ' ά- 
σχοληθή ή έφη μερίδα κι·’ ό Σύλλο- 
γος, έτσι πού ή επίσκεψή μας ν’ 
άπρβή καί πρακτικά ωφέλιμη γι’ 
αυτούς. .

Προς τό παρόν τούς, αποχαιρε
τούμε. μέ ουγκίνηση μέ τήν υπό
σχεση. .νά τους δούμε περισσότερο 
μιά άλλη φορά.

Ρ.. ΒΙΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΒΥΡΩΝΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10

Τηλ. 522.493-527.207-ΑΘΗΝΑΙ'

[~ ΚΡΙΝΩΝίΚΑ η
Δ Ω Ρ Ε A ί

'Η κ. Καλλιόπη Μουσαίου·Μπου- 
γιούκου μάς άπέσΐίΐλεν δραχμάς 
ττεντακοσίας (500) άχτι μνημοσύ
νου. είς μνημην τού συζύγου της 
ΐατρου Βασιλείου Μπουγιούκου, έπΐ 
τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό ιού 
θανάτου του.

— Ο κ. Σταύρος Πανηγύρης 
προσέφερεν i χρυσήν λίραν Άγγλί 
ας υπέρ τού Συλλόγου κατά τό Πα 
σχαλινο Γλέντι τού Συλλόγου είς 
τόν Πειραιά.

Ό κ. Άντώνης Τζιζής προσέφτ- 
ρεν εις μνήμην τής Μητέρας του 
ΛΟΥΚΙΑΣ δραχμάς πεντακυσίας, 
5Γ αγοράν φάρμακων υπέρ τών ά 
πόρων οικογενειών τών πατριωτών 
μας πού έχουν ανάγκην.
ΠΕΝΘΗ

Τήν 22αν Mexico άηέθα-vr καί 
έκηδεύθη είς Κέρκυραν ή· συμπολ;- 
τις μας Αουκία Γ. Τζιζή. Τά τέ- 
ι.να της Αντώνιον Γ. Τζιζήν, Μα
ρίαν -Β. Πάνου, Νικόλαον Γ, Τζι
ζήν, Χρυσούλαν Γ. Βράτσου, Δέ
σποιναν 1. Ντέτσικα, Στεφανίου 
Αντωνίου Τζιζή, Βασίλειον Πά
νου, Γεώργιον Βράτσον καί Ίωάν 
νην Ντέτσίκαν. συλλυπούμεθα θερ
μώς.

—Τήν:2αυ Μαΐου άπέθανε καί 
έκηδεύθη είς Ν.. Ηράκλειον ή συμ- 
πολΐτίς μας Ειρήνη Χατζή-άββα - 
Γαβάθα.’ Τά τέκνα της Πέτρον Γα
βάθαν,- Δέσποιναν Καμάρα, Μα
ρίαν Σασκά, Βασίλειον Γαβάθαν, 
Απόστολον Καμάραν καί - Σιμόν 
Σασκαν θερμώς συλλυπούμεθα.

—Τήν- 21ην Μαΐου άπέθανε καί 
έκηδεύθη ένταύδα ό συμπολίτης μας 
Γώγος Σταματιάδης. Τήν σύζυγόν 
του καί την αδελφήν του Αύραν Ύ- 
ψηλάντου συλλυπούμεθα θερμώς.

ΑΟΥΚΙΑ Γ. ΤΖΙΖΗ
Μιά άκόμη μορφή άπό τίς παληές 

συμποπριώτισσες χάσαμε άώτέζ τίς 
μέρες. Τήν Αουκία Γεωργίου Τζι
ζή, ή οποία άπέθανε καί έκηδεύθη 
στήν Κέρκυρα στις 22 Μαΐου 1958.

'Ή . Αουκία Γ. Τζιζή υπήρξε μι 
άπό τίς πιό άξιες καί φωτισμένες 
συμπατριώτΐσσές μας τής γενεάς 
εκείνης που δοκιμάσθηκε περισσό
τερο άπό τίς άλλες. Κόρη τής οι
κογένειας Μανέ - Γιαγκιλίτση γεν
νήθηκε στή-Μάκρη καί υέα πανδρεύ- 
θηκε τόν Γεώργιον Τζιζήν.

Στά δύσκολα τελευταίο: χρόνια 
πού περάσαμε στήν πατρίδα μεγά
λες συμφορές έπληξαν κΓ έκείνην 
καί πλήρωσε βαρεία τό φόρο άιμα- 
τος σ' αύτήν. Τό κ.αλόκάϊρΐ του 
1921 οί Τούρκοι κατακρεούργησαν 
τά δυό αδέλφια της ιΜανώλην καί 
Αγγελήν. "Ωσπου νά συνέλθη δέ 

άπό τόν πόνο καί τήν συμφορά αυ
τήν χάνει τόν άνδρα της στήν εξο
ρία τόν Μάϊον τοΰ 1922.’

Χήρα, πικραμμένη καί πονεμένη 
καταφεύγει μέ τά παιδιά της στην 
Ελλάδα μαζί μέ όλους τους άλλους 
πρόσφυγες.

Έδώ άρχισε ό σκληρός αγώνας 
γιά τήν έπιβίωοϊ. ό αγώνας γιά ν’ 
άναστηθή ή οικογένεια άπό τήν-κα
ταστροφή. Ή Αουκία Τζιζή στάθη
κε καλός καραβοκύρης στήν φουρτού 
να. Μέ-καπετάνιο τόν μεγάλο, της 
γυιό, Άντώνη, έβγαλε το οικογενει
ακό καράβι μέσα άπό. τήν καται
γίδα καί τ’ ώδήγησε σέ λιμάνια 
πλούσια. κΓ άσφαλεσμένα.

Ο'ί καρποί τών μόχθων τόσων -.ε
τών καρποφόρησαν -καί τά βάσανα 
•κΓ οί λύπες τών περασμένων χρό
νων έγιναν χαρά κΓ ευτυχία. . Η 
Λουκία.-Τζιζή ευτύχησε νά δή στά 
τελευταία χρόνιο; τής ζωής της τά 
παιδιά της όλα μορφωμένα και κα
λά άποκατεστημένα. Ευτύχησε νά 
τά δή νά κατέχουν μιά ζηλευτή θέ~ 
σι στήν κοινωνία και νά τιμούν ε
κείνην ή οποία τόσο μόχθησε γι’ 
αύτά. Έύτύχήσε νά δή έγγόνια καί 
δισέγγονον, και νά πείθάνη μέσα 
στήν αγκαλιά τους.

’Άν οί άνθρωποι κρίνονται άπό 
τούς απογόνους πού άφ'ίνούν ή 
Λουκία Τζιζή ήταν μιά άπό τίς λί
γες άξιες καί θαρραλέες, μητέρες 
καί γιά όσους τήν γνώρισαν ή μνή
μη τής θά μείνη αξέχαστη.

Στην θύμησή της άς πέσουν καί 
τά λίγα αύτά λόγια σάν ταπεινά 
λουλουδάκια πάνω στόν νΐοσκαμμέτ 
νο. τάφο της. Ρ. Β.

ΑίΌΡΟΩΧϋ
Είς τό προηγούμενου φύλλου μας 

(σε/λίς 4, στήλη 1; παράγρ- 2 έν 
ι έλε ι) ελαβε χώραν παράλε,ιψις τρι 
ών λέξεων, άλλοιουσα ούοιωδώς τό 
σερίΕχόμενον τής σχετικής περικο 
ττής, δηλαδή, εκεί δπου γράφεται 
οτι είς τάς άοκνους προσπάθειας. 
γού τσμίου του Συλλόγου -μας κ. 
Σάββα Τζιλάβη οφείλεται, σύν τοΐς 
άλλοίς, ή· εξαιρετική ■ επιτυχία τοΰ 
Συλλόγου μας, πρέπει νά διορΒω- 
θή εις τό ορθόν: «Είς τάς άο
κνους προσπαθείάς του οποίου ό-- 
φείλεται, σύν τοΐς άλλοις, ή εξαι
ρετική επιτυχία τοΰ Λαχείου τού 
χορού, τού- Συλλόγου μας».
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ΈοωτερικοΟ : 
Έτησία 
Έζάμηνο.ς

Εξωτερικοί : 
Έτησία 
Έξάμηνος 
£M8HMAV», ΕΠίΤΑΓΛΙ, ΕΠΙΠΟΛίί : 

ΕΙΡ. Δ. ΒΕΛΪΣΣΑΡΙΟΥ 
’Ακαδημίας 76 Άθήναι

Διευθύνσεις συμφώνως τζί Γίόμω: 
'Υπεύθυνος :

ΕΙΡΗΝΗ Α. ΚΜΗΓίΙΗΙΟΙ ΘΕίΙΠΑΡΙΟΪ 
Τήνου 44 !Α8ήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου :
Έμ. Μακρής - Μακρύ,ιάννη 53

■ Δρχ. 60
. j 35

Τά Ανυπόγραφα άρθρα 
δέν ίκφράζουν ύποχρεωτι ■ 
κά καί τάς άπόψΕίς τής 
έφημέρίδος. Τήν εϋθύνην 
διά τήν Ακρίβειαν τί 
φυμένων φέρουν 
οί συγγραφείς, των,

Επίσης α!. δημοσιευό? 
μεναι βιογραφίαι δέν 
καταχωρσΟνται κατά σει 
ράν άρχαιότητός ή άξίας 
τ&ν προσώπάλν πού άψο 

ΙρυΟν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα
κτικές άνεφάρμοοτός καί 
ηθικώς άδικος.

H at>£2.K‘M TOY AlBIXtOY ΚΑ) THE ΜΑΚΡΗΧ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΛΜΠΟΥΛ
f AM ΙΑΣΪΔ! ITU IQPil τον ®ΟΡΡ<Λ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
■ Ή γνωριμία’ ρ.ας μέ τήν πρω

τεύουσα τής Σουηδίας μάς μαγεύει. 
Θαυμαστή τοποθεσία, τό έργο τής 
φυσέως, χαί χαλή δημοτική διοί- 
χησι, τό- έργο τό5ν ανθρώπων, εί
ναι 'τά δυο· στολίδια τής Στοκχόλ
μης. Ή χτιριαχή πολεαδαμιαή αρ
χοντιά της συναγωνίζεται μέ τήν
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ΣΚΙΤΣΛ ΑΠ’ ΤΗΝ IUAHA ZQH .
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Εντυπώσεις τής ΧΩΤΗΡΙΑΧ ΑΑΙΜΠΕΡΤΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Άπορρώγες βράχοι, . βάράθρα,; 
κρημνοί, και χαράαρ’αι σκίαζομεναπ 
ύπσ. γιγαντίαίων υένδρων, ών οί 
κλώνοι συμπλεκόμενοι έφαίνοντα 
,άσπαζόμενοι άλλήλους καί γεν- 
νώντες τόν ψίθυρον του έαρος δστις 
έσειε τό φύλλωμα αύτών καί ήμπό· 
διζον του κλίνοντος. πρός τήν δύ - 
ο·ν τού ήλιου τάς άκτ’ινοις νά δίεισ- 
δύσωσΐν. εις τά βάθη τής ·άβύσο:ου 
•τής οποίας ή ή,.’ 
τόν καλπασμόν -τών ίππων 
πτόντων λίθων.. Τρομαχτική 
άποψις καί ρίγος μέ κατελάμβανεν

•ς τό χείλος τού κρημνού έφε- 
ύπό τού ή μ. ι όνου, όστ>ς άνήρ 

ήαύχως · τήν ατραπόν, καί άν 
μικρόν πρό αυτού συ.νήντα τι πρό 
σιάψμα, ή λίθον έξέχοντα, έατρε- 
φεν δτε πρός δεξιά, ότε πρός αρι
στερά πλησιάζων πρός τήν . άκραν 
ή· τάνάποΛιν καί ιτρϋσέχων,,. ΐνρ· 
μή πρόσκρουση κα· ρίψη τον ανα
βάτην. Καί όσον έθαύμαζ-ον τήν 
νοημοσύνην του τόσον έξανιστά- 
μην κατά τού σδηγρΰ μου, άστις έ- 
ψαί.νετο προσεχών μάλλον πρός το 
έτερον ζώον τό φέρον τας άποσκευ: 
άς μου. Αύτό έδιδεν αφορμήν γε
λώτων πρός τούς περί εμέ καί μά
λιστα οσάκις ό οδηγός έπλησίαζε 
ψάλλων θρησκευτικόν ύμνον ή τό 
Γίάτερ· ήμών*.  .Ψάλλε έλεγαν άν 
ούχί τον έπικήδειόν μου, τούλάχι 
στον "να αΐοίω.ς άφιχθώ εις τόν· 
Κάμπον!

Προχωρούμε*/  βραδέως επί ώραν 
διά μέσου σκιών τού δάσους. ‘Ο 
άήρ καθίστατο δροσερότερος, ή 
άτμόσφσ.ιρα διαυγέστερα, καί ή

ήχώ έπανέλάμβαν·. 
καί ΊΤΐ-

ρύμην

ιχϋρσ άφηνεν ψυθιρίσμούς 
ηρεμίαν ητις έκνριάρχει
όρέων.

Α· τελευταίαι. ακτίνες του ήλιου 
έφώτιζον «τι τάς κορυφάς, ότε ά- 
φίχθημεν εις τό τέρμα τής ανόδου 
ένθα έσχηματίζετο ό κόμβος τών 
βιακλαδώρΐων τών όροο'ειρων. Ενϊ· 
-χομεν δ-ανύσε» ·τε> ήμισυ τής οδού 

Ίάκρης είς Άιβίσιον. Ο·φεί· 
τώρα ν’’· ακολουθήσω μεν τήν 
τά κάτω κλίσιν καί διεύθυν- 

6ά-

λομεν 
πρός 
σ»ν ίνά κατέλβωμ.εν είς 
Θεΐαν κοιλάδα, τόν Κά

"Οτε άφίχθην εχς τήν

του κόσμουΛημαρχεΐον τής Στοκχόλμης £να άπό τά

Συνέχεια άπό τήν 1 σελίδα 
μισμένα νερά τού βοσπόρου πλα
νιέται ένα αραχνοΰφαντο πέπλο μα
γείας, σάν ένας αδιόρατος φερε
τζές πού μισοκρύβεί τίς ομορφιές 
γιά νά διεγείρει τις αισθήσεις τών 
ανθρώπων. Πάνω άπ’ τά νερά τού 
Βοσπόρου γλύστροΰν. καινούργια, 
μοντέρνα καί κομψά φέρυ μπόουτς, 
που μεταφέρουν από τίς . δύο οχθές 
ανθρώπους και τροχοφόρα. Μεγά
λα, άνετα καί πολλά, έξαο-φαλίζουν 
μιά τακτική παραδειγματική συγ
κοινωνία. Μοντέρνα,' κομψά καί κά
τασπρα βαποράκια, σάν μεγάλες 
θαλαμηγοί, μεταφέρουν τους Πολί
τες στά νησιά και τά πιό μακρυνά 
άκρογυάλια. ‘Ο νους σου πάει στά 
δικά μας σ,απιοκάραβα τής άκτο-

σμένο κάπου διακόσια χρόνια παληό 
θέατρό τους. Χαρακτηριστικό εί
ναι πώς σάν ξανανοίχτηκε, δέν έ- 
7,είπαν.άπό μέσα ούτε «να κουστούμι

■ου να α?: 
?ογραφικο·

ουτ.
καραστασει

χ'το ?:ε pre άλλον.
Κ”«| φθάνεις -3-.ο θάνκάσ’.ο . 

^.ϊφχείο της πώ τήν αίθοΰ}ϋ τ 
των χρη-οψΛ-ΰιοΰν ',”.ά ϊεξιώ' 
άίιακρίτως, Βαϊίλική οΐκογίν 
Κ'>8ε^η·3ί, Δήμος η ιρίωτες 
ζάτώ ά·^) τό ' χαμ^αναρώ τοέ 
ποίου, ξαπλων.ένος σέ βοίρύ γο 
./ώ υ.-νο,· φρουρσυμονος άτό γλυπ
τούς ’λέοντες, ζοιμάται &. χατάχρσ- 
σος άνίρίάς τού Μπίργερ — Γίάρλ.

γταΰ/Λί, ετα 
73 ε ζωντανό 
σε to.

'Η γνωριμία μ-χς μέ τήν υπόλοι
πη. Σουηδία., γίνεται κατά τη δια
δρομή μας μ.έ τραίνο ήλεζτριζο 
θαγζον - λι'.πρδς τό Νάρ·δ.ιχ.

Τό τραίνο άχολο^Οώντας’μιά α
πό·' τις πιό συναρπαστιχές διαδρο
μές, μέ άβότσοος-πού σου -χόθεται 
ή αναπνοή, τούντρες γεμάτες χορ
τάρι γιά ταράνδους κα; τούνελ μέ
σα σέ πάγους, μάς οδηγεί στό φι- 
όσδ" τού Νάάδιχ.

ΒΕΡ Οά πάραυμε το 5?ά6ι> το 6α-'ι ■ X r, \ - ·■ Ρ / ff?»χορι ΤΛΏ Θα μας φι/Λξεντρη- εξτ,

~ «Ο"‘KsUHA2 ΧΑΚίϊΝ»,. 
— είναι ένα γεροδεμένο σκάφος-—· 
δχι πολύ μεγάλο γιατί πρέπει νά 
ελίσσεται εύκολα στά λιμανάκια 
κα: τά φιόρδς. (2.500 τόννων πε-

;υ“θυ της -ίτΰκχολμης. 
Kat γυρνάς ατέλειωτους

•0VT

Ελεπεις παζ,ηες. γει- 
άτες χρώυ,α καί ■περ- 
το ΣΚΑλϊΚΝ, μενά- 
■άνω σέ λόφο, φυτεμένο 
πού νά δείχνη τή Σου- 

;ί·δα. -Εκεί έχουν μετα-

,ώ® ν.αι -κουλίά. ζάληα ξύλινοι στϊι- 
Ίά. μαγαζιά, έχχλησίες, .rA&ySQs

τεία ξαν«φτιαγμένη μετά τίς χα- 
ταστίΟφές τού πολέμου, με τερά
στιε ς έγζα τα στάσεις γιά τή μετα
φορά του σιδηρομετάλλεόυ,ατος. δεν 
μάς σΊγ,ζινεΐ ιδιαίτερα. Μένουμε 
σ’ ίνσ. ξενοδοχείο πού α
πορεί χάνεις πως -γίνεται νά γε
μίζει χόσμο έζεί ψηλά, γνωρίζομε 
οπό ελαφρά 'βροχή τήν πΰλι, ζαι 

δονούμε τό τοπί
ο·, αρχίζοντας τό

φιόρ·δ τού .Νάρ.διχ, ενα άπό τά ω
ραιότερα'τής Νορβηγίας, φθάνου
με στά νησιά ΛΟΦΟΤ^Ν. Άπό 
τήν πίωτευουσά τους τό . Σ-ΒΟΛ-

την άλλη μέρα

ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

συρας, διότι οττευσαντες αΛλο-ι εί- 
χον ειδοποιήσει αυτήν, μόλις ήδυ- 
νή&ην ν’ άνέλθω τήν κλίμακα «αί 
έρρίφθην εκ! τού σοφά. ‘Έλαβον ο
λίγη ν τροφήν καί άιτεσύρθην ϊνα 
κατακλιθώ αμέσως ττεττεισμένη δ· 
τ» έττί ττολλάς ημέρας θά έκειτδ 
μην κλινήρης έκ τής κοττώοεωςί

Αλλά τήν. εττομένην Ίτρωΐαν 
δέσμα? χρυσών ακτινών είσδύ- ; 
σασαι έχ τών ύάλων τού ττρός άνα- 
τολάς τίαραθύρου τού δωματίου 
μου έττλήρωσαν αυτό φωτός, Άνε- 
τινάχθην έκ τής κλίνης μου καί 

I ήνοιξα διά μκχς τά εξη παράθυρα' 
τού δωματίου μου ΐν’ άναπνεύσω, 
ϊνα εύφρανθώ καί άτΌλαόσω τήν 
δρόσον τής .ττρωΐας, ροφώσα σταγό 
να ττρός. σταγόνα τήν ήδύτητα αύ·

νόμην την αύραν νά μέ θωπεύη, τήν 
ευεξίαν νά καταλαμβάνη τό σών.ο: 
μου. Έμέθουν έι<· του άρώματος 
τών πεύκων, έκ τ&ύ άπλετου φωτός. 

| εκ τής αιθρίας του ουρανού καί 
| τής διαύγειας’ τής ατμόσφαιρας

«ιγτλμ/όι·
Αύτή τήν εποχή συνήθιζαν ο; ! 

γονείς μάς στήν πατρίδα» νά μετά-1 
κομίζουν άπ’ τή Μάκρη στό Λ^βί- ■ 
σι γιά νά περάσουν τό ’καλοκαίρι 
οτά κτήματά τού Αιβίά'.ανοΰ 
κάμπου. Οί μετακομίσεις άρχιζαν 
τόν Μό;ίο καί συμπληρώνονταν ώς 

,τόν >1ούν«ο, ανάλογα μέ "ίς ασχο
λίες κάθε οίκογενείας.

Θυμάμαι άμυδρά τίς μετςχκομί- 
’ σείς αυτές- Γίνονταν μέ ζώα; άλλά 
οί 1 περισσότεροι πήγαιναν πεζή καί 
πολλοί ήταν φορτωμένοι- Ξεκινού
σαν ή τήν αύγή γιά νά πάνε 
ιτρίν τούς πιάση ή ζέστη ή ιο α
πόγευμα γιά νά φθάσουν κατάκο
ποι Αργά τό 6ράδυ;

"Οποια ώρα όμως 
ναν, οί δουλειές που π&ρίμεναν 
νοικοκυρές έκεϊ ήταν 
κά, δέν υπήρχε καιρός νά μάγειρε1 
ψουν καί εΐχαν μαζί τους έτοιμα 
φαγητά γιά τήν πρώτη μέρα-

Σήμερα θά σάς γράψω γιά ένα 
άπό τά πιό πρόχειρα φαγηΎά που 
συνήθιζαν νά τρώνε τίς- μέρες τής 
πολλής δουλειάς. “Εβραζαν αύγά 
οφίκτά δπως κάνομε καί τώρα στίς 
εκδρομές μ<*ς»  άλλα τά σέρβιραν 
διαφορετικά- Τά έκοβαν σέ ψιλά 
κομματάκια καί τ’ ανακάτευαν μέ 
αρκετό τριμμένο τυρί μέσα σέ μιά

βάοειά σαλατιέρα ή σουπιέρο;:’ 
αυτό τό .μίγμα προσέθεταν καί 
λοκομμ&νο φρέσκο κρομμύδι» 
κοκκάρι μόνο, ή ξερό, άν δεν

ψ·

καί νά ΤΓήγα; 
ίς 

πολλές. Φυσι-

Νά σΐ ρουτήξου £θελα γιά τά παώ,ιά μας πάθη.
Ή άάπη πρύχαμουν τά δυό Ιστάθ'η ή Ιχάθη ;

Ή άάιτη πούχαμουν τά δυό στέκει ιτουλλίμ μου στέκει 
χάν του πολέμου τούσ σταυρόν κί χάν τ’ άστρουπελέκιν ■

’Α'άτχχ ταυν τούν άντρασ σου, κι άάπα μου κι ιμέναν!
■ Κι άν κάμεις δυό πουκάμισα δώσι κι Ιμέναν. τ’δναν, 
Τ’ άντρου σόυ νάν’άπού κλουστήν κι’ Ιμέν’ άτού μί,τάξιν ! . 
Τ*  άντρου σου νά κατ’αλύθή, κι ιμέναν νά βαστάξει!

»Μήμ μί« πειράζεις τήψ φώυχήν, γιατ’ εΐμ’ άοοουστημένη 
Mxou κί &υό τρία πιδιά κι εΐμου κί γκαστρουμένη.

Τλ Ιστορικό του «ραγουδιον: "Evas Κρητικό; πήγ8 στύ Λιβίσι κι άγάπησε 
μ>:ά vf:a μ·« ή μοίρα τοφερε νά χώριστοΰνε, «ι έκεΤ,,νος πήγε σ’άλλ« χώματα, 
και κείνη ίίαβινε στό'Λιβίσι καί χιανίρεύτηκε. Με,τά άπό χρόνια ξκναγυρισε ό 
'Κρητικός.'Βρέίληκαν σ' ίίνα γάμο καί χορεύοντα; τή. οοΰστα τραγούδησαν 

δτσι τό’εί&ύλλιύ τους· .
(Λαογρα<ρική· συλλογή Καλλ, Μπουγιούκου - Μουσαίον. 
Πληροφορ,ήτρια: Μαρία- Καραγιώργη. Νέα .Μάκρη)

ρίττου). Τίχτι ίλες τις· ανέσεις 
ζαΐ -ζ.άθε τευ ιποίησ;. Άψογη τρα
πεζαρία οπού θά κοϋραστόΰρ.ε ά- 
πδ τήν αφθονία μάλλον «νόστων 
γιά {Σάς φαγητών, ,ώραϊα κατα- 
ιτρόννατα, σαλόνια, «ιθοοσα αλ
ληλογραφίας, ταχνδροριείο,. άκόμ,α 
■/.αι άξιωρ.ατι·.'.δ έπϊ τοΰ τονριαμοΰ 
•χοΰ θά μάς έξυάηρενήτη· θ' όλη τή 
διάρκεια τοΰ ταξιδιού.

Ή κρουαζιέρα αΰτή κρατά, δ
πως είπαμε, εξη μέρες και έκτος 
άπό ίόο - τρεις σύντομες διαδρο
μές οέ άνοιχτή θάλασσα, όλο "δ 
ταξίδι γίνεται σέ νερά, προφυλαγ- 
μένα άνάμετα σέ στενά καί σέ νη,- 
σιά άπό σταθ·μοΰς σέ παράλιες πό
λεις καί χωριά.

Εκείνο πού εκανε τήν περισσό
τερη έντόπωσι σ' δλους μας, ήταν 
πώς στον, τόπο αυτόν τόν δίχως 
έλάστησι. μέ τήν ατέλειωτη νύχτα 
τών έξη μ,ηνών, δπου το χιόνι φθά
νει ακόμα καί τό καλοκαίρι σέ με
ρικές μ.εριές ώς τή θάλασσα, συ
ναντάς σέ κάδε μικρό οικισμό , πού 
θά σταματήση τό δαπόρι, πολιτι
σμό καί ιόργανωζΐ,ένη κοινωνία ποό 
θά ζήλευε κάθε μεγάλη .επαρχιακή 
πάλι τής πατρίδας μας. Στήν ά- 
τέλειώτη διαδρομή πλάι στις άγρι
ες παραλίες τών οιόρδς σέ ακο
λουθεί διπλή γραμ,μή τοΰ ήλεκτρι- 
σμοΰ και τοΰ τηλεφώνου. Τά ώραία 
μικρά ξενοδοχεία, τά περιποιημέ- 
να κέντρα στά πιό απίθανα ση
μεία, -ν λουλούδια πίσω άπό κά
θε τζάμι παραθύρου, δλες όί σό-ρ- 

j χρονες ανέσεις στο εσωτερικό τών 
ιιτιών, τά θαυμάσια μα- 
τοΰ πιό μικρού χωριού, 

νά θαυμάζης. καί νά ζη-

ξύλινο·

λεύης.

πλοΐας καί θλίβεσαι γιατί είμαστε 
τόσο πίσω.

2-άν φύγει όμως τό . μάτι σου 
άιτο το όρστιορο καί πε.σει πάνω 
στήν πόλη, σαστίζεις μέ την όίκο- 
οομική ακαταστασία και το συνοθή- 
Λευμα των άΛΛοπροσαΛΛ.ων σπιτιών. 
Ηιγμένα .τόνα πάνω στ άλλο, το- 
να δίπλα στ άλλο πάνω στους λό
φους και .τις πζαγιες του παλιού 
ουςαντιου, σου οινουν τήν εντύπωση 
τής άπόλυτης οικοδομικής άναρ- 
χιας. Στενά καλντερίμια σ'υνοεουν 
τις κεντρικές αρτηρίες με τα οίκο- 
οομικά τετράγωνά πού ορισκονται 
ανάμεσα. Ο προσανατολισμός’ μέ
σα στά καλντερίμια, είναι αδύνατος; 
I ήν σπιτοσυμφορηση αυτή προσπα
θεί νά τήν σπάσει ή Κ,υδερνησίς 
καί γκρεμίζει συνεχεία όλοκληρα 
«ετραγωνα κι*  ότι όρεόή μπροστά 
είτε είναι εκκλησία είτε τζαμί. 
Λένε πώς όταν περνάει ό ιϊρόέορος 
Μεν.τερές με τ’ αυτοκίνητό του οί. . 
ιδιοκτήτες τρέμουν. Γκρεμίστε αύτά 
to τετράγωνο λέει, καί σε μιά — 
δυο βδομάδες δεν έχει μεινέί τίπο
τα. I ήν μίση αποζημίωση τήν πλη
ρώνουν αύτοι που μείνανε καί που 
Ι.Α σι£* τ,α τους έτσι άζιοποιουνται. 
Την άλλη μισή... θά τήν πληρώσει 
τό Κράτος.

Μέσα απ αυτά τά ρημαδιά, άπό 
τά γέρικα σπίτια πού προσπαθούν 
νά μήν πεθάνουν, καί τά μοντέρνα 
που δέν. καταβάλλουν καμμιά προ
σπάθεια νά μη γεράσουν πρόωρα, 
ζεπεταγεται οάν μιά λαμπρή πα
ραφωνία τό τεράστιο υπερμοντέρνο 
-ενσδοχει© Χιλτον. ΊΕνα καταπλη
κτικό υπερπολυτελές σπιρτόκουτο 
ακουμπισμένο πάνω σέ δυό κοντά 
τσιμεντοποδαρα. Η τελευταία λέξη 
τής αμερικάνικης άρχιτεκτονικής, 
σε μοντερνισμό καί πλούτο. Λένε 
πως θά γίνει τό ίδιο καί στήν ’Α
θήνα, δυο βήματα άπό τήν Ακρό
πολη, γιά νά κάτσει στά στομάχια 
των Αθηναίων σάν πεπόνι τηγάνι- 
τό μέ μαρμέλαδα.

Μέ βράδυ ρυθμό κινούνται κάτω 
άπό τά μαυρίσμένα σανίδια καί τις 
γκριζωπές πέτρες, άνθρωποί πού 
σέρνουν μέσα τους ανάλογη διάθεση.
Η ζωντάνια, τό νεύρο, τό γέλιο, 

λείπουν ή σπανίζουν. Ή άτμό- 
σφί<α<ρα αλλάζει άπότομα άν τύχει 
νά περάσει καμμιά μοντέρνα 
Τουρκάλα που σέρνει πάνω της 
τούς εφτά λόφους τής Ί'σταμπσύλ 
Π, καμμιά ξένη πομ περιφέρει τήν 
ευρωπαϊκή της γυμνότητα. Τότε τά 
μάτια αστράφτουν, τό στόμα άνοί- 
γει καί ή γλώσσα κόβει ροδάνι, καί 
δέν χρειάζεται νά ξέρεις τούρκικα 
χιά νά καταλάβεις τί λένε.

Τό Ελληνικό στοιχείο άπονελου- 
σε μιά όαση κεφιού καί. ζωντάνιας 
μέσα στή γκρίζα αυτή πόλη. Λέω 
«άποτελοϋσε» γιατί τώρα ζεΐ σέ μιά 
συνεχή αγωνία γιατί δέν ξέρει πώς 
θά ξημερώοη αύριο. Τά ξεσπάσματα 
κεφιού δε λείπουν (Ρωμηοί είναι, 
πώς να γίνει) άλλά έκδηλωνουνται 
μόνον όταν τέσσερις γεροί καί κου
φοί τοίχοι τούς προστατεύουν άπό 
τά ζηλιάρικα μάτια.. Τά θορυβώδικα 
Ελληνικά κέντρα δέν υπάρχουν’πιά. 
Ούτε άκσύγονται τά ‘Ελληνικά τρα
γούδια πού άρεσαν τόαο σέ "Ελ
ληνες καί Τούρκους. Τό πέπλο τής 
κατάθλιψης έχει απλώσει παντού, 
και οι πρώτοι πάύ νοσταλγούν τήν 
παλιά ζωντάνια τοΰ ‘Ελληνικού 
στοιχείου είναι οί ίδιοι οί Τούρκοι 
(αύτοί πού δέν είναι ζηλωταί) καί 
οί ξένοι.

Οί απέραντοι λεωφόροι πού ά- 
νοίγουνται. τά τεράστια έργα πού 
κατασκευαζουνται, τά ύπερμοντέρ
να ξενοδοχεία και τά λαμπρά βα
πόρια, μάταια πασκίζουν νά ύπο- 
καταστήσουν τήν εύψυχί,α καί τήν 
ζωντάνια εκατό χιλιάδων Ελλή
νων πού άντιστάθηκαν καί κυριάρ- 
χησαν πάνω στήν καταλυτική δύ
ναμη δυόμισυ εκατομμυρίων μοιρο
λατρών τής Ανατολής.

ΚατακΟημένη Πόλη, νά μή σέ 
δουν οί Πατεράδες μας, έτσι δπως 
κατάντησες.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

(’Ακολουθεί) · 
Α. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΓ

πτη- έκπλαγεϊσα δτι. μέ ε&ρεν έ-
■ χερθεισαν. Διέταζε καί μοί έφε

ραν κίαθον βαλσαμώσου ς γάλα
κτος καί μέ ή ρώτησε συγχρόνως άν 
θά ήτο δυνατόν νά δεχθώ τήν ίδιαν 
ημέραν, επισκέψεις διότι 
σθεϊ είς όλους ή έλευσίς μου καί 
έπεθύμουν νά μέ- -έπισκεφθώσΐ. Θά 
ηρχοντο έν σώματι οί διδάσκαλοι, 
όί ιατροί καί β.κηγόρσι —- οι λό
γιοι πρός τήν λογίαν. Προθύμως 
έδέχθην

έκ τής μελωδικής φωνής τών 
νώνΖ άτινο! ζωηρά καί εύθυμα έπέ- . 
των άπα κλάδου είς κλάδον. Μετέ- 
βαί’-ον άπό τού ένός είς τό έτερον 
παράθυρον ϊνα διακρίνω τόν περι
βάλλοντα όρίξοντα.

Βαθεϊα, τερπνή καί κατάφυτος 
<:ο;λός έξετέίνετσ προ έμόυ περιβαλ 
λομένη ΰπο τριπλής σειράς όρέων. 
Πρός άνατσλάς μεγαλοπρεπής, ον 
ρανομήκης, υψου'ΐο ό Κράγος είς 
τρ.ών χιλιάδων ποδών ύψος, καί 
εντεύθεν πρός μεσημβρίαν διεγρά- 

κωμόπολις, άναπεπτ-α- 
είς τούς άνεμους καί έκτεθειΓ 
είς τάς ήλιακάς ακτίνας. ΕΤ- 
ό Λιβίαιον ή αρχαία Καρμη-

Φέρώ τό βλέμμα εις τήν 
λάδα, τόν Κάμπον, ώς λέγου- 

Αί οικία) τό πλειστον δίωρο
ι, είναι έν τφ μέσω περιπεφρα- 
ένου κήπου, άμπελώνος, έστιν 

_ .ε καί αγροί. Ou κάτοικοι μέ τό 
πρώτον άσμα τών πτηνών έγείρον- 
ται, άλλοι μέν μεταβαίνοντες άπό 
πρωίας έφιπποι είς Μάκρην, άλ
λοι δέ είς τά κτήματά των. 
είκών αγροτικού 
λησμονε

φε,το ωραία 
μένη είς 
μένη «ι< 
ναι τό 
λ ισσός.

Ήταν , ένα νόςτιμο καί όρεκτυξ 
:<ό φαγητό γιά νά μήν άναώέρω τή 
γνωστή θρετίτικότητά του..

Μέ αύγά έκαναν άκόμη ένο πο
λύ νόστιμο ψαγητό, άλλά αύτό δέν 
γινόταν τόσο πρόχειρα. Ή παρα
σκευή του άπαιτεΐ νά σταθή ή νο:-1 
κοκυρά λίγο στήν κουζίνα. «

”Έ χ οβ άν πολλά κ ρο μ μ ύδ ιοί με>J ί 
ί αρ: σ’ ένα τηγάνι, καί τά τοΊγάρι-Ι 
ι ζαν καλά μέ βούτυρο. 'Όταν ξάν- 
θαινε τό κρομμύδι, έρρίχναν μέσα < 
αρκετά αυγά καί τ*  άνακάτευαν. ι 
Οί περισσότεροι τά έτρωγαν έτσι -1 
■Άλλοι έβαζαν καί φρέσκια ντομά-1 
τα. ”Οπ«ς κι’ άν γίνη όμως, είναι ' 
πολύ νόστιμο.. "Ενας μεζές» πού 
τον έκαναν καί πολλοί ’ άνδρες,1 
στους οποίου άρεσε ιδιαίτερα.

Δέν οάς -έδωσα τίς δόσεις στά 
φαγητά αυτά, γιατί 3λες άο’φα- 
λώς, θά τίς ξέρετε ή άν.,δέν τά μά· 
γειρέψ<χτε ποτέ» είναι εύκολο νά 
-τίς κανονίσετε μόνε- σσς . Μόνα 
θέλησα νά σάς τά θυμίσω γιά νά 
τά ξαναδοκιμάσετε.

Ρ. β.

είχε γνω-
ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΒΐΒΔΙΟΠέΪΛείΟΝ 

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΛΚΗΣ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ .5 

Τηλ 614,531 --’Α θ ή ν α ι

μην, οί έπ<- 
μέλσιναν έξ 
και ρενοιγ- 
ινα άντιλη-

πε··

μου έφερον 
ενδυμασίαν 

4ρι<εσε τούτο 
ττοίαν σοβαρότητα 

ριβάλλουσι τό άξιωμά των, π-ί 
σιτονδαίότητα βίδουσιν είς τήν 
Ίΐίοκεψίν των, κάι ιτοίαν ηθικήν έ- 
ιπδραοιν εννοούν νά έξσσκώσιν έν 
τή κφίνωνίςκ. Εύρισκόμην λοιττόν 
προ τής «ρχής τοΰ Άρείου. Πά
γου, ή"»ις εφορεύει έττί τοΰ κοινωνι
κού καθεστώτος.

εριουχου 
γάταν. Ί 
φθώ ύπο

ίθ.ξαν κοι-

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΥΛΕΜΠΟΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 
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Ξνταύδα 
ύπ άρχει άλλ ο ς

Οΰτε θόρυβος ή κίνηούς 
, σιδηροδρόμων, άτμοπλοί- 
)ύτε πλατεΐοα ιία'ι δημόσιοί 

κήποι, ούτε θέατρα ή καφέ - σαν- 
τάν καί τά παρόμοια· Καί άφίνο . 
μσ.ι είς συλλογισμούς, αν θά. ήδυ- 
νάμην νά μεταλλάξω τόν βίον τού 
’Άστεως. πρός τήν ερημικήν ταυ 
την γωνίαν, έν ή ήσυχος, γαλήνιος,.! 
φυσική σνευ μερίμνων, πόθων καί 
ελπίδων, άνευ πικρών δοκιμασιών 
θά έτελείωνεν ή ζωή I Αίφνης έκ 
τών δίαλογιο'μών .τούτων μέ ,ώπο- 
οπο: β.βλίον έψ’ ού πίπτει το 
βλέμμα' μου: «^Αττικοί Νύκτες». 
Ποια εκπληξις! Μέχρις εδώ διέχύ- 
θησαν οί πνευματικοί σπινθήρες 
τού γλυκυλάλου άυιΒού μας Σπ. 
Βαοιλειάδουί Εθαύμασα.τήν φίλην 
μου ητις μετά τόσων έτών βίον 
ϊΓοσκτικόν καί περίωριομένον, ώς 
έκ τοΰ περιβάλλοντος αυτήν, κα- 
τώρθωσε νά διατηρήοη τόν πόθον 
τής άναγνώσεως καί μαθήσεως καί 
τήν πνευματικήν άπασχσλησιν.

Ζωηρά, φιλομειδής, έρχεται

δέσεως τής γυναικός έν τή ελλη
νική κοινώνίφ. Διάφοροι ήσαν αι 
γνόΐμσ.! τό πρώτον καί ή συζήτησίς 
έγένετο ζ&3ηρά^ άλλ’ εν τελεί έν όμο 
φωνία .ύ’ιτήρξεν είς τό συμπέρασμα, 
ότι ή μόρφωσις καί έξύψωσις της 
γυναικός τόν οϊκον καί την κοινω
νίαν διαπλάττει, καί ότ· βεβαίως 
ττρέτΓεί' ή γυνή νά έργάζηται έν τή 
κοίνωνίςκ .υπέρ, τ.-αντρς φιλανθρωπι
κού έργου. Γιάντες δ’ έφσίνοντο έ- 
νήμεροι καί τών ελάχιστων λεπτο
μερειών τών έν Έλλάδί, άτινα με
τά πλείσπης μερίμνης παρακολου- 
θοΰσι.· Τελειόφοιτοι · τοΰ Πανεπι- 

■ ο’τη,μίου καί τού Διδασκαλείου Α
θηνών, δίατηρούσιν έν τή όμιλίςτ. 
των γλώσσαν άμεμπτον, καθαρόν, 
μέ την γραμματικήν καί τό συντα
κτικόν ώς θά ελεγον οι έν Άθή- 
ναΐς χαριεντιζόμενοι. Κατορθώνου- 
σι δέ ν’ άποφεύγωσι τήν τραχεΐαν 
και σεσυρμένην προφοράν ή- 
πι κρατεί έν Μάκρη καί Λιβ 
Τοιούτσυς είχον έπισκέπτας 
πρώτην ημέραν τής άφίξεώς 
τό Σάββατον.

(Άκολουδεί)

μιάν άπό τίς έκδηλώσεις τοΰ Συλλόγου μας: Οί δεσποινίδες Μυρτώμου, Σέ .
Δουλή, Ρένα Πανηγύρη καί ’Αφροδίτη Χ"Κωνσταντίνου φορούν άπό 

ένα μαντήλι κΓ ένα πουκνί τής πατρίδας
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II HIVEIi ΤΟΪ runn ill TIN EUHI η ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 

καί ·μ·ή. Καί 'είς μέν -τούς προνο
μιούχους επιτρέπεται νά έχουν 
δικαίωμα ψήφου έν$ εις τούς άλ
λους άρνεΐσίίε τά δικαίωμα αύτό.

Δι-ατί^αύτή ή διάκρισις;
Θά ιμάς απαντήσετε ένδειχσμέ- 

νως δικαιολογούμενοι, δτι σείς 
δέν κάνετε δήθεν καιμιμίαν διά
κριση/, -άλλ’ δτι άτρλώς αναγνωρί
ζετε δικαίωιμα ψήφου είς τά 
δρυτικά μέλη Καί έφ’ όσον αυ
τά θά είναι ιμάναν τά ιδρυτικά 
μέλη, είς αύτά δίδεται δικαίωμα 
ψήφου, χωρίς ιμέ τούτο νά καθιε
ρώνετε καμιμίαν άντιδημ-οκρατι- 
κήν διάκρισιν.

. ‘Η δικαιολογία σμως αΰτη θά 
είναι μέν ίσως εύψυής, άλλά δέν 
εύσταθεΐ, διότι ιμέ τήν ττρότασίν 
σας ύττ’ άριθ. 2 περιορίζετε αΰ- 
θαιρέτως τούς πατριώτας μας 
άπό τοΰ νά γίνουν καί αυτοί, ό
σοι Θέλουν, ιδρυτικά ιμέλη καί 
■οΰτω νά έχουν -καί αυτοί δικαίω
μα ψήφου. Έϋνφ ήμεΐς άντιθέτως 
έττιΘυμοΟιμεν νά δεχθώμεν όλους 
όσοι θέλουν νά εΐναι ιδρυτικά μέ
λη καί οΰτω όλοι νά έχουν δικαί
ωμα ψήφου.

’Άν άπεδέχ&ημε'ν συνεπώς τήν 
ύπ’ άριθ. 2 παράγραφόν σας ώς 
τήν έχετε διατυπώσει, αύτό τό έ- 
πράξαιμεν μόνον καί ιμόναν, διά 
ινά περιορίΐσωιμειν τά σηίμεΐα δια
φωνίας ιμας, χωρίς όμως καί νά 
'δεχήμεθά τήν δι’ αυτής καθιέρω
σήν διακρίσεων μεταξύ τών πα
τριωτών μας.

3___Έ ν σ υ -μ π ερ ά σμ α-
τ ι : Ήμεΐς πιστεύαμεν ότι -ή 
διάκρισις αΰτη είναι άντ (δημο
κρατική καί ώς τοιαύτη δέν επι
τρέπεται ·νά καθιερωβή Πιστεύο- 
-μιεν άκάμη ότι όλοι οί Παπιριώταιι 
μας, έφ’ όσον εγγράφουν μέλη 
τού -νέου Συλλόγου πρό τής Α' 
Γεν. Σννελεύσεως, θά έχουν όλοι 
-καί είς τήν πρώτην και είς τάς 
λοι-πάς Γεν. Συνελεύσεις, ίσα δι
καιώματα μέ τά ιδρυτικά μέλη. 
Έπρμένως θά έχουν όλοι· καί δι
καίωμα ψήφου. Ή αντίθετος ά- 
ποψις, φρονοΰμεν, ότι είναι ήθι- 
κώς απαράδεκτος.

4 .— Διά τούτο ναμίζαμεν ότι 
ή ύπ’ άριθ. 5 παράγραφος πρέ
πει νά διατυπωθή ώς έξης:

«Καπά τήν πρώτην Γεν. Συ- 
νέλευσιν θά ψηφίσουν άπαν
τα άνεξαι.ρέτωςτά μέλη τοΰ 

Ν. Συλλόγου, διά «ινά εκλέ
ξουν τό οριστικόν Διοικητικόν 
Συμβούλιου».
5 .—— ΔιαφωνοΟμιεν έπίσης ιμέ 

τήν ύπ' άριίθ1. 6 παράγραφον τού 
’σχέδΙΒυ σάς καί' έδώ ή διαφωνία 
μας είναι άκάμη -ριζικωτέρα.

Ή παράγραφος αυτή τοϋ «σ-,χε 
δίου» σας λέγει έπί λέξει :

«6) Τά ιδρυτικά -μέλη είς 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν νά έ- 
-κλέξουν ώς πρώτον Διοικητι
κόν Συμβούλιου τά άπό τοΰ- 
δε κατόπιν κοινής συμφωνίας 
όρίσθησόμενα πρόσωπα (ίσον 
αριθμόν έξ έκαστου Συλλόι 
γοο -καί Πρόεδρον κοινής εκλο
γής) ή δε διάρκεια τής θητεί
ας τοΰ Δ. Σ. θά είναι διετής». 

Δηλαδή δέν φθάνει ότι μέ τό άρ- 
θρον 5 τοΰ σχεδίου σας ζητείτε 
νά ιμήν έχουν δικαίωμα ψήφου ό
λα τά μέλη τοΰ νέου Συλλόγου, 
άλλά μόνον τά ιδρυτικά τοιαΰτα, 
τά όποια ιμάλι'στα κα! -έίκ τών 
προτέρων καθορίζετε είς περιω- 
ρι'αμένον μόνον αριθμόν, άλλά 
τώρα -μέ τό άρΕΙρον 6 τοΰ σχεδί
ου σας ζητείτε όπως καί αυτά 
άκά^ι-η τά ιδρυτικά μέλη νά μή 
ψηφίσουν έλευθέρως, καί κατά 
συνείδησιν, άλλά νά είναι υπο
χρεωμένα έκ τών προτέρων νά 
ψηφίσουν, διά τό όριστικόν Δι-

ΔΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Συνέχεια έκ τής Ιηςσολίδος

Ή Κοινότης ήμων άπό τής έ- 
νάρξεως των εργασιών κατασκευ
ής έκ του μηδενός τοΰ ώς άνω 
Λιμενίσκου^ και συνεχώς κάθε έ
τος όαπανά χρηματικά ποσά ώς 
και ήιμφΟιμίσθια προσωπικής ερ
γασίας τών κατοίκων αυτής διά 
την καιασκευήν, διασφάλισιν καί 
αποπεράτωσιν τών έκτελουμένων 
έργων.

Ή έκτέλεσις όμως τοιούτω-ν 
έργων απαιτεί μεγάλας δαπάνας 
και ή Κοινότη.ς ήιμών =μή έχουσα 
επαρκείς πόρους διά τήν όλοκλή.- 
ρωσιν των έργων έγκαί.ρως, ύπο- 
βάι>ίλεται εις ηύξημένας δαπάνας 
διά τήν διατήρησιν τών ιμόχιο·! 
τοΰδε εργασιών (δαπάνας καθα
ρισμού έκ τών έπαναπροσχώσεων 
κ.λ.π. τοΰ Λΐιμενίσκου καί του 
στομίου του).

Δια τών ίμέχρι εσχάτως έκτε- 
λεσθέντων εργασιών διεσφσλί- 
σθησαν ιμέν έκ τών ώς άνω κατα^- 
στροφών αί έν λόγω λέμβοι καί 
έκδροιμ ικά σκάφηι,. άλλά υπολεί
πεται είσέτι ή έκτέλεσις έργων 
έπεκτάσεως τοΰ1 κρηπιδοτο’ίχου, 
προστασίας έκ τών προσχώσεων 
τοΰ στομίου τοΰ Λιιμενίσκου.

Διά τοΰπο άτΓΟτεινόμενοι είς 
τά πατριωτικά σας αισθήματα 
ποορακαλοΰιμεν υμάς καί τά μέ
λη τοΰ Συλλόγου σας όπως ένι- 
σχύσητε οίκονομί'κΐώς τήν ώς άνω 
προσπάθειαν ί^ας ΐνα καταστή- 
σωίμ&ν κοπά πάντα άξίσν τής πα- 
ϊ^αιάς, τήν Νέαν Μάκρην μας.

Ό Πρόεδρος τής Κοινότητας 
ΑΝ. ΛΟΥΤΖΟΣ 

οικ. Συμβούλιον, μόνον τά πρό
σωπα πού θά ύποδείξωμεν άπό 
•κοινού.

Λυπούμεθα είίλικριινώς, διότι 
εϊμεθα υποχρεωμένοι ,νά είπωμεν 
ότι ή διαφωνία ιμας είς τό σηιμεϊ- 
ον αυτό είναι ριζική.

Πρώτον 'μέν διότι αυτό είναι 
παράνομον, καθόσον, ώς γνωοί- 
ζετε άριστα, δέν τό επιτρέιτει ό 
νόμος περί σωματείων. Ό νόμος 
άξιοι όπως ο·ΐ ψηφίζοντες ψηφί
ζουν έλευθερως καί άδεσμεύτως 
όποιους θέλουν και όχι όποιους 

τούς διατάξωιμεν ημείς νά ψη
φίσουν. Δεύτερον δε διότι μία 
τοιαύτη συμφωνία είναι πρωτά
κουστος καί άπστελεΐ καθαρόν 
έκλογικάν έμπαιγμόν. 'Ημείς πι- 
στεόαμεν ότι ιμία τοιαύτη συμ
φωνία θά άπετέλει βαρυτάτήγ ΰ- 
δριν διά τούς συμπατριώτας μας. 
Καί είίμεθα 'βέβαιοι ότι, ανεξαρ
τήτως προσωπικών συμπαθειών, 
δέν θά ευρεθοΰν Μακρηνσλιθισισ- 
■νοί πού θά δεχθούν ’νά παίξουν 
τέτοιαν ταπεινωτικόν δ ν’ αυτούς 
ρόλον, νά δεχθούν δηλαδή νά ψη
φίσουν αυτούς πού ήμεΐς καί σείς 
προκαταιβο'λικώς θά διοριίσωμειν 
ώς μέλη του Διοικ. Συμβουλίου 
καί όχι αυτούς πού αύτοί θά θε
ωρούν ώς άξιους καί ικανούς.

Δι’ όλους αυτούς τούς λόγους 
φρονούμον ότι ή ύπ' άριθ. 6 πα
ράγραφος τού σ’χείδίου σας πρέ
πει νά ‘διατυπωθή ώς έξης:

ζ<6) Τά μέλη του νέου Συλ
λόγου είς τήν πρώτην Γεν. Συ- 
■νέλευσιν θά ψηφίσουν άδεσ- 
•μεύτως καί ,έλευθ&ρως όποια- 
δήποτε πρόσωπα 'έγκρίνουν ώς 
πρώτον Διοιίκ. Συίμβονλιον του 
νέου Συλλόγου, του οποίου ή 
θητεία θά είναι διετής».
Θέλομεν δέ νά πιστεύωμον, ότι 

μετά τάς έξηγήσεις πού σάς δί
δυμον διά τούς λόγους τής δια
φωνίας ^μσς, θά αναγνώρισητε 
καί ύμεΐς, ότι δέν ύπάριχει ώραι- 
ότερον καί τιμιώτερον άπό τήν 
απλήν διατύπωσιν τοΰ υπ’ άριθ. 
ό τοΰ ^σχεδίου, ώς προτείνομεν, 
τό όποιον άρΙΗιρον, μάλιστα, ήδυ- 
νατο νά λείψη εντελώς, διότι, ώς 
καλώς γνωρίζετε, αυτά τά £πι- 
βάλλει καί ό νόμος περί σωμα
τείων καί ή λογική.

7.— ‘Ως πρός τήν παράγρα
φον Ί τοΰ σχεδίου σας, αΰτη έ- 
χει ώς έξης: , , ,

«7) Ευθύς μετά τήν ανάλη- 
ψιν τής διοικήσεως τοΰ νέου Συλ- - 
λόγου ύπό τοΰ νέου Δ. Σ. καί : 
έντος έλαχιστοτάιου ,χρονικού . 
διαστήματος καί άπό τής ήμέ-; 
ρας πού θά .καταρτισθη τούτο 
είς σώμα θά γίνουν αί Γενικαι 
Συνελεύσεις τών δύο συγχων:ε·υ·ο> 
μενών σωματείων, αί όποΐαι, κα
τόπιν είσηγήσεως τών Δ. Σ. τών 
Συλλόγων θά άποφασίσουν τήν 
συγχώνευσιν τών πάλα ιών Συλ
λόγων ·είς τόν νέον το'ΐοΰτον καί 
θά εκχωρηθούν είς αυτόν τά πε
ριουσιακά των στοιχεία, δτε καί 
θά λήξη αισίως ή όλη αύτή ύ- 
πόθεσις».

Ήμεΐς νσμίζομεν ότι τό όρθό- 
τερον είναι μόλις έκλεγή ή προ
σωρινή Διοικητική Επιτροπή 
τού νέου συλλόγου, τήν οποίαν έ- 
'δέχθ'η’μεν νά τήιν όρίσωμεν άπό 
κοινού κατ’ ίσον αριθμόν μελών, 
αμέσως οί δύο Σύλλογοι νά καλέ- 
σουν εκτάκτους Γεν. Συνελεύσεις 
τήν ίδιαν ημέραν και νά άποφα-

ΤΟ ΠΕϋίΟΝ W ΠΜΟίΟΪ ΪΗΜΙΣΟΙ
filg ΪΗΜ IWM

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τήν έπιστολήν καί τό «Σχέδιον» Συγχωνεύσεως 
’Ενώσεως» τό σταλέν υπό τών εκπροσώπων του Συλλόγου «Τελμησσός» 

ώς γράφομεν είς τήν Ιην σελίδα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 

ΜΑΚ Ρ ΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛI Β Η Σ IΑΝΩΝ 
«Η ΤΈΛΜΗΣΣΟΣ»

Σανταρόζα 3 — Τηλ. 30-267 
ΑΘΗΝΑΙ

Πρός
Τό Δ. Συμβούλων τού Σωματείου 
Ένωσίς Μακρηνών «Ό Γλαύκος»

Είς Πείραιά 
'Αγαπητοί φίλοι,

Έν συνεχείς: τών γενομένων μεθ’ 
ύμών συζητήσεων σάς άποστέλλο- 
μεν αυνημμένως σχέδιον έγκριθέν ό- 
μοψώνως ύπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου μας καί περιέχον τήν 
άκολουθητέαν διαδικασίαν, ή όποια 
ασφαλίζει τήν άνευ παρεξηγήσεων 
μετάβασίν είς τήν νέαν κατάστασιν.

Ήαρακαλοΰμεν όπως έχομεν έγ- 
γράφως τάς απόψεις τοΰ Διοικη
τικού υμών Συμβουλίου έπί του 
σχεδίου τούτου, όσον δυνατόν τό 
ταχύτερον.

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς 
ιΟ Πρόερδος

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ
' Ο Γραμματεύς

ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ

Ή συγχώνευα ις (ένωσις) τών 
δύο Συλλόγων δύναται νά πραγμα- 
τοποιητή μόνον ύπό προϋποθέσεις 
ΐκανοποιούσας άμφοτέρας τό·ς πλευ
ράς καί μέ διαδικασίαν έξασφαλί- 
ζουσαν ομαλήν μετάβασίν εις τήν 

ιίαν κατάστασιν, αποφυγήν τών 
παρεξηγήσεων τού παρελθόντος καί 
ομαλήν συνεργασίαν δι’ αρκετόν 
χρίονικόν διάστημα. Αΐί προϋποθέ
σεις αύται καθ’ ημάς εΐναι αί εξής:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1, Νά ιδρυθή νέος Σύλλογος τών 

απανταχού Μακρηνών καί Λιβησια- 
νών μέ έδραν τάς ’Αθήνας καί μέ 
νέον καταστ ατ ι κόν.

2. Ίδρυταΐ τού νέου Συλλόγου 
νά εΐναι τά μέλη τών όύο Διοικητι
κών Συμβουλίων τών Συλλόγων ως 
καί άλλα προτεινόμενα ύπ' αύτων 
κατ’ ίσον πάντοτε άρισμόν καί μετέ ■ 
χοντα κατά τήν ιδίαν άναλογ.αν εξ 
έκαστου Συλλόγου (15 καί ί 5 ή 
20 καί 20).

3. Τά ιδρυτικά μέλη θά έκλέξουν 
προσωρινήν Δ- Επιτροπήν τοϋ νέου 
Συλλόγου άποτελουμένην άπό Πρό
εδρον κοινής εκλογής καί άπό ίσον 
αριθμόν μελών έξ άμψοτέρων τών 
πλευρών,

4. Ή προσωρινή Δ. Επιτροπή 
νά ένεργήση ταχύτατα ώστε έντός 
τοϋ συντομωτέρου χρονικού διαστή
ματος νά τερματίση τό έργσν της. 
Εντός μιας εβδομάδάς νά σύνταξη , 

τό Καταστατικόν, νά τό υποβ-άλη ί 
πρό τών διακοπών είς τό Πρωτοδ- 
Αθηνών πρός έγ-κρισιν καί μετά την 

έκδοσΐν τής άτοφάσεως νά μεριμνή 
ση διά τήν συντομωτέραν έγγραφήν 
τού Συλλόγου είς τό βιβλίον σωμα
τείων καί νά συγκαλέση τήν πρώ
την Γενικήν Συνέλευσιν έντός χρο
νικού διαστήματος ένός μηνός άπό 
τής εγγραφής ταυ^ης.

5. Είς τήν πρώτην Γεν. Συνέλευ- 
ο'ΐν νά ψηφίσουν μόνον τά ιδρυ
τικά μέλη τού νέου συλλόγου. (Πρός 
τούτο θά αναγραφή διάταξίς είς τό 
νέον καταστατικόν όρίζουσα ότι -τά 
έγγραφόμενα νέα μέλη Γά έχουν 
δικαίωμα ψήφου μετά πάροδον εξα
μήνου άπό τής εγγραφής των είς 
τόν νέον σύλλογον).

6. Τά ιδρυτικά μέλη εις την

σίσουν τήν συγχώνευσίν των είς 
τόν Νέον Σύλλογον.

’Έτσι θά φανή ότι πράγματι 
είίμεθα οπωσδήποτε αποφασισμέ
νοι νά συγχωνευθώμον καί νά έ- 
νωθώμΐΐν. "Αλλως, τό νά περιμέ- 
νωμεν καί νά μή συγχω ν εύω μέθα 
άμέσως, είναι ώσάν νά διατηρώ- 
μεν έπιφυλάξεις καί ώσάν νά θ!έ- 
λωμεν νά κρατήσωμεν μίαν «πισι
νή», κατά τό κοινώς λεγόμενον. 
Δηλαδή, έάν δέν μάς άρέση ή 
εξέλιξις, νά 'διατηρήσωμεν τούς 
παλαιούς Συλλόγους, καί νά συ- 
νεχίσωμεν νά εΓιίμεθα διεσπαρμέ
νοι. Καί έτσι θά ειύρέθώμεν τότε 
όχι πλέον μέ δύο, άλλά μέ τρεις 
Συλλόγους, πράγμα εξωφρενι
κόν.

ΔΓ αυτό προτείνοίμεν ή παρά
γραφος αυτή νά τροποποιηθή μέ 
τό πνεύμα πού έκθέτομεν ανωτέ
ρω, δηλαδή ή συγχώνευα ις νά γΓ 
νη άμέσως μετά τήν εκλογήν τής 
προσωρινής Διοικούσης Επιτρο
πής τοΰ Νέου Συλλόγου.

ΕΦΗΜΕΡ I Σ
Καίται τό ζήτημα αύτό, θά έ

πρεπε νά άφεθή ,νά τό κανονίάη 
τό Συμβούλιον του Νέου Συλλό
γου, άδεσμεύτως, καί αυτό θά ή
το ορθό τέραν, έν τούτοις, καί έπει 
δή είναι πιθανόν νά δημιουργη- 
θοΰν επικίνδυνοι διχογνωμίαι, δια 
τούτα, καί διά νά άρωμεν άπό 
τοΰδε τους κινδύνους αυτούς, δε- 
χόμεθα νά παραμείνη ώς μόνη, ε
πίσημος [έφημερίς τού Νέου Συλ
λόγου ή ίδική σας, ή «Μάκρη». 
Πρέπει· δμως άπαραιτήτως: α) ή 
έφηιμερϊς νά είναι ίδιοκτησίϊα τοΰ 
Νέου Συλλόγου και τυπικώς καί 
ούσιαστικώς, διά τής μεταβιβάσε 
ως τοΰ τίτλου της έπ’ όνόματι τοΰ 
Νέου Συλλόγου. Καί β) νά έχη 
προηγηθή πλήρης έκκάΐάρισις 
καί τοόκτσποίησις όπτάντων τών 
πόσης φύσεως πρός τρίτους λο
γαριασμών της ήτοι, συνδρομών, 
δωρεών, κλπ., ώστε ό Σύλλογος 
νά μή κληροναμήση άπό τό πα
ρελθόν ούτε ηθικά ούτε, υλικά βά1- 
ρη καί ευθύνας.

Πρόεδρος
Είς τό σχέδιόν σας, όμιλεΐτε 

περί προέδρου τής προσωρινής 
Διοικούσης Επιτροπής, όστις 
δέον νά είναι πρόσωπον κοινής έκ 
λογής καί εμπιστοσύνης. Διά νά 
τερματίσωμεν τό ζήτημα τούτο, 
προτείΑ/αμεν νά έκλέξητε ύμεΐς 
τον Πρόεδρον μεταξύ τών κ. κ. 
Μιχαήλ Πετρίδη, ί&ρέως, καί Νι
κολάου Καραβασίλη, ιατρού, άμ_ * 
φοτέρων προσώπων απολύτως ά- 
μερολήπτων, ή καί άλλων ανάλο
γου άμειροληψίας προσώπων, με
τά προηγουμένην μεταξύ μας συν 
νενόησιν ίέπί τοΰ τελευταίου.

Ή ιστεύοντες, ότι αί έκτιθέμε- 
ναι απόψεις ,μσς θά εΰρουν τήν 
δέουσαν άπήχησιν παρ’ υμΐν, 
•καί οΰτω θά ουνηθώμεν ήνωμένοι 
καί άγαπημένοι νά πραγμάτοποι 
ήσωμειν τήν ένωσιιν τών Συλλό
γων μας καθώς καί τών συμπολι
τών μας, ή οποία άποτελεΐ όχι 
απλώς πόθον άλλά καί επιτακτι
κήν άξίωσιν όλων τών συμπατρι
ωτών ιμας, διατελούμεν,

Μετά τής προσηκούσης έκτι- 
u ήσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β. I. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ 
Β. Σ. ΠΑΠΑΓ1ΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝ
Τ ρ ι ανταδύο χ ιλ ιόμετρα άπό 

τήν Πρωτεύουσα, βρίσκεται τό 
χωριό πού φιλόδοξε? νά γίνει ή 
Μάκρη ή καινούργια, κι’ όχι μο
νάχα στ’ όνομα. Τό θαυμάσιο 
κλίμα της, τό (μαγευτικό τοπίο, 
ή θάλασσα καί τό ώραΐο νερό μέ 
τόν συμπαγή Μακρηνο - λιβισια- 
νό πληθυσμό, θυμίζει ^σ’ όλους 
μας τή μακρινή Πατρίδα, πού ό
λοι λίγο πολύ θά ήθελαν νά ξανα
ζωντανέψει στή Νέα Μάκρη.

Ωστόσο, τά όνειρα δέν φτά
νουν γιά νά γίνει ή χαρμόσυνη 
αυτή ανάσταση. Χρειάζουνται έρ
γα πολλά, πού θά μπορούσαν νά 
κάνουν τή Νέα Μάκρη καλύτερη 
άπό τήν προμάμμη της τής Μι
κρός ’Ασίας. Αύτό δέν είναι σχή 
μα λόγου. Πραγματικά, έκτος α
πό τήν προνομιούχο κλιιματολογι- 
κή, άς πούμε θέση, καί τήν άμε
ση γειτονία της μέ τήν Πρωτεύ
ουσα, ύπάριχει ένα γεγονός πού 
συντελεΐται κα ί θ’ άποτελέσε^ 
σταθμό στήν ιστορία της. Καί 
αυτό το γεγονός είναι τό άνοιγμα 
τοΰ δρόμου της πρός τήν Έκάλη 
καί Κηφισσιά, \μέσφ Διονύσου, ό
πως καί ή προβλεπόιμενη προέ
κταση τοΰ μεγάλου παραλιακού 
περ (φέρε ι ακού παραθαλασσ ί ου 
δρόμου άπό τό Σούνιο στό Μα
ραθώνα. Δύο τεράστιες, αρτηρίες 
πού θά φέρουν στή Νέα Μάκρη 
κύματα άπό τουρίστες καί πλού
σιους εκδρομείς καί παραθερι
στές.

Γιά έναν πού ξέρει νά προβλέ
πει, είναι φανερό πώς ή Νέα Μά
κρη δέν είναι έτοιμη νά άξιοποι- 
ήσει ολοκληρωτικά αύτό τό προ- 
σδοκώίμενο δώρο. ‘Όπως είναι σή
μερα οργανωμένη, οί δυνατότητες 
της δέν ξεπερνούν τά όρια μιας 
κίνησης μικρό - μέσο - αστικής. 
"Αλλά, τό πλούσιο δώρο πού τής 
έρχεται, ζητάει πολύ περισσότε
ρα μέσα, καί είναι (μοναδική εύ- 
καιιρία· γιά όσους άπό τούς συμ
πατριώτες μας έχουν επιχειρημα
τικό μυαλό, νά σττεύσουν νά εκ
μεταλλευτούν τουριστικά τό μέ
ρος αύτό, καί γιά όσους έχουν 
οικονομικά καί πολιτικά μέσα, 
ν άβοηθήσουν νά γίνουν ή νά τελεί 
ώσουν ορισμένα βασικά καί ζω
τικά έργα.

Τό χωριό δέν είναι ακόμα πλού 
σιο, καί έτσι οί δυνατότητες τής 

Κοινότητας ’Νέας Μάκρης, εί
ναι περιορισμένες. Παρ' όλα αυ
τά, καί παρά τήν έλλειψη συλλο
γικού πνεύματος πού μάς διακρί
νει, καί τήν έλλειψη ουσιαστικής 
συμπαράστασης άπό τούς φτα
σμένους συμπατριώτες μας, ή Κοι 
νότητα κατάφερε νά βάλει στό 
δρόμο τής λύσης τους ορισμένα 
βασικά της προβλήματα.

Ή Δ.Ε.Η. πέρασε, ό υποστα
θμός έγινε, οί γρΟήμμές συμπλη- 
ρώνουνται καί ώς τό χεκμώνα, ό 
πλ·ήρης ήλεκτροφωτισμός θά έ
χει συμπληρωθεί. Ή πρώτη με
γάλη δρασκελιά πρός τόν πο
λιτισμό, έχει κιόλας γίνει. Κον
τά σ’ αυτό, ή Κοινότητα θά έ
χει τή δυνατότητα νά λύση τό 
πρόβλημα τού νερού. Ήδη, οί γε
ωτρήσεις απέδωσαν λαμπρά α
ποτελέσματα. Βρέθηκε νερό (30 

'κυβικά τήν ώρα), ιμέ 15 βαθμούς

•εν. Συνέλευσιν νά έκλεξου; ώς 
πρώτον Διοικητικόν ΖυμβουΛιον τ^ 
απο τουδε κατόπιν κοινής συμφω
νίας όρισσησόμενα πρόσωπα (ίσον 
άριομόν έξ έκαστου Συλλόγου κα. 
Πρόεδρόν κοινής έκλογής) ή δέ δ: 
αρκεια τής θητείας του Δ. Σ. θά 
είναι διετής.

7. Ευθύς μετά τήν άνάληψιν τής 
διοικήσεως τοϋ νέου συλλόγου ύπο 
τοϋ νέου Δ. Σ· καί έντός ελάχιστο 
Γάτου χρονικού διαστήματος άπό 
ίής ήμερας πού θά καταρτισθη 
τούτο είς σώμα, θά γίνουν αί γε
νικοί συνελεύσεις τών δύο συγχωνευ- 
ομένων σωματείων, αί όποΐαι κατά 
πιν είσηγήσεως τών Δ. Σ. τών 
συλλόγων θά άποφασίσουν τήν ονγ- 
χώνευσιν τών παλαιών συλλόγων 
είς τόν νέον ποιούταν και θά έκ- 
χωρηθούν είς αυτόν τά περιουσιακά 
ίων στοιχεία, ότε κσ.ϊ θά λήξη αι
σίως ή όλη αύτή ΰπόθεσις.

ΕΦΗΜ&Ρ 1 Σ
Όργανον πού νέου συλλόγου θά 

παραμείνη καί λόγφ άρχαιότητος 
άλλά καί διαδόσεως καί φήμης ή 
«Μάκρη». ΔιευΐννταΙ τής εφημερί
δας θά διορισθούν άπό πούδε δύο, 
είς έξ έκαστου συλλόγου καί θά 
διευθύνουν άπό κοινού τήν έκδοσιν.

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
"Απαντα τ «μέλλοντα να προκό

ψουν θέματα θά συζητηθούν καί θά 
σύμφωνηθούν άπό τοΰδε. Τά συμ· 
φωνηθησόμενα θά περιβληθοΰν τόν 
τύπον λεπτομερειακής γραπτής 
συμφωνίας τήν οποίαν θά υπογρά
ψουν άπαντα τά ιδρυτικά μέλη τοϋ 
νέου συλλόγου-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Μέχρι τής ήμέρας τής συγχω

νεύσεως τών συλλογών δέν είναι 
όρθόν νά ώπάρχη ή μεταξύ τών 
συλλόγων άπόστασις άλλά νά άρχί 
ση: έιμπιράίκτως έκδηλουμένη ή μελ
λοντική των ένωσις διά στενής 
συνεργασίας.

Διά τήν ακρίβειαν. | 

σκληρότητα, καί μέ ιαματικές ι
διότητες τύπου Σάριζας. Οί άν- 
τλίες μπαίνουν, οί σωλήνες ψορτώ 
νουνται άπό τήν Ιταλία στις 20 
τοΰ μηνός, καί έτσι τό νερό αυ
τό θά διαχετεύθεΐ στην παλιά δε
ξαμενή·, καί άπό κεΐ, στό δίκτυο 
υδροληψίας. 'Όσοι θέλουν, θά 
•μπορούν ιμέ έξοδά τους, νά τό φέ
ρουν .μέσα στο σπίτι ους καί νά 
έχουν έτσι άφθονο τρεχούμε
νο καί καλό νερό. Ή ποσότητα, 
είναι αρκετή γιά νά συμπληρώ
σει καί τις αρδευτικές άνάγκες 
τοΰ τόπου. ”ETai, τά περιβόλια 
τά μποστάνια καί οί αγροί, 

θά αποδώσουν στήν εντέλεια καί 
ή Νέα Μάκρη θά μεταβληθεΐ σ’ 
να αγροτικό παράδεισο καί γιά 
τούς κατοίκους της καί γιά τούς 
παραθεριστές καί εκδρομείς. 'Η 
εξάρτηση άπό τήν Λαχαναγορά 
Αθηνών, θά σταματήσει καί μα
ζί μ’ αυτήν καί οί... παρεξηγή- 
σεις μέ τούς παραθεριστές. Ή 
Νομαρχία ένέκρινε ή'δη, 60.000 
γιά τά έργα τοΰ άρτεσιανοΰ τής 
Μάκρης καί 40.000 γιά τά έρ
γα τού Γεροτσακουλιοΰ (Κονά
κια), ώστε νά καλυφθούν οι ά
νάγκες όλης τής περιοχής.

‘Ένα τρίτο έπεΐγον πρόβλημα, 
είναι τής συγκοινωνίας. Αύτό άφο 
ρά περισσότερο τήν άμεση εκδρο
μικά - παραθεριστική εκμετάλ
λευση τής Νέας Μάκιρης. Δώδεκα 
δραχμές εισιτήριο, εΐναι πολ>ά. 
'Η 'Κοινότητα, επιδιώκει νά γίνει 
αστική γραμμή, γιά νά πάει τό 
εισιτήριο επτά δραχμές. ’Αντι
δρά τό ΚΤΕΛ, γιατί άν χάσει 
τά λεωφορεία Μάκρης - Ραφίνας, 
οί πόροι του μιειώνουνται σημαντι
κά. Τό ΚΤΕΛ ζητά, ή νά γίνει ό
λο τό δίκτυο μόχιρι Όρωποΰ, α
στικό, (πού εΐναι καί καθαρή ού^ 
τοπία), ή νά γίνει ημιαστική 
γραμμή ιμέ λεωφορεία μείζωνος 
τύπου καί εισιτήριο δραχμάς 9. 
Έδώ χρειάζονται πολιτικά μέσα 
καί όσοι πιστοί, προσέλ/θετε νά 
βοηθήσετε.

Καί τώρα έρχεται ένα πρόβλη
μα πού δεν γεμίζει τό μάτι μερι
κών συμπατριωτών μας. Τό Λι
μάνι. Μέσα στή θαλασσα, καί δέν 
εχει ή Μάκρη, ούτε φρέσκο ψάρι 
ούτε αλιευτική κι νησί, καί οί μόνι
μοι παραθεριστές δέν έχουν ττοΰ 
νά βάλουν τά πλεούμενά τους καί 
δυσανασχετούν συνεχώς. Καί ό- 
μ·ως, χρόνια παλεύουν οί Νεο - 
μ άκρη νοι γιά νά κάνουν λιμάνι 
μιά μεγάλη λάκκα πού άνοιξαν 
μέ τά ίδια τους τά χόρια· Ξοδεύ
ονται κάθε τόσο χρήματα καί κό
ποι, για ν' άδειασουν το λιμάνι 
πού κάθε δύο χρόνια (μπαζώνει. 
Φέτος, ξόδεψαν ό.ΟΟΟ γιά νά τό 
ξεκαθαριοουν και έπί τέλους κα- 
τάφεραν νά πλατύνουν καί βαθύ
νουν τήν είσοδο. Ωστόσο, όλος 
αυτός ό ιδρώτας καί τό χρήμα, 
άπό τό υστέρημα, κινδυνεύει νά 
πάει χαμένο, αν δέν γίνει ένα 
προσωρινό έργο πού δέν θά στοι
χίσει περισσότερο άπό 15.000 
δραχμές, ώστε νά περισωθούν αυ
τοί οι κόποι, νά μπορούν νάρχουν- 
ται τά ψαράδικα, ν’ αποκτήσει 
πόρους ή Λψ-ενική Επιτροπή, 
ψάρι ή Μάκρη, τέλειο παραθα
λάσσιο χρώμα, καί καλό κατα
φύγιο γιά τά πλεούμενα, καί νά
μπορέσουν σιγά - σιγά νά ψιά- 
ξουν τον /μεγάλο λ ιιμενοβραχίονα 
πάνω στή ξέρα, όπόταν τό Λι
μάνι θά γίνει καί έυττορικό καί 
θά είσρεύσουν καινούργιοι πόροι 
γιά τούς Νεο - μακρηνούς. Δε
καπέντε ψωροχιλιάδες εΐν’ αύτές, 
ελάτε όλοι μαζί μ’ ένα μικρό ρε- 
φενέ νά τις ιμαζέψου|με.

Αυτά είναι τά άπολύτως απα
ραίτητα γιά ν’ άξιοποιηθεΐ ή Νέα 
Μάκρη όπως εΐναι τώρα. Μά γιά 
νά γίνει πραγματικά τουριστική, 
χρειάζουνται καί άλλα. 14.000 
δραχμές χρειάζουνται γιά νά ττλη 
ρωΙ3εΐ ό μηχανικός καί νά έγκρι- 
θεΐ τό σχέδιο πόλεως, ώστε νά 
σταματήσει ό άρτζι μπούρτζι 
καί λουλάς τών οικοδομών καί νά 
ολοκληρωθεί ή ρυμοτομία τοΰ χω
ριού. "Υστερα, θά πρέπει νά α
σφαλτοστρωθούν τουλάχιστον οί 
δύο λεωφόροι πού πάνε στην πα
ραλία (Φρειδερίκης καί Μουσαί
ου) .

Άπό κεΐ καί ύστερα, τόν λό
γον έχει ή ιδιωτική πρωτοβουλία 
γιά τήν τουριστική αξιοποίηση

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
Παρακαλοδμεν τούς πατριώ

τας μας, δσους βέλουν νά ύπο- 
στηρίξουν τήν έ’κ&οσίν μας νά 
μάς άποστείλουν τήν συνδρο
μήν των.

Ή έφημερΐς δέν έχει άλλους 
πόρους πλήν τών συνδρομών 
της ώς καί τών εισφορών, Δέν 
θά ένοχλήσωμεν δέ ποτέ τούς 
πατριώτας μας άποστέλλοντες 
είσπράκτορα πρός εΐσπραξιν τών 
συνδρομών.

Πρός διευκόλυνσιν τών έν 
Πειραιεΐ άναγνωστών μας άπε- 
στείλαμεν έπίσης ένα μπλοκ 
συνδρομών είς τό καφενεΐον 
τοΰ κ. 'Αρετή εις Δραπετσώνα. 

τού παραθαλάσσιου χώρου, Οί 
αμμώδεις δρόμοι, πού δέν περ- 
νοΰνται άπ’ τ’ αυτοκίνητα, οί 
θάμνοι - βουνά πού άποτελοΰν εμ
πόδιο χωρίς νά έχουν τίποτα τά 
καλαισθητικό. Οί κρτρόνες μέσα 
στή θάλασσα, ή άμιμοληψία, πού 
ευτυχώς σταμάτησε και θά μπο
ρέσει νά γεμίσει πάλι άμμο η πα
ραλία, οί ξέρες καί τό ξεγύμνωμα 
τής παραλίας άπό δέντρα «αί δρο 
σιά. Τέλος, ή έλλειψη κέντρων καί 
ξενοδοχείων α' τάξεως πού θά 
μπορούσαν νά τραβήξουν τό εν
διαφέρον τών τουριστών καί πλού 
σιων έκδρομέων. Μιά ξενοδοχεια
κή έπιχείρησις καί ένα καλό ε
στιατόριο θά είναι τά πρώτα βή
ματα γιά τήν τουιριστικοτΓοίηση 
τής Νέας Μάκρης. Ρίχνω τήν Ι
δέα στους συμπατριώτες μας πού 
ασχολούνται .μ’ αυτού τοΰ είδους 
τις επιχειρήσεις καί εχω τήν δι
αβεβαίωση τής Κοινότητας πώς 
θά τούς βοηθήσει γιά νά κάνουν 
αύτό τό σχέδιο, έργο.

Γιά όσους έχουν σωστή κοινω
νική συνείδηση, δέν είναι ή φιλαν
θρωπία πού σώζει. Αύτή μοιάζει, 
μέ τό ιώδιο σέ .μιά πληγή, πού 
δέν κλείνει. Τά έργα έκεΐνα πού 
θά βοηθήσουν τούς ανθρώπους 
νά πάψουν νά εΐναι φτωχοί,, καί 
συνεπώς νά πάψουν νά έχουν α
νάγκη άπό μπαλωματική φιλαν
θρωπία, αύτά έξυπηρετουν' μιά 
κοινωνική αποστολή.

"Ας βοήθησουμε λοιπόν, τήν 
Κοινότητα τής Νέας Μάκρης νά 
λύσει τά προβλήματα της καί τό
τε θά μπορούμε νά καμαρώνουμε 
ότι- έχουμε μιά πραγματική και
νούργια ΜΑΚΡΗ

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΕΜΜΡΠΚΙ
Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας

Εν τώ μεταίύ κλλοι σομπρλί- 
ται μας έν οίς ό 'Αντωνίας Λαζα- 
ρίέ-ς,ς. ό Νίστωρ σίτος τ·ής Πα- 
τρίΐος μας, ιό όποιος ένέκνεεν «;«!- 
στοσΰνην όιά την sWvwwiav καί 
εντιμότητα του είς έμοΌρήτχους 
κα: αλλοθρήσκους ΰπίκυψε λόγω 
τής Εξαντλητικής πορείας κα: τών 
κακουχιών ιΟΰμα καί αυτός. τής 
-ροτηλώοεώς του είς τα ίίοώίη 
τοϋ γένους.

’Άπωλέαθηοαν έτιίτης οί αόο i- 
κ:στήθ:ο: φίλοι Δημοσθένης Δα
μιανός καί Νικόλαος .Ηααανική·· 
τας μετά τοϋ Κωατή Κουβά, τοϋ 
Λεγομένου 'Παπλωματά, προσπα- 
δοϋντες νά ίιαφύγοαν είς Συρίαν.

Καί ένφ οί έπίζήααντες έ-/.αθή,- 
μεΐα έ-': τών ποταμών Βαβυλώ
νας, ώς άλλοι αιχμάλωτοι τοΰ νέ
ου Ναβουχοϋονόαορος Ιουδαίο:, καί 
εκλαίομεν έν τφ μνητΟήναι ημάς 
τής Σιών καί τών έν αύτή κροτ- 
φιλων μας καί άναμέναμιεν ενα
γώνιος τό νόστιμο·/ ήμαρ, νά ίδω
μεν τόν άναβρώσκοντα έκ τών έ- 
ττιών μας καπνόν, απροσδόκητος 
συμφορά Μητη έπί τής μεγά
λης Σιών, τής Μεγάλης 'Ελληνι
κής ΙΙατρίδος.

Το -φοβερό σαράκι τοΰ 'Εθνικού 
μας διχασμού αυνεπικοοροόμενον 
κα: ντο τών τότε, ώς καί νΰν, ψευ- 
έοσυμμάχων, τών νέων αυτών 
Σταυροφόρων ’Ιταλών, Γάλλων 
τοΰ ,Φραγκλέν - Μκονγιόν καί Άγ
γλων τοΰ Λόϋό Τζώρτζ καί Ά- 
ΰκουϊθ -απειργάσθη- την φοβέραν 
Μικρασιατικήν καταστροφήν, τήν 
τρομερωτέραν αυτήν άπό τής Ά 
λώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
συμφοράν καί γενοκτονίαν τής φυ
λής μας.

Αί άνεξερεόνητοι -βουλαΐ τοΰ Τ- 
ί ιστού ήθέλησαν ή λόσις τοϋ μεγά- 
λοο δράματος νά εόνοήοη τούς τυ 
ράνους κατά τρόπον Εντελώς ά- 
δόκητον 5Γ αυτούς, καί νά έκρι- 
ζωση τόν Μικρασιατικόν 'Ελληνι
σμόν έκ τής ίεράς γης τών πατέ
ρων -του.

Άλλ’ ιδού άνεθάλαμ^ν έκ τών 
ερείπιων τής καταστροφής, ώσπεο 
ο μ-υθολαγικος φοίνιζ έκ τής τέ
φρας του και έχομεν τήν ζωντά
νια και ήξορμώμβν πρός νέας κα
τακτήσεις προόδου καί πολιτισμού.

Κα: οσοι έκ τών συμχολιτών 
μας δεν εμνημονενθησαν σήμερον 
■εις την συγκέντ-ρωσίν μας αυτήν 
και αφανείς και άγνωστο: έ’πεσαν 
υπέρ· τών εύγενεστέροαν τοϋ αν
θρώπου ιδεωδών, του ιδεώδους τής 
πίστεως καί τής Πατρίδος, προσ- 
εφερ·α·ν μετά τών μνηίΜνεοθέντων 
τήν εύγενεστέραν τών -θυσιών έπί 
τοϋ -μεγάλου βωμού τής 'Ελληνι
κής Έθνότητος.

Έπ! τοΰ βωμού τούτου ή 'Ελ
ληνική Φυλή δέν θά παύση νά 
προσφερη ό,τι -συντελεί είς ττν δό
ξαν καί τό μεγαλειον της. 
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ



ΚΟΙΝΟΣ 0060Σ
Είναι κοινός ό πόθος δλων μας διά τήν 

ένωαιν τών δύο Συλλόγων καί νομίζομεν 
ότι τίποτε άλλο δέν προέχει αύτήν τήν 
στιγμήν παρά ή πραγματοποίησις τής επι
θυμίας αυτής δλων τών πατριωτών μας. 
Ήμεΐς περισσότερον παντός άλλου έπιθυ- 
μοΰμεν τήν ένωσιν καί τήν άποκατάστα- 
σιν τής Σωματειακής ενότητας τών πατρι
ωτών μας. "Αν καί δέν είμεθα υπεύθυνοι 
διά τήν διάσπασιν, κατανοοΰμεν τήν άνάγ- 
κην διότι ε’ιλικρινώς ποθοϋμεν νά έπιτύ- 
χωμεν τάς επιδιώξεις τάς οποίας έπανει- 
λημμένως έχομεν διακηρύξει καί αί ό
ποιοι δέν θά επιτύχουν καί ολοκληρω
θούν χωρίς τήν ομόνοιαν καί τήν συμπα
ράστασή δλων μας.

Κατεχόμενοι άπό τό πνεύμα αύτό άπε- 
στείλαμεν τήν κατωτέρω άπώντησιν είς 
τό «Σχέδιον» «Συγχωνεύσεως-Ένώσεως» 
τό προταθέν ύπό τών εκπροσώπων τοΰ 
Συλλόγου «Τελμησσός» τό όποιον δημο- 
σιεύομεν πλήρες είς άλλην σελίδα πρός 
ένημέρωσιν τών αναγνωστών μας.

Μ ΑΠΑΝΤΗΧΙΧ ΜΑΣ

ΙβΙΟΜΙΡΠΡΕΙ

Πρός
Τό Διοικητικόν Συμ'βούλιον τοϋ 
Σωματείου Σύλλογος τών απαν
ταχού ΜΑΚ Ρ ΗΝΩ.Ν -καί ΛI Β 1 ■ 

ΣΙ,ΑΝΩΝ «Η ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ»

Εις Ά θ ή ν α ς

Κύριος
Μόλις πρό τίνος π-εριηλθεν εις 

χεΐράς -μας άνευ χρονολογίας έγ
γραφόν σας, σχετικόν ,μέ το, ζή
τημα τής συγχωνεύσεως - ένώσε>- 
ως τών -δύο Συλλόγων μας,, pt- 
τά τοΰ συνημμένου «Σχεδίου», 
τοΰ ττερ ιήχοντος τάς ώπόψεις 
σας ώς τπρός «τήν άκολουθητέαν 
διαδικασίαν, ή οπό ία ασφαλίζει 
τήν ανεν παρεξηγήοΈ-ων μ·ετά- 
βαεπν είς τήν ινέαιν Κατάστασιν», 
τό όποιον, ώς άναφέρεται ©ίς ιό 
έν άρχή έγγραφόν σας προς η
μάς, ένεκρίθη όμοψώνως υπό τού 
Δ. Σ. τοϋ Συλλόγου σας, μέ τήν 
παράκλησιν όπως έ^ετ-ε τάς έπί 
του Ίτροκειμένου απόψεις ιμας ό

—,' Αμ γιατί πλιόν μσς κοπα
νάς τά Λ ίδιοι ανά στήν καφκάλα 
μας χάν μηλικόκκουδα;

Αύτή τή φράση τή διάβασα 
στά μάτια μερικών ΛιβΓσιανών, 
ένώ κάτι παρόμοιο μού μεταδώ
σανε διάφοροι συμπατριώτες. 
Λυπάμαι πού υπάρχουν μερικοί 
Λίβισιανοί, καί- ελπίζω νά εΐναι 
λίγοι, πού ντρέπουνται τή γλώσ
σα μας, λες κι’ είναι προϊόν μπα- 
οκλαοαρίας. Ή αλήθεια εΐναι 
πώς σάν ήρθαμε έδώ νά ριζώ
σουμε όσοι άπό τούς ντόπιους 
δέν μάς χώνευαν, μή έχοντας 
τίποτα άλλο γιά νά δείξουν τήν 
ύπεροχή τους, καμάρωναν γιά 
τήν καθαρεύουσά τους. Δέν πζε 
ραν οΐ άνθρωποι ότι ή καθαρεύου 
οα εΐναι μιά γλώσσα φιαχτή, δια
σκευασμένη άπό τήν αρχαία α
πό ζενοΡλαμένους και φραγκο- 
φαντασμένους σοφολογιότατους 
πού δέν είχαν ζήσει κοντά στον 
Ελληνικό Λαό γιά νά νιώσουν 
τή λεβεντιό, καί τήν ποίηση τής 
δημοτικής, ’Αλλά ούτε καί μείς 
τό ξέραμε και ήταν πολύ φυσικό 
νά νιώσου με ένα σύμπλεγμα 
κατωτερότητας, πού μας έκανε 
ίσως νά ντρεπόμαστε γιά τά Λι- 
βισιανά μας.

-..Νά μήν που μηάλουν λύ
ουν, ήμαγκούριαννάμουν άπό 
εντροπήν ΐ

‘Η λιβισιανή είναι βέβαια μιά 
διάλεκτος μέσα στις τόσες πού 
αποτελούν τήν 'Ελληνική Δημο
τική Γλώσσα. Άλλά πόσοι τάχα 
νά ξέρουν ότι έχει δική της 
προσωπικότητα πού δέν απαν
τιέται πουθενά αλλού; Πολλά έ- 

σον τό δυνατόν ταχύτερον,
Έν τή επιθυμία ιμας δ’ ακρι

βώς όπως άφ’ ενός ιμέν τό ζήτη
μα τούτο, τής συγιχωνεύσεως - 
ένώσεως δηλαδή τών δύο Συλλό
γων καί τής άποκαταστάσεως 
τής Σωματειακής Ενότητας τών 
απανταχού Συμπατριωτών μας 
λάβη σάρκα καί οστά όσον τό 
δυνατόν ταχύτειρον, άψ’ ετέρου 
δέ αί έπί τοΰ προκειρένου από
ψεις μας (ή άπάντησις μας) σν- 
ταποκρίνωνται κατά τό δυνατόν 
είς τάς επιθυμίας καί τάς αντι
λήψεις όχι ρόνον ήΐ|ΐών τών έκπιρο- 
σώττων τοΰ Συλλόγου ιμας «0 
ΓΛΑΥΚΟΣ», ιάλλά καί τοΰ τε
λευταίου μέλους αυτού, διένειμα- 
.μεν αντίγραφα τών έγγραφων 
σας εις όλα τά μέλη μας καί με
τά μακράς και ενδελεχείς συσκέ
ψεις καί τοΰ Κ-εντριικοΰ Δ. Σ, 
τ·οΰ Συλλόγου μας καί τοΰ Δ. Σ. 
τοΰ έν ’Αθήνα ις Παραρτήματος 
μας καί τών· ένδιαψερθέ^Γων πρός 
τούτο μελών τής Ένωσεώς, μας 
κατελήιξαμεν εις τάς ακολούθους 
παρατηρήσεις, απαύγασμα όμο-

ΑΠΟ MHHA ss ΜΗΝΑ

ΛΙΒΙΣΙΑΝΑ
χουμε νά μάθουμε, άπό τήν με
λέτη τοϋ σοΦοϋ καθηγητή τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ, 
Άνδριώτη, γιά τή διάλεκτο τοϋ 
Λιβισιοϋ, πού θά κυκλοφορήοη 
τόν έρχόμενο χειμώνα και πού 
θά πρέπει όλοι νά τήν διαβά
σουμε, Γιά μένα, αύτή ή μοναδι
κότητα της Λιβιοιανής διαλέκτου 
άποδεικνύει ότι οί Λιβιοιανοι κα- 
τάφεραν έπί χιλιάδες χρόνια νά 
κρατήσουν τήν ομοιογένειά 
,ους, άρα καί τήν ουσιαστική ά- 
νεξαρτηοία τους, καί κατόρθω
σαν νά έηιζήση ή μικρή τους 
κοινότητα ένώ θά μπορούσε νά 
είχε σβύοει άπό τόν χάρτη.

Κι’ έτσι άντίς νά τούς καβαλ- 
λίκέφουσι οί «Τουρκαλάδοι» καί 
οί διεθνείς «Σκατουκουταλάδοι» 
έκαβαλλίκεψάν τους οί Λιβισια- 
νοί,

"Ας μοϋ επιτροπή μιά τολμη
ρή εκδοχή. Νομίζω, ότι ένα άπό 
τά κυριώτερα όπλα τών Λιβιοια- 
νών, πέρα άπό τήν πανελλήνιο 
εξυπνάδα, ήταν κι’ ένα κράμα 
κεφιού καί δεικτικής σάτυρας 
πού έχει διαποτίσει τή Λιβισια- 
νή διάλεκτο πού λές και είναι 
καμωμένη γιά σατυρικά δίστοι- 
χα. Παροιμιώδης έμεινε ή φρά
ση έκείνου τοΰ ξένου πού έπι- 
οκέφθηκε τό Λιβίσι:

- -ίΛιβίοι, ώ Λιβίσι, ώς καί τά 
χόρτα οου δαγκοΰσι!

Φαντάζομαι λοιπόν, ότι οί υ

Ο Ο TAX i Κ Α Η Λ Ω Π I ϊ Μ A I

Μέλη του Συλλόγου 0 ΓΛΑΥΚΟΣ έξωθι του ναού τής Ζωοδόχου Πη
γής, ‘Αθηνών κατά τό μνημόσυνον ύπέρ τών πεσόντων Εθνομαρτύρων 
περί τών όποιων έγράψαμεν καί γράφομεν εις τήν διπλανήν στήλην

φόνου άποψάσεως πάντων τών 
όργάνωυ του Σύλλογον μας.

Πριν όμως σσ.ςέκθέσωμεν τάς 
έτπ τοΰ προκείιμένου· απόψεις 
μας, άνογκαΐον κρίνοίμον νά πα- 
ρατηρήσωιμεν ότι το «Σχέδιόν» 
σας άχρονοιλόνητον καί τούτο 
κάι ανυπόγραφων, ψώρον άντί- su·- 
αναγνώστου υπογραφής δυσανά- 
γνωσ-rav μονογραφήν (τζίφραν), 
ή όποια οΰδόλως άσφαιλίζει ^τι,ν 
άικρύβειαν -τοΰ περιεχομένου του, 
άττεστάλη ήιμΐν κατά τρόπον άν- 
οίΐκειον, μαρτυρόΰντα ευγλώττως 
περί τών πραγματικών διαθέσε
ων μερικών έξ υμών έναντι τής 
νομίμου Διοικήσεως τοΰ Συλλό
γου μας, περί του όποιον άλλως 
τε έχομεν σωρείαν άναμφισβητή.. 
των στοιχείων.

Ε»’ς τήν ουσίαν όμως τοΰ πρά
γματος 'άτροβλεττοντες, διακαώς 
δ’ έξ άλλου έπιθυμουντες τήν έ- 
νωσίν - συγιχώνευοΊν τών δύο Συλ
λόγων καί τήν άποκατάστάσιν 
τής Σωματειακής Ένότητος τών 
Συμπατριωτών μας, παραβλέ- 
■rropEiV πάντα ταΰτα ώς καί τό 
γεγονός ότι τής άποστολής τοΰ 
περί Ό·δ πρόκειται έγγραφου σας 
προηγήθη •πομπώδης διαφήμισίς 
αυτου, καθ’ δν χρόνον ήμεΐς, συ
νεπείς είς τ·ά μεταξύ ιμας συμφω- 
νηθέντα κατά τήν σύσκεψιν τής 
23ης Moriou έ.έ., είς τήν οικίαν 
τοΰ Προέδρου .μας κ. Β. Αγιο

ποψήφιοι κατακτητές προτίμησαν 
νά «θέσουν έαυτούς μακράν 
παντός Λιβισιανοΰ δαγκώματος».

Ό καθρέφτης της κάθε φυλής 
είναι ή γλώσσα της. Άφοϋ λοι
πόν ή Λιβισιανή διάλεκτος δεί
χνει μέ τό στύλ της καί 

τήν ιδιομορφία της -·ήν προ
σωπικότητα τοϋ Λιβισιανοΰ καί 
ίπ δύναμη ζωής καί άνυποταγής 
πού είχε, θά πρέπει νά είμαστε 
περήφανοι γιά τή. γλώσσα μας.

Άν τά Λιβισιανά, όπως και 
κάθε άλλη Ελληνική διάλεκτος, 
δέν έχουν τις πλούσιες· καί Λε
πτεπίλεπτες άποχρώοεις καί 
τούς εξευγενισμένους τόνους 
μιδς σύγχρονης γλώσσας, είναι 
γιατί ή σύγχρονη Ελληνικά 
γλώσσα εξελίχτηκε πάνω στήν 
Μάνα - Γης, τήν ’Ηπειρωτική 'Ελ
λάδα, καί είναι πολύ φυσικό οί 
διάλεκτοι νά μείνουν στάσιμες, 
άφοϋ όμως χάρισαν στή Μάννα 
γλώσσα όλσ τους τόν πλούτο και 
τήν ώμορφιά. 'Η καθομιλουμένη 
δέν είναι παρά ή. ουνίσταμένη 
όλων τών Ελληνικών διαλέκτων.

Τώρα πού έχουμε όλοι στιβα- 
χτη πάνω στήν στενή Ελληνική 
κοτρονική Επικράτεια πρέπει ό
λοι νά μιλάμε τήν ίδια γλώσσα 
χωρίς μεγάλες Ιδιωματικές ιδιο
μορφίες. Όστόσο όταν άκοϋμε 
Λιβισιανά θά πρέπει νά τά χαι
ρόμαστε μέ τήν καρδιά μας καί 
όχι νά κφουφουρίννουμουν άπό 
σιχχαοιάν» σάν κολονακιώτικές 
οουσοϋδες,

ΠΛΑΤΩΝ Β ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

ρείτη, περί ών τά έν τή έφημερί- 
δι ήμών «Ή φωνή τοΰ Λιβισίου 
καί τής Μάκρης» ψύλλον 3ον, ά- 
νεμέναμεν εΐδοποίησίιν σας περί 
του χρόνου και τόπου τής νέας 
συναντήσεως τών εκπροσώπων 
μας πρός συζήπησιν τών λεπτο- 

. λήψιν τελικών άπο 
Φάσεων έπί τής προαποφασισθεί 
σης ένώσεως - συγχωνεύσεως, 
καί χωρούμεν είς τήν διατύπωΟΊν 
τών απόψεων ιμας, αϊτκνες άποτε- 
λοΰν καί τήν απάιντησίν μας είς 
τό έν αρχή έγγραφόν σας.

Πρό τούτον όμως άναγκαίον 
κριναμειν ·νσ. ταν-ίσωμεν εύΰΰς έξ 
άρχ-ής ότι διακατεχαμεθα καί δΐ- 
απ-νεομεθα άπό δύο δασικός άρ- 
χάς, ήτο::

ί) Έπιθυμούμεν άνεπιφυλά- 
κτως τήν ενωσιν - συγχώνευσιν 
τών δύο Συλλόγων μας. Πρώτον, 
διότι διά τοΰ τρόπου αύτοΰ επέρ
χεται ψυχική έπανένωσις όλων 
τών πατριωτών μας, ή οποία ά- 
τυχώς τόσον διεταράχθη άπό τήν 
διάσπασιν καί τήν δημιουργίαν 
δύο Συλλόγων. Δεύτερον, διότι 
τοιουτοτρόπως ένώνονται άι δυ
νατότητες όλων ,-μας, ώστε καί 
τούς πατριώτας μας νά έξυττη- 
ρετησωμεν σοβαρώτερον καί τό 
καθήκον μας πρός τήν Ιστορίαν 
καί τάς παραδόσεις τής Πατρί
δος μας νά έπιτελέσωμεν πληρέ
στερων.

I ί) Ούδ&ις έξ ήιμών διακατέ
χεται άπό τήν παραμικρόν προ
σωπικήν φιλοδοξίαν καί είμεθα 
έτοιμοι, όλοι άινεςαιρέτως, νά πα- 
ραχωρήσωμεν τάς θέσεις μας, 
είς όσους έκ τών πατριωτών μας 
έπιθυμοϋν νά έργασθοΰν διά τήν 
πραγματοποίησιν τών κοινών πό
θων .μας.

Καί ήδη χωρουμεν εις τήν δια- 
τύπωσιν τών παρατηρήσεων μας 
επί τών απόψεων σας καί τ-αυτο- 
χρόνως εΐίς τήν διατύπωσιιν τών 
ίδικών ·μας άπόψεων έπί των ση
μείων πού διαφωνουμεν.

1.— ’ΑττοδειχόμεΘα τάς υπ’ 
άριθ. 1, 2, 3 καί 4 παραγρά
φους τοΰ Σχεδίου σας, μέ τήν έ- 
πιφύλαξιν ότι ή ύπ’ άριθ. 2 πα
ράγραφος έν τή έφαρμογή της 
8έν θά προκαλέση διακρίσεις 
τών πατριωτών μας είς προνο
μιούχους καί μή, ώς θά άναπτύ- 
ξωμεν κατωτέρω.

2.— - Διαφωνοΰμεν όμως πλή
ρως μέ τήν ύπ’ άριθ. 5 παράγρα
φόν σας καί ιδού οί λόγοι τής 
διαφωνίας μας.

Ή υπ’ άριθ. 5 παράγραφος 
τοΰ σχεδίου σας έχει ώς έξης:

«5) Είς τήν πρώτην Γεν. Συ- 
νέλευσιιν νά ψηφίσουν μόνον τά 
ιδρυτικά μέΔη τοΰ νέου Συλλό
γου. (Πρός τούτο νά άναγραφή 
δίάταξις είς τό νέον καταστατι
κόν όρίζουσα ότι τά έγγραφόμε- 
να νέα μέλη Θά έχουν δικαίωμα 
ψήφου μετά τήν πάροδον εξαμή
νου άπό τής έγγραφης των είς 
τόν νέον Σύλλογον)».

Σεΐς δηλαδή μέ τήν παράγρα
φον αυτήν τοΰ σχεδίου σας, δια
χωρίζετε τούς πατριώτας μας, 
πού θά γίνουν μέλη τοϋ νέου 
Συλλόγου, είς προνομοιούχους

Συνέχεια στήν 4η σελίδα

Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου
Άλλ’ έ-Α&ΐνο πού έξόψων® πολύ 

τόν Γεώργιον ?±ι»ζΐ)!ίίϊην, ήτο ή 
βέτις., -ού «tisrovs είς ζητήματα 
έ'4ζ»ιδεοτι··Λ3.

’Ήχθη xsisow εις τήν ’Εφορί- 
ο,ί Μάκρης. τής ό-τοίας έτόγχ^ε 
έπίλεζτ® μέλος, μία προστριβή 
ενός γονέως και τοΰ διδασκάλου 
τοϋ παιδιού του. Έ! λοιπόν zal 
παιδαγωγικά, άν είχε σποοΐάσει 
ό Λαζαρβης, δέν Οά έπαιρνε τόσον 
ορδήν στάσιν. Έχήροξε τήν Εφο
ρείαν άναρμοίίαν α,αΐ Υπέδειξε είς 
τόν σημαίνοντα κοινωνικός γονέα, 
νά 9εωρήσΤ( μόνον αρμόδιον τον δι
δάσκαλον και τήν λΰσιν, πού 
έδιδε αύτός, τήν μόνην ένδεδειγμέ- 
νην.

Ιδού τώρα, καί άλλο περιστατι
κό» έξαιρον τήν προσωπικότητα 
τοΰ Λαζαριδο-u:

"Οταν είς τάς άρχάς ενός σχο
λικού έτους, έκλήΟη ή Εφορεία νά 
διορίση Διευθυντήν ένα έκ τώνέίη. 
πατδαγωγικώς κατηρτισμένων δι
δασκάλων τοΰ διωριαμένου ήδη δι
δακτικού προσωπικού, ό Λαζαρί- 
δης προέτεινε νά «ποσοριΒδύν οί 
διδάσκαλοι είς τον Νάρθηκα τής 
παρακείμενης έκκλη,σίας τοΰ ’Αγί
ου Νικολάου και ώς. άνθρωποι 
μορφωμένοι νά άναδείξουν αύτοΐ 
Διευθυντήν τοΰ Σχολείου. Τί τού- 
•τοο δημοκρατικώτερον καί λογικό
τερων; Τί δέ τιμητικώϊερον διά 
τούς διδασκάλους, οί όποιοι άφή- 
ν ο» το έί .= ίίίρρρί,^.ά :ι,ά>.α?« !&><<.,.Ά'ί 
πρώτον έν ισοις συνάδελφόν τών;

Τοιοΰτος υπήρξε ό Γεώργιος 
Λαζαρίδης, αληθινό σέμνοιμα τής 
Μάκρης, καί επιστημονικό καί 
Εθνικό κόσμημα αυτής.

ΉσχολήΟ'ην περισσότερον με τήν 
προσωπικότητά -ου, διότι φρονώ ό
τι τοιοΰτοι άνδρες πρέπει νά προ
βάλλονται φωτεινόν παράδειγμα 
μιμή-σεως είς τούς έπιγιγνφ.ένιθυς.

Δέν παρήλϊον όλίγαι ήμέραι, 
καί οί Τούρκοι συνέλαδον άλλον 
σημαίνοντα κοινωνικόν καί κοινοτι
κόν παράγοντα τής Μάκρης, τόν

ΕΡΑΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ ΤΟΥ
Τό Συμβούλιου τοΰ ΓΛΑΥΚΟΥ 

μάς άτέστειλεν προς δημοϊίευσιυ 
τό κατωτέρω έγγραφά τής Κοινό
τητες Νέας Μάκρης πρός αύτό 
και έπί τή εύκαιρία τής δημοσι- 
ευσεως τον παρακαλοϋμεν ολους 
τούς σμαπατριώτας μας ως καί 
έλους τούς φίλους Ν. Μάκρης νά 
βοηθήσουν -διά τήν περαίωσιν τών 
εργασιών τοϋ λιμανιού τό όποιον 
θά συμδάλη σπουδαίως διά τήν ά- 
νάπτυξιν τής νέας μας πατρίδος.

Πρός τούτο, άνοίγομεν ειδικήν 
στήλην εράνων και παρακαλοϋμεν 
όσους δόνανται νά μάς άποστείλουν 
ότι ευχαριστούνται γιά τό «λψ.ανά- 
κι της». Τήν διαχείρισιν και ευ
θύνην τής όλης προσπάθειας άνέ- 
λαδεν εύγενώς προσφερθεϊς ό κ.

ΑΗΑΚΟίΗΩΧΙΧ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

•ο Σύλλογός μας “Ο ΓΛΑΥΚΟΣ,, 
Παράρτημα Άδηνών ώνακοινεΤ 
δτι τό Ειδικόν Φιλανθρωπικόν 
Τμήμα του είναι ήδη είς θέσιν 
νό άρχίση νά βοηθή τούς άναξιο- 
παθοΟντας πατριώτας μας τούς 
έχοντας ανάγκην φα.'μάκων, δ 
πως άναγγείλημεν είς προηγούμε
νου φύλλον τής έφημερίδος μας

Πρός τούτο δλοι 'οί ένδιαφερό- 
μενοι δύναται ν' άπευθύνωνται είς 
τό Φιλαυθρωπικόν Τμήμα τοΰ Πα
ραρτήματος Αθηνών, ’Ακαδημίας 
76, καθημερινώς 10 π μ. — 1 μ.μ. 
Τά φάρμακα θά χορηγούνται βάσει 
συνταγής ’Ιατρού καί μέχρι αξίας 
δραχμών εκατόν (100).

Πλάτωνα ΑΙ. Μουσαίον τόν εύγε- 
νή τούτον γόνον τοΰ μεγάλου· διδα
σκάλου τοΰ Λεώησίου, Μιχαήλ 
Μουσαίου, τον ένιθουσιώντα διά τά 
ιδεώδη τά ελληνικά.,ΙΙόσον έλληνο 
πρεπώς. έσκέπτετο καί ήίΟάνετο, 
ό αείμνηστος Πλάτων, άποίεικνό- 
ουν όσα, άναστρεφόμευος πρός ήμας 

τούς διδασκάλους τοϋ τόπου του έ
λεγε, φν ημέραν τής συγκροτή- 
σεως υπέρ τής Κρήτης .συλλαλη
τηρίου τών Τούρκων τής Μάκρης 
μέ ίαθότατον ίβνικόν ά?.γος:

— «Τί συμ,γθιρά μας! Νά ε'ιμε- 
μα υποχρεωμένο: νά παριστάμεβα 
είς. συλλαλη,τήριον έκ διαμέτρου 
αντίθετον προς τά αισθήματα 
Ιλ.ας»!

Λΐχεν, ό αείμνηστος Πλάτων 
Μουσαίος, σοόαράν κοινοτικήν καί 
’Εθνικήν δράσιν: "Οταν τοΰ έδη- 
λώθη άπό τάς τουρκικάς. άρχάς νά 
έτοιμασθή διά τό Δενιζλή, συνέπε
σε νά ιΰρεθώμεν μαζί του οΐ διδά
σκαλο:, αείμνηστος Δημήτριος 
Παπαντωνίου καί εγώ, στο σταυ
ροδρόμι πλησίον τοϋ σπιτιοΰ του, 
καί ώσάν νά «μάντευε ότι ή συνάν- 
τησίς μας έκείνη ήτο ή τελευταία, 
■άντήλλαξε μαζί μας συγκινητικό
τατο ασπασμό.

~ — «Άς .φιληθούμε, φίλοι μου, 
είπε, γιατί δέν ξαίρουμε, άν ·θά ξα- 
ν «ιδωθούμε».

Είς τό στρατοδικείου, άπό τάς 
κακουχίας κα: τά μαρτυρία, είς 
α ύπεδλήθη, ήσθένησε σοδαρώς Ό
■■ ύ;υυ«>,έ:, ζ^υ,ω·,. ::ή·κ, αδελφός . 
του, διαπρεπής ιατρός καί εθνικό
τατος άνήρ, αείμνηστος Β. Μουσαί
ος, κατόρθωσε νά τόν άποφυλακίση 
διά νά τόν περιποιηθή και νά τόν 
σώση, άλλά ή υγεία του· είχε ζ.λο- 
νισθεϊ άνεπανορΟότως καί ΰπέκυ- 
ψε πβριδληθείς καί αύτός τόν στέ
φανον τοϋ ’Εθνομάρτυρας.

Ένώ είς το στρατοδικείου έξε- 
■τυλισσετο ή τραγωδία αύτή, ήρχι- 
ζεν άλλη μέ τάς άθρόας εκτοπί
σεις τοϋ Ελληνικού πληθυσμού 
πρός τό εσωτερικόν, άλλων εις τό

Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα

Πλάτων Μουσαίος ό οποίος καί 
πρώτος ήνσιξε ■ την έρανον κατα- 
θάλλων δραχμάς 500.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Άριθ. Πρωτ. 277
’Εν Νέςι Μάκρη 30-7-1958

Πρός τον Σ ύλλογον
ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ 

«Ο ΓΛΑΥΚΟΣ»
Πειραιεΰς

Ώς εΐναι γνωστόν ή Κοινότης 
ημών άπό δεκαετίας ήρξαπο τών 
εργασιών κατασκευής ιμικροΰ Λι- 
μενίαμου αύτής.

Ή κατασκευή τοΰ ώς άνω Λι- 
ιμενίσκου άπεφασίσθη· έκ τής ά- 
νάγκης έξνπηρετήσεως τών κα
τοίκων τής Κοινότητας τών ά- 
σχολοσμένων ,μέ τήν αλιείαν κ.λ>. 
π.,_ τών έκ τών έναντι α
κτών τής Εύβοιας προσερχομέ- 
νων είς Νέαν-Μάκρη», ώς καί τών 
παραθεριστών ίκαι εκδρομέων, 
πλεΐστοι τών οποίων έχοντες Ιδι
οκτήτους λέμβους καά μικρά έκ- 
δρρμικά σκάφη διά τάς δαλασσί- 
ας έκδροίμάς των, δέν εΐχον κα
τάλληλον χώρον διά τόν έλλίμε- 
νισ,μόν τών λέμβων καί μικρών 
σκαφών των και πολλάκις κατε- 
στρέφοντο πρό τών οφθαλμών 
των ταΰτα έκ τών τρικυμιών τής 
θαλάσσης βίς την παραλίαν τής 
Νέας Μάκρης μή δυναμένου ομ- 
δενος νά σώση τήν καταστροφήν.

Οί πόροι τών μέχρι τουδε έ.<- 
τελεσθέντων έργων τοΰ ώς άνω 
Λιμενίσκου προήλθαν έκ διαφό
ρων εισφορών τών κατοίκων τής 
Κοινότητος, διαφόρων άλλων οΐ- 
κειοθελώς προσφερόντων άτόιμων 
καί έκ τοΰ Ταμείου τής Κοινότα
τος ήιμών.

Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα
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Η ΜΑΚΡΗ KAI TO ΛΙΒΙΣΙ T01-899
’Εντυπώσεις τής ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Συνέχεια έκ ’.τοΰ· προηγουμένου.

Τήν πρωίαν της Κυριακής, έ- 
δέχθην έπίσκεψίν τού κ. Γϊετρί- 

. όου, νέου, άρίστου μαθητου ·,τόύ 
εν Αθήναις -Διδασκαλείου, Μοί ε- 
φερεν άπρασδόκητο-ν e ίδησ nv;

«Σάς παράκα'Λοϋσί, μοι εΐ-’· 
πε, νά ήμιλήσετε.

■ —- Τί λέγετε ί Νά ομιλήσω; 
Πού; καί πάτε;

— Σήμερον, μετά μεσημβρίαν 
ρίς τήν Δουιζιδειον Σ,χολήν. Σάς 
παράκάλοΰσι θερμώς, -νά εΐπητε, 

. έστω καί ολίγα Τινά.
Δέν είχον σκεφθή τούτο, καί 

έπέμεινον’ άρνομμένη. Δευτέρα ,έπί 
σκεψίς του, μετά τοΰ καλλίστου 
φοιτητοΰ τής Φιλολογίας κ. Χα- 

,ρίτωνιιδου, τοΰ ιδιαζόντως τηιωμέ 
νου παρά τού κ. ίΚόντου,και έπα- 
ναληψις τής αύτής παρακλήο’έως. 
Ήναγκασθήν να δσχθώ, καί άπήλ- 
&ον συνοδεύοντες τήν κ. Ειρήνην. 
Σαράφη (τό γένος Μουσαίου) καί 
τήν δεσποινίδάν ΧρύσάΛην I εωρ 
γαλίδου, προς έπίσκέψιν καί 
πρόσκλησιν τών κυριών τής πό- 
λεως, 

’Εσκεπτόμην, τί φά εϊπω καί 
προ ποιου ακροατηρίου θά εϋρι- 
σκόμην, άφοΰ δέν είχαν, γνωρίσει 
έτι τάς γυναίκας τής Μάκρης καί 
τού Λιβισίου.

- Κατά τήν 4ην μ. μ. οί κώδωνες 
τών έκκλ.ησιών ήρχισαν νά κρού- 
;ωντάι.· Ήτο τό σύνθημα τής γε
νικής προσκλήσεως.

'Ότε άφιχθην (μετά τών φίλων 
μου, ή προαύλιος οδός, ό διάδρο
μος, ή αίθουσα, έβριθαν πλήθους. 
Ήσθάνθην ρίγος καί τήν συγκί- 
νησιν νά ιμέ κάτόλαμβάνωσιν.· Έί- 
σελθοΰσα έν τή αιθούση, εύραν 
άπαν, τό ΐερατεϊον, δπέρ μετά 
πατρικής στοργής μέ προσηγό- 
ρευσεν. Ήτο λοιπόν, συνάθροι- 
σις Ιερά, άδελφική, χριστιανική. 
Σεμναπρεπώς δέ έτελεσθη. δοξο
λογία καί μετ’ αύτήν είς τών οι-, 
δασκάλων άπό τοΰ δήματος μοϊ 
προσεφώνησε το «ώς εύ τταρέρ 
στην», πάραιχωρήσας. μοι. τόν λό
γον. Άνήλίθον τό βήμα καί ήτέν ι- 
σά προς τά βλέμματα όλων. έ- 
στραμμένα προς εμέ. Πολλά έξέ- 
Φραιξον ταυ’ <χ. Ή περίεργε ια,·· ή 
ευχαρίοτησις, ή συμπάθεια, ή χα 
ιρά, διέλαμπον επί-τής μορφής 
των. Ή /ιλτ.σα έκτακτον έμπνεύ- 
σιν καί ένθουσιασμόν.

Ώμίλησα. Ειπόν (λόγια τής 
καρδίας. Τό είδαν εις τά χειρο- 
•κροτήμαίτα, ειί'ς τά όποια έπνιχη 
ή τελευταία Ιμου λέξις, τό ήσθάν
θην όταν δλαι αί’κυρίαι, ώς έν 
ρεύμα κινηθέν,μέ περιεκύκλωσαν. 
'Οχι συγχαρητήρια, άλλά περι
πτύξεις, άσπαοιμοζ καί δάκρυα. 
Εϋρον λοιπόν ch λόγοι ιμου ήχώ 
έν τή καρδίφ των. Ευαίσθητους 
έδόνησαν χορδάς καί έξήγηιραν 
εγγενή αδελφικά συναισθήμα
τα. Αΐ περιπτύξεις των, διηρμή- 
νευον πάθόυς, πάραπονα, απογο
ητεύσεις άλλά καί ελπίδας. Α
σύλληπτα, άνέκφράστα όνειρά L, 

Τήν άνάμνησιν τής τελετής ταύ 
της, θά φέρω πάντρτε ζωηράν καί 
ώς μίαν τών συγκινητικώτέρων ή
μερων τού βίου μου.

’Ώφειλον νά έπισκεφθώ καί. εύ- 
χαριστήοω δλας τας παρβυρεθειί- 
σας κατά τήν πρώτην καί δεύτε
ρον όμ ιλίαν ιμου. ήτις θέμα εΐχε 
«περί πολυτελείας». Μέ τάς δυο 
εύγενεΐς συνοδούς ιμου, την κ. Εί- 
ρήνην Μουσαίου καί τήν δεσποινί I άπό κοντά, νά γνωρίσω καί. νά 
οαν Χρυσάνθην Γεωργάλίδου, ·έ- ~~· ■ ........ 1 1
πεσκέφθην πλείανας οικείας διά 
νά σχηματίσω καί πληρεστέραν 
εικόνα τής εξοχικής ζωής των κα
τοίκων.

Πάσαι σχεδόν αί οίκίαι, άνευ 
βεβαίως ρυθμόν , κτισμέναι, κα
λώς, αερίζονται δ^ά μεγάλων 
παραθύρων. Είς τό άνω πάτωμα, 
ύπάρχουν μεγάλα δωμάτια. "Εν 
τούτων είναι ορισμένον πρός ύπο- 
δοιχήν. Έκ πάλλών δέν ελλείπει 
τό λιάκστό. Αί έπιστρώσεις, ήτοι 
σινδόναι, παραπετάσματα, καί τά 
παραπλήσια εΐναι εγχωρίου κα
τασκευής άτινά είς πασαν. οικίαν 
έξήταζον, διότι ήθελαν νά εϊδω 
τήν έν γενει γυναικείαν βιοτεχνί
αν. Εις πλείστας οικίας δέν έλλεί 
πει ό άργαλιός καί ή ραπτομη
χανή. "Οπου δέ ή γυναικεία φιλο
καλία επιζητεί νέους κόσμους, νε- 
αν άπασιχόλησιν λεπτοτέραν, ύ- 
πάρχουσιν τό μαξιλάριον τών κο- 
πανελλίων καί τό τέλάρον. Μή
πως όμως, αί τόσον φίλεργοι, καί 
•έπιοέξιαι νέαι τής Μάκρης δέν ή- 
δύναντο νά εργάζονται , τελείως 
τάς ώραίας μπιμπίλας, άς ήρ,γά- 
ζο-ντο αί μάμιμαι καί αί μητέρες 
αύτών; "Αν έγινώριζον, πόσην ά- 
ξίαν ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν 
εχοιίσι καί ποίά δεξιάτης καί φι
λότεχνόν αίσθημα άνοσττύσσ,εται, 
άν έγνώριζον ποιαν αξίαν δίδουν 
αί Εύρωπαΐαι εις τήν μπιμιτίλ- 
λαν, βεβαίως θά ήσαν υπερήφα
νοι, διότι αί πρόγονοί των έξετέ- 
λόυν αύτήν καί θά προσεπάθουν 
νά τάς μιμηθώάιν.

Ή υφαντική, ήδύνατο, ένεκα 
τής φιλεργίας καί δεξιότητάς των 
νά φθάση είς περιωπήν όπως έ-

πάρική δι’ όλην τήν οικιακήν χρή- 
.σΐιν^καί θρρινήν όίμφίεσιν τών άν- 
δρών κάί γυναικών/μέχρ’ις αύτοΰ 
τοΰ μεταξωτού, ϊνα μη ρι γυρο
λόγοι Εβραίοι έκμετάλλεΰονται 
τόν τόπον καί. ό χρυσός τών πρα- 
κτ.κών Μα,κρηνών φυγαδεύεται είς 
ξένας άγόράς.

'Η ταπητουργία δέν ακμάζει. 
Οί λεγάμενοι σεντζατέόες, κα
τασκευάζονται είς μεσογείους τιύ 
λείς παρά όθωμανίόων μετά πολ
λής καλαισθησίας είς τήν. Σπάρ
την,. είς τά "Αδανα, τήν "Αγκυ
ραν καί. άλλας δευτερευούσας 

। πόλεις. ■ Καί δμως; ή Μάκρη, ή- 
δΰνατο νά ώποβή κόντραν. υφαν
τουργίας αί δέ έργατικαί γυναί
κες νά γίνωσι δεζιόταται ύφάν- 
τριαι κερδίιζουσαι περίσότερα. 
‘Αλλά ίσως, αί θέλουσαι στερούν
ται τών μέσων. Ύπάρχουσιν ό
μως οί δυνάμενοι νά ένδαρρύνωσι 
καί ΰποοτηρίιξωσι όύτάς. Ύπάρ- 
χουσ ι πλούσιοι δαπαίνοΰντες γεν- 
ιϋαίως ΰπέρ άνεγέρσέως σχαλιείων 
καί άλλων δημοσίων έργων, οί δι
καίως όνομαζόμενοί . εύεργέταί 
τής κομότητος, ώς ό φιλογενή’ς 
Ν. Λουϊζίδης, ό τάς φερώνυμους, 
ίδρύσας μεγάλος καί ευπρεπείς 
Σχολάς, ό 'δίδων γεννάίως ΰπέρ 
τοΰ κοινού καλού.

Είναι καί άλλοι πλούσιοι φι- 
λογένεΐς, άλλά ϊάως όπαιτεΐτάϊ 
διά ταΟτα χε ίιρ φ ιλάνθρώπο.ς, άδ- 
,ρά, όπως δώση. τήν ώθήσιν. Εις 
τήν γυναίκα τής Μάκρης, έπιδάλι-' 
λεται νά’ έργασθή υπέρ τής δελ- 
τιώαιεως τού τόπου της. Αί έξέ- 
χουσαι &ς ένωίτώσι προς τόν φι
λάνθρωπον τούτον σκοπόν. "Ας 
ιδρύσουν έν κοινόν ύφαντουργέϊ- 
ον, μίαν, βιοτεχνικήν Σχολήν. ’Άν 
ό κ. Ν. Λουϊζίθης εΐναι ό εύεργέ- 
της τής κοινότητας καί τών σχο
λείων, .διατί ή εύγενής σύζυγός 
του κ. Καλλιόπή νά μή γίνη .εύ- 
εργέτις τοΰ φύλου της; Άρχει 
νά,εϊπη: «έργασθώμεν», καί ή 
σεβαστή κ. Μαρία I. Λουΐζίδου, 
αί κυμίαι Σαράφη, Βασιλειάδου,; 
Πανλίδου, ΛΑουσαίου καί άλλαι 
τόσαι. δέν θά ύστερήσουν.

’Ακολουθεί
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Πόσο συχνά οί νέοι' δέν άκοϋ- 
νε τούς γονείς νά συγκρίνουν 
κάθε μοντέρνα έκδήλωσι τής 
ζωής μέ τις συνήθειες τής έπο. 
χης τους, νά μιλοΰν μέ ένα. αί
σθημα δυνατής, νοσταλγίας πού 
Φθάνει νά συγκινη καί τόν ακρο
ατή οέ σημείο, πού μιά ανατρι
χίλα νά διαπερνά τό κορμί καί 
ένας θαυμασμός νά πλήμμυρίζη 
τήν' σκέψι. . '

"Ετσι καί γώ, άν καί.μιά νέα 
κόπέλλά πού γεννήθηκα κι’ ά- 
νατράφηκα μέσα οτήν θορυβώ
δη ζωή τής πρωτεύουσας, Πού 
οί άνθρωποι .πόλϋ-λίγο γνωρί
ζονται’ μεταξύ τους καί δέν έ
γινε ποτέ σκοπός τής ζωής τους 
ή αγάπη ή πραγματική, ή: ό πό- 

’ νος καί τό βαθύ αίσθημα Τής 
φιλίας, καί πού ζόΰν μακρυά ά
πό κάθε ώρα’ίο λαϊκό έθιμο, ω
στόσο κατώρθωσα, χάρις στή Φι
λοπατρία τοΰ πατέρα μου, ν’ α
γαπήσω αύτό πού ‘δέν έζησα 

νόιώσω τόν πλούσιο ψυχικό κό
σμο τών ανθρώπων μέ τούς ό
ποιους μεγάλωσε κα’ί’συνάνα- 
στράφηκε, τών άνθοώηών πόύ 
τό. αίμα τους τόσο συγγενεύουμε 
ιό δικό μου, ν’ αγαπήσω δυνατά 
τά χώματα της γλυκείας πατρι- 
δος του, καί νά θεωρώ ιερό κά
θε κειμήλιο πού σώζεται, κάθε 
τί πού συνδέεται μέ τόν τόπο 
αύτό, τόν τόπο τής καταγωγής 
μου.

ΚΓ αισθάνομαι υπερήφανη 
γιά τήν καταγωγή μου καί αύτό 
τό οφείλω ατούς γονείς μου.

Χιλιάδες φορές τις χειμωνιά
τικες νύχτες, καθισμένος ό πα
τέρας κοντά οτήν φωτιά, περι
γράφει μέ τόοό ώραίες καί πα
ραστατικές ' εικόνες, Κομμάτια 
τής οικογενειακής του ζωής,· ή 
ακόμα καί ανέκδοτα, τοΰ Τόπου 
του, έθιμα καί συνήθειες. Μέ 
πόση τοπόγραφική ακρίβεια μοΰ 
δίνει τόν άνάγλυφο χάρτη της 
Πατρίδας του μέ τις ομορφιές 
τηςΙ

Κλείνω Tp μάτια μου καί σάν, 
κινηματογραφική ταινία περνά 
άπό μπροστά’ μου ή άφήγησή 
του πατέρα;

"Ενα. γραφικό τοπέϊο, ένα 
βράχος πού διαγράφεται μέ 
χάρι, ένας λόφος, τό μονοπάτι- 
πού όδηγεί άπό τήν Μάκρη στό 
Λιβίσι. καί πότε-πότε οί τοπο- 
γραφικές ονομασίες, τά Εύκολα, 
τά Δύσκολα, ένζ> συνέχεια μοΰ 
προβάλλεται ή εικόνα τοΰ κά
μπου Λ τά κρουστάλλινα νερά 
τής πηγής καί τά κατάφορτα άπό 
καρπό δέντρα. Τώρα ή σελίδα 
τής αφήγησης γυρίζει. Τά γρα-

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
; Ναννί τόύν έκάμνιν άγδός . 
;■ κ’ι τούν ίΥενναν χήνα 

κι τούν ίκόιλλιπόνήννίν 
μιάν άσπρη πιλιστέρα., ’ ■

Κοιμήθου κί1παράγγελά στήμ Πόλιν τά καλά σου 
ι στήν Βινιτιάν τ’ άλλάγια. σσύ.κί- τά- διαμαντικά όου,·

Αί Παναγιά μου πό ’βγάλεις τού ρόδουν άφ’ τ’ άγκάθθιν 
’βνάλι κι άφ’ τού πιδάκιμ μου τούς πόνους κί τά πάθη.
Ναννί ναννί νά κοιμηθη κί νά ξυπνήσει πάλι 

ι .οπού νά τρέζ’ ή μοίρα -του ο.ι’. άσημί στού λουάριν 
! κι είς τού Βινίτηκουν φλουρίν κι είς τού μϋργαριτάριν.
! Ζάχαρι νά ’ν ’ή νύπνους του κί κοντούς τ’ όνειρούν του, 

κι νά ξυπνήσει κί νά δει τούνκυρην του κουντά τόυ.
1 .’ Ναννί τουν πού. νά θρέφίτί μί μάναν κί μί κόρην, 
ί κί μί άδαρψόν προματιφτήν, τάταν καραβοκύρην.

Ναννί τήν νέοταν τού σταυρού τήν βέργαν τού κλίμάτου 
τήν κόκκινην .’αρουφαλιάν τοΰ Γερουσαλιμάτου.

ι . ·. (Άπό τό ανέκδοτο χειρόγραφο τοΰ Μ, Μουσαίου)

Η ΗΕΑ ΓΕΝΗΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΛΗΑ

Θρίαμβος τής Μυρτώς Δούλη 
ατή Βιέννη

‘Η νεαρά πατριώτισά μας 
.Μυρτώ. Δούλη δόξασε- τό 
Ελληνικό όνομά στήν Βιέν
νη σ’2να ρεσιτάλ πού έδωσε 

ό Σύλλογος Ελλήνων Σίτου 
δάοτών στήν πάλι. αύτή.

Ή Μυρτώ Δούλη κόρη

φικα σπιτάκια, καθαρά καί φιλό
ξενά, οί έκκλησίες, ή Κάτω Πα
ναγιά- ή ό Ταξιάρχης, ή Άγια. 
Παρασκευή μέ τις Θαυμάσιες 
τοιχογραφίες, τις χρυσές καν, 
τήλες, τ’ ασημένια τάματα, ενα 
τέμπλο άπό ξυλογλυπτική, καί 
τόσα, άλλα αντικείμενα αξίας, 
πού μαζύ .μέ τό θειον όχι μόνον 
έχουν μιά έπιβλητική μεγαλο
πρέπεια, άλλά έηιβάλλούν καί 
τήν εύλάβείά τών πιστών.

Κι’ όταν ό-πατέρας τελειώνει, 
. οί εικόνες ξαναπερνούν γρήγο
ρα· στήν’ Φαντασία μου.

.—Πότε πατέρα θά μοΰ ξανα- 
πής ιστορίες τής πατρίδας μου 
τόν ρωτώ πάντα. Είναι οί πιό 
γλυκός στιγμές . τής ζωής μου 
άϋτές, γεμάτες άγάπη, νοσταλ
γία πόνο, ώμορφιά κάί γαλήνη.

"Αλλοτε, τόν άκούω νά σι- 
γοτράγουδδ στιχάκια καλοφτίαγ. 
μένα, βγαλμένα μέσα άπό ’ τις 
πιό εύαίοθητες χορδές τής ελ
ληνικής λαϊκής ψυχής, μέ όμόρ- 
ΦΟύς ΐδίοματισμούς, πού θέλουν 
έζήγηση γιά όποιον δέν τούς 
νοιώθει ή δέ τούς ξέρει.

Κάποτε πάλι ίαιά ώμορφη καί 
λεπτομερής άφήγηση τών εθί
μων πώς γίνονταν.’ οί γόμοι, 
τά βαφτίσια, οί κηδείες·,, τά πα
νηγύρια, κάί πώς όλοι μαζύ σάν 
μιά ψυχή λάβαιναν μέρος στήν 
χαρά ή . οτήν μεγάλη θλίψη— 
χαράζει σάν πύρινη' ρομφαία 
μέσα, μου ολόκληρους.κόσμους 
μέ ιδανικά ανθρώπων πού γεν-, 
νήθηκαν γιά νά μάθουν νά 
ζουν,. νά γνωρίζουν .τήν. αληθι
νή εύδαιμονία, γιά νά νοιώθουν 
έ.ντόγα τήν άξια τής ζωής και 
νά τής δίνουν τό. νόημά της,

Μά ή νοσταλγία’ φέρνει ’ στήν 
θύμησή του· ακόμη και τήν τέ-· 
χνη τής μαγειρικής τού τόπου 
του. Πώς έφτιαχναν τά νόστιμα 
φαγητά καί τά πλούσια γλυκά, 
κάί πως θάθελα κι’ έγώ ακόμη 
νά. δοκίμαζα ένα κφτιμεράκι. ή 
έναν καλοφτίαγμένο μπακλαβά 
άπό τό άξιο χέρι μίας Λιβισιανής 
καλόκαρδης νοικοκυράς. .

Αύτά διηγείται ό μπαμπάς καί 
κάποτε τοΰ έρχεται στήν θύμη
ση κάί κανένα έηείσόδιο πού έ
γινε μέ. κανένα Τούρκο, ή καί 
ανέκδοτο συνδεδεμένα μέ τήν 
ζωή του σχολείου, τοΰ δασκά
λου τοΰ χωριού, τοΰ παπά, τοΰ 
προέδρου.

Σ’ αγαπώ Μάκρη καί Λιβίσι, 
τόσο δυνατά, όσο ο’ αγάπησε 
καί οέ νοσταλγεί ό πατέρας 
μου, όχί μόνο γιά τις φυσικές 
ώμορφιές σου, τό βαθύ αίσθημα 
θρώπους σου, τό βαθύ αίσθημα 
πού τούς συνδέει, τήν άνωτερό-

■ Νοννί τοΰ Μά τού ποϋρικόν
. τ’. ’ Ασυστρυ τού σταφύλλιν 

τού Μόρτη τού τριαντόφυλλουν 
■ιού τού ζπλεύγουν βοϋλοι.

τών συμπαθών συμπολιτών 
μας Μιχαήλ καί Ελένης 
Δουλή είναι άπόφοιτος τής 
Σχολής Μονωδίας τής κ. 
Φραγκιά- Σπηλιοπούλου τοΰ 
Ελληνικού ’Ωδείου. Είχε πά 
ρη τό Α’ Βραβεϊον καί τό 
Α' Τιμητικό "Επαθλο τού Ώ 
δείου αύτού καί πρίν φύγει 
γιά τό έξωτερικό τραγούδη
σε μέ τή Συμφωνική Όρχή 
στρα τού Ε.ΙίΡ., ύπό τόν κ. 
Εύαγγελδτο, καθώς καί μέ 
τήν. ’Ορχήστρα έγχόρδων,. έ
δωσε δέ' κ’ β α ρεσιτάλ.

Στή Βιέννη έγινε μ’έν- 
θορσιασμό δεκτή άπό τήν Έ 
πιττοπή τής Μουσικής Άκα 
δημίας καί ή διάσημη καθη- 
γήτρια Έλίζαμπεθ Ραντώ 
τήν άνέλαβε καί τήν καιέτα 
ξε στό πέμπτο έτος.

’Αλλά δς παραθέσουμε 
άποσπάσματα άπό μερικές 
κρίσεις τού ξένου τύπου πού 
μιλούν πιό εύγλωττα άπό 
μδς.

Ό "Ταχυδρόμος τής Βιέν
νης., γράφει :
...Τί ύπέροχη, Θερμή κι’έν 

διαφέρουσα φωνή! .... Τό εί
δος της τήν προορίζει γιά 
πρωταγωνίστρια Ιταλικής "Ο 
πέρας. Οί μεσαίες καί χομη- 
λές νότες είναι ήδη ύπέροχα 
διαμορφωμένες, οί ύψηλές 
εΐναι καθαρές σάν κρύσταλ
λο. Δέν εΐναι κρίμα νά σπα- 
ιαλα έτσι ένα τέτοιο μεγάλο 
κεφάλαιο ;....

Ή Εργατική Έφημερίς 
τής Βιέννης :
...‘‘Ή φωνή τήςνεαρδς ούτής 
Έλληνίδος προξενεί μεγάλη 
έντύπωσι γιατί άποτελεΐται 
άπό λαμπρούς τόνους δλων 
τών εκτάσεων.... Η καλλι· 
τέχνις όλοφάνερα διαθέτει 
έξαίρετο ύποκριτ.ικό ταλέντο. 
... ’Αξιοπρόσεκτη μουσικότη
τα απέδειξε στά Λίντερ τοΰ 
Μπράμς τά όποια κατέχει 
άξιόλογα...

Ή “Καθημερινή τού Τυ
ρόλου,,
"... ‘Η νεαρά Σοπράνο Μυρ 
τώ Δουλή άπό τήν ’Αθήνα, 
έχει πλούσιο ταμπεραμέντο 
καί χαριτωμένη προσωπικό 
ιητα: 'Η φωνή της εΐναι άπό 
πλούσιο μέταλλο κι’ έχει δρα
ματική ύψη ... Στό δεύτερο 
μέρος τοΰ προγράμματος Εμ
φανίσθηκε μ’ ένα πολυτελέ
στατο Ελληνικό κοστούμι 
κάί τραγούδησε Ελληνικά

τητα, τήν φιλοξενία, τήν πρα
γματική καλωσύνη της ψυχής 
τους, τήν απέραντη άγάπη τους 
στά χώματά σου, τά ιδανικά 
τους, τις ιδέες τους, τήν πίστη 
τους, τόν δυναμισμό τους. I ιά 
τήν εθνική συνείδησή . τών ύ- 
περαοπιστών τοΰ Ελληνισμού 
στήν καρδιά τής Τουρκίας, στό 
λιμάνι τής βαρβαρότητας. Πά 
τις προσωπικότητες πού άνέδει- 
ζες. Γιατί όπως κάτω άπό τά. έ- 
ρείπια τής κατεστραμμένης πθ- 
λεως, έσβυσε καί χάθηκε κάθε 
ίχνος τοΰ ’Ελληνισμού, πού μέ 
τόση θέρμη άνέπτυζαν οί άν
θρωποι πού θράφηκαν στά χώ
ματά σου, έτσι θά χάνονταν καί 
ή. ιστορία σου, άν τόσες καί τα- 
σες προσωπικότητες σου δέν 
κρατούσαν πάνω άπό τά χωμάτι- 
.να ερείπια τά ύψηλά ιδανικά
Τους.
ΑόΡΟΔ, Μ. X’ ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΕΙΡΗΝΗ ϊΚίΑΠϋ

«ΚΓ α; τάξώ κακοροίζικος, πώς δέ 
ο’ έΐδα πότε μου £να άρτούμενο 
κερΙν έκράτουν κΓ έσβησέ μου.»

ΒίΝΤΖΕΧΚΟΣ
Άνηλέωτα, ασάλευτα τά σκο- ί 

τάδια,. πού θολώνουν κάθε ΦΤε-ι 
ρούνισμα τής φαντασίας μου, 
κάθε σκέψη του. νοΰ μου. Βα
ριά, κατάβαρια, σέ κάθε τους 
κίνηση τά μέλη, άθλιου κόρμίοΰ 

αξέχαστη ’ άγγελικ’ή ψυχή.
Μάταια προσμένω ένα άλόφωιο 
ξημέρωμά ν’ άκούσω τό τραγού
δι τής γαλήνιας άηάλης φωνής 
σόυ, στις καθημερινές μαρτυρι
κές στροφές τοΰ μόχθου τοΰ

’ τςόχοΟ .τοΰ κόσμου τούτου. 
Εύγενικιά μου συντράφισοα, έλ.

(πίδα μου χρυσή.
Άπέλπιδσ άφρυγκράζομαι νά 

νιώσω τόν έσώψυχον άνοσασμό 
τοΰ Είναι Σου, ύστερα άηό τό 
λυτρωτικό γονάτισμα τής' ψυχής 
σου, στή. πιό απόκρυφη γωνιά 
τής φτωχικής μας φωληάς, κάθε 
πρωί καί βράδι, κάθε μέρα τοΰ 
Πλάστη
ταπεινή μά πλουτοφόρα ψυχή.

Σβησμένσ όλα. Σιγή τώρα. Σι
γή' πού βαλσαμώνει μέ πίκρα 
τόσες γλυκερές άναμνήσεις, 
τόσα θέλγητρο.’

Συντρίμια τώρα ό συγκεντρω
τικός κρυστάλλινος φακός, πού 
άκτινοβολόϋσε ■ κάθε ώρα καί 
•στιγμή τήν ανταύγειαν τής γοη
τείας ανείπωτης θαλπωρής, ■ ασί
γαστης μέριμνας,- γιά ό,τι άπο-

τραγούδια μέ τόση πλαστικό
τητα κα! έκφραση πού χωρίς 
νά καταλαβαίνουμε τή γλώσ 
σα νοιώσαμε τήν ώμορψη άτ 
ιιόσφσιρα καί . τό χρώμα τής 
λαϊκής Μουσικής τής 'Ελλά
δος...,,

Ή Μυρτώ Δουλή θά τρα- 
γουδήση τόν προσεχή Γίοέμ 
βριο στό Ραδιοφωνικό Σταθ
μό τής Βιέννης κΓ έχει προ
τάσεις νά έμφανισθή σέ θε 
ρίνές παραστάσεις "Οπερας 
στή Βιέννη καί Γερμανία. ’Ε 
ιίίσης έχει προτάσεις γιά μιά 
είδική Συναυλία μέ Ελληνι
κά τραγούδια μέ τά όποια 
κατ’αγοητεΰθηκαν οί ξένοι 
άκροαταί της, τά τραγούδια 
της δέ ούτά θά κύκλαφορή 
σουν σέ δίσκους. Φυσικά θά 
τήν ακούσουμε κΓ έμεις κατά 
τό διάστημα τής παραμονής 
της έδώ.

Μαζί μέ τό 'Ελληνικό δ 
νομα ή Μυρτώ Δουλή τιμά 
καί τό όνομα τής ιδιαιτέρας 
πατρίδος μας,άπ’ δπου κατά
γεται.‘Η "Φωνή,, είναι εύτυ- 
χής πού συγχαίρει δημοσία 
τό λαμπρό αύτό καλλιτεχνικό 
άστερι πού άνατέλλει, καθώς 
καί τούς εύτυχεΐς γονείς της

Ρ. Β.

ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ 
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Ό έν Ν. Ύόρκη εγκατεστημέ
νος έγκριτος συμπατριώτης μας’ 
■κ. Πανηγύρης Αγιορείτης (Pe
ter Ayoritis), μαζύ μέ τό 
συγχαρητήριά του μάς άπέστειν 
λεν διά τών έν Άθήναις συγγε
νών του καί είς μνήμην τών γονέ
ων καί άδελφών του, δραχιμάς ιχι- 
λίας (1.000) ώς πρώτην δάσιν 
προς ένίσχυσιν τής έφημερίδος 
μας κάί έτππνχίαν τών σκοπών 
τής έκδόσεώς ιμας.

Ό κ. καί ή κ. Μιχαήλ. Χατζή- ■ 
Κωνσταντίνου μάς άπέστειλαν 
δραχιμάς διακοσίας (200) υπέρ 
τού Φιλανθρωπικού τμήματος τοΰ 
Συλλόγου «Ο ΓΛΑΥΚΟΣ» είς 
μνήμην των γονέων των,

_Ό κ. Χριστόδουλος Χατζής, 
μάς άπέστειλε 6ίχχχι|ΐάς πεντάκο- 
σίας (500) σίς μνήμην τής συ
ζύγου του Ειρήνης τό γένος Βα
σιλείου Σαράφη..

Ή κ. Ειρήνη Μάκρη μας άπέ- 
όπειλέν δραχμάς διακοσίας (200 
εις μνήμην τοΰ υΐοΰ της Κωνστα
ντίνου, έκτιελεσ&έντος ύπό τών 
Γερμανών κατά τήν κατοχήν.

τελούσε γιό Σένα τό άπαντον 
τοΰ νοήματος τής ζωής, γιά τό 
πεφιλημένο σου περίγυρο, τό 
περήφανο αύτό άέτωμα τής ’Εκ
κλησίας, πού έκτισες καί τόβλε- 
πες μέ καμάρι, δαμασμένο, ύπο- 
ταγμένό στά πηγαία, αγέραστα 
θέλγητρα τής άκαμπτης, .μά πάγ. 
τα γσήμονας .θέλησής σόυ, 

αρχόντισσά στή φρονιμάδα, 
Ανάμνηση τώρα ώχρή; οί αν

τίλαλοι τών θησαυρών τής καρ
διάς σου, μεγαλόπρεπα ομιλε- 
μένοι και πυργωμένοι, σέ απα
ραδειγμάτιστη έγκάρτέρηση γιά 
καθε τί, πού ζητούσε ή έζαϋλο- 
μένη ψυχή σου καί ποθοΰσέ τό 
τρικυμία τών ονείρων σου, 

-άζέχαστη Μάνα,
’Απάνεμη, Βουβή τώρα κάθε 

γωνιά τοΰ νοικοκυριού σου, άπό 
φυσήματα ευλαβικά τόνων θεϊ
κών, μεοτωμένων φωτοβολών ά. 
κτίνων τού νοΰ. σου, γιά ολόψυ
χη, λατρευτική προσήλωση ιού 
περίγυρου σου, σέ κάθε τι, πού 
προσδιορίζει καί συνιστά. τήν 
πανέμορφη εικόνα, ιδεώδους 
ούμπαραστάτριας, έξαγνισμέ- ■ 
νων παραδόσεων καί θρύλλών 
τής έννοιας τής οικογένειας καί 
τής’ συγγένειας καί στή στενό
τερη καί στή πλατύτερη έκφρα-· 
σή καί. μορφή τους, 

απονήρευτη συγγένισσα.
Αθώρητο τώρα τό εσωτερικό 

σου δράμα γιά κάθε ζεπεομό 
κακομοιριάς καί φρικιαοτικής ά
σκημης εικόνας σκλάβων σκοτα
διού, πού έτυχε ν’ άντικρύσης. 
στό διάβα τής ζωής σρυ, μέ τό-. 
ση υπέργεια επιείκεια καί άφω
νη συγκατάβαση, καθρεφτισμέ
να όμως πολύφωνα σέ παραπο
νεμένη αθόλωτη φευγαλέα μα
τιά όου,

■ζελεπτυομένη ψυχή.
Κι’ ήσουν ωραία καί τότε. ’ Q 

τί ώραίαΙ Μέ τό πικρό χαμόγελο, 
στά χείλη, άπνικϊου απόκρυφου 
καημού ψυχής, πού τήν παιδεύ
ει . άπροσδόκήτη συγκομιδή μα
ραμένων άχρωμων λουλουδιων, 
περνούσες τις μπάρες χωρίς ά- 
πόγνωσή καί πόλη συγεπαρμέ- 
νη άπό όλύμπια άνεκτικότητα 
καί δέηση νά γίνη φως στά σκο
τάδια, νά ξημερώση, νά φανή 
τής χαράς τό νησί, 

όνειροπόλα ψυχή.
Σβήσανε όλα, κι’ οί πόθοι κι’ 

οί λαχτάρες, μ’ εκείνη τήν άνει- 
πωτη ώμορφιά της ύστατης nVo. 
ής σου του τελευταίου άνάλα- 
φρου άνασαομοΰ του στήθους 
σου άνάμεσα στους ωραίους σου 
εύχυμους καρπούς, πού μέ . Ι
δρώτες του κορμιού τήν λαμπη
δόνα τού νοΰ καί τήν φλόγα τής 
καρδιάς άνάστησες κι’ άφησες 
έδώ πέρα χωρίς καμμιά κάν σύ
σπασή στό άκηλίδωτον εύρύ μέ
τωπό σου, δέου θανάτου καί 
θλίψεις αποχωρισμού. Εσβυσες 
οάν αναμμένο κερί,

Δέν είναι τόσο τρομερό έτσι 
αύτό. Τρομερό, είναι νά ζης καί’ 
νά αισθάνεσαι πεθαμένα. ’Αβά. 
στακτό εΐναι νά νιώθης Ράθυμη 
τήν αναπνοή οέ μιά απόμερη 
γωνιά τής ζωής, ν’ ανεμοδέρνε
σαι σάν άθυρμα χωρίς πιά κλή
ρο στή ζωή καί πεπρωμένο, μέ. 
μόνη κατάμονη τήν σκέψη πώς 
συμπίπτει ν&σαι γεννημένος καί 
σ’ επιβάλλεται νά ζης.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ. ΧΑΤΖΗΣ
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ΈαώτερικοΟ : 

Έτησία · ■ · 
. Έξαμηνάς . .· .

Έξωτεφικόδ : 
’Ετήσια ■ . . 
Έξάμηνος
ΜδΙίΜΓί, ΕΒΙΤΜΆΙ,

ΙΙΡΗΙΙΗ 4· ΠΑΒΑΗΤΠΗίδΥ - ΒίΑΙΣΜΙΠ θ
Ακαδημίας 76 Άθήναι

Διευθύνσεις συμφώνως τά Νόμω:
Υπεύθυνος :

EIPKSS ΐ. ΠΑβΑΗΤΟίίόϊ ς ΒΐΑΙΣΣΑΡίΟΥ 
Τήνου 44 Άθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου : , .
Έμ. Μακρής - . Μακρύ/ιά-.ωη 53

Δ Η Λ Ω X I Σ.

Τά Ανυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρεωτι 
κά καί τάς Απόψεις τής. 
έφημβρίδος. Τήν εόθύνην 
διά τήν άκρίβειάν τών γρα 
φομένων φέρουν πάντοτε 
οϊ συγγραφείς, των.

’Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΰνται κατά σει 
ράν άρχσιότητος ή άξίας 
τφν προσώπων πού άφο 
ροΰν, . διότι μία τοϊαύτη 
χαξινόμησις θά ήτο πρα- 
κτικώς Ανεφάρμοστος καί

I ήθικώς άδικος.

Καλοκαιρινές ασχολίες
Ιούλιος. Βριοπκάμοΰο'τε στην 

καρδιά τοΟ καλοκαιριάν. Κι*  α· 
πως λένε ψήνει «ή νήλιους τού 
ψουμίν».

Οί δουλειές είναι μάλλον καλ: 
μαρισμένες γιατί τά σττίτιά ά- 
■κόμη είν^ΕττεντακαΟαρσ «καί. φρέ- 
σι<οαστφΐ.σ;μένα. Μόλις έχουμε 
έναν - ένάμ^^αΐ' 'μήνα ττού κατεβή- 
καίμε στον ικαομπο. 'Όλα .είναι 
βαλμένα στήν θέσι -τους άκάμη· 
και .ή- «άνάΐίμουσία1». (κουνουττιε
ρά) κρειμοΚημένή. Δέν εΐναι εύκο
λο τό ικρείμασίμά της γιατί εΐναι 
πολύ 'μεγάλη· μ' έναν ττελώριο τε
τράγωνο ούρανό.

"Όμως, αί νοίικακυρές, /μ’ όλο 
■τό καλμάρισ'μα αύτό τής δουλει
άς, δεν κόβονται. "Αντίθετα, μιά 
καινούργια εργασία αρχίζει, ένας 
(μάλλον όργασιμός άπό πλήοος έρ 
γασιών\ όπως τό στήσιμο . τής 
γορβας (αργαλειού) γιά. τά ύ-· 
φαντά,, τό ράψιιμο τών χειμωνιάν 
τιικωιν τής οικογένειας <καί' τό πιό 
σπουδαίο,, τά ττρΟίικιά. θά πέσουν 
οπή ,μέαή δ-λα τά’κεντήματα κι' 
οί. νταντέλλες πού κεντούσαν κι’ 
έπλεκαν οί ικοπέλλες στή λάμπα 
τόν .χεκμώνα, τά κοπανέλια, φυσι
κά δέν έλειπαν κΓοί βαλανσι&ν, τό 
τόπι .μέ τόν ιχασέ καί τό περκά- 
■ ·η οί βατίστες, οι μουστουχιές, 
τά μεταξωκκιένερα, τά κιενερά- 
τα, τά σταυρωτά. Κι’ έτσι τά πε- 
ρ ι σσοτερα. σπ ίτ ια ψιετατρέποντοτν 
οε εργαστήρια. Θό. σάς περίγρά- 
ψ.:ο δυύ άπ' αυτά, τά εργαστήρια 
που ■μουχουν ιμείνει χαραγμένα 
οτή μνήμη.

Τό ένα:· εΐναι τής Μυρσίνης. 
Λεπτή ·:<ι’ εύγ·ενί·:<ισ φυσιογνω
μία. ώράία Μυρσίνη- τήν έλεγαν 
στήν •έπο’χή της, κάθεται μπρο
στά στή ιμηχανή τη^ σϊγοτραγου- 
δώγτας τ’ αγαπημένα της τρα
γούδια: «Έγώ είμαι ή β-λάχα ή 
ττα'νΈϊμένη» καί «Κάτω στή Ρό
δο στό Ροδονήσι».

"Εχει κάρες ή Μυρσίνη, καί 
λεύτερη άδελφή, καί τηρεπει νά 

' ραφτούν τά προικιά τους. Σχεδι
άζει; κόβει, ράβει, τήν βοηθούν 
βέβαια ·κι' οί αδελφές της. Ράβο
νται τά σεντόνια ·μέ τις πλεκτές 
νταντέλλες τριγύρω, οί -χασεδέ- 

. ν ι,-ες !μ.α ξ ιλσροθήικες ιμέ ;μάρκε-ς ■ 
σταυροβελονιά 'με κόκκινες καί . 
■μτ. λέ «λωσ τέ ς. Ύ φαντές πετσέτ- - 
τες πού πρέπει .νά γίνουν ιμέ κρό-: 
σια καί φούντες, τά κανεπελίκια, 
τά .πανιά τής τζνμιάς, οί νυ- 
κτιικές, τά ποκάμισα άκό,-μη και 
.μερικές άλλάξιές άυίδρίκά έσώρου 
•χα. Κάθε ένα κομμάτι που τελεί- 
ώνεη τοποθετείται σ' ένα πανέ
ρι κι' δταν· δλα εΐναι έτοιιμ-α Θά 
πάνε νά ικλειδωθούν στις καισέ!λ»- 
λες έως δτου δλθη έκεί'νη ή εύλο- 
νημέινη ώρα τού γάμου.

Καυμέν-η, Μυρσίνη! Τά έγκατε- 
•λειψες κι·*'  έσύ δπως Kt’ όλες οί 
άλλες; νά τά φορέσουν ποιος ξέ- 
ρ&ι ποιες. Φατμές, ποιες Άϊσσές, 
κι’ ήρθες καί σπριμώχτηκες σέ 
δυο δωμάτια τή^ όδρυ 'Α^οοχώ-- 
βης ώσπου σέ σάρωο’ε ό Δάγκει
ος μέ ιμόνη- ευτύ^ίσ τά έπτά παι
διά σου γύρω άπό τό νεκροκρέ
βατό σου.

Τό άλλο, έργαστήρι εΐναι τής 
Κουλάδΐνας.
Μιά πελώρια γεροδεμένη άνδρο- 
νυναΐκα ή .Κουλάδινα, που σηκω-1.

ΤΛ-ΙΔΙ ΙΤΟ ΒΟΡΡΑ
Τό ταξίδι αύτό στό Βορρά σοϋ. δέν μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε 

χαρίζει εντυπώσεις όλότελα και
νούργιες πού μένουν γιά ολόκληρη 
τή ζωή. ·Ή ·άγ·ριότητα τής φύσει 
ως. ή εναλλαγή τών έντυπώσεοιν 
άπό φιόρδ σέ φιόρδ μέ μόνιμο’ φόν
το τά ολόλευκα όουνα, ή θάλασσα 
άγρια στ ανοιχτά, καί μέ ημεράδα 
λίμνης στά κλει,στά τά θαλασσινά 
πουλιά πού σ’ ακολουθούν κατά σμή 
νη; τ' αμέτρητα ψαροκάικα, παιχνί
δια τής θάλασσας, που απορείς 
πώς μπορούν νά ψαρεύουν στά σύ
νορα τοΰ παγωμένου ώκεανοϋ, όλα 
σέ κάνουν σαν όγαινεις κάθε τόσο 
στ’ήν ξηοά .νσ, ιαι έτοιμος νά ζήσης’ 
άπό κοντά τή χαρά τών άδολων 
-κι’ άνο'.χτόκαρδων Βόρειων πού μα
ζεύονται πάνω στή ξύλινη εξέδρα 
,κάθε ψάροχώριοϋ γύρω άπό τό κα- 
ράόι, μασονλώντας πού καί πού ξε
ρό ψάρι.

Μιά άπ’ αυτές τις μέρες καί 
συγκεκριμένα μόλις μπήκε τό πλοίο 
μας’ σ«-ν αρκτικό κύκλο, ό πλοί
αρχος, μαζί μέ όλους τους αξιωμα
τικούς-μάς κάλεσαν στήν τραπε- 

τιμών- 
ιά νά

ως;

τ-αφ μας σάν "Ελληνα: 
πάρουμε τσάι μαζί τους.

Συνταξιδιώτες εχουμ 
τό κλειστόν, Νορβηγούς 
γαινοέ,ρχονται ,άπό τά διάφορα ψα
ρολίμανα και ένα γκρουπ άπό ’Α
μερικανούς πού προορίζονται κΓ 
αυτοί γιά τό Βόρειο Ακρωτήριο, 
.θαυμάζουμε τήν άγρια φύσι συνή
θως άπό τά· παράθυρα τών σαλο- 
νιών. Τις θαυμάσιες άπό μπαμπού 

Iπολυθρόνες τοΰ. καταστρώματος,

νε διπλό φορτίο στήν πλάτη της 
μ' όλα τά 65 - 70 χρόνια της 
τότε.

Σέ εργαστήρι έχει μετατρεψει 
ή Κουλαδινα μιά πελώρια συκιά 
άπένανΊΤ άκριόώς άπό τά παρά
θυρα. του σπιτιρΰ. μας. .Κάτω άπ ί 
αύτήν τήν συκιά έχει στήσει τήν 
γουβά της (αργαλειό). Έκεί βρί- 
σκανται ή άνημη, (άνέιμ-η) ή’ άλα- 
•νάρα γιά τό λάνάρισμα τών μαλ
λιών, ή άρτσχτοιπτόδαρη (ιμασου 
ρίστρα), τά ιμακούκκια (σαΐτες), 
ή καλακαυμάννίς (καρούλια γιά 
τό διάσμα), τό ψαλίδι, ό τσιμπί- 
της κι' ότι άλλο σχετικό γιά τή 
δουλειά αυτή του αργαλειού. Με
τά άπ’ τον γυρισμό της άπό τά 
ξύλα, ή άπ’ τά κλοδιά, καθισμέ
νη (μπροστά στόν αργαλειό της 
υφαίνει αυτή ή πελώρια γυναίκα, 
τό φόβητρον όλων τών παιδιών. 
ΚΓ ήταν φόβητρο όχι γιατί ήταν 
επίφοβη ή. έστω κακιά^όνο για
τροί μανάδες ΐμας θέλοντας νά 
μάς φοβερίσουν μάς έλεγαν δπως 
λέμε τώρα, ό ιμπαιμπούλας, ό γέ
ρος, ή ό χωροφύλακας: «Κ αθίστε 
φρόνιμα φρόνιμα, γιατί θά σάς 
πά·ρη ή Κουλάδινά». ΚΓ..ή·.ϊδιο: 
μάλιστα δταν άκουγε νά κλάϊμε 
ή νά γκιρινιάζουμε ιμας έλεγε: । 
«Σώπαστι, χά, γιατί ά σάς βό
λου στου βρ... μου».

Στίς Κουλάδινας τη γούβα. 
Φαίνεται, πώς μάθαιναν κ.Γ οί κο- 
τνέλλες τής γειτονιάς, όσες βέ
βαια δέν ήξευραν. οί μητέρες των,

ΚΓ όταν μάλιστα, τύχσινε νό: 
κόφουν τις κλωστές στά μυτάρια, 
αυτή αντί νά' Ιθυίμώση χαμογε
λώντας έλεγε:

«Ίσύ ίμαρί, ήμπις πάλι στήν 
γούβαν κΓ έκοψις τις κλουστές;. 
Σια σιά ά μάθης θέλεις», Αυτό 
τό εΐπε καί στήν μάνα μου.

Τό χωράφι τής Κουλάδινας 
δέν είχε σπίτι, εΐχε χαλαπό σκε
πασμένο μέ κλαριά ‘συνηθισμένη 
κατοικία, στόν κάμπο

Σπής Κουλάδινας λοιπόν τό 
χαλατό, άπό τή νύφη της τού Δου 
λή, του Κουλά τήν γυναίκα, α
κόυσα καί τό ξόρκι πού εΐπα 
οπούς πάτριώτας μ·ας τήν ημέρα 
τών έγκαινίων τού Συλλόγου μάς 
ό· «Γλαύκος».

«"Αϊ ιμου Γέργη βόθα μου, 'βό- 
θα κί' τρι·'6έΐ3ά μου οσουν νάβγη 
ήλιος τρία ικουντουρόξυίλα δύση 
και καλύκωό'η. Τούν δφιν κί τήν 
όχεντραν, τουν σκουρπιόν καί τήν 
σίκουλόπ&ντραν απ’ τούν σκύλουν 
τούν λύσσιάρην κι’ απ' τούν κα· 
κούν τούν άνθρωπουν. ■ “'Οσουν 
.νάβγη ήλιος τ,ρία κουντουρόξυλσ 
δ’ύση κί καλύκώση».

Τό επαναλάμβανε τρεΐς φορές, 
δένοντας κάθε φορά κΓ όναν κό
μπο τό έβαζε κάτω άπό τό προ
σκέφαλό της καί κοιμότανε ήσυ- 
γη μέ την πεποίθήσι ότι έχει δε
μένα όλα τά κακά. Τό πρωί -μέ 
τήν ανατολή του ή»λιου καί μετά· 
τήν προσευχή έλυνε δλους τούς' 
κόμπους.
ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓ. ΖΑΜΠΑΚΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
1 (φίδιν) 2 (πεπόνι) 3 (άνέμη) 
4 (γλώσσα) 5 (δόντια, στόμα, 
άφεδρών) 

γιά πολλή ώρα. *Ας  μην ξεχνά
με δτι έχει κάπου - κάπου βαλασσί- 
'τσα καί ή θερμοκρασία Κυμαίνεται- 
'ήοϋς 2—4.0 βαθμούς. Τά Νορδη--: 
γάκια, αγόρια καί κορίτσια, μέ τά 
χέρια στις τσέπες καί τά κεφάλια 
κουκουλωμένα ώς τ' αυτιά, μάς 
κυ.ττάζων σάν αξιοπερίεργα φαινό
μενα. -Οί μορφές ■ μας δίνουν τήν 
έντόπώσι πώς είμαστε Ιταλοί ή 
Ισπανοί, Όμως ή γλώσσα μας, 
τους φαίνεται τελείως, άγνωστη. 
Παρακολουθούν τις κινήσεις τών 
χειλιών μας γιά νά μαντέψουν τί 
ειδου-ς άνθρωποι, είμαστε. ΚΓ δταν 
τούς έξηγοΰμε ποιοι είμαστε, άπό 
ποϋ ήρθαμε καί πού .κάμε, γουρλώ
νουν τά άθώα γαλανά ματάκια 
τους γιά νά έκφράσουν τόν.θαυμα
σμό τους στους ανθρώπους που-ξε
κίνησαν άπό' τόσο μακρύά γιά νά 
γνωρίσουν τόν -τόπο τους,. ’Έτσι - 

• γινόμαστε φίλοι σάν νά γνωριζό
μαστε πολύ καιρό. Τούς χορεύου
με. τούς -τραγοι^δμε., παίζουμε μα
ζί . τους. Ό. -ένθούσιασμός δλο καί 
μεγαλώνει,. Εμάς τριγυρίζουν κι’ 
άπό μάς ζητούν φωτογραφίες καί 
αύτόγραφα. Οί Αμερικανοί φαίνε
ται -πώς δέν τούς σιιγκινοΰν καθό
λου. Αυτοί διαθέτουν παγερότητα 
καί πόζα. Εμείς αυθόρμητη έχ- 
δήλωσι οικειότητας καί άγάπής.

Και νά, τώρα, πού φθάσαμε στό 
πολυθρύλητο Βόρειο ’Ακρωτήριο. 
Τό πλοίο, άφοΰ παρέκαμψε τό 
βορειότερο σημείο τοΰ -βράχου, αγ
κυροβόλησε i’ έναν γραφικότατο 
δ,ρνρΛ,. άέλλά σ’ αρκετή, άπόστασι 
άπό την ξηρά. Ρίχνουν βάρκες-γιά 
νά μας μεταφέρουν. Λίγοι είναι 
οί'τολμηροί. Προηγούνται, οΐ Α
μερικανοί καί ■ τρεις -■ τέσσερ-ες
Γάλλο!. Οί δικοί μας είναι άνα- 
■ροφάοιστοί. Ό ξεναγός μας μονά
χα δεν φσόάται. Σέ λίγο τόν α
κολουθεί άναγκαίτικά κι’ ένας κύ
ριος τής wt-ρφφιας μας.

’Άκόυμ.~ι®μένη στά κάγκελλα, 
παρακολουθώ αυτούς πού είναι έ- 
τοίμο'. νά .ξεκινήσουν. Δυο πράγμα
τα μέ φοθίζουν. -Πώς θά μπω στή

ΑΙ ΜΙΓΜΑΤΑ
ί. Δαχτυλίδιν πϋρνουτόν 
πυργουτόν κά μαρουτόν 
ά<?’ ιόύμ πύργουν έππεσιν 
πουτέ too ’έν ήρρά'ίόιν.

3. Τέσσερα καλουιρέκια 
κουβαλατΰϋν έναν τ’ άλλου 
κι ’έν ιωτάνουν την. 
ΰ. Πέν’τι κουθαλουν κί βάλλουν άοπρις πέτρίς τά χτυπούν 
ή Μαρούλλα οφουγγαλα, ή καλόμοιρους τά βάλλει, ή κα- 
κόμοιρους τά 6γάλλει. ■

Άπό τό άνέκδοτο χειρόγραφο τοϋ Μ. Μουσαίου

όάρκα. γιατί τά νερά είναι πολύ 
όαθειά - -Ώκι’εανός γάρ—καί πρέ
πει νά όρώ- τήν κατάλληλη στιγμή 
γιά νά πήδήσΐϋ στή βαρ-κα πού άνε- 
ίοκατεδαίνει συνεχώς, σέ μεγάλο 
ύψος καί ύάθος. “Ύστερα σκέπτο
μαι μήπως δέν μπορέσω ν’ ακολου
θήσω τούς άλλους στήν άνάδασι, 
γιατί ό βράχος, βχει 330 μέτρα 
ύψος. «Λες νάναι γραφτό ν’ άφή- 
σω τά κοκκαλάκιά μου στόν Βόρειο 
Παγωμένο Ωκεανό;» λέω μέσα 
μου. ’Απ’ τή μιά ή βάρκα που -ά- 
νείόοκατείαίνει, κΓ άπ1’ τήν άλλη 
ο άπότομος βράχος πού ορθώνεται 

.μπροστά μου μέ.φέρνουν σέ απελπι
σία. Ξαφνικά μια φωνή ακούστηκε 
μέσα μου:

«'Άμε κόρη μο,υ στό κα
λόν». Ήταν ή τελευταία εύχή 
που ακόυσα άπό τό στόμα τής μα- 
νοόλας μου, ξεκινώντας γιά τό 
■πρώτο’ μακρυνο ταξίδι μου,.. 'Αρ
πάζω μ’ άποφασιστικότητα τό άδιά- 

Αροχό μου καί μέ τή βοήθεια τών ! 
άνδρών τοϋ πληρώματος πηδώ στή I 
βάρκα Ή άνάβαοι είναι πολύ κου
ραστική όχι όμως κΓ έπικίνϊυ·υη. 
'Υπάρχει μονοπάτι, σέ δυο δέ σημεία 
τά πιό απότομα, υπάρχουν ξύλινες 
σκάλες, μέ σχοινιά, στά -πλάγια.’ 
Μέτρησα 115 σκαλοπάτια στήν 
πρώτη καί 95 στή δεύτερη. ΓΙοϋ 
καί ποΰ ΰπάρχουν καναπεδάκια, ό
που τύ .επιτρέπει, ό χώρος. "Οταν 
ανεβήκαμε, βρεθήκαμε προ έκ.πλή-' 
ξεως.' "Ενα απέραντο οροπέδιο ■ α
πλωνότανε μπροστά μας. Περπα
τήσαμε έπι ένα τέταρτο γιά νά 
φθάσουμε στήν -άκρη όπου είναι 
στημένη μιά επιτύμβια πλά-κα. 
εις ιμνήμ,ην τοϋ ’Όσκαρ Β’ ποίί 
Ιδρυσε πρώτος τόν τουρισμό εκεί 
πάνω. Έκεί πολύ κοντά, είναι κΓ 
ένα μικρό τουριστικό κέντρο.

Άπό ψηλά άγναντεύουμε τή Βό- 
I ρεια θάλασσα που χάνεται μπροστά

μκς ενωμένη στό βάδυς τοΰ ορίζοντα 
μέ τόν μουντό ουρανό.

Συνεχίζοντας τήν κρουαζιέρα, 
βλέποαμβ κατασκηνώσεις Λα- 
πώνων με τά πολύχρωμα ροΰχα 
τους, ήρεμους ταράνδους' και τε
ράστια -σκυλιά τής Σπιτσδέργης 
γιά. ίλκιΛρα. Προχωρούμε ώς τό 
•Χάμμέρφεστ, τή βορειότερη πόλι 
τοϋ κόσμου, φθάνόυμε στό Κίρκε- 

' νες,'-δηλαδή στά σύνορα τής Ρωσ- 
σίας. άπ’ σίτου αρχίζει τό ξεκίνη
μα γιά τήν επιστροφή.

Αξέχαστη θά μείνη σ’ δλους 
μας μιά μεσονυχτιάτικη, λιακάΐα 
στο Ί'ρόμσο-ε, τήν πόλι άπό τήν ό
ποία . ξεκίνησε ό ’Αμοΰνδσεν γιά 
τήν έξεοεύνησι τού Βορείου II όλου. 
ΤΗταν μεσάνυχτα. όταν γυρίσαμει 
στό πλοίο από-ενα περίπατο στήν 
"όλ>. Παντού φως. Ό ήλιος έ
βαινε προς τή δόσι του. Ξαφνικά 
πήρε μιά βουτιά καί ξαναπαρουσιά- 
σττ,κε στο ίδιο σημείο. Έν ριπή 
οφθαλμού, τό λυκόφως («τετράπη 
σέ λυκαυγές! Μπροστά στό φαινό
μενο αύτό,· όλοι μείναμε- έκθαμβοι 
και τό φτωχό μου λεξιλόγιο είναι 
ανίκανο νά τό περιγραφή!

Ή επιστροφή μας άπό τήν κρου
αζιέρα τελέ.ιώνει. στό Τρόντχάΐμ, 
τήν ώμορφηπαληά πολιτεία, με τήν 
περίφημη Μητρόπολί του,πού είναι 
άπό τά.μεγαλοπρεπέστερα μνημεία 
τοΰ βορρά, καί τά πλείστα κατάλοι
πα τής μεσαιωνικής ζωής τής. Νορ
βηγίας. Άπό' -τό Τρόντχάΐμ θά 
γνωρίσουμε μέ τό τραίνο τό υπέρο
χο, αληθινά εσωτερικό τής Νοτίου 
Νορβηγίας γιά νά φθάσουμε στήν 
πρωτεύουσα της, τό Όσλο.

Νά πεφιγ,ράψης τήν 
άλλη άπό τις μεγάλες πολιτείες- 
πόΰ επισκεπτόμαστε, είναι δύσκολο.

η

Γιά τό ’Όολο όμως, μπορείς νά 
τό π-ετόχης μ’ ενα χαρακτη-ρισρ.ό: 
Είναι ή κόλι τοΰ πράσινου. Καί μέ
σα στο -κέντρο της άκόμ,α, στόν κή
πο τών άνακτόρ-οίν, στόν κήπο τοΰ \ 

ι θεάτρου, ο·τον κήπο τοΰ- Σκάνσεν, 
. -τούς ατελείωτους τέλος' κήπους 
με τά γλυπτά τοΰ Βίγκελαντ, τό

■πράσινο αποθεώνεται! Στους τε-

2. Γούρνα μου πιλιχητή 
πιλικηΤ μου κί χυτή 
μαύρα τά ψαράκια οου 
κρύουν τοϋ νιρουδάκΙ σου.

4, Άτ.ού πάνου 6ουviv 
κι άπού κάτου 6ουνίν 
κί μέοα κόρη κιλαδεί.

λευταίου-ς, σοϋ έρχεται ή διάθεσι 
νά μείνης γιά νά χαζέψης όλόκ-λη- 
ρη μέρα. Άλλά ποΰ καιρός. Πάς 
είς τό Χό\Λπενκόλ)^ν, το στάδιο 
οπόυ γίνονται οί διεθνείς αγώνες 
γιά το πήδ’ημα μέ σκι, μέσα σ’ α
τέλειωτα δάση., πάς στά μουσεία 
τοϋ Φράμ (τοϋ πλοίου- τών μεγά
λων εξερευνητών), τού θρυλικού 
ΚΟΝ - Τ1ΚΙ, τών πλοίων τών 
Βίκιγκς. Τά θαυμάζεις, γιά λίγο 
καί λές νά βγής πιό έξω νά γνω- 
ρίσης τό χαρούμενο φιόρδ τοϋ ”0- 
στλο..Βοίσκεσ·αι έξαφνα α ένά· πα
νηγύρι κόσμου πού έχει ξεχ-σθή στά 
λιμανάκια κα! στις πλαγιές κΓ α
πολαμβάνει θάλασσα καί .ήλιο. Τά 
άσπρα πανάκια τών κανό, οΐ βεν
ζίνες, τά βαποράκια, τά πολύχρω
μα μαγιό, τά καλοβαλμένα μαγα- 
ζάκια σέ κάθε-γωνιά με φόντο το 
■ατέλειωτο πάντα πράσινο, πραγμα
τικά σέ ευφραίνουν και σέ. κάνουν 
νά . -συμ.μετέχης κΓ έσό ολόψυχα 
στό πανηγύρι τών πολλών.

Καί. σάν φεύγεις άπό. το ’Όσλο, 
ή διάθεσί σου αρχίζει νά γίνεται 
μελαγχολιζή, γιατί άφ.ίνεις ωραί
ους τόπους κ’ αρχίζει ή ΕΠΙ
ΣΤΡΟΦΗ. ’Επιστροφή μέ κεφα
λαία, γιατί μέ διάλειμμα τήν πλα
τύτερη γνωριμία μας μέ τήν Κο- 
πενχάγη, θ’ άφίσουμε τά Σκοηιδι- 
ναυικά ποΰ ήταν ό προορισμός τοΰ 
ταξιδιού· μας.

(Ακολουθεί)
Α. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑίΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
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Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 
Τέφενη Ίκονίου, άλλων είς, τό 
Βουρδοόρι, άλλοιν εις τό Δενιζλή 
καί άλλων είς τό Άτζή ΙΙατέμ.

Άπό τήν τραγωδίαν τοϋ στρατο
δικείου. όπως είπον προηγουμένως, 
ελάχιστο: δι-εσωθησαν, -διαφυγόν- 
τες τον θάνατον. ,Έπήλθεν ή wa- 
ζω-χή τοϋ Μοόδρού τής Λήμνου, 
κα! οΐ εκτοπισμένοι πληΑυσμ.-ο.ί έν 
θριάμβφ έπεστρέψαμεν είς τάς προ- 
σοιλεϊς εστίας μας άλλά ή βάσκα
νος μοίρα δέν άφήζε νά διαρκέση 
ή ευτυχία αύτή ή δυσμενής κατά 
τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου Ψήφος 
τοϋ Ελληνικού, λαού έπεπρωτο νά 
εχη σοβαρωτάτας συνέπειας διά

Έξειελέσθ.η άπό ιούς Γερμανούς 
κατά τήν Καιαχή

τόν αλύτρωτον Ελληνισμόν. ΙΙαρά 
τάς πεοί τοϋ εναντίου ϋποστε-σεις 
τών αντιπάλων . του- Ελευθερίου 
Βενιζέλου. ή 'Ελλάς, έπανέλαβε 
τόν πόλεμον πρός τήν' Κεμαλικήν 
Τουρκίαν’ έπανήρχισαν οΐ διωγμό! 
κατά τών αλυτρώτων καί α! έξο- 
ρίαι τιόν εις άπωτάτας τής Τουρ
κικής Έκικρατείας περιοχάς-,

■ Άπ' έδώ. σημειοϋμεν τούς τής 
Γ' κατηγορίας μ,άρτ-υρας έκ τών 
συμπολιτών μας’ είς αύτους άνή- ■ 
κουνΤ πρώτον, όσο: μετά τήν ανα
κωχήν. ένθαρρυνθέννες τεχνηέν
τως ύπό τών Τούρκων, έπίο-τρε- 
ψαν.είς τά κτήματά των, τών Τουρ 
κικών χωοίων, διά νά περισυλλέ- 
ξο·Λ ότι ήδύναντο. Άπο αυτούς, α
ναφέρω τούς, αδελφούς Έμμονου- ■ 
ήλ καί Άγγελήν Γιαγκιλίτζή ή 
Μανέ, -τον Σεραφείμ. Χαριτωνίδην, 
τή» θείαν τοϋ όμιλοΰντος ΔέσποιΤ 
ναν Γεωργίου Άπατζή καί τόν. νε- 
τρόν -υιόν της, Αντώνιον οί δύο 
τελευταίοι ύπέκυψαν είς τά άνα- 
τριχ’.αστικώτερα τών μαρτυρίων.

Δεύτερον, όσοι- -έν τή έξορία, έκ 
τών κακουχιών καί τής κοπώσεως 
ύπέκυψαν είς τόν- θάνατον.

Άπό τήν. πρώτην μεγάλην ομά
δα τών εξόριστων, άποτελόυμένην 
έκ τεσσαράκοντα ατόμων,, είς ήν 
περιελαμβάνετο καί ό έ'χων τήν τι
μήν νά σάς όμ.ιλή, ό Χριστόδουλος 
‘Ιωάννου Δ-ουλής, προσβάλλεται ύ
πό ήλιάσεως είς τήν θέσιν «Καρ- 
γί» ό/.ίγον έ'?ο> τής Μάκρης' πριν 
προφθά-η ό άείμ,νηστος. ιατρός Χρι
στόδουλος ΙΙαπαοουλής νά τοϋ 
προ-σφέρη τάς πρωίας βοήθειας, ό 
έπι κεφαλής τών Τούρκων χωρο
φυλάκων τής συνοδείας μας, φιλο- 
μειδής άλλά αιμοδιψής·, ώς άπεδεί- 
χθη, Χουσεΐν Τσαΐοΰς, καταφέρνει 
κατ’ αύτσϋ άνηλεή' διά τοϋ ύποκο- 
πάνο’υ τού όπλου του κτυπήματα 
καί τον αποτελειώνει' καί ήκοόσθ,η 
είς τό θλιβερό καραβάνι μας, θλι
βερή ή άυαγγελία τοΰ αειμνήστου 
ιατρού:

«Παιδιά, ήλαττώθημεν κα
τά ένα». ■ ■

Ό ίερεύς, Γεώργιος Έγγλέζο-ς 
έ.τέλε-σε τήν νεκρώσιμο» άκολουθί- 

Δ ! Ο Ρ θ Ω Σ ί Σ

Είς τό προηγούμενου ψύλλον τής 
έφημερίδος καί είς τήν 3ην στήλην 
τής 4ης σελίδάς άνεγράφη έσφαλ-. 
μένως ή φράσις είς τό δρθρον τοΰ 
κ. Γ. Πολίτου “Εθνομάρτυρες,, । 
«...ένα τηλεγράφημα ένιατήμονος 
συμπολίτου μας δ δπόϊος είς σιιγ- 
μάς έξάρσεως προσωπικών-παθών...» 
άντί τοϋ όρθοΰ «...είς στιγμάς έςά- 
ψεως προσωπικών παθών...», 
Έπίσης είς τή υ 2αν Σελίδα τό άρ- 
θρον «’Αναμνήσεις άπό τις σχολι
κές μας έξετάσεις» ύπενράφη έσ ραλ 
μένως Χρ. X. «Κωνσταντίνου» άντί 
τοΰ δοθοϋ ΧΡΥΣΩ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ άπό τήν όποι
αν έγράφη.
Παρακαλοϋμεν γενικά τούς άνα' 
γτώστας μας νά παραβλέπουν τά 
τυχόν παροράματα τά όποία ση
μειώνονται . έκ παραδρομής λόγω 
τοΰ έλαχίστου’χρονικοί) περιθωρίου 
τό όποιον διατίθεται διά τήν διόρ- 
θωσιν τών τυπογραφικών δοκιμίων.

αν τοϋ άειμνήστου Χριστόδουλου, 
τοϋ φίλου του Χατζησάββα Γαβά
θα, τοϋ έπίσης άειμνήστου, έκτε-· 
λοϋντος χρέη ψάλτου καί άναγνώ- 
στου. Ή πρώτη- αύτή απώλεια ένός 
τόσον- έκλςκτοΰ φίλου, ·έβ·ύ·Οισεν ο- 
λρυς μας, είς βαθυτάτην λύπην καί 
εις μελαγχολικάς σκέψε-ις περί τοΰ 
τί μάς επεφύλασσε τό- μέλλον.

Έπροχωρούσαμε, όβαδίζαμε τόν 
άτελεότητρν δρόμον καί .έτηλεγρα- 
φούσαμε είς τήν Μάκρην άπό κάθε, 
πόλιν:

«Έπι τοϋ τσαρόντος εύρισκόμεθα 
εδώ».

Οΐ συνοδοί μας χωροφύλακες, 
έσπευσαν νά μάς έξασφαλίσόυν, σρμ 
φώνως πρός ' τρ ύπάρχοΆ ΐχέδιον, 
πέραν τής Σεβαστ-είας, ίσως διότι 
ό Ελληνικός στρατός, τάς ήμέρας. 
έκείνας «πλησίαζε πρός τήν ’Άγκυ 
ραν.

Έφθάσαμε μετά 75 ήμέρας είς 
τό' Χεκιμ Χάν τής περιφερείας Μα 
λατίας, τής Μελετινής ήν άν-αφέ- 
ρέί’ ό Ξενοφών έν τή' Κόρου. Ά- 
ναβάσε: τ-ου.

Έκεί, μέ μίαν εδστοχον ενέργει
αν τοΰ συμπολίτου μας Γεωργίου 
Κολλια. διεκόπη- ή πορεία μας καί 
ετέθημεν ύπό τήν προστασίαν ένός 
φυλάρχου τών Κούρδων τής περιο
χής, λεγομένου Χατζή - Γκαρίπ 
Άγά, πρός ον ποοσεφέραμεν ώς 
δώρον 500 χαρτίνας τουρκικός λί
ρας, προϊόν τοϋ μεταξύ μας ερά
νου.

Είς τήν πολίχνην αύτήν, προσ- 
βλ·ηθείς -ύπό έξανθηματικοΰ τύφου 
άπέθα-νε ό συμπολίτης -μας δημοδι
δάσκαλος Πέτρος Παπαθεοφά- 
νους. Μέ μεγάλην μου λύπην ανα
φέρω, ότι δέν έτυχε ιατρικής περι- 
θάλψέως έκ φόιβου τών σανεξορί- 
στων μας ιατρών (καί -παρά τόν 
ιατρικόν όρκον των) μήπως τοΐζ 
μεταδοθεί 'ή νόσος’ τόν έκηδ-εύσα- 
μεν καί τον- έθάψαριεν εις'. νεκροτά- 
φεΐον κατεστραμμένης 'Αρμένικης 
Εκκλησίας, Όΰμα και ό αείμνη
στος -αυτός τής ποοσηλόσεώς του 
πρός τήν ’Εθνικήν καί Χριστιανι
κήν , ί-δέαν.

Συνέχεια εϊς τήν 4η σελίδα

ΚΏΝ£Τ· ΚΟΦΤΕΡΟΣ 
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝ, ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ,' Ν. ,ΥΟΡ- 
ΚΗΝ : Ή πρσσφυρά σας έκ δραχ
μών χιλίών πρός ένίοχυσιν τής 
έκ,δόσεώς μας ώς και τδ ένδιαφέρον 
σας μας. έσυγκίνησεν καί σάς εύ- 
χαρισ-ιοΰμεν θερμώς. Δι’ ιδιαιτέρας 
επιστολής σάς άποσιέίλαμεν τήν 
σχετικήν άπόδειξιν.

ΣΑΒΒΑΝ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΝ, ιατρόν, 
Κάρπαθον : ’Ελάβομεν δΓ έπιταγής 
τήν συνδρομήν σας καί σάς εύχα- 
ριστοΰμεν. Έλπίζομεν νά έχετε ή: 
δη λάβη τήν σχετικήν άπόδειξιν τήν 
όποιαν σάς άποστείλαμεν ταχυδρο
μικός. .

Έλήφθησαν έπίσης αί κάτωθι 
συνδρΰμαί: Εύθαλίας Ίωαννίδου, 
Καί της Παστασούλα, Παναγιώτη 
Δουλή, Μάνου Κρεμμυδά, Μαρίας 
Μουράτόγλου, Κωνσταντίνου Σπα
νού, Μαρίας. Μώρου, Χρυσώς Κων- 
σταντινίδου, Αντωνίου Τζιζή, Μι
χαήλ θεοδοσιάδη, Μιχαήλ Χατζη- 
κωνσταντίνου, Δ. Καραγεώργη, Διο
νυσίου Ήλιάδόυ, "Ελλης Παπαδη- 
μητριού, Πέπης Καρρά, "Ελλης Συ- 
μεωνίδου, Νίκης Φαμελιάρη, Κικής 
Σαραντινίδου Σίμου Παπαδοπού- 
λου, Βασιλείου Κάλλια, Πολύμνιας 
Νικολάου, Βασιλείου Πετρά, ,Ίωάν- 
νου Πετρά, Αΐδεσιμωτάτου Μιχαήλ 
Πετρίδου, Φανής Τεκελή, ‘Ιωάννου 
Ήλιάδρυ, Μαρίας Β. Πάνου, Άρ- 
τέμιδος Γιαννίκου, Νίτσας Παπα- 
δοπούλου, Βασιλείου Παναγή, Μι
χαήλ Πανηγύρη, Κυριάκου Σωτη
ρίου, Ειρήνης Μάκρη, Μιχαήλ Κο
μήτου, Μαρίας Κατωπόδη, Κυριά
κου Γίαγκιλίτση, Αντιγόνης Γεωρ- 
γαλίδου, Δέσποινας Ζαμπάκη, Κ. 
Κοφτερού, Χρυσούλας Βράτσου, Βύ
ρωνος Τσακίρη Καλλιόπης Μπου- 
γιούκου, καί Γεωργίου Παναγή,

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ | 
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Κατασκευάζονται 
καί επισκευάζονται άπαντα 

τά έγχορδα όργανα.
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mnim beat ion η νεα μάκρη δια την ενωςιν
Έλάβομεν καί δημοσιεύομβν τό κατωτέρω ύπόμνημα άπό τούς πατριώ- 
τας μας τής Ν. Μάκρης οί όποιοι είναι σύμφωνοι μέ τάς άπόψεις μας

Ή εφημερίδα μας άπό τό φύλλο της αυτό καθιερώνει 
και στήλην πολίτικου δελτίου, στό όποιον θά δίδη μιά σύν
τομη μηνιαία επιοχόπησι και ερμηνεία των πολιτικών γεγο
νότων τής διεθνούς και τής εσωτερικής πολιτικής ζωής.

2τήν επισκόπησί της αυτή ή εφημερίδα μας υπόσχεται 
νά είναι άπόλντα αντικειμενική καί νά προχωρή στήν διερεύ- 
νηοι τών ζητημάτων με πλήρη ανεξαρτησίαν άπό τις πολίτι
κες καί κοινωνικές προσηλώσεις τον πολίτικου μας συντάκτου.

Ώς είναι εύνόητον, δεν θά δίδη ειδήσεις’ ’Αλλά θά διε
ρευνά τό βάθος τών πολιτικών ειδήσεων καί θά διαγραφή 
βάσει αυτών τήν προοπτικήν της επί τής πιθανής εξελίξεως 
τών ζητημάτων. Καί άπό τής άπόφεως θύτης ή στήλη αυτή 
πιστεύομεν ότι εχει τήν χρησιμότητά της.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Τρία είναι τα ζητήματα, τα ό
ποια δεσπόζουν, κατά τον τελευ- 
ταΐον μήνα τής διεθνούς πολιτι
κής: Τής "Απω Ανατολής, τής
Μέσης ’Ανατολής καί τής ’Αλγε
ρίας - Ντέ Γκώλ.

Έίς τήν "Απω ’Ανατολήν ή 
Κομμουνιστική Κίνα βομβαρδίζει 
άπό Ιξηρας τάς νήσους Κιεμόϊ 
καί Μίοττσοΰ, πού ένώ βρίσκονται 
έγγύτατα στίς κινεζικές άκτές 
(μόλις -ηριάμισυ μίλλιια) ανήκουν 
υολοπαΰτα στους Έθνικιστάς. Ή 
άμιερικαινική διήλωσις τοΰ Τρον- 
μαιν τοΰ 1950 καί ή ταυτόσημη 
τού Άϊζενχάουερ τοΰ 1954 δέν 
έγγυώνται σαφώς τήν Ανεξαρτη
σίαν τών δύο νησίδων, ώστε .νο
μικός ’δέν ΰποχρεοΰνται αί Ήν. 
Πολιτεΐαι εις παρέμβασιν. Είναι 
όμως ζήτημα τεράστιας ήθικής 
σημασίας καί γοήτρου δΓ αϋτάς 
νά άποτρέψουν τήν κατάληψίν 
των άπό τήν Λαϊκήν Κίναν, ’Αλ
λως κλονίζεται επικίνδυνα, ή εις 
αΰτάς εμπιστοσύνη τής Ν. Κορέ
ας, τοΰ Βιετνάμ καί γενικώς τών 
λαών τής "Απω ’Ανατολής.

Τί σημαίνει όμως ή Κινεζική 
αυτή ένέργεια; Σέ τί ακριβώς Α
ποβλέπει; .Εϊναι αντιπερισπα
σμός τής Ρωσίας, (ύπενθυιμίζο- 
μ®ν τήν πρόσφατον έπίσκεψιν τοΰ 
ΚροΟτσεφ στό Πιεκΐναν) εναντίον 
τής Δύσεως πρός διεκδίκησιν αντ
αλλαγμάτων σέ άλλες περιοχές, 
ή εϊναι άπλή αυτόβουλος ένέρ- 
γεια τής Λαϊκής Κίνας διά νά πε- 
ρισπάση τήν προσοχήν τον λα
ού της καί νά διευκολυνθή, στήν 
άντιιμετώπισιν τών σοβαρών ε
σωτερικών δυσκολιών πού αντι
μετωπίζει; Μπορεί άκόμη νά προ- 
βαίνη στήν ενέργειαν αυτήν γιά 
νά πιέση τήν εισδοχήν τη,ς στόν 
ΟΗΕ, πράγμα πού εϊναι απόλυ
τα δίκαιον ικαί στήν οποίαν άντι- 
τίθεται ΜΟΝΗ ή ’Αμερική. Δυνα
τόν τέλος νά είναι σύν τοΐς άλ- 
λοις καί ιμία προσπάθεια της νά 
έξαναγκάση τήν Ρωσίαν, πού 
στήν περίοδόν αυτήν επιθυμεί ζω
ηρά τήν ειρήνην, νά τήν βοηθή,ση 
σοβαρότερε» εις τό πρόγραμμα 
τής βιομηχανοποιήσεώς της' Ή 
τελευταία αυτή εκδοχή, τήν ό
ποιαν έξ δσων γνωρίζομεν πρώ
τοι ημείς έμφανίζομεν, ένι,σχύεται 
άπό μίαν σειράν άλλων εκδηλώ
σεων τής Κομ. Κίνας. Π. χ. δρι- 
μύτερη κατάκρισίς της κατά πού 
Τίτο, έν άντιθέσει πρός τήν έ
ναντι τσυ πολιτικήν της τοΰ πα
ρελθόντος, και τήν σημερινήν πιρα 
κτικήν πολιτικήν πού εφαρμόζει, 
διότι καί αυτή Ακολουθεί «άλλον 
δρόμον» μιετσβάσεως στόν Κομ
μουνισμόν, καί όξυτάτη πολεμική 
της επί τών γεγονότων τής Μ.

Τά ΚαβάΒια
Συνέχεια άπό τή 2 σελίδα 

&6αζ·ε τήν τραχηλιά, μιά χρυσή 
ταινία πλατεία σάν περιδέραιο, ή 
όποια ήταν καμωμένη άπό χρυσό 
σύρμα πλεγμένο· σάν ψάθα καί 
κούμπωνε. μέ μιά πλάκα χρυσού 
χαραγμένη άπό ειδικούς χαράκτες 
καί λεγόταν Οηλίκι. Δυο ,παρόμοι
ας κατασκευής με τήν τραχηλιά 
βραχιόλια, ςορούσε επίσης ή Λι- 
ύκσιανή άπό ένα στό κάθε της 
χέρι.

’Άλλο κόσμημα έκτος άπό τήν 
τραχηλιά είχαν το κερτανοόκι.. Ή
ταν μιά κορίδέλλα που έσφιγγε σάν 
κολλάρο το λαιμό καί «πάνω της 
ήταν προσαρμοσμένα κομματάκια 
χρυσά σέ ιδιαίτερο σχήμα.

’Επίσης, σέ γαϊτάνι χρυσή κρε
μούσαν φλουριά καί σχημάτιζαν as 
μαιΟιές καί τά φορούσαν.

’Έτσι στολισμένη ή Λιόισιανή, 
εμφανιζόταν σέ γιορτές καί πανη
γύρια. Χόρευε τή, σούστα καί τούς 
άλλους τοπικούς χορούς,. μέ τό γρα
φικό κοστούμι της πού ήταν πλού
σιο καί ωραίο 'όσο· πλούσια καί ω
ραία ήταν καί ή ζωή τά χρόνια 
εκείνα πριν αρχίσουν οί πόλεμοι 
κι’ οί διωγμοί!

’Ανατολής, έν άντι&έσει μέ τήν 
Ρωσίαν πού άκολοϋθησε μειριο- 
παθέστερη στάσι.

"Ολες αύτές οί εκδοχές’ έχουν
σοβαρές βάσεις καί τήιν ακριβή 
Αττάντησιν μόνον ό Μάο Τσέ - 
Τούγκ μπορεί νά τήν δώση.

Τό .μόνον βέβαιον, καθ’ ή μάς, 
εΐναι ότι ιμόνον Απειλή ΓΕΝ I ΚΟ
ΤΕΡΟΥ πολέμου αποκλείεται.

Στή Μέση ’Ανατολή, ή "Βνω- 
σις τών ’Αραβικών Χωρών, τέως 
άνταγωνιστριών καί μή, μέ τήν 
αύτοτελεί πρότασίν της στόν Ο. 
Η.Ε., ώ'δήγησε σέ προσωρινή δι
έξοδον άπό τήν κρίσι. Έκεϊ οί α
ραβικές χώρες μέ Αξιοπρόσεκτη 
φρόνησι διεκήρυξαν έμμεσα ότι 
δέν άνήκουν σέ κανένα μπλοκ. 
Οΰτε στό ’Ανατολικό, οΰτε στό 
Δυτικό. "Έτσι άν οί Δυτικοί α
παλλαγούν άπό τό ανεδαφικό 
γιά την έποχήν μας ολισθηρό ά- 
ποικιοκιρατικό πνεύμα πού τούς 
έχει κατακυριεύσει, ύπαρχει ελ
πίς νά -μονιμοποιηθη γιά αρκετό 
διάστημα ή ειρήνη στήν εκρηκτι
κή αύτή περιοχή.

Αίνιγμα άποτελεΐ είς τί άπο- 
βλέπει ό Ντε Γκώλ. Θά δώση λύ
σεις δημοκρατικές στά πολλα
πλά ζητήματα πού απειλούν τή 
Γαλλία ή ή κίνησί του αποτελεί 
απαρχήν νεοφασισμού; Στή δεύ
τερη αύτή περίπτωση ό κίνδυνος 
γιά τήν ιείρήνη του κόσμου' εϊναι 
πολύ μεγάλος. Μετά τόν φασι
σμόν δέν ύπάρχουν παρά δύο δι
έξοδοι μόνον: ’Ή ό πόλεμος ή ή 
κοινωνική έπανάστασις. Κατά 
τήν γνώμη μας, ή ιδιόρρυθμη «έ-

Η ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΤΟΛΙΒΙΣΙ ΤΟ 1899
Συνέχεια άπό τήν 3η σελίδα 

ου κ. Βαϊρακτάρη. ’Αλλά καί ή 
κ. Μαρία I. Λουϊζίιδου μέ τήν 
πλουσιωτάτην αυτής άμφίεσιν, 
έχει πολύ τό παραστατικόν, φι- 
λοξενη'θεΐσα παρ’ αύτή, έζήτησα 
έκ περιιεργείας νά ϊδω όσα φέρει 
κοσμήματα έπί τής κεφαλής καί 
τοΰ στήθους. Έκ μικρού κιβωτί
ου παρέταξε σειράς νομισμάτων 
τής Βενετίας, Ισπανίας, Τουρ
κίας, ήτοι ιμαχμουτιέδες, ντού- 
μπλες, κρεμίτσες, βενέτικα καί 
τόσα άλλα. ’Αλλ’ ό,τι έζήλευσα 
νά έχω εΐναι τά αρχαία νομίσμα
τα της. Ό σύζυγός της εϊναι κά
τοχος συλλογής τοιουτων καθώς 
καί δακτυλιόλιθων, δαπανήσας δι' 
αύτά ικανά ποσά. Γνωρίζει έκ 
πείρας όλα τά εϊδη τών νομισμά
των τής Λυκίας. Μοί προσέφε- 
ρεν ή κ. Αουϊζί'δου είς ένθύμιον 
άρχαΐον ’Αθηναϊκόν τετράδ,ρα- 
χμον,, φέρον έκ τοΰ ένός μέρους 
τήν προτομήν της ’Αθήνας καί έκ 
τοΰ ετέρου τήν Γλαύκα. ’Αβρά- 
μιαΐος είναι δ οΐκος των, θυγατέ
ρας καί υιούς προικίζει ό πατήρ 
γενάμενος πλούσιος διά τής πολ
λής αυτού ικανότητος έχων με
ταλλεία κοινά μιετά τοΰ αδελφού 
του Νικολάου. Ή νεωτέρα θυγά- 
τηρ των, Έύθαλία, σύζυγος τοΰ 
διακεκριμένου ιατρού κ. Κωνσταν
τίνου Λαμέρα, μοί ένέπνευσε πολ- 
λήν συμπάθειαν μέ τούς ωραίους 
ζωηρούς όφθαλμαός, τήν νοημο
σύνην καί τήν αγαθήν καρδίαν 
Της·

.Κατά τό γεύμα, δπειρ μοί παρ- 
έθηκε, δώδεκα εϊδη ήρίθμησα φοο- 
γητών. Τά τρόφιμα εν γένει προϊ
όντα τής Μάκρης εϊναι καλά. Ό 
βούρος της γευστικότατος, αί ό- 
πώραι άρωματώδεις, τά κρέατα 
παχέα καί νόστιμα.

Πολλοί τών ανδρών έχουσι τό 
λεπτόν τής καλής συμπεριφοράς 
καί έμπνέονται έκ του πόθου της 
προόδου καί τής κοινωνικής βελ- 
τιώσεως. Έάν οί διδάσκαλοι εϊ
ναι έκ τών εύπαιδεύτων, οί ιατροί 
έκ τών μάλα έπιστημόνων, μετα
ξύ τών οποίων οί κ.κ. Παπαδου- 
λής καί Βασίλειος Μουσαίος άλ
λά καί οί δικηγόροι διακρίνονται 
επίσης έπι μορφώσει και φιλοπα- 
τρίςτ. Έγνώρισα δυο τούτων τούς 
κ.κ. Γεώργιον Ααζοςρίδην καί I. 
Κωνσταντινίδην. Οί τό εμπόριον 
μετερχάμενοι νέοι είναι έγγράμ-

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πρός

Τά Διοικητικά Συμβούλια τών 
Συλλόγων ό Γλαύκος καί ή Τέλ- 

μησσός.

’Αγαπητοί πατριώται,

Έπειιδή κοινή έπιθυμία τών 
πατριωτών μας είναι ή 'Ένωσις 
τών δύο Συλλόγων εις ενα Σύλ
λογον ό όποιος νά περιλαμβάνη 
δλους ανεξαιρέτως τούς πατριώ- 
τας τού εξωτερικού τής 'Ελλά
δος, Μακρινών καί Λιβισιανών καί 
έπειδή, κατ’ έπανάληψιν έπαφαί 
τών έπιτροπών ούδέν θετικόν απο

νότητα» μιητροπάλειως καί αποι
κιών πού διακηρύσσει καί επιδι
ώκει ό Ντέ Γικώλ δέν μπορεί -νά 
ευδοκίμηση, όσο καί άν μερικές 
άπό τίς υπόδουλες χώρες, πιεζό- 
μενες άπό τρομερή οικονομική 
ανεπάρκεια καί άποβλέπουσαι 
στή γαλλική βοήθεια ότι αποδέ
χονται τό κήρυγμά του.

"Ολ’ αυτά θάναι προσωρινά, ί 
καί τό ήφαίστειο του Απελευθε
ρωτικού κινήματος θά βρίσκεται 
σέ διαρκή άναβρασμόν. Ημείς έ
να μόνον ασφαλές καί άβίαστον 
συμπέρασμα νομίζομεν ότι βγαί
νει άπό δλ-1 αύτά. ‘Ότι: Ενόσω 
οί Δυτικές Χώρες εξακολουθούν 
νάναι δέσμιες τοΰ ξεπερασμένου 
πλέον άποικιοκρατικού πνεύμα
τος κσί θέλουν νά διαικυβερνή- 
σαυν τόν Κόσμον μέ τό πνεύμα 
αυτό καί αποφασίζουν νά δείξουν 
κατανόησι στις νέες τάσεις καί 
νά Αναγνωρίσουν τις νέες πρα
γματικές καταστάσεις (π.χ. Λαϊ
κήν Κίναν) μοιραίο θά εϊναι νά 
ήττώνται στό διεθνές πεΐδίον, καί. 
τό σπουδαιότερων θά χάνουν τίς 
συμπάθειες τών μαζών σέ διεθνή 
κλίμακα. "Αν συνεχίσουν τήν πο
λιτικήν τους «χύτην άς εϊναι βέ
βαιες ότι πολύ σύντομα θά Ακού
σουν όχι πλέον τούς τριγμούς τού 
άποικιοκρατικού συστήματος, άλ
λά τούς τριγμούς τοΰ κοινωνικο
οικονομικού καθεστώτος των.

ΛΙΒ1ΣΙΑΝΟΣ

ματοοη ικανοί καί δραστήριοι.
Μεταξύ τών πολλών επισκέψε

ων έδέχθην καί τήν τού κ. ‘Ιππο
λύτου Καζίλλη, Ιππότου τοΰ 
Τάγματος Φραγκίσκου Ιωσήφ 
καί Γάλλου Πράκτορος. Διά τής 
εύγενείας καί προσήνειας του έ
χει έφελκύσει τήν έκτίιμησιν καί 
Αγάπην πάντων τών κατοίκων. 
Έκ τής έπισκέψεως τούτης έλα- 
βον αφορμήν νά έρωτήσω και πε
ρί “Έλληνος υποπρόξενου ή πρά- 
κτορος, άλλά ούδείς τοιοΰτος υ
πάρχει! Άμφίβάλλονσιν οί εν
ταύθα ομογενείς μας έάν οί έν τφ 
υπουργείς μας αρμόδιοι γνωρί- 
ζωσι που κεΐται ή Μάκρ ηκαί τό 
Λιβίσιον, ότι ό πληθυσμός τού
των εϊναι αμιγής, ότι έν Μάκρη 
υπάρχει κοινότης άκμάζουσα καί 
ότι έικ του ασφαλούς λιμένας καί 
τού επικαίρου τής θέσεως εϊναι 
μέγα ικέντρον έμπορίου.

Οί Γάλλοι καί Αυστριακοί χω
ρίς νά έχωσιν υπηκόους είς Μά- 
κρην, διατηρούσι πράκτορας 6Τ 
εμπορικούς καί αποικιακούς λό
γους. Ευτυχώς ή διοικούσα τόν 
τόπον άρχή μεριμνά πατρικώς πε
ρί τών υπηκόων της. Ή συμβίω- 
σις όλων τών κατοίκων είναι Α
δελφική, διέπει δέ αύτούς Αμοι
βαία σύμπνοια καί έκτίμησις.

‘Η Μάκρη καί τό Λιβίίσιον έκ- 
κιλησιαστικώς έξαρτΙώνται άπό 
τόν Μητροπολιτικόν Θρόνον τής 
Π ι σι δίας. Ή σύχνοκης είς τήν εκ
κλησίαν όλων τών κατοίκων εϊναι 
τακτική καί τό θρησκευτικόν συν
αίσθημα πολύ άνεπτυγμένον.

Ή παρατηρούμενη έν Μάκρη 
καί Λιβισίφ γοργότης καί ευ
στροφία του πνεύματος, νοημο
σύνη;, δραστηριότης, ή έν τή ένερ- 
γείςε καί τή συναλλαγή οξυδέρ
κεια καί λεπτότης Αποτελοΰσιν 
ιδιότητα, τύπον καί χαρακτήρα 
τών κατοίκων δν δέν συναντά τις 
εις τούς "Ελληνας τών άλλων 
πλησι εσπέρων πόλεων καί νήσων.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Η ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΗΣ "ΦΩΗΗ1„

Ή έκδοσις τής έφημερίδος 
έκσθυστέρησε λόγω τών θε
ρινών διακοπών. Άπό τοϋ 
φύλλου όμως αυτού ή έκδοσίς I 
μας θά συνεχισθή κανονικά, j 

τέλεσμα έφβρον διά τήν ένωσιν 
τών δύο Συλλόγων, λόγφ ορισμέ
νων αδιαλλάκτων συμβούλων, οί- 
τινες είτε διά λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητας είτε διά φιλοδο
ξίαν αντιδρούν και αναβάλλουν 
συνεχώς την άναμενο,μένην άπό ό
λους τούς πατριώτας ένωσιν, διά 
τούτο σας παρακαλούμεν Θερμώς 
καί σάς πληροφορούμε τά κά
τωθι :

ϊ) Νά σταματήση αμέσως κά
θε πολεμική τών δύο Συλλόγων.

2) Νά διορίσετε άμέσως επι
τροπή ή όποια θά άναλάβη τήν 
νομική πλευρά διά τήν διάλυση 
καί άνασυγκιρότησιν τού Νέου 
Συλλόγου, τήιν έγγραφή τών νέ
ων μελών, τήν σύγκλησιν γενικής

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΤΟ ΑΙΒΙΣΙ
Τέτοιαν εποχή στό Λιβίσι σημει-ω» 

νόταν «πυοετώδης» ·9·αλ·εγα κίνησι vct- 
κοκυΐΜΰσυνης καί πουετοιμασίας.

Τό καλοκαίρι έτελείωνε και μαζί 
ιμ’ αύτό και ή διαμονή στόν Κάμπο 
τερματιζόταν. "Ολες οί Μακρολνόι^ 
στάνές γυναίκες περ^υνέλεγαν καί 
τακτοποιούσαν τά έφόδια· «τίς κον- 
μπάντες», όπως τίς λέγαμε, ποιύ άπε- 
κόμιζαν ολσ τό καλοκαίρι άπό τά ά 
μίϊελοχώραφά τους γιά νά τίς έχουν 
τόν χειμώνα, Μάζευαν τά τελευταία 
ξηρά σύκα άπό τίς «άμπλώχτρες» (ε
πίπεδοι. καθαρισμένοι χώροι περττριγυ- 
Οΐιομένοι μέ κλαδιά γιά περίφραγμα, 
χωρίς πασάλους, δπου άπεξήραναν τά 
σύκα) καί τά διάλεγαν μέ ιδιαίτερη 
επιμέλεια.

Πρώτα τά μεγάλα - μεγάλα καί 
κατά προτίμησι τά $σπρα, πού άά 
τά κάμνανε «παραγιμνονστά» (γεμι
στά). 'Η γέμιση άποτελεΐτο άπό σι- 
σάμι καδ-ουρδισμένο ή κοπανισμένο μέ 
καρύδια ή αμύγδαλα ή ζάχαρι. Κατό
πιν τά άραιδιάξανε στίς λαμαρίνες 
ή στά ταψιά καί τά ψήνανε στό φούρ
νο. "Οσοι τά φάγανε, δέν μπορεί πα
ρά νά τά νοσταλγούν μέ μεγάλη ό- 
ρεξι, γιατί ήταν σωστό ποίημα γεύσε- 
ως. Άπ*  αύτά στέλνανε καί στά παι
διά τους που σπουδάζανε στή. Σμύρνη, 
στήν ’Αθήνα, στή Σάμο ή δπου άλλου.

Άπό τά υπόλοιπα σΰκα διάλεγαν 
ή ξεχώριζαν τά «γάρουλα». Δηλαδή 
τά μικρά ή τά σκασμένα ξηρά σύκα 
τά όποια τά προόριζαν γιά «καζάνια- 
σμα» (άπόσταξι) γιά νά βγάλουν το 
ρακί τού σπιτιού τους. Τή διαδικα
σία τού «καζανιάσματος» ύά τήν περι
γράφουμε ιδιαίτερα.

Τά ά?νλα τά σύκα, δλα μαζί τά 
«βράστιζαν». ΛτΑοιδή·: Είχαν ενα με
γάλο καζάνι γεμάτο νερό πού διαρ
κώς έβραζε και είχε μέσα διάφορα 
χόρτα άρωματικά, συνήθως πλατύ
φυλλη. «τρίμπη» (ρίγανη) καί «μυρ
σίνη) (μυρτιά), καί αφού βάζανε τά 
σύίχα, άνά δυό - τρεις οκάδες μέσα σέ 
καλάθια, τά βουτούσαν έπί δυό - 
τρία λεπτά στό βραστό νερό άνεβ-ο- 
κατεβάξοντάς τα. Κατ’ αυτόν τόν 
τρόπο, αύτά πρώτα πλενόντουσαν καί 
έκα'&αρίζοντο άπό τίς σκόνες κ-λπ. καί 
κατά κάποιο ν τρόπον άπεστειρώνον- 
τ-ο άπό δ,τι μικροοργανισμούς τυχόν 
είχαν. Κατόπιν τά άπλωναν σέ ένα 
είδος -καύαρής λινάτσας γιά νά στδ 
γνώσουν, και μετά δυό - τρεις ώρες 
άρχιζε τό άρμάθιασμά τους. Γύρω - 
γύρω καθόταν σταυροπόδι δλη ή οι
κογένεια—οχι οί άνδρες—εφοδιασμέ
νη μέ καλοξυσμένες ξύλινες σούβλες 
δπου περνούσαν τά σύκα σέ διπλή 
σειρά. Τό σούβλισμα γινόταν κοντά - 
κοντά στόν μίσχο (τσσυνάν» τού σύ
κου, καί ολη ή· προσοχή τους ήτο νά 
είναι τά σύκα τής κάθε σούβλας ισο
μεγέθη. ’Έπειτα, ή νοικοκυρά, ή σπου
δαία αύτή Λιδισιανή νοιχιΟκυρά, έπε ό
νε· τίς σούβλες, ξεσούβλιζε, μέ προσο
χή οσα χωρούσε το χέρι της καί ά
πό τήν έτοιμη, τρύπα του περνούσε 
ενα μεγάλο βούρ·λο ειδικά επεξεργα
σμένο·, ώστε νά μή σπόξη, μήκος 
σχεδόν ένός μέτρου. "Οταν γέμιζε 3- 
λο τό βούρλο έδενε τίς δυό άκρες 
του κι’ έτσι γινόταν μιά «τσαμπέλα» 
μέ δ·ικλή σειρά σύκων, μήκους μισού 
μέτρου. Αύτά ήταν τά περίφημα «κυρ- 
κυλλούδια» (κρικυλλούδια, άπό τό 
κρίκος). ’Εννοείται, δτι κατά τό άρ- 
μάδιασμα έπρόσεχαν νά άρμαδιάζουν 
χωριστά τά άσπρα σύκα καί χωριστά 
τά μαύρα. Κιά τά μικρά παιδιά φτιά
χνανε τά «κιρκυλλουδάκια» ποδχαν 
τό μέγεθος σσο· καί οί έδώ τσαμπέλ- 
λες. ΤΙ διαδικασία όμως δέν τελεί
ωνε, Τά «κυρκ.υ)νλαι')δια» τά έστρω
ναν μέ προσοχή σέ λαμαρίνες, ή σέ με 
γάλα «σινιά» ή ταψιά καί τά στέλλα- 
νε νά ψηθούν στό φούρνο. Μετά τό 
ψήσιμο τά στοιβάζανε στό οριστικό 
τους σκεύος ρίχνοντες ανάμεσα φύλλα 
«τρίμπυς» ή «μυρσίνης». ’Εννοείται 
δτι καί τά ψημέ να σύκα μέ τά μυρωδι
κά τους, μοσχοβολούσαν σ’ όλο τό 
Κάμπο. ΤΙ κάθε οικογένεια έκαμε 
είκοσι έως σαράντα κυρχί’λλούδια, μέ
σου*  βάρους τό καδένα ένάμισυ έως 
τρισημισυ οκάδες περίπου. Λέν άρμά- 
ύιαζαν όμως δλα τά σύκα που είχαν 
«βραστίσει» δπως άναφέραμε, παρά 
μόνον τά μεγαλύτερα άπ’ αύτά. Τά 
αλλα τά «πατούσαν» μέ'σα σέ «κοφι
νάδες» (σάν αύτές πού βάζουν οί 
Κρητικοί τά σαλιγκάρια τους) ρίχνον
τας πάλι ανάμεσα φύλλα τρίμπης 
καί μυρσίνης.

*'Η ετοιμασία τών χειμωνιάτικων 
σύκων, είχε τελειώσει. Πολλές φο
ρές οι συκιές διατηρούσαν ακόμη «·λί- 
ύια» (άωρα σύκα), ένώ καί δ καιρός 
δέν έπαιρνε νά τά περιμένουν νά. ώ- 

συνελεύσεως άμέσως, ιμ’ ένα κοι
νό ψηφοδέλτιο, διά νά τείθή τέρ
μα στή διαμάχη 'μεταξύ πατριω
τών, διότι αυτό μάς στιγματίζει. 
Εις τήν περίπτωσιν πού 'δέν ή
θελε είσακουσθή ή παράκληση 
τών συμπατριωτών μας άπό τά 
Διοικητικά Συμβούλια τών Συλλό 
γων, θά διαγραφώμεν καί άπό 
τούς δύο άλλους Συλλόγους καί 
θά σταματήση κάθε επαφή, διότι 
δέν εΐ,μεθα διατεθειμένοι νά έάτι- 
τρέψω,μεν ινά (μετατροπή ό πατρι
ωτισμός μας ®ίς δργανον πολιτι
κής σκοπιμότητας καί φιλοδοξι
ών ορισμένων πατριωτών.

Μέ πατριωτική αγάπη

(" Εττονται ύπΟΥραφαί)

ριμάσουν. Οί Λιιβιστανές όμως, εί
χαν βρή τήν τέχνη τής έπιοπεύσεως. 
Μ’ ένα κομιιάτι λαδωμένο μπαμπάκι 
στό χέρι, γυναίκες καί παιδιά σκαρ- 
φάλωναν στίς συκιές καί λαδώνανε 
τά «λίύια» στήν κορφή τους. Σέ λί
γες μέρες, μόλις 5—6, γινόταν ένα 
έκτρωτικο συνολικό ωρίμασμα τών 
άωρων σύκων, πού είχαν ενα έντονο 
μαύρο χρώμα όπου υπήρχε τό λάδ·ι. 
"Ετσι οί Λιβισιανές, είχαν ανακαλύ
ψει πολύ πριν άπό τούς οίκους καλ
λυντικών, οτι τό λάδι προκαλεί τό 
γρήγορο καί ωραίο μαύρισμα.

Συνήύως, πριν άπό τά σύκα, έ- 
τελείωνε τό ζήτημα τών σταφυλιών.

Αύτά πρώτα τά μεσοπατούσαμε 
καί τά ήλιάζαμε μιά ή δυό μέρες μέ
σα σέ καλά, κασιτερωμένα καζάνια. 
"Επειτα τά πατούσαμε τελειωτικά ά- 
φού τά βάζαμε μέσα σέ τρίχινα μι
κρά σακκιά xm έτσι, παίρναμε τό 
μούστο πού τόν βάζαμε νά «βράση» 
μήσα σέ κιούπια ή μεγάλες «6υτί- 
νες» (στάμνες). Στά στόμια τών δο
χείων πού γινόταν ό βρασξυός, βάζα
με «μάλαρτα», ένα ειδικό χύ^το πού 
υπάρχει κι’ εδώ. Αφού έτελείωνε δ 
βρασμός, κλείναμε τό δοχείο έρμη· 
τικά (τό χρείαμε» καί μετά σαράντα 
μέρες τό ανοίγαμε καί τό κρασί ή
ταν έτοιμο. Τά «γιάρτα» <γίγαρτα, 
οτέμφυ/να, τσίπουρα) τών σταφυλιών 
αυτών, τά «καζανιάζαμε» είτε μαζί 
•μέ τιϊ άπόσυκα πού .είχαμε πει προη
γουμένως, άν ήταν λίγα, είτε χωριστά 
αν ήταν πολλά καί βγάζαμε τό ρα
κί (ούζο, άλλά πολύ γευστικωτερο). 
Ή διαδικασία τού καζανιάσματος δέν 
ήταν άπλή. Πρώτα μουσκεύαμε— 
τά άπόσυκα— σέ νερό αρκετές μέ
ρες, άίστε νά διαλυθή τό ζάκχαρό 
τους κατόι κάποιον τρόπο. ’Έπειτα 
τά καζανιάζαμε (άποστάζαμε) σέ 
ειδικό καζάνι καί ©βγάζαμε τή λεγο- 
μένη «σούμα» (ρακί απλής άποστά- 
ξεως. Κατόπιν τήν σουμα, άφοϋ 
πλέναμε τό καζάνι (άποστακτήρια), 
τήν ξάνακαζανιάζαμε καί βγάζαμε τό 
ρακί διπλής άπαστάξεφς (βγάζαμε 
δηλαδή, «άπό ρακίν, ριμκίν» δπως λέ
γαμε, φράσις πού έμεινε παροίμιώ- 
δης καί λεγέ>τα·ν· μεταφορικώς γιά νά 
χαρακτηρίση τούς πολύ μασκαροαπα- 
τεώνες «αυτός είνιν- άπό ριαικίν, ρα- 
κίν»). ’Έτσι έβγαινε τό περίφημο· λι- 
βισιανό ρακί, πολύ ανώτερο· άπό τήν 
Κρητική τσικουδιώ.

Άπό τό μούστο πού παίρναμε εί- 
νε άπό τά «κογχίζουμι» σταφύλια, 
είτε άπό δλα τά υπόλοιπα, ξεχωρί
ζαμε ένα ποσό γιά νά φτιάξουμε τό 
«εψημά» μας (πετμέζι), πού λεγόταν 
έτσι γιατί τό πολυψήναμε γιά νά 
δέση καλέ*  ώστε νά μή ξυπνήση αργό
τερα, όπως θά συνέδαινε άν ήταν 
άραιό, καί τήν «κουφτή» μας, δη
λαδή τήν μουσταλευριά. Σέ ενα μέ
ρος αυτού τοΰ πετμεζιού ή καί σέ 
δλο, ρίχναμε μέθα καί ψηνόταν μα
ζί κυδώνια, φέτες μελιτζάνες, φέτες 
κόκκινο κολοκύθι, φέτες άπό καδαρν- 
σμένες χονδρές φλούδες καρπουζιού 
καί κάναμε τό «ρετσέλι» (πετμέζι μέ 
αύτά μέσα, δηλαδή ένα είδος κομπό
στας άπό πετιμέζι). Εννοείται δτι 
αλα αυτά τά έπεξεργάζοντοι πρώτα μέ 
ασβεστόνερο, ώστε νά μή λυώσουν 
στό ψήσιμο, άλλα νά μένουν τραγανά 
καί νοστιμότατα. Προτού νά δέση 
τό πετμέζι, χωρίζαμε ένα ποσόν, οσο 
θέλαμε, καί τό φτιάχνομε μουσταλευ
ριά, («κουφτή»), Τήν μουσταλευριά 
τήν κάμ-ναμε μέ νυσεστέ καί γινόταν 
δναφανέστατη. ’Έπειτα τήν απλώναμε 
προτού πήξη, πολύ, καί άφοϋ στέ
γνωνε τήν κόβαμε σέ μεγάλα, τετρά- 
γωινα (χύβους) κομμάτια καί τήν 
αποθηκεύαμε γιά τόν χειμώνα ρίχνον- 
τάς της επίσης φύλλα τρίμπη,ς καί 
μυρτιάς.

Μιά στάμνα (12—45 οκάδες περί
που) μούστο, τον αφήναμε νά ξυνίση 
καί έτσι γινόταν τό περίφημο γνήσιο 
λιβυσιανό ξύδι, πάντοτε άπό μούστο.

"Ετσι, αποκτούσαν καί ένα άλ
λο εφόδιο γιά τόν χειμώνα. Άλλά θά 
συνεχίσουμε στό επόμενο.

ΛΙΒ1ΣΙΑΝΟΣ

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Τόν κατάλογο δωρεών γιά τό 

λιμάνι Ν. Μάκρης αί όποιαι γί
νονται μέσω τής έψημεριδος μας 
τή εύγενεϊ ψροντίδι του κ. Πλά
τωνος Μουσαίου Θά δημοσιεύσα- 
μεν είς τό έπόμενον ψύλλον ελ
λείψει χώρου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ί

Πολλοί πατριώτη μας παρα- 
πονοΰνται οτι δέν δη/μισιεύομεν 
βιογραφίας 6ι’ άιτοθανόντας ο'υγ- 
γενεϊς των. Ή δημοσίευσις τέ
τοιων βιογραφιών αποτελεί πάν
τοτε για .μας ,μίαν ψυχικήν ικανό-· 
ποίησιν διότι απατίομΈν ένα έλά- 
χιατον φόρον τιμής., είς τους πα
τριώτας ρας πού δέν ύπάρχουν 
πλέον. Άλλά δπως δηλώνομεν 
καί είς άλλην στήλην ή δηιμοσίευ- 
σις σύτών των βιογραφιών δέν 
γίνεται κατά σειράν αρχαιότητας 
ή Αξίας αλλά μόνον βάσει τών 
στοιχείων πού έρχονται εις χεΐ- 
,ρας μας.

Παρακαλούμεν λοιπόν και πά
λιν δλους τούς πατριώτας νά μάς 
στείλουν δτι στοιχεία έχουν διά 
τούς συγγενείς των διότι μόνον 
αΰτοΐ εϊναι είς Θέσιν ϊσως νά έ
χουν τά περισσότερα. ‘Ημείς θά 
τ·ά ταξινομήσωμεν καί Θά τά δη- 
μοσιεύσωμεν. ’Επίσης οτιδήποτε 
άλλο λαογραφικό υλικό έχουν. Α
ναμνήσεις άπό την πατρίδα, επει
σόδια άπό την παληά ζωή, ανέκ
δοτα, τραγούδια, μοιρολόγια, κι’ 
δτι άλλο ενθυμούνται. Ό πρωταρ
χικός σκοπός τής έφημερίδος εί
ναι νά περισυλλόξη, αξιοποίηση, 
δημισιεύση καί διαφύλαξη το υ
λικό αυτό.

"Οπως καί άλλοτε τονίσαμε 
δέν είναι απαραίτητο νάναι γραμ
μένο στήν τελική του μορφή, πρά
γμα πού δυσκολεύει ϊσως μερι
κούς. ’Άς μάς γράψουν δπως. 
μπορούν ό,τι ξέρουν κι’ έμεΐς θά 
άναλάβουμε τήν περαιτέρω έργα- 
σίαν.

ssanoOatsa:

ΟΜΗΡΕ!
Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα 

χατωνέ^χαχε xstvsva ώς «nwsvo- 
χον». Έπέμ-εινίν ίχέχρι τ-οΰ Οανά- 
toii τι» Ό,τι ή ολη ΰπόβεϊις ήταν 
“ρωτοέσυλία χαΐ ένέργεια μόνον 
ϊ·ί·χή του.

Οί ΤούρτΛΟί αύτά οέν τά zwts- 
ψανβ ·ζαί χιαβώς ζητούσαν αφορμή 
γιά τήν έφαρυ,ογή τοΰ Ώ·ρογρά^;Λα- 
τός των τής όξοντώτβως ϊηλα5ή 
τών Έλλήρ/ων, άρχισαν τίς διώ
ξεις σέ -εύράτατη ν.λψ.α'ζα. Κάθε 
τόσο, ανάλογα μέ τίς. προδοσίες 
πού έγίνο-ντο ή μ;έ τίς ΰπόνοιες πού 
είχαν οί Toipwzi, μαζεύανε: όμά- 
δες - ό'Λάϊες τούς διαφόρους Χρι
στιανούς -/.αί ύστερα άπο έξαντληπ 
τα,άς άναζρίσεις,. τούς στέλλανε 
στο «Διβάν Χ.άρπ» ("Εχταχτο 
Στιρατοδιχείο) ιστό Δενιζλή.

Μέ μιά τέτοια ομάδα πιάσανε 
χα! τον.Παχαχαστά. Ό Παπαχα- 
στάς ήξερε το δλον δέμα, άλλά 
αύτος. δέν είχε χαμμίαν προσωτι- 
ζήν άνάιμιξιν. ’Ηξερε πο:ά τύχη 
τον άνέμενεν. Έν τούτοις όμως δέν 
κατήγγειλε τούς τραγματιζοίις 
δράστας, ωατε ν’ άτίοφόγη αύτος 
τήν τιμωρίαν, δηλαδή τον θάνατον.

Μετά τίς πρώτες άναχρίσεις 
στο Λοόίσι τούς ·χα.τέδασαν στήν 
Μάκρη. Τούς διέταξαν νά σταθούν 
στή γραμμή στον τοίχο μέ πρόσω
πο· πρός τον ήλιο πού έχαιεν. Τούς 
είπαν χατόπιν· νά σταθούν μ’ &α 
πόΐδ·ι. Οί άλλοι σΐΛεμμορφώδηίσαν. 
'■Ο ΙΙαπαχαστάς δέν έσήχωσε το 
πόδι του·. Ό έπί κεφαλής τοΰ έπι- 
βλέποντο^ αποσπάσματος τών τσι- 
ανταρμάδων, ένας («όμπασης» (δε- 
Τυανέας) μ’ ενα <(χιθορμ.πάτσΐ)> (θοό- 
veupo) στο χέρι τον έπλη.σίασεν·.

—·<<Οΰλέν ντομούς ! Άγναντίν 
μου ; ΚαλπΊρ άγιαανοΰ : «Βρε γου
ρούνι! Δέν κατάλαιδες; Σήχωσε τό 
πόδι σου!). Καί έσήα,ωσε τό «χουρ- 
πάτσιν» τον έτοιμος νά τόν κτοπή:· 
ση.

Κα: τότε ό μειλίχιος χαι πράος 
γέρων, χωρίς νά λογαριάση χαθό- 
λο» τόν κίνδυνο ούτε τό σηχοψενο 
γιά νά τόν ’χ.τυπήση βούνευρο, τέν
τωσε το ανάστημά τ», χύτταξε κα
τάματα τον «οημπαση» καί τοΰ ά- 
πάντησε άτοφασι-στικά:

«Όγλούμ! Φορός τεγίλι,μ μπέν! 
Λγιααμύ α,αλ'τοορμάαμ»: Δηλαδή: 
«Παιδί μου! Έγώ δέν είμαι κόκ- 
κορας! (νά στιαδώ μ’ ενα πόδοΐ).

Το πόδι μου δέν το σηκώνω!»
Ό Τούρκος ·ζ.ατεπλάγη καί σι

γά - σιγά άλαλος, ·κατέ·&ασε τό χέ
ρι TO κι’ άπομαχιρύνθηκε άπό τόν 
ήρωϊκον Γέροντα.

Αργότερα ό «θνομάρτυς Παπά- 
χαστάς πέ&ανε. —-τον σκότωσαν-— 
άπο τις κακώσεις στό Διόάν- 
Χάρπ τοΰ Δε»·ιζλή.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ



EWMHI
ΙΡΟΣ ΤΟΥΣίΟΥΒΕΪΕΜΥΣ

"Οταν προχωρούσαμε στήν 
ΐδρυσι τού Συλλόγου «Γλαύ
κος» ξέραμε πολύ καλά τις δυσκο
λίες πού θά συναντούσαμε. Εΐχα
μέ σαφή έπίγτνωσι δτι ή προσπά
θεια .μας εκείνη ήταν λίγο έκτος 
τόπου και χρόνου. Καί οί λόγοι 
είναι άπλοι, οι εξής:

Άπό τότε πού φύγαμε άπό τό 
Λιβίσι καί τήν Μάκρη, έως σήμε
ρα, πέρασαν τριάντα πέντε όλό- 
κληρα χρόνια. Στό ρεγάλο αύτό 
διάστημα, οί περισσότεροι ηλι
κιωμένοι, άνδρες ή γυναίκες, αυ
τοί δηλαδή πού διατηρούσαν ζωη
ρότερα τίς ποικίλες αναμνήσεις 
τής Πατρίδας μας, γιατί τίς εί
χαν ζήσει, καί ήσθάνοντο εντονό
τερα; τήν νοσταλγία τού τόπου 
πού γεννηθήκαμε, έφυγαν άπό τή 
ζωή. Άπό τούς άλλους, πού άπο- 
μείναμε, ένα .μικρό ποσοστό, πού 
■είχαμε -κάποια ιδέα .καί γνώσι ά
πό τά ήθη, έθιμα καί παραδόσεις 
τής Πατρίδος μας άναγ·κ·ασΐ3ήκα>· 
με, κάτω άπό τήν πίεοτ τής βιο
πάλης καί στήν προσπάθεια μας 
νά προσαρμοσθού,με στίς συνθή
κες έπιβιώσεώς μας, άναγκασθή-. 
κάμε λέγω, νά δημιουργήσουμε 
δικούς μας κύκλους, ανάλογα μέ 
τις ασχολίες καί τά έπαγγέλμα- 
τά .μας, πού μοιραία μάς άπομά- 
κρυναν άπό τόν κύκλο των Πατρι
ωτών μας καί πιό συγκεκριμένα, 
όσοι είναι κάτω τών 45 έτών δέν 
έχουν καμμιά προσωπική ιδέα τοΰ 
τρόπου πού ζούσαμε στις πατρί
δες μας. Καί γιά νά εϊμεθα μά
λιστα ακριβέστεροι, π ρέπει να. α
ναφέρουμε καί δυο τουλάχιστον 
άλλους λόγους πού μειώνουν ακό
μη περισσότερο τό ποσοστό τών 
πατριωτών μας πού μπορεί νά 
έχουν ιδίαν άντίληψιν τών ηθών, 
έθιμων καί παραδόσεων τής Πα
τρίδας μας.

Οί λόγοι αυτοί είναι οί ακό
λουθο ι:

Πρώτον: "Ότι αύτά τά πράγμα 
τα —ηθη, έθιμα, παραδόσεις 
καί ιστορία, όλα έκεΐνα δηλαδή 
πού συνθέτουν τόν ιδιαίτερο τρό
πο τής ζωής μας καί του δίδουν 
τόν τοπικό χαρακτήρα πού εΐχε-- 
υπήρχαν ζωντανά καί όξελίσο'ον- 
το κυρίως μόνο στό Λιβίσι καί 
όχι στή Μάκρη. Ή Μάκρη αντί
θετα ήτο ό φορεύς τού εξωτερι
κού Πανελληνίου τρόπου ζωής, 
που Θά περιόριζε καί σιγά - σιγά 
Θά έξηφάνιζε, τά τοττικισι ιικά γνω 
ρίσματα τοΰ τρόπου τής ιδιαίτε
ρης δικής μας ζωής. Οί Μακρη
νοί λοιπόν·, καί οί άνω τών 45 ε
τών άκόμη δέν μπορούν νά έχουν 
ιδέαν προσωπικήν τών χαρακτη
ριστικών ήθών καί έθίμων μας.

Ξέρουν μόνον ό,τι τυχόν «ακόυ
σαν» νά -λέγεται γι’ αυτά άπό 
τούς γονείς των, ή συμπτω,ματικά
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Σ Υ Λ Λ~ΟΪ I Κ Ο γΓΝ~Ε Υ Μ Α
’Άν τό χαρακτηριστικό σημό> 

δι τού "Έλληνα εΐναι ή αδυναμία 
του νά νιώσει τό συλλογικό πνεύ
μα ...-στήν πράξη·— τότε έμεις
οί Αιβισιανοΐ είμαστε αναντίρρη
τα οι γνησιότεροι τών * Ελλήνων’

—ιΕϊπαμουν πλιον κί ’μές κά
τι νά κάμουμουν γιά τού Λιβίσιν 
τώρα πού σώνητι τού λαδάκιν 
μας κί πριν χαθή τού ψουμάκιν 
μας.

Κι’ έγινε ένα θαύμα καταπλη
κτικό, άρχησαν όλοι ν’ ασχολούν
ται μέ τά συλλογικά.

—>Τ'έί Ήβώ καλέ είμι ή βλέ- 
που τα καί θου,ρού τα;

Τρεχάματα άπό δώ τρεχάμα^· 
τα άπό κεΐ, έπ'ΐστράτευσις τών· 
έθνομαρτύρων καί ευεργετών, μνη 
μόσυνοη εκδρομές.

—ίΈκοψαμουν κί τήν πήτταν, 
κ’ έπατησάμουν την*  Κ’ εϊχιν 
ϊντα έν εϊχινγ εϊχιν έναν Σύλλο
γον κ’ ϊβγην άλλους ένο:·ς. Κ’ ή 
ένας τ’ άλλου ελεεν ήβώ εΐμ’ ή 
πιό μηάλους ί

Κι’ όσο έσειναν τήν κεφαλήν 
τους άπό δυσπιστία άρχισαν νά 
θριαμβεύουν,

άπό άλλους πρεσβύτερους Παιρι
ώτας .μας.

Δεύτερον. 'Άς μή ξεχνάμε, ό
τι μετά τά μέσα του 1914 καί ε
φεξής (άπό τήν κήρυξι τοΰ Α' 
Παγκοσμίου πολέμου) δέν υπήρ
ξε πλήρης κανονική ζωή, πού νά 
εξελίσσεται δηλαδή στά παληά, 
γνωστά .καλούπια της, ούτε καί 
στό Λιβίσι. Συνεπώς, καί οί Αι- 
βισιανοί ακόμη πού ό:πό τά 19 ί 4 
καί πριν ήσα·' ανίκανοι ■—λόγορ 
μικρός ήλΐ'κίας — νά. συλλάβουν 
τόν ιδιαίτερο·.' τρόπον ζωής τοΰ 
Λιβισιού, ούτε καί αύτοί δέν μπο
ρούν νά σίσθάνωνται έπσρκώς καί 
νά άναπολούν ·μέ νοσταλγίαν τόν 
τρόπον τής ιδιαίτερης ζωής μας, 
διότι δέν έχουν προσλοαμιβανούσας 
παραστάσεις. "Αν τώρα, σ’ αυτήν 
τήν σωστή ρεαλιστική άνάλυσι, 
προσθέσουμε καί τον παρά
γοντα τών αναγκών τής ζωής, 
ό όποιος, ώς προείπομεν, άρ
παξε άδυσώπητα όλους ή μάς 
τούς άτΓομείναντας καί μάς πέτα- 
ξε σέ διάφορες ασχολίες μακρυά 
άττό τούς Πατριωτας μας καί μάς 
ύπεχρέωσε όλους μας νά μποΰ- ί 
με σέ νέους κύκλους γνωριμιών 
καί σχέσεων, πού τώρα μάς 
έμποδίζοον πλέον νά ξαναγυρί- 
σουμε στόν κύκλο τών πατριω
τών μας, τότε έχουμε μιά πλήρη 
εικόνα τών -δυσκολιών, πού θά 
άντ ι,μετώπ ι ζε κα ι άιντ· ιιμετωπ ί ζε ι 
ή προσπάθεια συγκεντρώσεως 
καί συνενώσεώς μας γύρω άπό 
ένα Σύλλογον.

Γιά νά δε'Γ :· πόσο λίγα πρά
γματα ξέρουμε άπ' τή ζωή τού 
Λιβισιού, υπενθυμίζω ότι, όπου 
καί όταν μαζευόμαστε, πέραν 
άπό τά δυό τραγούδια «ερχομού 
κί σύ κοιμάσι» καί τό «Πτινάριν 
πλουμιομένουν» κΓ ένα χορό «τή 
σούστα», πού όλ’ αυτά τά μισο- 
στραβοξέρουμε, μάλιστα, άλλο 
τίποτε σχεδόν δέν έχουμε στο ρε
περτόριό .μας.

Πώς λοιπόν νά συγκροτήσου
με τόν 'Κόσμο μας; Καί μάλιστα 
όταν μάς δέρνουν τόσες μικρότη
τες καί τόσες ταπεινές φιλοδοξί
ες, πού προκολοΰν, ώς μή ώφει- 
?νε, καί τις διαιρέσεις μας;

Αυτές εΐναι οι δυσκολίες καί 
αυτό εΐνσι το πρόβλημα πού αν
τιμετωπίζουμε.

Γι’ αύτό ήμεΐς στό Καταστα
τικό μας, ενδιαφερόμενοι νά δη
μιουργήσουμε καί ένα· άλλον συν
δετικό κρίκο μεταξύ τών Πατρι
ωτών μας, πού νά έξυπηρετή τίς 
άνάγκες τής ζωής, μεταξύ δηλα
δή κυρίως τών νέων, προβλέψαμε 
νά γίνη ένα Τμήμα, πού σκοπό 
θάχε νά βρίσκηι δουλειά στους ά
νεργους Πατριωτας μας, καί που 
θά υποβοηθούσε στή λύση τών 
γενικών ζητημάτων τών Λ μ άδικά

—Βλέπιειις τα καλέ, ή καβγάς 
γιά τού πάπλουμαν ήταν.

"Ωσπου άρχισαν νά θυμώνουν 
τά μέλη τών δύο Συλλόγων καί 
τους είπαν:

—Βάλητι μυαλόν πριν βάλου- 
μούν σας πάουν ·

Τό περίεργο εΐναι ότι κανείς 
8έν εΐχε αντίρρηση γι’ αύτήν τήν 
ένωση: γι’ αύτό καί όλος ό κόσ
μος ήταν βέβαιος πώς κάτι θά 
γίινη, εκτός άπό τούς αιώνιους 
δύσπιστους πού έσειναν πάλι τήν 
■κεφάλαν τους.

Καί ήρθε ή μεγάλη ή στιγμή. 
Συμβούλια, διοοβούλια, λόγοι θερ
μοί καί καθαρευουσιάνικοι, καί έ
να τό έπιμύθιον: Ένωσιςί 'Έ- 
νεύσις βεβαίως, ού μήν άλλά θά 
πρέπει νά λάβωμεν υπ’ όψιν ότι:

—·Ήβώ εϊμ'ΐ Σύλλουγος Παγ
κόσμιος (Λιβίσιον, Παρίσιον, 
Μπόστον ·κϊ Τσιπουτίν).

—Κ’ ήβώ εϊ·μι ή πιό Αρχαί
ους (μήνες όλόκληροι μάς χωρί
ζουν) ,

Εΐναι δυνατόν νά χωρέσει ό 
Παγκόσμιος μέσα στόν τοπικός

Μιά πλατεία τΐ'ς σύγχρονης Μάκρης όπου cpoivovroj τά παληά 
όρχοντικά σπίτια τών Μακρηνών.

έγκατεστημένων πατριωτών μας, 
(ώς π.χ. νέος δρόμος Ν. Μάκρης 
άπό Διόνυσον, λεμονάκι της, α
στικό εισιτήριο κ.λ.π. νά βοηθά 
τους άρρωστους κλπ. κλπ.).

Τό τμήμα αύτό θέλαμε νά «έπ- 
ανδρωθή» (δέν αποκλείω καβόλου 
τίς γυναίκες ιμέ τόν όρον αυτόν, 
άντιθέτως μάλιστα) .μέ ό,τι πιό 
έκλεκτό καί δυναμικό έχουμε σέ 
έμψυχο ύλικό, και έχομε ευτυχώς 
άρκετό άπό αυτό, καί έτσι νά 
προκαλέσουμε καί τό ένβισφέρον 
όλων τών Πατριωτών μας, καί έ- 
παναλαμβάνω, δτι κυρίως εννοώ 
τών νέων, πού αυτοί θά είναι οί 
φυσικοί συνεχκτταΐ τής προσπα·- 
θείας μας, νά τούς έμπνεύσουμε 
καί νό: τούς «διδάξουμε» καταλλή
λως, ώστε νά αγαπήσουν τήν 
προσπάθεια αυτή, που Θά κλη
θούν συριον ϊσως νά συν&χίσουν. 
Και ήμεΐς, οί παλαιότεροι, νά ε
πιδοτούμε στην συγκέντρωσι, τα- 
ξινόμησί καί έκδοσι του άλικου 
που δίνει σαφή εικόνα τής χα
ρακτηριστικής ζωής του τόπου 
μας, ή όποια περικλείει τόσες α
φάνταστες ώμορφιές, καί τής λα
μπρός ιστορίας που, πού άττοδει- 
κνύει ότι δέν υστερήσαμε καθό
λου σέ μεγαλειώδεις αυτοθυσίες 
γιά τά μεγάλα ιδανικά τής ζωής.

Αυτό εΐναι τό έργο, σέ πρακτι
κές βάσεις βαλμένο, στό όποιον 
αποβλέπουμε. Τά χρονικά περι
θώρια πού απομένουν κάθε τόσο 
καί στενεύουν, διότι φεύγουν οί 
παληοί, πού αποτελούν τήν ζων
τανή ίστορία, που είναι καί ή μό
νη ύπάρχουσα πηγή ιστορίας.

Εΐναι «Οί ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ», ή 
κατηγορία τών χρησίμων εκείνων 
Πατριωτών μας, πού άρνοΰνται 
όμως νά άναιμιχθοΰν προφασιζό- 
με-νοι- τήν «διαίρεσί μας. Καί τούς 
λέμε:
Μή μάς αίτιάσθε, γιατί μάς ά'δι- 
κεΐτε, έστω καί άθελά σας.— 
Στή πρακτική τής ζωής δέν αρ
κεί, δυστυχώς, ποτέ ή θέλησι τής 
μιας μερίδας, γιά νά άρθή ή «δι- 
αίρεσι», όταν .μάλιστα ή διαίρε- 
σι αυτή πρσεκλήθη σκόπιμα — 
άπό άλλους καί οχι άπό ήμάς.Μά 

καί νά χάψει ό Νέος τόν Αρ
χαίο; Γίνητι; ’Έν γίνητι. Άλλά 
τό Συλλογικόν πνεύμα υπό μορ- 

1 ψήν περιστεράς έπεκάθησεν επί 
τών κεφαλών των, καί έφώτισεν 
αύτάς. Ύπεχωρησεν ή Άρχαιό- 
της, υπεχώρησεν ή Παγκοσμιό- 
της.

Καί ό τον Παγκόσμιον Σύλλο
γον κίνών, ύπό του πνεύματος 
παγκοσμΊοσύνης κατεχόμενος έ- 
πρότεινεν λύσιν μηάλην.

Μέ τήν ένωση, στόν καινούργιο 
Σύλλογο πού θάναι άκάμα πιό 
μεγάλος, θά γραφτούν μέλη... 
τρεΐς άπό σάς καί τρεις άπό μάς. 
ΚΓ έτσι δέν ιμένει παρά ό Κου- 
κς που θά γίνει Πρόεδρος·

—‘Καλέ περιστέριν κάθηριν 
στήν κεφάλαν του ή κουρκάς;

ΚΓ έτσι σείνουν οί δύσπιστοι 
τήν κεφάλαν τους, σείνεΊ κ ή 
κούρκας τήν δική του.

Άττου πήτταν πού έν τρώεις 
τί σοί μέλλει κΓ άν καβή;

ΠΛΑΤΏΝ Β.. ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

άν παρά ταυτα δέν τούς πείθου
με, καί αυτοί εξακολουθούν νά 
αμφισβητούν ότι υπάρχει εντεύ
θεν ή καλή θέλησι, άς έλθουν εδώ 
νά άναλάβουν αυτοί τά «ήνία». 
Τους τά δίδουμε αμέσως. Καί άς 
προσχωρήσουν τότε αυτοί οπήν ε
νώ οί, μέ τό δικό τους τρόπο. ’Ή 
άκόμη άς ένταχθοΰν σ*  ένα, ο- 
ποιοδήποτε άπό τούς δύο Συλλό
γους, καί τότε μέ τό νέο πνεύμα, 
τού οποίου θάναι αυτοί οι φορείς, 
άς πραγματοποιήσουν τήν Ένω- 
σι.

Καί τέλος: Καλουμεν όλους 
τούς πατριωτας μας, ανεξαρτή
τως πού άνήκουν σωματειακά, καί 
πρώτους άπ’ όλους τούς «ΟΥΔΕ
ΤΕΡΟΥΣ», σέ μιά Γενική Συνέ- 
λεισι όλων τών πατριωτών μας, 
που Θά πάρει τήν μορφή «Παμμα- 
κρηνολ-ιβισιανής» Γεν. Συνελεύ
σεις, όπου δίδοντας σέ όλους α
μέσως δικαίωμα ψήφου, νά τούς 
βωσωμε τήν ευκαιρία ιμέ τήν ψή- 
γ"■ ·■»ο υ ς -ν 'Τ.ρύχ'μμα. Γ-Ο'Π c ιησ<>υν· 
τήν ενωοΊ καί άρουν τήν μισητήν 
διαίρΐσι, τήν όττοίαν πάντως δέν 
έττροκαλέσαμεν ήμεϊς.

Όσοι είναι σύμφωνοι και ό
σων οΐ καρδιές δονοΰντιαι άττό 
τήν Ιδέαν τής Ένώσιεως άς μας 
γράψουν αμέσως. Και άς υποδεί
ξουν .μιά πρακτική λύσι και οχ. 
νά εκφράζουν μόνον εύχές. Ημείς 
ύποσχόμέδα τήν ίλύσιν πού θά ύ- 
ποδείξουν νά τήν θέσωμεν άμε
σος σέ εφαρμογή. Το ζητοΰμεν 
έν άνόματι τής Μάκρης και τοΰ 
Λιβισιού.

ΑΙΒΙΣΙΑΝΟ Σ

0 ilMOIO
ΆνάμεσΌ: «τίς ήρωϊκβς μορφές 

τών εθνομαρτύρων μας χκτέχει ξε
χωριστήν δέσιν ό Ιερεύς τοΰ Λιέι- 
σκό άημήτριος Χαστας. Ό· Πι- 
ΛΟίχ-αστας ήταν ήρεμος και πράος 
μέ μιά σκούρα μελαχροινή μορφή 
πραγματικά άσκητική acai κάτισ- 
χνη, σάν νά είχε ξεφόγει m καμ- 
μιά εϊκόνπ Βΐίζαντινοΰ άγιογ,ρά- 
φκ>·. Δέν βϊχε μεγάλη μόρφωσι. Ε1~ 
χεν δμως τετράγωνη λογιν.ή, ή ό- 

■ ποια έξεΒηλώνετο κ·αι μέ ενα πητ 
γαίο1 «χιούμορ» ένός ωρίμου καί φι- 
λοοοφημέ»·οο ανθρώπου. ’Άπειρα εί
ναι τά σπαρταριστά άνέκίστά του 
γεμάτπ πνεύμα και όροσιά, τά ό
ποια θυμούνται οί παλαιότεροι καί 
πιστεύω νά μάς. &αβή ή ευκαιρία νά 
γράψομε μερικά. Κάνεις όμως όέν 
0·ά πίσ-κοε δτι κάτω άπό τήν ήρε
μη καί καλοκάγαθη αΰτή μ^Ρφή 
8ά κροόόταν τέτοια ατσάλινη ΐέ- 
ληση. καί τόση δύναμι ψυχής καί 
αυτοθυσίας.

Ιΐ’ίμΛθα στό 1916. Οΐ διωγμοί 
βρίσκονται στο κατακόροφον. Οί 
Τούρκοι είχαν ήόη πιάσει τό γράμ
μα - εκθεσι ποΰ άπευδονόταν στους 
Σλμμάχους μέσφ τοΰ έν Ρόίω Προ 
ξένου τής Αγγλίας. Τό βρήκαν 
πεταμένο οί Τοϋρικοι στους δάμνοος 
τής παραλίας τοΰ Ντρουσμ-οοαριοΰ. 
Ό γραφικός χαρακτήρας τοΰ γράμ 
ματος άνεγνωρίσδη ότι ήταν τοΰ 
Ίωάννου Αγιορείτη.. Τόν συνέλα- 
όαν. τόν ΰπέόαλοίν σέ φρικώίη βα
σανιστήρια. Άλλά ό ηρωικός έδνο- 
μάρτυς ένώ παρεδέχθη ότι ή έπι- 
ττολή γράφτηκε άπ’ αΰτό^, 8έν

Συνέχεια εις τήν 4 σελίδα

ΠΑΡΑΠΉΣΙΣ
ΤΟΥ κ. Μ. ΣΑΡΑΦΗ

Ό κ. Μιχαήλ Σαράφης, πρόεδρος τοΰ Συλλόγου «Ή 
Τελμησσός» παρητήδη τοΟ άξιώματός του ώς έμφαίνε- 
ται άπό τήν κατωτέρω έπιστολήν τήν όποίαν μάς 

άπέστειλε πρός δημοαίευσιν.

Άΰήναι τή 2α Αύγουστου. 1958 
Πρός τούς κ. κ.

Βασίλειον Αγιορείτη·/
Πρό'εόρον τού Συλλόγου «ΒΛΑΥΚΟ'Σ» 
καί Αντώνιον Πετρόγλοο

Γεν. Γραμματέα Συλλόγου «ΤΈΛΜΗΣΣΟΣ»
Ένταΰΰα

Φίλτατοι,

Μετά βαθύτατης λύπης· μου -παρατηρώ οτι ή άπό 
τίνος άναληφΟεϊσαπροσπάθεια συμφιλιωσεως tai ένώσεως 
τών δύο ώφκτταμένων Συλλόγων Μακρηνών καί Λίδισια- 
νών, έπι τώ σκοπώ όπως ίκανοπιοιήσωιμεν.· — ώς έτονί- 
σθη, επανειλημμένος ■—- τήν ενδόμυχον1 έπιιθυίμίαν1 όλων 
τών ΙΙατριωτών μας, άλλά και διά νά όοΟή επί τέλους 
καί εις -ήμάς όλους ή ευκαιρία όπως 'έίμ,φανισθώιμεν ώς 
ένα σύνολον συμπαγές καί αδιάσπαστου1, μετεφέριθηι δυστυ
χώς είς επίπεδα μάλλον προσωπικής .διαμάχης,, τό απο
τέλεσμα τής οποίας δεν ·θά είναι άλλο παρά -ή έπιδείνω- 
•σις τής κατ-αστάσεως, ή έξα-ψις τών παθών καί ή διαι- 
ώνισις τοΰ έπΐίδιωκομένου σκοπού μας.

Επειδή καί ενώπιον γενικής συνελεόσεως καί είς 
διαφόρους άλλας συζηιτήσεις διενόπωσα πήν· γ'νώμην ότι 
έπιδάλ)<εται ή aaft’ οίονδήποτε τρόπον ενωσις όλων τών 
Πατριωτών μας. ΰπό έναν Σύλλογον, ισχυρόν κα.ί ύπό 
μίαν καί μονήν στέγην, διά νά καπαστή ιδονατή ή πρα- 
γίματοποίησις πολλών ζητημάτων άφορώντων τό mo- 
λον τών Πατριωτών μας,

Π ο ι ο ϋ μ. α ι διά. τής παριο,άσηις ιμου έκκλη- 
σιν πρός ύμάς:

Ιον) όπως, παύση, ή δημοϊίευσις είς τάς εφημερίδας 
τών Συλλόγων τών τσοτάσεων καί ««ιποοτάσεων μέ τά 
σχεΐι-κά’σχόλιά των) '

2ον) όπως κατόπιν συνεννοήσεω-ς τών Διοικητικών 
Συμβουλίων άμφοτέρων τών Συλλόγων, ΰποδειχθή πρό- 
σωπον κοινής έμπιστοσόνης ώς Πρόείδρος μιας προσω
ρινής διοικουσης επιτροπής μέ μέλη άμφάτερα τά Συμ- 
όοόλια τών Συλλόγων, μέ μοναδικόν σκοπόν τήν σύντα
ξιν τοΰ νέου Καταστατικού καί τήν διενέργειαν εντός 
συντόμου χρονικού διαστήματος έλευιθέρων εκλογών διά 
τήν άνάδειξιν οριστικού Συμβουλίου, ν. α ί

3ον) αποστολή έκκλ'ήσεως προς τούς Πατριώτες 
μας, ή όποια νά δημοσιευθή είς ·άτμφοτέιρας τάς εφημε
ρίδας τών Συλλόγων δπως λησμανήσωσι τό παρελθόν 
καί μέ πάσαν ειλικρίνειαν καί σΰμιπνοιαν νά δώσουν τά 
χέρια διά μίαν καλλιτέραν αέριον.

"Οσον άφαρά τόν υποφαινόμενον, άπΰ σήμερον θεω
ρούμαι ώς παραιτηθείς τοΰ αξιώματος τοΰ Προέδρου, 
λόγω ΰπερόγκων υπηρεσιακών και οίκογένειακών «σχό
λιών, έλπίζω δέ, ότι οί έν τφ Διοικητικό) ΣίψΙόουλίφ· 
μέ^ρι τοϋδε συνεργάται μου, θά καταόάλουν πάσαν προ
σπάθειαν διά την εύόδωσιν τού έργο», τής συμφιλιόσεως, 
τοΰ όποιου εύχομαι όλοψύχως. τήν όλοκλήρωσιν.

Πάντως, θά εύρίσκωμαι ψυχικώς πάντοτε πλησίον 
τών 11 ατριωτώ,ν μου, πρό'θυμος νά προσφέρω τάς κα
τά δόναμιν υπηρεσίας μου διά τό καλόν τοΰ συνόλου τών 
Πατριωτών μας.
. . Π αρακαλώ ή παρούσα μου νά ιϊηυιοσιεΛή εις τιήν 
έφημερίδα ΜΆΚΡΗ και ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ.

Μετά πλείστης έκτιμήοΐεως
Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ

—: ΣΗΠΕΙΩΗίΊΤίΊ =
0 κ. Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ

Ή εττιστολή τού κ. Μιχ. Σα- 
ράφη, πού δημοσιεύοιμεν είς άλ
λην στήληιν, ικαί είς την οποίαν 
εκθέτει τούς λόγους, διά τούς ο
ποίους ποιραιτεΐται άπό Πρόε
δρος τού Συλλόγου «Τελμησσός» 
άπο’δεικνύει δτι ό κ. Σαράφης 
συνεχίζει έπαξίως τάς παραδό
σεις τής οίκογενείας του. Οί λό
γοι τούς οποίους αναφέρει ώς αι
τίαν τής παροοιτήσεώς του συνι- 
στώμεν νά μελετηθούν μετά προ
σοχής άπό όλους τους Πατριώ
τας -μας.

’Έχομεν βοχτίιμους λόγους νά 
πιστεύοΐμεν, δτι ή ύπόθεσις δέν 
θά σταματήση έως έδώ καί τό 
λαμπρόν παράδειγμα τού κ. Σα
ράφη θά εύρη 'μιιμητάς. Εΐναι και
ρός ναμίζομ®ν νά βγάλουν δλοι οί 
Πατριώται μας καί πιριν άπό δ
λους οί σύμβουλοι τοΰ Συλλ. «Τελ 
μησσός», οί όποιοι δεν υστερούν 
καθόλου είς πστρ ιωττσμόν καί 
άν ιδιοτέλειαν, τά συμπεράσματα 
πού πρέπει άπό τήν πράξιν αυ
τήν τοΰ κ. Σαράφη, και έτσι νά 
τερματισθή ιμία θλιβερά κατά- 
οπασις, ή όποιοι δέν μάς τιμά 

καθόλου ώς σύνσλον. Θά ίδοΰν δέ 
έμπράκτως, κατά τις επικείμενες 
εκλογές μας, δτι δσσι έχουν δρε~ 
ξι ν νά έργασθούν θά β,ρούν τήν ύέ- 
σιν πού πρέπει και θά παρακλη- 
θοΰν νά αναπτύξουν υπεύθυνον 
πρωτοβουλίαν καί δρόκτιν πρός τό 
καλόν τών συμπολιτών μας.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ

"Όπως άνεκοινώσάμεν, ό Σύλ
λογός μας «Γλαύκος» Παράρτη^ 
μα Αθηνών, ίδρυσε τό Φιλοανθρω- 
πικό Τίμημα του, τό όποιον χο
ρηγεί φάρμακα δωρεάν ρέχρι 
100 δραχμών στούς απόρους Πσ
τρ ιώτας ,μας πού έχουν άνάγκην.

Τώρα άνακοινουιμεν, ότι ώργα- 
νώσαμεν ειδικόν Τμήμα ύπό τήν 
δνεύθυνσιν τού συμπολίτου μας κ. 
Άντ. Τζιζή, τό όποιον αναλαμβά
νει νά έξυπηρετή δω
ρεάν καί νά διεκπερσιώνη. όλα 
τά γενικής φύσεως ζητήματα πού 
τυχόν έχουν οί Κοινότητες καί οι 
ομάδες τών Πατριωτών (μας. Ή 
διεύθυνσις τού κ. Άντ. Τζιζή εΐ
ναι Ακαδημίας 7ό.
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‘Αραδαριά, άραδοριά κυλοΟν τό κύματα τοϋ βορηά 
κυλοϋν, κΓ αφρίζουν καί φουσκώνουν 
τώρα χωρίζουν τώρα άνταμώνουν 
κα) σβήνουν ύστερα στή στεργιά
άραδοριά, αραδαριά...................

Δέν παρέ/κκει νομίζω, στήν &φημε- 
ριδούλα αύτή, πού -θ'’ άπεικονίζη- <u- 
ώνια τή σφριγηλή δραστηριότητα 
καί ζωντάνια τής Μάκρης - Λιβισιοϋ 
καί σύγχρονα τό γκρέμισιια καί τόν 
άφανισμό τους στά σκοτάδια τής νύ
χτας καί τής ληθης, ή μυθολογική 
των τοποθέτηση.

ΟΙ μορφές πού παίρνει ή ζωή, 
στόν αιώνιό της στρόβιλο δέν είναι 
παρά πλάσματα τής φαντασίας τοϋ 
ανθρώπινου νοϋ, καί πλάνα όνειρα 
τής ανθρώπινης καρδιάς σέ μιά α
σύλληπτη, πανάνθρωιπη οπτασία, πορ
θητής ευδαιμονίας.
. Ό άνθρωπος εΐναι πρωταρχικά 

συναίσθημα, Τά π?νάσματα τής φαν
τασίας του, τά όνειρα τής ψυχής, 
τής καρδιάς του, αύτά είναι ή παρή- 
γορη πνοή του.

Το λογικό του, είναι ύστερόγεν- 
νο άπόκτημα εφήμερης, αμφίβολης 
λυτρωτικής αξίας. Γι’ αύτό τά έπι- 
τεύγματά Του, ύπόκεινται πάντα σέ 
ανακατάταξη, διαφοίροποίηση. 'Ό,τι 
ήτανε χθες λογικό, μπορεί σήμερα 
νά πάψη νά είναι τέτοιο.

’Έτσι ή Μυθολογία, ή παγκόσμια 
αύτή πνευματική ΤιτΜ τής ανθρω
πότητας έχει αξίαν. ’Αγωνίζεται αύ
τή νά μάς δείξη, ότι έδώ στή γή, ή 
εύτυχία βρίσκεται στήν ανθρώπινη 
καρδιά, πού πλάστηκε ν’ άγαπά καί 
νά μισή.

Νά δ ΙΙαράδεισος. Βρίσκεται στήν 
αγνότητα τής ψυχής, στό άσπιλον 
τών συναισθημάτων, στήν ανώτερη 
στάθμη τών διανοημάτων, τών ηρώ
ων της. Ιίαρέκει ό Τάρταρος. Στά 
άγρια πάθη, στά βδελυρά κακουργή
ματα, στους ανοσιότερους πόθους, 
της, πού μέ απροσδόκητη πλαστική 
απλότητα πυργώνει καί σέ συνέχεια 
δραματοπαιεΐ, γίνεται τό «ά λ ά τ ι 
τ ή ς ζ ω ή ς>>.

"Ομως καμμιά τιμητική θέση, στον 
κόσμον αυτόν δέν μάς αναγνωρίζε
ται, χωρίς όρους. ’Έτσι αναπόδρα
στα και ή Μυθολογία δέν αντέχει 
στήν κριτική τοϋ καθαρού λογισμού 
καί τής ρεαλιστικής αλήθειας καί 
τοποθετείται σάν θϋμα καί θύτης καί 
αύτου ικαί κείνης άπό μάς. Αυστηρά 
όμως.

Γιατί μπροστά στις δυσκολίες, πού 
αντιμετώπισε γιά τήν κατανόηση καί 
τήν ερμηνεία τών προβλημάτων, πού 
έ'κάλυψαν καί καλύπτουν τόν αιώνιον 
άνθρωπο, μπροστά στήν προσπάθεια 
της γιά τήν ανεύρεση αιτίων καί αί- 
τιατών τών φυσικών καί ψυχικών δυ
νάμεων, πού κυβερνούν τόν κόσμον, 
δέν μπορούσε παρά νά παραγκώνιση 
έμφαντικά τό λογικό’ κρύβει έτ τού- 
τοις κατώι άπό τήν στάκτη τής φλο
γερής της ανάτασης πάντα, άναμμέ- 
νον τόν δαυλόν τής αλήθειας. ’Έτσι 
δημιουργεί αιώνιες μορφές ανθρώπι
νων παθών, ονείρων, πού συγκλονί- 
ζουν', παρηγορούν, ή θανατώνουν, θέ
τοντας σάν κορυφή της Πυραμίδας 
τοΰ ιδεαλισμού της, τήν Ώ μ ο ρ - 
φ ι ά χωρίς νά παραλείπη —συγ- 
κεκαλυμμένα όμως πάντα—· τήν σπί
θα τής ευδαιμονίας τής μελλούμενης 
ζωής. Τής αλήθειας.

Τί η ς ’Ω'μο(ρ φιά ς. Γιατί, 
σέ τί μάς ωφέλησαν οΐ θαυμαστές ε
φευρέσεις; Σκότωσαν την ώιιοριφιά. 
Άντικατάστησαν τό μάτι μέ τό τη- 
λεσκόπιον, τό μαγευτικό παραμύθι 
τής ωραίας σύμμιξης Ουρανού - Γης 
(τοΰ Γάμου Κρόνου -Ρέας) μέ τόν 
σύγχρονον βροχοποιόν. ’Απαλλοτρίω
σήν τήν Ώμορφιά μέ μιά στροφή 
του νοΰ σέ πεζότητα γλώσσης απλής 
αλληλεπίδρασης και συνεξάρτησης 
μορίων ύλης.

'Όμως ή Μυθολογία μαζί μέ τήν

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ
Στό προηγούμενο φύλλο σάς έξω- 

μολογή,Οηχα τήν αγάπη, καί τήν ύπε 
ρηφάνεια πού αίσδάνομαι γιά τήν κα 
ταγωγή μου, για τά συναισθήματα 
πού τρέφονται και γιγαντώνονται, στή 
νεανική ψυχή μου. Εύχομαι τά ίδια 
αύτά συναισθήματα νά κυριαρχήσουν 
στις ψυχές όλων τών νεαρών 6λα- 
σταριών τοϋ δένδρου, της γελι&ι«ς 
μας πού ρίζωσε και φούντωσε στά 
χώματα τής Μάκρης και τοΰ Λιβισιοϋ.

Τούτη τή φορά θ·’ άσχοληθώ μέ 
τά καθήκοντα τής νέας γενεάς πρός 
τήν παληά. ΙΙρός τούς γονείς και 
τούς παππούδες μας και πρός τήν 
κοινωνία πού γνώρισε τούς προγόνους 
μας αυτούς και θαύμασε τήν άξιο- 

τους κόσμο.
Δέν μπορεί παρά νά αΐσθανιήμεθα 

υπερήφανοι γι’ αυτού; κι’ έχουμε ΰ- 
ποχρέωσι νά «υνεχίσσιγιε μέ κάθε 
τρόπο τήν παράδοσι αυτί] καί οτι μέ 
τόσο μόχθο καί σύνεισι δημιούργησαν 
καί νά τό τιμήσοιμε κι’ εμείς τό ίδιο.

"Οπως κάβε ήθιζόις άνθρωπος, 
έτσι κΓ εμείς οι νέοι έχουμε δικαιώ
ματα νά ζέσουμε ελεύθεροι, νά προο
δεύσουμε, νά μορφωθούμε· καί νά πι
στέψουμε δτι εμείς νομίζουμε. "Ομως, 
ας μή λησμονούμε καί τ’ αντίστοιχα 
κααθήκοντά μας, τά όποια πρός 
τούς γονείς μας, είναι πολλαπλά.

17^ I! ίΝΙΛ ίΜΙΚΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ TOY ΤΟΠΟΥ il Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ q
ΠΕίΝθΗ

Ύπό ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗ, διδασκάλου

©. Βοριάς 
ώαορφιά στό έτα'στικό μάτι τοϋ προ
σεκτικού παρατηρητή, έγκλωβίζει καί 
προμαντεύει τήν περιπόθητη καθολι
κή αλήθεια, γιά τήν ανθρώπινη εύ- 
τυχία.

'Ο Γλαύκο; τής Λυκίας - Μάκρης 
δέν είναι παρά μιά συναισθηματική 
πτήση, μιά ένόραση, άνοιγμα ψυχής 
σέ πανάνθρωπη ένωση, παγκόσμιας 
ευδαιμονίας, πού έγλύκανε καί γλυ
καίνει τήν ζωήν, σαν Ασύλληπτη ό- 
πτασία ακόμα καί σήμερα.

Γιά τούτο Γλαυκοί άπό τήν Μυθο
λογίαν έγιναν πολλοί. Στήν Κρήτη, 
στήν Βοιωτίαν, στον Εύριπον, παντού 
Ή γή είναι μιά πανέμορφη θαλασ- 
σόπληκτη έκταση. Τό γλαυκό ιιΰμα 
πού συμβολίζει ό Γλαύκος δέν γνωρί
ζει σύνορα. Δέν χωρίζει χώρες και 
χωριά. ’Αντίθετα ενώνει. 'Απλώνε
ται ήρεμα, νωχελά στήν κλυδωνιζό- 
μενη έπιφάίνεια τής θάλασσας και 
σβήνει φλοίσβιζαν στις αγκαλιές κά
θε ακτής, κάθε αμμουδιάς, κάθε χώ
ρας κοντινής ή μακρυσμένης, στις 
δαντελλωτές ακρογιαλιές τή,ςΜάκριης.

’Έχει ό Γλαύκος τής Μάκρη; καί 
άλλον; καί πατέρα τόν Σίσυφον. Τήν 
γαληνιαία δηλαδή Ακύμαντη επιφά
νεια τής θάλασσα;, πού μέ τούς πο
λύμορφου; Ιριδισμούς της καί τά χα
διάρικα παιχνίδια της, μεθάει τό άν- 
θρώπινο πνεύμα άπό ευτυχία καί χα
ρά καί μεταρσιώνει τό ανθρώπινον 
είναι ιμας στήν άπεραντωσύνη τής 
II λάσης.

‘Όμως καμμιά χαρά δέν δίνεται 
στον άνθρωπο χωρίς άντίβαρο, χωρίς 
αντιδικίαν.

Σέ λίγο Εμφανίζεται καλπάζοντας 
ό γνιό; του, ό Γλαύκος, καβάλλα σέ 
άγριους κέλητες, τις άκαταθάμοατες 
φοράδες τον, πού τίς τρέφει μέ άν- 
θρώπινες σάρκες. Είναι τά Αχαλίνω
τα, αφρώδη παγκόσμια υδάτινα βου
νά τής τρικυμίας, τής άγριας λαί
λαπας. Διώχνουν αύτά τήν γαλήνη 
νοΰ πνεύματος, τό γλυκό σάστισμα 
τής ώμορφιάς τής γαλήνης και χω
ρίς οίκτον ανελέητα καταβροχθίζουν 
τούς ναυαγούς, στό χωρίς άρχήν και 
τέλος ώκεάνειιον· πεδίον τοΰ Ποιητή.

Δέν πρόκειται δμως νά μείνη ατι
μώρητη ή κακούργα αυτή διάθεση 
και δράση τοΰ Γλαύκον.

Τό χέρι τής έκδίκησης φθάνει ά· 
μείλικτον άπό τά δώματα τών Θεών. 
“Οργανό της δ όφθαλμός τοΰ ούρα- 
νοϋ, ό Ήλιος. 'Ύστερα άπό σκληρόν 
αγώνα πάλης τον μέ τά άγρια στοι
χεία τής δ'εσποτικής λαίλαπας, πού 
τόση προκιάλεσαν αναταραχήν, άνα- 
στάτωση καί όλεθρο, στέλνει αύτό; 
τήν Νέμεση. Τήν θαλπωρή τών άκτί- 
νων του.

Τυφλώνουν αύτές τό πνεύμα τού 
ροχθούντος άπό χαιρέκακη μανία 
Γλαύκου, παραλύουν τήν σκέψη του 
καί τόν παρωδούν νά λάβη μέρος μέ 
τις φοοάδες του στις ιπποδρομίες τής 
Ίωλκοϋ.

’Εκεί οί Θεοί, ανατρέπουν τό άρ
μα του' οί καλομαθημένες φοράδες 
του αφηνιασμένες κατακερματίζουν 
καί κατατρώγουν αύτόν τούτον τόν 
άναβάτην των, τόν Γλαύκον, τώρα.

Ή γαλήνη καί πάλιν κυβερνά, 
Κανένα έγκλημα δέν μένει 'ατιμώ
ρηταν.

Δέν σταματά, δμως ε·δώ ό μύθος 
τοϋ Γλαύκου Τής Λυκίας. Έπεκτεί- 
νεται. Τό ανθρώπινο· πνεύμα είναι 
ένα καί τό ίδιο ο’ δλόκληρ'ο τήν 
κόσμον.

’Έίτσι καί ή Μυθολογία βαδίζει 
μέσα στά ίδια άχνάριια, άκιολσυθεί τόν 
ίδιο φυσικό δρόμο. Είναι παγκόσμιο 
φαινόμενο.

Συνέχεια είς τήν 3η σελίδα

Φυσικά έχουμε ζαόήκον καί απέ
ναντι τοϋ έαυτοϋ μα;, καί ένα άπό 
αύτά είναι καί ή πνευματική μας 
καλλιέργεια. Πρέπει νά ϋεωροΰμε 
καθήκον μας m τή μελέτη τής ζω
ής των προγόνων μας, μιά ζωή πλού 
σια G1 έπιτεύξεις, περιεχόμενο καί 
παραδόσεις τήν όποιαν μας άφησαν 
κληρονομιά.

Άπ’ τήν μελέτη αύτή έχουμε νά 
κερδίσουμε πολλά·. Θά μάς άνοιξη 
καινούργιους ορίζοντας σκέψεως, #ά 
•μας γέμιση θάρρος νά παλαίψουμε 
στή ζωή δπως αγωνίζονταν κΓ εκεί
νοι κάτω άπο χειρότερες καί ανελεύ
θερες συνθήκες. Καί τό κυριώτερα 
θά μας βοηθήσΐ) νά καταλάβουμε καλ 
λίτερα τά καθήκοντα μας τώρα προς 
τό κοινωνικό σύνολο πού θά μά; 6ώ- 
σονί’ε μέ τόν καιρό τά αντίστοιχα 
δικαιώματα.

Θά δοϋμε πώς είναι καθήκον μας 
νά μή γίνουμε κοινωνικά παράσιτα 
άλλά ενεργά καί πολύτιμα στοιχεία 
γεμάτα Ενεργητικότητα, θάρρος, τόλ
μη, ηθική και Αξιοπρέπεια. Θά μά
θουμε νά διατηρούμε άσβεστη τή φλό 
γα τής πατριωτικής αγάπης, ακλόνη
τη τήν πίστη μας πρός τό Θεό, δυ
νατή τήν αγάπη μας πρός τούς συν
ανθρώπους ·μας υψηλή τήν έβνίχή 
Ιδέα τής ελευθερίας καί τής ειρήνης.

Νά βοηθούμε τούς συνανθρώπους 
•μας σέ κάθε εύγενή έκδήλωσί τους, 
νά αναπτύξουμε μέσα μας τό συναί-

Οΐ τταληοϊ Θά θυμούνται θέίαια 
τήν ώ,οαία τοπική φορεσιά τών γυ
ναικών· ·τοϋ Λιίίστοΰ ζαί τής Μά
κρης. Οί ·ν«ώτβ.ροι ή άιατηροϋν μιά 
Θα|Μτή ανάμνησή της ή 3έν τήν ξέ
ρουν -καθόλου. Μά ήταν ώραϊο το 
τβκιζό ξΐας κοστούμι. Ίσως λίγο 
6οφΰ στο κ·ε·φάλι μά πλούσιο ζαί 
ιδιόμορφο μέ όλότελα δική του ξε
χωριστή γραμιμή.

Άς, προσπαθήσουμε νά τό περι
γράφουμε γι’ αυτούς πού δεν το 
ξέρουν. Μέ τή δύνα(Λί τής φαντα
σίας, τήν περιγραφή ζαί τίς φωτο
γραφίες θά μπορέσουν νά σχηματί
σουν μιά κάπως σωστή εικόνα του.

Ή Διιδισιανή φορούσε άπο μέσα 
μιά μακρυά θράκα άπο κόκκινο 
δαμβαζερο ύφασμα πού λεγόταν 
πουχασί. Σούρωνε κάτω· στους α
στραγάλους όπως αυτά πού φορούν 
οί χανούμισβς. Άπο το γόνατο ζαί 
κάτω ήταν τά «®εν«βρεικια» που 
ήταν πάντα μεταξωτά όμοια μέ το 
ζαβάδι.

Άπό πάνω φορούσαν μιά πουκα
μίσα μεταξωτή, άπο άσπρη μου- 
στουχιά. Ήταν μαζροά ως τά γό
νατα μέ μαχρυά φαρδιζά μανίκια 
καί ανοιχτή εμπρός. Στο λαιμό 
είχε στενό, ορθιο γιαζαδάιζι ζα'ι 
τελείωνε καθώς ζαί τό άνοιγμα εμ
πρός μέ λεπτή νταντέλλα δοντάκι, 
καμωμένη άπό μβτάξ'ΐ. Μιά πριόφαρ 
δυά παρόμοια νταντέλλα στόλιζε 
τήν άκρη τών μανιζιών- Ή που
καμίσα έκλεινε εμπρός μέ τρία ή 
τέσσερα πουζνιά.

Άπό πάνω φορούσαν τά σοοπά- 
νια ή καίόάδια. Αυτά ήταν ένα φό
ρεμα μέ μακρυά μανίκια πού φάρδαι 
ναν χαμηλά καί σχημάτιζαν δύο 
μύτες στό έ'ξω μέρος. Στό κορσάζ 
ήταν άνοιχτό καί σχημάτιζε με
γάλο ντεκολτέ γιά νά φαίνεται ή 
πουκαμίσα καί τά πουκνιά. Κούμ
πωνε κάτω άπό τό στήθος μέ δυο

Τό ησυκνΙ, ή χρυοή καί λεπτο-έρ 
γσσμένη πόρπη μέ τήν όποιαν 
κούμπωναν οί Λιβιοιανές τήν που
καμίσα τους εμπρός στό σιήδος

θηλιές και κουμπιά. Ή φούστα 
αποτελεί·» άπό τρία φύλλα. Δυο 
έίμπρός καί ένα πίσω·, τά όποια δεν 
ήταν ενωμένα ζαί άφιναν νά φαί
νεται στό δάϊισμα 'ή πουκαμίσα 
ζαί τά πβνείρέζια.

Τά ικαθημερινά έλέγοντο· οαυπά- 
νια ή αντερί ζαί ήταν καμωμένα 
άπό βαμβακερά υφάσματα ζαί μό
νο αυτές πού πενθούσαν φορούσαν 
μαύρα. Τά γιορτινά έλέγοντο ζα- 
δάίια ζαί έγίνοντο άπό μεταξωτά 

οθημα τής εύγενοθς ιίιιιλλας. Νά προ
σπαθούμε νά φθάσονμε στό τέλειον 
έτσι πού οι γονείς μας νάναι περή
φανοι γιά μάς. "Ολα αύτά τά κα 
θήκοντα τή; νέας γενειά; πηγά
ζουν ά.τό ένα «αί μόνο. Τό καθήκον 
νά γίνουμε άξιοι νά τιμήσουμε τή γε
νεά μας μέ τ'ις πράξεις μας κα! οι 
πρόγονοί μας νάναι περήφανοι γιά 
μάς. Νάςζοιςιε σάν σκοπό νά συνεχι- 
σοιμ,ε τή ζωή πάνω στά. παληά δεδο
μένα, στ’ αχνάρια που χάραξαν οί 
άνθρωποι τής Μάκρη; καί- τοΰ Λιβι- 
οισΰ, καί γιά τά όποια πρέπει νά 
.εϊμεθα περήφανοι. ΚΓ αύτό μόνο, αν 
μελετήσουμε καί γνωρίσουμε, τή ζωή 
τους θά μπορέσουμε νά αντλήσουμε 
ωφέλιμα διδάγματα καί νά έμπνεν- 
σΟοΰμε άπό τό ζωντανό παράδειγμά 
τους.

ΑΦΡΟΔ. ΧΑΤΖΗΚΩΗΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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και χριισοόφαντ® «φάρματα.
’Άς αναφέρουμε μερικά άπ’ αυ

τά τά μεταξωτά. Τό πιό φτηνό 
ήταν τό μιζαροόλι, ένα ύφασμα ο
λομέταξο κίτρινο η νερατζί μέ ρί

Τό κοστίΐνΐ καρώ ή
5%έτο κόκκινο, κίτρινο ή πρ·άσινο5 
πού δ^ΐΛΚρζδ με τό ατλάζι...

Τό Φαιλιδένΐϋ, κίτρινο και κόκ
κινο ψαλιδωτό. Το άκρι,βώτερο ο- 
■μως ήταν τό σκάκι, σφατμα χρυ
σού φαντό όπως αύτό toou γίνονται 
τά άμφια τών ιερωμένων. Συνή
θως, ή νυφική φοιρ^σιά έγένετσ άπό 
ισκάκι.

Στή ιμέ-'ση φορούσαν μιά κοινή 
ζώνη, φαρφυά άπό βαμβακερό ύ
φασμα με τά καθημερινά τους. Στό 
γιορτινό κοστούμι ή ζώνη ήταν έ
να μεγάλο μεταξωτό μαντήλι μέ 
κ.ρ·όσια ή ήταν τρίχρωμο καί λε
γόταν ταραπολουσα. Τό· χειμώνα ή 
ζώνη ήταν άπο μάλλινο· μαντήλι 
με κρόσια πθύ λεγότοτζ κασμίρι. 
Τ!ά μεγάλα αύτά μαντήλια τά έ- 
δεναν ντρατέ γύρω άττό τή μέση καί 
άφιναν τά κρόσσια νά κρέμωντ-αι.

Πάνω άπο το σοοπάνι ή τό κα- 
βαΒ·ι, φορούσαν ενα κοντοουνι άπό 
τσόχα. Ήταν συνήθως μαύρο· ή 
μπλε σκούρο καί τό γιορτινό ή
τα?; στολισμένο’ μέ χρ>υσά κεντήμα
τα γύρω - γύρω καί στά μανίκια. 
Υπήρχαν ενικοί κατασκευασταί 
πού έκαναν τά κοντοοΰνια.
Τον χειμώνα φορούσαν άπο πάνω 
ένα παλτό άπό τσόχα πού τό έλε
γαν σάκκο.

'Όσες ΐίχ«ν τον τράτο τους, το 
φοΒοάριζαν ιμ.έ γούνα ή όποια έ- 
ύγαίνϊ άπ’ έ'ξω καί σχημάτιζε έ
να είάος γιακά τριγύρω πο-', το 
έλεγαν «το μήλο τής γούνας». ’Ε
κείνες ποίι τά οικονομικά τους ή
ταν· μέτρια, το φαθράρ^ο?? μέ κοι
νή φόδρα.

Το κεφάλι φορτωνόταν πολύ. 
Π ρώτα - τρώτα φορούσαν ενα φέ
σι κόκκινο ,μέ μεγάλη φούντα με
ταξωτή, μιπλέ ή μαύρη,σαν μιά τε
ράστια άλογαοοίρά. Τήν έφεραν έμ- 
πρός όπως καί τίς δυο πλεξούδες 
τών μαλλιών τους. Μετά έβαζαν 
τό τσαλκί. Ήταν μιά ταινία -α
ϊτό καποτ κάνω στήν όποιαν έραβαν 
τρυπημένα χρυσά νομίσματα άνάλο-

Ά% & ϊ S $

ΚΩΜΕΙΔΓΛΛΙΟΝ

Μι zip-όν πήα στή Σμύρνην 
ζι ΐπαντφέφ®. με ·οί φίλοι. 
Κι εδεζάμ m>j μιάγ γυναίκαν, 
όπ’ άξίζιν πέντι δέκα.

Μιάφ φοι»ρνά8αν παξιμάθιν 
ίτυωϊν ποορνύν ζί δσάδυ, 
έτρω'ίν ζί τρεις τσαοτελλις, 

έϊειαζιν ζί τρεις. 'σαρέλλις.

Να,σας πού τήν πριζουπήν της 
οπού νά ·ζα6«ϊ καρτιά της. 
"Εναγ γούνα» κι έν·». μίναν 

έζλωθην άρτάχτιν δργου.ν, 
δάλλει wji οιτοη τολαπάζιν 

κλεφτεί τόνπν πομντιζάκιν.

Τήδ Διφτερβν κί τήν Τρίτην 
ίπαιζιν μί τού πιγνίδκν.
Τήν Τιτράϊτ,ν ικί τήν Πέφτην 
επαιζιν μ! τούν καρφειτην. 
Τήν ΙΙαρασκιόγήν «τζούπαν. 
Τού Σα&ίάτου Φόονγγαρίννει, 
κί τήν Κυριακήν ίρώταν 
ζλώ&ητι. χοοπέλλις ρόζον;

Νά -σάς. πσό κι τά προικιά της 
οπού νά xaSet χαρτιά της! 
’Έ&εκάν τηΐν ενασ σπίτιν 
σάν της ιτέρτικας τήν χοίιτην. 
Έδεχάν w κι προικιά 
εναν .κόσκινουν κιουκκ-ιά, 
Ώδδεκάν,την κι γαμπρίκια 
τιού γαδάρου τά μανίκια 

’Έ3ε'Ζ(Τ·> την κι εις τήν πόλιν 
του μιάλουν -πιρι-βόλιν.
•ποχει μιάσ συκιάσ στήμ μέση·ν 
τού λυΐζίτι νά ττέσει .
Κάμνει σύκα σάμ μυρσίνια 
σκουλθϋκι&ικα^κι ικ^ίνα. 
ζΕφεκάν την κι εν ά^πέλιν 
ή λαός γουρα κι ιμπαίννει·.

Νά σάς. πού τήν ϊμομρςιάν της 
όπ·ού νά καδεϊ χ,χρτιά της!
Σάν έθβννά κοίτουρήσε’. 
μύλΰυν ϊδελεν γυρίσει.
Κι ονταν εβελιν νά κλάσει 
πύργουν έθελιν χαλάσει !

(Άπό τό άνέκδοτο γειρόγρι 
φο τού Μιν. Μουσαίου). 

>α-

γα μέ τήν οικονομική κατάστασή 
τους.

Ρουπιέίες (τέταρτα φλουριού), 
τέταρτα λίρας ή Λοαϊζιού, νομί
σματα μισής λίρας ή μισού Λουϊ- 
ζιού καί ολόκληρες λίρες ή Λουί- 
ζια. Ανάλογα μέ τά νομίσματα 
πού είχε έπαιρνε καί όνίομα to 
τσαλκί. Τίταλζί .ρουπαγιένουν, ιβαλ 
κί λουϊζένιου,ν, τσαλζ'ι λιρένιουν.

Πάνω άπό τό τσαλζ'ι, έβαζαν 
ένα ζ·ε·φ·αλό5εσμο πού σκέπαζε τό μι
σό φέσι κΓ άφινε νά φαίνεται μό
νο τό τσαλιζί. Άπό πάνω, δέ, σκέ
παζαν τό κεφάλι ιμ’ ένα μεταξωτό 
μαντήλι κατά κανόνια φταλωίτιζο.

Ή Λιέισιανή φορούσε καί άλ
λα χρυσαφικά έκτος άπό τό τσαλζί 
τις επίσημες, μέρες. Στό λαιμό,
Συνέχια είς-,τήν 4ην σελίδα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προη
γουμένου καί τέλος)

Ή Κοπεγχάγη δέν εΐναι μιά 
κάποια πόλι. Μέ συγκεντρωμένο 
ο*  αύτήν τό τρίτο τοϋ πληθυ
σμού τής Δανίας, χώρας μ’ ένα 
άπό τά ψηλότερα βιοτικά έπίπε- 
δα τοϋ κόσμου, άποτελεΐ τήν 
πλούσια καί χαρούμενη πρωτεύ
ουσα πού ύποδέχεται θερμά τόν 
ξένο όσο καμμιά άλλη.
Φτάνουμε βράδυ, κΓ άφοϋ τακ

τοποιηθούμε καί δειπνήσουμε, 
ξεκινούμε γιά ένα περίπατο στις 
φωτισμένες λεωφόρους. Γοητευ
μένοι χαζεύουμε έδώ κι’ έκεϊ 
ατέλειωτα,

01 ώμορφιές είναι άμέτρητες, 
μά ή κουραοι δέν μάς επιτρέπει 
νά τις χαροΰμε. Ένα ταξί θά 
μάς φέρη πίσω στό ξενοδοχείο 
γιά νά ξεκουραστούμε γιά τό 
πρόγραμμα τής έπομένης.

Τό αύτοκίνητο πού θά μάς 
γυρίση στήν πόλι θά μάς δώση 
μιά άμυδρή εικόνα τής ωραίας 
καί μεγάλης πολιτείας μέ τά 
γιγάντια δάση μέσα στό κέντρο 
της, net' κάνουν γιά τόν λαό 
τήν έξοχή περιττή. Τήν άλλη 
μέρα θά γνωρίσουμε τά παλάτια, 
τόν Πύργο τού "Αμλετ, θά φά
με στήν έξοχή καί θά θαυμάσου 
με μιά γραφικώτατη άκρογίαλιά 
γεμάτη βίλλες καί κέντρα δεκά
δων χιλομέτρων μήκους.

Τά βράδυα θά γλεντήσουμε 
γιά καλά ο’ ένα κέντρο μέ πολύ 
τοπικό χρώμα καί εύθυμο τόνο 
καί θά άλητέψουμε στό Τίβολι. 
Τί νά σάς πή αύτή ή λέξι! Πρέ
πει νά είχατε βρεθή μαζί μας 
γιά νά μπορήτε νά καταλάβετε' 
τί σημαίνει γιά ντόπιους καί ξέ 
νους τό Τίβολι, ό παραμυθένιος 
κήπος μέσα στό κέντρο της Κο- 
πενχάγης πού αναβρύζει τις θε

μουσική καί πού κλείνει όλη τήν 
εύθυμη ζωή της.

Περνώντας τήν είσοδό του, 
ξεχάστε ποιός είστε καί σέ τί 
τάζι άνήκετε. Έδώ δέν ύπάρ- 
χουν ηλικίες. Στή Δανία γενικά 
δέν υπάρχουν ούτε τάξεις. "Ο
λες οί άπιθανότητες τών μικρών 
εφευρέσεων ύπάρχουν στά μι
κρά περίπτερα παιχνιδιών. Ό 
οργανωτής τους έφρόντισε γιά 
τό χαμόγελο μικρών καί μεγά
λων. Παίξετε στήν ατέλειωτη σει 
ρά παιχνιδιών, δοκιμάστε τήν τύ
χη σας μέ χίλιους δυό τρόπους, 
διαλέχτε κέντρο γιά νά καθίσε
τε, θέαμα γίά νά Ιδήτε, Είναι 
δεκάδες τά έστιατόρια, οί τα
βέρνες, τά καφενεία, θέατρα, 
αίθουσες συναυλιών, ύπαίθρια 
βαριετέ, χορευτικά κέντρα, σέ 
άπίθανους αριθμούς είναι μαζεμ 
μένα μπροστά σας. Διαλέχτε.... 
Άφίσετε νά σάς παρασύρουν οί 
χιλιάδες τοϋ κόομαυ πού μπαί-

Τήν 2όην παρελθόντος μηνάς 
όπείβανε και έκηδεύ&η είς Πει
ραιά ό συμπολίτης μας Άνδρέ- 
ας Π. Σταιμοπιάβης. Συλλοτού- 
μέθα θερμώς τήν οικογένειαν του.

— Νέα συμφορά "π?.ηξε τήν οικο
γένειαν Επαμεινώνδα Βασιλειάδου. 
Τήν 8ην Σεπτεμβρίου άπέθανε καί 
έκηδεύθη ή Μαρία Έπαμ. Βασιλει- 
άδου. Στά τέκνα της Μιχάλην, Βασί
λην, ’Απόστολον. Σοφίαν καί Μα
ρίαν μετά τών οικογενειών των έκ- 
φράζωμεν τήν συμπάθειαν καί τά 
ρεομά συλλυπητήρια μας.

ΔΩΡΕΑ!

Ό συμπολίτης ιμας κ. Τάσσος 
Τσουφαντάρης μάς άπέστειλε αρ
κετούς τόμους βιβλίων ώς δωρε
άν διά τήν βιβλιοθήκην του Συλ
λόγου. Τον ιεύχαριστοΰμε-ν θερ
μώς.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Έπληροψορήθημεν μβτά χαράς 

δτι ό κ. Γεώργιος Βασιλείου Πάνου 
υίός τών συμπατριωτών μας Βασι
λείου καί Μαρίας Πάνου ήρίστευσε 
είς τάς διπλωματικάς έξετάσεις του 
ώς Μεταλλουργός · Χημικός είς τό 
Πολυτεχνείον τών Βρυξελλών.

Ό κ. ΓεώργιοΓ Πάνου κατόπιν 
αύτοΟ κατέλαβε τήν θέσιν του Έπι 
μελητου είς τό Ελεύθερον Πολυτε
χνείου τών Βρυξελλών. Ό νεαρός 
έπιστήμων θά είδικευθή παράλλ.ηλα 
μέ τήν Μεταλλουργίαν διά νά λάβη 
καί δίπλωμα Επιστήμονας Ατομι
κής Ενέργειας. Ή “Φωνή,^έκφράζει 
τά θερμά συγχαρητήρια καί τάς εύ- 
χάς της εις τόν έξαίρετον αυτόν 
έπιστήμονα καί τούς εότυχεϊς γο- 
νεΐς του καί συμμερίζεται τήν χα
ράν καί ύπερηφάνειό:ν των διά τήν 
πρόοδον του έκλεκτου αύτοΰ μέλους 
τής νέας γενεάς τών πατριωτών μας

νοντας στό μαγικό αύτό κήπο 
ξεχνούν σοβαρότητα καί ηλικία. 
Γιά μάς, οΐ έπισκέψεις σ’ όλα 
αύτά, γίνονται κινηματογραφικά. 
Πώς θές νά γίνη άλλοιώς σάν 
θές νά κάνης πάνω άπό δέκα 
χιλιάδες χιλιόμετρα σ’ ένα 
μήνα;

Φεύγοντας μέ τό τραίνο άπό 
τήν Κοπενχάγη ώς τή Βενετία, ό
που μάς περιμένει τό βαπόρι γιά 
ιήν επιστροφή, έχουμε έκτος άπό 
μιά διανυκτέρευσι στό ’Αμβούρ
γο, ένα μονάχα σταθμό, τό Μό
ναχο. Στή μεγάλη Γερμανική 
πολιτεία, ή οτάθμευοί μας γιά 
δύο βράδυα καί μιά μέρα θά μας 
κάνη νά γνωρίσουμε περισσότε
ρο άπό τήν πόλι, τά θαυμάσια 
μαγαζιά της. Τελευταίος γάρ 
σταθμός γιά ψώνια. Μονάχα τό 
βράδυ, στή μεγάλη μπυραρία, 
παρά τη ζέστη, θά πιούμε γλεν
τώντας μέ άφθαστο κέφι. ’Ας 
προοτεθή μιά ώνάμνησι ακόμα. 
Ό έηόμενος σταθμός εΐναι ή 
Βενετία πού σημαίνει μάζεμμα 
βαλιτσών γιά τό ταξίδι τής έπι- 
στροφής

Τό ταξίδι'στήν Άδρίατική καί 
τό Ίόνιο περνά μέ συζητήσεις. 
Προσπαθεί ό καθένας μέ τή 
βοήθεια τοϋ άλλου νά ταξινομή- 
ση στό παραγεμισμένο μυαλό 
του εντυπώσεις κι’ άναμνήσεις. 
Τό πλοίο μπαίνει τώρα στά Ελ
ληνικά νερά, κι’ όσο προχωρεί, 
τόσο τά συναισθήματα άλληλο- 
συγκρούονται. Άπό τή μιά, ή λύ 
πη πού άφίσαμε ωραίους τόπους, 
καί θ’ άρχίση πάλι ή συνηθισμέ
νη ρουτίνα. Άπό τήν άλλη, ή 
χαρά τής επιστροφής στον τόπο 
μας κα! Τά αγαπημένα μας πρό 
σωπα. Βρισκόμαστε τώρα στον 
Ισθμό. Φωνές χάρος ακράτητης 
άκούονται. Είναι ή μητέρα καί 
μερικοί συγγενείς πού ήλθαν 
οτόν ’Ισθμό νά προϋπαντήσουν 
τίς δύο τους θυγατέρες. ’ Αν πώ 
πώς δέν ζήλεψα, θά πώ ψέμμα 
στόν εαυτό μου... Μου έφερε 
στή θύμησι μιά αξέχαστη ϋπο- 
δοχή, δυστυχώς τήν τελευταία... 
"Ηταν οί πρώτέϊΓμβταμεσημβρί'- 
νές ώρες. Γυρνοϋοα άπό ένα 
ταξιδάκι. ' Όταν σταμάτησε τό 
αύτοκίνητο, είδα πώς μέ λαχτά
ρα μ· έπερίμενε στό παράθυρο 
ή μανοϋλα μου... Προχωρώντας 
μέσα, είδα πώς τό τραπέζι ήταν 
έτοιμο... Καί μέ τις λιγοστές σω
ματικές δυνάμεις πού τής είχαν 
άπομείνει έφρόντισε νά μοϋ 
έχη κάτι πού άγαπώ πολύ... Κά 
θιοα νά φάγω„ Ή συγκίνησί μου 
ήταν βαθειά... Προσπάθησα νά 
μήν προδοθώ... Γιά πολλοστή φο
ρά διεπίστωνα τό άπρο,σμέτρητο 
μέγεθος τής μητρικής στοργής... 
ι ί δέν θάδινα γι' άλλη μιά τέτοια 
ύποδοχή...

Α. ΓΕΟΡΓΑΛίΔΟΥ
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Τά Ανυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρεωτί- 
κά καί τάς άπόψεις τής 
έφημερίδος. Τήν εΰθώνην 
διά τήν άκρίββιαν τών γρα- 
φομένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΟνται κατά σει
ράν άρχαιότητος ή άξΐας 
τών προσώπων πού άφο 
ροΟν, διότι μία τοιαύτη 
ταζινόμησις θά ήτο πρα- 
κτικώς άνεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος.

# ΓβϋτΤΣ τ#ς rrioioz I
«ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΝΑ
ΚΓ ΑΠ5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ»

"Ετσι έλεγαν στό Λιβίσι κι’ ά
πό τόν Αύγουστο άρχιζαν τις έ- 
τοιιμασίες γιά τόν χειμώνα. Κι’ 
οΐχε πολλά νά έτοίιμά&η ή Μ~ 
κρηνο - Λΐ'βισιανή νοικοκυρά αύ
τή τήν εποχή.

"Επρεπε νά κάμη τό πνιοΰριν, 
(μπλουγοΰρι), τον τραχανά, τον 
νισεστέ πού θά χρειαζόταν σέ λί
γο γιά τις «κούφιες» (μουστα- 
λυεριές). Νά βάλη τά τυριά πού 
άγόραζε φρέσκα στις βυτίνες 
(στάμνες) μέ σαλαμούρα (άρ
μη). Νά βάλη τά πιπέρια (φρέ
σκες πιπεριές) στό ξύδι.

Είχαν δ|μως και δυο μεγάλες 
γιορτές τής Χρυστιανωσννης στις 
6 κα! 15 Αύγουστου πού τίς γιόρ 
ταζαν καί τις τιμούσαν ιδιαιτέ
ρως. "Επρεπε λοιπόν νά έτοιμά- 
σουν τά σπίτια τους. Νά τά κα
θαρίσουν, νά τά στολίσουν, νά 
κάνουν τόν πακλαβού γι' αυτούς 
πού «είχαν τήν ημέραν τους» (τή 
γιορτή τους).

Στις 6 Αυγούστου, τής Μετα- 
μορφώοεως τού Σωτή,ρος ή τού 
Χριστού, όπως έλεγαν στό Λιβί
σι πανηγύριζε τό έξωκκλήσι τού 
Χριστού κτισμένο πάνω σέ μιά 
κατάξερη βουνοκορφή πού γιά 
μόνο πράσινο εΐχε μερικά σκΐνα, 
ενώ τό χειμώνα σκεπαζόταν ολό
κληρη άπό λιαλί (ανεμώνες). ’Α
πό τήν παραμονή οπόν εσπερινό 
και τό πρωί στήν λειτουργία γέ
μιζε άπό προσκυνητάς. "Ολοι καϊ 
δλες στολισμένοι μέ τά γιορτινά 
τους, ιδιαίτερα οι άρραβωνιασίμέ- 
νες καί οΐ νιόννμφες μέ τις γρα
φικές τους τοπικές φορεσιές πή
γαιναν στό Χριστό. Ήταν πρα
γματικά πανόραμα καθώς άνη- 
φόριζαν μέ τϊς πολύχρωμες ό- 
μπρέλλες τοΰ ήλιου ανοικτές κα! 
τις ώραΐες φορεσιές πού τις άνί- 
μιζε ό σέρας.

Τήν "δια μέρα γιόρταζε κα! ή 
‘Αγια Σωτήρα στόν κάμπο. Ε
κεί πήγαιναν δσοι και δσες δέν 
μπορούσαν ν’ άνείβοϋν στό βουνό 
μέ τήν Αύγουστιάτικη. ζέστη.

Τήν ήμέρα αύτή γιόρταζαν οΐ 
Σωτήρηδες καί οί Δούλήδες (Χρι 
στόδουλοι). ’Επειδή δέ τό δεύτε
ρο αύτό ονομα ήταν πολύ συνει- 
©ισ,μένο οπό Λιβίσι κα! οτήν Μά
κρη, έβλεπε κανείς στους δρόμους 
γυναίκες που κρατούσαν στό κε
φάλι τους σινιά (μεγάλα ρηχά 
ταψιά) μέ πακλαβοΰ σκεπασμέ
να μέ Αραιότατα πολύχρωμα με
ταξωτά μαντήλια, νά τα πηγαί
νουν δώρο στούς εορτάζοντας σύμ 
φωνα >μέ τό έθιμο ή σέ τυχόν 
πλούσιους συγγενείς πού ήρχον- 
το άπ’ τό έξωτερικό νά παραθε
ρίσουν στά σπίτια τους.

Αύτή τήν ήμέρα ή μάλλον τή

έτοιιμάοη ή Μα- 
ή νοικοκυρά θύ

ΣΚΙΤΣΑ ΑΠ'" Π ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Η ΜΑΚΡΗ ΚΑΐ ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ ΤΟ 1899
Έντυπώσκις τής ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ

Συνέχεια άπό τό ποοη- 
γούμενο καί τέλος.

Έάν ή γυναικεία βιοτεχνία εΐ
ναι είς στασιμότητα, ή γυναικεία 
έκπαίιδενσις δέν έχει νύν νά έττι- 
δείξη μεγάλος προόδους. Τό μό
νον ύπαρχον Παρθειναγωγεΐαν έ
χει κλειστός τάς θυρας του, ένώ 
εκεί πλησίον λειτουργεί τοιοΰτον 
διά τάς ’Οδωιμοονίδας. Τών άρμε
νων τά σχολεία σχηματίζονται 
είς τέλεια αστικά καί νομίζω, δτι 
διατηρείται κα» τάξις γυμνασια
κή, Ή δλλειψις τοΰ Παρθεναγω
γείου εΐναι λίαν έπαισθητή. "Η- 

διά τήν σττουδαίαν τούτην έλλει- 
ψιν, τήν όποιαν βεβαίως δεν δύ- 
ναται ν’ άναπλτρώση ή φοίτησις 
τών κορααίων είς, τά σχολεία 
τών Αρμένων, ώς ήδη γίνεται, δι
ότι ού μόνον άναγκάζονται οί γο 
νεΐς ν’ Αποσύρουν αύτά ένωρίτε- 
ρον άλλά καί δέν Αρκεί ή στοι
χειώδης άνάγνωσις και γραφή., 
άπαιτεΐται καί ή διάπλασις τής 
καρδίας και τοΰ ήθους.

Εδραν ήδη γυναίκας ,μέ μόρ- 
φωσιν καί έκπαίδευσιν άνωτέροιν. 
Τούτο άποδειικνύει δτι περισσό
τερα κατεβάλλετο άλλοτε φρον- 
τίς. Πολλά! τούτων έξεπαιδεύθη- 
σαν είς τό Άρσάκειον, είς Σμύρ
νην, είς Κωνσταντννούπολιν. Ή 
κυρία Ειρήνη Μουσαίου εΐναι τε
λειόφοιτος τού Αρσάκειου πτυχι- 
οθχος, ώς και αί κυρίαι Βασιλει- 
άδου καί Παυλίδου. Περί μιας 
έξαιρετικής κάμν» μνείαν τής χα- 
ριεστάτης, Αφελέστατης συνοδού 

νύχτα οΐ πιο θρήσκοι ξενυχτοϋ- 
σαν στό ύπαιθρο γιά νά δουν πού 
θ’ ανοίξουν τά «έποοράνια» — 
κατά τήν παράδοσι—- κα! νά 
δο&ν τό Χριστό νά βγαίνη μέσα 
άπό ένα σύννεφο και νά θυμιάζη. 
Ή ψαροφαγία, δττως κα! σήμε
ρα, γιά όλους ήταν γενική. Επί
σης αύτή την ήμερα πήγαιναν τά 
πρώτα σταφύλια στήν εκκλησία 
ν’ άγιασθοΰν κα! μετά άρχιζαν 
νά τά τρώγουν.

Στής Παναγιάς τοΰ «Δεκαττεν- 
τάουστου» γιόρταζαν δλες οι εκ
κλησίες τού Λιβισιοΰ: Ή Πανα
γιά ή Πυργιώτισσα, ή Παναγιά 
τοΰ Πουρίτου, ή Μέση Παναγιά. 
"Οσοι δμως μπορούσαν ή είχαν 
κανένα τάμα πήγαιναν στή Ρόδο 
νά προσκυνήσουν στήν Παναγιά 
τήν «Κρεμ μαστό». Ο ΐ π ιό πλο ύ
σιοι έφθαναν κι’ ώς τήν Τήνο.

Τής Παναγίας γιόρταζαν οΐ 
Παναέτήδες (Παναγιώτηδες) καί οί 
Παναήιδες. ΟΙ γυναίκες δέν γιόρ
ταζαν. Κι’ αύτή τήν ήμέρα 
τά σινιά με τά ττακλαδού έδιναν 
κι’ έπαιρνοιν πού τώρα ήταν κα
μωμένα μέ Βούτυρο. 'Η δθκαπεν-- 
τάμερη νηστεία κρατιόταν Από
λυτη. Τήν ήμέρα τής Παναγίας 
έτρωγαν συνήθως όρνιθες.

Αύτή τήν έποχή όλα σχεδόν τά 
φρούτα ήταν πια ώριμα. Τά στα
φύλια, τά σύκα, τά έρίκια (δα
μάσκηνα) τά «σβουνιά (πεπόνια) 
τά καρπούζια, τά μήλα, τά ροδά
κινα. Σέ λίγες μέρες θ’ άρχί'ση 
τό τρύϊομα (ό τρύγος) και τό μά 
ζεμα τών ξηράάυ σύκων, γιά τό ό
ποιο θά γράψουμε στό προσεχές 
φύλλο.

Τώρα θά σας θυμήσω μερικές 
ποικιλίες σταφυλιών.

Έπιτρσςπέζια:
Συνήθως πάνω άπ’ τόν σοφά 

ι,βεράντα) ήταν ή καρτσαλή . κλη 
ματαριά ή κρεββατίνα). Απ’ αυ
τήν κρέμονταν τά ώραΐο: «κισκι- 
λέ» «τοΰ Ποπ&», «τά μοσχάτο:», 
«τά καρυδάτα».

Μουστοστάφυλα γιά έψημα 
ίπετιιμέζι) καί κουφτήν (μουστα- 
λευρ σ) είχαμε τόν «διμενίτη» 
καί «κετιδερένι». Κρασοστάφυλα 
είχαμε τά «κιαγκίζουμι» και «ψα- 
θίρι». Τά ώραΐα «κόκκινα τσαγ- 
κουρνιστά» (τραγανά) πού μ’ αύ 
τά έκαναν τά βέγκια και τά κρε
μούσαν γιά τον χειμώνα. Δέν έ
λειπαν ούτε τά σουλτανώ πού λε
γόταν έκε" «δκουννα» (χωρίς κου
κούτσι). Τά «άκουννα» τά έκαναν 
γλυκό, τά σταφύλια «τοϋ ποπά» 
καί τά «καρυδάτα» τά έβαζαν 
στό κονιάκ ή στό ούζο καϊ τά 
προσέφεραν τόν χειμώνα σεις 
γιορτές.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓ. ΖΑΜΠΑΚΗ 

μου, ‘Ελληνίιδος τήν καρδίαν κα! 
Αγγλίδος τήν παράστασιν κα! 

Αγωγήν, έκπαιδευθείσης εις τού 
Σκουτάρεως τήν Αμερικανικήν 
Σχολήν. Έμινηστεύθη ήδη μετά 
τού έκ Λιβισίου κ. Κώνστα Κων
σταντίνου, ΚαΒηγητσύ εις τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει Ροβέρτειον 
Σχολήν. Λίαν ευχάριστους ώρας 
διήλθον μετ’ αΰτης.

Ή Μάκρη κα! τό Λιβίσιον εΐ
ναι Ανθήρα! κοινότητες, λόγω ™0 
έκτεταμένου αυτών εμπορίου κα! 
δύνανται δχι εν άλλά κα! δύο νά 
συντηρώσι Παρθεναγωγεία. Και 
τότε θά ώσιν αί δύο αύται κοι

νότητες όντως φωτεινά! έστίαι 
τής θρησκείας κα! τής γλώσσης.

Ό πρώτος Αναμορφωτής τής 
έλληνικής γλώσσης έν Λιβισίφ 
κα! .Μάκρη αείμνηστος Μιχαήλ 
Μουσαίος, έπ! τριακονταετίαν δι- 
δάξας εις τήν πατρίδα του Λιβί
σιον κα! είς άπώτερον μέλλον Α
ποβλήτων, όχι μόνον περί της 
διανοητικής έκπαιδεΰσεως τών άρ 
ρένων έμερίμνα και τής διαπλά- 
σεως τού ήθους αυτών, άλλά και 
περί τής τών κορασίων. Έ6ωκε 
δέ τούτου πασιφανές παράδει
γμα, άποστείλας τήν θυγατέρα 
του Ειρήνην νά έκπαιβευθή εις τό 
Άρσάκειον. Σκαπανεύς άκατοπτό- 
νητος τών ελληνικών γραμμάτων 
ώ αείμνηστος άνήρ, άντελήφθη διά 
τοϋ διορατικού αΰτοϋ νού, ότι και 
Μητέρων εχομεν Ανάγκην. Τό έρ- 
γον αύτοΰ, τό έκπολιτιστικόν καί 
φιλανθρωπικόν άς συνεχίσωσιν ο) 
διάδοχοι αύτοΰ έπιιστήιμονες, πάν- 
τες όσοι ήσαν μαθηταϊ αύτοΰ. Έ
χω έδραίαν πεποίθησκν είς τόν 
ζήλον, τό εθνικόν φρόνημα και 
τήν παιδαγωγικήν πείραν και Ι
κανότητα τών διδασκάλων, οΐοι οΐ 
Κυριάκος κα! Γεώργιος Τσακί
ρης, ’Αντώνιος Νικολάου, Κλεό
βουλος Αγγέλου, X. Παπαδου- 
λής. Πλήρεις ενθουσιασμοί) κα! ι
ερού ζήλου άς ΰποστηρίξωσι τήν 
άνασύντοίςιν τοϋ παρθεναγωγείου 
τή σνναρωγή τών έξεχουσών κυ
ριών. ©ά έπιτελέσωσιν έργον μέ
να έξόχως εθνικόν και κοινωφε
λές.. (Σημ. Τό Παρθεναγωγεΐον 
έπανιδρύθη τό ’907 τριτάξιον 
ύπό τήν διιεύθυνσιν τής κ. Δεσποί- 
νης Παπαντωνίου).

Αί Μακρηναΐ κα! Λιβισιαναΐ 
είναι αί πλείσται μελαχοοιναί. 
Είδον τύπους θαυμασ-ίας ελληνι
κής κατατομής. ’Οφθαλμοί παμ- 

τ«νας νοημοσύνης. Όδόντες μαιρ- 
γαριτώδεις, κόιμη πλούσια, έβε- 
νώδης. Πλήν έπιδερμίδες ήλιοκα- 
εΐς και σώιμοπα μάλλον εύστροε- 
φή. Εΐναι φιλόξενοι, περιποιητι
κά!, φιλοπερίεργοι, λίαν σμιλητι- 
καί, και διά παντός τρόπου εν
νοούν νά σέ πείσουν οτι δλα εί
ναι καλά τοΰ τόπου των, τάς 6έ 
Ελλείψεις γνωρίζουσι ιμιετά πει- 
θοΰς νά δίκαιολογώσιν. Είς δέ τόν 
προσκρούαντα εις τήν εύαισθησί- 
αν των δίδουν μετά παρρησίας 
τήν πρέπουσαν άπάντησιν.

Αΐ σύζυγοι τών δύο διαπρεπών 
ιατρών Σαράφη διακρίνονται έπ! 
μορφώσει καϊ νοημοσύνη. Ή δέ 
κυρία Μαρία Παυλίδου, μέ τό ευ
θυτενές ιαινάστημα καί τάς γνώ
σεις της -μοΟ υπενθυμίζει την ’Α
θηναϊκήν καταγωγήν της. Καί με
ταξύ τόσων άλλων θελκτικών και 
ε'ύφυών φυσιογνωμιών, ας εΐδσν, 
δέν λησμονώ την κ. Σαμίβύκην Ά- 
λεξοττούλου, ήτις πολύ άρέσκεται 
είς τήν άνάγνωσιν καλών βιβλίων.

“Εν έτι ικανοποίησε τήν γυναι- 
κείαν περιφιλαυτίαν μου: 'Η έκ 
μέρους τών γυναικών τής Μάκρης 
Αναγνώριοτς τής υπεροχής τών

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
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καί Επισκευάζονται άπαντα 
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νυχοπουδαράτους 
πουρπατδ κί κρίνει 
τήδ δικιουούνπν.

(στατΛρ)

Κλειδόνου τοϋ σπιτάκι μου 
κί ϋρίσκου κλέψτπμ μέσα, 

(ήλιος)

Άσπρους εΐν' ή κάμπους κίμαύρους ή καρπός 
κι κείνους πού τά σπείρνειμιλδμαζίν μαζίν. 

(γράμματα)

(Άπώ τό ανέκδοτο χειρόγραφο τού ΜιχαΛλ Μουσαίου)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ
J5 Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος

Ό Γλαύκος γέννα τον Βελλερο- 
ιρόντητ (όελλερα - έ'λλερα — vMv.aj, 
τόν Ήβα-Αή τής Λυκίας. Δέλ'· είναι 
πλέον “Ελληνας ό ΒείΛενεφάντης. 
Είναι Άσιάτης, δαμαστής κάθε άν- 
ΙΙρώτινης ύδελυρότητα;, πιού εκτρέ
φεται, δ.τ/ιυ πάλλει ύ.ν)ρώ.πνη καρ
διά και καταστροφέας άηντήταεν δυ
νάμεων τής Πλάσης, που δρουν παν
τού παρόμοια. Παρηστάνεται .τάντο- 
τε καβάλλα σέ φτερωτό αϊ'ίίεροβάίΛον 
άλογον. Τόν Πήγασον.

Γεννήθηκε ό Πήγασος άπό την 
κεφαλή τής Μέδουσας κοντά στις πη
γές τοΰ άνεξιχνίαστου ώκεανοϋ και 
πήρε όνομα τέτοιο, ή ίσως γιατί κτύ- 
πησε κάποτε μέ τήν οπλή του βράχον 
στόν Έλιχωνα μέ άηοτέλεομα νά ά- 
νσβλνοη νερό άπό τόν βράχο και νά 
σχιμ-ατιοίάή ή Ίπποκρήνη τοϋ Έλι- 
κώνα.

Ό Πήγασος σνιι-βολίξει τήν βρο
ντήν, Καλπάζει ή βροντή- διασπά τά 
βουνά τών νεφελών καί αναγκάζει τά 
όμβρια νερά νά πέσουν στή γή καί 
νά γεμίσουν οί πηγές. Στόν άπανδιί- 
κεννον ανά τούς αϊβέρας δρόμο τΌυ 
κοιγα-σμόνος ό Πήγασος, ζητά νά κα- 
τασβέση τήν δίψα του στά δροσερά 
νερά τής Πειρήνης στήν Άκρσκόριν- 
friA'. ’Εκεί τόν συλαμ<6άνει καί τόν 
Ιππεύει ό ΒείΛερ,εφόΙνπης 
του χρυσό χαλινάρι καί εκτοτε είναι 
ό άχώριστος σύντροφος τής ζωής 
του.

Μ’ αυτόν ϋπάκονον, τώρα στις 0-- 
λήσεις του, έρχεται στήν Τροιζήνα 
κιαί ζ-ητά σέ γάμον τήν κόρην τοϋ 
Πσϋέα Λίβραν. “Ομως δέν ώ κα- 
νορϋώνει.

"Οσοι έχουν ανώτερη τποστολΰ 
στόν κόσμον Τούτον, πρέπει νά σφυ- 
ρηλατηϋοΰν μέσα στό καμίνι τής πί 
κρας, τών λυγμών, τών παθών-, άλ
λα κάί τών άρετων.

" άβολα σκοτώνει ό Βελλερ&φόν- 
της τον αδελφόν τοΰ Πιτβέα καί γιά 
νά καβαρβή, έρχεται στήν ΚόρίΛ’βον, 
οποιι φιλοξενείται στ’ άνάκτοοα του 
βασιλμά τής Τύρονβας Προίτον.

Ό Προίτος έχει γυναίκα τήν, Άν- 
τειαν κόρη τοΰ Ίσοβάτη, πού βασι
λεύει οτήν Λυκία, στήν περιοχή τής 
Μάκρη;.

Λεν μπορεί ή Άντεια ν’ άδιαφο- 
ρήττι οπήν τόση ώμοριριά καί άρρε- 
νωπότητα τοϋ ήρωα, 'Η ένταση τή; 
έπαναστατημένης σάρκας της είναι

άλλων συιμτΓολιτίδων τωιν. Τοιοΰ- 
τος έπαινος τταρά γυναικών εΐναι 
μεγάλη άρετή, ένώ δυσκόλως ά- 
κούη τις Άνδρα να άναγνωρίζη 
καί έπαινη τήν ύττερρχήν άλλου.

Αί ττλεΐσται Λιβισιανα! φέρου- 
σι τήν ιδιόρρυθμον εγχώριον άμ- 
φίβσιν συνισταμβνην έκ χιτώνος 
ττοδήρου τΓολυτΓτύχου καί έτπχι- 
τωνίου μετά χειριδών πορπουιμέ- 
νου ττερ! τήν όσχύν η άνοικτοϋ '(να 
διαφαίνεταιή περί τήν ύσφύν χρυ
σοποίκιλτος ζώνη. Το στήθος δια
κοσμείται έξ ορμαθών χρυσών νο
μισμάτων. Τό έττι κεφαλής υψη
λόν φέσιον άμοιάζον κίβαριν, με
τά μακρας φούντας, άφαιρεΐ τήν 
ευκινησίαν, τήν χάριν και τήν καλ 
λονήν τής κεφαλής. Μόνον τό 
«τσαλκϊ» προσδίδει αϊγλην τινά 
έπϊ τής μορφής. Εΐναι τούτο ται
νία περιστέφουσα τό μέτωτταν, έ- 
χουσα δύο ή τριών δακτύλων πλά
τος, έφ’ ής είναι πυκνώς σννερ- 
ραμένα χρυσά νομίσματα.

Μέ τοιαύτην στολήν εΐδον δύο 
ώραίας Λιβισιανάς. Μία τούτων 
εΐναι ή σύζυγος τοϋ φαρμακοποι-

Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα
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Έρνιθα πιστόκωλη 
πισθοκυριατόκωλπ 
κάμν ’ αύγό πιοθόκωλα 
πισθονυρίστόκωλα.

(κολοκύνθη) 

‘ Αψυχουν ψυχήν ’ έν έχει 
κί ψυχές βατά κί τρέχει.

(πλοίον) 

απροσμέτρητη. Ένατοι έμμανώς κσΐ 
εξομολογείται τόν ερωτά της στόν 
ήρωα.

'Η μεγαλύτερη νίκη glvat έκείνη 
οϊού κερδίζεται έναντια τοΰ έαντοΰ 
μας. Κατάπληκτος δ ήρωας άπίοκρού- 
ει ?χέ Αγανάκτηση τόν 6έ6ηλον έριο, 
τα τής μέγαιρας.

'Όμως καί <χαμμιά φλ'άγα δέν εί
ναι πυροδέστερη από εκείνην τής 
καρδιας μέγαιρας, πού δέν σβέστη- 
κεΛ Οί δδελνροί, οί κακούργοι είναι 
άνένδοτοι ατά πώδη των άπό τούς 
Αγνούς, και άγριώτεροι στην ένδικη, 
οή’ τους.

’ΑποΊΠιριοιυται λοιπόν ή Άντεια 
δια την περιφρόνηση τοΰ ερωιτά της 
και την ταπείνισση. Θέλει έν ταύτφ 
ν’ άναπληρώση τό κενό τής έρημω^- 
‘δείσης καρδιάς της τελεσίδικη έκ- 
δίχηση.

Και διαδάλλεΊ τόν- ήρ,ωα στόν άν- 
δρα της, δτι τάχα αύτός έζήτη,σε νά 
τήν άτιμάιση, ixal κλαίουσα ζητά, μαρ
τυρικόν τόν Μνατον τοΰ Βελλερε- 
φόντη.

‘Όταν ή μοίρα μάς Λροορίσ») νά 
μαρτυρήσουμε, κάμνει υποχείριό της 
τόν θάνατον. Δέν· τόν αφήνει νά μάς 
πλησιάση. Δέν ΰέ·?υει δ Προΐπος νά 
μολόνη τά χέρια του μέ αίμα ά\*&·ρώ-  
που, πού .έφιλο.ξέν’ησε. Φοβάται νά 
παροξύνη, νά προχιαλεση έπι τής κε
φαλής του τά δεινά τής όργής τοΰ 
ξένιον Δία.

Μηχαναται, δμως άλλο άμτμητο 
σέ σατανικότητα σχέδιο. ’Αποστέλλει 
τόν ηρώα στήν Λυκία, στόν πενθερό 
του Ίοβάτην. Γράφει πρός αυτόν έ- 
πισΤολήν, είς τήν όποιαν εξιστορεί 
τήν χυδαία και επαίσχυντη τβ'χα δΐ-α- 
γοογήν τοΰ ήρωα (δπως τήν Ακούσε 
άπ τήν ’Άντειαν) καί ζητά ν’ άπο 
πλΰνη αύτός τήν ντροπή τής απόπει
ρας ενάντια τής τομής τής κόρης 
του. Σαδισττκά παραδίνει την έπιΑ' 
στολή νά τήν έγχειρίση ό ίδιος ό 
Βελλερεφόντης στόν Ίοβάτην.

’Έτσι ό Τ3ελλερεη?όντης φεύγει. 
Γίνεται τώρα ό 'Ηρακλής τής ’Ασίας 
μέ πεδίου δράσης του τήν Λυκίαν 
καί τήν πειριοχή τής πατρίδας μας 
Μάκρης.

‘Ανύποπτος δ ήρωας αφιππεύει ά
πό τόν Πήγασό του στήν Λυζίαν, 
στις γραφικές δχΰες τοΰ Ξάνθου πο
ταμού. ΟΙ κάτοικοι τόν υποδέχονται 
πανηγυρικά και φιλοξενείται έπί έν 
νέα ήμερες μέ μεγάλες τιμές στά Α
νάκτορα τοΰ Ίοδάτη.

Τήν δεκάτην ήμέρα παραδίνει δ 
ήρΟΜς τήν φοβερή επιστολή τοΰ 
Προίτοη» στόν Ίοβάτην.

Εμβρόντητος ό πατέρας τής "Αν. 
τειίας, Ο'έλει νά έκτελέση τό αίτημα 
τοΰ γαμβρού τον. Δέν μποιρεϊ όμως 
καί αυτός τώρα. ’Ήδη έφιλοξένησε 
τόν ήρωα και είναι πανανθρώπινος ό 
σεβασμός πρός κάδε φιλοξενούμενον. 
Έπιζητά λοιπόν τόν ΰ'άνατον τοΰ1 ή
ρωα σέ εκτέλεση όπερα·νθ·ρώπ;ων έρ
γων, ’Άθλων.

Επιτάσσει τόν Βελλερεφόντΐ|ν ν’ 
άπαλλάξη τήν χώοαν άπό τά δεινά 
τοϋ τέρατος τής Χίμαιρας.

Είναι- ή Χίμαιρα τέρας μέ κεφα
λήν και ΰώοαικα λεονταριοΰ, οΰράν 
δράχου καί μέση κρατήρα, πού απο
πνέει καπνούς καί λσ.'βαν.

Συμβολίζει 1σα)ς ή Χίμαιρα τό έσ- 
δεαμένο τώρα ύφαίστιον τής Πατρί
δας μας μέ τό γνωστόν ονομα Κα- i 
τακαλμάξης τοΰ Μένταν - Άντίκρα- 
γου.

Ιππεύει τώρα ό Βελλερεφόλπης 
καί μετάρσιυς μέ τόν Πήγασό του 
καταβάλλει τό τέρας υστέρα σπό ύ- 
περά\·ΰρωπο σκληρόν αγώνα.

Επίμονος στήν απόφασή του, 
θ-ανατώση τόν ήρωα δ ’Ιοβάτης, 
ναθέτει σ:’ αυτόν νά καταστρέψη 
άγριον ’’Εθνος τών Σολύμων τής Λυ
κίας. Παρόμοιος μέ τόν ‘Έλληνα ’Η
ρακλή δ Άσιάτης 'Ηρακλής Βελλε- 
ρεκρόντης, έξολτοίΰρεύει εύκολα τήν ά- 
γρίαν φυλήν τών Σολύμονν.

Γρήγο-ρα τό αποτέλεσμα τής γι
γαντομαχίας Βελλερεφόντη - Σολο
μών φΰάνε:. στόν Ίοβάτην. Απελπι
σμένος τώρα δέν εχ·ει τρόπον άλλον 
θανατώσεως τοΰ ήρωα, πλήν τοΰ βδε- 
λυροϋ δόλου καί τής μιαρής ένέδρας.

Επιτάσσει τούς γενναιότερους καί 
άποφασίστικώτερους νέους τής Λυ
κίας νά στήσουν ένέδρα καί ν’ άνα- 
κόψουν όπωσδήποτ? τήν νικηφόρον 
πορείαν τοΰ ήρωα πρός τ’ ’Ανάκτο
ρά του.

"Ομως καί τούτους προλαμβάνει 
καί άπαξάπαντας καιτακρεονργιει ό 
αδάμαστος ήρωας. Μεγάλαυχσς τώ
ρα γιά τά «ατά συνέχεια κατορθώ
ματα του. καταφθάνει στ*  ’Ανάκτο
ρα τοΰ Ίοβάτη νικητής «αί τροπατ- 
οΰχος.

Σέβας καί θαυμασμός κατακυριεύ
ει τώρα τόν Ίοβάτην.. Ύποκ'ύπτει. 
’Αναγνωρίζει τήν Wav άπίσστολή 
τοΰ ήρωα. ’Αντί θανάτου προσφέρει 
τώρα σ’ αύτδν τό μισό ταυ Βασίλει-

νά 
α
τό

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ήλήφθησαν cel συνδρομαί:
"Εφης ’Αργυροστούλου Άθήναι, 

Κώστα Θεοδοσίάδη Άθήναι, Μι
χαήλ Λ, Μπαϊρακτάρη Άθήναι, 
Εύδώρου Μπαϊρακτάρη Χανιά, 
Συμεών Γεωργαλλίδου, Αγγλία, 
’Αντωνίου Δ. Παιταντωνίου Άθη- 
ναι.
Επίσης διά του εισπράκτορός μας 
κ- Τ. Τσουνψαντάρη έλήφθησαν αί 
κάτωθι συνδρομαί, διά τάς όποιας 
θερμώς εύχαριστουμεν.
Σαπφώ Κυβέλη δρχ. 60, Κορομιχε 
λάκη δρχ. 30, Δέσποινα Ζαβερδινου 
δρχ. 60, ’Άγγελος Καλαφάτης δρχ 
35, Βασίλειος Γαβριηλίδης δρχ. 60, 
θεριανου δρχ. 35, Σταμ. Άγγειά- 
δου δρχ. 35, Χαρ. Μπαίρακτάρης 
δρχ. 35, Γεώρ. Βερούκας δρχ. 60, 
Δ. Γεωργας δρχ. 60, Δέσ. Λουϊζί- 
δου δρχ, 60, Παπαδουλή δρχ. 60, 
Παρασκευάς δρχ. 60, Καλλινψέκη 
δρχ. 35, Άρ. Καλαφάτης δρχ. 60, 
Μαρία Παπαδοπουλου δρχ. 60, 
Εύαγ. Βασιλειάδου δρχ. 50, Πουλ- 
κούρας δρχ. 35, κ. Κοφτερού δρχ. 
30, Μαυρογένη δρχ. 35, Καραπατή- 
Δελαγραμμάτικα δρχ. 100. Καρσ- 
βασίλη δί>χ. 60, X" Αντωνίου Ιατ
ρού δρχ. 60, Άγγειάδη δρχ. 35, ’Ια
κώβου δρχ. 50.

ον καί τήν κόρη του Κασάνδραν, ώς 
γυναίκα.

Πανευτυχής ό Βελλερεφόντης γί
νεται πατέρας μέ γυιούς καί κόρη 
τήν Λαοδάμειαν.

"Ομως στόν κόσμον αυτόν είναι 
άξαίρεση κανόνα νά διαρ«έση επί πο
λύ ή δποιαδήποτε ευτυχία.

Σέ μάχη κατά τών Σαλύμων δ Θε
ός ’Άρης σκστώνετ τόν γυιΛ του ’Ί- 
σανδρον καί ή κόρη του Λαοδάμεια 
πέφτει άπό τά θανατηφόρα βέλη τής 
βϊ-άς Άρτέμιδας.

Ό Ιδιος ό ήρωας, περήφανος 
γιά τά κατορ-0'ώματά του δισνοεϊται 
νά διάσχιση μέ τόν Πήγασόν του τό 
άδιείσδυτον έρεβώδΐς διάστημα τό 
πέραν καί έξω τής γης. 'Η όργή τών 
Θεών τολ καταρρίπτει μέ νεκρόν τόν 
Πήγασό του, στό Άλήϊον πεδίον τής 
Κιλικίας.

Περιπλαναται τώρα εκεί μέ σπα
σμένα πόδια, κακόμαυτρος, αλήτης 
μιας κούφιας ματαιοδοξίας καί πε- 
ΰαίνεί άπό πείνα καταρώμενος τήν 
μοίρα του, τήν πλάνη, του στήν πεδιά
δα *Άλης  (Πλάνη).

Ή ΰρασύτητα, σαν εκδήλωση τής 
άτίΰασσης διάνοιας τοΰ ανθρώπου, 
δέν μπορούσε περισσότερο νά χλευα-’ 
σιδή.

Ό Βελλερεφόντης ue Πήγα
σόν tw στά ουράνια, είναι ή κουφό
τητα τοΰ άνδρώπο·υ, πού καί σήμε
ρα κτυπά μέ τήν πυγμή του τά κα
τώφλια τής Πλάσης αναζητώντας 
τήν ουσία της ζωής σέ συνδυασμούς 
δυνάμεων ΰλης και μόλων ΰλης.

Ό μΰδ'ας τοΰ Βελλερεφόντη αγ
καλιάζει τόν αιώνα μας. Γιατί όχι; 
Μήπως ή ψυχή μας σήμερα με?νάγ- 
χολη, μωλωπισμένη, 'ξένη σέ κάΰε α
γιότητα, δέν άποσύρΰηκε .περιδεής 
καί δέν άντικρύζεται σάν υλική υπό
σταση κι’ αυτή;

Τό ΰ-αυμάσίΌ' διυλιστήριο κάβ-ε ιδέ
ας, δ άνΰρώπινος νους, εφΰασ& σέ 
υλικά επιτεύγματα, πού τρομάζουν 
τούς Δετούς καί 'ψηλαφιζουν τίς α
στραπές.

"Ομως :σέ ικ.άί&'ε βήμα του, αντικρί
ζει τοίχους καί παγίδες. Καί ΰ·’ άν- 
τικρύζη, γιατί εργάζεται μονόπλευρα 
άνερευνα πάντα υλιστικά.. Ή Μυθο
λογία απλωνόταν πληρέστερα. ’Ή- 
ξαιρε νά γίνεται δημιουργική σέ ώ- 
μορφιά καί μέ χρυσή καρφίτσα νά 
ένώνη ΰλη καί πτ’εΰμα, νά σέβεται 
την άγιότητα τής ανθρώπινης γενιάς, 
νά έξισορροπή νουν καί καρ,δίαν·.

’Ήξαιρε ακόμα, αντίθετα μέ τήν 
τυμβωρύχον στις ξένες ιδέες καί έπι- 
λήσμονα, Δύση, νά δίνη παγκοσμιό
τητα σέ κάθε ανθρώπινον επίτευγμα 
ύψηλοτέρ·ας απόλαυσης. Νά στέλνη 
τόν Βελλ&ρεφόντην στην ’Ανατολή 
σαν φορέα ώμοφιάς, παλληκαροσύ- 
νης, τΐόιλμης, άνδρισμοΰ, στήν ’Ανα
τολή, τήν γ·εννή.τρα τής άνθ-ρωπότη- 
τας, τών υψηλών ιδεών, όπως έκ- 
φραστικά άνομολογέΐ σύγχρονος ά
γνωστος ·σέ μένα ποιητής στούς λί
γους στίχους πού μόνο θυμούμαι καί 
παραθέτω, γιατί θέλω' νά είμαστε ά- 
νατολίτες.
Τοΰ ήλιου μητέρα, τής δόξης πατρίδα, 
εστία θρησκείας, τοΰ κόσμου κοιτίδα,

5 Ανατολή.
Μουσών κατοικία, του πνεύματος χώ

ρα.
άκόμη και τώρα τό θείο σου χώμα 

μοσχοβολεί.
ΧΡ. ΧΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΙ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 
Τηλ. 474.411 -ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΠΧΧΛΕΙΟΝ 

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ, 
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Λ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Mil ΟΡβΟΙΗ
Γίΐ r Α@0Κ7ΗΣ0ΥΜΕ ΙΜΒΗΟ i« ΕΪΙΪΙ

Σεπτέμβριος 
ατό Λιβίσι

δ! ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΠΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Παρά τήν ΰπαρξι μερικών Μ άκρη- 
νσλιβισ-ιανών Κοινοτήτων, δύο Συλ
λόγων καί ι&όο εφημερίδων, τό Λι- 
6ion κοντεύει νά ξεχασθεϊ καί ή Μά
κρη ακολουθεί τήν λήθη άπό κοντά. 
Τά προβλήματα τών Μακρηνών Kon- 
νοτήτων, είναι τόσο ,μεγάλα, οσον οί 
ΚοίΛΌτηπίες είναι μικρές, και ή δρα- 
στηριόπη,ς τών Κοινοτήτων δέν είναι 
δυνατόν νά ξεπεράσ&ι τά στενά όρια 
τής Κοινστητος. Οι (Σύλλογοι κατώρ- 
θωσαν νά δημιουργήισοον κάποια πε- 
ρίωρυσιμένη επαφή, μεταξύ ολίγων πι
στών κο,ί νά ξυπνήσουν σέ μιά ίσως 
σημαντική μερίδα πατριωτών τό έν- 
διιαφέραν διά τήν γεννέτειρά τους. Οί 
εφημερίδες προσπαθούν νά συντηρήπ 
σουν τήν επαφή αύτή;, άλλά πηγαί
νουν σέ λίγα σχετικώς χέρια, ξεφυλ
λίζονται ολίγα καί ελάχιστα διαβά
ζονται, Καί οΐ. Σύλλογοι και οί Εφη
μερίδες είναι καταδικασμένες σέ μιά 
προ’οΰσα φθορά, διότι τά ενδιαφέρον
τα είναι πολύ περιορισμένα, οί δέ πρό
ωρες αντιδικίες καί μεταξύ των αντι
ζηλίες, ύά μττατρέψουν σύντομα 
τήν φθορά σέ θάνατο. Κι,’ άν χρειά
στηκαν 35 χρόνια γιά νά ξυπνήσει κά 
πως ή Λιβισιανή συνενδησις καί νά 
γίνει κάποια κίνησις περί τήν Πατρί
δα, είναι πολύ φυσικό μετά ενα πρό
ωρο θάνατο·· νά μην υπάρξει άνά- 
στάσις.

Παντού, όπου κι·’ άν κυττάζετε, δέν 
θά βρήτε κανένα Σύλλογο Προσφύ
γων νά έχει κάποια ούσΦΟκστική, δρά- 
σι (εκτός άπό τούς Ποντίους). ’Αν
τίθετα δσο-ι έχοιν τήν γεννέτηρά τους 
μέσα στήν ‘-Ελληνική, ’Επικράτεια, 
προκόβουν. Προκόβουν γιατί ή γεν- 
νέτησα -είναι Το έπίκιεντρον έλξεως, 
καί ή προκοπή τής Πατρίδας αποτε
λεί το κύριον ενδιαφέρον τών Συλλό
γων μαζί μέ κάποια αλληλοβοήθεια 
πού στηρίζεται σέ κάποιο συναισθη
ματισμό πού κι’ αυτός μέ τή σειρά 
πού υπάρχει στή ζωή, γιατί ή ίδια 
ή Πατρίδα ζεΐ.

Αυτό είναι πού μάς λείπει Γιατί 
λοιπόν, νά μην τό φιώξουμε; Μιά 
καινούργια Πατρίδας Καί βέβαια μιά 
καινούργια Πατρίδα. Μιά καινούργια 
Μάκρη πού νά θυμίζει τήν παλιά, 
Τί είναι εκείνο πού έφιαχνε τή Μά
κρη μας; 'Η θάλασσα, τά βουνά, 
to λιμάνι, τά περιβόλια, οι ιδιόμορ
φες εκκλησίες, ή γλώσσα καί πάνω 
άπ*  δλα οι άνθρωποι ,μέ τις γιορτές 
τους, τά κοστούμια τους καί τά γλέν- 
οα τους. ’ΊΒ, λοιπόν, έχουμε ήδη. τή 
μαγιά αυτών τών πραγμάτων. ’Έ
χουμε πριν άπ*  ολοι τούς ανθρώπους, 
Μιά συμπαγή Κοινότητα Μακρηνο - 
Λ-ιβισιανών, στήν Νέα Μάκρη, πού 
κάθε χρόνο ένισχύεται. ιμέ μόνιμους 
Μακρηνούς παραθεριστές. ’Έχουμε 
τό φυσικό περίγυρο τής Νέας Μάκρης 
πού μοιάζει τόσο πολύ ιμέ τήν παλιά, 
θάλασσα, βουνό-, νερό, ένας κόλπος 
σχεδόν κλειστός, τά περιβόλια, ένα 
θαυμάσιο κλίμα, λείπει μόνο τό ψάρι 
και τό λιμανίσιο καί ψαράδικο χρώ
μα. Λείπουν ακόμα οΐ εκκλησίες τού 
Λιβισιανού τύπου. Λείπουν καί τά 
πολλά άρχαία τής Μάκρης, ώστόσο 
δέν λείπουν όλότ&λα.

θά μου πείτΐε· ότι λείπουν αί ένδυ-

Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας
Π έταξαν αυτοί τά φτερά τής 

φαντασίας των χαίτην λαμπηδόνα 
τής σκέψης των, αυθόρμητα, ψηλά 
καί γυπαετοί τής Σαχάρας κατε- 

-Βειξαν, ςυΓ ένα .φτερούγηιμά των 
προς τά κάτω, ·στα ψ·ασ;μένο· καρα
βάνι τής Μακρο - Λί6ισχνής, γε
νιάς. τήν 3ροσε.ρή πηγή με τά γάρ
γαρα νερά της. Είχε τήν ικανότη
τα εκείνος., ό άγνωστος πού καλύ
πτεται μέ το ψευδώνιμο οΛιιδι-σια- 
νος» νά συλλάβη. όλες τις σταθερές 
σχέσεις μιας δοσμένης πραγματι
κότητας της διαβιωσεως τών πα
τριωτών μας, στους χειμώνας πού 
πέρασαν καί -περνούν. Είχε τήν νοη<- 
μοσύνη, μέ ’κ·είνσ το· άρθρο -του «αί 
ΟύδέτεροΊ)), νά καθορίση· μέσα στήν 
ποικιλία τών φαινομένων καί τόν 
κυκεώνα τού συμπλέγματος τόσων 
αιτημάτων., άπό τήν ιστορικήν α
ναγκαιότητα τής τρομακτικής με
τακίνησης οίνοκλήρου τής εποχής 
μας, τά αίτια καί αιτιατά, τους 
σκοπέλους καί τάς ύφαλους τής 
πορείας μας.

Δεξιο-τέχνης ερευνητής καί βα
θυστόχαστος παρατηρητής, εγκλεί
ει μθά απόκρυφη δύναμη μέ κρυστα- 
λιένες αντιλήψεις καί διορατικό
τητα μοναδικήν. ^Υστερα άπο εξό
ν υχ ι στ ικήν ·έ.δ·α·φ ι κήν άν α γν ώρ ιση. 
εμφανίζει ανάγλυφα, ορατά γιά Ο
λους τά τρωτά,, τά εύθικτα σημεία 
τής Μακρο - Λι-βιοιανής γραμμής 
και έπεξηγεί το< «Διατί» των.

Έπι τού παρόντος απευθύνεται 
πρός τούς τ<ηχα ουδετέρους,. ’Απο
φεύγει· τά καυτερά λόγια πού μπο
ρεί νά ’πή γι’ αυτούς. ’Αντίθετα 
τούς χαϊδεύει. Στήν εύληπτη γιά 
δλους φρασεολογία του, διαισθάνε
ται ο καθένας τις δυνατότητες, πού 
εγκλείει ή τακτική τής στρατηγι
κής του,, τό πάθος, πού τόν κατα
καίει, νά τούς σπρωξη σέ οπουδή
ποτε κίνηση.

■μασίες, τά -πανηγύρια, ή γλώσσα, τά 
τοπικά έθιμα γενικά. ’Αλλά, σάς ερω
τώ : άν ή παλιά Μάκρη υπήρχε ακό
μα, δεν θά είχε έξευρωπαϊσθεί; Δέν 
θά φορούσαν όλοι χωρίς εξαίρεση ευ
ρωπαϊκά ρούχα; δέν θά μιλούσαν δλο 
καί λιγότερο τό Ιδίωμα; δέν θά είχε 
■είσχωρήσει ή σάμπα καί ή μπάρα καί 
τό μπικίνι καί ή κούρσα;

Λοιπόγ, τί λείπει ουσιαστικά; 'Η 
εκκλησία ή Λιβνσιανή, τό Λιμάνι και 
τά πανηγύρια. Τήν εκκλησία καί τό 
Λιμάνι μπορούμε νά τά φτιάξουμε, 
καί τα πανηγύρια νά τά αναβιώσουμε 
στις μεγάλες γιορτές. Νά φτιάξουμε 
κι’ ένα Μουσείο όπου νά περισώσουμε 
καί εκθέσουμε τις τοπικές ενδυμασί
ες καί τά έργα λαϊκής Λιβισιανής 
τέχνης και τό λαογραφικό υλικό. ‘Ό- 
σες οικογένειες τής Νέας Μάκρης 
μπορούν, νά αντιγράψουν τά κοστού
μια αύτά, νά τά φορούν τά παιδιά 
τους στις γιορτές και τά πανηγύρια. 
Καί πάνω άπό το Μουσείο νά γίνει 
ένας ξενώνας - ξενοδοχείο μέ προτε
ραιότητα γιά τούς Μακρηνούς πού 
θά έρχουνται στά πανηγύρια, ή πού 
θιι θέλουν νά περάσουν μερικές μέρες 
ή νά παραθερίσουν, και γιά τούς ξε- 
νηπ&μένους Μακρο - λιβισιανούς πού 
θά έρθουν .μερικές μέρες στήν Ελλά
δα.

Νά ένα έργα πού μπορεί νά ενδια
φέρει όλους καί νά συγχννήσει καθένα 
πού δέν έβγαλε το Λιβίσι άπό τήν 
καρδιά του, κάί πού θά τόν κάνει νά 
βγει άπό τόν έαυτούλη του.

Μεγαλόπνοο είναι τό έργο· καί δέν 
φτάνουν μόνο οί δυνάμεις τών κα- 
το&χων της Νέας Μάκρης καί τών 
φίλων τους. Πρέπει νά ένδιαφερθούν 
όλοι οι Λιβι-σιανής καταταγωγής σ*  
όποιοδήποίτε μέρος της γης κι’ άν 
βρίσκουνται. Καί πάλι οί δυνάμεις δέν 
θά. είναι αρκετές αν δέν βοηθήσει και 
τό Κράτος. Τό Κράτος όμως θά βο
ηθήσει δταν κάνουμε τήν άρχή. Και 
θά βοηθήσει γιά τούς παρακάτο) λό
γους :

Τό Κράτος μπορεί νά βοηθήσει όπου 
υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον. Γιά 
νά ξυπνήσει τό τουριστικό ενδιαφέρον 
πρέπει νά υπάρχουν τά εξής:

α) Συγκοινωνιακή αρτηρία, (υ
πάρχει) .

β) Φυσική, καλλονή (υπάρχει), 
γ) ’Αρχαία (ή παλιά σπηλιά πού 

ανακαλύφθηκε καί ό Τύμβος φθάνουν)
δ) Τοπικό χρώμα (δέν υπάρχει).
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Ναού Ζωοδόχου Πηγής, όδδς ’Ακαδημίας.
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ru ηίϊι
Κι’ αλήθεια είναι φυσικόν εντε

λώς, νάσαι ξαπλίύμένος, ένώ μπο
ρείς νά κάθεσαι. Άκ-ατανόητον νά 
είσαι καθισμένος, ένώ μπορείς νά 
στέκεσαι όρθιος. Άνόητον νά στέ
κεσαι όρθιος, ένώ μπορείς νά βα- 
δίσης, ούτε στους θεούς δέν υπάρχει 
ουδετερότητα. Είναι μαχηταί κι*  
αυτοί διαποτισμένοΊ μέ πάθη καί ώ- 
πλιισμένοί; άλλοι μέ κεραυνούς, άλ
λοι μέ τρίαιναν, άλλοι μέ θώρακα 
καί βέλη. Δέν υπάρχει πουθενά ου
δετερότητα αγνή, υπάρχουν μόνα- 
χα μεμψίμοιροι, -άρνηται τών πάν
των, άρρωστοι ψυχικά, πού. άνετα 
άντικατασταίνουν τήν άρρωστεια 
τους, μ’ ένα πρόχειρον έμπαιγρήν. 
Τό κάτω·-κάτω κάθε ουδετερότη
τα δέν είναι παρά μιά ασυγκάλυ
πτη ανανδρία.

Δέν τά λέει αύτά ό «Λιβισια- 
νος.». Τά λέμε’ μείς. ’Αντίθετα ε
κείνος. θεωρητικός άρχ·ιτέκτονας 
άνοικοδομήσεως, έύίθυγραμίζει τήν 
φρασεολογία του μέ ό,τι κυοφο
ρείται, στις σκέψεις· του τις με/>- 
λοντικές. Κάμνει έκκληση σ’ αύ- 
τούς καί περιμένει.

*Ας τοΰ δώσουμε τήν θέση πού 
τοΰ πρέπει.

Εκείνος ό . άλλος ό ΧΖ'Κων
σταντίνος μέ τήν κορούλα του;

Κάποτε ένας αρχαίος ρήτορας 
(Βέν θυμούμε τ’ όνομά του) κομ/τα- 

στι-κά σέ μιά όμήγο'ρη είπε πώς «δέν 
είχε διαβάσει -τον 'Όμηρο». Πα
ρών ό ’Αλκιβιάδης. Δέν έχασε λε
πτόν. Ώργισμένος τόν έφιλοδώρησε 
μέ δυο ηχηρά ραπίσματα. Γιατί; Εί
ναι αυτονόητον.

"Ας είμεθα ειλικρινείς τούλά-, 
χιστον στους έαυτους μας.

Τό «αγαπώ τήν Μάκρη» τής κο-. 
ρουλας του είναι άποτέλεσμα μιας 
τεραστίας ίερατείας, πού επίμονα 
ήσκησε μέσα στους δικούς -του.

ε) Άνεσις φιλοξ&νίας (δέν υ
πάρχει) .

Μέ τό Λιμάνι, τό Μουσείο καί τά 
τοπικά πανηγύρια καί την Λιβιισίιανή 
εκκλησία άποκτούμε τό τοπικό χρώμα 
πού μας λείπει. 'Όταν υπάρχει και 
αύτό, τότε δ Τουρισμός θά είναι πρό 
θυμός νά φιάξει ενα Τουριστικό πε
ρίπτερο, δπόταν λύνεται καί τό τε
λευταίο πρόβλημα. ’Άς άφήσοημε πώς 
τότε θά ξυπνήσει και τό ιδιωτικό έ- 
ϊίΐ.χε-ιρηματικό ενδιαφέρον.

Άλλα καί στήν άπόκτησι τοΰ τοπι
κού χρώματος μπαοοΰμε νά έχουμε 
βοήθεια ατό χτίσιμο τής εκκλησίας 
άπό τήν Κοινότητα γιά τό οικόπεδο, 
καί άπό τήν Μητρόπολη (οπού υπά
γεται ή Νέα Μάκρη) γιά τό χτίσιμο, 
αρκεί νά κάνουμε τήν αρχή. Στό χτί
σιμο τοΰ Λιμανιού, άπό τό Υπουρ
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας, άρκ’εϊ νά 
κάνουμε τήν αρχή τοΰ Λιμανιού καί 
•νά μπορεί έτσι νά άναγνωρισθ'ει τό 
Λιμενικό Ταμεία τής Μάκρης. ‘Ολό
κληρο τό βάρος θά τό έχουμε μόνο 
οπό Μουσείο και τόν εξοπλισμό του. 
Άλλά θά έχουμε τούς πόρους άπό 
τόν Ξενώνα.

‘Όλα γίνουνται, αρκεί νά μην είναι 
κανείς μικρόψυχος καί νά ΘΕΛΕΤ.

Απαραίτητη προϋπόθεση, νά δια
λυθούν οί δύο Σύλλογοι πού σήμερα 
είναι καί αύριο ασφαλώς δέν θά εί
ναι, έτσι πού πάνε, καί νά γίνουν ά- 
νάδαχοι σ’ ένα καινούίργΦΟ- Σύλλογο 
πού θ'ά έχει γιά κύριο σκοπό του τήν 
αναβίωση τής Μάκρης.

Κι’ άν καρποφορήσει ή προσπάθεια 
αύτή και ή Κοινότης τής Νέας Μά
κρης γίνει μεγάλη Κοινότης, τότε, 
καί μέ τήν προϋπόθεσΐ οτι θά άναλά- 
βει έκ τών προιτέ’ρων τήν ύποχρέώσι, 
θά βοηθήσει μέ τή σειρά της τις 
μικρότερες Κοινότητες, έτσι πού νά 
φιάξουμε άργότίερα καί ένα Λιβίσι καί 
δτι αλλ,ο γίνεται.

Απαραίτητη φυσικοί προνπόθεσι 
γιά δλα .-αυτά είναι νά υπάρχει πραγ
ματικό καί ειλικρινές ενδιαφέρον. ’Ί
σως αύτή ή πρόταση δώσει τήν ευ
καιρία νά διαπιστωθεί άν πραγματικά 
υπάρχει. Κι’ άν, παρ’ ελπίδα δούμε 
δτι δέν υπάρχει θά έχουμε τουλάχι
στο, τό έλάχυοίτο άλλά καί θλιβερό 
κέρδος τού νά πάψου,με νά άσχολού- 
μεθα μέ προχειρολογίες, κενολογίες, 
καί τήν καλλιέργεια τής ματαιοδο- 
$ίας ιιάς.

ΠΛΑΤΩιΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Μέ ·τ·ί μέσα άπλ·ά κ.άί ρωμαλέα 
έφθασε στό ιδεατόν ονειροπόλημα, 
πού άναζητουμε τώρα!! Πόσα προ
βλήματα δέν θά ύπήρχαν καν τώ
ρα, άν είχε όλους μας, μιμητός 
του.

Δός τε του καί αυτού τήν θέση 
πού του πρέπει.

Όσο γιά μάς τήν θέσι τους την κα 
θωρίσαμε γι’ αύτούς. σάν τήν πλέον 
τιμητικήν ανάμεσα μας. 'Υπερβολή 
Οά πουν μερικοί!! ’Έστω. Δεχόμεθα 
τό βάρος τής τέτοιας ευθύνης, 
γιατί πιστεύουμε σέ ό,τι ύπογράφου- 
μ£;

"Όμως ποτέ δέν άκούστηγ.ε, νά 
κάψουν τό σιτάρι, γιατί βρήκαν σ’ 
αύτό μερικά σπυριά ήρας, ούτε πά
ταξαν ποτέ τά καρύδια, γιατί εί
χαν φλούδια.

Ξεχωρίσατε σείς τά φλούδια, πε- 
τάξατε τήν ήρα. Μην γίνεστε όμως 
καί άρνηται τού μάννα πού μας 
προσφέρεται μέ τόση περίσκεψη καί 
μόχθο.

Τοποθετείστε τους εσείς οί άλ
λοι. όπου θέλετε, χωρίς νά έμπλέ- 
ξητε όμως, τό αληθινό μέ όποιοδή· 
ποτέ πρόσχημα, γιατί κάθε τέτοια 
εμπλοκή, οδηγάει τόν νουν σέ πλά
νες, εκτρέφει άποτόφλωση καί φθά
νει νά γίνεται συνεργός στή χρεω- 
κοπιά τής, αλήθειας.

Είναι αληθινό, ό,τι αυτοί σκέφτψ 
καν. Είναι εξώφθαλμον, ότι αυτοί 
σκέφτονται περισσότερο άπο μάς 
καί ξέρετε, πώς κάθε σκέψη, είναι 
προέκταση Π νεύματος, πού αποτε
λεί τήν θεϊκήν έννοια'?.

Εΐναι Άμφίωνες αυτοί, όχι α
πλώς μνήμονες καί περιγραφκοί 
μόνον. Είναι οί καινοόργοι οικοδό
μοι, πού κρατούν στά χέρια τους 
σκαπάνη και μιστρί καί επείγονται 
νά κτίσουν τά σύγχρονα, χωρίς νά 
λησμονούν τά περασμένα. Βρήκαν

Χυνέχεια έκ τής 3ης σελίδας 
χε 1200 σπίτια περίπου), καί εννοώ 
τό Κάστρο, είχαν γιά στέγη όχι κε- ί 
ραμίδια, αλλά «δώματα» δηλαδή κά
τι σάν ταράτσες, μέ ειδικό καί κα- j 
λά πιεσμένο χώμία. Τό χώμα αύτό ή
ταν άδιαπέραστυ άπό τήν βροχή. 
Συνήθως, τό χώμα αυτό ήταν «τάρκι- 
λη» άργιλλώίδες, ή «κερένιν» (ένα 
φολιδωτό χώμα χρώματος γκρι · 
μπλέ).

Πάνω στά δώιματα υπήρχαν τά 
«κυλίντρια», δηλαδή πέτρινοι·, σάν 
μαρμάρινοι, κύλινδροι μήκους 75 
πόντων περίπου καί πάχους δίαιμέτρου 
25 περίπου πόντων'-, Στά δώματα, τήν 
άνοιξι -καί τό καλοκαίρι, έφύτρωναν 
ψι/λά - ψιλά χορταράκια, τά οποία μέ 
τά ριζίδιά τους, κάνανε πόρους στό 
χώμα καί τό φουσκιόνανε καί λίγο; 
’Έτσι, υπήρχε κίνδυχ^ς άπό τούς πό- 
ρους νά διαπεράση τό νερό τής βρο
χής καί νά στάξη μέσα στό σπίτι. Αί 
Λιβισιανές ?ωιπόν, γιά νά προλάβουν 
τό κακό, πρώτη τους δουλειά, μόλις 
μετακομίζανε στό Κάστρο, ήταν νά 

. πιάσουν ένα μεγάλο ξυστρί, (τούν 
ξύστρουν») καί ξύνωνμχς νά ξεχορτα
ριάσουν τό δώμα και νά τό σκουπί
σουν. Αύτό δμως δέν ήταν αρκετό. 
’Έπρεπε καί νά πιέσουν καλά τό χώ
μα. Ή συμπίεσι αμα>ς μέ τά κυλίν- 
τρια δέν μπορούσε νά γίνη άποτελε- 
σματικά, άν δέν ύγοαίνετο τό χώμα 
προηγουμένως. Περιμένανε λοιπόν τήν 
πρώτη βροχή. Καί εδώ αρχίζει το θε- 
αματικώτερο μέρος.

Μόλις άρχιζε ή βροχή, χίλιες του
λάχιστον Λιβισιανές γυναίκες ή κα- 
πέλλες άνέβαιναν στά δώματά τους 
ένώ τά ρούχα τους άνεμιζόντουσαν 
από τόν αέρα, καί έίρχιζαν νά κυλούν 
τά «κύλιντρα» σπρώχνοντας τα μέ τά 
πόδια τους, μ’ ένα χαρακτηριστικό
τατο δίχρονο ρυθμΙόΐ. Ή γραφικότης 
του θεάματος, καθώς τό Λιβίσι ήταν 
κτισμένο άμφιθεατρικά στις βουνοπλα
γιές, ήταν κάτι τό φαντασμαγορικό. 
Σέ λίγο, όμως, ή βροχή δυνάμωνε καί 
τό «κύλισμα.» έπρεπε νά συνεχισθή 
γιά νά όλοκληρωθή ή συιμπίεσι τού 
χώματος καλά. Τότε γιά νά μή βρέ- 
χιονται, παίρνανε τσουβάλια, τά κάνα
νε πρόχειρες κουκούλες, τις φορού
σανε κι’ έτσι ή γραφικότης έμπαινε 
σέ -άλλη φάση. Τό θέαμα αύτό,πυ^υ 
(ΐχχσιιένο μέ μιά πυρενώδη. δραστηρι
ότητα πού χαρακτήριζε τις κινήσεις 
τους, ομολογώ δτι άξιζε τόν κόπο νά 
τό δή κανείς.

Όπωσδήποτβ, ή ανταμοιβή τοΰ τό
σου κόπου των ήταν δτι μέ τόν τρό
πον αυτόν·, τό σπίτι δέν «έμπανιν» 
(δέν έσταζε) π)νέον.

*Λ?Αά, δέν τελειώνουμε έθος έδώ.· 
Τά πρωτοβρόχια. είχαν κι.*  άλ?.«ς αυ- 
νεπείες έξ ίσου θεαματογραφικές.

ΟΙ Λιβισιανές, πού πολλές φορές 
ή βροχή αύτή τις εΰρισκε ανέτοιμες, 

καί τις έκαμνε αρκετές ζημιές, έν 
τούτοι.ς τήν περίμεναν μέ άνυπομονη- 
σία. Και νά, γιατί:

Άλλά γι’ άντε. _ στό επόμενο.
I ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ 

τό υλικόν. Οί ο ύ δ έ τ ε ρ ο ι. 7.Α
παγκιστρωθείτε άπό · τήν νιοόά'^α 
τής ακινησίας. "Ολοι παραστάται 
στις επάλξεις. Είναι καιρός.

Ο ί ν έ ο ι, τά καινούργια 
μας αύτά βλαστάρια πού φύτρωσαν 
καί άνδρώθηκαν σέ απόκρημνους 
βράχους καί στο άπαθλιωμένο πε
ριβάλλω κοινωνικής σαπί)·.λας συν- 
θλίβονται ανάμεσα στους λεοντασί
σιους βρυχηθμούς τής Μακρηνής 
γαλουχήσεως άπό τό ενα μέρος 
καί τών υλακών τών τσακαλιιών, 
τής άποσύνθεσης καί ά'ρνησης άπό 
το άλλο, Δέν είναι δύσκολο νά δια
λέξουν το δρόμο τυς.

Εμπρός γιά τούς Νέους.
* ΧΡΙΣ. ΧΑΤΖΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΏ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΗΝ, 
Γαλαξείδιον : Έλάβουεν τήν 
έπιστολήν σας καί σ&ς εύχα 
ριστοΰμεν Θερμά : Δι’ Ιδιαι
τέρας έπιστολής σάς άπο- 
στέλλομδν τήν άπόδειξιν.

Δ. ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΝ, Έν· 
ταΰθα : Εύχαριστοΰμεν διά 
τήν έπιστολήν σας. "Εγιναν 
αί δέοσσαι συστάσεις γιά νά 
μήν ένοχληθήτβ είς τό μέλ
λον. Περιμένομεν τήν συνερ
γασίαν σας,
_ΚΩΝ. ΚΟΥΡΤΗΝ, Γαλλία : 

Έλάβομεν τήνέπιστολήν σας 
καί τά χίλια Γαλλικά φράγκα 
καί σάς εύχαριστοΰμεν. Σάς 
άποστέλλομεν τήν άπόδειξιν 
δΓ Ιδιαιτέρας έττιστολής.

ΕύχσριστοΟμεν τούς κάτω
θι πατριώτας οί όποιοι πλήν 
τών Ανωτέρω μάς άπέστει- 
λαν τάς συνδρομάς των.

Δέσποιναν Τσυλου'τιάδ^υ-’Ιω'Ύν-

Είχα τήν αφέλεια νά νομίζω 
δτι ή έκκληση τής Κοινότητας 
Νέας Μάκρης, γιά τό Λιμάνι της, 
θά είχε κάττοια απήχηση ατούς 
συμπατριώτες μας. Και προθυμο
ποιήθηκα νά άναλάβω τήν προσ
πάθεια γιά λογαριασμό τής «ΦΩ
ΝΗΣ» (τής Μάκρης καί του Λ ι
ό ίσιου). Μιά ατυχής εμπνευσις, 
που ήταν καλοπροαίρετη άλλά 
ευτυχώς δέν οφείλεται σέ μένα, 
καθυστέρησε τήν προσπάθεια ση 
■μαντικά, και έτσι έχασα τούς πα
ραθεριστές τής Νέα ςΜάκρης (γιά 
φέτος φυσικά), κι’ αναγκάστηκα 
νά ττεριορισθώ στους προύχοντας 
τής Νέας Μάκρης, καί <νά περι
Άπό πρόχειρες εισφορές διαφόρων κατοίκων τής ;Ν. Δρχ.

Μάκρης κατ’ ευθείαν στήν Λιμενική Επιτροπή , . » 1.140.—
Ατομικές εισφορές εντοπίων:

Αδελφοί Κ. καί Σ. Παποοδόπουλοι . ..............  » 600.—
» ί. καί Ν. Βαζάνα ..............     » 400.---

Βασίλης Έμεής ........ ................. ..... » 100.-....
Ν. Καραγιώργης ................... ..................................... .. . » 100.—
Λαζ. Πασβάγκας  ............ .. .............................. .. , „ » 100.—

Οι άνωτέρω συνεισέψεραν και στήν πρόχειρη εισφορά 
’Ατομικές εισφορές ·μή έντοπίων:
Π. Μουσαίος (Μακρηνός) ·. . ·.....................  » 500.
Δ. Ήιλιάδης »   » 200.--
Άν Γεωργίου (παραθερ.)  ........................................... » 200.·---
Καλ. Μπουγιούκου (Μακρηνή) ..............  » 100.-—
Νικ. Καριώτογλου (ξένος) ...........    » W0-—

Ό κύριος Β. Κάλλιας έδήλω- 
σε δτι εάν ή προσπάθεια καρπο
φορήσει, Θά συνεισφέρη συμαντι- 
κή ποσότητα τσι<μέντου (300— 
500 σακκιά).

Μέ τά πρώτα χρήματα έπεξε- 
τάθη ό λιμενοβραχίων κατά έξη 
μέτρα.

Πρέπει νά έπεκταθή άλλα δέκα 
γιά νά μήν διατρέξη άμεσο κίν
δυνο .μπαζώματος τό άνοιγμα τού 
λιμανιού.

Δηλώνω, ότι, άν στό επόμενο 
φύλλο τής ΦΩΝΗΣ, διότι γιά τήν 
εφημερίδα ΛΛΑΚ ΡΗ 6έν μπορεί νά 
γίνη λόγος δτι μπορεί ποτέ νά 
ένδιαφερθή, εάν δέν δώ ττροσφο- 
οέο άπό τούς συμπατριώτες μας,

ΪΟ ΠΛΑΤΑΜΑΚΙ ΠΘ¥ ΕΙΔΑΜΕ
Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος 

κατ τά ώραΐα χαλιά που βγαίνουν 
άτι) wv κ&ριτσιαιν μας τά χέρια. ΤΊ 
ώ ρα βμως εΤχκ πιραχχιϊρήση καί. ■ άλλ·η 
καμπάνα, πού αυτί] τη φορά β καθέ
νας τήν άχουγε ιιέσα του, κ·αλοΰσυ 
τό κ.°φ'έλ'ΐ «νά κάμει· τό κουλαίν του» 
γιά το (f-αΐ. Τά μαγαζιά στό χωριό εί
ναι δύο. ’Ορθά λουΐόλ*  μοιράστηκαν 
οί έτισκέπτες χαι στά δυο. Πηγαίνον
τας μέ τή σύντροφό ιμου για τό 
μαγαζί, ζοντασταθήκαμε όξω άπο ενα 
παράθυρο. Μέσία δύο γυναικείες φω
νές, άκούγονταν.
Ήταν ένδιαφερον οσα άχ-ουσαιμε:

.... . Φέρι μου μσ,ρη τοΰν σοφραν 
κι τοΰ όζλαοΰ.

... - Τί ν’ πού ά τά κάμεις καλέ;
Κείνου που σοΙ λέου ακούει! 

ΚΙ τοΰ λάδιν!
'Ωραία μυρουδιά άπό κλαδιά ποορ- 

ναρίσια <·κι κιβένις», έβγαινε άπό τό 
τζάκι και ·σέ λίγο άκούστηκ-ε τοΰ 
«πάρπσ X.» ή ομιλία:

-- Τά καλά σου χά νά κάμεις. 
’Όμορφα - όμορφα! κί πολλά νά φά- 
ουν βοΰλλοι!!

Δέν είχαμε άποφάει κ-αΐ έ'φθασε 
ενα ορος τέλειο σέ μιά πιατέλλα άπό 
«κατουμ-όρια» μί πουλλήν - παυλλήν 
Ιζάχαριν.
Έ-ν ίσέφτανάμουν πλιόν ·ν·ά φάουμουν 
τά καυτουμάρια .κί νά... κι ιμέλιν κνμε- 
σλίδικονν. Μ'ώΐ κι ή χαβλάς ή κουνι
στός κί <μι πολλήν - πουλλήν ζανέλλαν 
κί άρούφαλλα.

Ζαύοαμε στιγμέςάπό τή ζωή στή 
Μάκρη καί τό Λιβίσι. ‘Ολόκληρες. 
Ατόφιες, πουρές. Δέν ήταν παράστα
ση αύτή <μέ ηθοποιούς. ’Ηταν άτα- 

νίδου, ’Ιωάννην Λουϊζίδην, Χρυ°ω 
Πέπσ, Μαρίαν Λουϊζίδόυ, Νι.κόλαον 
Γεωργίου Νικόλαον Ήλιάδην.

Έπίσης διά τοΰ είσπράκτορός 
μας κ. Τσουφαντάρ] έλήψθησαν τά 
κάτωθι ποσά άπό συμπολίτας μας 
τούς όποιους εύχαριστοΰμεν ιδιαι
τέρως : Ιωάννη Άλικέρη 60, Χρ 
Κιλτένη 20, Ν. Παιταδουλή 60, 
Άφροδ Παληου 60. Κρεμμυδα Ψύ 
χα 60, Ήλ. Ταχτατζή 35, Ιωάννη 
Λουϊζου 35, κ. Συριοττούλου 35, Δ. 
Κωνστανιινίδη 35, Μ. Σιετέ 60, 
Λάμ. Μεσαία 20, Κωνσταντινίδη 35, 
Καράμπελα 35, ’Ιωάννη Λσμέοα 60, 
Βασιλιάδου 35, Μοσχ Άπόκοτ^υ 35. 
Δημ, Ταχτατζή 60, Άνδρ. Λ. Λα- 
ζαρίδη 6 λ Μολυβιάτη 35, Σαριδάκη 
5, Παπαδουλή 35, Τεγοπουλου 60, 

Βαλ. Ιακώβου 60, Άνδρεου Άν. 
Λαζαρίδη 60, Βασιλείου Άν. λιαζα- 
ζαρίδη 60, Χαριτωνίδή 60, Θεοφ. 
Παπαδουλή 30, Β, Βαμβακα 60, Κ. 
Κάκκου 60, Άργ. Σαμαρά 35, ’Έλ
λης Χαριτωνίδου-Κρανιώτου 6 , Βα- 
καλοπούλου 35, Σ Πασχσλίδαυ 60, 
’Ανδρέα Σαράφη 20, Ειρ. Σίλιαλη 
20, Μ. Κιλτένη 35, Άθ· Ρήγα 55, 
Παν. Αγαπητού 60, Λέων. Κωνσταν
τινίδη 35, ’Ιωάν. Λάπα ·. 60, ’Αγ. 
’Αρετή 60, Μαρίας Δαμιανού ·■ Κα- 
ζιώτου 35, Μιχ. ΣαράΦη 60. Κ. Μι- 
χαλοπούλου 35. Π. Γρηγοοιάδη 35, 
Μαρ. Κωνσταντινίδου 60, Άντ. Χα- 
τζησταματίου 60, Β Χατζή βασι
λείου 60, Έμ. Κρεμμυδα 60, Φιλιώς 
Χαλκιά 60. 

μένω άπό τις στήλες τής έφημε
ρίδας τήν βοήθεια τών άλλων συμ 
πατριωτών.

Όπου κι’ άν πήγα, απέραντη 
ή απαισιοδοξία. Στό χωριό, έδω
σαν εκείνοι πού πάντα πρόθυμα 
βοηθούν, άλλοι ·μέν ανέβαλαν καί 
άλλοι έκαναν τήν πάπια. "Οσο 
γιά τις στήλες τής εφημερίδας, 
έμειναν ανοιχτές καί άγραφες. Ή 
άλλη εφημερίδα, φιλοξένησε τήν 
έκκλησι τής Κοινότητος, άλλά ου
σιαστικά τήν περί φρόνησε και 
δέν άσχολήθηκε μέ αύτήν.

Παραθέτω τόν κατάλογο τών 
συνεισφορών ·.

Σύνολον » 3.540... -
θά καταθέσω τήν εντολή, καί θά 
περιοριστώ σέ μιά προσωπική 
βοήθειαν κατ’ ευθείαν στήν Κοινό 
τητα τής Νέας Μάκρης.

Συμπληρωματικός δηλώνω, 
γι·ά δσους άπό τή Νέα Μάκρη 
κομματίζονται, δτι δέν βοηθώ τό 
τωρινό Κοινοτικό Συμβούλιο τής 
.Νέας Μάκρης, άλλά τή ΝΕΑ 
/ΜΑΚΡΗ οποίο κι’ άν είναι τό 
Συμβούλιό της.

’Άν τόσοι Μακρηνο! δέν μπο
ρούμε νά χτίσουμε δέκα μέτρα 
προβλήτα, καλύτερα τότε νά πά
με νά πέσουμε δλοι μαζί άπ’ 
αυτήν, πού δυστυχώς, ώς έικεΐ πού 
τήν πήγαμε πατώνεις ακόμα!

ΠΛΑΤΩΝ 8. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

συγκρότηση και. πρσσκλ'ητήριιι σέ κα
θετί τό Μακρψνίβισιανό, εδώ τόσο· 
μακρυά απ’ τήν πατρίδα. ’Έλειπαν μό
νο κάμποσα άηιυχ,α στοιχεία. Μά οτι 
τό έμψυχο·, είχαν αυτά τά στιχ.χε'ία 
πλύ'σει. ήταν έθώ παρόν; Ζοΰσαν καί 
κινιώνταν μιετοίριπεμμένα σέ τούτη 
τή γή πού ή ζωντάνια λίγων άνθρώ- 
πων κατάφεραν· νά μεταμορφώσουν 
ένα κομιμάτι άπό την αξέχαστη πολι
τεία, .

Τό φαί ήθελε καί κρασί καί τό 
κρασί «πιχνίδια» κι/ έτσι δέν ελειψε 
ή «σούστα» ούτε τό «πυρνάριν τοΰ 
πλουμισμένοι^» και ή «θε·ιά· μου ή 
Κουνταΰλα» ξαναπήνε μέ Τον άνηψιό 
της γιά ξΰλα, Μά είναι μυριοπαρα- 
τηρημένο καί χιλιοείπωιμένο πώς ή 
χαρά καί ή ευτυχία περνούν γρήγορα. 
Μέσα λοιπόν στή δείνη αυτής τής α
λήθειας και μεϊς αρχίσαμε τήν ετοι
μασία τής επιστροφής. Τό λεωφορείο 
έτοιμο κορτάρει, γιά νά μαζευτούν ο- 
σοι «έ-μπλασαν» εδώ καί έχει. Ή τε
λευταία φάση. Ό γνωστός μας άφρός 
άπο τά πρωινά μας κύματα μέσα στό 
αναπότρεπτο σκοτάδι πού ξαπλώνεται 
τό σκοτάδι, τοΰ χωριού αγωνίζεται νά 
φωτιστή καί νά κρατηθή τό ίδιο άσ
προς, μά τό σκοτάιδι δτη·ατό σάν αλή
θεια. κάνει τά μαύρα, μαύρα καί τά 
άσπρα πάλι μαύρα. ’Έτσι τά συναι
σθήματα κάθε λογής δονούν τά «Εί
ναι» μας. Ό γέρος χαίρεται πού εί
δε, πού εννοιωσε τό μικρό οτή πα
τρίδα πούγινε γκριζομάλλης άντρας, 
τό νέο πούγινε γέρος κάι· άναλαγίζε- 
ται πώς κι’ δ θάνατος πού τον καρτε
ρεί είναι τό ϊδιο πραγματικότητα σάν 
αύτή πού βλέπει. Καί. τοΰ φαίνεται, 
τόσο φυσικό. Γαληνεύει ή μοι?·φή: του 
και μιά χαμογελαστή ημεράδα άπ?αό- 
νεται στήν δψι του. ‘Ο νέος πού βλέ
πει πώς πέρα στή πολιτεία εχει αν
θρώπους πού είναι δικοί του νοιώθει 
σιγουριά καί φωνάζει: «νά μας ξα- 
νάρθετε! Καί ?.νείς Ό'αν θά έρθουμε 
στήν Αθήνα, θά σάς δούμε». Τέλος, 
ό ιμεσήλικας σήμερα, ή σοβαρότερη 
περίπτωση. Εΐναι αυτός πού πέρασε 
καί πούχει νά περάση ακόμη και πού 
του βασανίζουν τά άπειρα «άν». Μά 
και γι’ αυτόν όπως καί γιά όλες τις 
οδύνε- υπάρχει, τό μπάλσαμο. ‘Υπάρ
χουν τά παιδιά του: «Τουλάχιστον τά 
παιδιά μας νά δουν καλλίτερες μέ
ρες». Γι’ αι’τό τούς βεβαιώνουμε ε
μείς, τούς βεβαιώνει ή φύση, τούς βε
βαιώνει ή νέα ποριεία τών άχθρώπων 
π-ρός τά άστρα,, τούς βεβαιώνει ή εξέ
λιξη, «Αλλοίμονο αν τά παιδιά δέν 
γίνονταν καλλίτερα άπό τούς γονηιώς 
4>υς» καθώίς λέ’ε·ι.·κα| θ'μακαρίτης, τε
λευταίος μέγιστος 'Έλληνας συγγρα
φέας, Άλλοιώτικα πώς θά υπήρχε, έ- 
ξέλιξη πρός τά παοτ»;

‘Η άγάπη τών Πιλατανακιωτών 
μάς συνοδεύει. Ό καθένας έχει στό 
σάκκο του και χάπι: ενα καρβέλια στα
ρένιο, ένα κομμάτι ψωμί, μιά φούχτα 
άμύγδαλα, ενα κατημ&ρμ ενα κλωνί 
βασιλικό, ενα ματσάκι «σαουλιέδιν» 
καί στή καρδιά ένα χαμόγελο, ένα 
σφίξιμο του χεριού, ένα άβελφ-ικό 
φιλί.

Γειά καί χαρά σας ά&ελχροί. Γειά 
σας καί πάλι γειά σας.

ΤΤΕΡΤΚΑΤΤΣ Γ___
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Όταν ξεκινήσαμε γιά νά φτιά
ξουμε τόν Σύλλογό 'μας, τόν 
«ΓΛΑΥΚΟ», είχαμε ξεκαθαρίσει 
ποιος θά έπρεπε νά ήταν ό ρό
λος του, καΐ διαγράψαμε μέ σα
φήνειαν τούς σκοπούς και τις ε
πιδιώξεις του. Αύτά, τά διακηρύ 
ξαμε πολλές φορές καί αργότερα 
τά διατυπώσαμε στό πρώτο φύλ
λο τής έφημίΕρί’δος μας.

Είπαμε τότε, ότι είχαμε δυο κα 
Θήκοντα νά έπιτελέσουμε: Ένα- 
πρός τό ΠΑΡΕΛΘΟΝ καί ένα | 
πρός τό ΠΑΡΟΝ και τό ΜΕΛ-Ί 
AON. |

Τό καθήκον μας πρός το ΠΑ- j 
ΡΕΑΘΟΝ ήτο νά περισώσω μεν, ί 
περ’.γράφοντας τα, τά ήθη·, τά έ
θιμα καί τις παραδόσεις τού τό
που μας. Παράλληλα, νά εμφανί
σουμε τά πρόσωπα: εκείνα πού μέ! 
τή δράσι τους τήν πολιτιστική | 
καί τούς αγώνες τους τούς έθνι-1 
κούς, διαδραματίσανε ένα ξεχωρι
στό ρόλο στή διαμόρψωσι τής ■ 
Ιστορίας τής Πατρίδος μας.

Τό καθήκον .μας πρός τό ΠΑ
ΡΟΝ καί τό ΜΕΛΛΟΝ εΐναι; νά? 
βοηθήσ ουμε τους πατριώτες μας | 
στήν άντιμετώπισιτών ομαδικών 
καί ατομικών προβλημάτων τους. |

Γ ιά τήν έπιτέλεσι τών δυο αυ-1 
τών καθηκόντων, έκαλέσσμε δλους | 
τούς συμπολίτας μας νά συμβά
λουν μέ όσες δυνατότητες είχε ό 
καθένας, Τό έργο ήταν βαρύ, μέ 
,ττολόπλεύρες δυσκολίες κσ'. πο- ■ 
τέ δέν είχαμε τήν αυταπάτη νά 
πιστεύουμε ότι οί δικές μας μό
νο δυνάμεις Θά ήταν επαρκείς γιά 
νά τό φέρουμε σέ πέρας. Έπι· 
στεύσμε όμως, ότι άπό τό γενι
κό προσκλητήριο πού έσαλπίσα
με γιά τήν έπιτέλεσί του, δέν Θά 
απούσιαζε κανένας Μακρηνολιβι- 
σι ίχνος. Δυστυχώς δέν δικαιωθή
καμε στις προσδοκίες μας εκείνες.

Μερικοί συμπολίτου -μας, μέ ι
κανότητες μάλιστα, ένώ πήραν ε
νεργό μέρος στήν άρχήν, εΐχαν 
κατόπιν τήν άτυχή έμπνευσι νά 
άποοττασθοΰν καί νά ιδρύσουν έ
να νέον Σύλλογον, χωρίς νά ά- 
ναλογισθουν τις θλιβερές συνέ
πειες τής βιασπάσεως πού προ- 
καλούσαν.. Δέν κακίζομεν τήν 
πράξιν τους αύτήν. Δέν εΐναι γό
νιμη άλλωστε μιά τέτοια κριτι

Δέν μονιάζομε γιατί αγαπιόμαστε!
Είμαι βέβαιος ότι όσοι διαβά

σουν αυτό τόν τίτλο,—γιατί οΐ 
Μακρηνοι εΐναι έξυπνοι,—* θά. 
γουρλώσουν τά μάτια τους σέ τέ
τοιο σημείο που νά ξεπεράσει 
καί τήν παγκοσμιότητα: τοΰ γνω
στού Συλλόγου, καί οί σοφότεροι 
θά πουν:

-...-Τέ! Τί νιν καλέ πού λέει
ή Πλάτους; 'Ιμές εΐνιν πού άγα- 
τπώμουστιν;

Καί όμως. Αγαπιόμαστε εΐναι 
ό πληθυντικός τοΰ αγαπιέμαι, 
καί αγαπιέμαι θά πεΐ... «αγαπώ 
τόν έαυτό μου»! Φαντάζομαι ό
τι τώρα θά είμαστε όλοι σύμφω
νοι, Έκτος βέβαια άπό μερικούς 
μερικούς πού άπό υπέρμετρη, ά
γάπη πρός τήν Μάκρη, τήν εξο
μοιώνουν μέ τόν έαυτό τους, καί 
έτσι πιστεύουν ότι ό καλύτερος 
τρόπος νά εξυπηρετήσουν τήν 
Μάκρη εΐναι νά περί ποιηθούν τόν 
έαυτό τους!

--’Αα ποΰ τήν καλέ ιτουλύ. Έ
χωσα την στήν καρδιά μου καί... 
έν (βγαίνει.

—Άφοΰ έν ίβγαίνει, τίμ πού 
ά κάμου; άαπιούμου κι·’ Ιβω!

Στήσαμε λοιπόν πού λέτε, τό 
Ναό τής Μάκρης στήν καρδιά 
μας καί τόν προσκυνάμε. Ό καθέ
νας προσκυνά τήν «Μάκρη - του», 
τήν περιποιείται, τήν λατρεύει 
καί εξαντλείται μ’ αύτήν. Πού και 

κή μας. Οί φιλοδοξίες εΐναι αν
θρώπινες ιδιότητες καί πρέπει ί
σως νά προσθέσουμε, ότι χωρίς 
ευγενικές φιλοδοξίες τίποτε δέν 
προάγεται στή ζωή. Θέλουμε μό
νο ·μ’ αυτά, νά τονίσουμε ότι οί 
Μοχρηνολιβισιανοί εϊ.μεθα: ολίγοι 
άριθμητι-κώς, εϊμεθα αδύνατοι οί- 
κονομικώς, καί έπι πλέον όχι πο
λύ πρόθυμοι σέ θυσίες υπέρ τοΰ 
γενικού καλού. Καί αύτά όλα, γιά 
νά επιτύχουν, απαιτούν πρώτα 
άπ’ όλα ΘΥΣΙΕΣ. Θυσίες χρό
νου, θυσίες κόπου, θυσίες οικονο
μικές. Καί γι’ αύτό ακριβώς λέ
με, ότι ή διάσπασις ήταν ατυχής 
ενέργεια. Διότι ένώ μας χρειαζό
ταν ή ένοποίησι τών δυνάμεων 
μας, γιά τήν έπίτευξι τών σκο
πών μας, ή οιάσπασι αυτή έ
φερε τήν διαίρεσι τών ολίγων δυ
νάμεων πού διαθέταμε.

’Αλλά τό κακό δέν έσταμάτη- 
σε έκεΐ. Ή θλιβερή αύτή κατά- 
στασι, έδωσε τήν εύλογη, δικαι
ολογία σ’ ενα πλήθος Ικανότατων 
καί χρησίμων συμπατριωτών μας 
νά περιχαρακωθούν σ' ένα οχυρόν 
καί νά αύτοχαρακτηρισθούν σέ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΥΣ καί έτσι νά άρ- 
νουνται κάθεσυμβολή στήν ωραία 
προσπάθεια πού αρχίσαμε. Τούς 
κάναμε εκκλήσεις, τούς είπαμε 
νά πάρουν αύτοί τήν ’πρωτοβου
λία, μά ή άπήχηοΊ ήταν πενιχρά. 
Είχαμε βέβαια μερικές συγκινη- 
TfK.sc άνταποκ-οίσ^ιε 0"·γ,'·»γ· £ν. 
νη τοϋ λευκού καί αγνού συμπο
λίτου μας τού διδασκάλου Μιχ. 
Πανηγύρη. καί μερικών άλλων, γιά 
νά μήν αναφέρω ονόματα. Μά 
αυτές εΐναι σποραδικές, ένώ εδώ 
χρε ιάζεται ΟΜΑΔ ί Κ ΟΝ ΈΝΔ ί - 
ΑΦΕΡΟΝ.

Τί θά γίνη λοιπόν;
Υπάρχουν ήδη έτοιμες και ω

ραίες εργασίες, όπως του Μιχ. 
Μουσαίου, που Κων. Λαμέρα, 
τοϋ Σάββα ΙΊαοχαιλίδη καί πολ
λών άλλων, οι όποιες άν έμττλου- 
τισθουν, τύχουν τής δεούσης επε
ξεργασίας καί δημοσιευτούν θά 
ικανοποιήσουν ίσως το πρώτον 
μας 'καθήκον, τό καθήκον μας 
πρός τό ΠΑΡΕΛΘΟΝ.. Υπάρχει 
ακόμη γιά τό 'ΠΑΡΕΛΘΟΝ ή 
άρτια εργασία: τής κυρίας Καλ. 
Μουσαίου - .Μπουγιούκ-ου, γιά τις 

ρός κι' άγάπη γιά τήν Μάκρη τ’ 
άλλουνοΟ.

Καί ή άλλη Μάκρη, ή καθολική, 
ή πραγματική, αύτή πού δέν α
νήκε. αποκλειστικά σέ κανόναν 
άλλά ίσα σ’ όλους, αύτή μένει 
στήν άφάνεια, αγνοημένη, περί- 
φρονημένη. Αυτή ή άλλη ή Μάκρη, 
αρχίζει σιγά - σιγά νά χάνεται 
στον ορίζοντα, νά ξεθωριάζει, νά 
ξεφτά.

Κι1 ένώ όλοι μας ξέρουμε τού
τη μας τήν άδυναμία, κάνουμε 
πώς τήν αγνοούμε γιατί στό βά
θος ντρεπόμαστε γι’ αυτήν. Αά~ 
θος! Λάθος μεγάλα! Γιατί άν 
τήν έχουμε τούτη τήν αδυναμία, 
τήν αποκτήσαμε τότε πού ήταν 
προσόν, τότε πού ήταν ανάγκη 
νά περιχαρακωθούμε στό προσω
πικό μας κάστρο γιά νά έπιζή- 
σουμε στή Μικρή ’Ασία, κι’ ύστε
ρα, τότε πού χρειάσθηκε νά λιώ
σου με τίς κοτρώνες σέ χώμα, ό
ταν μάς ρίξανε εδώ στά κατσά
βραχα χωρίς στοργή.

Τώρα, αυτή ή κλεισούρα δέν 
χρειάζεται πιά. Τώρα, άπό προ
σόν έγινε ελάττωμα, Τώρα χρει
άζεται (ξάνοιγμα καί συνεργασία. 
'Όμως, αυτό δέν γίνεται άπό τή 
μιά μέρα στήν άλλη. Χρειάζεται 
δούλε ιά, δούλε ι ά έ μ πνευσμένη 
καί αποδοτική. Αντί νά έξοοντλιώ 

παροιμίες του τόπου μας, τής ο
παίας ή προσεχής έκδοσι θά 
μάς γεμίσει μέ συγκίνησι καί υ
περηφάνειαν. Άλλά, ή έκδοσι τοΰ 
έργου τής κυρίας Μουσαίου - 
Μπουγιούκου, γίνεται λόγφ τής 
σοβαρός αξίας του, μέ δαπάνες 
του Κ έντρου Μ ι κρασ ιατικών Σ που 
6ών υπό τήν καθοδήγησι καί προ- 
ώθησι τής κ. Μέλπως Μερλιέ. 
Συμβολή δική μας δέν υπάρχει. 
Καί έρωτάται:

Ήμεΐς, σάν Όργανώοεις, σάν 
άτομα τί κάμνομεν στον τομέα 
αυτόν; Τίποτε, απολύτως τίπο
τε ξ

Άς δούμε τώρα τί γίνεται ώς 
πρός το δεύτερον καθήκον μας.

Υπάρχουν οί πατριώτες μας 
πού εΐναι άγροτικώς ή αστικός 
εγκατεστημένοι καί έχουν άπειρα 
προβλήματα, .στην λύσι τών οποί
ων, τήν ολική ή τήν μερική, μπο
ρούμε νά τούς βοηθήσουμε. Είναι 
οί πατριώτες μας τής Ν. 'Μάκρης 
πού έχουν τό ζήτημα τοΰ ακρι
βού εισιτηρίου τής συγκοινοονίας 
των, τό όποιον εμποδίζει τήν του
ριστική τους άνάπτυξι, τό ζήτη
μα τοΰ λιμανιού των γιά τό 
ποιον χρειάζονται μόλις 15.000 
--20.000 δραχμές καί δέν μπο
ρούν νά τις εξοικονομήσουν. Εί
ναι οι Πατριώτες μας του Ν. Λι- 
βίσιου (Ώρωπόν), που δέν έχουν 
ούτε παραχωρητήρια τών κλήρων

στοιχειώδη συγκοινωνίαν καί ζουν 
παραπεταμένοι στό έλεος τοΰ Θε
ού. Είναι οΐ Πατριώτες μας τής 
Δραπετσώνας καί τών Ταμπού- 
ρίων Πειραιώς, καθώς καί τοΰ Αι
γάλεω, πού εΐναι άτακτοποίητοι 
άπό άπ-όψεως άποκαταστάσεως, 
χωρίς παραχωρητήρια, μέ εκατόν 
τάδες ανέργους καί υποσιτιζόμε
νους, διά νά μήν αναφέρω καί 
τούς σποραδικός κστοικοΰντας 
στούς άλλους Συνοικισμούς τής 
Αθήνας καί τοΰ Πειραιώς. Εΐναι 
οΐ Πατριώτες μας τής Ιτέας, πού 
τά κοινόχρηστα αποχωρητήριά 
τους, εΐναι στίγμα γιά τόν πολι
τισμό καί εστία μολύνσεων επι
κινδύνων γιά τήν ύγεία τους. Εί
ναι οί Πατριώτες μας τών άγρο- 
τικών Συνοικισμών στήν Εύβοια, 
τής Κρύας - Βρύσης, τής Σκυ-

μαστέ σέ πρόχειρες μισό ■ φιλαν
θρωπίες, σέ παρενθοντολογίες καί 
σέ καυγάδες ποιος έχει δίκιο ή 
άδικο, (δεν αποκλείεται νά έχου
με όλοι άδικο)! πρέπει νά κατα
πιαστούμε ιμ’ ένα έργο πού νά 
μπορεί νά συγκινήσει τήν κάθε 

ί όμορφη Μάκρη πού κάθε Μάκρη- 
νός κλείνει μέσα του. Κάτι πού 
νάναι καθολικό, μά πού νά μοιά
ζει, τουλάχιστον εξωτερικά, μέ 
τις πολλές «Μάκρη - μου». Κά
τι πού νά μπορεί ό καθένας νά τό 
δείχνει σ’ ένα ξένο καί νά καμα
ρώνει.

Τό «αγαπιέμαι» εΐναι ιός πού 
αποσυνθέτει κάθε συλλογική προ
σπάθεια. Είναι λοιπόν άσκοπο, 
ανώφελο καί γελοίο νά καταπια
νόμαστε, έχοντας τον αποσυνθε
τικό ίό μέσα στήν καρδιά μας, 
μέ πράγματα θνησιγενή, πού δέν 
κάνουν τίποτε άλλο παρά νά κο
λακεύουν τήν ιματαιοδοξία μας.

Άς ξύσουμε τήν κεφάλα μας, 
πού έχει τόση ειδικότητα στό νά 
άνο:καλυπτει τις άδυναμίες καί 
τά ελαττώματα τών άλλων, κι’ άς 
άνοχαλύψουμε τό έργο εκείνο πού 
θά μπορέσει νά γίνει τό καμίνι 
όπου Θά λυόσουν αύτά τά κατα
ραμένα «αγαπιέμαι».

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΥΠΟ ΑΗΤΩΗΙΟΤ. Γ. ΤΖ5ΖΗ
λόγιαννης, καί τής Φαράκλας μέ 
το πλήθος τών προβλημάτων τους. 
Ταί πόσοι καί ποιοι ακόμη.

Αύτά εΐναι τά ζητήματα πού 
πρέπει νά προσέξουμε. Σ’ αυτά 
πρέπει νά βοηθήσουμε. Οί Σύλ
λογοι δέν γίνονται γιά νά ψυχα
γωγούμε εαυτούς καί άλλήλους 
μόνον. Τήν ψυχαγωγίαν δέν μπο
ρούν νά τήν συμμερισθούν οί Πα
τριώτες μας, όταν είναι άνεργοι, 
όταν πεινούν, όταν έχουν βασικά 
προβλήματα τής ζωής τους πού 
βέν μπορούν νά τά αντιμετωπί
σουν.

Καί τό σπουδάιότερον: Δέν 
μπορούμε νό: έ-λπίσουμε ότι τά 
παιδιά μας, πού γεννήθηκαν εδώ, 
μπορεί νά νιωσουν αγάπη πρός 
τούς αγαπημένους τόπους πού 
γεννηθήκαμε, πρός τή Μάκρη καί 
τό Λιβίσι, καί νά γίνουν συνεχι- 
σταί τών παραδόσεων μας, όταν 
οέν βλέπουν ενδιαφέρον καί ατμό
σφαιρα στοργής άπο μάς τούς 
Ίταλαιοτέρους.

Αϊ λοιπόν! Γιά τήν αντιμετώ
πιση/ ακριβώς αυτών τών προ
βλημάτων κηρύσσουμε σταυροφο
ρίαν. Ιδού στάδιον δράσεως λαμ
πρόν γιά τις ευγενικές φιλοδοξί
ες. Σέ τέτοιον είδους δράσι ά- 
ποβλέιτιει ή νέα έξόρμησις τοΰ 
Συλλόγου μας. Σέ τέτοιου εί
δους δράσιν σάς καλούμε όλους. 
Εΐναι άφόνταστη ή ψυχική άνά- 
;ασϊ" ”πόύ:',: Θα" 'νδιώσετε''6t<5v’?'W- 

πλησιάσετε τούς νέους Πατριώτες 
μας, και δείξετε στοργήν καί 
θέρμην. Αύτό τό έζήσαμε ήμεΐς 
προόλίγων ή μερών στό Πλατανά- 
κι Θηβών (διαβάστε τήν περι
γραφή σέ άλλες στήλες) όταν ά- 
κούσαμε τά παιδάκια μας τών ό 
—10 χρονών τοΰ Δημοτικού Σχο 
λείου παρατεταγμένα ύπό τόν εκ
λεκτόν πατριώτην μας, τόν έμ- 
πνευσμ ένον δ ιδάσκαλον κ. Γαρ. 
Γαρυφάλλου νά φωνάζουν: «αγα
πούμε τήν Μάκρη καί τό Λιβίσι».

Πατριώτες Μακρηνολνβισιανοί! 
Στην ώραία καί γόνιμη αυτή 
προσπάθεια σάς καλούμε νά συμ- 
μετάσχετε όλοι. Δέν εϊμεθα απα
ράσκευοι, Έχουμε κάθωρισμένο 
πρόγραμμα: δράσεως. Ελάτε νά 
τό ακούσετε και νά τό κρίνετε.

Τό Κυπριακό ζήτημα περνά 
τήν 'κρισιμότερη φάση του. Ή έ- 
φημβρί'δα μας δέν εΐναι πολιτική 
γιά νά κάνουμε κριτική τοΰ τρό
που πού τό άντιμιέτωττίζει ή Κυ
βέρνηση. ‘Ημείς, που ξέρουμε κα
λά, τί βά πει νά ζή κανείς κάτω 
άπό ξένο ζυγό, παρακολουθούμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ I Σ

Φέρομεν είς γνώσιν τών συμ
πολιτών μας, ότι συνιστάται 
Συνεταιρισμός εξαγοράς γαι- 
ών μέ σκοπόν τήν εξαγοράν 
Κρατικών γαιών πρός άποκα- 
τάστασιν τών έγγραφησομέ- 
νων μελών του καί ϊδρυσιν νέ
ου Συνοικισμού, δστις Θά όνο- 
μασθή «Ν ΕΟΝ ΛΙΒΙΣΙ ΟΝ».

Ή εξαγορά θά γίνη ύπό 
συ μ φέροντας όρους. Ούδείς πε
ριορισμός υπάρχει διά τήν εγ
γραφήν μελών. Δηλαδή μπο
ρούν νά εγγράφουν μέλη καί 
όσοι έχουν ήδη άποκατασταθή 
άστικώς ή άγροτικώς. Τήν 
πρωτοβουλίαν τής νέας αιΛής 
προσπάθειας τήν έχει άναλά- 
βει προσωπικός ό συμπολίτης 
μας κΈΑντ. Τζιζής. Διά πε- 
ρισσοτέρας πληροφορίας δύ- 
νανται όοοι ένδιαφέρονται νά 
άποτανθοΰν είς τά Γραφεία 
του Ακαδημίας 76.

Στιγμιότυπο άπό τήν έπίσκεψι τού Συλλόγου μας στό Πλατανάκι Θη- 
βών. Οΐ. έκεΐ έγκατεστημένοι Πατριώται μας έκαναν συγκινητική 

ύποδοχή στούς εκδρομείς.

SASiAEiON ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΑΛΙΑΝΑΚΙΥΟ, 9HBS1N

Πραξις 4

ΨΗΦΙ1ΜΑ
1ΥΝΕΔΡΙΑΧΕΩΙ ΤΗΧ SXOAIKHI 

ίΦΟΡϋΑΙ ΠΛΑΤΑΜΑΚΙΟΥ
Έν Πλατανακίφ σήμερον τήν 

12ην του μηνάς ’Οκτωβρίου τοΰ 
έτους 1958 ημέραν Κυριακήν καί 
ώραν 7 μ. μ. ή ώς άνωθι Σχολι
κή Εφορεία συνελθούσα είς έκ
τακτον αυτής Συνεδρίασιν και έν 
άπολΰτς) άπαρτε ίρ εύρεθ'εΐσα, ά- 
κουσασα τόν Διευθυντήν του Σχο 
λείου της, δστις έξήρε τήν σημα
σίαν τής έπισκέψεως τοΰ έν ’Α
θήνα! τόσον εύφήμως δρώντος 
Συλλόγου τών Πατριωτών μας 
«Ό Γλαύκος», όίτινες διά τών έ- 
πιλέκτων μελών των έδώρησαν 
είς τούς .μαθητάς του1 Σχολείου 

σαν αύθορμήτως. εις τήν προσφο
ράν τών πέντε χιλιάδων (5.000) 
διά τήν άνακύψασσν έκτακτον α
νάγκην πρός περαίωσιν τοΰ νέου 
διδακτηρίου μας, τό όποιον ούτω 
χάρις είς τήν βοήθειαν ταύτην 
άποπερατοΰται τελείως.

Δέν σοκ ζητούμε Θυσίες. Mow 
τήν ηθική συμπαράστασί σας 
θέλουμε. Αφήστε τίς μικράχαρες 
διαιρέσεις, αφήστε τίς στείρες 
ούδετερότητες. Αύτά δέν δίνουν 
χαρά. Δέν δίνουν ψυχική άνάτα- 
σι. Τή χαρά καί τήν ψυχική άνά- 
τασι θά τά αισθανθείτε όταν α
ναπτύξετε γόνιμη καί ωφέλιμη, 
γιά τούς άδυνάτους δράσε

'Όσοι πιστοί, ποσέλθετε!

ΑΝΤΩΝ. Γ. ΤΖΙΖΗΣ 
«Λ1ΒΙΣΙΑΝΟΣ»

μέ πόνο άλλά καί υπερηφάνεια 
τούς δραματικούς αγώνες τών α
δελφών μας Κυπρίων. Καί θέλου
με νά διακηρύξουμε άκόμα μιά 
φορά, ότι εϊμεθα παράπλευροί 
τους μ’ όλη τή δύναμη τής ψυ
χής μας. ’Άς ξέρουν .μόνον ο'ι πε
ρίεργοι «σύμμαχοί» μας, ότι οί 
λαοί έχουν ξυπνήσει πλέον, καί 
κρατούν σημείωση, διά τά καμώ
ματά τους αύτά, καί δέν θαναι 
δυνατόν νά ξαναπαρασυρθουν πο
τέ στο ।μέλλον άπό τά παραπλανη 
τικά φραστικά πυροτεχνήματα 
τους.

ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚ! ©ΗΒΩΝ

Ανάμεσα σέ όλα- τά ζητήμα
τα καί τίς ανάγκες, που έχουν οί 
Πατριώτες μας τοΰ Πλατανακίου 
θηβών, τό πρώτο χωρίς όομφίβό
λια εΐναι ν! άναγνωρισθη τό χω
ριό τους ώς Κοινότης. Μέ τό νά 
μήν αποτελούν Κοινότητα άνεγνω 
ρισμένη, δεκάδες χιλιάδες δραχ
μές τους, πηγαίνουν τώρα κάθε 
χρόνο στό Ταμεία άλλης 'Κοινό
τητας, ένώ μέ τά χρήματα αύτά 
θά μπορούσαν οί Πατριώτες μας, 
νά ικανοποιήσουν ένα σωρό ανάγ
κες πού έχουν.

Ή περιοχή τους είναι πλούσια 
καί παραγωγική, καί όταν γίνουν

Εκφράζει,
τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην 

ολοκλήρου τοΰ Συνοικισμού μας 
εις τήν ομάδα τών επίλεκτων τού
των τέκνων τής γεννετείρας μας 
Λιβισίου καί Μάκρης, Μ. Ασίας 
καί ιδίως εις τούς τόσον εύφήμως 
δρώντας έν Άθήναις συιμπολίτας 
μας.

Ιον. Διαπρεπή δικηγόρον Τζι- 
ζήν Αντώνιον, δστις έξ ιδίων προ- 
σέφερε δραχμάς χιλίας πεντακο- 
αίας (1.500)

2ον. Τόν έγκριτον συμπολίτην 
Γρςχοριάδη'ζ Περ;κλήν, δρσχ? 

; μάς χιλίας πεντακόότάς (Ί .500) .
3ον. Τόν έ'κλεκτόν πατριώτην 

μας Βύρωνα Τσακίρην συμβ) 
■ φαν, δστις προσέφερε δραχμάς 
πεντσκοσίας (500), καί εύχε
ται εις αυτούς μακροζωίαν καί 
ευτυχίαν προς συνέχισιν τής θε
άρεστου δράσεώς tow πρός δ ίσι
ων ισιν τών αρχών δι’ ών έπέζη- 
σαν οί πρόγονοί μας έπί αιώνας 
ολοκλήρους εις τήν μούρην δου
λείαν μέ τήν πεποίθησιν ότι τό ευ 
γενές παράδειγμα των θέλει εύρει 
μιμητάς μεταξύ τών απειραρί
θμων τέκνων τής πατρίδος μας, 
πρός πλήρωσιν τών τόσων αναγ
κών του διδακτηρίου μας καί δή 
τόν εμπλουτισμόν του εις εποπτι
κά μέσα διδασκαλίας τών όποιων 
στερείται παντελώς.

Ή παρούσα, άναγνωσθεΐσα υ
πό πάντων υπογράφεται ώς επε- 
ται, μέ τήν θερμήν παράκλησιν 
δπως δημοσιευθή εις τήν έγκρι
τον έφημερι δούλα τοΰ ένδοξου 
Συλλόγου μας «Ό Γλαύκος». «Ή 
Φωνή του λιβισίου καί τής Μάκ
ρης» καί είς τό έν Άθήναις έκδι- 
δόμενον Διδασκαλικόν Βήμα, δρ- 
γανον τής Διδασκαλικής Όμο- 
σπονδίας τής Ελλάδος.

Ό Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΑΙ ΑΣ

Τά Μέλη 
ΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ό Γραμματεύς
ΓΑΡ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ 

Κοινοποιείται:
Είς τήν Δ)σιν Εφημερίδας «Φΰ3- 
νή τοΰ Λιβιο'ίου καί τής Μάκρης». 
Εις τήν Δ)σιν Διδασκαλικού Βή
ματος, Ξενοφώντος 15α Αθήνας.

Κοινότης, θά έχουν αρκετούς πό
ρους καί γιά τό Σχολείο τους, 
καί γιά τήν Εκκλησία τους καί 
γιά τις τόσες άλλες ανάγκες τους.

Ό Σύλλογός μας, σταθμίζον
τας τήν σημασία τοΰ θέματος, 
παίρνει στά χέρια του αυτό τό 
ζήτημα. Ξέρουμε βεβαίως, ότι Θά 
συναντήσουμε σοβαρότατες αντι
δράσεις, διότι θά προσκρούσουμε 
στά συμφέρντα άλλων, πού εΐναι 
ισχυροί καί ωργανωμένοι. Άλλά, 
τίποτε δέν γίνεται χωρίς κόπους. 
Τό ζήτημα τών Πατριωτών μας, 
εΐναι καί δίκαιο καί ζωτικό, καί 
όσοι κόποι καί άν χρεισσθοΰν θά 
τους καταβάλουμε ευχαρίστως 
γιά τήν επιτυχία του.



a Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΐίΕΙΟΥ KAi ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΧ

f^scswwa^wia^ErtwwM ΚΑΛΜΑ KAI MSA ΖΩΗ
Μμχ έιχιδροιμή είναι πάντα μιά εκ

δρομή. Ή άλλ,αγή πού ζεΐ ό έκ δρο
μέας είναι τό πολύτιμώ της χάρισμα. 
"Αν όμως ή έκδρομή εχ&ι μέσα της 
ενα σκοπό ανώτερο, κάτι. σάν ποοσκύ 
νήμα, κάτι σάν τή σίμίξη· ύστερα άπό 
-τολύζαιρο χωρισμό άνάμεο'α σέ πρό
σωπα Αγαπημένα, τότε ό χαραχτηρας 
τής έκδραμής αύτής και τά συναισθή
ματα τών εκδρομέων παίρνουν τό 
δρόμο γιά ψηλά. Σάν μυρωδάτος κα
πνός άπό τίμια μασχόξυλα πού ξεχύ
νεται ενα. γύρω καί κάνοντας τούς δρό
μους, τίς πέτρες και τούς τοίχους Α
κόμα κι’ όλα γύρω νά Αναγαλλιάζουν 
καί νά ευφραίνω νται καί δ καπνός τρα 
βά ψηλά μέσα σέ μιά ξέχωρη γαλήνη 
ήλιόλουστης φύσης, έχοντας τά μέ
σα του είναι του ωραία, άπλα, ήρεμα 
γιατί έχανε μιά καλωσύνη. Εύουνε 
τά γύρω, άδολα, μυσίτηριακά, μόνο 
καί ηόνο άπό αγάπη.

-—Σήκ-ουστι καλέ. Σήικουστι λώ!
——' Ττέ. Γιατί πλιόν;
— Σήκουστι πλιον νά φύονμουν. 

Πάουμουν γιά τού Πλατανάκιν'
—■ Πρέ γιά όνομαν του Θιοϋ; 

Π ότι;
’Έτσι άλλος σηκώθηκε έγκαίρως 

κι’ άλλος μέ καιθυστέρησι μά τό λε
ωφορείο ξεκίνησε. Ή συντροφιά τού 
αυτοκινήτου έχει ισοπεδωθεί κάτω ά
πό τόν Ιδιο σκοπό, κάτω άπό τίς ίδιες 
αγωνίες καί σκέψεις. Ποιους θά δού
με; Τάχα μου θά δώ τό Γιάννη; Τά
χα τό Στεφάνή; ’Έ καί ναβλεπα δά 
τόν Βαγγέλη. "Υστερα. Πώς νάναι 
άραγε; Είκοσι οχτώ, τί τριάντα πέν
τε, οχι τριάντα Ετη, χρόνια. Μά
λιστα τριάντα οχτώ χρόνια. Τά φρύ
δια μαζεύονται καί ή σκέψη πώς τά 
τόσα χρόνια δέν πέρασαν μόνο πάνω 
από τόν κάθε φίλο, συμμαθητή ή συν
τοπίτη μά καί άπό τήν πλάτη μας, 
θύμιζαν τό μεγάλο ταξείδι πούχουμε 
κάνει καί τό όσο πάει λιγότερο πού 
έχουμε νά κάνουμε.

—ί’Εδάι περνάμε τήν 'Αγία Σωτή- 
ρα τής Μάντρας, άκούγεται μιά φωνή. 
Εύτυχώς Αλλάξαμε μοτίβο. 'Ομιλίες 
συγκεχυμένες καί οί μαύρ'ες σκέψεις 
πετάνε σάν τό ζευγάρι, τά κοιράχια 
πού δι ώ ξ ε τ’ Αμάξι μας στό πέρασμά 
του Από τό διπλανό χωράφι. ΟΙ χιλιο^ 
μετρικοί -δείχτες αλλάζουν και μαζί 
τους τό δεξί νούμερο τού Αριθμού πού 
δείχνει, πόσο μακρυά -είμαστε άπό τήν 
’Αθήνα. Αλλάζει κόμπασες Φορές, 
καί πότε - πότε Αλλάζει μαζί του και 
τό αριστερό.

"Υστερα ή Λεύκα, τό Πουρνάρι, 
μ-ετά τό Καραούλι μέ τό συμπαθητι
κό Περίπτερό του δίπλα στήν αντλία 
τής βενζίνης.

—Έδώ, λέ®ι κάποιος, μπορεί νά 
φάει κανείς καλά μά οι τιμές έχουν 
τήν γεύσιν άλατος.

—. Τότε άς φάει χωρίς αλάτι, κλεί 
νει τό Ισοζύγιο ό «Λιβίσιανός» (γε
ρός πόντος).

—. Π ρέ κατακαθισμένη; ίσύ έν ϊσ&ι 
τής παυτής τού πιδιού τού πιδίν; Ναι 
αυτός είναι. Καί σάν τήν Καρδερίνα 
πού τραβάει άπό τό κουτάκι μέ τό 
πλήθος τών περιπτώσεων, τήν κατώλ-

WWI ΓΟ
«ΓΑγαπώ τήν Μάκρη» διαλαλεί 

μέ τρυφερότητα ή Δίς Χ,Λ Κων
σταντίνου -σέ ενα αξιαγάπητο δη- 
Βοσίευαά της μ.έ τίτλον «’Εμείς, 
οι Νέοι».
Βυθομετρήτατε Μακρηνο - λίβισια- 
νοί παληοι και νέοι τήν έκκρηξη 
τής ψυχής τής κοπέλας αυτής και 
βγάλετε συμπεράσματα.

Τό ν’ -άγαπήτης κάτι.. πού δέν 
τό εζησες, 'δέν· το γνώρισες παοά 
μόνον άπό φιλολογικούς μονόλογους 
του πατέρα σου, είναι ιερό. Νά εξα- 
γιά'ζης, όμως, τήν ιερότητα αυτήν, 
ερμηνεύοντας έτσι στοχαστικά τήν 
πηγή τής αγάπης σου, νά μετουσιώ- 
νης σέ συνέχεια τούς μονόλογους 
αυτούς, σέ λαμπρά αστέρια, νά 
κλαίς καί συνακόλουθα νά συνθέτης 
νο^ταλγικά νά -φω-νάζης^ νά βάζης 
πλώρη γιά καινούργιες «πορείες, 
γιά ξαναζωντάνεμα πεσμένων σέ 
νεκροφάνειαν αναμνήσεων, είναι γιά 
μας τούς παληους, ένας απροσδό
κητος αιφνιδιασμός, άν όχι μιά 
συγκεκαλυμμένη μορφή.

Υπήρξαν 'βέβαια κι’ άπό μάς 
οί δημιουργικοί. Τά δωρήματα τής 
πνευματικής παρακαταθήκης τού 
αλησμόνητου δασκάλου Μουσαίου·, 
άπό. θαλερόν βλαστόν τού δένδρου 
τον, οί εμπεριστατωμένες εργασίες, 
τού φίλου -Πασχαλίδη, ή ανασκό
πηση τής διαγωγής -τών Μακρο- 
-Λιβισιανών ’Εθνομαρτύρων, άπό 

τόν φίλον συνάδεφον Πολίτην, οί 
μεστωμένες γλυκύτατες περιγραφές 
τής κ. Ζαμπάκη, οί νοσταλγικές 
Περιοδείες του φίλου συναδέλφου 
Αυγερινού, τό δροσάτο χαμόγελο 
πού κάθε τόσο σκορπίζει, ή φτερω
τή πέννα τού Π λ. Μουσαίου, γιά 
τήν Μακρψο - λιόισιανήι έκφραση 
και νοημοσύνη, είναι μιά σειρά πού

TO MBT1MII ΠΟΥ EISiME

Τά παιδιά παραιετα γμένα μέ τή σημαία κατά τήν τελετή τοΰ Συλλό
γου μας στό Πλατανάκι.

ληλη γιά τόν καθένα «τύχη» του στά 
πανηγύρια, έτσι κι’ ό «Αιβισιανός».

—- Ταυννάς καλέ ε-ϊνον όπούχενν 
τήν μάμμην τήν μαμμού (μαμμή) κι’ 
ήξερι-ν ά θά κάμεις χόρην γιά πιδίν. 
’ΗκέΙττανην λέ τού δειξιν τού β.....
κι χάν ήταν αχαμνόν κι..... 'Η συ
νέχεια πνίγεται χάρνν τών προσχη
μάτων γιά τους άπομ&μακρυσμέ'νο-υς. 
Μετά:

— «Άμ ή θειά σου καλέ», σέ άλ
λην έπιβάτιδα: «Ή θειά αου ξέρεις 
τί νιν πόλεϊν»; Παίρνοντας τό δε- 
σπστικσν ύφος τής μακαρίτι,σσας τής 
θειάς τής -συνεπιβάτ-ιδός μας: «"Οταν 
υμείς τρώγετε ή έμή κοιλία χαρδαί- 
νει». Μόνο πού ό «Λιβισιανος» δέν ε
ξήγησε τί ήθελ-ε νά πει ή αείμνηστος 
θειά αέ τό «χορδαίνει». Τάχα δτι ή 
κοιλιά της έκανε ώσπ&ρ χορδή, συνε
πώς έ γουργούριζε ή άπεβαρβάριζε τό 
τρίτον ενικόν τού «χορταίνω». Τά 
γέλια μέ τόν άνεξάντλητον «Λιβισια- 
νόν» πράδιναν τή. χαρά πού ξεχεί
λιζε στις καρδιές δλων μας.

Τά χιλιόμετρα σκεπάζονται Από τίς 
ρόδες καί μετά τήν Οίνόη τό σημερι
νό Μάξι τών Βιλλίων καί τήν Βιλλια- 
ρή ανεβαίνουμε γιά τήν Κάζα. 
Σταθμός και άνάπαυσις. ’Ανάπαυσές; 
θά έλεγε κανείς δτι ένέσκηψε λμμός 
γιά δσους χαΐέβηκα/\4 άπό τό Αμάξι. 
'Υπό τήν Αθώα μορφή τών μερίδων, 
μία σούβλα ολόκληρη, κοκορέτσι, έ- 
ξημανίσθη καί πάνω της σέ λίγο 
έμειναν μερικά έκατοστά, ϊσως τής 
ντροπής. Σέ λίγο καί άπό μιά ψημ- 
μέΛ-η πιά γίδα έμεινε ό σκελετός πά- 
νω στή σούβλα. ’Έχασκαν τά γυμνά 
πσ.ιδια της κι’ άν οι ψιχοαιμότεροι 
δέν επενέβαιναν νά διώξουν τά όρνεα 
ασφαλώς θά περνούσαμε δεύτερο χέ
ρι σέ οτι άπόμεινε. Οί πιό (μεθοθικοί 
δοκίμασαν καί τό ωραίο χρασάκι. 
"Ολοι δμως ήπιαν τό δροσερό τρεχού
μενο νεράκι τής Κάζας. ’Άς σκουπί
σουμε λοιπόν τά χείλη μας καί τό 
λεωφορείο θά ξεκινήσει. ΟΙ κορδέλ- 
λες τού Ανηφορικού δρόμου περιμέ
νουν το διάβα μας καί. τό μουγκρητό 

δείχνε?, οτι διηνεκώς μαστιγώνε
ται ή σκέψη κάθε λίακ-ρηνου, ώστε 
νά- μήν μουδιάσουν οί ψυχές, ·νά μήν 

πέσουν σέ λήθαργο δυνάμεις πού 
μπορούν καί τά περασμένα νά γαλβα 
νίζουν καί σέ σύχρονη κονίστρα πά
λης νά είσπηδησουν, μέ έπαθλον 
τήν μνήμη τής. παληάς πατρίδας.

'Όμως ολα αύτά ^άγονται σέ 
περασμένα, ευλαβικά καί σέ στάση 
προσοχής άποκαλυπταμεθα, μπρο
στά στίς σεβάσμιες σκιές τών Ε
θνικών μας μαρτύρων, τών ευεργε
τών μας μεγάλων καί μικρών, τών 
σκαπανέων τού πνεύματος καί τής 
Επιστήμης καί γενικώτερα εκεί
νων, πού μέ τήν -φλόγα στή. διάνΟΊα 
και τόν ιδρώτα τού κορμιού, έφι- 
λοτέχνησαν καί έστεφάνωσαν, ενα 
πολ.ιτισμό μέ τόση άκτινσβολία, μο
ναδικόν αληθινά (ανάλογα μέ τόν 
πληθυσμόν μας) στά ιερά χώματα 
της ’Ανατολής

Σφίγγομε παράλληλα εύγνώμο-να 
καί θερμά τό χέρι εκείνων, που εί
τε κατά τύχην, γιατί τά έζησαν, 
•■είτε άπό παρόρμησην εσωτερικήν 
έπάξιαν, μεγίστης τιμής καί επαί
νου τά έσμίλευσαν έτσι φωτισμέ
να, καί τό άξιοποίησαν μέ σφραγί
δα κύρους ιστορικού.

'Όλα αύτά γι’ αυτούς καί γιά 
μάς τώρα είναι πυρώδη κίνητρα 
πού πλαταίνουν τό νόημα τού κα
θήκοντος μας. Γιατί, άς μή μάς 
ξεφεύγει,. τούτο.

Τά τραγούδια, τ’ ανέκδοτα, οί 
περιγραφές κ-.τ.λ. θά σταματήσουν 
κάποτε θά στενέψουν τά πλαίσια. 
Θά άνακύψη τότε στεγνή ή τραγι
κή δψι τής κόπωσης. Όχι εκείνη, 
τής ρωμαλέας μορφής της, πού έκ- 
τρέφει καινούργιες, εφορμήσεις συγ- 
κερασμένες μέ άζαμπη θέληση καί 

τής μηχανής, μας .πείθει γιά τό Α
νώφελο τής προσπάθειας γιά συζή
τηση. Μά έδώ πού τά λέμε, εκτός άπό 
τούς θεργιακλήδες πού μόνο καφέ ή
πιαν, ποιος Από τούς άλλους είχε στό
μα νά ιμιλήσεΊ από τό φαί;

Ό Ανήφορος τελειώνει καί αρχί
ζουν οΐ κατηφοριές, γιά το Κριεκούκι 
τάς Έρυθράς, δπως λέγουν τό Κριε- 
κού::-ι οι χάρτες καί οί Γεωγραφίες. 
Έδώ δλων τά μάτια ψάχνουν στις 
κεραμιδοσκεπές γιά νά δουν τά όρθια 
κεραμίδια που βά,ζονν όσοι έχουν κο
ρίτσι- γιά παντρειά. Νάναι άραγε ή 
πρόκληση τών όρθιων κεραμιδιών πού 
κάνει μερικούς νά λεν τό Κριεκουκι 
Κερατοχώρι; Ποιος νά ξέρει. Τώρα 
φυώνομμιε στή Θήβα καί ή σκέψη πά
λι τρέχει στόν προορισμό. Πόσο α
πέχει τό Π λαχανάκι Είπαμε; Χμ, άπό 
τόν κάμπο τών Θηβών δεκαεπτά χι
λιόμετρα, μά έμεϊς θά πάμε άπό τό 
Ζύρτζι τό χωριό ποδναι στά δυτικά 
πόδια τού Μοναστηριού Σαγματά. Θά 
κάνουμε βέβαια 11 χιλιόμετρα περισ
σότερα μά θά πάμε πιό γρήγορα για
τί ό δρόμος είναι καλύτερος. Δεν 
είναι αύτό τό Πλατανάχι. Αύτό εί
ναι τό Ζύρτξι Αρχίζει ό χωματόδρο
μος. Ό σωφέρ στραβομουτσουνιάζει. 
Βέβαια τό πού λυπάται τό αύτοκίνη- 
το, δείχνει ευσυνειδησία. Μά είναι 
καί υπερβολικός. Σέ μιά στροφή κά
ποιος δείχνει άπό μακρυά τό Π λα
χανάκι. Μερικοί κυχχούν βουβοί, άλ
λοι ροοχούν ο, τι πρέπει νά ρωτήσουν. 
Ό οδηγός αφήνει τό χέρι νά rtrr-i 
βαρύ πάνω στό τιμόνι όλο Απελπι
σία. Ναί, έκεϊ θά πάμ«ε. Μή τρομά
ζεις. Δέν εϊναι τόσο μακρυά δσο νο
μίζεις. 'Ωστόσο κατέχεται κι’ άύτός 
από τήν περίεργη εντύπωση πού κυ
ριεύει όσους γιά πρώτη φορά περπα
τούν ενα δρόμο. Μ$νο στην έπιοΤροφή 
βρίσκουν πό)ς δέν ήταν δά καί τόσο 
ύπερό ολικά μακρυά τό δέντρο τ-οΰΐΐο 
άπό κείνο τό γεφυράκι.

Άπό τήν άκρη τού Μορικιοϋ, τού 
τυχερού χωριού πού βρίσκεται δίπλα 
στήν 'Υλική, κάνουμε δεξιά καί τώ
ρα πιά περάσαμε τήν μεθόριο. Ό δρό
μος άπό δώ καί μπρος εϊναι Π λαχα
νάκι. Τίποτα δέν μεσοιλαβεί γιά νά 
χό ξεμακρύνει. Ούτε δρόμος μακρύς 
ούτε χωριό ενδιάμεσο. Ό άνηφοράκος 
τελειώνει καί τό λεωφορεία σταματά. 
Μένουν κάτι λεπτομέρ&ιες νά συζη
τηθούν γιά τήν καταλληλάτεοη πρός 
τόν σκοπό εμφάνισή μας. Μερικοί βρί
σκουν τήν ευκαιρία καί ξεφορτώνουν 
τό περι-σευοήμενο νερό πούπιαν στήν 
Κάζα. Σέ λίγο στρίβουμε μέσα στά 
σπίτια γιά τό κέντρο τού χωριού καί 
οι βιαση,χώτεροι πηδούν άπό τό Γευ
μάτισαν πιά λεωφορείο. Είναι στιγ
μές στήν ζωήν μας πού περνούν περί
εργα, δηλαδή πού ή αντίδρασή μας, 
σέ μιά κάποια κατάσταση πού μάς έ- 
πιβάλλεται κατά ένα οίονδήποτ® τρό
πο, μοιάζει σάν ενα ιιάζ&μα άπό βου
βά κύματα πού έρχονται, έρχονται·, 
έρχονται καί ξεσπούν στ’ άκςοθαλάσ- 
σι, γεμίξοντάις το μέ Αφρούς κάτα
σπρους, έτσι πού ολα τά γύρω φωτί
ζονται μέ τήν ανταύγεια άπό τά φω-

Συνέχεια είς τήν 3η σελίδα 

αφατη χαρά, γιά δράση *ζαί  συνέ
χεια, Αλλά ·έζ·είνη τής ρευματικής 
οκνηρίας καί νάρκης, ή Άπότοζος 
άπό έλλειψη άντιζειμενου σχολής. 
’Ήδη ο στοχαστικός παρατηρητής, 
πού «γιγνώχτζει ή ά,ιαγινώσζει». 
άνετα μπορεί νά το διαπίστωση αύ
τό, διαβάζοντας, τίς έφημεριδούλες 
μας. 'Όλο καί στενέβοφε.

Ή υγρή επιφάνεια, πού κυματί
ζεται τώρα, άπό τά ιερά φυσήματα 
τών άναμ,νήσεων. καί προκα?νει τά 
:ίγη συγκινήσεων, Θά ήρ&μήσηι σύν
τομα ακύμαντη, άν ένας - δυό άπο 
μάς. άν«μοχλεύοντας τό βάθος της. 
δέν άνέλαμπαν σάν δημόσιοι έρμη· 
νευταί τού γενικού μας πόθου να 
μήν καταλήξ.ουμε εκεί.

Φορείς αυτοί τών υποσυνείδητων 
στοχασμών μας, έγιναν οί λαμπα- 
δηφόροι τής ακολουθητέας γραμ
μής. τής πορείας μ,ας, γιά νέες ε
ξορμήσεις καί δημιουργίες. Αυτούς 
έπισημαίν ουμε J

Συνέχεια στήν 2α Σελίδα

ΑΙΒΙΣΙΑΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Μιαν ημέραν -μοναχός μου, 
συλλουΐζουνταν ή νους μου’ 
δέντρουν έθελα νά κλέψου, 
κί νά τοΰ 'μιταψυτέψου. 
Πάου Κυριακήν τού κλέβγου, 
τήν Διφτέραν του ψυτεύγου, 
κί τήν Τρίτην του Σκαλίννου 
τήιν Τίτράδην τού ττοντίννου, 
κί τήν Πέφτην ικάμνει φύλλα 
τήν Γίαρασκιβγήν τά μήλα. 
Κί τού Σσββουτουν τά κόβγου, 
τίς κουττέλλις τά χαρίννου, 
κί τά βάλλουν είς τούν κόρφουν, 
κ'ΐ μυρίννουν χοίυ τούν μόοκουν.

(’Αϊτό τό ανέκδοτο χειρόγραφο 
του Μ. ΜΟΥΣΑΙΟΥ)

ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ
ΑΟΥΪΖΟΕ ΗΑ?ΟΥ

Ό Λουΐζος Ήλία Ήλιου έγεν· 
νήθη έν Λιβισίφ τής Λυκίας (Μ. 
(Ασίας) τω 1861. ’Ορφανός πατρός 
άνετράφη παιδιόθεν ύπό τής χήρας ■ 
μητρός του Δέσποινας καί τού ά-- 
δελφου της «Πάϊϊπου>, Πρωτοσυγ- 
γέλου ’Επιτρόπου Πισσιδίας.

Τά τρία όρψανά Λουΐζος 7 έτών, 
‘Αντώνιος 5 καί Μιχάλης 3, τύποι 
άνάχλυψοι τής ’Ιωνικής φυλής τής 
Μικράς ’Ασίας, ποτισθέντες τά νά
ματα τής Χριστιανικής Θρησκείας 
ύπό του Πάππου καί τά Ελληνικά 
γράμματα ύπό του άειμνήστου Μι
χαήλ Μουσαίου, έξετράφησαν καί 
άνεπτύχθησαν ώς άλλοι Ήρακλεΐς, 
άνθίσαντες περικάλλως είς λαμ
προύς χαρακτήρας καί διανοίας.

Ό άείμνηστος Λουΐζος Ήλιου, 
φιλόλογος κατεΐχεν ζηλευτήν θέσιν 
έίς τήν Πλειάδα τών έν Κων|πόλει 
όμογενών διατελέσας Διευθυντής 
τοΰ “Ελληνικού τμήματος τής Ρο- 
βερτείου Σχολής επί 37 συναπτά έτη

Παρέλαβε τό τμήμα αύτό μόνον 
μέ 24 Έλληνόπαιδας τόσον δέ τό 
έπρόσεξε ώστε άνεγνωρίσθη ισότι
μον μέ τά Δημόσια Γυμνάσια τής 
Ελληνικής Επικράτειας. ’Αποτέλε
σμα ύπήρξε ή άθρόα προσέλευσις 
Ελλήνων μαθητών άπό δλας τάς 
τότε άνθούσας ”Ελληνικός παροι
κίας Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Ρουμα
νίας Αίγυπτου καί τής Έλευθέρας 
Ελλάδος καί ό αριθμός τών Ελ
λήνων μαθητών έφθασε είς (500) 
πεντακοσίους, και έπετράπη ή εισ
αγωγή τών τροφίμων τής Σχολής 
είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών.

Έξ άλλου πσλυσχιδεστάτη ύπήρ- 
ξεν ή πατριωτική5 διπλωματική καί 
θρησκευτική δράσις του Λουΐζου 
Ήλιου. Τόμους ολοκλήρους θά κατ- 
ελάμβανον αί μορφωτικοί διαλέξεις 
ξεις του εις τά δύο ’Αμερικανικά 
Κολλέγια Κωνσταντινουπόλεως καί 
είς τόν Έλλην. Φιλολογικόν Σύλ
λογον τοΰ Πέραν, δπου συνέρρεον 
“Έλληνες νά άκούσουν τήν σθενα
ρήν άνάπτυξίν του επί τών διαφό
ρων φλεγόντων ζητημάτων.

Ανάλογος ύπήοξεν ή φιλανθρω
πική δοάσις του ώς ίδρυιου τής Φι- 
λοπτώχου Άδελφότηφος Κυριών Μ. 
Ρεύματος. Ή πατριωτική του σύμ·» 
πραξις είς τά Πατριαρχεία, τήν Ελ
ληνικήν Πρεσβείαν, τα Κοινοτικά 
Συμβούλια ύπήρξε παράδειγμα άν- 
δρός άκμαίου εθνικού φρονήματος, 
άοκνου έργασίας, λιτότητας καί 
άκαμάτου ζήλου. Ύπήρξε φάρος 
τηλαυγής, φωτίσας ολόκληρον γε 
νεάν είς τήν εύθειαν δδόν τής έν
τιμου έργασίας.

’Επίσης συνέγραψε τό θρησκευ
τικόν σύγγραμμα «Ή Φιλοσοφική 
κατά Χριστόν Ηθική».

Δ Μ.—Χ.Π.

Ή Μαρία Λουΐζου Ήλιου τό γένος ί 
Γεωργαλίδυυ μιά άπό τίς πιό μορ- ί 
ψωμένες παλαιές πατριώτισσες. j

Ο ΞΕΡΙΖΩΜίΗΟΣ
MmFAZIATIKOZ ΒΑΛΗΝΙ2ΜΟΧ

καί οί εφημερίδες του
Πολύ γρήγορα ξεπΐ-ράιαν® οί 

Πρίιτρογες τόν ά^·ρ·!ίμ.ό τής συμ
φοράς. Όί πρώτες ζαϊ πρωτόγονες 
αγωνίες γιά κάποια στέγη, fco 
τσίγχο, ά~ό τσουδάλ'., γιά τήν πρώ
τη χόρταση τής ,μιάς μέρας, τής 
μ.ιας οικογένειας γίνανε πολύ γρή
γορα ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ. Πριν κλεί- 
οει ό μαΰρος. χρόνος, ώς έχει raou 
μπορούσανε καί λίγο 'ΠΑΡΑΠΑ
ΝΩ, τρέχανε γιά ύπαρξη- καί συ
νύπαρξη, τωρινή και ρυελλοντική. 
Καί γιά όμ,όρφε'Λα τής ζωής. Μέ 
τήν πρώτη ανασα, υ.ές στις σκόνες, 
στις μύγες, στρωθήκανε κι ή άσ
πρη ρ,αξιλάρα, μ,αζΐ ρ.έ τις πρώτες 
πλ'ιήες, τούς καογάίες και τά σοιι- 
φέροντα, μπήκανε κάτω καί ·τ·ά σχέ- 
?ια τοΰ Σχολείου, τής Εκκλησίας, 
οί κοινές Υποχρεώσεις όπως τίς ξέ
ρανε.

'Η τέχνη τής καλής και ειρηνι
κής ζωής Οά καταταχτή κάποτε- 
μαζί μέ τις άλλες τέχνες. Κι ό 
Μικρασιατικός 'Ελληνισμόί έχε·! 
ίγή τεχνίτης στην ασκητή της, 

~0ΓΛίΒΙΣΙΑΝ0Ι
ΣΤΟ ΠΑΑΤΑΗΑΚΙ

Νομίζω πώς όλοι οί άνθρωποι 
δέν έχουμε τίς ίδιες ευαισθησίες, 
δέν αισθανόμαστε μέ τόν ’ίδιο τρό 
πο. Συχνά τή χαρά τή βρίσκου
με εκεί δπου οί άλλοι προσπέρα- 
σαν. καί πάλι θλιβόμαστε γιά 
πράγματα πού οί άλλοι δέν πρό
σεξαν. Μ’ ένα τέτοιο συλλογισμό 
θά μπορούσε κανείς νά δικαιο

λογήσει τήν άπροθύμία πού δείχ
νουν οί φίλοι καί γνωστοί μας νά 
πάρουν μέρος στίς εκδρομές πού

Μέλη μιας οικογένειας πατριωτών μπροστά στό σπίτι τους 
στό Πλατανάκι

κάθε τόσο δ (οργανώνει ό Σύλ
λογος.

"Ενας άπό τούς βασικούς σκο
πούς τών Προσψυγί'κών Συλλό
γων εΐναι καί ή γνωριμία, ή αλ
ληλοβοήθεια, ή συμβολή καί ή ε- 
νωση δλων αύτών τών ανθρώπων 
πού γεννήθηκαν στήν ’ίδια γη, πού 
έχουν τίς ίδιες άναμνήσεις καί 
παραδόσεις, πού έζησαν τό ξε- 
,ρίζωμα καί τόν άφανισμό.

Εμείς πού είχαμε τήν τύχη νά 
βρεθούμε στην Πρωτεύουσα, μπο
ρέσαμε εύκολα νά άναπτύξουμε 
τίς ικανότητες μας, καί νά ευρύ
νουμε τόν κύκλο τής δράσης μας. 
Σήμερα έχουμε ιερή καί ηθική υ
ποχρέωση νά σκεφτοΰμε καί τούς 
άλλους συμπατριώτες μας που 
ζουν μακριά άπό κάθε πνευματι
κή καί επαγγελματική κίνηση. 
Αυτοί πού ή μοίρα τούς έρριξε 
πάνω στά βουνά, κΓ άγωνίστηκαν 
γιά νά ζήσουν, καί μόχθησαν γιά 
νά προκόψουν, σήμερα έχουν τήν 
ανάγκη μας, θέλουν τή βοήθεια 
μας καί δέν μπορούμε νά μείνου
με ψυχροί καί αδιάφοροι.

Ευχαριστώ τό Σύλλογο «Γλαύ
κο» καί ιδιαίτερα τή Γραμματέα 
του ’Αντιγόνη Γιωργαλίδου, πού 
τόσο αθόρυβα καί σεμνά, μάς μά
ζεψε ενα Κυριακάτικο πρωϊνό, χω 
ρίς τυμπανοκρουσίες καί προετοι
μασίες, μέ πρόγραμμα καί κατεό- 
θυνσι στό Πλατανάκι Θηβών.

Μέ οδηγό τόν κύριο Γρηγοριά- 
δη, φθάσαμε στό χωριό, χωρίς καμ 
μιά περιπλάνηση καί αργοπορία.

Τό λεωφορείο μας στάθηκε σ’ 
ένα: σταυροδρόμι. Τό καφενείο γε
μάτο άπό άντρες, πιό πέρα κΓ έ
να γύρςο σκόρπιες οί γυναίκες, 
παρέες, παρέες, στέκουνταν μποο 
οτά στά κατώφλια τών σπιτιών. 
Γνώριμες Φυσιογνωμίες, μαύρα 
καί ζωηρά μάτια, ηλιοκαμένα καί 
ρυτιδωμένα πρόσωπα. Εμείς οί 
γυναίκες πήγαμε κοντά τους καί

.μέσα σέ διάφορες έττοχές ·άντίξο«ς.„
Ή άγάζη· τής κα/νής καί καλ

λίτερης ζωής φαίνεται καί σά θαύ
μα,. έτσι άμα διατηρείται σέ περι
στάσεις απάνθρωπες. Μερικοί θρύ
λοι τού λαού αύτήν φαίνεται συμ- 
•βολιζουνε, κάτι φλόγες πού καίνε 
ακοίμητα δίχως συντήρηση, κορμιά 
πού δέν τά πιάνει φωτιά ή νερό, 
ακατάλυτα.

Καί πριν περάσει καλά-καλά 
μιά γενεά, μετά τό 22 πάλι ό Πό
λεμος, πάλι κερδίζομε ίπικ·ρά πρω
τεία σέ άφανισμους κι άδερφοσκο- 
τωξΛους, σέ σκλαβιές καί πείνες. 
Είπαμε πώς είμαστε τεχνίτες τής 
καλής ζωής μά είμαστε κΓ’ απρό
βλεπτοι. Πόσοι κά';ομε καί σήμερα 
λογαριασμό νά ίδοφε καθαρά πώς. 
κανένας πόλεμος δέν έχει οφελος 
γιά κανέναν, ούτε γιά τό νικητή;

Στή σημερινή άμφίιβολή μας ει
ρήνη παρουσιάζουνται σάν αιτήμα
τα καί ^σημάδια αισιόδοξα πολλά 
καί διάφορα προσφυγικά περιοδικά 
κ/ εφημερίδες όπως ή «Φωνή τοΰ 
Λ&βισιού καί τής. Μάκρης».

Δέν είναι περίσταση έδώ νά -> 
ρε^Ληθή άν τά ΠΌΛΛΑ έντυνα 
θά εξασφαλίσομε καί ΠΟΙΟΤΗ
ΤΑ. Έγώ τό τ.ιστεόω. Κι ή άρχή 
που γίνηκε εΐναι ζωντανό πείραμα. 
Λέει πολλά ως αισιόδοξο πρόγραμ
μα καί αξιόλογο ύλι·κό. Λοιπόν 
•στέλνω γιά τή «ΦΩΝΗ» καί μιά 
συγκεκριμένη έμπρακτη συμβολή - 
άν υπάρχει χώρος διαθέσιμος. ΤΊ 
εφημε.ρ·ίΒα αυτή, Οά μπορεί νά γίνει 
κρίκος στερεός, ουσιαστικός ανά
μεσα στο πλατύ κοινό καί το γρα
πτό λόγο, τή ρίζα τής Ιστορίας τών 
ανθρώπων καί τής κάθε προκοπής.
ΕΛΛΗ. ΙΙΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΎ 

σέ λίγο γέμισε ό αέρας άπό μά
κρυνες θύμησες. Άπό σπίτι σέ. 
σπίτι, καμαρώναμε τήν πάστρα, 
τους καί τά νοικοκυριά τους. Τό 
στημμένσ «τσιέζι» της νιόπαντρης 
κόρης, τά ώραΐα κιλίμια καί χρά
μια που μόνες τους φαίνουν. Χα- 
ρήκαμε τό φιλόξενο δέξιμο, τό 
δίσκο μέ τό ωραίο γλυκό καί τό 
πεντακάθαρο ποτήρι. Είδαμε μέ 
συγκίνηση τίς ώμορψες Λιβισια- 
νές μέ χάρη ν’ Απλώνουν τόν «νι- 
σεστέ» πάνω στά κο$αρά σεντό- 
να. Πρόσωπα γελαστά καί ζεσ
τά, μέ ώραΐα .μεγάλα μάτια γε
μάτα βάθος καί έκφραση.

Άκοΰμε τή Σεβαστή Χατζηλία 
Κωστούλη νά μάς διηγείται μέ 
απλότητα καί πολύ ο'υμπαθητικά, 
πρώτα τό δράμα τής ζωής της 
καί υστέρα πώς βρέθηκε άπό τόν 
Βύρωνα στό Πλατανάκι μέ τον 
αργαλειό της, πώς δίδαξε τά κο
ρίτσια νά φαίνουν ·χαλιά, καί πώς 
κατάφερε τό παλιό της άψεντικό 
νά στείλει κάποιον καί νά δημί
ο υργηθεί .καί στό Πλατανάκι Σχο

Συνέχεια εις τήν 3η σελίδα

ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛίόΠΩΛΕΙΟΝ 

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΙ, 
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Η ΦΩΗΗ_
ΟΥ Λ1Β?ΣΪ0ΫΤαι τηςΜΑΚΡΗΣ 
^Μηνιαία Έ φ η μ e ρ Ις 
"Ετος 1ον — Άριδ. 6
Άθήναι 20 ’Οκτωβρίου 1?ί>8

svnapomas :
ΈσωτερικοΟ :

Έτησία ................Δρχ. 60
Έξάμηνος............... » 35

EfjUTSpiKoS :

Έτησία . . . . $ 5 ή £ 2
Έζάμηνος . . . » 3 > » 1
£ΙΜ*ΣΜ»ΤΑ,  ΕΠΙΤίΓΑΙ, ΕΠΙΣΤΟΛ»! :

EIPRKS Α· ΠΑΒΑΗΤδϋίΑϊ ■ ΒΪΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 
’Ακαδημίας 76 Άθηναι 

Διευθύνσεις συμφώνως τφ Νόμφ- 
'Υπεύθυνος :

ΕΙΡΗΝΗ έ. ΙίΑΗΑΝΐΟΝΙΟΥ ■ ΒΗΙΣΗΡΙΟϊ 
Τήνου 44 Άθηναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου ;
Εμ. Μακρής ■ Μακρύ/ιάννη 53

Δ Μ Λ Ω ΣΊ Σ

Τά ένυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρ«ωτι· 
κά καί τάς άπόψεις τής 
έφημερίδος. Τήν εύθόνην 
διά τήν ακρίβειαν τών γρα 
φομένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

'Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΟνται κατά σει 
ράν Αρχαιότητας ή άξίας 
τ&ν προσώπων πού άφο 
ροΟν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα
κτικές ανεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος.

γ~ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ -η
ΓΑΜΟ!

Τήν 5ην ’Οκτωβρίου έτελέσθησαν 
οί γάμοι τής Δίδος Χ^υ-άνθος Μ- 
Σαράφη μετά τοΰ κ· Κωνσταντίνου 
Δ. Παπαδοττούλου, ύιταλλήΚου Ύπ. 
Οικονομικών. Εις τούς εύτυχεΐς νεό
νυμφους εύχόμεθα κάθε εύτυχιαν.

θερμά συγχαρητήρια καί εύχάς 
έπίσης εΐς τούς τελέσαι/τας τούς 
γάτους των τήν Ι9ην Όίτωβρίου 
Δίδα Πολύμνιαν Νικολάου (Παπαν- 
τώνη) μετά τρΰ κ. Νικ. Χραζηδάκη.-
ΠΕΝΘΗ

Μετά βαθύτατης λύτης άγγέλ“ 
λομεν τόν αίφνίδιον θίνατον του 
Διονυσίου Α. Μερλοπούλου έγγο- 
νόν τοΰ άειμνήσιου Πρωθιερέως 
Διονυσίου Καλαφάτη. Τούς γονείς 
του Δημήτριον καί Ελένην Μερλο
πούλου» τ' άδέλφια του Ήβαν, Πα 
ναγιώτην καί Μαρίαν Μερλοπούλου 
καθώς και τούς θείους του Μαρίαν, 
’Αντιγόνην καί ‘'Αγγελον Καλαφά
την Ροδήν Νομικού? Άρίστανδρον 
καί Ρίκαν Καλαφάτη συλλυπούμεθα 
θερμώς.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΑΙΟΗΥΣίΟΣ ΑΗΜ. ΜΕΡΑΟΠΟΥΑΟΣ

Μέ βαθυτώιη λύπη ή έφημερίς 
μας άναψέρει τόν θάνατο ένός κα- 
μαρωμένου παλλικαριοΰ τοΰ Διο- 
νύση Δημητρ. Μερλοπούλου.

Μακρηνήί, έκ μητρός καταγω- 
γης (οικογένειας Διονυσίου Καλα
φάτη. ιερέως) ό μόλις είκοσιπεντα 
ετής Διονύσης, σπουδαστής τής 
Μεταλλειολογίας στήν Αύστρία, 
άψηρπάνη άπό βίαιο θάνατο έξ 
αύτοκιν χτιστικού Ατυχήματος στή 
Βιέννη.

Ό θάνατός του είναι μεγάλη 
δοκιμασία γιά τήν οίκονένειά του, 
άτώλεια πραγματική. Όχι δμως 
μόνον γι*  αυτήν, άλλά καί γιά τόν 
Μικρασιατικό κόσμο, ιδιαίτερα δέ 
γιά τή Μάκρη.

Ή ’Αθηναϊκή κοινωνία σ5σσω“ 
μος προ όλίγων ήμερων καί μέ 
άληθινή όδύνη, προέπεμψε στήν τε
λευταία του κατοικία τόν λεβεντό
κορμο νέον.

Είς τάς οικογένειας Δημητρ (ου 
Μερλοπούλου, βουλευτοΰ ?4=σση- 
νίας, Παναγ. Δημ. Μερλοπούλου 
καί Καλαφάτη ή έφημερίς μας όπως 
καί οί συμπατριώται μας, έκφρά- 
ζουν θερμότατα συλλυπητήρια γιά 
τήν σκληρή αύτή δοκιμασία άπό 
£να τόσο άπίθανο θάνατο ένός 
νέου μέ τόσες έλπίδες.

Στόν νωπό τάφο τέτοιου λεβέντη 
οί πολυπληθείς φίλοι τής οικογέ
νειας του, άποθέτουν ουντριμμένοι 
τά λουλούδια τής ώγάπης τους.

Φ, Κ. Φ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ
Ο Ρ Γ A Ν Ο Π ΟIΕ 8 Ο Ν

π. ΠΑΝΑΓΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡ1ΟΥ 9

TrjX. 23.466 ~ ΑΘΗΝΑ!
Καταοκευάξονται 

καί έπίακευάζονται άπαντα 
τά έγχορδα δρχανα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Τελευταία, κάνομε αρμάθες τά ρό
δια μας. Κάι κάθε οικογένεια είχε 
τουλάχιστο δέκα αρμαθιές άπό 20 πε
ρίπου ρόδια ή κάθε ιμιά γιά τό χειμώ
να. Μερικές - πολύ λίγες - άρμαθιά- 
ζανε καί κυδώνια. Άλλά οί περισσό
τερες τά κυδώνια τάχαν άπό τά 
τουρκοχώρια τού έ.σωτε,ρικοΰ, πού ήταν 
και καλύτερα. Τά έφερναν δέ οί άν
δρες τους τους μαζί μέ τίς άλλες προ
μήθειες.

*Η άγαπητή κ. Δέσποινα Ζαμπά
κι έγραψε στό προηγούμενο φύλλο·, 
στό ύπό τόν τίτλο: «Άπό Μαρτίου 
Καλοκαιρνά κι.5 άπ*  Αΰγουσου Χειμώ
να» ωραιότατο δημοσίευμά της, τό 
πώς -συνβπλήρωναν οί Λιβισιανές τίς 

. προμήθειες τους, τίς «κουμ«άν\τες 
τους», δπως τίς λέγαμε καί άνέφερε 
τό «πνισΰριν» (μπλουγοΰρι), τόν τρα
χανά. τό νισεστέ καί άλλα, κι! έτσι 
α,έ βγάζει άπό τόν κόπο νέ τά έπανα- 
λά&ω κι*  εγώ άλλη μιά φορά. Ούτε δέ 
ο τρόπος τής παρασκευής τους παρου
σιάζει τί τό ιδιαίτερο, ώστε νά Ασχο
ληθούμε μ*  αυτόν.

θά μου έπιτρέψη μόνον νά κάμω 
μιά μικρή παρατηρητή:

Λέγει, ότι τόίε ετοιμάζανε <αΙ 
τά «τυριά της βυιίνας» άπό φρέσκα 
τυριά πού αγοράζανε. Νομίζω δτι 
στό σημείο αύτό συγχέε ι, τίς ή μερ σ
μηνίες πού γ-νόπαν αυτή ή ασχολία. 
Τά φρέσκα τυριά τά φέρνοημε άπό 
τά τ-ουρχοχώρια τού εσωτερικού, ά- 
γοράζοντάς τα βέβαια, άλλά οχι αυ
τήν πήν έποχή, άλλά τήν άνοιξι καί 
κυρίως τήν Μεγάλη Εβδομάδα. Τό·· 
τε, άλλωστε, υπάρχουν γάλατα άφθο
να πρός τυροκομίαν, ένώ τόν Αύγου
στο, γάλατα προβατίσια καί γιδίσια 
δέν ύπάρχουν πλέον κάι μάλιστα οέ 
ποσότητα γιά νά γίνουν τυριά. Γινό
ταν όμως καί το καλοκαίρι. ’Ιούλιον 
καί Αύγουστο-, προμήθεια τυριών, άλ
λά άλλου είδους, τών περίφημων «τυυ- 
λουμίσΐο?γ» τυριών. Αύτά τά φέρνανε 
σι Τούρκοι άπό τούς «Γεγλιώδους».

Ήταν δέ οί «Γεγλέδες» («Γεγλέ» 
λέξις τουρκική) περιοχές μέ υψόμε
τρό τό δλιγώτερο άνω τών χιλίων 
μέτρων, χιονοσκεπείς τόν χειμώνα 
καί δροσερότατες τό καλοκαίρι μέ 
καταπράσινα βοσκοτόπια και άφθονα 
κρύα νερά, δπου κατέφευγαν οί. Τούρ
κοι τσοπάνηδες μέ τά γιδοπρόβατά 
των άπό τά τέλη. ’Απριλίου, τοΰ Α
γίου Γεωργίου ειδικότερα (τόν «Χοο- 
τουρελέζ» δπως τόν λέγανε οί Τοΰρ-, 
χοι), γιά νά ξεκαλοκαιρέψαυν καί να; 
γυρίσουν τόν Σεπτέμβριον μήνα. Ά
πό εκεί, λοιπόν. Ερχόντουσαν τά θαυ
μάσια τουλουμοτύρια. πού δέν έχουν 
καμμία σχέσι μέ τά έδώ τουλουμί
σια τυριά. Τά δικά μας, ήταν κα«α- 
κίτρινα πιεσμένα σέ τουλούμια ιιέ- 
σα, παχύτατα, γευστικότατα, πού ό
ταν ανοίγανε τά τουλούμια μοσχοβο- 
λρυσε.. ο τόπος. Άπ’ δη ζερω,,...τέ-ϊ 
τσιου «ιδους τυριά, σέ κανένα μέρος 
τής 'Ελλάδος δέν παρασκευάζονται. 
Μαζί μ’ αυτά, οί Τούρκοι, φέρνανε 
καί τά «τσακκελέκια». Ήταν κι, αύτά 
τυριά παηγιένα μέσα σέ τουλοτΰισ.1 
επίσης, μά τελείως άπσβουτυρωμένα 
καί γι’ αύτό πάμύηνα, 4.... 5 μεταλή-
κια ή οκά. Τά «τσακκελέκια» αύτά. 
οί Λιβισιανές τ’ αγόραζαν, τά έτριβαν, 
τά κ·ο.ζκ·ίζανε μέ τριμμένο κόκκινο πιπέ
ρι, καί μέ «μαυροκοΰκι» (ενα είδος 
μαύρο?1 σησαμιού ·μέ ιδιαίτερο άρω
μα) καθώς και μέ λίγο άλάτι καί τά 
πατούοιανε μ'έσα σέ μικρά σταμ-νάκια 
υ στά «βουτυρικά» (μικρά πίλινα δο
χεία). κατόπιν τά κλείνανε καλά καί 
τά έύαπταν μέσα στό χώμα άνάπί^δα, . 
ώστε νά μήν μπαίνη νερό <9.ν τύχόν 

χ f υχ α χ α ’/·<α - 4 η / ο ν ? γ/ λ
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ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΝ

έβρεχε, και, τά άφηναν νά τά ψήση 
ό ήλιος. Μετά 15—-20 ήμερες, ήτσ.ν 
ετοιιια καί γευστικότατα, διόη ήταν 
πολύ πικάντικα, άλλνά άπαχα βέβαια.

*Έτσι λοιπόν, «βαγγωιμ&νες» (φορ 
τωμένες μέ εφόδια), οι λιβισιανές 
(καί αρκετές Μάκρηνές), οικογένειες, 
ξεκινούσαν γιά τό Κάστρο (τού Λι- 
βυσιοΰ), γιά νά αντιμετωπίσουν τόν 
χειμώνα. Αφού πρώτα καθάριζαν 
καί άσπριζαν (έβαφαν, υδροχρωμάτι
ζαν»), τά χ&ιμωνιάτικα σπίτια τους, 
μετέφεραν σ’ αυτά τίς <rzσυμπόνιες 
τους καί τελευταία τό λίγο νοικοκυ
ριό τους, πού είχαν προσωρινά μεταφέ 
ρ·Η. γιά νά ξεκαλοκστρέψουν στόν
Κάμπο, καί άνέβαιναν μέ τά παιδιά1 

ί τους στά χεΐ(.ιω·νιάτικα σπίτια τους. 
’ Εκεί, τίς π^ρίμεναν ά?λες δουλει
ές. Έποίμ'αζαν τά παιδι'άι τους γιά 
τά Σχολεία καί άρχιζαν τήν περιποί- 
ησι καί προ ετοιμασία τοΰ σπιτιού τους 
για τό χειμώνα. Μά γι’ αύτό ύά γρά
ψουμε στο άλλο φύλλο, έδώ θά γρά
ψουμε μόνο γιά τό τί γινόταν στά 
πρωτοβρόχία πού είναι επίκαιρο. Πολ
λές φορές, προτού άκόμη εγκαταστα
θούν στό Κάστρο ή μόλις είχαν έγκα- 
τασταθεϊ, τούς προλάβαινε ή πρώ
τη 'φθινοπωρινή βροχή, πού συνήθως 
ήταν ραγδαία. Κοί τότε τό Λιβίσι 
παρουσιτχζε τήν ακόλουθη γραφικό
τατη εικόνα: "Οπως ξέρουμε, τά 
95 ο) ο τών σπιτιών στό Λίβισι (Εϊ-

Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα
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Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας 

λή τςητητουργική. Τά κορίτσια δεν 
πάνε πιά στά καπνά, φαίνουν χα
λιά και κερδίζουν αρκετά γιά νά 
κάμουν τήν προίκα τους. Ή Σε- 
βαστή έχει στό σπίτι της τόν αρ
γαλειό της καί φαίνει θαυμάσια 
κιλίμια γιά λογαριασμό της.

Τό Συμβούλιο το£ Συλλόγου 
«Γλαύκου» μοίρασε στά παιδιά τε
τράδια, μολύβια καί καραμέλες. 
Μάς τραγούδησαν τό «Ξύπνα κα- 
ϋμένε μου Ραγιά» καί μετά χύθη
καν στά βουνά καί γύρισαν φορ
τωμένα 'μυρτιές καί τσαουλιές.

Μέλη που Συλλόγου πρόο“φερσ.ν 
χρηματικά ποσά γιά τήν ύττοστή- 
λωση του Σχολείου χωρίς βέβαια 
νά μπορέσουν νά καλύψουν τό πο
σό πού χρειάζεται. Ό κύριος Γα- 
ρύψαλλος, ο δάσκαλος τού χω- 
ριοΰ, μέ πολύ συγκίνηση μετέδω
σε τίς εύχαριστίες τής κοινότητας 
καί ό κύριος Τζιζής ανέπτυξε τούς 
σκοπούς τοΰ Συλλόγου Γλαύκου’ 
καί υπέδειξα τρόπους .γιά ,δωρεάν 
φοίτηση τών νέων που θέλουν νά 
μάθουν άφαντουργία καί ραπτική.

Τό απόγευμα στό σταυροδρό
μι, μπροστά στό καφενείο, μα
ζεύτηκε όλο τό χωριό. "Ολοι μα
ζί χόρεψαν τή σούστα καί τραγού
δησαν. Γευτήκαμε τόν ώραΐο πα
τροπαράδοτο κουνιστό χαλβά, τά 
ζεστά καττουμάρια, τό χρυσόξαν
θο μέλι τών ρελισσιών τους. Τί 
δέν έκαμαν οι άνθρωποι γιά νά 
μάς δείξουν τήν ευχαριστία τους’

Φύγαμε καί κάτι μάς έμεινε έ- 
κεΐ, κάτι πού θά μάς φέρνει πάν
τα τή θύμησή τους.

Κ .ΜΠΟΥΓ1ΟΥΚ Ο ΥΑΛΟΥΣ Α ΙΟΥ

Γό &υμάρ! μο'σχοέαλΐΰσδ καϊ τά 
οργωμένα χωράφΐΊΤ. λουρίδες- 
λουρίδες, aietvav τον π,ό έζιτυχη- 
αενο wviiWtjiio άτ&χρώ-τεων. Οί 
«μΐφζτινες» ζα! τά σχίνα, οί «σα- 

Ο’,ιλιες» ζ«ί τά Βένδρα δφίουργοΰ- 
σαν μ:ά ζωηρή αντίθεοι στήν πρώ
τη είζόνα.

Αΰτο τέ δέαμα άντιζρύζβι χά
νεις ®άν δρΡΟή ατό γραφικό καί 
ά-ο,ΐΛερ.αζροϊμένο χωριό-, στο Πλα- 
τανάζι τών βηβών. Άπάριερα, ρ,α- 
ζροά άζο τήν μοντέρνα έιμ.φά’/ισι 
■ζοΰ έ’όωταν «ί άνθρωποι στό κάθε 
τ! πού τούς περιβάλλει, σ' ενα κομ
μάτι Λιθισιανής γης. σιόζεται ή 
παράίοσις καί ή ώμορφιά τής κα- 
κρινής πατρίΐας.

"Ολοι έθώ είναι Λιθισιανοί. Κα
λόκαρδοι, φιλόξενοι, εργατικοί, κα- 
τώρθωσαν νά ιδιατηρήισοον τά ήθη 
καί τά έΌιιμα τής αγαπημένης, τής 
ιερής πατρίδας. Καί όχι μόνον τίς 
συνήθειες άλλά και τό μεγαλείο 
τής λιθισιανής ψμχής. 'Άνθρωποι 
ά-λοί, πολλοί άπ' αϋτοος αγράμ
ματοι, όμως μέ ψυχική μόρφωσι και 
ανωτερότητα, μέ φλογερά αισθή
ματα, μέ άσόεστη πατριωτική φλό
γα. Μέ ιθοορκωμένα μάτια καί χεί
λη ποίι έτρεμαν άπό συγκίνησι ά
νοιξαν τήν καρδιά τους, τό σπίτι 
τους, τήν αγκαλιά τους, νά μάς όπο- 
δεχθοϋν. Νά όποδεχθοΰν τούς συμ- 
πατριώτες τους όπως ή μάνα που

«ΤΑ ΠΑ0Η ΜΑΣ»

Η ΑΝΑΤΟΛΗ

Σωπαίνει ό θρήνος οοό αδειάζουν 
τά καταγάλια τής ’Ανατολής 
Στήν 'Ελλάδα ψηλώνει, έκεϊ συγ

κλίνουνε
Τά πλεούμενα φορτωμένα ψυχές 
Κρέμουνται ώς καί στ’ άρμενα, 

μέ κάδε κ&μα κΓ ένας δόγγος 
Ξένες παντιέρες πού περνούνε 

άνατριχ ιάζουνε. 
κι’ αμα φανήκανε ξεροί κάδοι 

ελληνικοί 
δ,τι λαχτάρησε πιά ό νοΰς δέν 

τό γνωρίζει.
Ξεμπαρκέρνουνε καί δέρνουνται 

που θ’ άικουμπήσου^ε
Τά γλυτωμένα τους- άναλόγως 

τόν τόπο πάλι πολλά 
Γέροι και δέματα κΓ άνήλικα, 
Οί γυναίκες σφίξαν τή μέση, 

παλεύουνε μπροστά μπροστά.
"Όπου τούς ήβρε ή πρώτη νύχτα 

μετρηθήκανε
Τήν πρώτη αύγή θάβουνε τά νε

κρά μωρά.
Οί μάνες τά βαστούσανε κοκκα- 

λιασιμένα.
Φανήκανε κΓ όλονών σαλέψανε 
άπ’ τις τρομάρες τά συλλογικά 

τους.
Κι’ άλοι χαμένους ψάιχνουνιε. 
Πάλι δίχως αίτια δίχως ελπίδα 
Μετακινούνε σάν άρρωστα κορμιά 
Γεμίσανε οι Εκκλησίες, τά σκολιά 
Στίς αποθήκες στ ι διάζουντα ι 

χωριά, 
‘Ως καί τά πλουσιόοττιτα μισα- 

νοίξανε τις πόρτες, 
Καί πιά δπου ίσάδι δπου πλα
τεία, δρασκ&λισμένη προσφυγιά 

δέχεται δ,τι ρίχνει ό ουρανός, 
Κ Γ όσα παπόρια τάβρε αρρώστια 

μεσοπέλαγα 
τραβήξανε σ’ αβάφτιστα Γ'αϊδου- 

ρονήσια, Μακρονήσια
Έκεΐ δέν φτάνει τό χώμα γιά ταφή 
Τά ψάρια τηλέβουνε χορτασμένα, 

δέν τσιμπούνε, δέν ψαρεύουνται
ΚΓ οποίος εψαε παλαμίδα φαρ

μακώθηκε.
(Περικοπή άπό τό θεατρικό ποίημα 
τής £ΛΛΗ2 ΠΑΠΑΛΗΜΗΤΡίΟΥ βλ.25 
Κ’ ή τελευταία ΪΞΙΙΤΟΡΗΣΗ)

ΚίΙΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΙ
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ανοίγει τήν αγκαλιά της μέ λα
χτάρα στό παιδί της που έλειπε 
χρόνια καί γύρισε πίσω.

Πόσες καί ‘πάσες αναμνήσεις 
δέν ξαναζωντάνεψαν προχθές στήν 
μνήμη, όλων καί πόσες, θύμησες δέν 
έφεραν τά δάκρυα στά μάτια. Πό
ση άνακούφησι ψυχική, και αγαλλία
ση δέν σκέπασε τις υπάρξεις μας. 
Έξ’ άλλον αυτός ήταν καί ό π·ρο- 
οι-τμός τής εκδρομής ταύ Συλλό
γου μας, στο Πλατανάκι.

Μόλις τό αυτοκίνητό μας έφθα- 
σε στήν πλατεία τού χωριού, όλοι 
ναζί οί χωριανοί μέ τόν άξιοσέ'όα- 
στο καϊ πρόσχαρο δάσκαλο τοΰ χω,- 
ριοϋ τόν κ. Γαρυφάλου. τόν εκλε
κτόν αύτον πατριώτη καί πολύτιμο 
συνεργάτη τής πνευματικής και 
ψυχικής άναπτύξεως τής νέας -ρε- 
νιάς έφθασαν νά μάς υποδεχθούν.

"Ολοι έψαχναν νά δρουν γνω
στές φυσιογνωμίες, συγγενείς,, πα
λιούς γείτονες, παιδικούς φίλους. 
Δέν θά είναι ύπερόολή άν πώ πώς 
θυσιάστηκαν νά μάς περιποιηθοΰν. 
Μάς φιλοξένησαν μέ στοργή, μέ 
θέρμη καί μάς έκαναν νά ξαναζή- 
σωμε λίγες λιάισιανές, ώρες.

Τό ά-όγευμα οί νέες κοπέλλες 
καί οΐ νέοι πιαστήκαμε χέρι και 
χορέψαμε τήν «σούστα». Μερικοί 
τραγοιΚησαν λιδισιανά τραγούδια. 
Τά .ανέκδοτα καί οί εύθυμες, ιστο
ρίες τής πατρίδας ξαναειπώθηκαν 

καί οί νοικοκυρές μάς ετοίμασαν 
«κατημεράκια» και χαλθάν κουνι
στόν». ιίΚι’ έφαάμουν δούλοι, κι ή 
πρόεδρος ή Κάλλιας ΐσιΐρτησεν 
πουν κόλαυν τοΰ σινιού ποΰχιν πουν 
χαλίάν τούν κουνιστόν». "Ενας άλ
λος μάς -προσέφερεν «κί μέλιν κε- 
μεσλίδικουν καλέ» γιά νά μάς γλυ- 
κάνη.

’Έτσι πέρασα μιά αξέχαστη μέ
ρα κοντά στους αγαπημένους συμ
πατριώτες, στοάς, θερμούς πατριώ
τες -ώ διετή,ρησαν άναλλίωτη κά
θε λι&ισιανή έκδήλωσι.
Είθε ολοι μας νά τούς μιμηθοΰμε. 
Τότε θά δικαιούμεθα νά λεγώμεθα 
Λιθισιανοί.
Α. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ

Μέλη τοΰ Συλλόγου μοιράζουν γραφική ϋλη καί καραμέλλ,ες στοάς 
μαθητάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άνακοινοΰμεν είς τούς συμ- 
πατριώτας μας, δτι ό Σύλλο
γός μας «ΓΛΑΥΚΟΣ» εχει ξε
χωριστό Φιλανθρωπικό Τμήμα, 
τό όττοΐον χορηγεί δωρεάν φάρ
μακα είς τους άνοιξιοπαθονν- 
τας συμιτολίτας μας μέχρις 
100 δραχμών άξίας έπί τή βά
σει ιατρικής σι/νταγής. "Οσοι 
συνεπώς έχουν άνάγκην φαρμά
κων άς άποτανθοΰν εις τά Γρα
φεία τοΰ Συλλόγου μας ’Ακα
δημίας 76.

ΒΜΠΟΡΟΡΑΦΕίΟΜ

MIX. Λ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΧΑΒΡΙΟΥ 8

(ΠΑΡΟΔΟΣ ϊίΡΑΞίΤΕΑΟΥΣ-ΚΟΑΟΚϋΤΡΟΝΗ)
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χάζια, ώτο χιλιάδες χιλιύιδες αστέρια 
πού ακαθόριστα καί σε μύριες δέσεις 
στέλνουν πάνω στήν πλημμύρα τοΰ 
άφροΰ.

—«Άντώνη». Πρώτο ξέσπασμα, 
«Μιχάλη»! άπο τήν άλλη. Πάει! Τά 
κύματα πιά ασυγκράτητα ξ&σποΰν. 
Ξεσποΰν καί <οί άφροί ξαπλώνονται 
πάνω, κάτω, αριστερά, &ε*ξυώ,  στό 
διάστημα. 'Η μέρα είναι ηλιόλουστη, 
Ή ατμόσφαιρα γλυκιά, μυρίζει μέλι, 
μά τά αστράκια,αύτά τά κομματάκια 
της θύμισης δέν κρύβουνται άπό του 
ήλιου τη φωτεινή παλίνηκαριά. Τώρα, 
οΐ συνταξειδιώιτες μου άλλαξαν. «Εί
ναι». 'Κείνος q Ψηλός μέ τά σγουρά 
μαλιά δέν είναι ό κύριος Μιχάλης 
X. ουτ-ε ο άλλος ό κ. Μιχάλης €>. ού
τε ή άλλη ή κυρία Δέσποινα Ζ. 
Ούτε άλλη Αντιγόνη Γ. ’Όχι.Άπό 
δλους ξεμάκρυνε ενα κομμάτι τής ζω
ής τους πού αρχίζει άπό μιά μέρα 
γεμάτη -θλίψι, ιμέ τόν ουρανό γεμάτο 
σύννειφα μπλάβα, μέρα χωρίς γέλιο 
πού μόνο gva Μακρηνολιβισιανό μοι
ρολόι, κομμάίτι - κομμιάιτι σάν τον 
πσΐΌ πού δοκίμαζαν τά άΰώα στή^εια, 
ξέσκιζε την πνιγερή αντάρα τοΰ παν- 
τομΐσητου πολέμου πού σκιά άπό τίς 
φτερούγες του εΐχε ξαπλωθεί μέχρι 
τη θ-αλασσόβρεχτη άκρια τής Μικρα- 
σίας, πάνω· στά σπίτια μέ τίς φαμί
λιες όλων τούτων πού σμίγουν σήμερα. 
Τώρα είναι έτοιμοι νά συνεχίσαυν 
τις «πουρτουκέλλίς» πού άφησαν στή 
μέση τρεχόντας κυνηγημένα παιδό- 
πουλα μπρος άπό τήν τραχειά κι’ α
νόητη φωνή τοΰ ζαπτιέ ή τοΰ πρώτου 
φανατιομένοτ». Ναί, τό κομμάτι αυ
τό τής ζωής άπό τό μισοτελιεαομένο 
παιδικό παιχνίδι, ίσαμε τώρα, δέν 
έχει -θέση σήμερα. Σάν νά μή τόζη- 
σαν. Δέν τδζησαν. Ό Μιχάλης είναι. 
«Μιχαλιό». Ή Δέσποινα «Δεσποι-νίν». 
Ό Άντώνης «Άντουνίν». Τά φιλιά 
πού δίνονται εΐναι φιλιά ανάμεσα σέ 
αδελφούς. Πραγματικά αδελφικά καί 
τέ;τοια συναισθήματα όταν γεμίζουν 
τις ψυχές κάνουν τούς ανθρώπους ό
μορφους όπως τή φύση. Μά ή ύλνκή 
υπόστασή μας ύέλει τό μερίδιό της. 
Τά δώρα, έστω καί συμβολικά έχουν 
τό ρόλο τους. Ή καμπάνα τής γραφι
κής έκκλησούλας κτυπά χωριάτικα, 
δηλαδή μέ δοη είλικρίνια έχει. Τά 
παιδάκια, τά σκολαρούδια κάτω· άπό 
τό έ?νληνικό τό φλάμπουρο έχουν πά-- 
ρει τή ΰέση τους γιά νά τιμήσουν 
τούς επισκέπτες, στό γήπεδο τοΰ νιο- 
χτισμένου σκολιοΰ. Μπαίνουμε στή 
μοναδική κόομαρα πού γίνεται μάθημα. 
'Όλα μυρίζουν τελετή. Ό μοναδικός 
δάσκαλος, Μακρηνολιβισιανό ς, τοΰ 
μοναδικού σχολείου μέ τή μοναδι
κή κάμαρα γιά μάθημα καί, γιατί νά 
μή τό πούμε; κάι μέ1 τη μονάδ ική ς 
ποιότητας ράτσα παιδιών, κάνει τήν 
προσφώνησή του στους επισκέπτες. 
Σέ μένα τά οσα είπε γιά διδασκαλία 
μέσα στήν εκκλησία, χωρίς φώς, χω
ρίς καθίσματα, κατά γής, τονίζοντας 
τήν επίδοση τοΰ συστήματος δασκά
λου - παιδιών, δέν έκανε καί τόση έν- 
τύπωση, διότι μερικά καλοκαίρια μέ 
τίμησε μέ τή διδασκαλία του.

’Ακολουθεί απάντηση άπό τον επί 
κεφαλής μας «Λιβισιανόν». ’Έκφρα
ση τής συγκίνησής μας, τιμή στους 
μόχθους δλων γιά τήν επιβίωση τοΰ 
χωρίου κάι τήν ανάπτυξή του, λόγια 
πατρικά και προϊόντα πείρας, μιας ω
ραίας ζωής γεμάτης προσπάθεια, κάι 
άρχές καί ύστερα άπό τόν ίδιο τρεις 
κολώνες άπό μπετόν, δώρο του, γιά 
τά ύεμέλια μιας αίθουσας δεύτερης 
τοΰ σχολείου πού δέν έχει ποΰ νά 

στηριχθΕΐ. Δεύτερος, προσφέρει κάι 
κείνος άλλη μιά κολώνα, μετά κάι 
τρίτος άλλη μία κάι τέλος ή ύτόσχεση 
πώς καί οΐ. υπόλοιπες κολώνες είναι 
δική μας υπόθεση. Τό Σχολείο, τό 
βασικώτε,ρο μέτρα γιά τή μάθηση 
πού στόν τόπο μας εΐναι πίσω θρονια
σμένο τό μισό, πάνω στό ποτνσιμένο 
χώμα μέ τόσο Ιδρώτία κάι μόχτο τών 
Π λιατανακιωτών, αναγάλλιασε πού 
τώρα σέ λίγες ιμέρες πιά, καί τό άλ
λο ιμνσό θά στέκεται ,μέ πατριωτικά 
πόδια σο’&ορό καί μεγάλο πάνω στήν 
υπόλοιπη καί ακριβή γη. Τό άναγάλ- 
λιασμα τοΰ σκολειοΰ ελαμψε στά πρό
σωπα τών πατριωτών μας καί τοΰ δα 
σκάλαν. Βρεθήκαμε πιά τόσο κοντά ό 
ένας στόν άλλο. Γιά μικρούς απόγο
νους κάμποσα τετράδια καί μολύβια, 
καραμέλλες καί μιά μπάλλα γιά τά 
διαλείμματα ααί τήν ψυχαγωγία τους. 
Δώρα άπό τό Σύλλογο, στάθηκαν αι
τίες χαράς.

Τελείωσε ή τελετή κι’ ακολούθησε 
επίσκεψη στό ταπητουργείο πού λει
τουργεί στό Πλατανάκι.. Θαυμάστη-

Συνέχεια είς τήν 4ην σε> ί5α



Η ΦΩΝΗ TOY AiBiXiOY KAi ΤΗ2Ε ΜΑΚΡΗΧ

Αγαπητή «ΦΩΝΗ»
Σχετικά μέ τό ζήτημα τού Λίμα 

νιού τής. Ν. Μάζρης, είδα μιά δή
λωση άπογοητεύσεως τού αγαπη
τού μας κ. Π. Μουσαίου καί ακόυ
σα και μερικά άλλα σχόλια διάφο
ρων Πατριωτών μας. Θέλω λοιπον 
μέ τό γράμμα μου αύτό, νά πώ κι 
έγώ τήν γνώμην μου.

Κατανοώ τήν άσσογοήτευση του 
αγαπητού μας Πλάτωνος. Έχον
τας τόν χαρακτήρα καί την ψοχο- 
σύνιθεση που έχει, δέν μπορεί νά κα- 
ταλάδη πώς είναι δυνατόν νά μή 
βρίαιζη απήχηση ή εζ·ζ.λητη που ε- 
χει κάνε·:, ζητώντας νά ένισχυθή 
ένα έ'ργο ποό έχει τόση οικονομική 
και τουριστική σημασία γιά τη Ν. 
Μάκρη μας. ·

Θέλω όμως, νά τοΰ συστήσω, και 
άς μοϋ τό έπιτρέψη. νά οπλισθή 
μέ πολλή υπομονή, καί ανεκτικό
τητα, γιατί άλλοιώτικα θά δοκι- 
μάση πολλές φορές παρόμοιες άπο- 
γοητεύσεις γιά ανάλογες προσπά
θειες. Άς τό πάρη λοιπόν απόφα
ση καί άς συνέχιση, όπως είμαι δέ- 
'δαιος ότι θά κάμη, την ώραία καί 
τόσο ωφέλιμη, πρωτοβουλία του.

'Οπωσδήποτε, διαθέτω· κΓ έγώ 
σάν πρώτη δ'όση χίλιες δραχμές, 
και θά φθάσω το ποσό σέ τρεις χι
λιάδες, ύπό τον δρον ότι θά χρησι
μοποιηθούν άν ύπάρχη προοπτική 
ότι δέν θά πάνε χαμένες. 'Εννοώ 
δέ ότι άν δέν μαζευθή το ποσον πού 
είναι απαραίτητο, καί μείνη ημι
τελές τό έ'ργο- που χρειάζεται νά 
γίνη, τότε θά καταστραιφή άπό τά 
κώματα καί τά έξοδα θά πάνε χα
μένα-

Στην περίπτωση αύτή, καλόν 
θάταν νά άναδάλλαμε την έ,κτέ?.ε- 
ση, γιά τις αρχές τής άνοί&ως. 
Αύτά βέβαια τά λέγω «ώς έκ πε
ρισσού», γιατί ξέρω καλά ότι τά 
έχει ύπ’ όψιν του δ αγαπητός "Πλά 
των.

Τώρα ώς. πρός. τά σχόλια τών 
Πατριωτών μας. Οί Πατριώτες 
μας λένε ότι «Σωστό είναι νά γί
νη αύτό», άλλά οί Νεομακρηνοί, 
που κατά πρώτο λόγο θά ωφεληθούν 
άπο τό έργο· έχουν περιουσίες. Τόσο 
δύσκολο είναι νά βρεθούν 50 οικο
γένειες, οί όποιες νά δώσουν άπο 
μιά λίρα καί νά όλοκληρωθή ή 
πρώτη φάση τΟϋ έργου;» Αύτά λέ
γουν πολλοί άύ.λρ: Πατριώτες μας 
καί ίσως δέν έχουν καί τοσο άδικο.

Ή γνώμη ή διζ,ή μας όμως εί
ναι διάφορη. 'Ημείς, αποβλέπουμε 
στό νά ϊημιουργηιθή ένας τέτοιος 
δεσμός μεταξύ όλων μας, ώστε κά
θε ζήτημα μιας όμάδος Πατριω
τών μας νά συγκεντρώνη τό πραγ
ματικό ενδιαφέρον καί όλων τών υ
πολοίπων. “Ετσι μονάχα θά αιφυ- 
ρηλατηθή ό σύνδεσμος και ή αλ
ληλεγγύη πού χρειάζεται νά μάς χα 
ραζτηρίζη, γιά νά άποβή καρποφό
ρα ή γενικότερη κίνησή μας.

Μέ άγάπη
ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗΣ

ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ ΜΑϊ 
ΣΤΗ ΦΑΡΑΚΛΑ

Εκπρόσωπος των έν Φαράκλα 
εγκατεστημένων πατριωτών μας, 
ό κ. Γεώργιος Σαλλακίιδης, έπε- 
σκέφθη τά Γραφεία μας και μάς έ- 
ξέιθεσεν φά εκκρεμή προβλήματα 
που άπασχολούν τους πατριώτας 
μας είς το χωρίον των.

Είναι παρήγορον τό ότι άρχίσα- 
με νά ερχόμαστε σέ μιά επαφή με
ταξύ μας, ή όποια όσον πιο στενή 
γίνεται τόσο αύξάνει τήν δύναμή 
μας.

Ό κ· Άν. Τζιζής άνέλαδε νά 
άσχοληθή καί ιμέ τήν έπίλυσιν τών 
ζητημάτων τών πατριωτών μας 
αύτών.

I ΤΙ ΠΙΡΙΧΟΡΗΤΗΡΙΙ
Πληροψορούμεθα έξ άρ- 

μοδϊας πηγής δτι ή Κϋβέρνη- 
σις άπεφάσισε νά τερματίση 
£να ζήτημα ποώ κρατδ σέ Α
γωνίαν ίπί τριάντα όλόκλη- 
ρα χρόνια τόν προσφυγικόν 
κόσμον.

"Όπως, τούλάχιστον, μδς 
διαβεβαίωσαν οί άρμόδιοι ή 
Κυβέρνησις άπεφάσισε νά 
προβή είς τήν άμεσον χορή- 
γησίν τών όριστικών παρα
χωρητηρίων τόσον είς τούς 
έγκατασταθέντας Άγροτικώς 
δσον και τούς έγκατασταθέν
τας Άστικώς,

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας 

έχη τό καλύτερό του, ώραΐο, που 
νά .μιήν έχη τό ώμορφώτθρό του. 
Δέν υπάρχει τίποτε αληθινό, ά- 
φου δλα εΐναι άληθινά, ένώ· κα
νένα δέ -μένει αιώνια αληθινό.

Ό Χριστός έσιώπησε στο έρώ- 
τημα: «Τί εΐναι αλήθεια».

'Όλα τά ανθρώπινα επιτεύγμα
τα, έπΊστημονικά, πνευματικά, ή- 
θίκά, κοινωνικά, ξεκινούν άπό τον 
oupocvo, διέρχονται διά τής γης 
και καταλήγουν στά σκοτάδια 
του "Αδη, στά χέρια του άνάλ- 
γη,του Πλούτωνα, γιά νά ταφούν 
άπ' αυτόν, μέ λεκιασμένα ξεθω
ριασμένα, λίγο ή περισσότερο, 
τό καθένα, σάβανα ταφής.

Αυτό δέ θά παύση ποτέ. Εΐ
ναι -μοιραΐον, τό άποζητά τό ορ
μητικό ποτάμι τής ζωής. ‘Όλα 
είχαν και έχουν αντιφάσεις, σπέρ
ματα αύτοκαταστροφης, ατέλει
ες, ασέβειες.

Ό κύκνος του σπαθιού πού 
τραγουδάει τώρα τό πρώτο καί 
τελευταίο τραγούδι του μέ τά δε- 
σμά-του ανθρώπου- Όδυσσέα - 
ν’ άκούη δεμένος μέ σχοινιά πά
νω στά κατάρτια του καραβιού 
του, τά γλυκόλογα τών Σειρή
νων, τών άνθρωποφάγων Σειρή
νων, βρίζουν παρόμοια, τήν αν
θρώπινη άγιότητα. Μόνο τά μέ- 
σα τά όργανά τους, διαφέρουν 
στήν ό<"'ήστρα τού χορού. Σκοτςό 
νουν kt, τά δύο τό ένα μέ βόλια, 
τό άλλο ·μέ βιολιά, έξ’ ϊσου, ύ
πουλα.

"Ενα μονάχα έμεινε καί μένει 
σταθερόν, άδιαφοροττοίητον, άναλ 
λοίωτον αιώνια στή πορεία αυ
τήν. Τούτο: Τό καταστάλαγμα 
κάθε Ιδεολογίας, ό προσεχέστε- 
ρος σκοπός κάθε ανθρώπινης ά- 
νοτταραχής, κάθε έποχής 'μυθολο
γικής, ιστορικής, μεσαιωνικής 
σύγχρονης καί νέας ήταν καί εί
ναι : «Δικαιοσύνη στόν άνθρωπον»

Δικαιοσύνη! Στή λέξη αύ
τή έγκλωβίζεται, ολόκληρος ό 
διανοητικός χείμαρρος, τό άτταν- 
τον κάθε ύψηλής πτήσης καί δρά
σης τής ανθρωπότητας δλων τών 
αιώνων, δλων τών εποχών. ‘Η 
λέξη αύτή εΐναι ό συνδετικός κρί-1 
κος τής άλυσσίδας τής πορείας 
τού κόσμου.

'Πλαστουργεΐται ή Δικαιοσύνη 
σέ μέτρα πού βρίσκονται συσσω- 
ρευμένα, συγχωνευμένα καί ή ι
σοτιμία στήν απόλαυση τών α
γαθών τής ζωής, καί ό οίκτος 
καί ή άγάπη. "Ολα, δλα τά χα
ρίσματα τής ψυχής τής άπιαστης 
αυτής πνοής πού εΐναι Θεϊκιά·.

Γιά τούτο καταντά σπείρα 
πλέον. Δέν έχη άλλο γέννημα ή 
Δικαιοσύνη, γιατί εμπεριέχει, εκ
φράζει Τά πάντα.

Ό Φωκίωνας, ό ’Αριστείδης, ό 
Σάλωνας, ό Λυκούργος, ό Κουμ- 
φούκιος, ό Βράχμαν καί αύτός 
ό Χριστός στήν ανθρώπινη εκδή
λωση καί δράση καί τόσοι άλ
λοι δέν είναι παρά συνεπαρμάνα 
δονούμενα όργανα οίστρηλατημέ- 
νοι θεήλατοι αγωνιστές μέσα στις 
τόσες αντιθέσεις τής έποχής των 
τής Ιδέας «Δικαιοσύνη στον άν
θρωπον».

Νά γιατί αντέχει τό πνεύμα, 
περασμένων εποχών σέ κάθε εί
δους κριτική καί επιχειρηματο
λογίας κάθε νέας άλλης.
Τά υψηλά διανοήματα δλων τών 

εποχών ξεπερασμένων καί νέων, 
έπέρασαν καί περνούν στον ίδιο 
δοκιμαστικά σωλήνα καί τήν χοά
νη πειραματισμών, νά έκβλαστή- 
σσυν, τούς .σπόρους καί νά έξαν- 
θίση νά φούντωσή αειθαλές, τό 
δέντρο τής θεϊκής κληρονομιάς, 
πού ερμηνεύεται μέ τό πανάν- 
θ,ρωπο ψυχοπλαστικόν ίδιόπλα- 
σμα, μέ τίς λέξεις αυτές: «Δι
καιοσύνη στόν άνθρωπον».

Γιά τούτο καί σείς όποιαν θέ
ση κι’ άν καλύπτετε δέν θά μπο

'Ο Λύλλογός μας προέβη 
σέ διάφορα διαβήματα διότι 
τό ζήτημα αύτό ένδισφέρει 
άμεσώτατα τούς πατριώτας 
μας πού εΐναι έγκατεστημέ- 
νοι στό Αιγάλεω, στό Ν. Λι- 
βίσιον (Ζωοδόχος Πηγή) Ώ- 
ρωπού, στήν’Ιτέαν, στήν’Άμ- 
φισσαν καί στήν Εύβοιαν, 
καί είς τούς όποιους εΐχομεν 
ύποσχεθεΐ δτι θά ένεργήσω 
μεν σχετικώς.
‘Ημείς πάντως θά έξακολου- 
θήσωμεν τάς ένεργείας μας 
καί θά κρατήσωμεν ένημέ- 
ρους δλους τούς πατριώτας 
μας.

ρέσετε νά ξεφάγετε άπό την αρ
παγή 'νά λατρεύσετε τά σμαράγ
δια κάθε περασμένης έποχής, α
πομονώνοντας τίς άγνωρες πλά
νες της μέ βλέμμα, συμπάθειας 
κιί’ άνοχής γι’ αυτές.

Δέν εΐναι δίκιο νά χλευάζετε 
τά λαμπερά αστέρια τ’ ουρανού 
περασμένων έποχών, γιατί παρεμ 
βάλλονται άλλα όμόσχημά των, 
καμωμένα στή λάσπη, τής γής, 
άπό τά πόδια τής κότας.

’Απολυτρωμένοι άπο τό άγχος 
τού δίκιου τοΰ σπαθιού, άποδε- 
σμ-ευμένοι άπο τά Θανάσιμα σχοι
νιά τού δύσμοιρου — άνθρώπου 
Όδυσσεα — πού σκότωσαν τά 
σκιρτήματα τής καρδιάς του, έ- 
φίμωσαν τδ στόμα κι1’ άφησαν 
ελεύθερη μόνο τήν ακοή του ελά
τε μαζί μας σέ γόνιμη ενεργητι
κότητα, στό γενικό προσκλητήριο 
της επανόρθωσης τοΰ τραυματι
σμού τής Δικαιοσύνης τής γενηάς 
τών πατέρων σας.

Καί τότε τό σημερινό σύθαμπο 
του μετεωρισμού σας θά τό δϋο.·- 
δεχθή φωτόλουστη· μέρα.

Θά γίνη καρπός μεστωμένος 
τό γεμάτο χυμούς μπουμπούκι 
τής νιότης σας, γιατί, ή πραγμα
τική χρονολογία τής ζωής αρχί
ζει άπό τήν μέρα, πού κάμνει ό 
καθένας, κάτι ουσιώδες οπήν ολό
τητα.

"Οσο γιά μάς πού φεύγουμε 
τό ξαναζωντάνεμα τής μνήμης 
κάποιας Μαίκρο - Αιβισιανής γω
νιάς έστω καί ιδεατής μαζί σας 
θάναι κελάρυσμα νερού δροσερής 
τηγής στά πικραμένα χείλη μας.

Θάναι, ας τό' ’πούμε, ένας 
Ευαγγελισμός, ένα όνειροφάντοο- 
σμα, πώς ή σκυτάλη τής έπανόρ- 
θωσης, μιάς αδικίας του αιώνα, 
θά περάση κάποτε σέ οπλισμένα 
με τήν ρομφαία τής Δικαιοσύνης 
ακαταδάμαστα χέρια σας, γιατί 
έχει νόημα, δεν εΐναι άττιλή φιλο
λογική διακόσμηση της ζωής, τό 
απόφθεγμα, δτι «έν τοις άνθρω- 
πίνοις ττράγμασι τών αμήχανων 
πό,ρον ·εΰρε Θεός».

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ!
Αιγάλεω τή 20.11.58.

Προς
Τήν έγκριτον 'Έφιφρ.ορίδχ
«Ή Φωνή τοΰ Λιβιοίου καί Μά·- 

κρης»· Αθήνας.

Δαυ-βάνο^εν τήν τψ,ήν νά ζα- 
ραζα·λέοωμ»ν υμάς οτως εΰα,ροττού- 
κενοι φιλοξενήσατε είς τάς. στήλας 
τής εγκρίτου υμών Έφημερίβος τά 
άποτελέτματα τών Άρχαιρεσιών 
τής 19.10 58 ςοΰ ήμετερου Συλ
λόγου, έζ τών ότοίων έξελέγ-ησαν 
ώς Διοιζητιχόν Συ[Λβούλιον οί κά
τωθι :
1.ΙΙαπανδρό,υ Νικήτας Πρόεβρος 
2. Ηλιάβης Άθαν. Αντιπρόεδρος 
3. Κατσαράς Εύ. Γεν. Γραμματεύς 
4. Καϊσαρλής, ’Ιωάν. Ταμίας
5. Άλιζάρης Παύλος Σύμβουλος
6. Κώτσης ’Ιωάν. »
J. Λυζούνης Παύλος »
8. Δημάζος Κων. »
9. Γεωργίου Κων. »

'Ως 'Επιτροπή τοΰ ’Αθλητικού 
τμήματος έξελόγηςαν οί κάτωθι: 
1. Δημάκος Κωνσταντίνος
2. Γεωργίου Κωνσταντίνος
3. ’Εμμανουήλ Εϋστάθιος
4. Αιζ/ούλης Νικόλαος
5. Άλικάρης Θεοδόσιος

Εϋχ-αριστοΰμεν διά τήν φιλοξε
νίαν.

Ό Πρόεδρος Παπαδόπουλος 
Ό Γεν. Γραμ. Κατσαράς Εύάγ-

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
Π Λ Η ΡΟΦ.Ο Ρ I j Α

Είμαστε σέ θέση νά γνωρ:ζωμ:ε, 
ότι τίς τελευταίες ήμερες κατα

βάλλονται σοβαρές ‘προσπάθειες γιά 
νά έπιτευχθή ή ένωσις τών όνο Σολ 
λόγων τών πατριωτών μας, ή όποια 

9ά κάνη νά λείψη ή ίοαόρεση πού 

σήμερα εμποδίζει τήν προσήλωσή 

των, σέ μιά κατεύθυνση, μέ ζημία 
πάντοτε -·ροίΰ αυν.6)λοο.

"Οπου γεννήθηκε ή θεαίρεσις, α

κολούθησε ή ατυχία· Σύσσωμο: θέ 
οι πατριώται μας είτε τοϋ Κέντρου 
είτε τών δι·αφόρων χωριών ζ.αί συ
νοικισμών στις διάφορες πόλεις 
γνωστοποιούν τόν πόθο τους γιά τήν

Φέρεται είς γνώσιν τών πατριωτών μας ότι έντός ολί

γου σσυ.πληροΰται ό κατάλογος τών έπιθμμούντων νά γίνωσιν 

μέλη είς τον συνεταιρισμόν εξαγοράς γαιών, τον όποιον εϊχα- 
ρ® προαναγγείλλει. Παρακαλούνται. συνεπώς οί θίλοντες νά 
λάβοσσιν μέρος νά σπεύσωσιν νά έγγραφώσιν εγκαίρως διά νά 

μη έχωσιν άργότερον παράπονα.Άποσαφηνίζομεν ότι δέν προ- I 
ζειται περί οικοπέδων όπως άνακριιβώς ϊιεδόθη άλλά περί | 
καλλιεργησίμων γαιών.

Διά τών εκτάσεων αύτών διέρχεται τουριστικός δρόμος 
οδηγών είς τήν θάλασσαν.

Διά συμπληροχιατιζάς πληροφορίας ζαί διά τήν διενέρ

γειαν της έγγραφης δύνανται νά άπευθύνωνται ’Ακαδημίας 
76, γραφεϊον ζ. Άν. Τζιζή.

ΙΗΠΙΜΤ^ΜΣ Μ^ΕΗΙ
Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας 

νέλληνα άγω·ν·ιστή,ν, είς τά πεδία μα
χών χαι Νοσοκόμε ίων.

Μετά τήν καταιΰτχιοφή'λ'ι, ώς Πρό
εδρος τοΰ Μικρασιατικόν Συλλόγου-, 
Ιδρύει καί έπι-ττ»γχάν&ι τήν συντήριη- 
ση, δέκα πέντε Νυκτ&ρτνών Σχολών, 
ώ?ϊ·οποιεί μέ πονήματα, ?ναογραφΐίχά, 
τά «χνημίεία, γλωσσι,κάς «σπορικάς, και 
τοπ: γραφϊ-κάς παρατηρήσεις μουσικά 
διαγιρ4ιμ·ματα καί δίστιχαι τής Μα- 
>:.ρη;ς—Λΐι&υσίου καί βραβεύεται, τρις 
άπό τήν Ακαδημία ’Αθηνών.

«’Άν &’ ών ύπ&ρ τοΰ ’Έδ'νοιις καί 
χής Π αιδείας εΐίρ'γαστ.α,Η».

Στήν· περίοδο τον 19.20 στά πολι
τικά του μνημόσυνα στήν Άλάμπρα 
στό Ντελϊς, που καταδικάζουν τίς ά- 
ποφιάοίεις τών Μεγάλων διακηρύττει 
τήν πίστη ταυ, στό παληό δηματιχό 
ρητό «πάλι μέ χρόνια μέ .καιρούς 
πάλι δικά, ιμας Μναι.» καί τροφοδο
τεί μ’ αϊιτά τήν καμπάνια, πού κάνει 
ό Γαβριηλίδης στήν Ακρόπολη γιά 
τήν Μ. ’Ασία. Αργότερα συνεπαρ- 
μένσς ό ίδιος Γαβονηλΰδης, άπό τό 
ιστορτζής <σημασίας εργον τοΰ Λαμέ- 
ρα μέ τίτλον «Τό Μιικρασιατυκόν Πρό 
βλήμα» γράψει είκοσι κύρια άρΦρα 
σ·ςήν Άκςόπο/υη, έκδ·ειίά^(ο\; τό ερ- 
γο*ν  τ·ου ζαί προτείνει στήν Κυβέρ
νηση \’ά τοΰ "Χπονειμηδή ό Μεγαλό
σταυρος τοΰ Σωπήρος.

Ό Βασιλεύς Kow) τίνος, πληραφο- 
ρηιδείς τά τής μέλέτης έκείνη,ς, εστεν· 
λε -είς τό τυπογραφείου καί παοέλα- 
βε ·μέχρ.ις ένός τά αντί,τίντα, τής έρ;- 
γασίας τον «Τό· Μικρασιατικόν Πρό
βλημα». 'Η κυβέρνηση Γούναρη ψη
φίζει δύο χνλιάδας δραχιμάς πρός α
νατύπωση καί έτέϊρας δύο χιλιάδες 
ιμέ τίιμητίιχή,ν· έντσλήν νά περιέλ-θη 
πύ·ωτ·εΐ’·ούσας τών· Νομών καί ν’ άνα- 
πτύξη τό δέμα, τονδ’ δπερ καί έγέ- 
ν&το- έν μέρει..

'Η Αύλή άπονέίμει τόν Άργυραϋν 
Σταυρόν, τόν όποιον διά λόγους οί- 
κ'.-νομιζούς δέν ήδυνήίδη νά παραλα
βή. Ή μελέτη του αύτή, τό «Μικρα- 
σιανικόν Πρόβλημα» άπετέλιεσε τήν 
Ό'εωρητϊχή βάση τής άπαιπήσ&ως τοΰ 
άλυτ(ΐώ·τοιυ Ελληνισμού καί αυτήν έ- 
χρηισιμΌποίησε ό μεγάλος Βενιξέλος, 
πού τόν πήρε μαζί του γιά σύμβου
λο στήν Ευρώπη.

Κ/άπο,υ στά 'σημεα&ματα τ'^ύ Αρ
χείου του, μπορεί κανε.1ς νά διαπί
στωση τήν απερίγραπτη χ'αιρά καί πε- 
ρηφάνεια του, διο-τί είς τήν Συνθήκη 
τών ιΣεβςοιν και τόν σχετικόν της 
φάχελλον, υπάρχει §ν και Μόνον εν- 
τΐ’-ποΜ: Τό «Μικρασιατικόν Πρόβλη
μα» τοϋ Κ. Λαμέρα. 

εξάλειψη τοϋ φαινομένου τών δύο 

συλλόγων μας.
Λόγιο τής σοβαρότητας τών 

προσπαθειών ελπίζουμε τά αποτε
λέσματα. αύτή τουλάχιστον τή φο

ρά, νά είναι τά ποθαίμενα ώστε νά 

λειψή μιά ανώμαλη κυατάσταση. 
πού φέρει σέ στενόχωρη θέση τόν 

κάθε καλό πατριώτη.
Καλή θέληση φαίνεται πώς υ

πάρχει καί θά θεωρήσουμε μεγάλη 
ευτυχία μας νά άνόγγε0.ουμε μέ το 

επόμενον φόλλον τής «ΦΩΝΗΣ» 
την χαρμόσυνη αγγελία τής Ένώ- 

σεως.

Άλλά τί πρώτοοίΧ’· τί δ’ ύστερον, τί 
&’ ύστάτειον καταλέξ'ω διά τόν Κ. 
Λαμέ'ραν'. Καί μΐοίνονι τά συγχαρητή- 
ριια ·άπό δικές μας ποοσωπικότητες 
τής Ακαδημίας, τοΰ Αυλαρχείου, τοΰ 
Λ'ε·βίδΥ|, τοΰ Πλαστήρα, τ·οΰ Μερ,χαν- 
ρη, .τοΰ Π απαναατάση, Τόσων Συλ
λόγων, Καυνοτήτων, Σχολών, καί άλ
λων, πού ζονν ακόμα και δέν άναφέ- 
ρονχαι, μπορούν νά καλύψοιη' όλες 
τις στήλες τής Φωνής τοΰ Λιβισιοΰ.

Μέ έντολή τής Κυββρνήσεως, πού 
ύπύρχει στό Αρχείο του, σέ δημό
σιες διαλέξεις του στόν Παρνασσέ, 
στή Καλαμάτα, στή. Τρίπολη, στή 
Πάτρα, Αναπτερώνει τό φρόνημα 
τών Πανελλήνιον·, γιά τό δίκαιον 
αίτημα τής άπελενθερώ'Κως τής ’Ιω
νίας μέ κείνη τή όλακίληρωμένη μελέ
τη του «Πόσοι καί ποιοι, οΐ κάτοικοι 
τής Μ. ’Ασίας και ό χαρακτήρ τών 
έν Μ. Άσίρ διωγμών.»,

Νά γιατί έλέχθη, στην αρχή άτι 
δ Κ. Λαμέρας δ|ν μπορεί νά παρα- 
τηρηθή άπό μίαν καί μόνη σκοπιάν, 
μ’ έ'να· σημείωμα μιάς εφημεριδούλας.

Πέρασε, ό Λαμέρας σάν δυνατός 
άνεμος πού έξαγνίζει, σέρνοντας μα
ζί του σύγχρονες καί πανάρχαιες, μά 
πάντα ζωντανές φωνές. Εϊνα,ι τρα
γούδι καί λυγμός μαζί δ Κ. Λαμέρας.

Δέχεται συγχαρητήρια επιστολή 
ΐοΰ Ραγκαδήι, γιά τό Ανέκδοτον ει
δυλλιακόν του. έργον «α Γιάνχψς και ή 
Μάρω», γραμμένο μόλισται στήγλώσ- 
σα τοΰ λαού, καί παράλληλα εξοπλί
ζει χόν φάκελλσν τής Συνθήκης τών 
Σεβρών μέ μσνο&κόν έντυπό του τό 
«Μικρασιατικόν Π ρόβλημα^ απαύ
γασμα μόχθου τής φωτεινής ταυ διά
νοιας.

Όραμ-ατίζεποΜ. τό ααρτύριον τοΰ 
Χρυσοστόμ,ου Σμύρνη,ς, και γελά σάν 
παιδί, γιατί ή συσταθεΐΌ'α γιά τόν 
Άδριάντα· τοΰ Μάριτυρος Επιτροπή, 
έλη<μό·νησε *όν  φωτοδότην τής ιδέας 
τόν άγ,νόησε καί Έλληνοπρεπώς 
δέν τόν έκάλ&σε στ’ ’χΑποκολυπτήρια.

Κάμνει έμμετρα ποιήματα μέ δογ- 
γη τά καί λυγμούς, γιά τόν θάνατο 
τής Εύθ'αλίας του αύτός ό βαθύτε
ρος συνομιλητής καί λάτρης τών ’Αρ
χαίων,

•Νά βοή, νά βυθομέτρηση ν’ ανα- 
τώμη κανείς τήν ψυχή, ταυ Κ. Λαμέ- 
ρα, είναι τό ίδιο, σάν απόφαση ν’ 
άτχολιΐιθή μ’ ωκεανόν.

Χρειάζεται έχιλεκχόν Πνευματικόν 
Έπιτίελείον νί’ άξιοποιηθή ή προσωπι
κό της τοΰ Λαμέρα καί το έργον του, 
γιατί ό Κ. Λαμέρας είναι· τό πνεύμα- 
Το-δέσ-τερον· τέίκνον τής Μακρηνο - Λι- 
βισια-λής γενηάς.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
Η. ΜΑΚΡΗ!

’Ακόμη μιά φορά χάνουμε εκ- 
κληση σ’ όλους τούς πατριώτας 
μας, νά ‘βοηθήσουν γιά νά γίνη 
τό λιμανάκι τής Νέας Μάκρης, 
Δέν είναι τόσο δύσκολο νά καλύ- 
Ψουμε ολοι μαζί το ττοσον τών 15, 
000 δραχμών, πού χρειάζεται γι’ 
αύτό τό ζήτημα. Ή ωφέλεια πού 
0ά ιτροκύψη γιά τούς Νεομακρη- 
νούς Πατριώτας μας θά εΐναι τό
σο μεγάλη, ώστε άξίζει τόν κό
πον νά ύποβληθοθμεν σέ μιά μι
κρή Ουσία.

Άν γίνη το λιιμανάκι, ολα τά 
προϊόντα τής Νοτίου Εύβοιας ά
πό τήν Χαλκίδα έως τήν Κάρυστο 
(έκτος τής περιοχής ττερί τήν Κά
ρυστον, πού έχει εύκολη έττικοι-· 
νωνία ιμέ τήν Ραφίνα), γιά. νά 
Φθάσουν στά καταναλωτικά κέν
τρα, θά περνούν άπό τήν Μάκρη. 
’Αντίστοιχα, ένα σωρό Εμπορεύ
ματα άπό τήν ’Αθήνα, θά διοχε- 
τεύωνται στήν Νότιο Εύβοια, πά
λι άπό το λιμανάκι τής Μάκρης.

Έτσι, ή Μάκρη, θά γίνη ένας 
αξιόλογος κόμβος διαμέτακομιοτι 
κοΰ ’Εμπορίου καί μία σημαντι
κή αγορά, διότι θά μαζεύονται 
πληθώρα εμπορευόμενοι γιά νά 
αγοράζουν καί νά πωλοΰν όλα αυ
τά τά είδη. Εΐναι δέ φυσικόν, ή 
κίνηση αύτή, νά άφήνη σοβαρά 
κέρδη στον τόπο.

Αύτά, χωρίς νά λάβουμε ύπ’ 
δψι τήν Τουριστική σημασία τού 
ζητήματος.

Δέν πρόκειται λοιπόν γιά πα- 
ροννυχίδα.

Ποτέ άλλοτε τόση μικρή θυσία 
δέν 0ά μπορούσε νά «πιάση τόσο 
μεγάλο τόπο».

ΔΙΑ τα
HEOH AIBmOH

Περί το τέλος «ώ μηνός Νοεμ. 
ορίου έ.έ. έ-εσζέφθη τά Γραφεία 
μας ο έζ Ν. Λιόισίοιι Όρω®ού, πα
τριώτης μας ζ. Ν ιζόλαος Κοντού
λας, ζαί 'ζήτησε τήν «μ-αράττα- 
σή μας ?ια την έπίίςισιν τών εκκρε
μών ζητημάτων τοΰ χωρίου των.

Οπως είναι γνωστόν·, εις τό Ν. 
Λιθιτιον έγκατεστάβνραν, κατά τό 
1925 παρά τοϋ σμμτολίτον μας ζ, 
Τζιζή περί τίς 25 οΐζ-ογένειες. Σή
μερον παραμένουν έζει μ,ονίμως έγ- 
ζατεστημένες περί τίς 20 οικογέ
νειες. ’Ελλείψει ϊέ σχετικού ένΒια- 
φεροντος έζ μέρους αύτών τών ιδί
ων 5εν συνετελέσΟη ή παροχή είς 
αυτούς τών' τίτλων ρδιοκτησίας 
τών ζληρων των. Αποτέλεσμα νής 
εκκρεμότητας αυτής είναι νά ζατα 
πατούν διάφοροί ξένοι γείτονες τάς 
περιουσίας τών ·5·ιχών 'μας. Το θέ
μα «ιναι σα&ααότατα; καί το άνέ- 
λαβεν προσωπικός δ X. Τζιζής, 
σύντομα <δε θά τό τακτοιποιήση·. μέ 
την δρ«ττηφι·ότητ« καί τόν έν είδει 
συμπλέγματος ττόθον του νά έξυπη- 
ρετή κάθ·ε Μακρηνοιλιδισιανον.

Οί -διαβεβαιώσεις $ιά τήν έπί- 
λυσιν τοΰ -θέματος αύτοΰ, προς τον 
X. Κοντούλαν, ό όποιος καί μετέφε- 
ρεν αύτάς εις τό Ν. Λιβίσιον, προ- 
εκάλεσαν όπως μάς μετεδόΟη τήν 
ικ-αναποιησιν όλων τών πατριωτών 
μας.

Linwiwm
ΕΠΒΙΓΟΥΧΑ 

ΓΝίίΧΤΟΠΟΙΗΧΙΧ
Άχουσίτι ζαλέ...

Ά-τού τά χτέφ νοδ μ,ισημεριν, ή 
χαθιν εναν άνοιχτίρΐΛ·ν, άζοϋ την Ι
λιον τοΰ ζύρ - Παλιού &«y.i τ’Ά- 
λαμά, εσοδζίβα στον Γ:·ουζοΰσιν. "Ο 
ζοισυς τουβριν ά ρ.υ'ι τοϋ φέρι; νά 
σάρη έναν ζατβοοτάρινν σοχαριατί- 
ζί·α. Χάτεστι γρήορα ζρΐν νά χαλά 
σοφοον την χλειίαριάνν...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣ
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Η ΙΆ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
*Αν κανένας έκρινε ά?&ο τά φαι

νόμενα χωρίς βαθύτερη διευκρίνι
ση τής αιτίας τους, Οά ελ®γε οτ? 
οί αίλλειτάλληλες έκκλήσεις παύ 
κάναμε στούς ΓΙ ανρΊώτας, μας βρή
κανε έ-τί τέλους, άπτήχ-ηση. Διότι το 
ενδιαφέρον τών Πατριωτών μας 
γιά τήν κίνηση τού Σμλλόγο-υ μας 
άρχισε πράγματι νά ξυπνάη. Γιά νά 
εϊμεΟα όμως άζ-ρΐ'βόλ'ογοι τό ξύ- 
-πνημα τού ενδιαφέροντος πού δια- 
πιστώναμε οτι σημειώθηκε, δέν ο
φείλεται τόσο στις έκκ.λή·σείς μας 
αυτές. ’Οφείλεται μάλλον στή 
ΔΡΑΣΗ μας, τή γόνιμη και δημι
ουργική βράση που άναττύσ-σουμε; 
ή οποία υπόσχεται νά ·Βώσ·ηι μαζί μέ 
τήν ψυχική καί ψυχολογική ικανό* * 
ποίηση καί αξιόλογη ωφέλεια καί 
ανακούφιση στον κόσμο τών Πα
τριωτών μας.

πάντοτιε ^ωτότυπΌς, γόνιμος μέ ά- 
δρα, άδιαψε.υστα εσίιχ'ε-ΐιριϊ^μ(χ·τα> είς 
α,τι- πίραγιματενεπίαιΐ, έ«ιώς raw ανεκ
δότων ^ργωιν toiji.

'Η μκλετη τών αρχαίων συγγρα
φέων, ώτέβ^ΐ τ&λ-ευταϊα τό ύϊΐάίΟος τής 
ζωής του. Ή^ελ® νά ένταναφέριη -*ίζ 
δάφνες, Λΐώζ περικοομούν σήμερα 
τους ξένους έΛίχττημαν^χιούς λειμώνας 
στό άνί&οκήπιον, οπού τό Λρώτοιν έ- 
βλάστησαν, καί νά παρωΰήση τούς 
Ελληνας φοιτητάς είς τήν μελέτην 

τών Αρχαίων;. λΔρχιισε πρώτος αυ
τός την εκδοομν των αρχαίων Έλλ'ή- 
ντην ιατρών καί φηλοσόφων xeii άνςυ- 

γενικά ονόματα χ;αί ίοροέλ&υση.
Μία από 71ς μΐυγαλύτ&ρες Ικανο- 

ποιήα&ις, που δοκίμασε, εις τήν ζωή 
του, ήτανί τό σκεπτικό τής Φειαρίας 
τοϋ ’Αριστοτέλη- πού μ.’ αυτό κατα- 
Λολέμησε τήν Δα·ΰΐβί·\ΐ&ια θεωρία μέ 
διάλεξη του ατήν Εστία Ν. Σμύρνης 
χάι πού έπαναλή,φτηκε ί'στ&ρα στόν 
Σύλλογο- ’Αθηναίων, Τήν εργασίαν 
του αίγην τήν ταλοφαρ&ΐ «Εύρημα», 
γιατί ενδόμυχα συναισθάνεται., δτι 
προιμαχ-εΐ υπέρ τήζ ανθρώπινης αγιό
τητας <ε’ις την οποίαν «πίστευε.

*Η τελευταία του εργασία, μέ Ισ
τορικόν ενδιαφέρω, υπήρξα δ αρος 
«Πνεύμα» παρά τοΐς ’Αρχαίοις·. Ή 
’Ιατρική Εταιρεία Άδιγνώλ’ παρά τά 
έυπικρατοΰντα ήδη, τήν κατεχειροκρό- 
τηαε β'ερμόΐ, διότι, κατέρρι-ψε μέ έπι- 
χευρήματα ήχτβλημένα άπό κείμενα 
’.Αρχαίων, τήν πλανεμένην δοξασίαν, 
οτι τάχα οι ’Αρχαίοι, έπίστευαν, δτι 
στις αρτηρίες' κυκλοφορούσε αέρας, 
καί επομένως ήγνόουν τάχα τήν κυ
κλοφορίαν τοΰ αίματος.

Ώς γραμίματΐύς καί Πρόεδρος 
κατόπιν τοΰ Μικρασιατικού Συλλόγου, 
«ΑΝΑΤΟΛΗ» ιδρύει καί επιτυγχάνει 
τήν συντήρηση Πειρατικής Σχολής, 
στή Πάτμα καί Διδασκαλείου στή 
Σάμον καί έξαποίστέλλει τούς τροφί
μους των, είς τά βάί&η τής ’Ανατο
λής, ιεραφάντας- αυτούς τοϋ Έιδνιικοΰ 
φρονήματος, καί προδρόμους προετοι
μασίας δ? άπ&λευίΐέίρωση.

Οι Μακεδονικοί αγώνες, καί σέ 
συνέχειαν οι ’Εθνικοί άπελευάερωτικοί 
πόλεμοι, αντικρίζουν !τσν Κ. Λαμέρα 
ώς πρώτον μεταξύ τών πρώτων Πα-

Συνέχεια εις τήν 4η Σελίδα 

κνσμού.
Καί έρωτάται: Διατί αύτή ή άνι- 

σομ'εταχείρησις; 'Έως τώρα αύτό έ- 
θ’ε-σπίσθη διά νά εμποδίζωνται οΐ κλη
ρούχοι νά πωλούν τούς κλήρους των. 
Τώρα δμως, πού γνά νά γίνη μιά τέ
τοια πώλησις πρέπει τό ίδιο τό Κρά
τος νά τήν βρή δικανολογημένην καί 
νά δώση αύτο την άδειαν, έρωτώμεν: 
Ποιαν δικαιολογίαν έχει πλέοτν ή επι
βολή τού χαρατσιού αύτού;

στικά παραχωρητήριά των χωρίς κομι- 
μίαν πληρωμήν, τά δε μετά τό 194)1. 
καί μ'έχρι τού 1945 δημιουργηθέντα, 
έφ’ δσον οΐ οφείλεται τούτων εΐναι 
δικαιούχοι άπακαταστάσοως, τά χρέη 
των ταΰτα μειούνται «<ς τό ήμισυ. ’Άς 
έχουν λοιπόν υπομονήν οί ύφειλέτ-oa 
Πατριώτες μας, §ιά νά έπωφεληθούν 
τών ευεργετικών αύτών διατάξεων.

Γιά τούς φίλους μας τούς «ου
δετέρους», πού δέν παρακολουθούν 
άπο κοντά καί γι’ αύτό δέν ξέρουν, 
τήν κίνησή μας αύτή, διευκρινίζω:

Πρώτον: Τελευταία κάναμε 
τρεις εκδρομές. Μιά στο Ν. Λιβί- 
σ?θν (Ώρωπου), μιά άλλη στό 
Ιΐλατανάκι τών Θηβών καί μιά 
τρίτη, στην "Αμφισσα καί τήν Ί- 
ίέα. Καί στά τέσσ-ερα αύτά μέρη 
είναι έγκατεστημένοι Πατριώτες 
μας σέ σο^αρο άριΌμό. Οί έκδρο- 
μ.ες-μας ΐ:·ύ:·.ές δέν «γ-ναν μέ οκο^ 
πύ νά ψυχαγωγηθούμε τάχ·α μόνον. 
’Έγιναν κυρίως, γιά νά πλησιάσου
με τούς Πατριώτες μας, νά δούμε 
τίς ανάγκες τους άπο κοντά, νά 
συζητήσουμε μαζί τους τόν τρόπο 
της θεραπείας τών αναγκών τους 
αύτών καί νά ακούσουμε τον πόνο 
τους.. Καί προ πάντων νά τούς έγ- 
καρ'διώσουμε στή λιποψυχία καί τήν 
απογοήτευση άπό τίς όποιες διακα
τέχονται καί νά τούς έμπνεύσουμ-ε 
τήν πίστη, δτι δέν είναι μόνοι καί 
έγκαταλελειμμένοι, μά οτι παρά
πλευρα τους στεκόμαστε ολοι ήμεΐς 
πρόθυμοι νάρΌούμε αρωγοί τους καί 
γεμάτοι άπο ενα θερμό·, ειλικρινές 
καί άδολο ενδιαφέρον γι’ αυτούς.

Σέ μιά δυο περιπτώσεις δώσαμε 
καί τήν άμεση υλική- ενίσχυσή μας.

Δέν πράχβιτβι βεβαίως νά σάς 
μ.’.λήσω γιά ττ;ν Κύπ^ο, γιατί ΰ 
αγώνας της είναι πάρα πολύ ιερός 
χαΐ τραγικός γιά νά άπβτελέση άν- 
τικείμενο· χρονογραφημ-ατυς, κάί 
χρονογράφημα χωρίς καζούρα δέν 
γίνεται.

Το δέμα, μας είναι ή “Ένωση 
τών δύο Συλλόγων άπό ψυχαναλυ
τικής πλευράς. «Τό όποιον δράσε 
ρύζι» όπως 8ά έλεγε κάποιος μα
καρίτης συμπολεμιστής μου.

Δέν νομίζω· ότι τό τεχνικό χρυ
σάφι, τοΰ πουλιοϋ το γάλα ή ό μαλ
λιαρός κασιδιάρ-ης, είναι πράγμα
τα πιο απίθανα άπό 3ΰο συμφωνούν- 
τ-ας Μακρηνούς. Κι’ ούτε χρειάζε
ται νά εξηγήσω· μιά πραγματικότη
τα πού τήν ξέρουν όλοι, και δέν εί
μαι τόσο ανόητος ώστε νά τήν κρύ
ψω. Γνωστό είναι τό !άνέκίυτο τών 
3ύο συνεταίρων πού ύστερα άπό χρό
νια άποίοτιζ.ής συνεργασίας χώρι
σαν γιατί διαφώνησαν στό άν «ΐδρά 

’ίχηκιν ή δέν ϊόρά,χηκιν» ή ουρά τής 
αλεπούς. Εμάς, μάς Θρέφει ή δια
φωνία καί όταν σομφωνσόμιε νομί
ζουμε δτι «ϊχάλασιν ή κόσμους» ή 
νιώ&ουιμε σάν νά έχουμε άϊικήσει 
τόν εαυτό μας.

"Όταν λοιπόν ή αντίρρηση, είναι 
το.ψωμί μας πώς, είναι δυνατόν νά 
ζήσαυμε μέ ένα κα! μόνο Σύλλογο;

— Μά πού νά σάς χαλάσει & Os 
ός, μί ποιόν 0ά κοντραστάρουμουν;

.Είναι χΓ όλας εξωφρενικά πατα 
πληκτικέ πού έχουμε μόνο δόο Συλ
λόγους. όταν θά μπευρθύσαμε νά εί
χαμε σαράντα δύο. “Ισως ή πλού
σια παγκοσμιότης τοϋ ενός Συλλό

γιά νά αντιμετωπίσουν οί Πατρι
ώτες μας ανάγκες τους, γενικού 
ενδιαφέροντος.

Δεύτερον: Έ:ρ·ευνήσ·αμε καί βρή
καμε ■έκτώί'εις καλλιεργήσιμες, σέ 
επίκαιρη καί ώρα>ία θέση, καί μέ θέα 
μαγευτική, γιά τίς οποίες προήλθα 
με σέ προζ,αταρτικές συνεννοήσεις 
να τίς αγοράσουμε γιά τούς ΙΙατρι 
ώτας μας καί νά ίδουσουαε έκ«εΐ το 
ΝΕΟΝ ΑΙΒΙΣΙΟΝ.

Οί Ίκτάσεις αυτές, πού βρίσκον-: 
ται έπάνω σέ θαυμάσιο τουριστικό 
δρόμο, είναι βέβαιο οτι σέ τ<ολύ λί
γα χρόνια Οάχουν δ ε κ α- π λ α- 
σ ι α· άξια άπο τήν αξία τής αγο
ράς τους. Κ?ι θά γίνη καί μ’ αυ
τές ο.τι έγινε καί στή Ν. Μάκρη. 
Στή Ν. Μάκρη, δηλαδή, έως τό 
1930 μπορούσε κανείς δίνοντας. 5. 
000·--7.000 δραχμές μόνον νά ά- 
γοράση ένα ολόκληρο -/λήρο. Τώ
ρα ένας ολόκληρος κλήρος έχει άξί 
αν, ανάλογα μέ τήν τοποθεσία του, 
άπο 1.500 εως 2.500 λίρες χρυ
σές. Θέλουμε ακόμη νά έπ<ξηγή:>· 
σαυμε, οτι c-ταν λέμε δτι θά δώσου
με εκτάσεις, -δέν λέμε «τι θά δώ
σουμε απλά οικόπεδα, άλλά οτι ό 
κάθε κλήρος, πού θά δώσουμε, θά 
είναι γύρω στά πενήντα στρένμ-ατα.

Τρίτον: 'Ιδρύσαμε ένα ξεχωρι
στό Ταύρον στο Φιλανθρωπικό 
•ί.-Λημ^'-^σύ Συ/λόγου μας. το όποι
ον το έπρ-οικοδοτήΰα^ μέ μερικές 
χιλιάδες δραχμ,ές, γιά νά τίς δια
θέτη ένισχύοντας τούς πτωχούς 
Συμπατριώτας πού έχουν ανάγκην 
.φαρμάκων.

Τέταρτον: Εκδίδουμε την ‘Έ- 
φημερίδα ,μας η οποία; μακράν τού 
νά είναι ένα μουμιοποιημένο έντυ
πο. είναι,, αντίθετα, γεμάτη ζωντά
νια καί παλμό·, καί παρουσιάζει μιά 
τέτοια πληρότητα ύλης, και επιμέ
λειας, πού σπάνια άπαντάτα-ι σέ το*  
πικής σζχχασιας φύλλο, ώστε δικαι
ολογημένα ν-ά ε’ίμεθα υπερήφανοι 
γΓ αύτό- Τιμή σ’ αυτούς πού τήν 
επιμελούνται...

ΓΙέμπτον: Έπατρ&νάραμε τό ζή
τημα τού Λιμανιού τής Ν. Μά
κρης και άναΐχάδαμε νά καλυφθή

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΠ ΜΗΝΑ \

ΕΝΩΣΙΣ "Η ΘΑΝΑΤΟΣ
γου νά έχει προικαλίσει θάμόος καί 
δέος στους άλλους παρακατιανούς, 
και νά τούς έκοψε τήν όρεξη. “Ο
πως καί νά έχει τό πράγμα θά ή
ταν αφύσικο, ακατανόητο κα! απα
ράδεκτο ένας μονάχα Σύλλογος νά 
αντιπροσωπεύει καμμιά δεκαριά χι
λιάδες άλληλοσυγκρουόμενες γνώ
μες. Πώς είναι δυνατόν νά άκοΰ- 
με μιά μόνο φωνή, όταν τ’ αύτί 
μας εχει συνηθίσει στή θεία μουσι
κή τής πολυφωνίας.
Τί μονοτονία νά βλέπουμε διαρκώς 
τή φάτσα ένος καί μόνο Προέδρου 
καί πόσο έξωργιστικό νά είμαστε 
ύποχρβοϊΛβνοι νά δεχόμαστε τή γνώ 
μ.η τής πλειοψηφίας, όταν ή πλειο- 
ψηφία ενός Συλλόγου θά μπορούσε 
νά ήταν μειοψηφία στόν άλλο Σύλ
λογο.

- - IIώς νά τό κάμουμοον; έν γε
ν ητι!

Καί ένώ διαφωνούμε ολοι μετα
ξύ μας, σέ σημείο πού νά κάνουμε 
κακό στόν εαυτό μας π.χ. νά μην 
έχουμε παραχωρητήρια ή σχέδιο· 
πόλεως- κλπ. κλπ. μάς πιάνει ιερή 
αγανάκτηση επειδή δέν γίνεται ή 
“Ενωση τών δυο Συλλόγων! Γιατί 
αύτή ή άντινβμία; Ένωση σημαί
νει συνεργασία σέ ύψηλό επίπεδο. 
Γιατί λοιπόν άξιοΰμε μέ μανία κάτι

ή δαπάνη τών 15.000—20.000 
δραχμών πού χρειάζεται, καί άς εί
ναι» βέβαιοι ολοι οτι το ζήτημα αυ
τό ήμεΐς θά τό φέρουμε σέ πέρας.

Αυτή είναι ή συγκεκριμένη καί 
δημιουργική, δράση πού έχουμε νά 
παρουσιάσουμε στους λίγους τελευ
ταίους μήνες.

’Έπειτα άπο τή. δράση μας αύ
τή, δράση πού οφείλεται στις θυ
σίες καί τούς σκληρούς κόπους, 
στους οποίους πρόθυμα καί αγόγγυ
στα υποβάλλεται μιά μικρή όμάδα 
έκλεκτών Πατριωτών καί Π<3?τρι- 
ωτισσών μας, καί στους όποιους α
νήκει κάθε τιμή καί αναγνώριση, 
είναι πολύ φυσικό νά παρουσιάζεται 
ανεπτυγμένο το ενδιαφέρον τών 11 α 
τ.ριωτών μας γιά τό Σύλλογό μας.

“Ετσι άλλοσ-στε σμν^αίνει πάντα 
στή ζωή. Οί άνθρωποι μέ όποιεοιδή- 
ποτέ έητ’ηδειότητες καί άν παρα- 
πλανηΟούν στήν αρχή, τελικά πάν
τα προστρέχουν γύρω οέ κείνους πού 
αναπτύσσουν γώνιμη καί ωφέλιμη 
δράση.

Μά άπό τό συμπόσιο αύτό τής 
χαράς καί τής ψυχικής άνατάσε- 
ως καί πάλι άπθυσιάζουν οί «ουδέ
τεροι». Καί είναι κρίμα αύτό. Κρί
μα γΓ αυτούς, γιατί μέ τίς επιφυ
λάξεις 
πλέον, 
άπο μιά ψυχική άγαλλίαση. πού ά-| 
ξίζει νά τήν δοκιμάσουν. Κρίμα καί 
γιά μάς, γιατί λαχταρούμε νά δού
με δλ&υς τούς Πατριώτας. μας 
συμμέτοχους καί ενεργούς συμπαρα- 
στάτας στήν ωραία προσπάθεια πού 
επιχειρούμε· ’’Άς απαλλαχθούμε ά
πό τίς άχαρες στειρότητες καί τις 
άγονες επιφυλάξεις. *Ας  προτανεύ- 
ση σ’ ολους μας το πνεύμα της συμ 
πνοίας καί τής ά/Ληλεγγυης. ’Άς 
αποσκορακίσουμε άπο τή ψυχή, μας 
τίς διχόνοιες, πού δέν δίνουν κανέ
να καρπό. ’Άς, πλημμυρίση. τίς καρ
διές μας η Πατριωτική αγάπη, 
πού γαληνεύει τά πνεύματα καί 
παρωθεί σε πράξεις, ωραίες. Δέν 
χρειάζεται γΓ αυτό παρά λίγη ει
λικρίνεια καί λίγη γενναιότητα.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ

ταυ ς τι ς άδ ί·/.« coλ&γητε ς 
ιτ-ερούν τούς εαυτούς τους

πού συχαινόμαστε καί δέν τό έφαρ- 
μόζουμβ στήν ιδιωτική μας ζωή ού
τε σέ ύψηλό ούτε σέ χαμηλό επίπεδο 
παρά μόνο σέ υπόγειο όπου καί τό 
καταχωνιάζουμε;

Νά πει κανείς ότι μάς έκαναν 
κακό οί Σύλλογοι; Ποιο; Τό ότι 
Μακρηνοί απομονωμένοι κα! ριγμέ
νοι σέ μέρη κακοτράχαλα είδαν ξα
φνικά νά τούς έπισκέπτωνται ομά
δες συμπατριωτών τους πού ούτε 
ήξεραν τήν ύπαρξή τους, και πού 
ένδιαφέ-ρθηκαν ξαφνικά γιά τά προ 
βλήματά νους (κί’ άς μήν τάλυ- 
σαν) και πού άν μή τΐ άλλο μπό
ρεσαν μαζί νά θυμηθούν, νά δακρύ
σουν και νά γελάσουν, είναι κακό; 
Τό ότι ξενητεμένοι Μακρηνοΐ α
κόυσαν ξαφνικά τή φωνή τής Πα
τρίδας, είναι κακό: Τό ότι βγήκα
με ·έπί τέλους άπό τό καβούκι τής 
απομόνωσής μας, είναι κοτκό;

Ή μήπως τό νά βγούμε άπό το 
καβούκι μας είναι ένοχ7·.ητικό; ’Α
φού μάς πιά'υει υστερία γιά τήν Έ
νωση γιατί δεν αορβάλλοομ*  θετι
κά σ’ αυτήν; Γιατί δέν τρέχουμε 
ομαδικά ν’ άκούσουμε μέ τά ίδια 
μας τ’ αίιτιά το τί έχουν νά μάς 
ποϋν, νά βεβαιωθούμε ποιος έχει 
δίκιο ή άδικο, ν’ ακολουθήσουμε 

. αύτόν πού έχει δίκιο «Γ άν έχουνε.

Γό ώμορψο λιμάνι τής Μάκρης πού τό πλαισιώνουν τά γύρω βουνά 
καί μοιάζει σάν μεγάλη λίμνη Τά άραγμένα πολεμικά δείχνουν τήν 

εύρυχωρία του κόλπου μέ τά βαθειά νερά του.

ΚΗΣΪΜΤΙΚΙ Μ«Κ
Άσ<ά ιου 1869, χρονο/νϋγία, πού εί

δε το φως μέχ(}ΐ της 19.7.1949 ημέ
ρας τοΰ θανάτου του, είναι μιά χρο- 
ν<κί] περίοδος, αρκετά έκτενής, πού 
&έ μτορεϊ τό iWM τοΰ νοΰ μέ καμμιά 
τέχνη του λόγου, νά συλλαβή, τή πο- 
λυμιη^φη. wit πολάτλετ»ρη δράοίη τοΰ 
Ιατροφιλοσόφου Ka>w- Λαμέρα.

Μόνον οι ύγκωδέστέίΜΜ σταθμοί 
: αι τά πλέον ορατά σηιιίεί-α τής δρα
στηριότητας τοΰ Λαμέρα, μπορούν νά 
προβληθούν σιά otev?a δρια μιας οΐασ- 
δήπο τ ε Έφ ημε ρί£ ας.

Γιά τούς Μακρηνολιβισιανσύς εί
ναι αίτημα τής ’Ιστορίας, νά άξακτοι- 
■ηιΉί ή σταδ-ιοδς<μία τοϋ μεγάλου τέ

κνου τής Μάκρης κατά τρόπον δια- 
φορετικιό'ν.

Ηγετικόν ΙΙνεΰμα, διάνοια οδη
γητική, πειδαρχημένη, υπάκουος, σς 
κάθε πνοή, κάθε uijny^c Ιδέας, μέ 
μιά φωτεινή και κρυοτάλλινη χάρη 
εύπιροσηγορίας, καί λεκτικής γοητεί- 

καί οΐ δυο δίκια νά πάμε μ’ αύτόν 
πού μάς γουστάρει ή νά τούς φέ
ρουμε μπροστά μας σέ άντιπαρά- 
σταση ή ότι άλλο. ’ζΔλλά εμείς πε
ριοριζόμαστε νά φωνάζουμε τυφλά 
ΕΝΩΣΙΣ! Νά έπιστρέφουμε τίς ε
φημερίδες (νά ύποστοϋμβ έ'νσι τόν 
πόνο νά μην τις διαβάσουμε καί νά 
μήν πληρώσουμε συνδρομή), νά γυ
ρίζουμε -ή ράχη σ’ αυτούς πού πα
σκίζουν συλλογικά (δικαίους καί ά
δικους) προβάλλοντας έτσι μιά 
στείρα άρνηση.

Μέ τό νά φωνάζουμε μόνο· ΒΝΩ- 
ΣΙΣ μάς δίνεται ή ευκαιρία νά ά- 
διαφορήαουμε σ’ ένα Συλλογικό θέ
μα. Μας δίνεται ή ευκαιρία νά ξα- 
νακλεισθοϋμε στό καβούκι μας. Κι’ 
άν σπάσει ό διάβολος τό ποδάρι του 
και γίνει ή Ένωσις; ΚΓ άν έτσι 
ανοίξει ή γή καί καταπιεί τίς προ
φάσεις μας; ΚΓ άν μέ τήν "Ενω
ση βρεθούμε υποχρεωμένοι νά σκε- 
φθοϋμε Συλλογικά; Κι’ άν αύτοι 
οΐ ένωθέν τες κύριοι, αρχίσουν ξα
φνικά νά μάς άπατχολαϋν μέ προ
βλήματα γενικώτερα, που δέν έ- 
ςυπηρετοΰν μόνο τόν έαντούλη μας; 
Ί'ίμ που ά κάμουμοον;

Τότε Οά ξαναθομηθούμε τά λό
για τοΰ μεγάλου ποιητή μας:

«Καί τώρα τί Οά γένουμε χωρίς 
(ιβ/.ρβάρους;

Οί άνθρωποι αυτοί ήταν μιά 
(κάποια λύεις».

Μιά λόσις γιά νά μή βγούμε πο
τέ άπό το καβούκι μας.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ας ήχμαλώτιζε τούς .τάννας ό Γιχχ- 
τρός.

Σπούδασε στάς ’Αθήνας καί elgu 
κεύτηκ-ε στήν γυναικο?α)γί.α. Τά στε
νά όρια της Μά»ρης δέν μπορούσαν 
νά κρατήσουν τήν τεράστια δημιουρ
γική πνση τσϋ βαθυστόχαστου έπΐιστή- 
μονα, του φιλοσοφημένου ανθρώπου. 
Μετά τόν γάμο του, μετά τής 
λημένης του Εύάαλίας, εγκαθίσταται 
είς τάς ’Αθήνας καί. ακάθεκτος, ακού
ραστος, ρίστνεται είς τήν ατμόσφαι
ραν τών παραδόσεων καί τών ϋλΓ.εί- 
ρων, μόσα εις τά όποια άνέπνεε καί 
πεςαεδανιήτο τό Είναι του.

Μετεκπαιδεύεται είς Παρισίους 
;.αί ίμ.έ ενέσημο ν διατριβή του .τερί 
«δυσμηνόρροιας» καί εισήγηση έπ’ 
αυτής τον περισπούδαστου καθηγη
τή. Κα?4.αντξή, ά-ναγοριεύεται είς ύ- 
φηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, ατ w 
rnJ f-iTr*  ίτυντ.-ττά ·· .- . , ν.
ναιπΐ'λογικά είς τους' φοιτήτά'ζ^ μέχρι |·νέ-γ-νροάχχίντα ^τέΛίΙοι^ς^Κχίνρϊώϊ&ς ’με-' ' 
τής εκλογής του κ. Λογοθετοπουλου, θαδους γνωστας στους ’Αρχαίους και. 
ώς τακτιχιοΰ καΟηγητσυ τθΰ μαθήμα- | ΎαΛ'α, ιοπ^ρικά που <ρέ!ρου\' σήμίερα 
τος τούτου, «Ις τό Π ανετι-στήμιον. . ........ '

ΙΙαρόϊλληΖ.α μέ συνρρ γάνας διακε^- 
χ-ρΗμένους ΈΛίστήμσνας τούς κ. κ. 
Λυΰρο-ν, Κα/αλιαντζή, -Καλ9α;τΐσ!ούνη, 
δέν παύει, εργαζόμενες εις Γυναιικολο- 
γπκάς κλινικάς τής πρωτ&υούσης. iI- 
δρύετ ιατρεία τής άταμίΛ-ής του ύμ- 
πνεύσεώς, διευθύνει, καί κατευθύνει 
ταΰτα κατά τρίοίπσν νεοφανή, όπως 
έκείνο τής Πλατείας Κάνιιγγας μέ 
τον περιληπτικόν τίτλον «’Ιατρειον», 
ενα είδος ελεύθερου Πανεπιστημίου 
μέ συνεργάτες το.-υ, τούς κ.κ. Φωκά, 
Μακρυκώσται καί άλλους,

Μέ τήν ίδρυση καί λειτουργία τοΰ 
’Ιατρείου τής Πλατείας Κάνι.γγος 
ανοίγεται ό δρόμος τής ιδεατής γραμ
μής τού παοορίίοίμού τής Ιατρικής Έί- 
πιστήμης, ιος οργάνου πρό παντός 
Κοι,ν-ωνικής Προ-νοίας, <%ότι ό Λα- 
μέ·ρας υπήρξε πάίντατ-ε καί είς κάθε 
περίπτωογ], τό «μάτι τοΰ τυφλού, τα 
πόδι τοΰ χωλού, ή βακτηρία τού άνά- 
πη·.<ου.

Είναι απέραντος δ Ααμόρας &ίς τή 
συγγραφική, του επίδοση. Πολύβοος 
πολυσχιδής είς δλα τά πεδία τού επι
στητού. ΟΙ μονογραφίες, οΐ μεταφρά
σεις, τά ενυπόγραφα άρθρα του άΰΐο- 
τελούν &να τ&ράστιο σύνολο βιβλιο- 
γΓκίΐφησης, πού δέν εΐναι δυνατόν ν’ 
αναγραφή στις στήλες τής Εφημερί
δας αυτής.

Άπό τό 1910—.1925 ολόκληρη ή 
έπΐιστημονική υλη τού περιοδικού «’Ι
ατρική Έύοιδ-εώρησις», έίκπηγάζει ά
πό τόν φωτισιμένον νούν καί τήν έπι- 
στηιιίονικήν άν·ζ·ίληψη και πείραν του. 
Εις δέκα χιλκάδες -σελίδες ανέρχεται 
περίπου ή «συγγραφική ταυ έριγαισία,

- ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ■ 
ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ 10ο)ο

"Ολοι οΐ "Ελληνες πολΐται οι θέ- 
λοντες νά πουλήσουν τά κτήματά των, 
πληρώνοίΛ’ μόνον τόν συνήθη φόρον 
μκταβιβάσεως. Κατ’ έξαίρεσ-ιν όλων, 
<χ. πρόσφυγες άγρόται προκειμενου νά 
εύρεθώσιν εις τήν ανάγκην νά πωλή- 
σουν ένα κομμάτι τού κτήματός των, 
υποβάλλονται e-ις πρόσθετον, έπί πλέ
ον δηλαδή τής κανοινικής, φορολογίαν 
άνερχομένην 4ς 10 ο) ο τής άξίαις τού 
κτήματός των ύπέρ τού Ταμείου Έίποί

ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΪΚΑ ΧΡΕΗ
Έπιθυμούμεν νά συστήσωμεν στους 

άστικώς εγκατεστημένους Πατριώτας 
μας, οΐ όποιοι έ’χοι^’ ακόμη προσφν- 
γικα χρέη, νά (τή βιασθούν νά πληρώ
σουν αύτά, διότι ή Κυβέρνησις κατέ
θεσε νομοσχέδιο-ν §ι>νάμει. τού οποίου 
τά ·μέν πρό τοΰ 1941 χρέη τών προσ
φύγων διαγριάϊφρνται έξ ολοκλήρου 
καί οί δικαιούχοι, λαμβάνουν- ?ά ορι

AQPEAI
ΑΙΑ ΤΟ

ΠΑΑΤΑΝΑΚί
Ό έκλεκτός συμπολίτης μας 

Αιδεσιμότατος Μιχαήλ Πετρώδης 
μάς άπέστειλεν δραχμάς πεντακο- 
σίας (500) ύπέρ τής συμπληρώσετος 
του Σχολείου τώνί πατριωτών μας 
είς Πλατανάκι, Θηβών.

Επίσης ύ συμπολίτης μας Πέ 
τρος Κ. Πετρίδης, άνώτερος υπάλ
ληλος τής Νομαρχίας ’Αττικής, 
μάς άπέστειλεν έτέρας πβντακο- 
σίας δραχμάς (500) ύπέρ τοΟ αύτου 
σκοπού.

Έκ τυπογραφικού λάθους άνε 
φέρθη είς τό προηγούμενου ψύλλον 
μας δτι ό κ Περικλής Γρηγοριά- 
δης προσέφερεν διά τό Σχολεων 
Πλατανακίου Θηβών δραχμάς χιλί- 
ας πεντακοσίας άντι τού όρθού πο
σού τών πεντακοσίων (500) δραχ
μών.
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(Συνέχεια έκ τοθ προηγουμένου)
Τελευταία, κάναμε αρ^άιβε-ς τά ρό

δια μας. Καί κάβε οικογένεια είχε
...δέκα άρμ-αΦιέζ' από -20 

π&ρίπόυ ρόδια ή κάύε. μια για jo 
χείιμ'ώνα. Μερικές—πολύ λίγες—αρ- 
ιια&ιάζανιε καί, κυδώνια. Άλλα οί πε- 
ρισσότφρ®ς τά κυδώνια ταχ'αν άπό 
τά τουρκοχώρια τού εσωτερικού πού 
ήταν -καί καλύτερα. ’Έτσι λοιπόν, 
«βαγγωμένες» (φορτωμένες μέ έφό- 
δ:ια·), οί Λιβισιανές (και αρκετές 
Μακρηνές), οικογένειες ξεκινούσαν 
για. τό Κώστριο· (τού Λιβίισιοΰ) Ύ^ά 
νά άντιμετωιπίσουν τόν χειμώνα. Α
φού πρώτα καθάριζαν καί άσπριζαν 
(έβαφαν, υδροχρωμάτιζαν) τά χειμω
νιάτικα σπίτια τους, μετέφεραν σ’ 
αύτά τίς «καυμπάνιες» τους και τε
λευταία τό λίγα νοικοκυριό τους πού 
εΐχανπροσωρινά .με·ταφέίριε:ι γιά νά ξ·ε- 
καίνοκαιρέψρυν στόν Κάμπο, καί ά- 
νέ’6αιιταν μέ τά παιδιά τους στά χει- 
μωνιάακα σΰτίτια τον-ς.

Πολλές φσρές, προτού έγκαταστα- 
ύ'ούν στό Κάστρο η μόλις είχαν έγκα- 
τασ^αύεζ τούς προλάβαινε· ή πρώτη 
φθινοπωρινή βροχή·, πού συνήθως ή
ταν ραγδαία.

Οί Λιβισι-ανές, πού πολλές φορές 
ή βροχή αύτή τις ευρισκε ανέτοιμες, 
καί τούς έκαμνε αρκετές ζημιές, ύν 
τουτοις την περίμεναν μέ ανυπομο
νησία. Και νά.γιατί:

Τήν πρώτη .'νύχτα μετά τήν 6ρα- 
χη, ;δυό ώρες τουλάχιστον προτού ξη
μερώσει, όλες οί γειντονειές τοϋ Λι- 
βισχόύ ήταν στό πόδι. Άπό όλες τίς 
γειιτανεΊ-ές .ξεκινούσαν γυναίκες καί 
παιδιά κρατώντας άπο ενα καλάθι 
καί πήγαιναν στις γύρω βουνοπλα
γιές, στ’ Αύκουλσυ τά Χοτ'ραφάκια, 
στό Κελεμιύάρι, στό Πελέγκι, στά 
Πόφορα κλπ. νά μαζεύσουν σαλν- 
γχάρια πού πρωτοβγαίνανε μέ τήν 
βροχή, -ταχύτιατα καί σιίτεΐμιμέινα 
κι? αποτελούσανε μιά πρόσθετη νόστι
μη τροφή. Τό μάζεμιμα τών σαλιγκα- 
ριών, άρχιζε μέ τό γλυκοχάραμα. καί 
τό .όσυηχύΐ, καί οί χαρμόσυνες φωνές 
αυτών1, πού πετυχαίνανε νά βρούνε 
τούφες - τούφες τά σαλιγκάρια, γε
μίζανε τίς πλαγιές τών γύρω· βουνών, 
πού περικλείνανε τόν αρκετά μεγάλο 
καί καοπερώτατο Κάμπο τού Λιβισιού. 
Κάποτε, τέλος, κσί συνήθως, μιά, 
δυο ώρες, μετά τήν ανατολή τοΰ ή
λιου, γυρίζανε όλες φοοτωμένες άπό 
.2__5 οκάδες σαλαγγάρια «παρά
βολους» ή, χάύε μιά σέ έκλεκτές ποι
κιλίες. Τούς «βουνήσιους», τά χον
δρά μεγάλα σαλιγγάρια, σάν μιά 
μικρή γροθιά τό καθένα, τούς «κρό-
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«Τρις μάκαρες Δαναοί και τε

τράκις, οί τοτ’ όλοντο τροιΐη έν 
εύρείη χάριν, Άτρείδησι ψέρον- 
τες».

«Ώς δ’ έγωγε ώψειλον θανέειν 
καί πότμον έπισπεΐν ήματι τφ, 
δτε -μοι πλιεΐστοι χαλκήρεα δου- 
ρα Τρώες έπέρριψαν περί Πηλεί- 
ωνι θανόντι».

«Τω τ’ έλαχαν κτερέων καί μέν 
κλέος ήγον ’Αχαιοί».

«Νυν 6έ 'μ·εΛ λευγαλέφ θανά- 
τφ εϊμαρτο άλώναι».

Ασυνείδητος τύπος ό Μάριος 
ό ολετήρας της Κορίνθου στό πα
ροξυσμό του πάθους του, στοχά
στηκε άπο διάθεση ’ίσως ματαιο
φροσύνης καί ασφαλώς υστεροφη
μίας καί οίκτου τάχά, νά δείξη 
ανθρωπισμό.

Καί διατάσσει:
ά Οσα παιδιά ξέρουν γράμματα 

νά γράψουν καί νά ζητήσουν κά
τι, που θέλουν. Θά τό έχουν.

Ενα άπό τά πολλά παιδιά τής 
Κορίνθου,άνωνυμο άτυχώς, μπρο
στά στόν ένστικτώδικο κόσμο τής 
βίας, τοΰ καθολικού ολέθρου τής 
Πατρίδας του καί τήν άδιαντρο- 
πιά τής, διαταγής, ώρθωσε το α
νάστημά του, ύψωσε τόν αυχένα 
του, το πνεύμα του καί τού πετά 
κατάμουτρα, έπώδυνα, περήφανα, 
γραφτές τις παραπάνω φράσεις 
του.

«Χίλιες φορές καί πιό πολλές 
ακόμα ευτυχισμένοι αυτοί, πού 
χάθηκαν οπή Τροία πολεμώντας 
γιά ιδανικά».
«Μακάρι νάβρισκακιι’ έγώ τέτοιο 

δοξασμένο θάνατον, άνάμιεσα στά 
χάλκινα κοντάρια τών Τρώων, 
γύρω - γύρω, στόν Πηλείδη».

«Πόσες τιμές καί πόση δόξα 
οπό άψυχο κουφάρι μου».

«Τί μ’ απομένει τώρα;»
«Ένας θάνατος γεμάτος κατα 

φρόνια».
, Μ’ αυτές τί λίγες πικρόχολες 

λέξεις, σατυρίζει έτσι σαρκαοπι- 
κ·α το παιδί αυτόν τόν τάχα φι
λάνθρωπον αυτόν στοχασμόν του 
εμπρηστή τής Καρίνθου.

’Ήτανε κρατήρας τό παιδί αυ
τό, ικοχλασμου μίσους τών καπε-

τών του. Γό πνεύμα οδύνης γιά 
τά συντρί,μια των.

Μέ λίγες καυτερά ειπωμένες 
λέξεις του, ύψώθηκε σέ ιστορικό 
Σύμβολο τό παιδί αυτό.

Στό μέγα ’Άτομο, πού <μ*  ένσ 
του κίνημα, μέ μιά επιγραμματι
κή φράση του, γίνεται "Ηλιος. : 
Μπαίνει στήν ’Αθανασία.

Τιμονιέρης τό παιδί αύτό του 
πνεύματος τής καραοοτσακισμέ- 
νης γενηάς του, μετουσίωσε τήν 
απβλπί'δα σκέψη καί τήν ψυχή 
τής ολότητας τών συπιμολ ιτών 
του, σέ σεισμικό τυφώνα καί συν 
τριππικό κεραυνό, ενάντια στό δί
κιο τής ζούγκλας καί τής απαν
θρωπιάς, μέ λίγες φράσεις του.

Παιδιά τής Μακρολιβισιανής 
γενηάς, γιά μάς πού γρήγορα 
θά κλείση ό κύκλος τής ζωής, τό. 
ανώνυμο αυτό παιδί, είναι ή έκ
φραση τού πόνου μας, ό φορέας 
του παράπονου γιά τόν άδικοχα- 
λασμό τή,ς Πατρίδας μας καί τής 
δικής σας, πού έμεινε καί μένει 
άγνωρη σέ σάς.

Θά φύγουμε έμεΐς μέ τό δυσ- 
βάσταχτο συναίσθημα, ανείπω
της πίκρας, Πανάνθρωπης άδικί- 
ας. Θά φύγουιμε συναποκομίζον- 
τας τήν συναίσθηση τής λιποτα
ξίας τής συνείδησής της, καί κά
θε είδους ανθρωπιάς της, σέ μα 
ναδική στιγμή κρίσης καί άξιολό 
γησης τής ηθικής της δύναμης 
καί αντοχής. Γιά τούτο τώρα γιά 
μάς τό βοτάνι τής λήθης βαραί
νει στή ζυγαριά περισσότερο ά
πό τό χαμόγελο τής μνήμης. Κά
θε μνήμης.

° Ε να φωτόχαρο λυκαυγές μέ
νει μόνο γιά μάς. ’Εσείς, οί μελ
λούμενες καινούργιες γευηές αυ
τές πού εΐναι τώρα καί οί άλλες, 
πού θά έλθουν.

Γιά σάς πού εΐσθε τώρα, εΐναι 
τόλμημα .ανεδαφικό, νά προεξο
φλήσουμε τήν σκέψη, σας, τήν κρί
ση σας, γιά τό ανώνυμο αύ
τό παιδί.

Σφυρηλαπημένοι ’ίσως κάμπο
σοι άπό σάς, στή μοιραίο: ,κατάρα
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ΑΘΗΝΑΙ

Ένα μήνυμα τοΰ συμπολίτου μας Διδα
σκάλου κ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗ πρός τήν νέα γενηά.

του αιώνα, πού τόσο κτυπητά καί 
προκλητικά διασπαθίζει τά άγα- 
θά τής ζωής καί μοιράζει τήν φτώ 
χεια, τήν αμορφωσιά καί τη κα
κομοιριά, μέ συγκροτημένη σιγα
λιά, μυριόψωνη όμως, απόκρυφη 
κραυγή, μετεωρίζεστε, χάνεστε : 
στόν κυκεώνα αυτόν τής άνελέη- 
της σύγκρουσης, ιδεών καί κατα
στάσεων καί μένετε μέ σφιγμέ
να τά 'χείλη, καί άνάσταπη τή ψυ
χή. Ή ταραχή αύτή τής ψυχής 
σας εΐναι εντονότερη, άπό εκείνη 
τής κρυστάλλινης βουής τής καμ
πάνας τών ιδανικών καί έπιδε (ο
ξέων τής δικής μας εποχής.

Τί τάχα γιά σάς, άν ένας Δεινό 
κράτης καί ένας διανοητικός κο
λοσσός, ό Σατωμπριάν, έζήτησαν 
κάποτε νά σμιλευθή ολόκληρο τό 
άκρωτήρι τοΰ ’Άθω σέ άγαλμα 
τοΰ Αλεξάνδρου, πού νά κρατά η 
μέ τό ένα χέρι μυρίανδρη πόλη 
καί μέ τό άλλο νά προσφέρη σπον 
δή μέ τό ρεύμα ατελείωτου ποτα
μού;

Μπροστά στή παραζάλη άπό 
τό μεθύσι τής ’Επιστήμης καί 
τών γλυκόλογων τών Σειρήνων 
τών νέων ιδεών, τά έργα τών γέ 
νεών, πού πέρασαν, νομίζετε πώς 
δέν αντέχουν στή μεστωμένη τά
χα κριτική τής διαλεκτικής σας 

ί δείξιοτεχνίας καί μιλάτε γι’ αυ
τά μέ φρασεολογία γειμάτην άπό 
τραγικούς σαρκασμούς καί κατα
φρόνιαν ίσως.

Δίνετε άδιοοφιλονίκητα θέση 
σέ άλλα αδοκίμαστα μέ τρόπον 
αξιωματικόν, αύθέραιτο καί επί 
πλέον χλευάζετε.

Όμως ό χλευασμός αυτός εΐ-

ναι γέννημα πλάνης ένοχης, μέ 
τήν πλέον άνοσδυνη έκφραση.

Άπό άφροντ^ισια, σέ φρενήρη 
δρόμο δέν καταπιαστήκατε, νά 
κατανοήσετε τούς θεμελειώδεις, 
ατράνταχτους Νόμους, πού διέ- 
ιτουν καί φωτίζουν τό βαρύ καί 
βραδύ βάδισμα τής άνθρωττότη- 
τοος.

Έβάδισε καί βάδίζει αύτή ψη- 
λαφίζοντας πάντα. Κιινήθηκιε καί 
κινείται μέ άρμα, ττού τό σέρνουν 
πάντα ανόμοιες δυνάμεις. Κάπο
τε, κάπου σταματά, γιά ν’ άνα- 
πνούση .μέσα σέ παροδική ψευ~ ί 
δαίσθηση, δτι, έφθασε στό τέρμα 
καί ιμέ απατηλό τό συναίσθημα 
αντικατοπτρισμού έντυττωοΊάζε- 
ται, ότι βρίσκεται στό αληθινό 
νόηιμα τής άνθρώπΊνης εύδαιιμο 
νίας,

Πλανάται έκεΐ κάμποσα χρό
νια καί μέ ττάραλήρηίμα φανατι
σμένης θρησκοληψίας, γίνεται ό- 
λοκαότωμα, ολόψυχα στήν υπε
ράσπιση τής θέσης αύτής.
Ξαφνικά ό ουρανός της σκοτεινιά
ζεται. Καινούργιες λάμψεις καί 
αστραπές αύλακώνουν τόν ουρα
νό της. Θά φωτίσουν καί θά σβή
σουν κΓ αύτές μέ τήν σειρά τους, 
σάν πυροτεχνήματα τής στιγμής 
κάί σάν ύδραύλακες, πού άφηνει 
πίσω της, ή πρύμνη τού αιώνια 
ποντοπόρου καραβιού της.

Γιατί ή ζωή δέν είναι τέλμα. 
Εΐναι φλογερό καμίνι, άπ’ όπου 
ξεπετιουνται κάθε πρωί ουρανό
πεμπτες ακτίνες φέγγους.

Δέν υπάρχει καλόν πού νά -μήν
Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα

κινους», (κιτρσινωπά), ποτχιλία πού 
ύπιάρχει κτ’ έδώ, καί τά θεωρούσαμε 
σάν τά πιό εκλεκτά, .καί ήταν πράγμα
τι εκλεκτή παικίλία σαλιγ.γαριών «οί 
κρόκινοι -καράβολοι», -καί τούς' «χ«ο- 
ματένιους», πού ήταν συνήθη σαλιγ- 
γάρια μέ λιειυκή. ικαί παχυτιαίΤη οάρκα.

Κι’ έτσι, έκλεινε ό Σεπτέμβριος 
καί π&ριμένανε πλέον οι Λιβισιανές 
πανέτοιμες τόν χειμώνα, πού τίς §- 
δίνε άλλες ασχολίες.
ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Καί τώρα αί Λι-βισίιανές οικογένειες 
μπαίνουν πλέον σέ νέες ετοιμασίες 
γιά. νά περά-Τουν τόν χειμώνα.

Πρός: τά Μιέσα καί τέλη Όκτω- 
βρίου άρχίζυυν νά καταφθάνουν άπό 
τ)]ν ένδοχώραν ___ κυρίως τούς Γεγ-
λάδες__ < οί «κερε.τζήδες» δηλαδή
οί Τούρκοι άγωγτάτες.. Μπροστά - 
μπροστά ε·να γαϊδΌιϊκάχιΐ καί πίσω· 
■οί καμήλες μέ τά κΌυ&ούνια τους, §·ε> 
μέ·νη ή μιά πίεπω· άπο τήν άλλη, άνη- 
φορίζουν στά καλντερίμια τού Λιβι- 
σιού, τού Κ άσπρου, καί μεταφέρουν 
τίς «κουμπάνιες»(προμήθ,&ΐ!ες) τον χει 
μώνα στά Λιβισιανά νουκοιχ.υρόσπιτα.

ΟΙ «κουμπάνιες» αυτές άνγιπροσω- 
πεύουν τή. δούλεψη όλου τού καλο
καιριού τού έπαγγελματία, τοΰ εμπο
ρευόμενου και τοΰ κτηματία, πού άεω- 
ρούν υπέρτατη υποχρέωσή τους νά έ- 
φοδιάσιχυν τά σπίτια τους μ’ ολα τά 
τρόφιμα1 πού χρειάζονται- εως τό Πά
σχα. Είναι άλλωστε ή μορφή τής 
οικονομίας πού έπικρατοιύσ-ε, ή οποία; 
επέβαλλε σάν αύιστηρή παράδοση αύ-; 
του τού' είδους τό:ν έφαδ^αΐσμόν. Τό' 

, σιταρίσιο άλεύριΐ, τά καλόψητα άσπρα 
φασόλια τοϋ Μαστά, τού Κασιοΰ ή 
Τριμ’λωΰ, καί τά άλλα σαπρια, τά; 

-6ούττ»ριαι μέσα στις «κοιλιές» (είδος! 
•τοιά,οιυΐμίϊών καμ<ωιμένων· άπό ειδικά ■ 
έπεξ&ριγα'σμένες κοιλιές μεγάλων ■ κα-· 
τσικνών, καί. προβάτων) τά τουλομο- ·; 
τυριά, τό λάδι καί ο·ί έληές τής χρ!>- , 
ν<ας, ό τραχανάς τό πλουγούρι. καί; 
άλλα καί άλλα, καί μαζί μ.’ αύχά τά 
πο<··τοκάλλια, πού Μ -ιπούν, γιά νά: 
δ«ιατηρ·ηβΌ·ύν στά «ππίργια» (ξερά; 
.φύλλα πεύκου) τά κυδώνια, πού μερι-j 
κά ΰα μποϋν στά μπαούλα μ® τά ροΰ-; 
χα, γιά νά .μοσχοβολάνε, τά αφράταη 
■καρύδια, τό μέλι ·χό «'ΐςμεζλίδικουν»; 
(μέ κηρύΚ'α), πολλές φορές καί τό; 
«ν&ρτέγκιιν», ειδικό ξυνό πού γινεπαξ 
άπό τόν χυμό ξυνών ρΌ^ιών αφού ’Ψη-; 
σουν, τόν χυμόν δπως τό πετμέζι.;

ΟΙ πιό προνομιούχοι ή πιό πλούσιο^ 
ιρέρνουν ακόμη τά περίφημια jtuxiixvjt'-s 
κα •σιουτζούκι-.α τής Ανατολής, πού; 
δταν ψήνονται στή δ·ράκα, μασχοβο-; 
λάνε άπό τά λογής, λογής μπαχαρν-; 
κά πού ί’χουν μέσα, καί τέλος τό πε-ί 
.ριίφημο «χΐιαζμερί», πού παρασχευάζε-· 
ται άπό κα&'αρό βουβαλίσιο καϊμάκι,ί 
τ·ό οποίον· .κομιματιάζουν καί τσϋγαρί-· 
ζουν στό τηγάνι-, .εως δτου ροδίση: 
καλώ.

Ή Λιβισιανή νοικοκυρά βρίσκεται; 
τώρια σέ πυρετώδη κίνηση. II ρέπει; 
Ί’ά τά περιμαζέφη δλα αύτά, νά τάί 
τακτοποίηση στά αμπάρια ή στά δα-; 
χεία τους τό καάέν.α, καί νά τά άπο-; 
ΰηκεώση. Έν τφ μειταξύ ύά π&ριπονη- 
άή τούς «κκερετζήϊδες», τούς Τούρκους

MAW - Of Β - ΙΙΕΑ
« Εϊμ άστε έτο υμο ι·;»

Άττάντησις:
- - «Ναι α-ί αί».
Ό οδηγός βάζει μπρος τή μη

χανή. καί σκύβει άπό τή θέση, του 
γιά υά λύση τό χειρόφρενο. Ό 
καϋμένος ό,μως κοκκαλώνει στή 
θέση αυτή. Μιά απεγνωσμένη φω
νή τόν μαρμαρώνει:

— Μή φεύγετε! Κάποιος λεί
πει.

Κατεβαίνουν στή στιγμή τέσ
σερεις, κι’ αρχίζουν τίς έρευνες. 
Τώρα γιατί τέσσερεις; Ποιος ξέ
ρει ί Τόν καταριώταν καμιμιά «Μα 
ριά μέ τό·ν πού νά σί φέρουν τέσ- 
σειροι;»

Ή ώρα της άναχωρήαεως ή έ- 
βδόιμη της άναγγελίας τής εκδρο
μής, στάθηκε σύντομος επισκέ
πτης καί ή έβδομη καί τριάντα 
πέντε, τήν έχει· δια&εχτή κι’ δλας 
Ό άπολολώς δμως παραμένει ά- 
πολαλώς. Κι’ ένώ οί τέσσερεις 
σκόρπισαν στά ισάριθμα του ο
ρίζοντας σημεία, ανοίγει ή πόρτα 

άγωιγιάτες καί σάν φιεύγουν ΰά τούς 
φιλο^ωρήση μέ μερικά μεταχε'ΐριοίμέ- 
να ρούχα γιά τίς γυναίκες καί τά 
πανδιά τους.
... Έν τφ μεταξύ ερχΏνται ή μιά κα
τόπιν τής άλλης οί χΐϋμωνΐίί.;τι1κ·ες 
γιορτές πού είναι· ή χαρά τών παι
διών γιατί αργούν τά σχολεία. Πεώ·- 
τη. - πρώτη τού Αγίου Δημητρίου, κι.’ 
όιμέσως ύστερα, τών Ταξιαρχών πού 
γιάρτιαξε ό πολιιοΰχος Ά;γι·υς τού Λι 
βιίσιυΰ. «ή άϊς Μιχαήλης». Έπακολου- 
ΰούοίε μιά μικρή άνάπ^τλα καί μπαί
ναμε κατόπιν σέ πυκνώτείρο εορτολό
γιο. Τοΰ Αγίου ’Ανδρέα, πού σ’ ολα 
νά σπίτια .χαι τά πιό φτωχά φτιάχνα
με άπό τά χ.αςάμ·ατ.α τούς λουκουμά- 
&ες και τίς τηγανίτες, τίς «γουργου- 
λά'&ες» καί τις «τζιζίδες» όπως τά λέ
γαμε σ·τό Λιβίσι μας. Τό ψήσιμό τους 
γινόταν στά τζόκιια τών σπιτιών ένώ 
τά παιδιά καθισμένα σταυροπόδι γή- 
ρωι γύρω τό «τζάκι», τό «παράστι- 
ουν» δπως τό λέγαμε, παρακολουάούχ^ 
τήν ι&ροτελ,εστία. Οί λουκουμάδες τώ
ρα είναι έτοιμοι, στιβαγμένοι σέ σωρό 
μέσα σ’ ενα «υσ-ινίν» (μιά μεγάλη 
χάλκινη: στρογγυλή πιατέλα) καί τρώ
νε ολοι αφού τούς βουψήσουν στό μέ
λι, ή τό πετμέζι·. Έχ&ι τώρα ξημερώ
σει καί ή πρώτη δουλειά τής Λιβίσια- 
νής είναι νά στ-είλη ενα μεγάλο 
πιάτο στό σπίτι τής μάνας της ή τής 
πεθεράς της. — άν δέν μένουν μαζί 
... , καί αμέσως κατόπιν ,<·αί στό γει
τονικό σπίτι, πού ?Λγφ πεΛ'ύους ή με
γάλης φτώχιας δέν κάνανε λουκου
μάδες.

Καί. τώρα οί γιορτές τά «Νικολο- 
βάρ,βαρ.α». Τής Άης Βαρβάρας, τού 
Άη Σάββα καί τού Ά.η Νικολόίου, με
γάλη γιορτή αύτή, γιατί γινόταν ει
δική. δοξολαγίπ καί τελΐ-τή στά Σχο
λεία πρός τιμήν τού Χατζή. - Νικο- 
λα, τού Λουϊζβδη- Πασισά, πού ήταν 

: μ&γάλας ευεργέτης τού Λιβισιού και 
; τής Μάκρης. 'Όλα τά παιδιά τού 
Σχολείου άγόρςσ. καί ,χ.ο·ρίτ·σια ιμέ τούς 
ξασκ’ίλους καί τις δασκάλισσές τους 
βγ-αίναν· μετά τήν λειτουργία άπό τή 
’Εκκλησία, τόν ΤαξχάΊχη, άχολουιΤοΰ- 
σ;αν καί οί τρεις δημογέροντες τοϋ Λι- 
βισιοΰ, μαζί οί ’Έφοροι και οί εκκλη
σιαστικοί Επίτροποι καί πίσω δλο τό 
εκκλησίασμα, καί. άνηφορίζοντας φτά
νανε στή μεγάλη αυλή τού «Πάνω 
Σχολείου (άρρεναγωγίο-υ) πού ήταν 

. κτισμένο ακριβώς άπάνω· στήν κορφή 
ένός λόφου, ψηλού σάν τήν Ά*<ρ'ό-  

; πόλη τής Άβήνας, καί πού λεγόταν 
«Κάστρο» (απ’ αύτό πήρε καί τήν ο
νομασία τό Λιβίσι, πού λεγόταν καί 
«Κάστρο» έκεί πού ήταν τά χειμω
νιάτικα σπίτ ια του). ’ Εκεί ύστερα άπό 
μ·ιά δε-ηση κ<αι ένα πολυχρόνιο υπέρ 
του Χατζηνικόλα (έτσι λεγόταν κοι
νώς δ μεγάλος ευεργέτης Λουΐζίδης) 
εκφωνούσε ένας δάσκαλος συνήθως 
τόν πανηγυρικό τής ήμέρας, ένα-δυό 
παιδιά άπήγγειλλαν ποιήμιαιτα, καί ή 
τελετή έπαιρνε τέλος.

Τώρα πλέον βρισκόμαστε έν βψ&ι 
■τών μεγάλων εορτών τών Χριστου- 
γένων καί τής Πρωτοχρονιάς. —-Μά 
γι’ αυτές στό επόμενο.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ

του «Κλειστού !λόγφ Κυριακής», 
,έξωτερικά τουλάχιστον, ’καφενέ, 
-καί παρουσιάζεται τό πρόσωττον, 
τό περί ού ό λόγος. ’Έχουν δμως 
μέ τή σειρά τους τώρα χαίθεΐ οί 
τέσσερεις. Ό Εκνευρισμός του υ
πολοίπου πληρώματος μεγαλώνει 
καί πάνω στό κορύφωμά του πα
ρουσιάζονται κι’ αυτοί καί, τί ευ
τυχία, τό ζευγάρι τών αυτοκινή
των ξεκινά. Καταφεύγουμε σέ βα- 
θείες αναπνοές, πού ανακουφί
ζουν. Κοντά δμως στό Δαφνί έ
χει άποκατασταθή ή ηρεμία ;μ·έ- 
σα στά αυτοκίνητα καί οι στι
γμές περνούν γλυκά μέσα στή 
γαλήνη τού ωραίου πρωινού. 
Μπορεί νά συμβάλλη καί τό «μέ
ρος σ’ αυτό. "Αν ναι, τόιτε μπράβο 
μακαρίτη Ζωρζή. Δρομοκαΐτη γιά 
νά κάνουμε καί λίγο Σουρή.

Σκοπός του τάξε ίδιου, ή τακτι
κή εκδρομή τού «Γλαύκου» μας, 
μέ προορισμό: [ί προορισμούς! 
Ιόν ιερό τόπο τών. Δελφών, τήν 
’Άμφισσα καί τήν ’Ιτέα. Στον 
πρώτο σάν προσκυνητές καί 
στούς άλλους γτά επίσκεψη τών 
έκεΐ έγκατεστημένων Πατριωτών 
μ<*ς·

’'Θμορφος σκοπός καί όμοια 
ώμορφη κι’ ή μέρα. Σωστή χαρά 
Θεού. Περνάμε τήν Κάζα κι όσοι 
πήραμε -μέρος στήν προηγούμενη 
εκδρομή στό Πλατανάκι, τήν κυτ- 
τάζουμε σάν τρομερά παιδιά πού. 
κυττούν το τόξο· πού σπάΛάνε. 'Η 
γίδα, τό κοκορέτσι, καί τά γου
ρουνόπουλα άργογυρίζουν στις 
ψησταριές άλλά σέ ,μάς μένει ότι 
βλέπουμε. Ούτε, ή μυρωδιά.

Τώρα πέστε μου τί μου χρω
στάτε εσείς και σάς κεντώ μέ τόν 
τρόπο αυτόν την όρεξη. ’Επιτρέψτε 
μου λΟ'ΐπόν νά σάς προσφέρω κα
νένα σουβλάκι εδώ στά πλατάνια 
τής Λειβαδιάς, πιήτε καί κανένα 
ποτηράκι· άπό τό ξακουστό κρα
σί της κι’ άντε κάντε γρήγορα 
γιατί αργήσαμε.

Νά ό δρόμος πού ζώνει τόν 
Παρνασσό. Αιώνιος ό γέρος μέ τά 
σύννεφα ζωνάρια - ζωνάρια πάνω 
στό λιθαρένιο του πετσί, σάν κα
πνοί άπό τό άφεντάδικο τσιμποΰ 
κι του, καμαρώνει τά ζουζουνάκια 
πού επιχειρούν τό ταξειδάκι αυ
τό μέσα στά ντενεκιεδένια κοντά
κια πούχουν ωστόσο τή δύναμη 
νά σούρνωνται πάνω -του.

Ό «Λίβισιανός» αλλάζει κάθε 
τόσο αύτοκίνηιτο· καί σκορπών
τας τό κέφι μέ τό μικρόφωνο στό 
χέρι κάνει νά διατηρήται τό Μα- 
κρηνολ ιβ ΐισιια·νό χρώμα άκ-όιμη καί 
στις πλαγιές τού γέρο - Παρνασ 
σου. ’Έτσι φτάνουμε στήν Άρά- 
χωβα «αί μετά στους Δελφούς. 
Θέλω νά υπογραμμίσω τήν ερ
γασία τού κ. Τζιζή πού μάς ξενά 
γησε στον τόπο, ενημερωμένος α
πόλυτα, μεταδίδοντάς μας όλη 
τή χάρη τής ίστορ-κής αλήθειας. 
Ακολουθεί επίσκεψη στό Μου
σείο καί μετά, μικρή πορεία γιά 
Φαγητό. Περπατάμε μέ τή σκέ
ψη σάν συμπέρασμα, πώς οί σύγ
χρονοι ξέρουν πολύ καλά τά τερ
τίπια τών παληών. Τό ιστορικό 
του γκρεμίσματος τοΰ Αισώπου 
καί ή αποκατάστασή του ύστε
ρα άπό μιά τόσο καλά σκηνοθε- 
τημένη καταδίκη καί εκτέλεση, 
εΐναι κάτι πού δέν σ’ αφήνει νά 
μή κάνης τή σύγκριση. ’Άς είναι. 
Πάμε γιά φαγητό λοιπόν. Τά 
γκαρσόνια χαμογελούν καί άπαν 

; τούν ιμέ τό μακάριο εκείνο «τέ- 
! λος». Μετά κόπου έξασψαλίζου-

■ υ··έχεια είς τήν 3η σελίδα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΒΥΓΌΗΟΣ f. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10

Τηλ. 522.493 - 527.207—ΑΘΗΝΑΙ

Τήν Κυριακήν 2 Νοεμβρίου έτε- 
λέσθησαν οί γάμοι τής δίδος Καίτης 
Β. Χατζησωτηρίου μετά τοΰ κ. Διο
νυσίου Τσαούση. ΕΙς τούς ευτυχείς 
νεόνυμφους καθώς καί τούς γονείς 
Βασίλειον καί Γεθσημανήν Χατζη- 
οωιηρίου θερμά συγχαρητήρια καί 
εύχάς.

ΠΕΝΘΗ

'Απέθανε καί έκη&εύθη ή συμ- 
λΐτις μας Μαρία Αύγ. Σκυφτού. 
Είς τά τέκνα της θεοψόνην κα( 
Στέλλαν Σκυφτού, Μαρίαν καί 
Γεώργιον Τσακώνην έκφράζομεν 
τά θερμά μ .ς συλλυπητήρια.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣίΣ

Ό κ. Κίμων Μ Γίανηγύρης, 
^Πολιτικός Μηχανικός, δέχεται τήν 
,άξιότιμον πελατείαν του εις τήν 
οδόν 'Ακαδημίας 63, 3ος όροφος, 
Γραφεΐον 2 - Τηλέφωνον 27-831-

f JO 0
Ά,ρχίζουμε άπό σήμερα τα

κτικά τή δημοσίευση του Σατυρι
κού Λεξικού μέ κανονική άλφαβη- 
τική σειρά.

Ά! : ’Εμβριθής άπάντησις 
•βλσκός.

Άβανταδορισ μός: Αόρατον
καί αφορολόγητον επάγγελμα.

’Αγάλι - άγάλι: Επικρατεί είς 
τήν μελοποίησιν τής άγουρίδας, 
άλλά καί τήν ίκανοπο'ίησιν παν
τός νομίμου κάί δικαίου αιτήμα
τος.

Άγάπη: Αρωματική οπάχτη 
στά μάτια τού άλλου. Σημαία 
πού αναζητεί τά/ σημαιοφόρο 
της. Συνήθως οι άνθρωποι άναψε-· 
ρονται στά ζώο: γιά νά eupouv 
παραδείγματα.

Αλεξιπτωτιστής: Ό δημιουρ
γός τής νέας μετσπολεμιΐκιής τά- 
ξε,ως.

’Αμήν: Επιφώνημα ττού σημαί 
νει τέλος, χρησιμοποιείται συχνά 
καί δέν Τ8λ£ΐώ·νει -ποτέ. · -· ·-·■=··*.·· —-

Ανάλατος: ΆπαραίτηΓος ίδι- 
ότης πάσης πνευματικής άποβο- 
λής.

Άναντάμ - Παπαντάμ: ‘Η έ- 
πισήμως καθιερωθε^σα γλώσσα 
είς τόν Ο.Η.-Ε.

Άνδρας: Ή παλαιά έννοια έ- 
ξέλ:πε·ν. Σήμερον χαρακτηρίζει 
έκεΐνον ό όποιος αποβάλλει τάς 
τρίχας του ιμέ μηχανικά μέχτχχν 
Άλλά καί αύτ-ή η διαφορά τείνει 
νά έκλειψη.

Ανδροπρεπής: Αύτός πού νο
μίζει δτι εΐναι άνδρας.

Άνθρωπος: Θηριοδαμαστής 
πού χώνει διαρκώς τό κεφάλι του 
στό στόμα τής τίγρεως.

Άντ ιπολί τευοΊ ς: Πολ ιτικόν 
σύμπλεγμα κατωτερότητος.

Απελπισία; Ό μόνος καρπός 
σταθερός ποιότητας του οποίου 
ή συγκομιδή εΐναι πλουσιωτάτη 
μετά τήν σποράν τών εκλογικών 
ψήφων.

Άργοναυτική έκστρατείσ: Ά- 
ναζήτησις εγγράφου είς Υπουρ
γείου.

’Άρτζι - Μπούρτζι: Μορφή λό
γου άπαραίτητος διά νά συζητη- 
θή μία ύπόθεσις είς τόν Ο.Η.Έ.

Ασκητισμός: Μοναδικόν μέσον 
έπιβιώσεως τού δημοσίου υπαλ
λήλου.

Ασυνάρτητος: Απαραίτητος 
τροϋπόθεσις διά να θεωρηθής σο
φός.
"Οταν συνδυάζεις τό ασυνάρτη
του μετά τού άναλάτου έχεις τά 
τυπικά προσόντα γιά νά γίνεις 
Ακαδημαϊκός.

Αύλικός: Πομψόλυξ μή έκρα- 
γεΐσα ό?κό·μη.

Αφορολόγητος: Εμπορικόν Ι
δεώδες.

ΠΛΑΤΩΝ

MIX. Λ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΧΛ8Ρ10Υ 8

(ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ-ΚΌΛΟΧΟΐΡβΝΗ) 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέψωνον 23-175

ΚΩ^ΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΙ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΧ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 
Τηλ. 474.411 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
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Διευθύνσεις συμφώνως τω Νό_ιω 
'Υπεύθυνος :

EIRHiR 1 nWASTSIIIBIf - ΒΕΑ«2ΑΡΙΒΪ 
Τήνου 44 Άθήναι

•Υπεύθυνος Τυπογραφείου : 
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Δ Η Λ Ω Σ ί Σ

Τά ενυπόγραφα άρθρα 
δέν ίκφράζουν ύποχρεωτι 
κά καί τάς άπόψεις τής 
ΐφημερίδος. Τήν εύθύνην 
διά τήν άκρίβ.ειαν τ<2>ν γρα 
φουένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

Έπίσης αί δ μοσιευό- 
μενα,ι βιογραφίσ-ι δέν 
,κρταχωροΰνται κατά σει 
ράν άρχαιότητος ή άξίας 
ιών προσώπων πού άφο 
ροΟν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα
κτικές (Ανεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος.

a raftiA rm ft ναικας
Γλυκίσματα τής έποχής

’Επειδή σέ κάθε έ&ό'ρ·ομ.ή έ- 
τ-οιμάζω χάτ*.  τής πατρίδος και ει- 
δικώς κατημέρ-ια καί mw-io χαλ
βά, καί τά ό^οϊα: ο .Αδελφός μου· εί
χε ζητήσει νά ζχας μάθη ή μαγούλα 
μας, ή χ. Βελισσοφίοσ μέ π-αρεχά- 
λεσε νά περιγράφω τον τρό^ο χα- 
ρ^σχ^οής των γιά .·&ή·ν··.έφη^·ρί§·α·· 
μάς τήν «Φωνή τόν Λιβισιού χ·αί 
της Μάκρης» ώς ειδική τάχα.
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Κατασκευάζονται 
»:αΙ έπ!θι<€υάζονται άπαντα 

τά δγχορδα δρχανα.

Ή συνταγή του χουννίττ'ού χαλβά 
έχει βημοσιευθεί ήδη σ’ αύτή τή 
στήλη, Θά σάς περιγράφω λοιπόν 
πώς γίνονται τά κατημέρι-α;

Παίρνομε μιά ποσότητα άλευ- · 
ρϊοΰ οση θέλομε, και τή ζυμώνουμε ; 
καλά μέ νερό wxl λίγο· αλάτι, Αύ- ' 
τή την χωρίζομε σέ κομμάτια άνά- 
λργα τοΰ μεγέθους πού θέλομε νά ' 
γίνουν τ,ά κατημέρια.

Το κάθε .κομμάτι τό άνοίγομε ό
σο μκορούμε π-ερισσΌτερο ώστε νά 
γίνη. ενα π·ολύ ψιλό φύλλο. Κατό
πιν αλείφομε τήν επιφάνεια τι& 
φύλλου αυτού μέ λάδι ή μέ βούτυ
ρο λυωμένο, το σχίζομε στή μέση ■ 
καί το ξαν.αμαζεύρμε διπλώνοντας 
διαρκώς την λαδομ,έν^ αύτή, 'ίίίττα 
έως όνον γίνει μιά μπάλα, ’Αφού 
έτσιμάσομ-ε όλα τά κυμάτια κατ’' 
αύτόν τον τρόπον βάζομε τό σάτζι : 
(ένα στρογγυλό κομμάτι· λαμαρένας ■ 
τό όποιον άπύ -κάτω άσταφώνρυμε 
μέ ενα χολό στάχτης για νά καίει · 
σιγά-σιγά καί απαλά καί οχι ά- : 
τΐότρμα) τέ μέτρια φωτιά νά κά- ■ 
ψη. Συγχρόνως ανοίγουμε κάλι το . 
κάθε φύλλο·, τώρα δμως χονδρότε- : 
ρο. καί τό ρίχνομε 7:άνω στό καυ
τό σάτζι. 'Όταίν μι·?οψηθή. άπο- το 
ένα μέρος, τό γυρίζομε καί άπό τήν 
άλλη ϊίλενρά λαβώνοντας διαρκώς 
τήν έ’,τιφά'/ειάν του μέ λαδή το ξα- 
ν-α-ίάνατν'σδο'ρρέζο-τξΛε και πάλι. ά)<εί 
φοντάς το μέ λάδι συνεχώς. "Οταν 
κανονίσουμε δτι είναι ψημένο, τό 
κατεβάζομε καί τό ραντίζομε με 
μπόλικη ζάχαρη καί κανέλλα.

Αύτή εΐναι ή συνταγή καί ή έ·κ.- 
τέλιεσις τών κατημεριών.

Έδώ πού δέν ύ·~ά.ρ·χουν «σάτζια» 
τό ψήσιμο ■·το)ν-·κα·τ·ημερ-ιών μπορεί ■

Κ ΑΛΑίΤΕΧΗΙΚΟΝ 
ΟΡΓΑΝΟΠΟί Β ? Ο Ν

ΑΙΒΙΣΙΑΗΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μιαν ή-μέροιν .μιαν ίσχόλην 
έρχουμουν οπού τήν πόλην. 
ΜτταΨν,νου σ’ αρχου ΊΓίριβόΜν 
εΤχιν δεντρικά πιρίσσια 
;λυμσυννιές κι κυτιτταρισια. 
Κί στηλ λι,μουννιάν ττού κάτου 
εϊχιν κόρην κι koi’pccrrou. 
Εϊχιν πίτταν στού μαντήλιν 
κί κρασίν στην κουίλου-κύνθΘαν, 
Σκύβγαυ τ.ρώου της την πίττα'' 

•Triwou κί την κουλομκύθθαν. 
’Έσκυψα νά τηφ φιλήσου, 
κι ήρτιν μου τπτριά πού πίσου, 
κί μί π ιόν’ άφ’ τούν σπαν 
κί μί πάει στούμ ποτταν, 
κι ή πο’ϊτάς ’έν ήταν κεΐ 
πιοπαδιά ’τον μοναχή.
ΩI καλώς του τταλληκάριν 

;ϊντα τέχνην μανιτζάρεί; 
Μαραγκός είμου,. κυρά μου, 
κι έχου τά σιδιρικά μου, 
κι τά σουβ-λουτόρπανά μου.

Εστελάμουν τούν Γ ιάννημ μας, 
(νά πά ν3 αλέσει νά ’ρτει, 

κί β,ριν τούς μόλους σβάλιχτός 
(κί τά κλειδιά παρμένα, 

κί τά παναβουράκισ του σβιχτου- 
(μανταλουμένα.

Δίει τους μύλους μιά-ν κλουτσιάν 
(κί λέθει κί ξι-λέβει 

Στούν ιτιτεινόν του φούρτωσιν, 
(στοάν κάμπουν κατεβαίννει 

Κί βρίσκουν τουν οί κλέφτηδοι κι 
(ίττήραν τουν τ' άλευριν.

( Από τό ανέκδοτο χειρόγραφο. 
Μ. ΜΟΥΣΑΙΟΥ) 

Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος

•με μιά -μακαρονάδα πού τό μόνο 
πού θυμάμαι άπό τό ήρωΐκό έ- 
κεννο μάσσημα, εΐναι τό άρω-,μα 
τής και/έλλας στήν άπίθα>νη. έκεί- 
νη σάλτσα.

’Εδώ κάνει· κανείς τή. διαπί
στωση πώς πάμε ενάντιο: στο 
συμφέρον μας σάν εκμεταλλευτές 
τουριστικών ..χώρων, Τό νά προσ
φέρουμε οπτούς Δε/νφού-ς, -μέσα 
στό περιβάλλον εκείνο, φαγητά 
πού κάθε άλλο παρά σχέση έχουν 
μ·έ το τόπο καί χωρίς νά δίνουν 
τίποτα άπό τό χρώμα του, είναι 
καθαρή άνοησία ή τουλάχιστον 
βαρεία ελαφρότητα. Μάλιστα, τά 
τοπικού χρώματος κοκορέτσι, αρ
νί τής σούβλας, κρέας στη θρά
κα, λείπουν όλότελα. Θά μπορού
σαν ωστόσο νά συμπληρώσουν 
καί τό άλλο σκέλος άπό τήν επί
σκεψη στο μέρος αύτό, προσφε- 
ρόμενα πλάι στό νάμα τών αμπέ
λι ών τής περιοχής καί στό σπάρε, 
■νιο ψωιμί καί τίς έληές. Δελφοί 
δέν υπάρχουν άλλου πουθενά.; 
Γ ι·ατί νά μή προσφέρουμε κι’ ε
δώ φαγητά πού δέν ύπάρχουνί 
πουθενά; Στό κάτω - κάτω πα-ΐ 
στίτσΌ, σνίτσελ κι’ ένα κάποιοι 
μουσακά τά τρώει κανείς σπουδή i 
ποτέ. Εΐναι ανάγκη νά τά τρώει 
και στους Δελφούς;

Πσλμυε όμως γιά πάρα πέρα, 
γιατί ή μέρα σώνεταε Κατεβαί
νοντας γιά τό Χρυσό, τυλιγόμα
στε μέσα στις κατάφορτες έ?νηές, 
που πληθωρικά ντύνουν τό τοπεΐο 
καί σέ λίγο φτάνουμε στην Άμ
φισσα. Νά οί πρώτοι Πατριώτες. 
’.•Αγκαλιές, φιλικά χτυπήματα 
στή πλάτη καί επίσκεψη στό συν 
οικισμό καί ιδιαίτερα στον πα
πά - Αίιμίλιανό. 'Η ώρα πήγ^ε 
πεντέμιετη καί ξεκινάμε γιά τήν 
’Ιτέα.

Ή χαριτωμένη πολιτειούλα δέ- ί 
χεται τά χάδια τοΰ Κορινθιακού 
καί αναγαλλιάζει καθώς τό ον- 
Βαμπο τήν σκεπάζει τό άπόγιο- 
υα. 'Η ώρα δέν μάς πέρνει καί 
δϊ] μ ιο υργεΐται ,μ ι·ά συγκέντρωση 
κοντά στ’ αυτοκίνητα» ’Έχουν έρ
θει πολλοί Πατριώτες μας. Άπό 

: κάποιον διατυπώνεται·, ένα παρά- 
' πονο πρός τόν κ. Τζιζή, άν μπο- 
ρή νά είπωθή παράπονο, πώς 

. «άπό τότι που μάς έφερις τόονά 
καλέ, έν μάς ίνιάσπ-.κις διόλουν». 
Ο συμπολίτης μας κ. Τζι-ζπς-τούς 

, υπενθυμίζει πώς τόν καιρρ τής 
: προσφυγιάς · γιά νά τούς τακτό- 
. ποίηση στόν τόπο τους, καί νά 
: τούς συνοδεύση στήν Ιτέα, άφί
σε τή μητέρα του· καί τις αδελφές 

. του μόνες κάτω στό Ρολόι του 
Πειραιώς, άδ>αφορώντας γι’ αυ
τές. ’Απόλυτη σ'-ιοπή. Καί μά 
τήν αλήθεια δέν είναι κάτι τό α
σήμαντο αυτό. Μετά κόβοντας

να γινη μέσα Υ ένα τηγάνι, Έγώ 
π.χ. δέν εχω σάτζι καί τά κάνω 
σ’ ένα μεγάλο - μεγάλο· τηγάνι ( ή- 
λεχτρι/νΟ μαλιστα). μέ άρπετο λά
δι και τά ψήνω έκεΐ μέσα. Τά κά
νω δμως λίγο μικρότερα. ?Η έπι- 
τ-υχία τους νομίζω δτι είναι μβγά- 
Αη. Ι^ωτή-ττΞ αύτούς κού τά δοκί
μασαν.

Λουκουμάδες καί τηγανίτες:
Άς δώσω άκόμη μιά συνταγή 

γιά κάτι λησμονημένο μιά πού «α-ύτες 
τίς μέρες ήταν ή επέτειος τής πα
ρασκευής του·. Γιά μένα δέν είναι 

•συνταγή λησμονημένη όιότι άκο πολ 
•λά άλλα παρασκευάσματα μου,, αύ- 
. τήν προτιμούν ^^ρ.ισ-σότιερο ό άν-’ 
,δρας μου καί τά παιδιά μου.

ϊλοιτόν, είναι οί «γουρ γουλί δες,» 
ί λουκουμάδες) καί οί «τ'ζιζίδες» 

.(τηγανίτες, μεγάλες σάν πίττες), 
πού κάναμε ξημερώματα τού 'Αγί
ου Άνόρέο-υ.

Παίρνομε προζύμη. (μαγιά) καί 
; αλεύρι και το ζμ/ώνο^αε πολύ κα
λά καί ιέπί πολλή ώρα πανηγυ·ρ’.κώς 
μάλιστα, προσθέτοντας λίγο αλά
τι. Τήν ζύμη, τήν κάναμε πολύ ά- 

: ρ α ι ά· Τά ξημερώματα τοϋ ' Αγίο·υ 
'Αν-δοέου, όπως είπαμε, σηκωνόταν 

■ ή οικοδέσποινα πολύ πρωί, έβαζε 
μπόλικο λάδι σέ ένα βαθύ ;Λεγάλο 
ειδικό τηγάνι, ή τέντζιρο, καί -ά- 

' φοϋ αύτό έβραζε άρχιζε καί έκανε 
τις γουργουλίδες (λουκουμάδες) 
ώς έξης:

•’'Κπιανε μιά ποσότητα τής αραι
ά ς καί κάπως σάν λάστιχο άνε βα
λμένης ζύμης, τήν έσφιγγε στό χέ- · 
ρι της αφήνοντας μιά διέξοδο στή 
ρίζα τοϋ άντίχε-ΐ'ρος καί τοϋ δείκτου 
γιά νά β·γή άπο έκεί ή πιεζομένη 
μάζα τής ζύμης, έπαιρνε τόν βώ
λο πού θάφευγε άπο τό -σφίξιμο καί 
•τόν έρρ-ιχνε μέσα στο ζεματιστό λά- 

; δι. Έτσι έφτιαχνε τούς λουκουμά
δες- της.

"Οταν έκανε αρκετούς γιά τήν 
ί οικογένεια, τήν υπόλοιπη ζύμη τήν- 
έ κάνε μ,ε γάλε ς τ ηγανί τ ε ς (τζ ιζί - 
δες) καί μέ μέλι ή πετιμέζι τίς σέρ 
βιρε πρωί-πρωί στήν οικογένεια 
της.

Λύτη ή συνήθίεια -επικρατεί σέ· 
7Γθλλά μέρη ξημερώματα- τοϋ 'Αγί
ου Άνδρέου. ’Όχι μέ λουκιουμά'δες,' 
άλλά μέ χαλβά. Ό άνδρας μου ό 
οποίος είναι άπό τά Άλάτσατα τής 
Σμύρνης, τοϋ Αγίου ’Ανδρέα βκα-' 
ναν καί κάνουν, χαλβά διότι πιστεύ' 
ουν ότι ό "Άγιος Άνδρέας Οά τούς 
τρυπηση τά τηγάνια άν δέν κάνουν 
...κάποιο γλυκό στή γιορτή του·.

XPTIL ΤΖΙΖΗ - ΒΡΑΤΣΟΓ

ffitOhWEriltt ι a«fl8M Ϊ8ΥΪΜΒΪ iai

Συνάντησις ϋστερα άπό τότα. χρό
νια μέ τόν Πάτερ Αίμιλιανό στήν 

’Άμφισσα.

τή σιωπή, τους υπόσχεται ό ίδι
ος ό κ. Τζιζής πώς εντός τών 
τριών πρώτων μηνών του 1959 θά 
τούς ιέξασφαλίση τους τίτλους 
τών κτημάτων τους πού καθυστε
ρεί τήν παραχώρησή τους ακόμη 
τό Κράτος. Καί τώρα τούς έρω
τά: .

— Πώς ζήτε έδώ;
.. - Δουλεύομε στά Μεταλλεία·. ■
Οι καρδιές σφίγγονται, "Όλοι 

μας, άλλος λίγο άλλος πολύ, ξέ
ρουμε τι σημαίνει «δουλεύω στά 
ΜιετσΑλεΐα». Τά μυαλά γυρίζουν 
σέ μύριες σκέψεις. Μέ κάθε τρό
πο κάτι πρέπει νά γίνη μέ τούς 
Πατριώτες αυτούς. Σφίγγουμε τά 
χέρια ό ένας τού άλλουνοΰ καί 
πέρνουμε τίς θέσεις μας γιά τήν 
επιστροφή.

Τά φώτα τής ’Ιτέας ξεμακραί
νουν. Πάλι τυλιγόμαστε μέσα 
στόν κόρφο του όπτέραντου ελαι
ώνα.

Κατηφορίζοντας γιά τή Λει
βαδιά, μάς έρχεται μιά απρόσμε
νη συντρόφισσα. Έ βροχή. Μας 
στέλνει τίς σταλίδες της καί ή ώ
ρα,. τά μεσάνυχτά της πού μάς 
βρίσκουν στή καρδιά της Αθή
νας. ’Έτσι χωρίζουμε, καί μέ τά 
κ α?χ ηνύ'χ τ α, ρωτ ιώμ άστε: ΓΊ ότε 
θά ξαναγίνη εκδρομή;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.

ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

= ΒΙΒΛΙΟΠϋΑείΟΝ

I ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
ίί ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ. 5
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ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡ.ΩΜΗΧ

"Ενα άπό τά ιδιαίτερα χαοαζτηρι- 
οτικά τής Λιβισιανης ράτσας είναι 
χαί η φώοσαφημένη διάθεση γιά λε
πτή ειρωνίσ.. Θυμόσοφοι οί γέροι καί 
οί γριές τοΰ Λιάισιοϋ γενάτοι ώρψΐό- 
τητα καί γνώση τής ζωής, απλοί καί 
μέ φικπ,ζή καλλιέργεια δημωνργοΰν 
άτμόσφαιζια γύρω τους. Ένα σωρό 
άνέ'/Λοτϋ παλιά καί σνγχοανο. μαρτυ
ρούν ιή διάθεση καί τή γνώση αύιή 
τών Αιβισιανών. Σάς δίνον^ε τό πα
ρακάτω άνέκδατο πού τό χρωστάμε 
στόν κ. Άντώνη Τζιζή. Πα.αχαλοΓ’- 
με δσους ί)ι μεΰντα·.. ανέκδοτα τής Πα
τρίδας νά μάς τά γράψουν ή νά μάς 
Ά πουν νά τά γράψουμε εμείς.

Ό1 Μπάοιίιπ’ Άπαστόλης ό Κου- 
.λαυκκουσας, ήταν στραβός ζητιάνος, 
παλιός μυλωνάς, πχώ άπό τότε πού 
στραβώθηκε, μέ τά λ-εορτά πού μαζεύ- 
ε>ι ζητιανεύοντας, περνά καλύτερα μέ 
τή γυναίκα —τρώει, πιό καλά καί
αγοράζει ρακί καί. κάΌ·ε βράδυ έρχε-

30
Ξέρεις πρέ, τί λέγουν γένιτι ή κόλ

λα; (μαστίχα) Τσεττελετάς τήγ 
γκουσσ ανιόν μί τού άατσιρ·ά.κ·ιν κί ρί
χνεις γύρου - γύρου στήρ ρίζαν της 
άνθους. Μαέβγεις τού άρταμί&Όνν, μί 
τού ξυλαιράκη1· κί βάλλεις του Μνου 
στήν κουρπέ/ύτχν πού ’-νΐν πάνου στον

Κάποιος Τούρκος είχε καλό μέλι 
καί ύ Γρηγο'ς’ίΐάδης .μαζί μέ εναν αλ- 
λσν έστειλαν τόν Κυριάκο τού Θεο- 
δώρου, τού γαμπρού τού Παπαχαστά 
νά τό φέρει. Ό Κυριάκος ήταν εΜ- 
ληπτικός, μέ ενα .μάτι, και ενα χέρι. 
Πήγε λοιπόν ο Κυριάκος στόν Τούρ1- 
κο κί’ έφερε τό μέλι. Οί. άλλοι δυό 
γιά νά φάνε μόνοι τους τό μέλι τού 
είπαν νά μή φάει γιατί ί)ά τόν βλά
ψει. Κι’ άρχισαν οΐ δυο γους μέ Λολ- 
λή ορ®·ξη. νά τρώτε τό μέλι. Είχαν 
Λσο·|.ραφ·κή Συλλογή ΚΑΛ.

IHUUNUI nWHEIMHf
'Ο προσωπικός μου σύνδεσμος μέ 

τό Πλατανύιχι χρονολογείται, άπό τό 
1934. Χάρις στήν κυρία Σεβαστή I, 
'Αγιορείτου, ή όποια είχε παλμιο-τέ- 
ρους δεσμούς μέ τό χωιρώ καί ή όποία 
έπεισε τήν οίκογένειά- μου1 γιά τήν ω- 
ιιορφιά του καί γιά τήν καλωσύνη. τών 
άνάρώπαΐΥ του, έπεσκ&φτηκα τό χωριό 
γιά ένα καλοκαίρι. ’Έφτασε εκείνο, 
τό καλοκαίρι και δύο ακόμη πού ά- 
κολούδησαν γιά νά νοιώσω· πώς α
νάμεσα στή ψυχή· μου καί σ-ρή «ψυ
χή» τοΰ II λατανακιοΰ στέκονταν έ
νας πραγματικός δεσμός άδε-λφικός. 
Μετά ήρ$ε δ πόλεμος τοϋ 4θ, ή'κατο
χή καί τά στερνά χρόνια. Τό 1951, 
ύταν· ζαν-υπήγα ύστερα άπό τόσιτ χρό
νια στό χωριό, ας μή φανή υπερβο
λή κόντευα νά πώ τό «νυν απολύεις». 
'Η επιθυμία μου νά γυρίσω στή Π λα
χανάκι είχε τόσο ό-εριεψει μέσα μου.

Σέ δποι.α$ήποιτε στιγμή;, δταν τρί- 
ψω μύσα σ-χά δάχτυλά μου, δύο φύλ
λα σμυρτιάς Π λατανμότικη,ς καί δια- 
τητώ τέτοια σχεδόν ολο τόν καιρό, 
στό σπίτι μου, χάρις στή σχετική ι
διότητα τού θάμνου, μούρχιεται αυ
θόρμητα ένας στεναγμός στά χείλη 
καί γεμίζω νοοταλγία. Πολ?ιές φορές 
άναρωτιέμαι τί είναι εκείνο τό ξε
χωριστό εις τήν ύπόθεση αυτή, ’Α
κόμα πιστέψω με, -δέν το βρήκα. 
Πάντως έτιη, γίνεται δπόταν μυρίσω 
τή σμυρτιά αύτή.

Σάς παρέσινα δμως σέ ρομαντι
σμούς καί δ σκοπός μου είναι άλλος,

Τό Π λ σπανάκι λο ιπόν, παληά, ή
ταν μετόχι -τ·οϋ Μοναστηριού Σάγμα
τά. Έκεΐ βρίσκονταν καλόγηρ,οι πού 
διάλεξαν τόν τόπο αυτό οάν τόπο τής 
διαμονής τους. ’Έχτισαν τό μετόχι, 
αύτό, πού ερείπιά του σώζονται, ώσα- 
με σήκερα, και χρησιμοποιούνται τά 
κελιά του για αχυρώνες άπό τούς κα
τοίκους, ’Ανατολικά τοΰ μετοχιού 
βρίσκεται ή β-ρύσΐ), μαρμάρινη μύ δυο 
ζρουνούς πού τό γά,ργαρο· νερό της, 
κίτω άπό τή σκιά ένός ύεώρατου πλά 
ταν-ου, είναι τό καλοκαίρι, έξω άπό 
πηγή νερού γιά τίς Ανάγκες του χω
ριού, καί ένας τόπος ξεκούρασης καί 
δροσισμοΰ γιά τόν .κιάθε στρατοκόπο 
ή δο·υλει?τή πού θά λάχη νά διαβή άπό 
κοντά του, ταλαιπωρημένος άπό τόν 
κ ματο καί τό λιοπύρι.. Σιμά στόν 
πλάτανο ιμέ τή βρύση; είναι καί τό 
πέτρινο αλώ νι, κάτι σάν μεγάλος κύ
κλος στρωμμένος μέ καλντερίμι οπού 
αλώνιζαν κείνα τά χρόνια τό στάρι με 
άλογα. ’Έστρωναν δηλαδή τά λυμέ
να δεμάτια πάνω στό αλώνι καί §■&- 
νον-τ-ας τά άλογα σέ παράταξη βαλ- 
με'να καί πα;ράλ?κη.λα, τρία ώς δέκα 
Ακόμη, ανάλογα μέ τή ποσότητα τού 
σταριού τ«. οδηγούσαν να γυρίζουν 
έτσι ώστε νά στρέφεται ή παράταξη 
σάν δείχτης ρυλογιού. Τά δεμάτια 
κάτω άπό τά πατήματα τών άλογων 
στό τρεχιό τους γίνοντα'ν καρπός καί 
άχυρο.

Ή μέρα αύτή ήταν πανηγύρι γιά 
κείνον πού αλώνιζε, 'Ο πλάτανος ί- 
σχτωνε -νότε τρικούβερτο τραπέζι άπό 
κάίίε λογής φαγητά, χαλβάδες κουν- 
νιστσύς, κατημέρια, γεμιστά και οι 
εύχ'ές διασταυρώνονταν ανάμεσα 
στούς καλεσμένους πού σηκώνοντας 
τό ποτηράκι μέ τό ούζο έπιναν ό ένας 
στην υγεία -ζ-οΰ άλλου καί στό καλό 
καί πλούσιο κάρπισμα τών χωραφιών. 
Σημειώνουμε πώς τό κρασί τότε ήταν 
άγνωστο μέσα στό χωριό. Μιλώ γιά 
τήν προ του -10 εποχή. Κάποιος Σιμυρ- 
νιός, ό έπΌ.ινομαζάμ'ενος Περβολάρης';, 
είχε μόνος αυτός ένα άμπ&λάκι ώσαμε 
μισό στρέμμα καί άπό κ·εϊ φανερώ
νονταν σταφύλια σ*τό  χωριό. Στό τρα
πέζι τοϋ αλωνιού προσπαλιουνταν ολοι

ται στό -κέφι. Παίζει τότε «τεμ^ελέ- 
κιν» (ντέφι),. και ή γυναίκα του τρα
γουδά καί χορεύει. Τό γλέντι φου\τ· 
τψνει κάθ.ε βρ άδυ -σ-το. σπίτι του καί 
βαστά εως αργά τήν νύχτα. ’Έτσι 
όμως δέν αφήνει τόν Πο,παχαστά νά 
/.οιμηόή, πού τά σπίτια τους είναι κολ 
ληΐάί, καί ό παπάς έχει ανάγκη άπό 
ύπνο γιατί ζυπνά πολύ πρωί γιά νά 

' πάει σ^όν ορ§ιρρ. Ό Παπαχαστάς 
δέν τού τό συγχωρι-ά καί πάντα τού 
τό χρωστά,

Μιά Κυρίιακή πρωί καί μετά τή 
λειτουργία, έβγαινε δ ΐίαπαχαστάς 
άπό τήν εκκλησία τού Ταξιάρχη μαζί 
μέ τούς Επιτρόπους καί σταματά 
μπροστά στον Αποστόλη τόν καλημε
ρίζει καί γερνώντας· λέει δυνατά στόΜ 
Κωστοόλη καί τους άλλους: «Τώρα 
δα ή ’Λπουστόλης, ^τσα πού ·τούύ 
θουράς, Κουστούλλη μας, άν τούδ 
δέικίεις τά ,.μμάτια του μή γυρίννει 
πίλια νά τά δει'!»

τσουκίν. Μαΐβγεις τ’ άρ.ταμί'β^νν τού 
παστρικόν, κί βράννεις του μέσα στού 
τ'σουκκίν. "Αμα ψητ^εί σαζτίννιεις του 
άπό ’ναν τ&λπένμν μέσα στού νΐιρόν 
κί γένιτι ή κόλλα. (’Αφήγηση Δηιμ. 
Τσιρονίκου),

φρέσκια πίττα κι’ έκοβαν καί τήν βου- 
ττούσαν στό μέλι κί’ έτρωγαν χτυ
πώντας τά χείλη και κάνοντας αστεία. 
Ό Κυριάκος βλέποντας πώς τό μέλι 
κοντεύει, νά τελείωση, πλησίασε κι 
αυτός κι’ άρχισε νά τρώει. Καί κάθε 
φορά πού έκοβε ένα κομμάτι πίττα 
καί τό βουτο&σε στό μέλι έλεγε,.. έ- 
ψιμαν είνινί... έψιμαν ,είνιν·! (πετμέ
ζι).

(’Αφήγηση Βασίλη 'Αγιορείτη)

ΜΠΟΥΠΟΥΚΟΥ-ΜΟΥΣΑΙΟΥ

οί. συγγενείς, γείτονες καί κείνοι πού 
δάνειζαν στόν νοικοκύρη τά άλογά 
τους, δηλαδή σάν νά λέμε οί περισ
σότεροι κάτίοιζοι τού χωριού. ’Έτσι 
τό πανηγύρι κρατούσε σσο· καί τά ά- 

. λώνια.
Τά γιδοπρόβατα ήταν χιλυάδιες στό 

Πλατανάκι. Τά τροκάνια τους σύνθ·ε- 
ταν μυσ-ρϊριες καί άποχοσμες μουσι
κές πού έκαναν Ιδίως τήν αύγή, κάτι 
τό ανείπωτο.

Οί λαγοί καί οί πέρδικες γέμιζαν 
τά όρμάνια, θυμάμαι μιά τουφέκια 
τού Γιώργη τοΰ Προικιού πού γκρέ
μισε μέ μιά έξη (6) πέρδικες. ΕΙδυλ- 

■-λ»·μ?< ή. ..ζωή, τουλάχιστον γιά· e-να- ξέ-νο - 
μά καί τούς μόνιμους κάτοικους οσο 
νάναι πιό ’ξένοιαστη άπό τή δική μας. 
’Άς είναι καδένας τά δικά του μόνο 
ξέρει.

ΟΙ φαμίλλιες ήταν όσες και τά 
σπίτια πού παραχώρησε ή αποκατά
σταση, τών προσφύγων καμιαά σαρανι. 
ταριά καί νομίζω πώς πεοιίποιεϊ με
γάλη τιμή στό σεβαστό φίλο κ. Άν- 
τώνη Τζιίζή ή συμβολή του στήν α.- 
ποκα-τ'άιστίίση τών Πλατανακιωτών 
μαζύ μέ τόν... Καραμιχάλη. Τή συμ
βολή του αύτή ούτε έγώ έγνώριζα, 
άλλά κατά τήν τελευταία εκδρομή 
τού «ΓΛΑΥΚΟΥ» στό Πλατανάκι ά- 

. κουσα μέ φά ίδια μου ασπά σχετικως. 
'Ομολογώ πώς μέ συγκίνησε τό γεγο- 
γός γιατί παίρνοντας τή ύέση τών άν- 
άρώπων τής πατρίδας μας, εκείνη τή 
μαύρη εποχή κ.®1 φανταζόμενος τούς 
ξεσπιτωμένους, χαροκαμμένους τούς 
περισσότερους, ταλαιπωρημένους μέ 
σάν ρετσινιά πάνω1 τους τη μαύρη Ιδι
ότητα τοΰ «ΠΡΟΣΦΥΓΑ» μέσα σέ 
περιβάλλον άγνωστο και άξενο, σκέ
φτομαι πόσο μεγάλη δου?νει·λ είναι νά 
λάχης νά σέ φροντίζουν αδελφικά χέ
ρια μέ μόνη φιλοδοξία νά σέ δουν 
τακτοποιημένο χωρίς καμμιά υστερο
βουλία, χωρίς καμμιά προσμονή κέρ
δους.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ, Διευθυντήν Όρ- 
φατροφείρυ, Έδ.εσσαν: Έλάβο- 
μεν τήν έπιταγήν σας καί σας εύ- 
χαριστουμεν θερμώς. Δι’ ιδιαιτέρας 
έπιστολής σας άπεστείλαμεν τήν 
άπόδειξιν.

Έλάβομεν έπίσης τάς συνδρο- 
μάς τών κάτωθι συμπατριωτών μας 
τούς όποιους εύχαριστοΰμεν θερμώς:

Μαρία Λουϊζίδου δρχ. 60, Νικ. 
Γεωργας 60, Νίκος Ήλιάδης 60, 
Μιχ. Λαζαρίδης 35, Ματθ. ’Αθανα
σίου 60, Μ· 8ασ<λειάδης 60, Κ. 
Γιαγκιλίτσης 60, Αίδ. Δαμασκηνός 
Λαζαρίδης 60, Δέσπ. Ξανθογεωρ- 
γίου 60, Γ. Βαρελάκης 60, Δέσποι
να Χατζηβασιλείου 35, Μιχ. ’Αρε
τής 60, Β. Χατζόγλου 30, Κ. Ζαχα- 
ρίου 30, Β. Φώσκογλου 35, Μαρία 
Παυλάκη 60, ’Αγαπητός Κομήτης 
60, Καλιρρόη θεοδοσιάδου 60, 
Ά)φοι ΓΙουλκούρα 85, Γ- Σώλακας 
60, Εύγενία Μακεδονοπούλου 30, 
Πελα,γία Παύλου 70, Βέρα ,Χρί- 
στοδουλοπούλου 35, Κώστας Λουϊ- 
ζίδης 60, Αγαπητός Χατζηλένης 
60, Λουίζος Δάνος 35, Γεώργιος 
Χαριτωνίδης 60.



A Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ Λ1Β1ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

TO IHMEPiHG ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟ
Τό Πλατανάκι. σήμ&ρα, σέ σύγκρι 

σι μέ τό προπολεμικό τουλάχιστον, 
είναι σέ ένα κάποιο σημενο πού σου 
δίνει μιά έλπίιδα καί σέ γεμίζει αέ 
χαρά ένώ σέ κάνει νά τό σέβεσαι 
μέ τήν αγάπη πού σου δείχνει. 'Ό
μως ή δύναμη άκό>μα κι άκόμα άκο- 
λοώά τούς πώύνσυς. ’Έτσι τό χωριό 
αύτό δέν αποτελεί διοικητικά σήμε
ρα αυτοτελή κοινότητα άλλά υπάγε
ται στήν κοινότητα τού Μορικιοϋ. 
Άντνμειιωπίζει λοιπόν ένα σωρό ζη
τήματα μέ ξένα μάτια, Βένα χέρια 
καί ενδιαφέροντα. Για μας δέν χω- 
ρεξ -αμφιβολία πώς θά πρέπει νά ·ά- 
ποτελέση σκοπό μας ή ενίσχυση τής 
κίνησης γιά νά γίνη τό Ιΐλατανάκι 
ξεχωρισιιή κοινότητα. Αύτό θά πρέ. 
πει νά τό ύποσχεθοήμε καί νά τό 
κατορθώσουμε. Φτάνει νά θέλουμε. 
Σέ συνέχεια μάλιστα βεβαιώνω 
πώς στό Πλατανάκι δέν θά παρου- 
σιο.σθή τό φαινόμενο πού παρουσι
άστηκε, εύιΐυχώς μόνο στό παρελθόν 
σέ Μλο συνοικισμό πατριωτών μας, 
νά έχουν πρόεδρο άνθριοπο μή Μα- 
κρηνολιβισιανό. Μάλιστα, ξένο πρό 
εδρο γιατί δέν συμφωνούσαν νά εκ
λέξουν πατριώτη άνάμεσά τους. Δέν 
αναφέρω τό όνομα «τού συνοικισμού 
γιατί τό κακό δέν υπάρχει σήμερα 
καί ·άπό τήν άποψη αύτή τά πράμμα 
τα πηγαίνουν καλά.

Τελευταία εγκαταστάθηκε στό χω 
ριό τηλέφωνο καί έτσι υπάρχει μιά 
επικοινωνία με τόν έξω κόσμο.

Ι’ιά γιατρό άς μή γίνεται λόγος. 
Φροντίζει κανείς νά μήν άρρωστήο'η.

Ευτυχώς χάρις σέ πρωτοβουλία 
τριώτου μας επιχειρηματία,, υπάρ
χει στό χωριό, φορτηγό αύτοκίνητο 
ικανό νά κινήται τίς μέρες ής, βα
ρυχειμωνιάς μέ τις λάσπες, καί ό
ταν τό τοπικό λεωφορείο αδυνατεί 
•νά σύνδεση τόν κάτοικο· μέ τή Θή
βα. Φτάσαμε. τώρα στό ζήτημα τού 
δρόμου. Ά;οό τή Θήβα καί εύκολα 
δλο τόν καιρό πηγαίνει κανείς στό 
Μορίκι γιατί κοντά εκεί έγιναν τά 
έργα ιτής ’Τλίκης καί φυσικά υπάρ
χουν όχι ένας? άλλά περισσότεροι δρο 
μοι·. ’Από τό Μορίκι όμως είναι 5 
χιλιόμετρα ιδρόμος έως τό Πλατα- 
νάκι καί εκεί είναι ό κόμπος. Πρέ
πει νά ιμήν αμφιβάλλουμε πώς άν 
ήταν κοινότητα τό -Πλατανάκι, θά 
είχε τακτοποιηθή τό πρωταρχικό

αύτό ζήιιημα. Τό χωριό ·θά είχε έ
σοδα καί ύά έκανε τη ιδουλετά του 
■χωρίς παρακάλια καί Αντίστοιχες 
παραπο-μπές άκαρπες. Νά γιατί έπι- 
μένω πάνω στό ύέμα τής αύτοδυοι- 
κήσεως ιιοϋ χωριού.

Το σχολείο μεγάλωνε καί αύτό 
περιποιεΐ τιμή σ’ όσους δούλεψαν 
γι’ ·αύτό. Έκεϊ εϊναι τό μέλλον, ε
κεί τό φως. Γράμματα καί βιβιλία. 
Τήν ιώιληστεία στην μάθηση άκ·ο- 
λουθεΐ ή καλλιέργεια μου πνεύματος 
καί άπό καλλιεργημένο πνεύμα βγαί
νει ή αλήθεια γιά δλα τά ζητήματα.

Τώρα πάνο) στά προϊόντα τοΰ τό
που. Τό βασικό εϊναι ό καπνός. Είναι 
περιττό «δώ νά πούμε τίποτα σχετι
κό. ’Ακολουθούν καί οί πατριώτες 
μας τή μοίρα τους άπό τήν καπνική 
πολιτική πού σάν «καπνική» γίνεται 
καπνός «κάι ούτε τόπος έκεϊ»ο "Ε
να πακέττο τσιγάρα, μιά οκά κα
πνό. Μόνο οποίος εζησε σέ καπνο- 
παραγωγικό μέρος εννοεί τήν άξίσ 
μιάς οκάς καπνού. ΙΙαρά ιταυτα οί 
φιλοπρόο'δοι κάτοικοι του χ,ωριοΰ 
κατάφεραν νά τακτοποιήσουν μιά 
άποίδηκη οπού τοποθετούν τά καπνά 
τους μέχρι νά πουληθούν. ’Ήταν 
σοβαρό αύτό γιατί ιείναι φοβερά άν- 
άυγει’ίνό νά κοιμάται ή φαμίλια μέ 
τά κουρασμένα σώματα, μέσα στό 
ίδιο δωμάτιο μέ τΐία -μπάλλες τά κα
πνά καί νά άναπνεη τό φαρμάκι πο? 
ξερνούν τά καπνόφυλλα.

Τελευταία έγιναν βήματα πρός 
τήν δενδροκού^λι&ργεια. Φαίνειτ·αι δέ 
πώς πάμε καλά καί ή έπιτηχία τού 

ι ένός Όά γίνη παράδειγμα γιά ιά 
βήματα πού aUov. Τό Μακρηνολιβι- 
•σιονυ ίδαιμόνΐΌ δέν άφίνει καμμιά 
άμφιβύλία γιά τήν δύναμη της θέ
λησης γιά πρόοίδο καί προκοπή.

Σταράκι καί κάμποσα όσπρια γί
νονται άλλά τά περιβόλια καί τά 
■δέντρα «εϊναι ό σκοπός ό σημερινός.

ΙΙάνε λίγα χρόνια πού έγκατε- 
στά&ηκε στό χωριό ένας επιχειρημα
τίας ταπητουργυς ό οποίο ς δίδει δ ου 
λπ,ά σέ κάμποσα κορίτσια. Γιά τά 
άποτέλεσμαίτα τής εργασίας, τήν- α
πόδοση καί τήν ποιότητα τής δου
λειάς δέν γίνεται λόγος.' Χωρίς νά 
ύ-έλουμε όμως τίποτε περισσότερο 
άπ’ αύτό ύά έπιύυμούσαμε άπό κά
ποιον υπεύθυνο τιού χωριού νά ιχά· 
βουμε δ,τι σχετικό γιά τίς ώρες έρ-

γασίας καί γιά τίς όυεσδοχές 
εργαζομένων στήν έϊαχειρηση. 
ότι όέ&ίΛϊα ό έτυχειρημιχτίιας έδιάλε- 
ξε τό χωριό γιά νά έγκαπαστήση 
τό ταπητουργείο του εϊναι, κάτι co 
σοβαρό καί τό ωφέλιμο καί αύτό 
ιτούτο τό τελευταίο ύελουμε νά έξα- 
κρώωσουμε. "Οσον άφορά τούς νέ
ους, τό «άόιαχώρητο είναι· ή σκληρή 
πραγματικότητα γιά το Χίλατανάκν. 
Λεν χωρούν οί νέοι, πού υγεία νάχουν 
Οέν είναι καί λίγοι. «Τά βαζανάκια 
μαις ή Φιός ά μάς, τά χαρίννη είννιν 
καρπιρά». ΦαμίΛνα ,μέ πεντε ίσαμε 
ό'Χ.τώ παιδιά εϊναι κάτι τό συνειίίν 
σμέτ·ο. ’Αποτέλεσμα κάδε σπίτι, νά- 
χη έναν-’όυο γιά ιάποστολή στόν ΙΙει 
ραιά, στήν ’Αίϋήινα ή στό έξω eg- ί 
ριχό.

Αύτά μέ λίγα λόγια γιά τό σημε
ρινό Πλατανάκι μά πριν τελειώσω 
σά πώ βυό λόγια άκόμη: 'Τπάρχουν 
εκεί δυό μαγαςιά. ΚαΛώς υπάρχουν, 
ιϊροσωπικά όμως αίστάνουμαι ασκψ 
μα ««αν βρίσκομαι σ’ ένα ·άπ’ aoca 
καί περνά άπ’ οξω ό μαγαζάτορας 
του αΛλου. Εκείνος η κάνει πώς ύέν 
ϋλέπει ή κοιτάζει μέ κοφτές ματιές 
χωρίς νά λέη ούτε καλημέρα. Τί ιόν 
κάνει έτσι; Καθένας θέλει νά κάνη 
τζίρο καί νά κερδιση περισσότερα. 

• ’Αλλά έτσι 'δέν. είναι καλά. Οί προ
σπάθειες τών καταστηματαρχών ά;. 
στραφούν στό πώς θά κάνουν £ίλχ> 
και περισο’ότ&ροι νά έπισκεπτωνται. 
τό χωριό καί τόν τρόπο τόν ξέρουν 
Ιίρίπει νά τόν ξέρουν. Ή κατα 
σκοπεία γιά τό πόσα πούλησε ό άλ
λος καί πόσα έ'πιασε δέν ώφελεί. 
Γιά παράδειγμα δέ λέω μιά γνώμη 
μου : Τό ΙΐΛατανάκι .είναι κυνηγό- 

κυνηγοί όταν ξέρουν πώς 
κάτι νά κυνηγήσουν δέν 
ούτε έ'ξοδ·α ούτε κόπους.

τών
Τό

ΖΕΥΓΟΣ ΜΕΡΛΙΕ
Ύπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών ά- 

πενεμήίδη τό -Ν'έον ’Έτος άργυροΰν 
μετάλλιον εΐς τό ζεύγος Όκταβίο^ 
καί Μέλπως Μερλιέ. «Καί είς μέν 
τόν φιλ&λληνιικ«τατον κ. Όκτάβιον 
Μερλιέ διά τάς ενγενεΐς πρωτοβου
λίας καί τά αγαθά έργα τά όποια 
έπετέλεσεν υπέρ τοΰ πνευματικού 
παλντισμου ώς διε&υντής τού έδώ 
Γσλλι κοΰ ’ I νστιτοώτου.

Είς δέ τήν νπέροχον ‘Ελληνίδα 
σύζυγον αώτου κ. Μέλπω Μερλιέ Δι- 
ευ&ύνριαν τού Κέντρου Μικρασιατι
κών Σπουδών, διά τήν άληδή εθνι
κήν εργασίαν τήν οποίαν έπετέλε- 
φε καί έπιτέλεϊ είς τό έν λόγω Κέν» 
τρον πρός περίσωσιν τών παραδό
σεων τού Ελληνισμού τής Μ. ’Α
σίας, έργον πολύτιμον διά την ιστο
ρικήν μνήμην τον "Εθνους μας».

Ή έφημερίς ,μας θεωρεί τήν τιμήν 
αυτήν ώς μίαν δικαίαν έπιβράβευσιν 
τού έργου καί τών δύο τιμηθέντων 
διό; τήν καλλιέργειαν ένός ανώτερου 
πνεύματος πολιτισμού είς τόν τό- 
τον μας. ’ ιδιαιτέρως μάς συνεκίνη- 
σεν ή πτιμή πρός τήν κ. Μέλπω 
Μερλιέ διά τό πολύτιμον έργον της 
διά τήν ίσορίαν τού Μικρασιατικού 
Ελληνισμού μέσα στό οπαίον συμ- 
περιλαμβάνεται καί ή έκδοσις τοΰ 
βιβλίου τής κ. Καλλιόπης Μουσαίου 
—· Μπουγιούκου τών «Παροιμιών» 
τού τόπου μας.

mm
ho «ι» » η uiartu

HI! Β ΜΜ ΪΙΟΗΙ

τοπος. ΟΊ 
θά βρουν 
λυπούνται 
Αντί λοιπόν νά, πιάνουμε αούςί λα
γούς μέ τά σύρματα πού καί παρά
νομο είναι καί παράλογο, ξεγυμνώ
νοντας τόν τόπο γιά ιμισή οκά κρέ
ας άς άφίσουμε νά γίνη τό Πλατα- 
νάκι πάλι «καλός» κυνηγόι-οπος καί 
ό ίδιος προσωπικά άναλαμβάνω νά 
■φτάνουν στό χωριό ένα καί δυό αυ
τοκίνητα την Νομάδα γεμάτα μέ 
κυνηγούς κάι τις άικογένευες τους. 
Πότε ΰάχ)) πιότερο κέρδος τό 
ριό καί οί μαγαζάτορες ; Νά 
πόν δτι φτάνει νά ύελουμε καί βρί
σκουμε τόν τρόπο σκεφτάμενοι. Καί 
οί ΙΙλατανακιώτες ξέρουν νά σκέ
πτονται.

χω
λοί-

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.

Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας 
ή έξιστόρησι ένός τόσου σοβαρού 
γεγονότος.

"Ενα <χττό τά πολλά προσόντα 
πού έχει ό «Λιβισιανός» είναι, 
ότι θυμάται, τόσο μάλιστα, πού 
σκέψθηκα νά... τόν ρωτήσω μη- 
ιτως τά ξέρει έχέϊνος. ’Αλλά δεν 
πήρε μέρος στήν -έξορία. Βρισκό
ταν τότε στήν ’Αθήνα. Ευτυχώ'ζ I

’Έτσι πάει κι’ αυτή μου ή α- 
πόφασις.

Μέ τό «πάει κι’ αύτό» όμως δέν 
ιέξοψλώ εγώ τήν υπόσχεση πού 
έδωσα, δηλαδή νά γράψω.

Πόσο δύσκολο πράγμα εΐναι 
νά Υράψης κατά παραγγελίαν 
καί γιά είδι-κά θέματα, τώρα μό
λις το κατάλαβα.

Καλά καί οί άλλοι τότε πώς 
γράψουν ;

Μόλις έκαμα αύτή τήν σκέψη, 
βρήκα τήν άδυναμίαν μου μέ τήν 
απάντηση πού μου δόθηκε, δηλα
δή, πώς όσοι γράφουν γιά τό Λι- 
βί'δι καί την Μάκρη καί τούς Μα- 
κρολιβισιανούς εΐναι γιατί, άπό 
βω καί πολλά χρόνια πριν έπε- 
δόθησαν στήν συγκέντρωση ό
λων τών· στοιχείων και μέ αύστη- 
ρότατον έλεγχον καί επιλογήν έ- 
δημιούργησαν μιά μελέτη, τήν ά- 
κρί'βειαν τής οποίας έπεβεβαίω
σαν μέ 
ριών.

Έτσι 
στα καί Τ_ , 
ξέρουν, τά γράψουν χωρίς φόβον 
καί χωρίς... λάθος.

Πρέπει λοιπόν γιά νά γράψω 
κΓ εγώ, νά καταπιασθώ (μ’ έκεΐνα 
πού ξέρω καί θυμάμαι δηλ. μέ 
γεγονότα πρόσφατα.

Κουτός δέν είσαι καϋμένε Νΐκο;
’Ανατρέχεις στά παληά πού 

δέν τά θυμάσαι καλά ή δέν τά 
ξέρεις.

Γιατί δέν καταπιάνεσαι μέ τά 
πρόσφατα, πού τά ζήσαμε χτες ;

Καί ποιά εΐναι αυτά ; Νά ά- 
μέσως τό θέμαί

Έσύ κύριε, πού βάλθηκες νά 
γράψης σώνει καί καλά, υπήρξες 
άπό τά ιδρυτικά μέλη τού 
λόγου μας ό «ΓΛΑΥΚΟΣ» 
ήσουνα ό Γεν. Γραμματευς, 
στήν Προσωρινή Διοικούσα 
τροπή, δσο καί στό πρώτο Διοι
κητικό Συμβούλιο, πού έξελέγη 
άπό τήν πρώτη Γεν. Συνέλευση 
τών Πατριωτών μας.

*Έχεις λοιπόν νά μάς πής ένα

διασταύρωσιν ττληροφο-

λοιπόν τά ξέρουν άρι- 
γράψοντας γι’ αυτά που

Συλ- 
καί 

τόσο 
Έπι

σωρό γεγονότα, ττού κάθε άλλο 
παρά ευχάριστα είναι, σχετίζον
ται και άφοροϋν ώρισμένα πρό
σωπα που θάμαι υποχρεωμένος 
νά αναφέρω ; Τότε τί γίνεται ; 
Δέν θέλεις νά μοΰ πουν;

—ΙΝά βρήκε τώρα κΓ αυτός ά- 
φορμή νά... κάμη πολιτική. Καί 
θ’ αρχίσουμε τίς προκλήσεις και 
άντεκλήσεις καί τότε... βράσε 
ρίζι.

Ή «πολιτική» τότε θά πάρη 
τεράστιες διαστάσεις καί που 
ξέρεις ιμπορεΐ ν-ά όξυνθουν καί νά 
φθάσουν σέ Αδιέξοδο οί σχέσεις 
... Ρωσίας—-’Αμερικής.

Θά τολμήσης λοιπόν, Κύριε;
Μά εΐναι ,μόνον αύτό ;
Μιλώντας γιά τις σχέσεις και 

υποχρεώσεις τον Συλλόγου μέ 
τούς πατριώτες μας καί τάνάπα- 
λιν δέν πρέπει νά καυτηριάσω 
τήν έλλειψιν συλλογικού πνεύμα
τος πού μάς χαρακτηρίζει δλους 
μας;

Καί πού νομίζουν — έδώ θά 
τό πώ γιατί ξέρω δτι οί πατριώ
τες μας δέν θά θυμώσουν, αφού 
ή αγάπη μου γι’ αυτούς εΐναι 
γνώσή καί δοκιμασμένη — δτι 
δέν έίχουν καμμιά υποχρέωση α
πέναντι τους ;

’Έτσι εΐναι δυστυχώς.
Οί πατριώτες μας νομίζουν ό

τι μέ τό νά έκλέξουν τό Διοικη
τικόν Συμβούλιου τού Συλλόγου 
πάει ξεπλήρωσαν δλες τους τίς 
υποχρεώσεις κΓ άπό δώ καί πέ
ρα πειά υπεύθυνο εΐναι ιμόνο τό 
Διοικητικόν Συμβουλιον, έστω καί 
άν αυτοί δέν δίδουν ούτε τήν μηνι 
.ύαν των «συνδρομήν, λίαν άπαραί 
τητη γιά νά σταθή τό Σωματείου.

Τί νά κάμω λοιπόν ; Νά προ
χωρήσω ; Νά τά γράψω

Κι άν παραγνωρίσουν τήν άλη- 
θινή πλευρά, άκόμα καί τήν γνω
στή μου., αγάπη γι’ αυτούς καί 
πουν ότι τάχα εγώ βρήκα αφορ
μή γιά νά τούς τά ψάλλω ;

Καλά καί γιά ποιο θέμα τότε 
θά γράψω ;

Βρέ τί μουκαμες «Λιβισιανέ». 
Βρέ τί μπελά μοΰβαλες στό κε
φάλι μου !

”Α! πά-πά-πά τ’ άπεψάσισα 
δέν γράφω τίποτα?

ΚΓ αύτό, ϊσως θά εΐναι τό κα
λύτερο πού έχω νά κάμω!

Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Αγαπητή «ΦΩΝΗ»
Είς τήν «Μικρασιατικήν ’Ηχώ» 

μηνιαίαν έκβοσιν τής Ένώσεως Σμυρ 
ναίων» -άνεοημοσιεύθη επιστολή, — 
τό πρώτον ίδουσο: τό φώς τής δη μ ό
σιό ιητος — άναγράφώταίΐ είς τήν 
«Νέαν ‘Εστίαν» — του εκλεκτού τέ
κνου τής Ιωνικής Γης κ. Νικ. Μηλι- 
ώρη, διά τής οποίας προτείνεται, 
όπως παράλληλα μέ τά λοιπά μέ
τρα υπέρ τών Μουσείων ίδρυδή καί 
ενα ιδιαίτερον Μουσεΐον τοΰ Ελλη
νισμού τής Ανατολής.

Ό κ Μηλιώρης αναφέρει ότι τό 
Μουσεΐον τούτο έκτος του οτι θά 
συγκέντρωση ολα τά ιστορικά καί 
Λαογραφικό στοιχεία τών χαμένων 
πατρίδων Μικράς ’Ασίας, Πόντου 
και Θράκης, θά είναι καί μία έκ- 
πλήρωσις καθήκοντος τών νεωτέρων 
καί άπότισις φόρου τιμής πρός τούς 
μάρτυρας τού κομματιού έκείνου 
τού ‘Ελληνισμού.

Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην ή 
ίδρυση ένός τέτοιου Μουσείου δέν 
είναι άπλή έκπλήρωσις καθήκοντος 
άλλά επιτακτική ύποχρέωσις άνακύ< 
τττουσα άπό Εθνικούς καί ιστορι
κούς λόγους.

Εΐναι γνωστόν οτι ή όλη ’Εθνική 
μας διάρθρωσις έδράζεται επί τής 
εθνικής μας κληρονομιάς καί παρα- 
δόσεως καί τό ολον εκπαιδευτικόν 
.μας σύστημα, παρά τάς συντελου- 
μένας παγκοσμίους έξελίξεις, έξα- 
κολουθει νά στηρίζεται κατά τέλευ
αν άνάλυσιν εις αυτήν τήν θέσιν.

Πώς εΐναι λοιπόν δυνατόν νά θεω 
ρηθή ένα τέτοιο ζήτημα όπως εΐναι 
ή διοπήρησις είς τήν μνήμην καί τήν 
συνείδησιν τών μελλουσών ελληνι
κών γενεών τής Ιστορίας καί λαο
γραφίας του Ελληνισμού τής Ανα
τολής, ό όποιος αποτελεί, άπό τό 
λυκαυγές τής μακραίωνος ιστορικής 
■άνελίξεως τοΰ έθνους μέχρι τών ή
μερων μας, τό ένα σκέλος τού όλου 
’Εθνικού κορμού, ώς μία παροννυχϊς 
διασκορπιζομένου τού ιστορικού Ολι
κού μέσα είς τά διάφορα μουσεία, 
ένθα ή προσοχή τού παρατηρητού θά 
εΐναι τεμαχισμένη καί ή έρευνα δύ
σκολος;

“Όθεν λόγοι Εθνικοί, Ιστορικοί, 
καλλιτεχνικοί τουριστικοί, καί άλλοι 
επιβάλλουν τήν άμεσον Υδρυσιν του 
Μουσείου τού Ελληνισμού τής Ανα
τολής. Διά τήν πραγματοποίηση/ δέ 
τοΰ σκοπού τούτου, επιβάλλεται ή 
έπείγουσα κινητοποίησις όχι .μόνον 
τών επιζών των πνευματικών δυνάμε
ων τής ’Ανατολής, άλλά τών λοιπών 
πνευματικών δυνάμεων τού "Ε- 
νους. Ή ίδρυαις πάραυτα Συνομο
σπονδίας όλων τών έκ Μικράς Α
σίας, Πόντου καί Θράκης Σωματεί
ων παράλληλα μέ τήν προτεινομέ- 
■νην ύπό τού κ Λ. Παραρά ϊδρυσιν 
Εθνικής Εταιρίας, καί ή ένεργός 
συμπαράστασις τού Κράτους καί 
τών άνωτάτων πνευματικών 'ιδρυ
μάτων. Προτού δέ είναι πολύ άργά 
δοθέντος οτι μετά μίαν είκοσαετίον, 
ουδείς- έκ τών τόπων έκείνων θα έ- 
πιζή, όπότε ή εργασία θά είναι πλέ
ον έπίπονος άν όχι άδυνατος. |

Μ. Π. Χ"ίΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τήν Πέμπτην ί 1 Δεκεμβρίου τού 

χρόνου που τελείωσε, ό «Γλαύκος» 
έδωσε τήν ευκαιρία σέ όσα άπό τά 
μέλη του μπορούσαν, νά μαζευτούν 
στό κέντρο «‘Ο Πετεφρής» (γωνία 
Ύ·μηττ·ού - Φορμίωνος κοντά στό 
Παγκράτι). Μέ τίς ©«δηλώσεις αύ- 
τές έρχονται σέ έτταφή τά μέλη τού 
συλλόγου μας καί προάγονται οί 
σχέσεις καί ό σύνδεσμος ανάμεσα 
τους.

Ή 
στίς 
πέρα 
πολύ 
ε&ρος κ. Κοφτερός μέ τήν Δίδα Αν
τιγόνη Κεωργαλίδου. Σημειώνω πώς 
ό κ. Κοφτερός τό βράδυ εκείνο άπε~ 
ιείδχθη «λίαν κοφτερός» άν κρίνουμε 
άπό τόν άριι&μό τών χορών του καί 
άπφ τίς ντάμες του. Παρήγορο ή 
άπογοητευτικό γιά τούς, νέους;

Τά «καρατιζάνια» δούλεςίχχν καί 
χορεύτηκε ή σούστα ή Μακρηνολιβι- 
■σιανή καί ή Θειά μας ή Κουντοΰλα 
φαίνεται πώς δέν Θά πάψη νά πη- 
γαίνη γιά ξύλα παρά τό υπέρθερμα 
τής ιδιοσυγκρασίας της.

Άπό τήν προχθεσινή καί έν γέ- 
νει κάθε συγκέντρωσή μας βγαίνει 
πώς ξέρουμε πολύ λιγότερους πα- 
τιριώ.ες μας άπ’ όσους νομίζουμε. 
"Αλλος μιά, άλλος περισσότερες φο
ρές ένοιωσε τήν άνάγκη νά ρωτήση 
τόν πλαϊνό του ή όποιον -νόμιζε γιά 
τό ποιος είναι έκεΐνος ή ποιος εΐ
ναι ό άλλος.

Ή παρουσία τούκ. Μιχ. Σαράφη 
άνάμεσά μας μάς προξένησε ιδιαί
τερη χαρά καθώς καί πολλών άλ
λων πα .ιρ ιωτών μας που περ-ιποι- 
οΰν τιμή στον τόπο τής καταγωγής 
μας.

συγκέντρωση άρχισε γύρω 
872 -.ό βράδυ και κράτησε ώς 
άπό τά «μεσάνυχτα, ιμέσα σέ 
κέφι. Τόν χορό άνοιξε ό πρό-

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΓΙΑΝΝΑΡ.ΑΝ, 

Ρόδον. — Έλάβομεν τήν επιστολήν 
και τήν έπιταγήν διά τήν συνδρομήν 
σας καί σάς εύχαριστούμεν Θερμώς 
τόσον δι’ αυτάς όσον καί διά τάς 
εύχάς σας. Δι’ ιδιαιτέρας επιστολής 
άτταστέλλομεν τήν άπόδειξιν.

ΜΙΧΑΛΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΗΝ — 'Ε- 
λάβομεν τήν κάρταν σας καί τάς εύ
χάς σας καί εύχαριστουμεν θερμώς 
άντευχόμεθα κάθε ευτυχίαν. Έλυπή- 
θημεν διότι κατά τήν διέλευσίν σας 
έξ , Αθηνών δέν κατωρθώσαμεν νά 
συναντηθούμεν.

ΑΝΤΩΝΗΝ TAB ΟΥΛΗΝ, Μεσση
νία — Εύχαριστοΰμεν θερμώς διά 
τήν επιταγήν καί δι’ ιδιαιτέρας έττι- 
στολής σάς άποστέλλομεν τήν άπό- 
δειξ,ιν τής συνδρομής σας.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗΝ, Ε
λευσίνα — Έλπίζομεν νά έχετε λάβη 
ήδη τήν επιστολήν μας μέ τήν σχετι
κήν άπόδειξιν τής συνδρομής σας 
τήν όποιαν έλάβαμεν &? επιταγής 
καί σάς εύχσρ ιστού μεν θερμώς.

Μ. ΠΑΛΤΗΡΗΝ, Ν. Μάκρην — 
Έλάβομεν τήν επιστολήν σας καί Θά 
προσπαθήσω μεν νά σάς βοηθήσου
με. ’Ήδη δημοσιεύουμε σήμερα 
σχετικήν αγγελίαν παράλληλα μέ 
τίς άλλες ένέργειές .μας.

ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΗΛΙΟΥ, Πλατανάκι 
©ηβών. — Διά τηλεγραφικής επι
ταγής σάς άπεστείλαμεν τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου τάς έκ δραχμών χιλίων 
δωρεάς τών Αίδ·εσιμωτάΓου Μιχαήλ 
Πετρίδη καί Πέτρου Πετρίδη ύπέρ 
σποπερατώσεως τού Σχολείου. Ά- 
ναμένομεν έπι.βε&αίωσιν λήψεως.

ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΙΑΜΕΤΗΝ, Γαλλία. 
— Ελάβομεν τά χίλια Γαλλικά φράγ 
κα τά όποια μάς άπεστείλατε καί 
σάς ευχαριστούμε πολύ. Δι’ ιδιαιτέ
ρας έττιστολής σάς άποστέλλομεν 
τήν άπόδειξιν.

Παρακαλούμε θερμώς νά μάς ά- 
ποστειλετε σσας διευθύνσεις Πας 
τριωτών πού μένουν είς τό εξωτε
ρικόν έχετε.

Έλάβομεν έπίσης τάς κάτωθι 
συνδρομάς:

Νικόλαος Β Ταβουξής δο. 60, 
Εύστάθιος Πετρόπουλος δρ. 60, Ε
λένη Δούλη δρ. 30, Γεώργιος Πραι- 
κιός δρ. 60, Νίκος Νικολάου δρ. 
60, Λευκή ’Ηλιου δρ. 100.

Συνέχε'α έκ τής 2ας σελίδας 
, ρισ··3 μιά προσευχή. "Ολοι καταλά

βαμε καί άκολουθούσαμε τό παρά
δειγμά του σιωπηλοί κοιτάζοντας 
στά μάτια ό ένας τόν άλλο, λες καί 

, τό ί&ιο έρώτημα άπασχολοΰσε τή
, σκέψη μας κείνη τήν ιερή στγμη.

Μετά τήν προσευχή ό γέρος ση
κώθηκε στά πόδια του καί 
ζοντάς μας όλους στά μάτια

«Πανδιά μου, σήμερα είναι 
μονή Χριστουγέννων ί»

Ή φωνή του Ιτρ&με άπό 
νησιμ καί. φάνηκε σάν κάτι νά ψι- 

■ όέρισε ανάμεσα στά δόντια του.
ΊΙ άτμόσφαιρ-α άλλαξε σέ κείνο 

τό χάντ τής Βηθλεέμ καί τό κατα
φύγιό μας μάς φάνηκε πιό φιλόξε
νο άπό κάθε άλλη φορά. "Ενα μυ
στήριο άπλωνόταν έκεϊ μέσα κι’ όλα 
εΐχαν τήν Έκφραση του πόνου. "Ο
λοι φαινόμασταν νά σέρνουμε πάνω 
μας τό ίδιο φορτίο σάν ποτέ ή χα
ρά νά μήν είχε ·άγγίξη τίς πτυχές 
τής νεανικής μας Ψυχής. ’Έτσι πέ 
ραοε ή ήμερα μας μέ έντονα συναι 
σθήματα πίκρας>, ά-ναμεμιγμένης ιι·έ 
κάποια άμυδρά καί ανέκφραστη ελ
πίδα άφοϋ εξοικονομήσαμε λίγες 
σταφίδες κάι κανένα δυό σκόρδα 
.μέ λίγο κριθαρένιο ψωμί γιά τό 
λι/τό μας γεύμα. ΟΙ παληές ανα
μνήσεις συνοστίζονταν στή μνήμη 
μας καί έβγαιναν σέ δάκρυα.

Τό άλλο πρωί, άντί νά μάς ξυ
πνήσουν οι χαρμόσυνες Χριστουγεν
νιάτικες καμπάνες μάς ξύπνησαν τό 
ουρλιαχτά τών Τσαντιρμάδων πού 
μάς καλοΰσαν νά μπούμε στή γραμ
μή γιά αναχώρηση.

Σηκωθήκαμε βιαστικά, αρχίσαμε 
νά μαζεύουμε 
καί ψάχνουμε
•μας. Τί τρομερό τά παπούτσια δέν 
βρισκότουσαν πουθενά. ΟΙ Τούρκοι 
γιά χριστουγεννιάτικο δώρο μάς τά 
είχαν κλέψει!

'Η απελπισία μας ήταν ανείπωτη.
Ήώς νά διασχίσουμε τόν σκαμμέ

νο άπό τό πέρασμα τών β’οϊδαμαξών 
δρόμο μέ τις αιχμηρές πέτρες, μέ 
τά πόδια γυμνά καί ξυπόλητα ; Τό 
μυαλό μας πήγαινε νά σαλέψη. “Ο
λοι ήταν στό δρόμα καί εμείς ψά
χναμε ακόμα νά βρούμε τά παπού
τσια μας. ’Έρχονται οί Τσαντιρμάτ 
δες καί άρχίζουν νά μάς κτυποΰν 
ιμέ τούς ύποκοπάνους. Τούς παρακ,α- 
λοΰμε, τούς λέμε τί ιιάς έχει συμβή. 
Εκείνοι μάς κτυ/ωϋν πιό δυνατά, 
στό κεφάλι, στις πλάτες, στά πλευ
ρά, μάς φωνάζουν «γκιαούρ».

Περνούμε ·τό δρόμο μέ γυμνά πό
δια. Ό βορριδς λυσσομανούσε, τό 
κρύο τρυπούσε τά κόκκαλά μας, ό 
δρόμος μάς φαίνονταν ατέλειωτος. 
Τά σακατεμένα άπό τά κρυοπαγή
ματα πόδια μου σχίστηκαν και τό 
αίμα κοκκίνιζε τό άσπρο χιόνι. *0  
πόνος ξεπερνοϋσε τις φυσικές μου 
■δυνάμεις, νόμιζα πώς ό κόσμος, 
σβήνονταν 'μπροστά μου, κι’ είχα τό 
συναίσθημα ότι πατούσα σέ άναμέ- 
να κάρβουνα. Πέταξα άπό τή ράχη 

■αύτό τό πολύτιμο φορτίο 
. _ , τόν μπόχχο μέ τά ρού

χα μου, μέ τά λίγα ασημένια νομί
σματα πού είχε μέσα καί τήν ,πα- 
τανία πού μου είχε ετοιμάσει ή για
γιά μου .μαζί μέ τις ευχές της, w- 
μίζοντας πώς θ’ άνακουφισθώ.

Σέρνοτας τό πονεμένο μας κορμί, 
μηχανικά, ;άπό ένστικτο, φθάσαμε 
co βράδυ έξω άπό τήν Καισαρεία. 
Μάς έχωσαν στην αποθήκη μιάς 
φάιιπρ-ικας. Σωριάστηκα σέ έναν 
'ιάδρσμο, ήμιαναίσθη.τος χωρίς ρού
χα ή κουβέρ'α νά σκεπασθώ, ο πό
νος και τό κρύο μου τρυπούσαν τήν 
καρδά. ήσ

Σέ λίγο αφού τακτοποιήθηκαν ό
λοι καί ή όχλαγογή κόπασε ακούω 
νά φωνάζουν τό όνομά μου. Δέν εί-
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τά πράγματά μας., 
γιά τά ίίαπούτσια

χα δύναμη ούτε 'διάθεση νά άπαντή- 
■ σω. Ξαφνικά όμως ξεχωρίζω τήν 
■ φωνή τού Π απαντώνη Νικολάου νά 
< μέ φωνάζη. Στο άκουσμα τής φο> 
■ νής τού σεβασμίου Ιεράρχη κατέβά- 
I λα υπεράνθρωπη προσπάθεια καί 

σύρθηκα μέχρις έκεϊ, μπροστά του.
Ό παπάς άχουμπούο'ε μέ τύ χέρι 

τον τόν «μπόγο μου καί μ’ ένα βλέμ- 
ua συμπόνιας και καλοσύνης μέ 
προστάζει νά τόν πάρω. Τά χέρια 
μου έτρεμαν άπό συγκίνηση καί ^ό- 
λις ιμπόρεσα νά τραυλίσω ένα ευχα
ριστώ. Ό Χριστός δέν με έγκατέ- 
λειΨε, κείνη τήν άγια μέρα. Μου 
έστειλε τόν Μάγο μέ τά -δώρα του. 
Ό Πάτ&ρ Άτώνιος πού ερχόταν 
πίσω μέ το ζωντανό του μάζεψε 
τόν πεταμένο θησαυρό μου καί μου 
τόν έφερε.

Οί σύντροφοί μου πού έπέζησαν 
τής τραγωδίας έκείνης καί διαβά
ζουν τώρα αυτές τίς γραμμές θά. 
θι»μούνται εκείνα τό έπεισόδιο (ένα 
άπό τά πολλά) μέ ήρωα καί πάλιν 
τόν άξέχαστον ιεράρχην. Σ’ ένα 
-σταθμό πριν άπό τό Ίκόνιον μάς 
βάλαν μέσα σ’ ένα χάνι διά νά δια- 
νυχτερεύσουμε καί πού έπειδή τό 
χάνι βέν χωρούσε ό.αάς καί τά ζώα 
βγάλανε Εμάς έξω στό ύπαιθρο καί 
έμπασαν μέσα τά ζώα.

Ξημερωθήκαμε πάνω στό χιόνι 
άκοιμπώντας ό ένας στήν πλάτη του 
άλλου γιά νά μήν πεθό,νανμε άπό 
Ψύξη.

ιΐίολύ πρωί ήρθαν οί Τσαντιρμά- 
δες καί μας πήραν δπως πάντα τό 
«γιατάκ - παρασί» (ένοίκιον ύπνου) 
που εμείς κατ’ ευφημισμόν «τό λέγω 
μ? «άγιάζ - παρασί» (ένοίκιον υ
παίθρου). Λίγο ύστερα ήρθαν καί 
κάμποσοι άλλοι Τούρκοι άπό τό 
.κοντινό χωριό νά μάς πουλήσουν 
κριθαρένιο ψωμί. Κάποιος άπό τούς 
δικούς μας πήρε ένα καρβέλι χωρίς 
νά τό πληρώση. 'Ο Τούρκος άνέφ·ί·> 
ρε τό γεγονός εις τόν Τούρκον ά- 
ξιωματικόν καί αυτός άρπαξε τό 
ουφέκι του και- άρχισε νά κτυπά 

οποίον εύρνσκε μπροστά ωου. Τό πα
ράδειγμά του μιμήβηκαν καί οί άλ
λοι Τούρκοι συνοδοί μας.

Τρέχαμε μέσα, στόν μαντρωμένο 
περίβολο του χανιού ο ένας πίσω 
άπ’ τόν -άλλο κυνηγημένοι σάν τά 
άλογα πού τρέχουν στό αλώνι.

Ξάφνου πετιέται στήν μέση ό Πα- 
,ταντώνης μέ τά ράσα καί τά γένια 
ανακατεμένα άπό τόν άγέρα, μέ τά 
■φρύδια συνοφρυωμένα σάν Μωϋσής. 
Μέ μιά φωνή σταθερή καί άποφα- 
σιοτική διαττάσσει αύτά τά κτήνη 
νά σταματήσουν τό άνηλεές ξυλο«κό- 
πημα. Δέν ήξερα τούρκικα γιά νά 
καταλάβω τί τούς έλεγε. ’Από τήν 
•έκφρασή του όμως άντελήφθηκα 
πώς τούς έλιεγε βιι αυτός ήταν ό 
πνευματικός άρχηγόσ δλων μας καί 
ότι αυτός έφερνε τήν ευθύνην γιά 
δτι παράπτωμα εμείς κάναμε.

Όί Τούρκοι άπό τήν άποφασιστι- 
κή φωνή τού παπά τρόμαξαν καί 
σταμάτησαν τό ίάπαίσιο έργο τους.

Ξεννχτήσαμε λοιπόν τό βράδυ 
στήν φάμπρικα μέ τήν ύλπίδα ότι 
φθάσαμε στό τέρμα τής εξορίας 
■μας καί οτι τήν άλλη μέρα θά 
απαίναμε στήν Καισαρεία. "Ομως κι 
αύτή ή «ελπίδα ,μας διεψεύσθη. Τήν 
αυγή τής άλλης μέρας καί προτού 
άκόμη <τό φώς τής ημέρας ξεσκε
πάσω τό σκοτάδι πού σκέπαζε τή.ν 
άγια πόλη τής Καισαρείας, μάς Ε
βγαλαν στήν δημοσιά καί μάς έσερ
ναν γιά τήν Σεβάστεια.

Ξεκινήσαμε καί πάλι χωρίς κάν 
ν’ άντικρύσωμε τήν ποθητή πόλη 
καί είχαμε τήν «ελπ-ίδα καί τήν .*ΐί-  
στιν μας στο Θεό κ,αί στόν "Αγιο 
γιά οτι θά βρίσκαμε στο δρόμο 
μας.
μ'. Π. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΤ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΊΟΥ
ΗΕΜΙΠ ΪΜΗΜΟΓΜ

Τό Θέμα της ένώσεως — συγχω 
ΥεέΜεως τών δύο Συλλόγων άπα- 
σχόλησε τό Διοικ. Συμβούλιου τού 
Παραρτήματος Αθηνών τοΰ Συλλό
γου μας, είς ειδικήν συνεδρίασιν, 
κατά τήν οποίαν ό Πρόεδρος τοΰ 
Παραρτήματος κ. Κωνστ. Κοφτερός 
είσηγηθη τό ζήτημα καί τό άνέπτυ- 
ξε διά «μακρών. Έν συνεχεία Ανέπ
τυξαν τάς απόψεις των ά μέλη, τού 
Συμβουλίου καί τελικως έλήφ&η ά-

ZHTOYN ΕΡΓΑΣΙΑΝ

Νεαρός πατριώτης έκ Ν Μάκρης, 
απόφοιτος Γυμνασίου άνευ έργασίας 
καί άπορος ζητεΐ έργασίαν.

' Επίσης 
’Ανώτατης 
βοηθού λογ ιστού.

Οί πατριώται πού μπορούν νά 
συστήσουν ή νά βοηθήσουν τούς δι
κούς μας αύτους πατριωτας νά τα
κτοποιηθούν άς άποτανθούν οπήν δι- 
εύθυνσιν τής έφημερίδος.

πατριώτης άπόφοιτος 
’Εμπορικής ζητεί θέσιν

πόφασις δπως τό ζήτημα συζητηθη 
κατ’ άρχήν ύπό τού Κεντρικού Διοικ. 
Συμβουλίου τού «ΓΛΑΥΚΟΥ», ώς 
άρμοδιωτέρου νά άποφανθη πρώτου 
καί «κατόπιν έπανασυζητηθή τούτο έν 
κοινή συνεδριάσει τών δώο Συμβου
λίων του Κεντρικού καί τού .Παραρ
τήματος.

‘Η δ αδίικασίο: αύ-j] έγένετο καί 
κατά τήν κοινήν συνεδρίασιν τών δύο

·. «u-βουλίων δΐιετυπώΘησαν ·αί τελι
κοί άπόψεις τών δύο Συμβουλήν του 
«Γλαύκου», αϊτινες και άπεψασίσθη 
δπως διαβιβασθούν είς τό Συμβού- 
λιον τού Συλλόγου «Τελμησσός», 
διά νά άποψασίση καί τούτο έπ*  
αυτών.

Έξ όσων εϊμε&α είς θέσιν νά γνω- 
δέ'» ύπάοχουν ούσ'ιώδείς δια 

φοραί έπι τών εκατέρωθεν άπόψεων, 
•ε να ύπαρχη κίνδυνος άσυμφωνί-

■ς. Αι διάφοροί ανάγονται ιμώ^ο-ν 
■ίς ζητήματα διαδικασίας καί πι- 

στεύομεν δτι καί αυτά θά τακτοποιη 
θούν, ή δέ τακτοποίησίς του εΐναι α
πλώς ζήτημα χρόνου. — Ή κατα 

ησις άλλωστε τής άναγκαιότητος 
- ^νΖΌΡως κα έστη πλέον γενική 

καί, πιστεύομεν δτι αί τυχόν υπάρ- 
ύπάρχουσαι δυσχέρειαι θά ύπερπη- 
δηθοΰν εύχερώς.



Ο
ί· Τ

£ If Α 7 AST A ί Mi 7 Η Μ Φ Ρ Ο Μ 71A A ΤΟ ϊ WAPAPTffSAATOS Αθ Η Ν β Ν 70 7 S V Λ Λ Ο TO F « Ο Τ Λ Α 7 .< Ο Σ »

4 J ΠΑΗΜΜΥΡΙΣΗ 
Til OfWf Ζ MI tt αγμη

ΜΡΠΟΙ
ISW0MK

Έχεΐνο ad) κάνε*  την 
αμοθεωρίαν τοΰ Χριστιανισμού 
•νά ξεχω-ρίζη άπ’ δλε$ τί$ άλλες 
θρησκείες καί τήν τοποθετεί σ’ 
ενα βάθρον άφθαστου μεγαλείου 
είναι δτι διακηρύσσει σάν π·ρω- 
ταρχικές αρχές της τήν ΑΓΑΠΗ 
καί τήν 2ΥΓΓΝ&ΜΗΝ.

£) Ιουδαϊσμός διδάσκει τήν 
θε-ωρίοον τής άνταποδόσεως. «’Ο
φθαλμόν άντί οφθαλμού» λέγει 
«και όδόντα άντί όδόντος». Καί 
τον θεόν του, τον Σαβαώθ, τόν 
θέλει 0ε© ν μνησίκακων- καί εκ
δικητήν. Παράλληλα ξεχωρίζει 
βεβαίως καί διακηρύσσει μερικές 
ήθικές αξίες καί ηθικά παραγγέλ 
ματα. Τά βλέπουμε αύτά στον 
Δεκάλογο του Μωϋσέως. Μά κα
τά βάθος πιστεύει στόν' θεόν Τι- 
μωρόν, στόν θεόν Εκδικητήν;

'Β Ελληνική Φιλοσοφία, πού 
αγκαλιάζει όλους τούς τομείς 
τοΰ επιστητού, είναι αλήθεια ότι 
προχωρεί πιο πέρα. Διευρύνει 
τόν κύκλον τών ηθικών άξιων 
πιροσθέτουσα σ’ αυτές νέες, πολ
λές άπό τίς οποίες είναι καθα- 
ρώς πολιτικής σημασίας.

Πρώτη αύτή ση χ. πού άνια- 
•κηρύσσει ώς τό πλέον ύττέρτα- 
τον αγαθόν τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, 
καί εννοεί είδικώτερον ηήν ’Ε
θνικήν Ελευθερίαν καί ζητά άπό 
τούς πολίτας νά θυσιάζουν τήν 
ζωήν των διά τήν ύπεράσπιοίν 
της. Μά στόν τομέα τής ΑΓΑ
ΠΗ X δέν προάγει πολύ τά ζπ·- 
τήματα. Μόλις τολμά νά &α**»η-  
ρύξή ©ΐίά είδος άνε^ϊκάκίας, ενα 
είδος άνοχής.

Ένώ ό Χριστιανισμός Εμ
φανίζεται όταν ή άνθρωπό- 
της — ή γνωστή τότε άνθρωπό- 

πίς, ή εχουσα δηλαδή ιστορί
αν “'■" μέ επίκεντρων τήν Μεσό
γειον ^θάλασσαν,βρίσκεται σέ μιά 
κοσμοΐστορικης σημασίας καμπή 
της. Τό κοινωνικοοικονομικόν 
καθεστώς τής δουλείας, ανεπαρ
κές πλέον; νά εξυπηρέτηση τίς 
κοινωνικές ανάγκες τής Εποχής 
του προκαλεί μιά τρομακτική κα
τάπτωση καί Εξαθλίωση τοΰ τότε 
κόσμου, και αρχίζει νά δίδη τήν 
θέσιν του, μέ βραδύτατων βέβαια 
ρυθμόν, στό καθεστώς τής δούλο*  
ηίαροικίας.

Τήν Εποχήν Εκείνην ό παρά
γων «άνθρωπος» δέν είχε καμ- 
μιά απολύτως σημασίαν. ’Έτσι 
άλλωστε συμβαίνει πάντα στίς 
μεταβατικές περιόδους, πού προ
ηγούνται τώ<ν κομοϊστορ’ϊκής ^η*·  
μασίας γεγονότων. Ό άνθρώπι- 
νος παράγων δέν υπολογίζεται, 
λές καί αποτελεί μιά ασήμαντη 
λεπτομέρεια τής δημιουργίας.

^έ τέτοια λοιπόν στιγμή έμφα 
νίζετα: ό Χριατνανισμός, σάν μιά 
καινούργια κοσμοθεωρία., πού
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
“Όταη/ ό κόσμος άρχισε νά ιτη- 

yarn; κατά γκρεμού έδώ και 19.58 
χρόνια ο- 'Ύψιστος έστειλε κάτω στή 
γη τό γιυό τον γιά να σταματήσει 
τούς άνβρώττους άπό τήν κατρακύ
λα. Καί οί άγαθοι άνθρωποι πού 
λαχταρούσαν ρ.ιά ζωή άνθρωτπνή 
χαιρέτιζαν μέ ανακούφιση το λαμ
περό άστέρι πού έφερνε τό Θεό πά
νω στή γή,

Μά ό γοιός τοί) Θεού εΐχε άνθρώ- 
που ντύμα. Δώρο Θεού γιά τούς 
χωρίς Θεό απόβλητους τής κοινω
νίας ττού κρεμάστηκαν άττό τά 'Κου
ρέλια τοΰ Χριστού γιά νά κρύψουν 
τή θεϊκή τον ψυχή. Ύττέκυψαν τά 
κουρέλια στις χρυσοκεντημένες στο
λές, 'καί ό Χρισ ός σταυρώθηκε γιά 
παραδειγματισμό. “Όρως ίμια λάμ
ψη έκτυφλωτική άναδύθηκε άπό τά 
κρεμασμένα κουρέλι ο:, καί τών Φα
ρισαίων οί χρυσοκέντητες στολές έ
χασαν» τήν λαμπρότητά τους. Κ’ έ
να χρυσό φωτοστέφανο χαΐδεψε τό 
ματωμένο κεφάλι του μάρτυρα, καί 
σκέπασε τό άγκαθένιο στεφάνι. Και 
οί άπιστοι πίστεψαν.

Πίστεψαν οί άπιστοι στό χρυσό 
φωτοστέφανο, καί οί πιστοί πί
στεψαν cr^Q χαμόγελο τού Χρι
στού πού εΐχε πιά σβύσει. ’Έ- ί

«Έάν μιλώ δλες τίς γλώσσες τοΰ κόσμου.. » 
«έάν είμαι πάνσοφος... έάν έχω τόσην πίστιν« 
«ώστε νά μετατοπίζω καί τά βουνά άκόμη,» 
«δέν έχω όμως ΑΓΑΠΗΝ, δέν είμαι τίποτα.» 

(Παύλου Α' επιστολή πρός ΚορινΗίους)
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οχβιτόν τη; βχαικόν Θέ-rei : νά 
δώση τ ή ν ά ρ μ ό ζ ® υ- 
σ α ν Θέση στόν παρά
γοντα « « ν Β ρ u η ο », τέ>ν 
τίαο τιχρχπετχμέναν.

Καί δικχηρύσσβι μέ τό στόμχ 
τοΰ Θεωρητικόν άκολογητοΰ τ«ι>: 
«Δέ’.' ύπαρχε, ττλέοΐ' ’Ιουδαίο; ή 
“Ελλμν, δέν ύπάρχει δοΰλο; χ·χΐ 
ελεύθερος, δέν υπάρχει &νθρα; 
η γυναίκα, Διότι ©λοι είσ&ε τό 
Ιδιο έν όνόματι τοΰ ’Ιησού Χρι- 
στοδ». Καί παρακάτω : κ'Επο$ιέ- 
vwg δέν είσαι πλέον Δούλο; χλ- 
λά υίό;» (ίϊαΰλου πράς Γαλάτα; 
V 28.καί δ 7). Καί πόσα xoti 
πόσα άλλα άκόμη είπε, γιά νά 
δώση τή Θέση τους ατού; ταπει- 
νβύς καί W.:; καταφρβνεμένβυ;.

Τό κήρυγμά ΐσυ αύτό πού άπ«- 
τελεϊ μιά πλήρη άρνμση καί ά- 
νατρωπή το«· συνθηκώιν πού έ- 
ττικρχτοΰσκν τότε, συγκλονίζει 
συδέμελβι την «καδεστηκυϊαν τ«- 
ζιν».

Είναι έ> Χριστιανισμός μιά γι- 
γαντικία έπανάσταση, πού σέ τε 
λευταία ανάλυση καδιερώνιει 
καί ίέ/.ει ·.■·· ί^’ίάλι, μιά κ«ι- 
νβύργια ϋβικίι άξια. τ·ίν ΑΉ- 
©psnex.

’’Οτι γίνεται στον κόσμο, St- 
λει νά γίνεται μόνον διά τον 
άνθρωπο, γιά τήν ανύψωσή του, 
γιά τήν έζυπηρέτησή του, γιά 
τήν ευτυχία του. ΪΙρόξ τί όλε; 
«ώτές οί κατακτήσεις τοΰ πνεύ- 
τος, καί της έπιστήμηε, όταν δέν 
•ιτρόκειται νά χρησιμεύσουν γιά 
τήν εύτυχία τοΰ άν&ρώπου;

Μά γιά νά κατανοηβοϋν καί 
νά ριζώσουν οι ιδέες «ύτέζ πρέ
πει νά θεμελιωθούν πάνω στό 
πλατύ βό8ρ© τή$ ά γ ά π η ρ 
ιϊίΡέε τούς συνανθρώ
που ε μα S.

Καί ά-κούεται γιά πρώτη φορά 
μιά πρωτάκουστη, μιά μεγαλειώ- 
δηξ παρότρυινση: «Ά γ α π «- 
τε τούς εχθρούς ΰ - 
μ ώ ν», διότι «Έ ά ν αγα
πάτε αύιτούς πού σάς αγαπούν 
τότε τί τό ξεχωριστά κάνετε»;

Καί σάν έμπρακτο έπιστέγα- 
σμα τοΰ ύπερόχου αΰτοΰ ύμνου 
πρός τήν ’Αγάπη, ό Δημιουργός 
του ό ’Ίδιος άφοϋ λέγει το περί» 
φημο έκεϊνο: «Πάτερ άφες αύ- 
τόϊς, οΰ γαρ οϊδασι τί ιτοιοΰσι» 
προσφέρεται όλοκαΰτωμα των Ι
δεών Του, δίδοντας έτσι ούσιαστι 

σβυσε τό χαμόγελο τού Χριστού μά 
σβύνοντας άναψε .μυριάδες καντήλια 
στά μάτια τών πιστών. Και χωριστή 
καν οι Χριστιανοί, σ’ αύτους που 
πίστευαν στό χαμόγελο της ’Αγά
πης χι*  αΰ ούς που πίστευαν στό 
χρυσοστέφανο τής Δόξας. Κι’ όσο 
κρατούσε τού Χριστού ή θύμηση εί
χαν τά ταπεινά καντήλια- πού τήν 
■φλόγα -ους νά θρέψουν. Μά τού Χρ$ 
^ού οί πιστοί πληθαίναν. Κγ άμως 
όσο κι’ άν πλήθαιναν, πάντα ήταν 
οί πιό λίγοι. Κι’ αύτό τό άδύνατο 
μά άκατάλστο φώς τής ’Αγάπης 
τών ματιών, τούς ένοχλοϋσε. Καί 
βέν μπόρεσαν ούτε μέ τά σπαθιά 
ούτε ιμέ τα κανόνια νά σνντρίψουν 
τήν άριθμητική ύπεροχή, ή νά σβύ- 
σουν τή φλόγα πού σιγόκαιε.

Καί τότε στράφηκαν πρός τήν 
Πηγή. Κι’ αύτοί οί καινούργιοι Φα
ρισαίοι, πού οπού Χρίστου τό δνο- 
.μα έλεγαν πώς πίστευαν, μέ τό μα
χαίρι, τό μπαρούτι, τή φωτιά., τίνα
ξαν στον άγέρα τή θεία τήν άνάμνη 
ση. Στέρεψε ή Πηγή, τού Χρισ~οΟ 
ή άνάμνηση, και τά άδύναμα καντή
λια δέν είχαν πού τήν φλόγα τους 
νά θρέψουν. Καί του Χρίστου οΐ πι
στοί μέ άλλαλανμαυς χαράς στά με-

κόν πιεριεχόμενον στή ρήση, στή 
δική του ρήση «Μείζονα τούτη; 
άγάπην οώ&είς έχει, ϊνα τις τήν 
ψυχήν αύτοΰ 8ή ύπέρ τών φίλων 
αώτοΰ» (Ίωάν. ΙΕ’, 13).

Πριν άπό τόν Θάνατόν του-, ό
ταν τόν έρωτοΰν διδάσκοντα 
τήν ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ, πόσες φο
ρές πρέπει νά συγχώρηση κα
νείς τόν συνάνθρωπόν του όταν 
άμαρτήση, ό ’Ιησούς άπαντά : 
«...καί έέδομηκοντάκι; έπτά». 
Καί μ’ αύτό θέλει νά πή οτι δέν 
ύιτάρχουν όρια στήν παροχή 
ΣΥΓΓΝΩΜΗ».

Αύτά είναι κατά τήν γνώμην 
μας ή πεμπτουσία τοΰ Χριστιανι 
σμοϋ.

©έλω όμως νά ΰπογραμμίσω 
καί κάτι άλλο.

Καμμιά ήθική ή κοινωνική ά
ξια δέν μένει σταθερή καί άναλ 
λοίωτη στό πέρασμα τοΰ χρόνου 
Κάτω άπό τήν επίδραση τών ι
δεολογικών ρευμάτων καί ανά
λογα μέ τά έκάστοτε κρατούντα 
κοινώνικοοικονομικά συστήματα, 
είτε ξ&πβρνοΰνται καί ξεπέ- 
(ν:τ..·.·..;^·· Τ<2'’ί·λ.άχ!·Α«’’·!*·ν,  άλ.\ά'
ζουν περιεχόμενο. 'Ό,τι ήταν δί
καιο πριν, δέν είναι πλέον τώ
ρα. 'Ό,τι ήταν ηθικό πριν, δέν 
είναι ήθικό τώρα. Καί οϋτω καθ’ 
έξης. "Ολα αύτά είναι συνάρτη
ση τών κρατουντών κοινωνικο
οικονομικών καθεστώτων. Ή μό
νη ήθική άξια πού παραμένει 
σταθερή καΐ αναλλοίωτη είναι 
ή ΑΓΑΠΗ. Τά βάθρα της inapz- 
μένουν άπαρασάλευτα. Ή επί
δρασή της αιώνια. ’Έτσι ό Χρι
στιανισμός, σάν θρησκεία τή; 
Αγάπης, δέν μπορεί νά ξεπερά 
σθη ποτέ.

Τίς μέρες αύτές, πού μαζί μ 
όλη τή Χριστιανωσύνη γιορτά
ζουμε καί ήμείς τήν γέννηση 
τοΰ Χριστού ά; πλησιάσουμε 
πιό πολύ στή θρησκεία μας. "Ας 
άνοίξουμε διάπλατα τά στήθη 
μας στή ζωογόνο αύρα τών άρ· 
χών τοΰ Χριστιανισμού. ’Άς ά- 
ψήσουμε νά -π-λημμυρίση tic καρ
διές μας ή ΑΓΑΠΗ πρός τού; 
συναθρώπους μας καί είδναώτερα 
πρός τούς πατριώτας μας. Τότε 
®Α ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ 
νά έπιτελέσουμε τό καθήκοτ*  
μας.

ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗ» 
«Διόισιανός»

σοούρανο: άμολύοαν θρόνο χρυσό έκ 
ϊυφλωτικό σέ σχήμα μανιταριού, καί 
σκούξανε στόν άνθρωπο τόν ταπει
νό : «Πέσε προσκύνησε τον !»

’Ανόητο κεφάλι χωρίς μυαλό. Υ
περάνθρωπε πού σέ τύφλωσε ή ίδια 
σου ή λάμψη. Δέν βλέπεις πώς αύτό 
τό έκθαμβω’ϊκό μανιτάρι πού κα- 
λεΐς τόν κόσμο νά προσκυνήσει, γιά 
νά ξεχάσει τό χαμόγελο του Χρι
στού, έχει μιά λάμψη αλλόκοτη-, έκ- 
ρηκτική, πού άν στά μάτια -ών άν- 
θρώπων φωλιάσει, τότε έτούτη ή 
Γή όπου πατούμε θά γίνει παντός 
•άνθρώπου τάφος,.

Κι3 αύτοί που ζουν σ’ άλλους πλα 
νήτες θά στρέφουν τά ύπερατομικά 
τους τηλεσκόπια κατά πάνω στή Γή 
και θ’ αναρωτιούνται :

«Υπάρχει άραγες άΐκΙόμα ζωή 
πάνω σ’ σύτόν τόν .μικιροσκοπ-ικο 
πλανήτη;»

Φτωχέ κόσμε, τράβηξε τά μάτια 
σου άπό τό εκτυφλωτικό μανιτάρι, 
καί ξαναθυμήσου τό χαμόγελο τού 
Χριστού, τό χαμόγελο τής άγάπης.

Εκείνο τό γλυκό χαμόγελο, χτί
ζει. Τούτη ή χρνσή λάμψη τού μα
νιταριού, γκρεμίζει !

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑ?ΟΣ

'Ένας άπό τούς εξαιρετικούς πα
τριώτες πού τίμηο'αν τήν πατρίδα 
σαν άνθρωποι %αί. σάν έπι,στημσνες 
ήταν γ.αι ό -καθηγητής· τοΰ Ιΐανεπν- 
στημίου %al ’Ακαδημαϊκός Χαρτών
Χαριτωνίδης.
Ό .αείμνηστος X. Χαριτωνιδης 

γεττήΟηκε τό 1878 στήν Μάκρη. Ί:ί 
φύσι τόν είχε προικίσει μέ έξοχα 
π,Ύευματικά προτερήματα, μνήμη, ε
ξαίρετη κρίσι, φιΛυπανία καί ευσυ
νειδησία. Μέ τις φροντίδες τής οι
κογένειας του, μέσα στό εκλεκτό 
τϊνευμ,ατικο περιβάλ^υΟ-ν τής πατρί- 
όος μας, ανέπτυξε τήν αγάπη του 
προς τά έ-λ?»ηνικά γράμματα καί ά- 
πό μικρός έδειξε οτι ΰά είχε φωτει- 
\<j ίμέλλυν,

'Όταν ϊτέλειωσε καί τήν τελευταία 
τάξι τού σχο?«,είου στήν πατρίδα έ- 
φοίτησε στό Γυμνά σι© Σάμου άλλά 
μετά ήλύε στήν ’Αθήνα δπου καί ά- 
πεφοίυηο-ε άπό τό 8ον Γυμνάσιαν 
’Α.ΰηνών,

Συνέχισε τις σπουδές» του στή Φι
λοσοφική Σχολή τού Ηανεπιστημίου 
δπου ιέϊδίδασκαν τότε μεγάλες επι
στημονικές μορφές. Ό Κωνσταντί
νος Κόντος τόν ξεχώρισε .απ’ δλους 
εαύς συμφοιτητές του καί τόν προ- 
σέλαβε ώς βοηιθ-ό. 'Ό|;αν δέ άργό- 
εερα ό Κόντος έχασε τό φώς του 
δ Χα-ριτωνίδης τόν 6·οηιύούαε σ’ ολη 
τήν πνευματική «εργασία του. “Όσοι 
είχαν παρακολου&ήσει μά μαθ'ήματα 
ιής Φιλοσοφικής Xχολής τού Χίανε- 
.τιστημίου ’Αθηνών στις άρχές τού 
αιώνα μας ύά θυμούνται μέ συγκί- 
νησι τόν τυφλό καθηγητή μέ τόν 
μαύητή καί δοιγδό του»

Τό 1902 πήρε π ο δίπλωμα τής Φι
λολογίας άλλά δέν ζήτησε νά διο 
ρισ'Θή. ’Έμεινε κοντά σ’ίύν καθηγη
τή του γιά νά τον βοηθά έκανε δέ 
ταυτόχρονα και δικές του επιστημο
νικές μελέτες. Τό 1907 διωρίσίΐηκε 
καθηγητής σ;ό Άρσό,κεισν *ΑΘψ  
νών.

'Ως καδηγητής στό Γυμνάσιο υ
πήρξε έξοχος. Ό ζήλος κάι ή μεύο- 
Οικύτητά του τόν έκαναν πολύ σπον 
δαϊο καί αγαπητό. Ήταν πρωτοπό
ρος στή διδασκ,αλία τών εκθέσεων. 
Έΰτδαξε ώς τό 192g στο Άρσάκειον 
οπότε τοΰ άνετέΰη ή έδρα >τών ελ
ληνικών γραμμάτων στό Πανεπι
στήμιων Θεσσαλονίκης. Τήν ίδια έπι 
τυχία είχεν κάι ώς καθηγητής τού 
.ΙΙανεπιστημίου.. Ή ακεραιότητα τοΰ 
χαρακτήρας του καί τό υψηλό του 
ήθος ήταν -δυό προτερήματα πού 
τόν κράτησαν μακρυά άπό τις μι
κρόψυχες φιλονικεΐες πού ταράζουν 
συχνά τήν πανεπιστημιακή ατμό- 
σψ·αιρα. Συχνά δέ, μέ τήν συνηθι
σμένη αιου χιουμοριστική διάθ·εσι·, 
σχολίαζε αυτές τίς διαμάχες.

Τό 1940 έγκατέλειψε τήν ΙΙανε- 
πιστημιακή έδρα στήν Θεσσαλονίκη 
κάι έγκαταστάΟηκε στην ’Αθήνα. Ό 
ύσνατος τής 'αγαπημένης του κόρης 
Λσρε·?νάής τόν πλήγωσε βα^ειά. Στις 
συμφορές τής κατοχής έδειξε ασυ
νήθιστη ψυχική εγκαρτέρησή Παρά 
τίς στερήσεις κάι τή βαρεία άρρώ- 
cvtia πού τόν κράτησε στό νοσοκο- 
■μείο τοΰ Ευαγγελισμού διατήρησε δ
λες τίς πνευματικές τον δυνάμεις 
καί τήν διάύεσί του γιά έπιστημο- 
νική ερευνά»

Μετά τήν άπελευΰέρωσι άνεγνοι- 
ρίσδη επίσημα ή πνευματική του συμ
βολή μέ τήν άναγόρενσί του τό 1946 
ώς μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. 
Τό ·δέ 1948 μαζί ιμέ λίγους φίλους 
έπιστήμονες ίδρυσε τήν Εταιρίαν 
Ελλήνων Φιλολόγων καί εξέλεγη 

παμψηφεί ΙΙρόεδρος.
Ό 'θάνατος τόν πήρε ξαφνκά 

στις 8 Μαΐου τοΰ 1954. Τήν τελευ
ταία μέρα τής ζωής του τήν πέρα
σε ιεΰχάριστα μέ φίλους καί τό βρά
δυ πήγε σ:<όν κινηματογράφο. Μετά 
τά μεσάνυχτα δμως πέσανε άπό καρ 
διακή, προσβολή μέσα σέ λίγιες ώρες 
χωρίς νά ύποφέρη καθόλου.

Τό έργο του είναι τόσο μεγάλο σέ 
ποιότητα καί ποσότητα πού δέν είναι 
δυνατόν νά κρι·9ή· στά στενά όρια 
του χώρον τούτου. Σ’ δλη του τή 
ζωή· κρατούσε στά χέρια τήν σκε- 
πάνη πού έρευνητοΰ καί οί. διατριβές 
του, 'άκόμη κάι στά τελευταία χρό
νια του, μαρτυρούν πώς τά γηρα
τειά είχαν μάλλον αύξησει τήν πνευ 
μαιική του διαύγεια καί δραστηριό
τητα. Δέν έσυνήι&ιζε νά έκδίδη βι
βλίο προτιμούσε νά δίνη τήν πνευ
ματική εργασία του σέ επιστημονικά 
περιοδικά»

’ Αρχισε τήν φιλολογική του άμιλ
λα μέ μήν εκδοσι ένός μεγάλου συγ-' 

AH EH X ! :
Κάλαντα *Αη·Βασιλειοϋ

Στό Λιβίσι τά κάλαντα του Άη - Βασίλη, άρχίζουν ;μέ τό 
γνωστό στίχο :

’Αρχιμηνιά κι ’Αρχιχρονιά, ψηλή μου βεντρολιβανιά κλπ.

’Αφού τελειώνει τό πανελλήνια γνωστό αύτό κάλαντο, άρ- 
χίζουν οί εύχρς} καί πρώτα πρώτα στό νοικοκύρη τού σπιτιού :

Έ,σέν’ άψέντη·, πρέπει σι στά πευκιά νά καθίννεις, 
μ< τό ’ναχ χέριν νά μίτρας, μί τ’ άλλου νά δανείννεις. 
Κί πάλι ξάναπρέπει σου καρέκλα καρυδένια, 
γιά ν’ άκσυμπά-ς τήν μέσησ σου τήμ μαργαριταρένια. 
Κί πάλι ξαναπρέπει σου στ’ άλοου νά καθίννεις, 
κί νά πιρνάς τούς ποταμός στήγ γην νά μήν άγγίννεις. 
Κί πάλι ξανοπτρέπει σου κορώνα στού κιφάλιν 
ολοι γιά νά ο·ί προσκυνούν μικρέ κί οί μιάλοι.

Στή νοικοκυρά ;
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφ,ρύδα, 
κυρά καμαροτράχηλη, κορώνα φοορη.μένη> 
ατού βασιλιά τήν κάμαρασ σ’ έχουζ ζουγραφ-ισμένη ! 
Κυρά μου χάβ βσυλήθηκις γιά νά ντυθείς ν’ αλλάξεις, 
βάλλεις tow νήλιουμ πρόσουπουν κί τού ψιγγάρΐν στήθη, 
κί τού κοράκου τού φτιρόβ βάλλεις καμαροφρύδι.

Στό γιο τού σπιτιού :
Πολλά ’παμονν κί τής κυρας, νά πούμουν κί τού γιού της ; 
’Άν έχεις γιό στά γράμματα, βάλ’ τουν είς του ψαλτήριν, 
τού χρόνουχ χάν κί σήμερις νά βάλει πιτρα-χήλιν.

Στήν κόρη :
Πουλλά ’παμουν κί τού ύγιοΰ, νά πούμουν κί τής κόρης : 
Άν εχεις κόρην ώμορφην γραμματικός τήθ θέλει, 
άν εΐνιν κί γραμματικός πουλλά προικιά γυρεόγει.
Γυρεύγε’ άμπέλι’ ατρύγητα, χουράφια μί τά οπάχυα, 
γυρεύγει κί τήβ Βινιτιάμ μ’ όλα της τά παλάτια.

Στην ύπηρέτρια :
Πουλλά ’παμουν τής κόρης σας, νά πούμουν κί τής βάγιας : 
Άν έχεις βάγιαν ώμορφην, βάλ’ την νά μ&ς κιράσει, 
νά τήν φκηθουμουν βούλοι μας νά ζήσει, νά γιράσει.
'Όταν*  δέν τούς δώσουν άροιβή, θυμώνουν καί τότε λένε : 
Έσέν’ αφέντη πρέπει σου τοβράς κί δικανίκιν, 
νά σί τραβούσι τά σκυλιά κί πέντι δέκα λύκοι.
Κι ίσύ κυρά ή ώμορψιά γλήορα νά σ’ αφήσει, 
ή άντρας σου νά σέ ίδεΐ κί νά μήο- σί γνουρίσει. 
Άν έχεις κόρην ώμορφην βάλ’ την εις τού ζιμπίλι,ν 
κί κρέμασί την άψη-λά νά μήν τήφ φάν οί ψύλλοι.

Κι άπου χρόνους πουλλός, 
κι έναν τάσιν πουντικός, 
κι έναν κόσκινουγ γουβιος.

Σ’ αυτό τό σπίτι μ πούρταμουν κι ’έν μάς έπληρώσαν 
χατέστι νά πηαίννουμουν, γιοτ’ έχει χοίρους μέσα.

(Άπό τό λαογραφικό υλικ© Κ. Μπουγιούκου Μουσαίου, 
Πληρ. 'Ελένη Άντ. Λαζαρίδου, Άθηνά Στρογγύλη-Σαρρή).

γράμματος τό 1904 ιμέ τίτλο «Ποι
κίλα Φιλολογικά». Τον τίτλον τού δι
δάκτορας Ιΐόν πήρε μέ μιά διατριβή 
πού έγραψε στά Λατινικά. Αέν έ- 
σταμάτησε νά γράφη καί εΐναι ά
πειρες οί διατριβές πού έχει πάνω 
σέ φιλολογικά Φύματα.

Ήταν μετριοπαθής και «τόνιζε ό
τι δέν πρέπει νά κρίνεται μέ αδιαλ
λαξία ή όρΦότης τών γραμματικών 
τύπο)ν καί συντακτικών μορφών άλ
λα μέ μεγάλη 'ελαστικότητα γιατί 
στήν έξέλιξι τής Ελληνικής Γλώσ- 
σης έπεκράτησε πολυμορφία.

Ό Χαρισ-ωνίδης ήτα άπό τούς ε
πιστήμονας εκείνους πού άπό τήν 
παιδική τους ηλικία προχωρούν πάν
τοτε πρός τά εμπρός. Ε-ΐχε έμφυτη 
μέσα του τήν αρμονία καί βάδιζε 
τόν δρόμο τής επιστημονικής έρευ
χής σταθερά. ‘Τπήρξε ένα πνεύμα 
γνήσιο ελληνικό πού είχε άφιερώσει 
τόν εαυτό ταυ στήν υπηρεσία μιάς 
υψηλής πνευματικής αποστολής.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
Ήταν ή ί»ι«ρα tan Ταξιαρχών, 

τοΰ 1S21. Μερικά χρόνια πρίν, τόΛι 
■6ίσ·ι πανηγύριζε μιά άπό τίς πώ με- 
γάλες γιορτές τοΰ χρόνου, προς τι
μήν τοΰ Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ήταν 
ή Μητρόπολη ή «μεγάλη καλλιμάρ
μαρη μέ τις εξαιρετικής τέχνης 
αγιογραφίες, εκκλησία, πού σήμερα 
είναι μισοκρεμισμένη, δείγμα του 
πολιτισμού τών Τούρκων τής πνυε- 
.ματικής καί αισθητικής των στάθ
μη;·

Έκείνη τήν ήμέρα ύστερα από 
μιά πρόσκαιρη ιέλπίδα γιά, τήν τε
λική λευτεριά καί τήν ανάσταση 
του Μαρμαρωμένου Βασνληά, ή συμ
φορά είχε σκεπάσει άλα τά σπίτια 
•coi μόνον τά μέχρι 15 χρόνων παι
διά ακούονταν έξω στους δρόμους.

Τήν, ίδια ήμέρα είναι καί ή δί
κιά μου γιοριτή.Δέν αισθάνομαι όμως 
να έχω αύτό τό μικρό δικαίωμα 
τής λίγης γιά εήν ηλικία μου απέ
ριττης απόλαυσης, καί ξενοιασιάς. 
Μτνω ιμέσα στό σπίτι, όχι για νά 
δεχθώ τούς συγγενείς και φίλους 
πού θά μοΰ ποΰν τά χρόνια πολλά, 
αλλά άπό ,άντίδραση καί μόνον 
πρός «rd βαρύ πένθος πού σκέπαζε 
τήν παιδική ψυχή μ°ν τψ Γρα" 
γικη σφαγή της μάνας μου τόν χρό
νο πού πέρασε, (πριν λίγα χρόνια 
είχε χαθή ό πατέρας μου).

Ή μάμη μου καθισμένη στή γο> 
νιά τοΰ τζακιού πού δέν άναβε, πό
τε β’σθίζονταν στούς στοχασμούς 
της, πότε σιγομυριολογώνταν κι’ ε- 
κλαιγε γιά τόν άδικο χαμό τής κό
ρης της.

Κατά τό μεσημέρι νά κι’ έρχον
ται δυό τρεις φίλοι καί συμμαθη
τές μου ό Γιάννης ό Σύλιαλης (πού 
τόν -σκότωσαν κι’ αύτόν μαζί με τον 
πατέρα του λίγο πιό ύστερα), κι*  
ίίνα δυό άλλοι πού ό χρόνος καί ή 
ληομανιά έσβυσε άπό τήν μνήμη μο·’ 
τήν μορφή καί τά όνάματα τους.

'Η επίσκεψη αύτή μέ τράβηξε 
λίγο άπό τούς στοχασμούς «μου κι 
ύστερα άπό μιά σύντομη συνομιλία 
οί μικροί φίλοι, μοΰ φανέρωσαν πώς 
είχαμε είδοποιη,ΰη νά ετοιμαστούμε. 
Σε τρεις ήμερες θά περνάμε τόν 
δρόμο όπως και όί μεγαλύτεροι μας 
πιο πρώτα, γιά τό άγνωστο.

Στό άκουσμα τής είδησης ή γριά 
τινάχτηκε -άπό τόν λήθαργο της 
σάν νά τής είχε δαγκώση φίδι τήν 
καρδιά. Σηκώθηκε αργά, μέ σφι
γμένα τά χείλη καί χωρίς νά βγά- 
νη τσιμουδιά, άρχισε ν’ άνοίγη τά 
«συντούκια», νά βγάζη ότι είχε εκεί 
μέσα άπό ρούχα. 'Ετοίμασε ένα εί
δος γυλιού πού θά έβαζε τά ρούχα 
μο" χωρίς νά χάνη καιρό τελειώ- 
νωΜτας τήν δουλειά της, αρπαξε τά 
καόάδια της μάνας μου, ένα σε- 
σιεντέ κα κανένα δυό φλουριά και 
άγιοκωνσταντινάτα πού είχαν άπο 
μείνη (άπό τήν -αφαίμαξη πού μάς 
,είχαν κάμει oil Τούρκοι μέ τά πε- 
τέλια» και τούς υποχρεωτικούς ε
ράνους), πετάχαηκε -έξω καί πήγε 
νά τά πουλήση. Μά ποιος είχε διά
θεση γιά αγορές,; 'Ωστόσο κατάφε- 
ρε νά μοΰ έτοιμάση καί τό χαρτσ;- 
λίκ; μου.

Μέσα σέ τρεις μέρες ·ιά πάντα 
ήναν έτοιμα. Στις δώδεκα τοϋ μη
νός όλα τά παιδιά άπό δεκατριών 
έως δεκαπέντε χρόνων βρεθήκαμε 
στόν δρόμο γιά τή Μάκρη. Μιά α
τέλειωτη νεκρική πομπή είχε σχη- 
ματισθή κατά μήκος τοΰ δρόμου.

Μετά 6υό ώρες φθάσαμε στήν 
Μάκρη στήν Πλατεία τοΰ Δωρητη
ρίου.

’Εκεί μάς περίμεναν και τά παιδιά 
τής Μάκρης. Οί Τούρκοι γράφουν 
τά ονόματα μας, μας μετρούν, μάς 

βάζουν στή γραμμή καί ξεκινάμε 
γιά τό άγνωστο.
Ή σκηνή εΐναι σπαρακτική, θρή
νοι, κοπετοί καί κλάματα. Ή απελ
πισία είχε άπλώσει τά μαύρα πέπλα 
της καί είχε σκεπάσει όλους σάν 
μακάβριο πουλί. Τά παιδιά κρέμον
ται -άπό τό λαιμό τών μανάδων 
τους καί οί μανάδες δέν θέλουν νά 
'ξεχωρισιούν άπό τά παιδιά τους. 
"Ομως ή ώρα τοΰ χωρισμού έφθα- 
σε καί οι Τούρκοι συνοδοί μας άρ
χισαν κι’ δλας νά βιαιοπραγοΰν.

Παιδομάζωμα! Τί φρικτή κι’ α
πάνθρωπη πράξη! Τί απαίσια έπι-, 
νόηση! Σέ όποιανδήποτε εποχή 
άν συντελείται, γιά όπαιονδήποιτε 
λόγο καί άν πράττεται, άπ’ όποιον- 
δήποτε καί άν έκτελεΐται.

Κάποτε τά δάκρυα στερεύουν και 
ό δρόμος συνεχίζεται αδιάκοπος ά
πό χωριό σέ χωριό καί άπό πόλη 
σέ πόλη. "Τστερα άπό μερικές ημέ
ρες αρχίζει κι’ όλος νά χιονίζει, και 
'αντιμετωπίζουμε τούς πρώτους θα- 
νάι'συς άπό ψύξη.

Βρισκόμαστε στόν μεγάλο δρόμο 
πού διασχίζει ολόκληρη τήν Μ. ’Α
σία άπ’ άκρη σ’ άκρη, στόν ίδιο 
δρόμο -τού πριν δυό χιλιάδες χρό
νια εΐχε διασχίσει ό Μύγας τών 
Εθνών ’Απόστολος Παύλος κηρύτ
τοντας τόν λόγον τού Θεού.

Καθώς προχωρούμε στήν καρδιά 
τής ’Ανατολής βρίσκουμε τούς πρώ
τους τουρκόφωνους χριστιανούς. Πη
γαίνουμε καί προσευχόμαστε στις Ι
στορικές εκκλησίες τους. Μάς δέ
χονται συγκινημένοι μέ δάκρυα στά 
μάτια. Μέ πόνο στήν καρδιά μάς 
φιλοξενούν στά σπίτια των, μάς δί
δουν τήν καρδιά των, σάν νά εϊμα· 
στ αν αγαπημένα των πρόσωπα.
Ανάβουν φωτιές, στεγνώνουν τά
6ρεμμένα μας ρούχα, μάς δίδουν 
καί κανένα πιάτο ζεστό φαί πού
συνοδεύεται κι’ άπό ένα παρηγορη
τικό λόγο, «Γιαβρούμ» (άγαπούλα 
μου).

"Οταν φεύγουμε άπό κοντά τους 
έχουμε τήν -εντύπωση πώς άφίνουαε 
πίσω τούς 'δικούς μας. ’Ακατάλυτοι 
εθνικοί και θρησκευτικοί δεσμοί πού 
•ένώνετε τήν Ρωμηοαύνη! Ή έντύ-

ΛίΒΙΣΙΑΝΕΣ ΔΟΞΛΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ : 
a/ rζ

Καλλικανθζαριές., έλεγαν στό Λι
βίσι, τά φανταστικά δαιμόνια πού 
δ'γαίνουν τό Σαραντάμερο καί χά
νονται τά Θεοφάνεια. Τίς φαντάζον
ταν σάν γυναίκες καί μάλιστα ω
ραίες. Πολλές εΐναι οί σχετικές 
λαϊκές δοξασίες: Γεννιούνται μέ 
τό Χριστό καί στή βάφτισή του χά- 
νουνται. Έθεωρειτο δέ κακό νά γεν
νιέται κανείς τήν ημέρα τούτη τοΰ 
Χριστού γιατί σ’ όλη του τή ζωή 
δ διάβολος θά ορίζει ΐτό πνεύμα 
τον κι άθελά του θά τόν άκολουθή 
όταν αυτός θά προστάζει. ’Έτσι οί 
Μανάδες όταν λάχει νά γεννήσουν 
παραμονή Χριστουγέννων τό κρύβουν 
άπό τούς άλλους γιά τό καλό τού 
παιδιού τούς. Τέτοιες μέρες όποιος 
πάει σέ λεχώ κι εΐναι σούρουπο κι άρ 
χίζει νά νυχτώνει έχει πάντα στή 
τσέπη του μιά μπουκιά ψωμί καί 
πριν νά’ μπή μέσα τήν πέτα εξω· ά
πό το σπίτι τής λεχώς γιά νά ξορ
κίσει τίς Καλλικαντζαριές.

Οί καλλικαντζαριές ήταν πάντα ό 
φόβος και δ τρόμος τών παιδιών' Α
κόμα καί τών μεγάλων. ’Έπαιρναν 
τά μωρά, ξεγελούσαν τούς νέους καί 
τίς νέες πού έγκαταλελπανε τά σπίτια 
τους καί τίς ακολουθούσαν, έκαναν 

πωση γι’ αυτούς τούς ανθρώπους 
ήταν πώς αποτελούσαν τίς πρωίες 
χριστιανικές κοινότητες τών «χπο- 
στολικών χρόνων.

Ή πορεία μας συνεχίζεται αδιάκο
πη πάνω στά οροπέδια τών υψηλών 
βουνών αής Κεντρικής Μ. Ασίας, 
μέσα σέ αδιάκοπες χιονοθύελλες καί 
απερίγραπτες κακουχίες πού τίς συ- 
νώδιευε καί τό άνηλεές ξυλοκόπημα 
τών Τσίαντιρμάδων στούς άνήμπο-, 
ρους νά συνειχίσουν τον δρόμο τής 
συμφοράς καί τής εξόντωσης. "Ενα 
.βράδυ κατάκοποι όπως πάντα και 
;άφοΰ άφίσαμε πίσω τό Έΐντίρ, τό 
Άκ —· Σεχίρ, τό ’Ικόνιο, τό Κο
νία Καραμάν τό Έρεγλί, τήν 
Νίγδη, κα τόσες άλλες πόλεις καί 
χωριά και φθάσαμε στό Ίντζέσουι, 
πού βρισκόταν 15 —-20 χιλιόμετρα 
πιό δώ άπό τήν Καισαρεία.

Μείναμε σ’ ένα χάνι. 'Η τύχη 
ιμέ έφερε μαζί μέ μερικούς άλλους 
σ’ ένα δωματιάκι μέ ξερό ζεστό 
χώμα καί χωρισμένο από τά ζώα. 
Οί Τούρκοι μάς φάνηκαν πιο φιλο
ξενεί άφοΰ μάς άφισαν ν’ άνάψο>> 
με φωτιά. Ή διαταγή ήταν νά δι
ημερέψουμε σέ κείνο τό χωριό.

Τό πρωί ξυπνήσαμε νωρίς άτό 
τίς φωνές τών Τούρκων πού ήλθαν 
νά δώσουν φαί στά ζώα. "Ενα συ
ναίσθημα κάποιας άνακούφιοης α
νεξήγητης μάς κατείχε, ίσως γιατί 
πλησιάζαμε στήν "Αγια πόλη, τήν 
γεννέτειρα τοΰ Μ. Βασιλείου, όπου 
ελπίζαμε, άπό διαίδόσεις, ότι θά ή
ταν τό τέρμα- τής εξορίας μας.

Άνασηκωθήκαμε καί καθήσαμε 
στά γόνατά μας, κάναμε τόν σταυ
ρό μας, καί πότε μέναμε σιωπηλοί, 
πότε 'μονολογούσαμε. Τίποτε δέν 
'βρισκόταν γιά φαΐ. 'Ένας γέροντας 
σύντροφός μας έχωσε τό χέρι του 
βαθειά στά ρούχα του καί τράβηξε 
ένα τεντέρι λερωμένο καί άρχισε 
νά φυλλομετρά μέ τό έύδιαφέρον 
λάξε υμένα στό πρόσωπό του.

Ξάφνου κράτησε τήν αναπνοή του 
καί τά μάτια του έμειναν καρφωμέ
να στο τευτερι του. Έπεσε μέ δυσ
κολία στά γόνατά του, σήκωσε τό 
βλέμμα του στόν ουρανό, καί ψιθυ-

Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα

κακό στούς άνθρώπους καί όπως λέ
γανε μπορούσαν: καί τό Χριστό ακό
μα νά παραπλανήσουν.

Ήταν πολύ ώμορφες, χόρεωαν πά 
■νω στά δώματα καί τραγουδούσαν:

«Κλώσιπι, νά κλώσουμουν κί νά 
(κλουσταρίσουμουν.

Κόκκινη κλουστή κλουσμένη στήν 
(άνέιμην πιρασμένη.

Ασπρους πιτεινός λαλεΐ κόκκινους 
(χάν τού λ αλί».

Κρατούσαν άρτάχτια σπό χέρι καί 
τό κατέβαζαν άπό τις καπνοδόχες 
τών σπιτιών. 'Αρπούσαν άπό τά τη
γάνια τους κεφτέδες καί τίς γουρ- 
γουλνδες καί τότε τραγουδούσαν:

<·'Ως μ’ έκοψες τήχ χέραμ μαυ νά 
(κάιΡει ή Θιός τήν πόδα στη»!

Κλώσιτι νά κλώσουμουν κι νά 
(κλουστουρ ίσουμο υν....» 

Λένε πώς ή Παναγιώτα ή Τουρ- 
τόγλαυ, τό ’διν τ’ άρτάχτιν κι έβα- 
λιν φουνικόν κι ,μαζεύτηκιν καλαπα- 
λίκιν ’Ακόμη κι ή Μουτούρης πή'ιν 
μί τ’ ’άπόσπασμ-άν του!

Οι Καλλικαντζαριές λένε πώς 
ζοΰσαν σιύ Bat καί κατοικία τους 
ήταν οί μυτεροί βράχοι πού υψώ- 
νουυταν πάνω άπό τή θάλασσα. ’Έ
χουμε πολλές και ποικίλες άφηγή- 
σεις πού τίς χρουστά,με στούς : Ει
ρήνη Γιαμάνη, Μαρία Χατζηκυριά
κου, Παναγιώτη Δελησάββα, Πελά
για Βά’-ρακτάρη, Δέσποινα Τσακιρ- 
γιάννη, Μαρία Καραγιάννη, Δέσποι
να Καλλιαντζή. Σήμερα άς ακούσου
με ττ]ν αφήγηση της σεβαστής γε- 
ρόντισας Ειρήνης Γιαμάνη. Τήν 
κατέγραψα όπως μοΰ τή διηγήθηκε 
μιά καλοκαιριάτικη μέρα στό φιλό
ξενο σπίτι της στή Νέα Μάκρη :

«Ήταν γεννημένους μέ τίς Καλ- 
λακαντζαριές μαζίν, "Έρχονταν μι- 
άν ημέραν άπού τού χουριόν, βλέπει 
•μιάφ φουτιάν κι άνά'βγει. ’Ά! εΐπιν, 
εΐνιν ώρα νά κότσου ίδώ νά λύσου 
κονάκιν κί νά καρβουνίσου τήμ πίτ- 
ταμ μου νά φάου. ’Άξαφνα ίκ«ϊ 
πόκατσιν κί πριν νά -λύσει τ’ αζόν 
του βλέπει έξ ίφτά γυναϊκις ιμπρός 
του. Ήταν δμορφις, άλλαμένις σάν 
νύφφις, κί τού πιάνουν άφ’ τού· χέ- 
ριν τούν ξιφουρτώνουν άφ’ τ’ έζόν 
κι άρχίνουν νά χορεύγοιη' μαζίν του 
κί νά τραουδοΰν. Ήταν ομορφις 
θϊέσ. Μόλις ιλάλησαν οί πετεινέ, ι 
τίς έχασιν οπού τοΰ χέριν του Ποΰ 
ίπήαν; πού ήρταν; ,·έν έξερινί Ή 
φουτιά Ικείνην τήν ώραν γένηκιν ε- 
νασ σουρός μαύρα κάρβουνα. Ή θϊός 
νά. φυλάει τούν άνθρωπουν. ΚΙ νά 
βαπόρια ακόμη κί τά κύματα έχουν 
φύονν άπού τις Καλλακαντζαριές».

Κ. ΜΠΟΤΓΙΟΤΚΟΤ - ΜΟΤΣΑΙΟΤ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ

Μέ μεγάλη μας λύπη έπληροφορή- 
βημεν τόν Θάνατον τού Νικολάου Γ. 
Χρι/σαφίνη εις τήν Κύπρον.

‘Ο Νικόλαος Γ. Χρυσάφινης άττέ- 
Θανε στάς 10 Δεκεμβρίου είς ήλι- 
κίαν 87 ετών, πατέρας τριών παι
διών και πάτπτος πέντε έγγόνων και 
έππά δισέγγονων, περιβαλλόμενος 
άπό τήν αγάπην τής οικογένειας του 
καί τήν έκτίμησιν καί σεβασμόν τής 
νέας πατρίδος του, οπού κατείχε υ
ψηλήν Θέσιν

ΈγεννήΘη στήν Μάκρη τό 1872. 
Είς ηλικίαν 13 ετών, τό 1885, ήλθε 
στάς ’Αθήνας καί φοίτησε στό Β-αρ- 
βάκειον Γμμνάσιον. ‘Αποφοίτησε άπό 
τό Βαρβάκειον μέ βαθμόν άριστα 
καί έπέστρεψε πάλι στή Μάκρη όπου 
έδίδαξε έπί 5 χρόνια.

Κατά τό 1893 ήλθε πάλι σπας 
’Αθήνας καί ένεγράφη στό Εθνι
κόν Π-ανεπιστήμιον, τό δέ 1897 ά- 
ρί'στευσε και άνηγορεύθη Διδάκτωρ. 
Άμέσως κατόπιν διωρσθη καθηγητής 
στό Παγκύπριον Γυμνάσιον όπου 
καί υπηρέτησε ώς τό 1900.

Άπό τήν Κύπρο πήγε στό Λον
δίνο καί έφαίτησε είς τήν Νομικήν 
Σχολήν, ύστερα δέ άπό τριφτείς 
σπουδάς ήλθε πρώτος μεταξύ τών 
συμφοιτητών του καί πήρε Δίπλωμα 
Τιμής. Έπέστρεψεν είς τήν Κύπρο? 
καί ήρχισε νά δικηγορή.

Αγάπησε τήν Κύπρο ώς πραγμα
τική του πατρίδα. Ύπηρέτησεν είς 
διάφορα άξιώμαπα τά Ελληνικά 
Γράμματα, ιδίως ώς Εκπαιδευτι
κός Σύμβουλος καί Σχολικός "Ε
φορος. "Εκαμε διαφόρους δωρεάς 
καί είδικώς είς τό Παγκύπριον Γυ- 
μνάσιον, είς τό οποίον άφησε καί 
νέαν δωρεάν χιλίων λιρών διά τής 
διαθήκης του.

Υπήρξε γραμ,ματεύς τοϋ Δικη- 

HI! Μ ίΐ'ΙίΟ Him.
—-Δέν γράφεις καί σύ κάτι γιά 

τήν έφημερίίδα μας;
—Νά γράψω, λέω στό «Λιβι- 

σιανό» πού μού τό έπρότεινε.
Καί «μάνι-μάνι» πήρα χαρτί 

καί μολύβι καί στρώθηκα γιά νά 
γράψω.

Έδώ δμως δέν τάβρισκα καί 
τόσο εύκολα. "Ένας λόγος εΐναι 
νά ττής νά γράψης. Γιά ποιο πρά
γμα δμως; Τό θέμα πρέπει νά εΐ
ναι βλέπεις κάτι σχετικό ·μέ τό 
Λιβίσι καί τήν Μάκρη ή μέ τά 
γεγονότα του.

"Αρχισα νά σκέπτομαι γιά νά 
τό βρω.

Τά παιδικά μου χρόνια, λέγω, 
τάζησα στό Λιδίσι... "Οσο καί νά 
στίβω τό μυαλό μου δμως δέν 
μπορώ νά θυμηθώ καλά τίποτα 
άπό τά σοβαρά γεγονότα πού 
έγιναν τότε. Χρειάζεται βλέπεις 
λεπτομερής καί ακριβής ίστόρη- 
σις τών γεγονότων, όσο τό δυνα
τό πραγματική καί αληθινή για
τί αυτά θά μείνουν καί θά άπο- 
τελέσουν τό ύλικό γιά τήν νεω- 
τέραν Ιστορίαν τής πατρίδας 
μας. Είπα πάλι νά προσπαθήσω 
νά περιγράφω τις ώμορφιές και 
τά τοπεΐα του Λιβισιου.

fTSa πώς κι’ αύτό γιά μένα ή-

γορικου Συλλόγου καί πολλά χρόνια 
Πρύτανις καί Πρόεδρος αύτού. Ε
πίσης έχρημάτισε Πρόεδρος τού Δι- 
κασ: ηρ ί ο υ Γενικών ’ Αποζη μ ιώσεων.

Τό ενδιαφέρον γιά τήν ευημερία 
τοϋ λαού τό έδειξεν ώς Πρόεδρος 
έπί σειράν ετών τού Κυπριακού Τα
μιευτηρίου και ώς ιδρυτικόν μέλος 
τής Τραπέζης Κύπρου καί τής Η
λεκτρικής έταιρίας Λευκωσίας.

'Είναι άδύνατον ή πολυσχιδής δρά 
σις του Νικολάου Χρυσάφινη νά ά- 
ναφερθή στά στενά όρια τής εφημε
ρίδας αύτης. Γενικά ήταν μία έξοχη 
διάνοια καί χαρακτήρ' έξαιρετικός, 
μέ αισθήματα λεπτά καί ύγιείς άρ- 
χάς. Εκλεκτός καθηγητής, θετικός 
νομομαθής, άκραιψνής πατριώτης, 
στοργικός οικογενειάρχης. Ή γνώμη 
του ήτο πάντοτε σεβαστή καί οί 
συμβουλές του σοφές.

Ή Κύπρος τόν έκήδευσε μέ δλες 
!'ίς τιμές πού τού άνηκαν γιατί την 
άγάπησε σάν δεύτερη πατρίδα του. 
Προϊσταμένου του Έθναρχεύοντος 
Μητροπολίτου Κιτίου καί δλσυ^ του 
κλήρου τής Λευκωσίας καί τών άλ- 
λων πόλεων, έκηδεόθη μέσα στό γε
νικό πένθος τοϋ Κυπριακού Λαού, 
πού κατά χιλιάδας τόν συνώδευσε 
ώς τήν τελευταία του κατοικίαν μα
ζί μέ όλους τούς επισήμους αντι
προσώπους τών Αρχών. Τό Παγκύ- 
πριον Γυμνάσιον και ή Τράπεζα Κύ
πρου, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οί 
"Ελληνες Λειτουργοί Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως θρηνούν τήν άπώλειάν του.

Μαζί μέ αυτούς καί οί πατριώται 
ταυ τόπου οπού είδε τό φώς, ύπεοή- 
φανοί διότι εΐχαν εναν’ τέτοιον εξαι
ρετικόν πατριώτην, πενθούν διά τόν 
θάνατόν του.

Ρ.Β.

ταν πολύ δύσκολο, γιοοτί κι’ έδώ 
χρειάζεται μιά πλήρης περιγρα
φή, ένώ έγώ διατηρώ πολύ μπερ 
δεμένες παραστάσεις καί ξεθω
ριασμένες εικόνες, γιά δλα.

Χκέφθηκα λοιπόν, πώς δέν εΐ- 
>αι δουλειά δική μου αυτή. ‘Ά
φησε την νά τήν κάμη κάποιος 
άλλος, εΐπα, κΓ έτσι... νά τά 
μάθω κι’ έγώ.

Μιά καί τ’ αποφάσισα όμως 
δέν πρέπει νά υποχωρήσω. Θά 
γράψω λοιπόν γιά τήν δεύτερη ε
ξορία μας — τήν μεγάλη τού 
1920 όπου πήρα μέρος καί έ
γώ. ’Άρχισα νά γράψω, μά πο
λύ γρήγορα σταμάτησα, γιατί 
δέν ήμουνα σέ θέση νά καθορίσω 
τά μέρη —· Πόλεις καί χωριά—— 
που περνούσαμε ή που μέναμε, 
έξω άπό ώρισμένα, άρκετά μέν, 
άλλ’ όχι ικανά, ώστε νά θεωρη- 
θή, ότι ένέχει κάποια πληρότητα

Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα

γ* ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ~η
ΠΕΝΘΗ

’ιΑπέθανε καί έκηθίύθη ή συμπο- 
λΐτις μας Αικατερίνη Πλάτωνος Μου
σαίου. Τά τέκινα της λΑαρίαν, Σάρ
παν, Μιχαήλ καί ’Ελευθερίαν Μου
σαίου, Ίωάννην καί Βέραν Νάσκου, 
Παύλον καί Τουλαν Βαϊνδιρλη σνλ 
λυποόμεθα θερμώς.

—Άπέθανε καί έκηδεύθη είς Κύ
προν μετά εξαιρετικών τιμών ό πα
τριώτης μας Νικόλαος Γ. Χρυσάφι- 
νης έγκοπεστημένος άπό ετών έκεΐ. 
Είς τήν οικογένειαν του διαβιβάζο
με καί διά τής έφημερίδος τά θερ
μά μας συλλυπητήρια.

Ατέθανε καί έκηδεύθη ό-συμ
πολίτης μας Πέτρος Χατζησά3.Βα 
Γαβάθας. Τήν βαρύ πενθούσαν σύ
ζυγόν του Άλίκην Πέτρου Γα3άθα 
καί. τά άδέλψια του Δέσποινα καί 
Απόστολον Καμάοαν, Μαρίαν καί 
Σΐμον Σασκάν, Βασίλειον καί Τζού 
λίαν Γαόάθα ώς καί τούς λοιπούς 
συ/γενεΐς συλλυτούμεθα Θερμά.
ΔΩΡΕΑ I

Είς μνήιμην Αικατερίνης Μουσαίου 
καί άζΓΐ στεφάνου ό κ. Αντώνιος 
Γ. Τζιζής μάς άττέσrειλεν δραχμάς 
τετρακοσίας (400) ύπέρ τών αναγ
κών τοϋ Συλλόγου «‘Ο Γλαύκος».

Οί πατριώται μας Αιδεσιμότατος 
Μιχαήλ Πετρίδης, Αντώνιος Γ. Τζι
ζής, Κωνσταντίνος Κοφτερός, Αντι
γόνη Γεωργαλίδου, Μιχαήλ Χατζη- 
κωνσταντίνου, Γεώργιος -Παναγής 
προσέφερον άνά δραχμάς έκατόν 
έκαστος είς μνήμην Νικολάου Γ. 
Χρυσάφινη ύπέρ τών άναγκαιν του 
Σ υλλόγον « Ο ΓΛΑΥΚ Ο Σ ».

/irj/ro
ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ : Κόμμα Αρχών, 

Αρχίζει μέ έχτυφλωτικές λάμψεις 
για νά ζαλκττής, αμολάει μαύρα 
σύννεφα γιά νά μή βλέπεις, καί 
ξερνάει λάβα γιά νά κατοπτλακω- 
θής.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 'Ο μόνος πάνω ά
πό τόν τιμάριθμο πού εκπροσω
πεί αυτούς πού βρίσκουνται άπό 
•κάτω.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΈΔΡΑ: Έδώλιον κα 
τηγορουμέναυ σέ δίκη πού βαστ * 
συνήθως τέσσερα χρόνια,

Β Ο ΥΛΕΥΤIΚ Η ΑΠΟΖΗΜI ΩΣ I X : 
ΊΙ μοναδική περίπ ιωσις όπου 
τήν ψυχική οδύνη τήν εισπράτ
τει ό ένοχος,

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ: Ή μο
ναδική περίπτωσις όπου τήν άφε

ση άμαρτιών τήν πέρνεις χωρίς 
νηστεία.

ΒΟΥΛΗ : Μεγάλη δμάς αλεξιπτω
τιστών.

ΓΑΛΑ : Αποτέλεσμα μοιχείας γα- 
λακτοφόρου άγρλάδρς μέ νερο
κουβαλητή.

ΓΑΜΟΣ : Μάχη μεταξύ Μη ριαρχί- 
ας καί Ποοτιριοορχίας.

ΓΑΜΟΣ Κ ΑΕί ΣΤΟ Σ : "Οταν τό 
φάσμα τών δωρητών έξουδέτερό- 
νει τό όνειρο τών δώρων.

ΓΑΜΠΑ : Κίνημα-ονραφΓκό Ταλέντο. 
ΓΕΡΑΣ: Βραβείο. Αναζητώντας 

τό γέρας φτάνεις στό γήρας, ό- 
πόταν άνακαλύτττεις ότι τό γέ- 

• ρας ή παν τέρας.
ΓΛΕΝΤΙ : Πόθος κεφιού πού μένει 

συ·νή·θως άν ικανοποίητος.
ΓΟΗΣ : ’Ιδιοτροπία τής φυσεως 

όπου ό εγκέφαλος έτάφη μεταξύ 
τών δύο σκελών καί τό άνδρικό 
■μόριο φύτρωσε κατακού’ελα.

ΓΡΙΦΟΙ : Φορολογικά Νομοσχέδια, 
Διπλωματικά έγγραφος Αγγλική 
πολιτική κλτΓ.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Αφανής κυβερνήτης
χωρίς αξιώματα.

ΓΥΡΟΛΟΓΟΣ : Έπαγγελματίας 
πολιτευτής.

ΔΑΛΤΟΝΙΣΜΟΣ : Με-αδοτνκή α
σθένεια πού παθαίνουν οί άνθρω
ποι όταν γίνουνται δημόσιοι άν
δρες.

ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ: Χρυσαλοιφή γιά 
ντενεκέδες.

ΔΗΜΑΡΧΕΥΩ : Άνσσκολσσίζω μιά 
πόλι.

Δ ΗΜ Ο Π Ρ ΑΣ IΑ : Μαγ ι κή εικόνα 
πού κρύβει τήν φωτογραφία έκεί- 
νου πού θα τήν κερδίσει, 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ : Αγοραίος.
ΔI ΑΓ ΩΝIΖ Ο ΜΑ 1: Σκάβω τόν λάκ

κο μου.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ; Θέσις πού προό

ριζε -σι γι’ αυτούς πού ξύνουν τά 
μολύβια τους ή ό,τι άλλο έχουν 
πρόχειρο.

ΔΟΥΛΟΙ : Ό φτωχός πού θέλει νά 
γίνει ζάπλουτος. ‘Ο ζάπλουτος 
πού θέλει νά γίνει εύτυχισμένος. 
'Ο εύτυχισμένος πού θέλει νά γί
νει πιό εύτυχισμένος. Αύτός πού 
κλαίγεται χωρίς νάχει λύπες, κι’ 
αυτός πού χαίρεται χωρίς νάχει 
χαρές. Αυτός που αγαπά χωρίς 
ν’ άγοπτιέται κιι’ αύτός πού αγα
πιέται χωρίς ν’ άγοπά. ‘Ο ά:δό· 
νατος πού πιστεύει στή δύναμη 
καί ό δυνατός πού δεν πιστεύει 
σέ Θ®ό. ‘Ο έξυπνος πού δέν τό 
ξέρει, καί ό βλάξ πού τό ξέρει.
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Δ Η Λ Ω Σ ί Σ

Τά ένυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρεωτι. 
κά καΐ τάς άπόψεις τής 
έφημερίδος. Τήν εύθύνην 
διά τήν άκρίβειαν τώ» γρα 
φομένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΟνται κατά σει 
ράν άρχαιότητος ή άξίας 
τίδν προσώπων πού άφο- 
ροϋν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησές θά ήτο πρα- 
κτικώς άνεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος,.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ! MAW0Z (ΚΟΥΣίΟΥΑΗΣ)
'Ο Κουστουλης ήταν μία άδρή φυ- 

σιογνωμία τού Λιβισιού καθαρώς 
λαϊκής προελεύσεως. 'Η ο·ίκο·γ®ΐ€·.α 
τών Μαυρίκων είχαν τσ; κτήματά -ίων, 

' περιβόλια, έλαιωνες, φρουτόδενδρα, 
αγρούς και μελίσσια στό Πελτζεέ-

ζην. 'Ό Κουστούλης ήταν ή ήγετική 
φυσιογνωμία όλων τών Γϊελτζεεζλή- 
δων. Ή οίκοινο-μική του κατάστασις 
ήταν ιδιαιτέρως αξιόλογη. Διεπνέε- 
το άπο -εύγενικές φιλοδοξίες και ή’ 
ταν ευεπίφορος στό νά κάμνη Ι'ργα 
κοινής ώφβλείας.

Μπακλαβάς καί Μοοχοκούμπια
Δυο γλυκά <άπό τά πιο χαρακτη

ριστικά τοΰ τόπου μας. ’Όχι γιατί 
ήταν τά .μόνα ή δέν γίνονται άλλου 
άλλο. γιατί ήταν πάντα συνίδβδεμένα 
με χαρμόσυνα γεγονότα, μιά γιορτή, 
ενα γάμο, έναν αρραβώνα.

Ή κατασκευή τοΰ μπακλαβά· ήταν 
ένα πανηγύρι γιά τό σπίτι. Ή έξαν- 
ρετική και άγαπήτή· μας παΛβίώτισ- 
σα Δέσποινα Αγγέλου Ζαμπάκη μάς 
περιέγραψε τήν κατασκευή τους καί 
μας έδωσε δλες τις λεπτομέρειες 
γύρω άπ’ αυτήν.

Τότε δέν υπήρχε έτοιμο φύλλο καί 
όλη ή τέχνη τοΰ μπακλαβά ήι-αν νά 
άν-οιχίλή ψιλό τό .φύλλο και μεγάλο 
τόσο πού να -καλύπτη ενα σινί·. Τά 
σινιά ήταν μεγάλα ταψιά πιό ρηχά 
όμως απ’ αύτά πού έχουμε έδώ·.

Λίγες ήταν «κείνες πού ήξεραν 
καί άνοιγαν λεπ.ύ φύλλο. Τρεις ή 
τέσσερις δλες δλες μέσα στό Λιδί- 
σι καί μιά άπ’ μύτες ήταν ή /Χέ- 
απόινα ’Αγαπητού (ή Τουλούμπα) 
αδελφή τοΰ Μιχαήλ Μουσαίου. 
"Οταν γινόταν υ μπακλαβάς όλες οί 
γυναίκες τοΰ σπύϊΐοΰ ήσα·ν· στό πό
δι. καί τά παιδιά είχαν σωστό πανηγΰ 
ρι. Ή μαστόρισσα άνοιγε τό φύλλο 
κι’ άλλη τό λάδωνε κι’ άλλη ράντι
ζε τό καρύδι. ’Λφοΰ τό έστρωναν 
δλο πάλι ή μαστόρισσα έκοβε τόν 
μπακλαβά.

Δέν μπορούμε τά δώσουμε Ακρι
βώς δόσεις γιατί άνοιγαν τό φύλ
λο -ανάλογα μέ τό σινί πού είχαν κι’ 
έβγαζαν άπ’ τύ αμπάρι τά καρύδια 
■μέ ?ιό «κιλό». Τό «κιλό» δέν ήταν η 
μσνάς βάρους πού ξέρουμε έδώ. "Ε
να κιλό ήταν οκτώ οκάδες μά οχι 
οκτώ όκάιδιες βάρος, άλλά μέτρα ο
κάς τά όποια γέμιζαν και μετρού
σαν.

Συνήθως τόν έκαναν μέ καρύδια 
αλλά έκαναν καί μέ αμύγδαλα ή φυ- 
στίκι αράπικο καβουρδισμένο.

Σάς 'δίνουμε μιά. συνταγή μπακλιχ 
βιί πού ΤΤυμίιζει τόν μπακλαβά τοΰ 
τόπου μας « 1 οκά καρύδι, 1 οκά
φύλλο, 150 δράμια βούτυρο ή λάδι 
εκλεκτό, λίγα κανελλογαρύφαλλα-, 
I μοσχοκάρυδο και 1% οκά ζάχσ.ρι 
γιά τό σιρόπι 'μέ τέσσεσα ποτήρια 
νερό.

ΤΙ έκτέλεσι είναι ή γνωστή, ιου 
μπακλαβά όπως -γΐίνειτίαι κι’ έδώ.

Τ1 κ. Ζαμπάκη -μάς έδωσε καί 
μιά άλλη συνταγή. Πώς γίνονται 
τά ιμοσχοκούμπιο; ή μάλλον πώς τά 
έκαναν στήν πατρίδα τό γλύκισμα 
αύι,ό πού μοιάζει μέ τά σκαλτσούνια 
πού κάνουμε έδώ.

Βάζουμε λίγο λάδι, σέ μισή οκά 
αλεύρι και μισό κουταλάκι σόδα. Α
φού τά ζυμώσουμε πολύ καλά κάβου 
με τή ζύμη σέ μικρά κομματάκια 
καί τά ξοΛ-αζυμώνουμε τό καθένα 
αρκετή ώρα. ΜίΠΐά τά .άφίνουμε γιά 
νά ξεκουραο’θή ή ζύμη 1 ώρα. Τότε 
κοπανίζουμε τά καρύδια μέ τή ζά
χαρη περίπου μισή δκά Ψύχα καί 
ζάχαρι όσο γλυκό θέλουμε τό μίγμα.

π7Ίο?γεροςΠj 
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Προσδ-έτουμε ένα μοσχοκόρτ^&ο κο
πανισμένο καί δυό κουταλάκια τοϋ 
γλυκού κ-ανιελλογαρύφαλλα. Τά ζυ
μώνουμε μέ λίγο ά-νθον-ερο.

’Αφού ξεκουρασίΰ-ή ή ζύμη Ανοί
γουμε τά καμμ-ι^άκια φύλλο, παίρ
νουμε λίγη γέμιση ώπέ τό καρύδι 
κσ.ί τή ·β'άζο<ιιιρ επάνω -στό φύλλο, τό 
σκεπάζουμε μ*  ένα άλ/χ> καί τά κύ- 
βσυμε μέ ποτηράκι, στρογγυλά ή σέ 
σχήμα μισού κύκλου. Τά βάζουμε σέ 
χαυηλό φούρνο καί -τά “βγάζου^τε ά
σπρα. "Οταν ψηθούν τά βρέχουμε ιιέ 
ά-χ'ύόνερο καί τά ραντίζουμε ,μέ ά
χνη ζάχαρα Τά ραντίζουμε, δέ δυό 
καί τρεις φορές γιατί δέν πιάνει ή 
ζαχαρι μέ τήν πρώτη φορά. Τά ά- 
ρα·διάζοι»με σέ μιά σίτο, επάνω φρον 
τίζοντας νά μήν κολλήσουν τό ένα 
μέ τό ά)Λο.

Αύτός ώργάνωσε το Α" Ν'&κροτα- 
φεΐον του Λιβισιου, τόν "Αγιον Παν- 
τ^λεήμονα. Είς τήν θέο-ιν έκείνην 
εί'χεν αγρόκτημα, τό όποιον διέΰεσ-ε 
διά νά γίνη τό Νεκροταφεΐοι1/. Π&ρι- 
μάνδρωσ'ε τό γήπεδο-ν, έκτισε δεξα
μενήν (στέρναν) κλπ. καί τό έδώ- 
οησε στήν κοινότητα τού Λιβίσιου. 
‘Εώρσστζε δέ πάντοτε του Άγ. Παν- 
τελετνμονος, πρός τιμήν τού Αγίου. 
Επίσης αυτός διέ&εσε τά χρήματα 
γιά «ά γίνη ή σωλήνωσις ττού χρει
αζόταν γιά νά κατεβάσουν τό νερό 
στήν Έληάν τού Κύρ - Ποληού, δπου 
ό μακαρίτης Γεώργιος Πανηγύρης 
έκτισε τό νέον ύδραγωγείον.

‘•Ο Κουστούλης διετέλ-εσ-εν έπα- 
νειλημ-μένοας, ’Έφορος, Δημογέρων 
καί ήτο μόνιμος έ-κκλησιαστικός Έ- 
ττίτροπος στήν Εκκλησία τών Τα
ξιαρχών.

’Ακριβώς λόγφ της δράσεώς του 
οότης οί Τούρκο*  τόν ττΐ-ριέλαβαΎ 
στις πρώτες διώξεις. Τόν συνέλα&ονν 
μαζί μέ τούς άλλους ττοούχοντσς, 
τόν έστε'-λαν στό Στο'*τ-..δ>κ4ον  τού 
Δενιζλή καί έκεϊ τόν έΟανάτ^σαν τό 
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Καίδώς τΐίλησιάζουν οί γιορτές τών 
Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρο
νιάς οα άνδρες τού Λιβισιού καί με
ρικοί τής Μάκρης, πού δουλεύουν 
στά χωριά τής ένδοχώρας, διακό
πτουν τις δουλειές τους καί γυρίζουν
στά σπίτια τους γιά νά γιορτάσουν 
μαζί μέ τίς οίκογένειές τους τίς με
γάλες μέρες πού έρχονται. Οί Λι- 
βισιανές «νοικοκυρές, τούς π&ρι-μέ- 
νουν πανέτοιμες. Σέ λίγες -μέρες καί 
ειδικότερα τό απόγευμα τής προ
παραμονής τών Χριστουγέννων το 
σχολεία κλείνουν. Οί διακοπές όμως 
έκεΐ δέν διαρκοάσαν δεκαπέντε μέρες 
όπως έδώ. Τά παιδιά πρέπει νά ρά
βουν γράμματα. Αυτή εΐναι ή βασι
κή φροντίδα τής Κοινότητας, ή ο
ποία πληρώνει καί τους δασκάλους. 
'Έτο-ί στό .Λιβίσι m διακοπές εΐναι 
τμηματικές. Τρεις μέρες τό: Χρι
στούγεννα, τρεΐς τήν Πρωτοχρονιά 
καί όύο τών Φωτων, έν όλω μέρες 
οκτώ.

Έν τφ μεταξύ τά οκτώ καφε
νεία τής Πλατείας του Στούμπου 
γεμίζουν. Τό ϊ&ιο καί τά καφενε- 
έάκία πού εΐναι κοντά στό Χάνι καί 
στού Τουραπή τήν βρύση, καί μιά 
π-ερίοδρ καί τού Μακρηκώστα στήν 
Καμάρα. Τά κουρεία έχουν φούριες. 
Ό Στεφάνής του Στεφανακιού και 
ο Στεφάνής ό Σπάρταλης, ό Χαρα- 
λα-μπίδης, πού ήταν οί καλύτεροι 
κ-ουρεΐς καί ό Βασίλης ό Σκόρδος 
Ρέν προφδσ.ίνουν νά περιποιούνται 
τά κεφάλια, τών Λιβισιανών.

’Έπειτα οί άνδρες τού Λιβισιού 
καί -είδικώτερα οί νέοι, γεροδεμένοι 
καί πεντακάθαροι μέ τά γραφικά 
γιορτινά τους ρούχα, τίς βράκες 
τους, δπου ξεχωρίζει ή πολύχρωμη 
πλατεία μεταξωτή τους ζώνη, ή «τα- 
ροπουλουσα» διασχίζουν τά καλ
ντερίμια του Λιβισιού «άνιβαίνουν, 
κάτι βαίνουν άφ’ τήν πόνου Γειτου- 
νιάν στρουβιάνουν (= στρίβουν) τό 
μουστάκι τους», κόβουν βόλτες άπό 
τό σπίτι τής Κοίλης των καί ξεχύ
νονται παρέες » παρέες στό ευρύτα
το προαύλιο τού Ταξιάρχη. Πρός τό 
βράδυ θά πάνε πάλι στά καφφενεΐα, 
καί άπό ®κεΐ, άλλοι θά τό ρίξουν 
στά χαρτιά διότι άν&οΰσε καί έκε’ί 
τό έθιμο τής χαρτοπαιξίας τής Πρω
τοχρονιάς, καί άλλοι θά αγκαζάρουν 
τούς όργανο παίκτες «τούς βγιλιτζή- 
δους» γιά ν’ άρχίσαυν τό γλέντι καί 
τά «πασκούνια» (—άπροειδοποίή
τες νυκτερινές επισκέψεις) στά Φι
λικά τους σπίτια.

Οί πειό τυχεροί πετυχαίνουν ν’ 
αγκαζάρουν τόν «Χρισταφήν τούν 
βγιίλιτς,ήν», τό- πειο φημιαιμένο βιο
λί τού Λιβισιού καί τόν Πανηγύρην 
τοΰ Παναγή μέ τό λαγούτ© του. Οί 
άλλοι αποτείνονται στούς άλλους όρ 
/.αν-οπανκτρ,ς.. καί τέντρι ήσαν τα 
δυό παιδιά τού Χρισποφή, ό Σαράν- 
της, τά παιδιά τού Μισόβγίλου καί 
τό Γίροικίαν.

’Έτσι, δλ·η τή νύχτα και έως τό 
πρωΐ, τό Λιβίσι άντη-χούσε άπό τά 
γεμάτα λεπτότατη ποίηση, έρωτι- 
οιμό, λεβεντιά καί σάτυρα τραγού
δια τού Λιβισιού. Τα «.’Ερχομού 
καί σύ κοιμάσι», τό «Ά-στρον τής 
αυγής», ή «Μαργαριταρένια», «'ι- 
βώ (εϊ)μου τής άστραπής τ’ άγ- 
γόνι, τής βροντής ή γυιός», «Μί τή 
'&εια μου τήν Κουντούλαν», καί 
χίλια δυό άλλα αποτελούσαν 
τό πλούσιο· ρεπερτόριο τών παλ- 
ληκα,ριών τού Λιβισιού. "Οταν 
Φθάν-ανε. στά σπίτια άρχιζαν τά 
χορευτικά τραγούδια, «’'έρριξα τού 
μήλουν πάνου στού χέρι της», «Χρι
στέ κι Παναγιά μου νά γίνου ταίριν 
της», «πιρνάριν πλουμισιμεναν μέ 
τά χρυσά κλαδιά», «πάλι ν·“ άρχίο-ou

θέλουν νά κάμνου βάμματα» καί 
κΛειν-αν μέ τό τταρορμητικο χορό τού 
«ψ·εμαο>, ενα είδος πυρρίχιου χορού, 
που αηοπεΛούσε τή σπεσιαλιτέ του 
Αριστοφή και οπού τό γλυκόηχο 

του έκανε πραγματικά οαυ-
μαία.

ίο βράόυ τής παραμονής τών Χρ; 
στουγεννων, της Η/,ωτογρονιας κ^ι 
των Φωτων τά παιω«ά Λεγανε τα 
ΛαΛαντα, όχι παντα στο γνωστά 
ΚΛονσικό τους κείμενο, μα με πολ- 
Λς,ς παραΛΛαγες, -ποίΛΛες απο τις 
οποίες η*ο.·ν  καί σατυρικές.

βποικ^ς χαρακτηριστικές προετοι 
μ-ασι-ες δεν γινοντουσαν στό Λιβίσι 
στις γιορτές αύτες, τουλάχιστον 
στην έποχή μας, έκτος άπο καδένα 
uu© γλυκίσματα καί ειδικά ψωμιά, 
τις β&υτυραμ·έν«ες στραιυρωτές κου- 
Λουριες.

1 ών Φώτων τά παλληκάρια συ-να- 
γωνιζοντου.σ«αν ποιος θα παρη πρω
ί ος « Αγιασμόν». Μόλις ό ίΐαπας 
αρχιζε νά ψαλλη τό «εν Ίορόανη 
οαπτιςομενου Σου ινύριε» οί ποιο 
ψρανιμοτ απομακρυνοντουσαν άπο 
την εξέδρα πού στηνόταν στή μέση 
της έκΚΛηο ιας, μέ τό μεγάλο χάλκι 
νο βαρέλι χωστά στή μέση τής εξε- 
δραζ, γιατί γινόταν «χαλασμός κυ
ρίου» μέ τήν έφορμηση τών παλλη- 
καριων, τά όποια οχεοον κατά κανό 
ν« θρυμμάτιζαν τήν εξέδρα.

Στή Μάκρη, τόν Σταυρό τόν ρί
χνανε στή βαλασο-α. Μέ έπί κεφαλής 
τά έξαπτέρυγα πίσω οί 'Ιερείς τής 
Μάκρης καί πρώτα-πρώτα ό Πάπ- 
πος Διονύσιος, «πού ήταν ’Αρχιερα
τικός Επίτροπος, ύστερα ό ιιαπα- 
ί^εοφυτος μέ τόν Παπαναστάση και 
εν ουνεχειρ οί Ψάλτες καί οί Επί
τροποι, μαζί μέ δλο τό εκκλησίασμα, 
βγαϊναν άπό τον 'Άγιον Νικόλαον 
καί προχωρουο’αν στό «Κορδώνι» 
(στήν προκυμαία) τής Μάκρης, 
κάνοντας δέηση στου Χατζηινηκάλα 
το σπίτι. Τούρκοι καί Εβραίοι στό 
πέρασμα τής πομπής σηκωνόντουσαν 
καί παραμερίζανε οέ ένδειξη σέβατ
α μου.

Μόλις ρίχνανε τό Σταυρό πέφτα
νε στή θάλασσα οί βουτηχτάδες κι’ 
αυτός πού τόν έπιανε τόν περιέφε.ρε 
σ’ δλα τά σπίτια τής Μάκρης καί 
τού Λιβισιού γιά νά τον «άσπα- 
οι&ο-ύτ» καί έπαιρνε φιλοδωρήματα.

Κάποτε σέ μιά τέτοια τελιετή, καί 
ένώ ή πομπή, όπως τήν περιγράψα- 
με, έφθασε στήν Πλατεία τής Προ
κυμαίας, δπου υπήρχαν γύρω-γύρω 
τά καφενεία, μερικοί Τούρκοι παί- 
ζαιρε χαρτιά καί τάβλι σέ δυό τρα
πέζια στό ύποστεγο του καφενείου 
καί δέν σηκωθήκανε άπό τή δέση 
τους. 1 ότε ό Πάππος ό Διονύσιος, 
άμέσως διέταξε νά στα^ίχ ή. πομπή, 
καί νά κάνουν δέηση ύπέ£ τού Σουλ 
τόνου. Οι? Τούρκοι φυσικά δεν κα- 
ταλάβαιιναν τί έγένετο .στή δέηση 

। καί εξακολουθούσαν νά κάβωνται.
Μόλις λοιπόν άνεφερύη τό όνομα 

rou Σουλτάνου, ώρμησεν ό Πάππος 
τήν «ράβδον του» (λόγω τίτλου 

φορούσε έιινκαλυμμαχιον καί κρατοϋ 
σε εΐόικ© μπαστούνι) καί τούς άρ
χισε στις κατακεφαλιές φω^άζοντας 
τουρκιστί: «ό.ρέ όρωμόσκυλα! Γί
νεται όέησις γιά τόν Η-ατισαχ και 
ο-εις πού τρωτέ τό ψωμί του οέν ση- 
κωνεσ&ε όρθιοι». Τό γεγονός αύτο 
χαρακτηριστικό τής ευστροφίας τοΰ 
Ηάππου καί τής δυναμικότητας του 
άλλα 'Καί τού τρόπου πού έπολιτευ- 
οντ© οΊ "Ελληνες στήν Τουρκία έ- 
μείιυε παροιμιώδες.

Μά τότε ήταν ή χρυσή εποχή τών 
δήθεν «ραγιάδων».

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ

*0 Πανηγύρης Παιναγής είχε πα
τέρα τόν Παναγή Πίσσα πού ήταν 
άπό τή Χύμη τής Δωδεκάνησου. Ή 
μητέρα του ήταν ή Χρυσαφίνα τού 
Κέλ Πο.νηγύρη.

Ό Πανηγύρης άπό μικρό παιδί
ήσχολεΐτο μέ τήν ξυλουργική καί έ- 
φτεΐα-χνε διάφορα παιγνι-δάκια ά
πό ξύλο. Γιά τά γράμματα δεν έ
δειχνε μεγάλο ενδιαφέρον. Μόλις 
γύριζε άπ’ τό σχολείο άρχιζε νά πε- 
λεκάη διάφορα ξύλα καί πάντα 
τους έδινε ·κάπο·ιο σχήμα.

Μιά μέρα πήγε στό σπίτι τους 
κάποιος Μιχαλάκης Συμιακός, πού 
ήταν ξυλουργός. Μόλις εΐδ-ε τήν κλί- 
σι πού -εΐχε ό Πανηγύρης γιά τήν 
ξυλουργική τέχνη ζήτησε νά ταν 
πάρη στό ξυλουργείο του. Σέ διά
στημα λίγων μηνών έγινε ένας πολύ 
καλός κάλφας καί άς ήταν» μόνο δώ
δεκα ετών.

"Υστερα άπό λίγα χρόνια κα
τόρθωσε ν? άνοιξη δικό του ξυλουρ
γείο·. ’Έφτεναχνε μπαούλα, γιατί 
αύτά -είχαν μεγάλη ζήτησι τήν επο
χή έκείνη πού τά ήθελαν οί πατρι
ώτες μας γιά νά προικίζουν τά κο
ρίτσια τους. ’Αργότερα άρχισε νά 
κατασκευάζη μουσικά όργανα.

Στήν άρχή έκανε τσουράδ&ς, κα
τόπιν μαντολίνα καί ύστερο: λαγού
τα. "Ολα αυτά τά έκανε μέ τό χέ
ρι διότι δέν υπήρχε τότ-ε «-κορδελ- 
λα» μέ τήν οποίαν νά σχίζη τά ξύ
λα καί τίς τουγες.

"Υστερα άπό λίγα χρόνια κα- 
τέβηκ-ε στή Μάκρη κΓ άνοιξε ξυ
λουργείο στή θέσι Παλαιό Χάνι, 
δίπλα στή βρύσι. Εκεί έργάσθη- 

ι κε πολύ καλά και πήρε βοηθό του 
τόν Ιωάννη Κυπραιο, τον όποιον 
εζήτη-σε καί τού έμαθε τήν τέχνη 
πολύ καλά γιατί τά παιδιά του ή
ταν άνήλικα καί δεν μπορούσαν νά 
τόν βοηθήσουν.

Τά μουσικά του όο-γανα, λόγφ 
τής καλής κατασκευής των, είχαν 
μεγάλιην ζήτησιν είς δληιν τήν πε

ριφέρειαν καθώς καί στά Δωδεκά
νησα. Επειδή ή Μάκρη δέν είχε 
τόρνο πήγε στή Ρόδο όπου μελέ
τησε καί κατάλαβε τήν κίνησι καί 
λειτουργία του. Μόλις έπέστρεψε 
στή Μάκρη κατασκεύασε μόνος του 
τόρνο ποδοκίνητο μέ λουρί, γιατί 
ήταν άνθρωπος μέ μεγάλην άντί- 
Ληψιν καί εξυπνάδα.

Ό Πανηγύρης Παν-αγής ήταν ά- 
γ-απητός είς όλους γιατί ήταν κα
λός, εύθυμος καί άστεΐος. Τόν ά- 
γαπουσοον Χριστιανοί καί τούρκαι 
’5Ήταν άπό τους τελευταίους πού 
πήγαν έξορία γιατί ο·ί Τούρκοι τόν 
κράτησαν γιά τήν άποπεράτωσιν ε
νός μεγάλου τουρκικού σχολείου.

.Μετά τήν Μικίρασιατική κατα
στροφήν ήλθε στόν Πειραιά όπου 
εκανε μία διώροφο παράγκα στήν ο
δόν Κρεμ μ υδαρούς καί άρχισε πά-

TOV ΖΑΓΚΟνΛΪΝ
Είάις -μου ·νά ’ρτο-υ νά σ’ εδροι», 

μ’ έπιασιν ψιλή βρουχιμ Ή ΙΙανα- 
ειησ ή Β. σιουτραούδιννιν κι, έσυρ- 
νιν τού κάρρουν του μί τ’ αδένα, τά 
κοικρίνια. 'Γοάχου κεΐδα, στου μα·ε- 
ζίν :;ο·ΰ παφτουνοΰ τής παφτινής. U 
πρόύαλνν ή Χικόλας τής Φ. «Παναε- 
τη μας ' Πώς Ιτήιν καλέ τοΰ άλι,- 
σίπρίσι,ν ;» «Μιά χαρά. ’Έδεκάτα 
6?ΰλα». «Βούλα;» «Βοϋλα». «’Ώ ’ 
έ’μ χάινιν ’ά κιράης». Μί τά χαράς 
Λικολα μας».

Ιίμπαν στοΰ μαεζίν, έκατσαν κι 
έρχεψαν νά πίννουν. "Ηπιαν ιού 
πρώτ-ουν καραφάκιν, τού δεύτερουν, 
ιπέραννιν ·ή ώρα, κυ τότες άθυμή- 
ihp.iv ή ΐϊαναύτης κι ίσσηκώστην. 
Λέει, τουν ή Νικόλας: «ίΐοΰ πάεις 
καλέ;» «"Ενα δυό ψάρια, δά ιπήρα κι 
®χου τα μέσα στου κουφίνιν, Ά- 
πάου ύελου ά τού καυτπατήσου ά μήμ 
μοί τού φά?) καμίνια κάττα». ’’Η6γι ν 
η Π αν αε της κι έ-βαλιν του έναν τού 
κοι,'φίνιν μέσα σί κείνουμ ποΰχι-ν τα 
ψάρια. Ίπήϊν ή χαρτιά του -στου μέ» 
ρους της. ’Έστρεψιν στου μαεζίν. 
ήπγιν μί τούν Νικόλαν ένα δυό κα
ραφάκια κί λουλ/νέ κί οι δυό -απού 
αού ίίου/Λύν τού ,τιόσιμοιη» ικαληνι?-· 
κτίοτηκάσιν κι Ιπουρεύτην ή Νικό
λας στου σπίτιν του -κι ή Παναέτης 
στου δικόν του. ’Έσυρννν κί. τ’ «ζόν 
ααυ όπου τού γιλάριν μί τού κάρρουν 
κί τ’ άδεια τά κουφίτταγ Χα-μέτα ήρ- 
τιν κί στά κκέψια κι άΜυμήΰην νά 
παλιά κι έρχεψιν νά σιανουτραουδά,

‘Η δρόμους του Ιπέραννιν άπού τά 
μεζέρια, κί πάαιννιν κουΐν, κούίν 
-τούν ιντοίχουν.

Ίξισπάστην ή Παναέτης. Ίπάωσιν 
τού τραοϋδιν στου στόμαν του. Στα
ματά κι άφκο-υρώννντι, TV νιν γκαλέ 
αυτό. Εκουϊν -μι,άφ φουνήν χάζ Ζαγ- 

, κο-ύλιν. ’Ιμπιρτέφτην τού μυαλόν του.

Ίπιάσττμ· ή άναπνιά του. Βάλλεν του 
στα πόδια. Κουστιϋιρά ή Παναέτης, 
τρέχει κί τ’ άζόν του μί τού - κάρ- 
ροσν. Οί, φουνές τοΰ ζαγκουλι-ού κί 
ιού κάρρ-ουν Ισυντινάσσουνταν πάναν 
στούς καγιώδους τοΰ δρόμου. Πσέ 
γιά ό'νομαν του Θι-οΰ! Ή Παναέτης 
διαλουάτι «Έρταν δά τά τελευταία 
μου». ’Έφυΐν το-υν κί τού μνθύσιν, 
έπασκιν τάβγ-η κί τού σολοΰκιν του. 
Ιού ζαγζσύλιν ίφάνανην κι ή Πα
ναέτης έν έπαιβγιν τού κουστιδιρι- 
τόν. Ηβγιν κι τού γεμενί του στούν 
ίδρόμουν ίκρι·μμάσ·ΐ'·ην κι ή βράκα 
i;cr, κι ή Ιΐαναέτης κοίίστιβιρά.

«TV vlv γκαλέ ίλουλλ.άόης» «Ζαγ~ 
κουλιγ γυναίκα. ’Ήβγιν τού σολοΰκιν 
μου, Έγ γιαρατιννου Ίκουβαλάτηιξίμ 
μου στά μεζέρια κί κουδίΜαίιά -μου κί. 
πάει. "Ακουϊ... άκου':». «Βού ή πι
κρή» ιφάναννιν ή γυναίκα κι Ιτσοα.^ 
τσουμάδιννιν τα μάουλά της. Οί 
φουνές δμους τοΰ Ζαγκο'ρλιοϋ άκου- 
ουνταν πάνου στου κάρριιυν. ^Ηρτιν 
ή γυναίκα στά καλά της. Ήβ^γι-ν πό
νου -στου κάρρουν κι τραβώ του κου- 
φίνν πόβαλιν ή Παναέτης χάν Ικαπ- 
πάτιννιν πά ψάρια. Σαλταππηδα ά- 
ποΰ μέσα μιά κάττα έμανά μου! Μιά- 
μιάλη μαύρηκάτ;σ»κι παίο»νειμαύρι>υν 
όρόμουν. 'Η Παναέτης ίντράνιννιψ 
κι ?τρε,μιν. Θυυρά τουν ή γυναίκα 
■του κί βάλλει τίς φουνές.. «Έΐ φύ
ουν ή πικρός. ΤΙ Θιός νά. σί χαλάσω 
κί χάσ σι χαλά νά βι^έχη κι τολ- 
λοΰ. Έν ιντρέπισι πρέ. #ιουχαλα· 
■σμένι;» «Γυναίκα τά ψάρια δά'·» 
«Μήή ψάρια έχει μητχ. τίποτα. Ί- 
ψάκωσίν τα ή ν c ί Ό. τσύ ζαγκοΰλιν... 
’Έ κιρόμ πλιόν. Τε! Χάτι; Πρέ δμπα, 
•μεσα κί πλύσου κι’ άλλαξι πού φτα- 
σέχνιασιν ή κόσμους!.....».

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.

λιν τήν κατασκευήν μουσικών ορ
γάνων, τά όποια γρήγορα έγιναν 
γνωστά καί περιζήτητα1. ’Άλλα 
πουλούσε λιανικώς και άλλα χον- 
δρικώς στ© κατάστημα Γσ5τάνου 
στάς ’Αθήνας. Τόν προτιμούσαν πο
λύ άπό τάς επαρχίας ιδίως, γιά τά 
λαούτα του, στήν κατασκευή τών 
οποίων ήταν άφθαστος.

Μ·ετά τόν θάνατόν του πού εγινε 
τό Ι94ό άνέλαβαν τά παιδιά του 
Γεώργιος «©si Βοσίιλειος. τήν δίι- 

εύθυνσιν τού καταστήματος, καί ά- 
νεδείχθησαν άξιοι τού πατρός των 
καί άξιοποίησαν περισσότερον ό,τι 
έκεϊνος άφησε. Διατηρούν κατά- 
στιηψα εις τάς ΆίθηΛας 'Κίοι'ι τά 
μουσικά των όργανα θεωρούνται 
μοναδικά είς όιλιην τήν χώραν. Προ
μηθεύουν ολα τά μεγάλα μουσικά 
καταστήματα τών Ά'θηνών καί έ- 
ξάγουν καί είς σλον τόν κόσμον, ι
δίως είς την ‘Αμερικήν.

ΝΙΚΟΣ Κ ΑΡ ΑΓΕΟΡΓI ΟΥ

ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ !

ΒίΒΛΙΟΓΊΏΔΕΙΟΝ

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5

Τηλ. 614.531 —Ά θ ή ν α ι 

’^ΕΜΠΟΡΟΡΑΦ^ΙΟΗ 
MIX. Λ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

ΧΑΒΡΙΟΥ 8 
(ΠΑΡΟΑΟΕ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΫΓ—ΚΟΛΟΚΟΤΡβΝΗ) 

ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνον 23-175

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΒΥΡΩΝΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10

Τηλ. 522.493 -527.207—ΑΘΗΝΑΙ



Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙ5ΕΙΟΥ KAJ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΧ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡίΣΤΜΟΗ το iwieiraffl ffww
"Οπως κάβε, χρόνο κι’ εφέτος ό 

Σύλλογός μας έδωσε μία γιορτή 
στις IT Ιανουάριου-γιά. το κόψιμο 
τής Πρωτοχρονιάτικης Πήττας του.

. ‘Η γιορτή αύτή δόθηκε στήν αϊ<« 
Θου.οσ «ΑΛΣΟΣ» Παγκρατίου.

■ Σάν μέλος του Δ. Συμβουλίου, ’πή
γα νωρίς' γιά νά. προσφέρω. κι’ έγώ 

κάποια ύττηρ -ισία. * Η αίθουσα δέν 
..μπορώ, νά πώ πώς μ’ ενθουσίασε. 
’Απ’ εναντίας’ μάλιστα μέ αποκάρδι
ωσε και όσο έβλεπα πώς κινδυνεύαμε 
ίνά μείνουμε χωρίς Θέρμανση λόγφ 

• βλάβης τής σόμπας, ή άνησυχία μου 
.γινόταν πιό μεγάλη., Εύτυχώς δμως 
πριν παγώσουμε τελείως, βρήκε 
τόν... μαστορή της.

Σέ λίγο άρχισαν νά καταφθάνουν 
λίγοι-λίγοι οί σνμπολΐται μας. Ευ
τυχούς ή δυστυχώς, δέν ήλθαν όσοι 
έπρεπε. Καί λέω ευτυχώς μέν γιαπί 
άν’ ήρχοντο δλοι, ή πίστα τού χορού 
Θά μετεβάλλετο αυτομάτως σέ πα
τητήρι γιά «κιγκίζουμι» σταφύλια. 
Δυστυχώς δέ γιά-τόν άγαπητόν μας 
Ταμίαν, ο όποιος άπό την έπι τόπου 
γενομένην άπογραφήν, δέν έχανε την 
εύκαιρίαν νά μου ψιθυρίζη οτι «θά 
πέσουμε έξω Η »». . . .. ,

Τήν γιορτή μας τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους, κατόπιν προσκλή- 
σεώς μας, και δλα τά μέλη τού Δ. 
Σ. «Τελμησσου» μέ τις οικογένειες 
τους-.

Ή άτμόσψαιρα δέν έχει ΘερμανΘή 
άκόμη ώστε νά γίνη κέφι. Παρακα- 
λεΐται ό συμαθέστατός μας Πρόε
δρος κ. Κοφτερός νά πή δυό λόγια 
στό · μ ικρόφωνο γ ιά νά σπάση ό πά
γος. Ό κ. Κοφτερός, άφού έξέφρα- 
σε τήν ενδόμυχη επιθυμία νά 'ενω
θούν οί δυό Σύλλογοι καί νά γιορ
τάσουμε τόν έπόμενο χρόνο δλοι· 
μαζί, έκοψε τήν πήττα. Εύτυχώς 
•δεν τήν πάτησε...

• *0  Λιβισιαινός κάθεται σ’ άυαμ- 
μένα κάρβουνα,- γιατί ξέρει πώς 
δλοι περιμένουν νά πή κι’ αυτός κάτι 
καί άλως παραδόξως δέν του έρχον
ται ιδέες. ’Αλλά «έδωκεν ή χάρι τον 
Χρίστου καί τής Παναγιάς κΓ έπε- 
σεν τό φλουρίν στόν Μιχαλάκιν 
τούν Σαράφην», γεγονός τό όποιον 
ό Λιβισιανός έχαρακτήρισεν ώς κα
λήν οιωνόν κι’ έτσι βρήκε διέξοδον 
στήν αμηχανία του.

Μίλησε ώμορφα δπως ξέρει πάν
τα νά μιλά καί, άπό δώ τάφερε, 
άπό κεΐ τάφερε, τά κατάφερε νά 
μάς διηγηθή τό «άν άγγιξιν 
ή ουρά τής άλεπούς» ■ · .

Βρέ τήν δύστυχη τήν άλεττου πό
σους «σάλτους» άκόμη Θά ύποχρεω 
Θή νά δώση πάνω άπό· τόν Ξάνθον 
ποταμόν...........

Σειρά έχουν τώρα τά νούμερα, 
τά όποια όμολογουμένως έδωσαν πο 

,.λύ κέφι στή βραδυά. Ό ταχυδα
κτυλουργός καταχειροκρεΐται γιά τά 
διάφορα παιχνίδια του. ‘Ο Ταμίας 
μας, προνοητικός πάντοτε, απομα
κρύνεται άπό κοντά του, γιά νά μή 
χάση καί τήν μία καί έξήντα πού 
έχη στό Ταμείο του. . .

Μέ μεγάλη δεξιοτεχνία στριφο
γυρίζει δυό καπέλλα πάνω σέ μπα
στούνια. Ό Λιβισιανός, βασιζόμε
νος στίς πολλαπλές ίκανότητές του, 
έπιχειρεΤνά έπαναλάβη τό πείρα
μα,-αλλά τά βρίσκει. . . μπαστούνια 
καί λίγο έλειψε νά καπελώση τούς 
παρακαθημένους. . . «Ού παντός 
πλεΐν εις Κόρινθον».

Μιά μελαχροινή γεροδεμένη κο- 
πέλλα, γεμάτη ζωντάνια, σκορπά τώ 
ρα τό κέφι σ’ δλους μέ τό τραγούδι 
της καί τά χάδια της. . . Ή τύχη 
εύνοέί φυσικά τό άρρεν φυλον. "Ε
τσι τό κέφι δυναμώνει Βέβαια άπό 
τόν χορό δέν πρέπει νά λείψη, ή Λι- 
βισιανή σούστα. "Υστερα άπό μιά 
μικρή, δοκιμή, ή ορχήστρα βρίσκει 
τόν ρυθμό καί τόν χορό· ανοίγει ό 
Λιβισιανός, ό όποιος πσστάζει δλους 
τους μη. χορεύοντας νά χειροκρο
τούν, νά χειροτονούν θά 
έλεγε αν ζούσε κάποια μακαρίτισσα 
πατριώτισσά μας, ή όποια άκούον 
τας τήν μετάδοσι χειροκροτημάτων 
άπό τό ραδιόφωνο, άρχισε κι’ έκείνη 
νά χειροκροτή.

«Τίμ πού κάμμεις καλέ μάμνη;» 
«Τίμ πού κάμμου γυιό μου; Νά! 

Χειρουτουνούν ϊκεΐνοι άττού κεΐ, χει- 
ιουτουνούμεν κι μες άπού δώ».

’Έτσι τελειώνει ή συγκινητική αυ
τή γιορτή. Τό σύνθημα τής όριστι- 
κής διαλύσεως δίνει πάλι ό άγαπη.- 
τός μας Πρόεδρος. . . «Λύεται ή σν- 
νεδρίασις».

Α. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ

ΠΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΗΚΑΜΕ.. "ΚΑΠΑΚΙΑ,,
Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος 
μακίου του Ελληνικού Ερυθρόν 
Σταυρού 'μέ «έπι κεφαλής τόν άνθ) 
τρον Μάνωλαν, λες και τό Λιβίσι και 
ή Μάκρη είχαν γίνει ελληνική κατο
χή. Χωρίς νά λογαριάζουν τούς Τούρ 
κους, προκλητικότατοι οι άνδρες καί 
οί νέοι, ξέθαψαν τά ντουφέκια και 
τά πιστόλια τους, τά γιαταγάνια κοά 
τίς κάμες καί πολλοί άκόμη φόρεσαν 
φουστανέλες κι’ έτσι γλεντούσαν καί 
τραγουδούσαν. ’Ακόμη καί Ελληνι
κές σημαίες έκαμαν τήν εμφάνισή 
τους.

Τέτοιος ήταν ό 'Εληνισμος τής 
Πατρίδας -μας καί μ’ αύτό τό πνεύ
μα και σ’ αύτό τό περιβάλλο- γαλοβ.*·  
γηθήκαμε καί μεγαλώσαμε καί μεις.

Π ως τώρα οί Τούρκοι νόμιζαν δτι 
θά μάς'δάμαζαν και μ’ ένα τουρκο- 
δάσκαλό τους πίστευαν οτι θά νέκ
ρωναν αυτά τά Ιδανικά μας καί σι- 
γά-σιγ,ά νά μάς άλλαιξοπιστή,σουν 
’Άν ήταν ποτέ δυνατό! !

’Απεφασίσαμε λοιμόν V’ αντιδρά- 
σουμε. Και βρήκαμε πώς τό μόνο πού 
μάς έμεινε-καί. τό θεωρούσαμε εύ- 
ίκολο -ήταν νά φύγουμε τελείως άπό 
τό Λιβίσι, δηλαδή νά γίνουμε..«κατ- 
σάκια» (φυγάδες). Μείναμε σύμφω
νοι καμμιά δεκαριά (καί έδώ θά α
ναφέρω οσους θυμάμαι,; Γιάννης 
Στ®φ. Σίλιαλης, Γιώργος Λαζάρου 
Μόσχου, Σακκαλής, Σάββας Παπαγ- 
γελή, Βασίλης Καλληιμερίτης, ίσως 
καί ό Σταμάτης Τσαφάρας κάι εγώ 
φυσικά) καί τό απόγευμα ένας-ένας 
μέ όσα τρόφιμα μπόρεσαν νά χω- 
ίρέσουν oL...τσέπες μας, ανταμώσαμε 
στό «Σταυρι» καί άπό κεΐ κατηφορί
σαμε πρός τό «Σύμπολουν», Εκεί 
ψαρέψαιμε, ρίξαμε καί Λετονίες πού 
θά' τις τραβούσαμε τήν αυγή καί κοι
μηθήκαμε μέσα στά βούρλα, μακρυά 
άπό τούς σκύλους, πού μάς γαύγιζαν 
βλη τή νύκτα.

Τήν αύγή τραβήξαμε τίς πετο
νιές, χωρίς νάχουμε πιάσει τίπστσ 
καί γρήγορα-γρήγορα τραθήξοηνε γιά 
τή «Καθαράκτην».

Έκεϊ βρήκαμε μεγάλες και άφθο
νες «υτατέλις» (πεταλίδες) κιά παράλ 
ληλα-δσοι είχαν άγγίστρια.- τό ριΤ 
ξαμε στό ψάρεμα. Περιμέναμε δέ νά 
βραδυάση, γιατί τότε θά ανάβαμε φω 
τιές, θά κάμναμε σινιά?να καί σίγο**-  
.ρα - δπως πιστεύαμε - θά "ρχόταν κά
ποιο καΐκι νά μάς·, παρσλάβη...

Έν τφ μεταξύ δμως τά ?Τγα τρό
φιμά μας πρό πολλου είχαν τελειώ
σει, τ’ άγγίστρια μας ήταν πολύ με
γάλα γιά τά μικρά ψαράκια πού Ψα
ρεύαμε καί τό χειρότερο δέν είχαμε 
σταλαγματιά νερό ’

Τ’ άφησαμε ολα κι’ αρχίσαμε νά 
Ψάχνουμε γιά νερό καί τό μόνο πειά 
πσύ βρισκόταν μακρυά άπό τή σκέψη 
μας ήταν δτι στήν «Καθαράκτη» δρι- 
■σκώμαστε γιά νά γίνουμε «κατσάκια».

Σ’ ένα έγκαταλελειμμένο άλευρόμυ 
λο- του Κούζα. άν δέν άπατώμαι- 
βρήκαμε λίγο νερό, δχι καί τόσο κα
θαρό καί λίγα ξυνά ρόδια, μισοσάπια. 
πού μεις δμως τά βρήκαμε θαυμάσια 
καί μετά... δσο μπορούσαμε πειό γρή
γορα θαλθήκαμε νά γυρίσουμε πίσω 
στό Λιβίσι.

'Η άλήθεια είναι πώς βρήκαμε και 
μιά σοβαρή δικαιολογία: °Οτι οί Τουρ 
κοι μόλις θά μάθαιναν τάχα πώς 
γινήκαμε «κατσάκια» θά προέβαιναν 
σέ αντίποινα καί θά ξεαπούσαν στις 
μανάδες μας καί στίς άδελ-φές^μας.

Κι*  έτσι γιά μιά άκόμη φορά γυ
ρίσαμε στά σπίτια μας, πάλι βρώμι
κοι, μά χωρίς αύτή^ τή φορά^ νά 
δεχθούμε καμμιά ιέπίπληξη άπό τίς 

μανάδες μας γιατί ό σκοπός μας, 
βλέπετε,' ήταν... Ιερός!

Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΟΥΡΤΗΝ, Γρενόδλη Γαλλίας : Έλα- 
βομεν την έπιστολήν σας καί σας εύχαριστούμεν Θερμά διά τάς 
διευθύνσεις τών πατριωτών πού μάς άπεστείλστε.

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΝΑΓΟΝ, Θεσ)νίκην : ΕύχαριστοΟμεν θερμά 
διά τήν συνδρομήν σας ή όποια έλήφθη άΓ επιταγής. ΔΓ Ιδιαι
τέρας έττιστολής σάς άποστέλλομεγ τήν σχετικήν άπόδειξιν.

Μ. ΠΑΛΤΙΡΗΝ, Ν. Μάκρην : Ευχαριστουμεν διά τήν συνερ
γασίαν σας, άλλά νομίζομεν βτι δέν έπιτρέττέται νά γίνουν φι
λολογία καί σχόλια ττάνω σ’ ενα τέτοιο τραγικό .δυστύχημα, το 
όποιον συνετάρσξεν δλους μας.
ΚΩΝΣΤ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΝ, Αυστραλία: Εύχαριστοϋμεν Θερυά διά 
τήν έπιστολήν καί έπιταγήν σας καί σάς γράψομεν καί Ιδιαι
τέρως.

Έλήφθησαν αί κάτωθι συνδρομαί :
ΣταΟοοΓ Κλιαέντης, Γαλλίας, δο"χχ 55, Γ. Ράντος δραχ. 60 

δ. Βασιλειάδης δραχ. 35, Περικλής Γρηγοριάδης δραχ. 35, Γ. 
Μολυβιάδης δραχ. 35, Χαρ. Μπαϊρακτάρης δραχ. 35, Μιχ. Άνρ. 
Λαζοιρίδης δρχ. 35, X, Σάλλακας δρχ. 2.0, Κ. Κωνσταντινίδης 

■δραχ. 35, Β. Κωνσταντινίδης δραχ. 35, Καίτη Παντασούλα δραχ. 
35, Δημήτριος Τατμιχάλης δραχ'. 60, Πλούτ. Δούλης δραχ. 40.

Πρός τήν άγαπητήν μας Φωνήν 
τού Λιβισίου καί Μάκρης

Εις ’Αθήνας
Παρακαλουμεν ένθέρμως δπως δη- 

μασιεύσητε τό κάτωθι εύχαριατήρι» 
όν μας:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ή κάτωθι ύπογεγραμμένη Σχολι

κή Έψαρία Πλατο^ακίου Οηβών, εύ- 
γνωμονούο'α άπευθύνει τά εγκάρδια 
συγχαρητήριά της είς τούς συμπολί 
τας μας Αίδεσιμώτατον Μιχαήλ 
Πετρίδηρ καί Πέτρον Πετρίδην, εύ- 
Φήμως δρώντας έν Άθηναις, οϊτινες 
έοτπευσαν νά μάς ένισχύσουν πρός 
άποπεράτωσιν τού διδακτηρίου μας 
διά τή όποιον πιροσέφ^ρον άνά δρα-- 
χμάς π€ντακοσίας (500) καί δια τό 
όποιον εϊμεθα υπερήφανοι.

Παρακαλούμεν δέ βλους τούς συμ- 
πατριωτας .μας νά μάς έπισ’κεφθουν 

ί καί άς εύρισκόμεθα είς τήν άπόμε- 
ραν αύτήν γωνιάν τής Έλευθέρας 
πατρίδας, ©ά δουν καί θά θαυμάσουν 
οτι παρά τό όλιγάριθμον τών ικατοί- 
κων ’ του Συνοικισμού μας, παρά τό 
δτι στερούμεθα τοπικών άρχών ύπαχ- 
θέντες είς άλλην κοινότητα ξένην 
πρός τά Μικρασιατικά ίβεώδη:, είς 

ήν δέν όκπροοωπούμεθα και μάς 
έκμεταλλεύεται, διά μόνης τής ίδικής 
μας προσηλώσεως είς τά έθ. ικά ι
δεώδη, μέ τά όποια έγαλουχή€ημεν 
οίκοθεν, άπεκτήσαμεν Διδακτήριον τό 
οποίον είναι τό καύχημα δλης τής 
περιφέρειας ©ηβών. Φιλοβοξουμχν δέ 
προ τής τεραστίσς πλατείας του ν’ 
ανεγείρω μεν καί Ιερόν ναόν τιμώμε
νον επ’ όνόματι τών 41 ερών Ναών 
ούς έγκαταλείψαμεν είς τήν δούλην 
πατρίδα ,μας, δι*  δν ίδρύσαμεν καί 
σωματεΐον μέ άρκετούς πόρους έκ τού 
ύστερήματός μας, προ αυτού δέ καί 
ρΛη-μεϊον πεσόντων διά τούς Αφανείς 
ή,ρωάς μας τους πεσόντας έν τή 
δούλη καί έλει^έρςί πατρίδι ών ή 
μνήμη δι’ ήμάς εΐναι άνωτέρα και 
αύτής άκόμη τής οικογενειακής μας 
έπιβιώσεως.

Δέν παραλείπομεν νά -προσθέσωμεν 
δτι ήδη τό Διδακτήριον μας χάρις είς 
τάς εύγενεΐς προσφοράς τών έπισ.κε- 
φθέντων πατριωτών μας δέν εΐναι ή
βη είς ήν κατάστασιν τό είδαν, Τό 
δόπτέδόν του έστίρώθη μέ μωσα'κά 
εγινεν ό διαχωρισμός τού Γραφείου, 
τής Βιβλιοθήκης καί ίσίογ-είου αι
θούσης πρός τεχνικήν έξάσκησιν τών 
μαθητών ιμέ έμβαβόν έξήκοντα περί
που τετραγωνικών μέτρων.

Ό Πρόεδρος τής Σχολικής ’Εφο
ρείας

’ I ωάννου Κ άλλ ιας 
‘•Ο ταμίας

Στέφανος Ήλιου 
'Ο γραμματεύς 
Γαρ. Γαρυφάλου

ΠΠΣ ΤΗΝ ΤΡΩΟΥΝ...ΤΗΝ 
“Κ0ΥΤΣ0ΥΜΛΕ1ΡΙΑΝ,,

Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος
Τώρα... περιμένει ό Γέργης μας 

νά τότ' ξανακαλέσ^ ή Πιπίνα γιά τρί
τη φορά... Ή Πιπίνα δμως σκέφθιγ 
·<ε, δτι ή Γέργης ώδελφός της. εί
ναι, ξένος δέν είναι, τί διάβολχ·, δέν 
χρειάζεται νά τοΰ τό ξαναπΉ, γιατί 
άν ήθελε θά ’ρχότανε. Μιλιά λοιμόν 
ή Πωτίνα. Περιμένει, ή Γέργης μας.» 
τίποτε ή Πιπίνα και έν τφ μεταξύ ή 
«κουτσουμαιειριά» εξαφανίζεται ? μαζί 
■μέ τό λίγο ψο>μί πού υπήρχε.., 'Οπό
τε πειά ή Γέργης μας δέν βαστά;· 
ζυγώνει στο τραπέζι καί στή Πιπί- 
,να πού, γιά πολλούς λόγους, έτρωγε 
χωρίς Ψωμί την «κοιπσουμαειριά» 

i της, καί τής λέοι:
— Πι,τίνα μας, φάει μαρή καί ψου- 

μίν μαζί νά δη; τί καλόν πού είνιν; 
’Άς ήμουν ήβώ κί w δής... και ξέ- 
ρογλυφόταν.

'Η ΙΙιπίνα έξακολουθεν νά τρω- 
γη χωρίς νά φαντάζεται τήν πρό
θεση και τήν... κάψα τ'οΰ Γέργη 
μας. Μά ξανά ή Γέογης :

— Φάει μα’ Πιπίνα μας κί ψουμίν. 
άς ήμουν ήβώ κί νά δής... καί δό- 
στου καί ξερογλύφεται.

Ή 'Πιπίνα πάλι δέν καταλαβαίνει 
τίποτα καί τότε πειά ή Γέργης μας, 
όρθιος δπως ήταν, αρπάζει μιά φέ
τα ψωμιού, πέρνει τό ^κουτάλι καί 
άρχιζει νά τρώγτι..., δείχνοντας 
στήν Πιπίνα πώς τάχα Μτ^επε νά 
τρώγη τήν «κο'υτσουμα.ειριάν».

Νά μαρ ’Πιπίνα μας, Ιτσα νά 
τήν τρώης, μί ψουμίν, κί νά δής 
τί καλή πού είνιν!!! καί δόστου κΓ 
έτρωγε, πάντα όρθιος δπως ήταν.

Τότε ή καθμένη ή Πιπίνα σάν κά
τι νά κατάλαβε, γυρίζει τόν κυττά- 
ζει, τον πιάνει άπό τό χέρι καί- τού 
λέγει s

—Πρεσύ Γέργη μας, άντζα μου 
πεινάς... Κάτσε πρέ λουλέ νά σύ βό
λου νά φάης κι’ επειτα... έπειτα πει- 
όν λέεις μου πώς νά τήν τρώαν -κί 
ιβώ την «κουτσουμαειριάν».

Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ

•Πληροφορούμενα ότι μεταξύ τών 
ύποψηφίων διά τήν πλήρωσιν τών 
κενών έδρών Μητροπολιτών φέρεται 
καί ό συμπολίτης μας Αρχιμανδρί
της Δαμασκηνός ’Ανδρέα Λάξαρί- 
5ής-
Ό Παν^σισΧογιώ-ατος Δαμασκηνός 
Λαζαρίδης κατόχων τεράστιον έπι- 
μονικήν μόρφωσιν κάι άνθρωπος με
γάλης διανοίας καί δράσεως προσέ- 
φερε καί προσφέρει πολυτίμους ύπη- 
ρεσίας ώς ι&ροκήρυξ κάι κληρικός. 
Εΐναι δέ κατά πάντα άξιος νά καθέ- 
ξη μίαν Μητροττολιτικήν έδραν διότι 
ούτως θά δυνηθη νά έδυπηρετήση ευ
ρύτερο ν κύκλον πιστών.

«'Η Φωνή» καί ό Σύλλογός μας 
θά εΐναι ευτυχείς έάν θά βυνηθουν 
συντόμως νά έκφράσουν τά συγχα
ρητήριά των είς τόν τιμώντα τήν πα- 
ρίδα μας σεβαστόν ’Αρχιμανδρίτην 
διά τήν έκλογήν του ώς Μητροπο
λίτου.

ΝΕΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
Χαιρετίζομεν τήν έκδοοίντής 
νέσς συναδέλφου « ΜΙΚΡΑ
ΣΙΑΤΙΚΗ ΗΧΩ» δργσνον 
ο0 προσφυγίκοΟ Σωιιατκίου 

«6ΝΩΣΙΣ ΣΜΥΡΝΑ1ΩΝ» καί 
τής εύχόμεθα λαμπράν στα 
διοδρομίαν καί πλήρη έπιτυ 
χίαν είς τήν έπιδίωξι.ν τών 
σκοπών της

παρακκληςις '
Γαρακαλουνταα δλοι ο[ πατριώ

του οί μή άπο ιτείλαντες τήν συνδρο° 
μήν των νά φροντίζουν νά μάς τήν 
άποστείλουν άπ4 ευθείας ή διά τοΰ 
ίίσπράκτοοός μας κ. Τσουφαντάρη 
διά νά υάς διευκολ νουν είς τήν 

. άντιμετώπισιν τών έξόδωι; τής έκ 
δόσεώς μας.

ΜΙΑ ΛΙΟΡΟΩΣΙΙ
Στό βιογραφικό σημείωμα του 

Κουστούλη Μαυρικου παρεισέφρυσε 
ένα σημαντικό λάθος. Γράψαμε δτι 
ό Κουστούλης άπέθανε στό Δενιζλή, 
δταν είχε παραπεμφθή νά δικασδθή 
στό έκεΐ έ'κτακτο στρατοδικείο (Ντι= 
βάν-Χάρπ). Αύτό δέν είναι άκρι- 
βές. Τό σωστό είναι δτι ό Κουστού- 
λης έπιέξησε τής δίκης του καί έν 
συνεχείφ έξωρίοθη Ιως τήν Καισά- 
ρειαν. Άπό έκεϊ προσέφυγε στήν Έλ 
λάδα δπου καί άπέθανε. ’Ή άίκογέ- 
νειά του (εξ υιοθεσίας) διαμένει τώ
ρα στή Σύρο.

ΗΙίΜΊΜΜΙΙΟίίίΗ
>.Είς μίαν Παμπροσφυγικήν συγκέν- 

τρωσιν πού έγινεν είς τό θέχχτ,ρσν 
«Κεντρικόν» στάς 25 Ίαναχ^ρίου 
ώμίλησε ό συμπολίτης μας κ. Άν»! 
τώνιος Τζιζή,ς διά τό -προσφυγικόν । 
πρόβλημα. Δηιμοίσιεύαμεν κατωτέρω 
άτιοσπάσματα του λόγου του ό ό
ποιος τόσον θερμά ορνηγορεΐ διά 
τήν πλήρη άποκατάστασνν τών προ
σφύγων μεταξύ τών. όποιων ύπάρ- 
χουν &οαί πολλοί άκόμη, άατ·εγο.ι πα 
τριώται μιας. Οί μακροχρόνιοι ά- 
γώνες τού κ. Τζιζή διά τούς πρόσ
φυγας εϊναι γνωστοί είς δλους τούς 
πατριωτας καί ήτο φυσικόν νά δώ- 
ση τό παρόν είς την. παμπροσφυγι· 
κήν α^τήν έκδήλωσιν.

«Αρκετά όλέχθησαν βιά τήν όν
τως άθλίαν κατάοπασιν τών παρα- 
ττηγματούχων προσφύγων κάι νο
μίζω δτ, δέν χρειάζεται νά τά ξο> 
ναπούμε.

Φθάνουν πλέον τά κλάματα.
Έδώ δέν ήλ^ομεν διά νά κλά^- 

ψωμεν, ήλθομεν διά νά διαμσρτυρη- 
θώμεν.

Διαμά.^ά^χ|μιαι ώς πρόσψυξ δι
ότι ό φαμόδΐίος 'Υπουργός λάμπει 
διά της άπουσίας του (χειροκρο
τήματα).

Έάν ό κ. Υπουργός δέν ένημε- 
ρώθη είσέτι διά τήν δλην κατάστα- 
σιν τών προσφύγων, άσψάλώς θά 
έποεπε νά ή το έδώ διά νά συμπλή
ρωσή τάς γνώσεις του,

’Έχω πληροφορίας άπό τήν ορ
γανωτικήν έπιτροττην δτι προσεκλή- 
θησαν άπαντες οί αρμόδιος καί ο- 
μως ούδείς παρίστοίται.

Κύριοι,
Διά νά δώσωμεν κ ττοίιαν δικαι

οσύνην είς τήν πρσσφυγικήν ύπόβε-

Όμιλίσ τοΰ ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗ 
τά «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ^

σιν, ϊσως θά πρέπη νά σάς θυμήα^ 
τί έγινεν άπό ήμάς τους άποτελέ- 
έπιτροπής καί τά άηΆά εΐναι σήμ^- 
σαντσς έπιπροπήν καί μάλιστα β’ 
αναφέρω ονόματα ;μ&λών τής -τότε 
ρα παρόντα έδώ ώς ρί κ.κ; Γιαβάσο 
γλου, Μηλιώρης, Βαλαύρβος, Χο 
τζήμττεης καί οί όποιοι τόσον έκου- 
ράισθηιμειν είς τό 7w παμπροσψυγ^ 
κόν συνεδρίαν τής Θεσσαλονίκης, έκ, 
τυπώσαντες και βιβλία άκόμη κά 
μάλιστα μέ Ιδικά μας χρήματα, ύπο 
δεικνυοντηες τρόπον πρακτικόν διά 
την έπίλυσιν του προσφυγικού 
τήμοπος.

Τόσοι*  έπι τών όσων ά<εΐ δκεκηρύ" 
ξομεν δοον καί έπι τών δσων έξε- 
θέθαμ®ν o^ggpicsv άντίρρησιν εΐχον 
τόσον ό κ. Θηβαίος καθώς έπίσης *κά  
ό κ. Ψαρρέας, ών Ο'υνεζητήαια- 
μ·=ν έκτενώς.

Πλήν δμως καίτοι παρηλθεν τό
σος χρόνος οι$3έν έγένετο,

Τά συνέδρια γίνονται δά νά έξ- 
αναγκάσουν τούς Αρμοδίους νά κά
μουν τό 'Καθήκον των.

Προγράμματα ύπήρχον καί όπάρ 
χουν, διι^Ξίσ^ς. ΐπιραγιμοποτρο.ιήσΤ^ς: 
των δέν ύπάρχει (χειροκροτήματα).

Έγένετο σκέψις δανεισμού δι’ ήν 
εΐπον δτι θ’ αύξηθή τό κυκλοφορούν 
χαρτονόμισμα.

Διά τού δανειοΐμού εΐπον δτι τά 
χρήματα: θ’ άποβούν είς βάρος τοΰ 
:<υκλοφορουντος νομ ίσματος.

Τούς ύπεδείξαμεν -τάς επενδύσεις 
τννίοαντες τήν άνάγκην τής άνθρω- 
π'νης στεγάσεως τών πτωχών προσ 
ψόγων.

•Είναι ύτοχρέχοσις τοΰ Κράτους 
■— ύποχρέωσις νομική διακηρυχθεί-

ΕΝίΙΣΙΣ ίΟΚΡΗΝΑΝ ΚΑΙ ΑΙΒΙΣΙΑΝΑΝ 
Ο "Γ ΑΑΥΚΟΧη 
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"Ωρα 9.30 μ. μ. 
Τιμή Εισιτηρίου Δρχ. 5 
Δικαίωμα $αγητοϋ » 85

Σύνολον » 90
ΠαρακαλοΟνται δλοι οί πατρι&ται νά παρευρεθοϋν. 
Εισιτήρια διστίθβνϋαι παρά τών μελών τοΟ Διοικη- 
τικοϋ Συμβουλίου.

ΑΗΑΚΟΙΗΩΣΰ
Φέρεται είς γνώσιν τών πα 

τριωιών μας δτι ίντός ολίγου 
συμπληροΟτσι δ καιάλογος 
τών έπιθυυούντων νά γίνωσιν 
μέλη είς τόν συνεταιρισμόν έ 
ξαγοράς γαιών, τόν όποιον 
είχαμε προαναγγείλλει. Πα· 
ρακαλοΟνται ουνεπώς οί θέ- 
λοντες νά λάβωσιν μέρος νά 
σπεύσωσιν νά έγγραφώσιν έγ· 
κσίρως διά νά μή έχωσιν άρ 
γότερον παράπονα. Άποσα- 
φηνίζομεν δτι δέν πρόκειται 
περί οικοπέδων δπως άνακρι- 
βώς διεδόση άλλά πιρί καλλι
εργησίμων γαιών.

Διά τών Μκτάσεων αώτώ^ 
διέρχεται τουριστικός δρόμος 
όδηγών είς τήν θάλασσαν.

Διά συμπληρωματικός πλη 
ροφορίας καί τήν διενεργειον 
της έγγροφης δΰνανται νά ά- 
πευθύνωνται ’Ακαδημίας 76, 
γραφεΐον κ.'Άντ. Τζιζή.

Ο ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
Η. ΙΩΝΙΑΣ

Μέ τηρωτσβουλία τής Ένώσεως 
Σπάρτης Μ. Άοίας καί πιεριχώρων» 
καί ύπό τήν δημιουργικήν πνοήν τοΰ 
θεοφιλέστατου Μητιροπολίτον Ποπά- 
ρν ίδ'Ρνθη ό «Οίκος Σπ»5.ρτης» είς 
Ν. ’ίίονίιοιν μέ τήν φιλοδοξίαν νά γί- 
η τό πνευματικόν κέντρου Ν. ’Ιωνί

ας που νά άγκαλιάση όχι μόνον τους 
κο/ισγομένους άπό τήν περιφέρειαν 
Σπάρτης Μ ’Ασίας άλλά καί όλους 
τούς Μικραοιάτας 'Κατοίκους τής Ν. 
’ Ιωνίας.

*0 «Οίκος Σπάρτηςι. έπιδιώκει 
ν’ απόκτηση έν καιρό: βιβλιοθήκην. 
Λαογραφικόν Μουσεΐον δπου θά συγ
κεντρωθούν Άα τά κειμήλια ποΰ έ
χουν περισωθεϊ πριν τά καταστρέψη 
ό χρόνος κα! τά οκβπάση ή λήβή.

Εις τήν συγγενή Σύλλογον εϋχό- 
μεθα κό'θε έττιτυχίαν είς τάς εύγενείς 
τροσπαθείας του καί τόν «Οίκον 
Σπάρτης» νά άποάή ένα μεγάλο πνευ 
ματικόν προσφυγικόν κένηρογ.

Η ΒίΒΛίΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΝΤΙΩΝ

Στίς αρχές του πιεραισιμένου μηνός 
■’ σνουσίρίου 1959 ά-οχισε νά Πιτουρ- 
γη -κανονικά στην Στέγην τής Ένώ
σεως Ποντίων Νι-κιαΟας - Κορυδαλ
λού ή βιβλιοθήκη - αναγνωστήριου 
τού ώς άι/ω Συλλόγου. Τό γεγο'ός 
αύτό χωοίς υπερβολές μπορεί νά χσ- 
ροϊκτηρνσθή σάν σπουδαίος σταθμός 
καί αφετηρία στήν πνευματικήν κιαί 
έν γένει έκπολιτιστικήν πάρε-αν τής 
Νικαία,ς καί τού Κορυδαλλού.

Ή ϊδουσις καί ·εναρξις τής λειτουρ 
νίας τής βιιβλιοθήκης τών 'Ποντίων 
ήλθε νά ουμπληρδωση ενα μεγάλο κε 
νό Ανάμεσα στους 1.000 «κλαδεμέ
νους καί καθαρούς τόμους που TVEp!- 
^αμβόί’ει ή παραπάνω βιβλιοθήκη, 
βρίσκει κανείς έργα Ιστορικά, φιλο
λογικά, Επιστημονικά, μουσικά, λα- 
ογ-ραφικά, λογοτεχνικά, έφημερίδες, 
περιοδικά, λεξικά κ.ά., παληά καί 
νέα, Ελλήνων καί ξένων, έλλ;ηνικά 
καί ξενόγλωσσα, στά όποια καθημε
ρινά προστίθενται .καί άλλα.

Χαιρετίζουμε μέ' χαρά τό άξιο·; 
πρός ιμίιμησιν αυτό έργον τών Πρντί- 
ων μέ*  την έλττίδσ καί τήν εύχήν νά 
δυνηθώμ^ν καί ήμεις κάποτε νά ί- 
δρύσωιμεν μίαν παρομοίαν βιβλιοθή
κην εις τήν Ν. Μάκρην οπίου υπάρχο; 
συγκεντρωμένος άίμιγής πληθυσμός 
πατριωτών.

σα κατά τήν συμφωνίαν 1930 ύπό 
του Βενιζέλσυ.

Ό κ. Γιαβάσογλου, ώς yspouo'i· 
•αστής κατά τήν εποχήν τής συμφω
νίας ^έκείνης, θέσας τό ερώτημα είς 
τον ΈλευΘ. Βενιζέλον, πώς καί δια- 
τί νά χαρίσωμεν ήμεΐς τά δικαίωμα 
τά μας εις τήν Τουρκίαν έλαβεν την 
δι-σβεβαίωσιν <κχχί τήν κατηγόρημα?' 
τ·κήν αύτοί) δήλωσιν ότι ή Ελλάς, 
άνελάμβανε τήν ύποχρέωσιν νά στέ
γαση όλους τούς πρόσφυγας, θύμα
τα τής Mnrap-αοτατικής κατακϊτρο- 
φής δι’ ήν αύτος □ κόσμος δέν £ύ&λ 
νέτα!.

Έξ αύτού -καί ιμόνον τού γεγο- 
υό-’-ος τίθεται πό έρώτημα «εΐναι η 
δεν εΐναι 'νομική ή ύποχρέωσις τού 
κράτους έναντι τών προσφύγων;

Άλλά όλα αυτά τους τά χαρί- 
ζομεν, διά νά στηριχθώμεν είς τάς 
διαβεβαιώσεις τών Βενιζέλον καί 
ΓΙαπόγον.

Ζητούμεν συνεπώς απλώς νά μάς 
δα είση τό Κράτος. Ζητο&μεν έν 
δάνειον έάν έχη βέβαια τήν φιλοτι
μίαν — άλλά δυστυχώς έχει άναισθη 
σίαν — (χειροκροτήματα).

Τά δανεικά αύτά άς τά εύρη ά
πό τάς έπενδύσειις.

Ασφαλώς μαζί μ·5 έμέ υπάρχουν 
πολλοί άλλοι ά^όμιη πού τά γνωρί
ζουν αύτά — παρακαλώ λοιπόν νά 
έχωμεν κάτανόησιν καί σοβαρότητα 
καί νά παιχτώ μεν νά κλαίωμ&ν εις 
τούς αρμοδίους, διότι αύτοί δέν συγ 
κινούνται, στά δέ αύτιά των έχουν 
■Η·πέι βουλώμαΓίΊζ*.

Χρειάζεται αγών καί δρασις.
Οί Δήμαρχοι κατ' αρχήν, όλοι 

ο·ι Δήμαρχοι έχουν υποχρέωσή νά 
ποηθησουν τόν άγώνα τών προσφύ
γων καί μέ πολιτικήν άκόμη δρασιν 
ώστε νά εξαναγκάσουν τήν Κυβέρ
νησή να πεισθή διά τήν έπιλυσιν 

: του τπροσφυγικοΰ ζητήματος.
Προκννδυνεύω· -νά προτείνω δπως 

τό Συνέβριον άποκηιρύξη τόν άρμό- 
διον Υπουργόν, οστις λείπει ά'πά 
την σημερινήν συνέλευσιν.

Άπό τούς Δημάρχους τούς πρόσ
φυγας νά γίνουν βια-μαρτυρίαι, ά- 
σχέτως εάν
νά γίνουν Επαναλαμβάνω διαμαρτυ
ρία» διά, νά δείξουν τήν άλληλεγγύ- 
ην,των πρός τούς δυστυχείς άδελ- 
ψούς παραγκούχαυς, νά ορίσουν ή. 
μέραν διαμαρτυρίας — όλοι άνεξαν 
ρέπως σί Δήμαρίχσ τής ‘φλάδ^ς 

ώζ ημέραν έγκαταλείψεως τής 
προσφυΥϊκής ύποχροώσεως.

Νά στείλουν τηλεγραφήματα 6κ> 
μιαρτυρίας πρός την Κυβέρνησιν, 
πρός πάντας τούς αρμοδίους νά 
επισκεφθούν τούς ιτροσφυγικούς 
νοικισμούς οϊτινες παρουσιάζουν ά- 
νάγλυφον τήν αίσχράν διαβίωσή τής 
προσφυγ ι άς (χειροκροτήματα).

ΕΚΛΡΟΜΗ
SIS
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 19S9

‘Αναχώρησις στάς 8 π.μ. έκ χής όδοΟ ‘Ακαδημίας 76 
ενανπ Ζωοδόχου Πηγής, μέ αάτοκίνητα Πούλμαν.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΡΧ 25
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι καί τής 20ης Μαρτίου 
είς τόν κ. Μιχ, ΧατζηκωνστανιΙνου Τηλέφ. 21-451.

ΓΙαρακαλεΐσθε νά δηλώσετε έγκαίρ<ος τάς 
θέσεις σας.
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.Elνοα άρκετάξ καιρός ■ πού κα- 
τ£ν©η$η καί άηέ> τίξ δύ© ’©py^- 
νώ<?δ·^ ή άνάγκη της

·* σνγχωνεύσεώς των 
μίαν.

Τά πράγματα
σκι.· νά χ*χτ«νΦήο>Μμ£ν  & 
τι γιά τέ«ν μικρίι κκί ίτΤωχη π^· 
ρ©ΐκί« δύο Χάλλογ©? ^'ίναι 
μεγάλη πολυτέλεια. Δέν μίτο 
ρ©ϋμε νά τούς ανντηρήοουμε. 
Αύτά, δηλ^δη δέν εϊμεθκ σέ 
δέο’η νά όί·ατηρήσ<&υμε Δύ© Χυλ- 
λ©γ©υς, τά άκριβώ$
r&piv βύ© χρόνια τήν μεγάλη 
ούσχεψη π«ύ στ© σιτίτι τοΰ 
συμίΛΜ&λίτσυ μα$ Τερέως κ. Μν 
χαήλ Π&τρίδ-η και έν ©νφ&τϊ 
καί τής άδυναμίας αυτής έκάλε-

τότε Mwg νά μήν «Ρ^Χ^ρή» 
α©ννι στήν ύιάσιταοη.

' Ένφ ή χντίληψη^ ^ύτή 
χκτέστη τώρα? ίτλέ©ν xmvn 
είδηση σέ
©εν κχΐ έκ^'ιδεν χοά ένφ κάτω 
ά«^ τήν πίε«η τής wvs^&ta'S’* 

αυτής διε|άν©ντοη «όιαηρα'*  
γματεΰσ&ι-ς.» κάι
■φΑ$ jwvss τώρκ, έν τ«ϋτιΜ£ Α
κόμη όέν eysVE τό γ«νναί©ν ε- 
χ*ίνο  βήμα ««ύ ώ-
<3Τ« νώ ή τόοβν
«Φ&ητη άηό c.Ws αυγχώνευοη. 
Ί'ο ,πιερίεργφν ύέ slw.s ,ότ» δεν 
ύκάρχει χαΐ χαμμιά οΰβιώδιίξ, 
ιέααικη <3τί£ Α,ηόψει^
Οίκτικϊώθηχαν έχατέρωθεν. Τί 
συμβαίνει λοιπόν; ΤΙ είναι έ~ 
zi&w« fteis ,μά§ έμη-οδίζει;

Νομίζω οτι είναι ώ·«ξ ΧΡΗ·3}" 
μ©ν νά όιαννώσ©υμε κ-«*  νά 
μ.φλ^γή^^Ρ’^ κάίτσισ θάρΡφ5· 
άπ© τί νπ©φέρ©»με’

ιΚικτά τή γνώμη ή 
γμ<κτική ^ίτί·& χ«δυβτερ·ει 
τήν 8ν«οη - αυνχώνευυπ τών 
Χιιλλόγων μ«« αύτήν την jsri- 
νμήν __ τό τονίζουμε - αϋτήν
τη στιγμή — όέν «φέιτει νά Α-νιχ- 
ζητ.η&η ατην κτορία τήξ όιΜ«ά- 
σεώζ ο&τε οτΐξ ηροι5ω<ίτιχεξ 
άντιίέοε*?  κ«ϊοτά χατάλοΐ'ΐαχ tftg 
rtmpioi, τοΰ μ&ξ είχε ιτρ^ζχθίλέ-

'Αγαπητοί μου αναγνώστες, 
άκόμα κα?. ασοι δέν μέ χωνεύε
τε, θα πρέπει νά ,μέ λυπηθίγτε 
γιατί βρίσκομαι σέ άττόγυωση. 
Δέν ξέρω ιτιά τί νά γράψω. Εί
χα τήν κρυφή έλττίδα δτι θά ξε*  
πηδούσε καί κανένας άλλος χρο
νογράφος νά μέ άντικαταστήσει 
ή τουλάχιστον νά μέ ξαλοφρω- 
σει. «Τίμ πού νά γράψου πλιόν;» 
Πήγα νά κάνω καζούρα στους 
συμπατριώτες άρχίζοντας άττδ 
τόν έαυτό μου καί «ϊφαάμ μου 
οί έρνιθες». Πήγα νά καταπια
στώ μέ γενικά θέματα, «6όχ; 
Λιδισιανά θέλουμουν». Είχαμε 
τή διένεξη τών δύο Συλλόγων 
τήν εξαντλήσαμε κι1 αυτήν. Κά
ναμε καΐ τήν καζούρα μας σ’ 
αυτούς πού σκούζουν για τήν 
‘Ένωση. «Ποιόν νά καζώσουμουν 
τώρα;» ’Αφού μάλιστα, δπως 
Λένε, ή 'Ένωση γίνεται πραγμα
τικότητα. Αλήθεια δμως, γιατί 
ξαφνικά ξαφνικά γινήκαν δλα 
μέλι γάλα ; "Ας τήν δούμε λοι
πόν αΰτήν τήν ιστορία μέ λίγη 
φαντασία, μπας καί γελάσουμε 
λιγάκι μιά καί δέν έχουμε τί νά 
κάνουμε.

‘Ο Πρόεδρος τοΰ Παγκοσμίου 
Συλλόγου, φρονΐμως ποιων, πα- 
ραιτεΐται εγκαίρως μττάς κάι ή 
Ένωσις μεταβληθή εις κένωσιν 
επί Δικαίων καί ’Αδίκων. Παρα
μένει ή Τελμησσός ζωντοχήρα, 
καί ελπίζει νά έπιζήοει ώς εύ
θυμος χήρα. ‘Ο Πρόεδρος τοΰ 
Παναρχαίου Συλλόγου, βρίσκε
ται ξαφνικά υποχρεωμένος ν’ Α
νοίξει διάπλατα τά σκέλη του 
καί νά ’χει. τό ένα πόδι στό Αι
γάλεω καί τ’ άλλο στήν Άθή- 

βει ή όιάαπαση εκείνη. Αύτά, 
εώτι>χώ$. τό ιτέραομα τοΰ χρό
νου τά άμβλίΑίε καί υχεόόν |ε- 
χάατηκ«ν.

Εκείνο ηού μ^-ζ χωρίζει οή- 
μερχ είνχι &λλο. Είναι τό 6α- 
οικό ελάττωμα ηοΰ έχουμε όλοι 
οί Μάκρη νολι&ιο(«νιοί,_νά μή 
μπορούμε νά iyxoAnreSeUilS; νά 
έναρμονιαθοϋμε πρόξ τό «νεύμα 
της αυΛλογίκηϊ «φΟβΛαθείαξ, 
ηρ©5 τό ιτνε&μα της όμαδική; 
suvepyaaioj, πού έχει τόα'η εύ- 
εργετική οημ^κή*  τ>5 όκ- 
δηλώοείξ τίίζ ζωής- ’Έχουμε ένα 
τρομερά ΰπερτροφικό άτβμικι- 
ί μΰ Ζοΰμε καί ».ώ?ο:νό;.ηύ:·: μό
νο σάν άτομα. Δέν μίίοροΰμε 
νά ξή-τουμε καί νά αΐσβανθοΰμε 
σάν ομάδα. Ή ψμχοαίίνδεοή μας 
αύτη άποτελεί γιά μ«£ 6ίω.μα.

Αύτή τροφοδοτεί τις άντιθέ- 
ρεις μας. αύτή μ« κάνει νάχου- 
με όλοι, άνε§αιρέτ»ς όλο», τόσο 
μεγάλη Ιδέα yi« τόν εαυτό μας, 
ηοό είναι τις «ιό «ολΑέξ φορές 
ΦλότελΛ άδικαιολόφητη. Καϊ δέν 
μπορούμε νά καταλάόομμε δυ- 
οτυχώί, ™όαο -κακό μας κάνει τό 
έλώττώμά μας αύτό, όχι μόνο 
στό ΧιΤλλογο, μά κα*.  σέ όλους 
τούς τομείς της δράσεώς μας 
καϊ γενικώτερα στή ζωή μας. 
Καί μάλιστα μτέιν έηοχή u«S, 
ηού είναι κατ' έξ.-χήι τής όΜ«- 
δικής «ιρΜπαδείας.

Αύτή είναι κατά τήν δί»ή 
μας γνώμη, ή βαθύτερη αιτία 
τοΰ μάς εμποδίζει καί δέν ιτρα- 
μματοποιήααμε άκόμη την ένω
σή μας, ιιμ όποία. -έν τοΰτοις 
όλοι είλικρινά — τό κιοτεύω 
αύτό — ποόοδμε.

Ιϊρόπκι όμως νά καταλάβου
με έηί τέλους όλοι μας, ότι στήν 
περίπτωσή μας δέν χωρεΐ άλλη 
λύση. Δέν ΰιιάρχει άλλη διέξο
δοί.

©I όργανώοεις μας ονομάζον
ται «Σύλλογοί!!. Καί «2ύ.λ?^- 
γος» έά «ή — τό λέγει τό ϋν&· 
μά του — κατά κύριον καί «ρώ· 
τον λόγον ώμαδυιή συνεργασία,
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να. «”Εμ - μανά - μου δά», λέει, 
«Πππαλαρίνα πλιόν θά μϊ κά
μουν ;» Κι’ όπως δέν εΐχε τήν 
άπαντούμενη χορευτική προπαί
δεια έπαθε εξάρθρωση τών σκε
λών έκ διαοτάσεως καί κατέπε
σε κλινήρης, Άπόμεινε ό έρμος 
ό γραμματεύς, ό όποιος, άπλι- 
σθεΐς μέ μένος μαραθωνοδρόμου, 
άρχισε τήν ήρωϊκή διαδρομή 
Δραπετσώνας - ’Αθηνών - Δρα
πετσώνας. "Ωσπου μιάν όμιχλώ- 
δη ήμέρα έχασε τό δρόμο καϊ 
έφθασε άσθμαίνων είς Νέον Λι- 
βίσιον και Ανέκραξε :

«Νενικήκαμεν Γ» Κι’ δπως 
σκαρφάλωνε εξαθλιωμένος σάν 
συνταξιούχος τά κατσάβραχα 
τοΰ Νέου Λιβισιού, κατάπλη
κτοι οί Νεο - λιβισιανοΐ Αναφώ
νησαν :

«Τέ! Νά ’νιν χά ή Πάπα - Λά
ζαρους πού έταξάν μας οί δυό 
Σύλλογοι;»

Έν τφ μεταξύ ό παντοκρά·· 
τωρ γραμματεύς τοΰ Παγκοσμί
ου, δπως έσκάλιζε πανευτυχής 
τό κιοΰτπν τών συνεχειών τής ί- 
φημερίδας «Μάκρη», εΐδε περί
τρομος δτι ή 48η συνέχεια τών 
συνεχειών ήταν καί ή τελευταία. 
«Βού οί πικρές ϊ», Ανέκραξε και 
έσιτευσε περίτρομος νά άνασκα- 
λίσει τό εορτολόγιο τών Αγίων 
ήμων Πατέρων. Μπρε κανένας 
Γιώργης, μπρε κανένας Γ ιάννης, 

ί νά βάλουμε κανένα δυό συνέχει
ες εώχητηρίων... Ποΰ τέτοια τύ

άτομιχι»

Ήίολύ .μέ

όμαό'ϊκή
Έν δψει τοΰ χαρ-αχτηριστικ^ΰ 

αύτ^ΰ έλαττώμχτβς .μας τ©ΰ δι- 
ωγκωμεν<5υ φηλχδη 
σμ©ΰ μφζς, σκέπτομαι ©τι ή πε» 
ρί πτώση μ«£ μοιάζει 
τήν πείρίπτ&λση τ©ΰ άρρώστ^ν, 

γιά νά βε<ρ·απ·εν0η είναι ά« 
νοςγκ&σμένε^ νά πιή ενα ?τ©τή“ 
ρι ρετσινόλαό© xsd ■δνστρΦτί'είΐ. 
Άλλά δέν μπ©ρει νά xwwi άλ- 
λ©ιώ>·£γ διότι άλλ©^ τρόπος θερ<χ- 
πεί^ς τ·©υ δέν ότάρχει.

’Έτσι κχί τώίρα, Δέν 
μπ©ρ©ΰμε νά κάνουμε άλλ«ιώ$.

Πρέπει νά τ© ηάρβνμε άιτό- 
φΛοη, δτι ©φείλ©νμ.ε ν&ί κατκνι- 
κησ©υμε τό κίκταραμέν© αύτό 
^κσικέι έλάττ&ί,μά μοκ. Aly η 
γενναιότητα, η μά·λλ©ν μιά μι
κρή. -ανάταση μόν©, χρειάζεται. 
”Αν μάλιστα ήτα^' όυνχτέι έτο’ί 
νά σννη£ίΦ©υμε νά ν·ικ©ΰμε τ© 
ελάττωμά μας αντ© .και σέ άλ- 

τρμεΐς, είμαι βέβαιή 
τι τότε 8ά ώφεληβ©ΰμε καί ys- 
νικώτειρα στη 

& 
Kupiot ί

Πιστεύω, σή-μεριχ 
ζάμεΦα, μίΜΦν μέ μΐιχ 

π«κ8η.τικότπτα ά» 
φίνουμε νά άφ©υ-

όέαμίΦΐ μι^ς κακής 
τητ<©ς swu έχ©υ·με? τά 
χυρα τ® ρεΰμα τ©υ π©τα*  
μΛ

Είναι καιιρό$ ώμω& vegijw, 
νά άφήσουμε κατά τίς ά- 
τελεύτπτες « β ^ραγματεύσ  ̂ις». .. _>! Τί ορθογραφία τής λέξεως «Λι6ί-! στόν Βσσίλ. Ιακώβου (Διακούμας)
πού είναι καί άκάτανόητες, ά-Ιακ»*,  -ησύ έξαρτόπιαι έητό τήν έιν- 
φοϋ τίποτε τό οώσιαστικό δέν ι μολογία της, έδωσε δφορμή, γύρω 
μάς χωρίζει, καϊ νά προχω,ρή*  | στά 1912, νά γίνουν τολλές καί έ- 

' ξύτατες συζητήσεις. Ό «δάσκαλος» 
ό Μουσαίος, ό μεγάλος σ.ύτος άνοι- 
μορρωτης της Πατρίδος μας με τήν 
γενικότερη δράση καί τήν ττολώ- 
ττλενρη έπήρειαν ιτού ήσκησεν στήν 
έκστολιτιστική έξέλιξη τού τόττου μας, 
χρησιμοποιεί τήν άχόλουθη δρθογρα- 
φία: «ΛΕΙΒΗΣίΟΝ».

Συνεχιστής τής ίδιας άρβσγρσφί- 
ας είναι κα! ό άλλος έξέχων έττίσης 
«δάσκαλος», δπτως ήθελε νά προσα
γορεύεται, τού Λιβισιού, δ Κυρ. 
Τσακνρης (αύτην την όρθογραφ'ιαν 
τοΰ όνόματός του προτιμούσε), δ δ- 
ττο-ΐος ΰττήοξε καϊ δάσκαλός μου 
στά δύο τεΛενταΐα χρόνια τής διδα
σκαλίας του.

Ή έτυμολοΥία πού παρεδέχοντο j " , ,'-’ ' ........1, ■ '' φ.',-
οί δύο αύτο! δάσκαλος δπως τήν S-J τυμοΛογ,αν,που παρεδεχοντο, διοτ. 
κουσα νά διατυπώνετα, άπό τόν Κυρ. λεζε,ζ Λε'δσ5 ' Λί1'

ΗΛ'Λνου I ι.λ Ιτλλ,Ι

σουμε στ^ν πραγ.ματ©«ΦίΓίση της 
έ'νώίχεως τών βν© Χ·^μ«τείδ>ν

■ Αλλ^ιώτικβε, φ©$©ΰμ·κ^ όη τό 
Ρυμπέρασμοε πρέπει νά 
ά$ί·ο?.στ«, __άπ© την κ^τάστααή 
μ-οςς, η μάλλον την άκ<χταατα- 
αία μα$ α^τή, 3ά είνα? μάς 
«άΓέλΐ’(τ/εν ή

ΑΝΤ. Γ. ΤΖΙΧΗΧ

χη ! Στείρο τό εορτολόγιο. Πε
ρίτρομος κατέφυγε στόν άγνω
στο «Αιβισιανό» γιά τήν παρα
μυθία.

Στοργικός ό άγνωστος Αιβι- 
σιανός έναγκαλίζεται τόν νέον 
και τού δίνει καί μιά θερμή δαγ- 
κωματιά σέ κάδε μάγουλο. Καί 
μέ πολλή συγκίνηση τόν παρα
πέμπει στον Πρόεδρο του Πα
ραρτήματος. «Χάτε, πιδάκιν μου, 
στα θεΐο νά στά κανονίσει». ’Άν
θρωπος της πιάτσας ό Πρόεδρος 
βρίσκει αμέσως τή λύση καί 
σπεύδει νά τήν Αναγγείλει στό 
Συμβούλιο Αθηνών εις έκτακτον 
έοαρταστικήν σύσκεψιν. «Λοιπόν, 
παιδιά», λέει, κουφτηρά κουφτη- 
ρά, «βρήκα μιά συμβιβαστική 
λύση».

©ά ενωθούν οΐ δύο Σύλλογοι σέ 
έναν πού θά λέγεται Τέλμησσ- 
σσός μέ τέσσερα σίγμα, γιά νά 
δείχνει τή διεύρυνση, καί ή εφη
μερίδα θά λέγεται, είς Αντιστά
θμισμα, «Φωνή βοούσα έκ Μά
κρης και Λιβισιού». Κα! γιατί 
νά λέγεται Τελμησσσός και όχι 
Γλαυγ?<αϋκος, Αντείπαν μερικοί, 
καί ή συνεδρίασις συνεχίζεται. 
Έν τφ .μεταξύ συνεδριάζει 
κι’ ό Παγκόσμιος κα! αντι
λέγουν οί Σύμβουλοι στόν 
γραμματέα : «Μπράβο πού 
πίτυχες τό Τελμησσσσός, άλλά 
γιατί «Φωνή βοοΰσα» που θυμί
ζει τήν έφημερίδα τους και όχι 
«Έφημερίς βοοΰσα» πού θυμί
ζει τή δική μας ;» Καί αύτονών 
ή συνεδρίασις συνεχίζεται.

Έκεϊ περίπου βρίσκονται τά 
πράγματα, Αγαπητοί μου άνα- 
γνώσται, είτε στή φανταστική

MEPiKH ΑΠΟΜΗΧ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Ή ετυμολογία τοϋ όνόματος. — Τοπογραφικά 
σημειώματα καί Τοπωνύμια.— Σχολεία— ’Εκ
κλησίες— θεσμός Έφοροδημογεροντίας κ.λ.π.

Ύπό "ΛΙΒίΣΙΑΝΟΥ,

όταν έγραψε'τήν έπιγράφήν στη·#·πλά': 
κα πού έντοίχ,ισε στό νέον ύδραγω- 
γεΐον τής «Ίληάς τοί} Κύρ-ΠαληοΟ» 
(Δωρεά τού Γεώργη ΓΙανηγύρη), νά 
ΥΡάψη τήν λέξιν μέ τόν τύπον Έν 
Λοιβεισίφ» διακηρύττοντας, δπως 
τόν ακόυσα έγώ ό ίδιος/ δτι «δέν υ
πάρχει ό,ρθογραφία στά κύρια ονό
ματα».

'Ημείς στό σημεΐον αύτό πειορι- 
ζόμεθα νά παρατηρήσουμε τά έξης:

α) Κατά τό δόκιμον λεξικόν τών 
Uddel καί Scott cd λέξεις «λειβάς» 
και «λειβάδιον» μέ «ει» εΐναι Εσφαλ
μένες καί ή σωστή ορθογραφία τους 
εΐναι «λιβάς» —- (πηγή ή κάτι πού 
στάζει) καί «λιβάδιον» (βλέπε λε
ξικού τόμος 3ος εκβοσις Σιβέρη σε- 
λις 22 καϊ 40). Χωρίς τούτο βέβαια 
νά σημαινη ότι οί δύο «Δάσκαλοι» 
εΐχαν όντως άδικον, ώς πρός τήν έ-

Τσακύρην, ήτο οτι ή λέξη «Λειβή- 
σι ον» προερχόταν άπό τό «Λεβάς» 
(λε ι βάδ ι ον) πού βά πή λει μώνας πε- 
διάς καί στην οποίαν τό «α» έκτείνε- 
ται σέ «η». Καί γι3 αυτό τό γράφουν 
Αειβήσιον. ‘'Άλλοι διατηρούν άλλην 
ορθογραφίαν.

Ό Σάββας ΓΊασχαλίδης, δάσκα-ί 
?\:ος επίσης, πού είναι ό σοβαρότερος, 
άν μή ό μοναδικός μελετητής τής ι
στορίας τού τόπου μας καί του ό
ποιου τό πλήρες άλλά άνέκδοτον έρ- 
γον άττοτελεΐ την πιό άξιοπρόσεκτη 
καί συστηματική συγκέντρωση Ιστο
ρικού καί άλλης ποικίλης ψύσεως 
όλικού τό γράψει «Λειβήσιον» 
καί ετυμολογεί τήν λέξιν άπό τό «,!-■ 
δεβησσός», τής όποιας λέξεως οί 
παραλλαγές, ώς λέγει, είναι «Έλι- 
βησσός ■— Λεβησσός —· Λιβησσός». 
Καί έτσι τό γράφει «Λεβήσι»,

‘Η άσυμψωνία αύτή εδωσε λαβήν 

βάδιον) έγράφονπο καί μέ τήν έσφαλ 
μένην αυτήν ορθογραφίαν των,

β) Γην ετοιμολογίαν τού Πασχάλί- 
8η δέν μάς δόθηκε ή ευκαιρία νά την 
ελέγξουμε. ’Ίσως νάναι ή σωστή. 
’Ηχητικά δμως οί γονείς μας καί 
μεις τό ξέρουμε «Λιβίσι» καί όχι

είτε στήν πραγματική ιστορία. 
Άν έπικρατοΰσε λί'χη αισθητι
κή άντίληψη των πραγμάτων Θά 
βγάζανε τό Σύλλογο «ΜΑΚΡΗ» 
και τήν έφημερίβα «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΐ 
κα! έτσι θά γινόταν πραγματι
κή 'Ένωσις.

’Ελπίζω να συγχωρέστε τήν 
σΐίρρεαλιστική. άφήγηση, πού 
ώστόσο ταιριάζει σέ μιά συρ- 
ρεαλιστική υπόθεση.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Δ I Ο Ρ Θ Ω Σ 1 Σ

Είς τό χρονογράφημα του προη 
γουμένου τεύχους άνεγράφη έκ λά
θους ή φρασις : ■ «Μά τοΰ Χριστού 
οί πιστοί πληθαίνο,ν» Αντί τοΰ ύρ- 
θοϋ «Μά τοΰ χρυσοΰ οί πιστοί πλη- 
θαίναν».

«Λεβήσι». ’Έτσι δέ τό γράφουν καί 
τά έπισήμα έγγραφα χωρίς νά άπο- 
κλείεται ή μετατροπή-τοΰ «ε» σέ «ι» 
μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου.

'Οπωσδήποτε ήμεΐς, έφ3 όσον μά
λιστα δέν υπάρχει όμοφωνία, ■ προτι
μούμε τήν άπλούστερη γραφή του 
καί νΓ αυτό τό γράφουμε «Λιβίσι», 

’ολέίΥάήλάδό μέ’' γιωϊοό
Αύτά γιά τήν έτυμαλογία καί όρ~ 

Θογραφία τής λέξε-ως Λιβίσι.
"Οσο γιά τήν ιστορία τον δέν θά 

άσχοληθοΰμε έδώ. Ή ιστορία τοΰ 
Λιβισιού καί της Μάκρης "θά μάς ά- 
■ΐϊαο'χολήση σοβαρότερα έν καιρφ, 
γιατί δπως εμφανίζεται έως τώρα, 
δέν μάς ικανοποιεί. ’Αφήνει πολλά 
καί σημαντικά μάλιστα κενά.

Καί τώρα προχωρούμε στήν πε
ριγραφή μας.

Τό Λιβίσι λοιπόν βρίσκεται στήν 
νοτιοδυτική άκρη τής χερσονήσου 
τής >Μ. ‘Ασίας καί ακριβώς άπένσντι 
(ανατολικά) της Ρόδου, εννοώ δετής 
πόλεως τής Ρόδου,

Ή περιοχή τοΰ Λιβισιού είναι μιά 
κοιλάδα που περιτριγυρίζεται άπό 
διάφορα βουνά, που θά τά κατονο
μάσουμε πάρα κάτω καί «κεΐται» νο- 
τίως τής Μάκρης.

Τό κυρίως Λιβίσι, ή κωμόπολις, 
•εΐχε 6.500 κατοίκους, άμιγεΐς "Ελ
ληνας (παίρνουμε τόν πληθυσμό του 

άλλοεβνη.
(Εΐναι κτισμένο άμφιβεατρικά στίς 

νότιες βουνοπλαγιές της κοιλάδας
Συνέχεια είς τήν 3η σελίδα

■ΈΖ.άβσμεν κώ, δημοσιενσμεν κατ' έΙαίρεσιν τήν setorfh έπιανα· 
λήν ή δπιιιία άντυνβοσωκιεύει τίιν τρωτήν των πατριωτών μας εϊς 
τό Εξωτερικόν ;

Έν Μελβούρνη τή 3)2)1959

Πρός τήν Διοικούσαν Επιτροπήν τής Έφημερίδος,

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑ! ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ .

’ΑγστΓητοΐ πατρώτται,
Μέ^ μεγάλην χαράν έλαβα τά δυο κατά σειράν φύλλα τής 

Έφημερίδος, πού μού στείλατε καί σάν ένα πραγματικά ά- 
χόρταγο καί πεινασμένο παιδί, δέν έδιάβασα, άλλά κατεβρό- ■ 
χθισα τήν μικρή μέν άλλά μεστή σημασίας και πατριωτικού 
γοήτρου υλη της. Κάθε λέξις, κάθε γραμμή της μου θύμιζε 
καί μία γωνιά τής γλυκείας μου πατρίδας, τής γής εκείνης 
που μέ άγκάλιασε μέ τά καλλίτερα όνειρα στήν βρεφική καί 
παιδική μου ήλικία.

Στήν μαγευτική αύτή γωνιά πρωτογνώρισα τή στορ
γή τών γσνειών ιμου πού ή μοίρα μου τούς στέρησε τόσο 
σκληρά άιπό τά πολύ, πολύ μικρά μου χρόνια. ‘Η προσπάθεια 
σας αύτή καλοί ιμου πατριώται, νά περισυλλέξετε, καΐ νά φέ
ρετε σέ πνευματική κάι δημιουργική ένωσι όλους τούς πατρι
ώτας μας άπό κάθε γωνιά τής γής, δέν εΐναι άπλώς καί μόνο 
ένο: σοβαρό μεγάλο έργο, άλλά θεία πραξις πού δείχνει τό με
γάλο πολιτισμό καί τό δημιουργικό πνεύμα τών παιδιών τής 
.μικράς μας είς έκτασιν πατρίδας άλλά μεγάλης είς τό πνεύ
μα καί τήν δημιουργικότητα,

Συνεχήστε τό ευγενές καί δημιουργικό σας έργο όσον 
δύσκολο καί άν εΐναι καί νά εΐστε βέβαιοι δτι, οι κόποι σας δεν 
θά πάνε έπί ματαιφ. Πολύ σύντομα θά εύρούν τήν άπήχησιν 
πού πρέπει είς τάς ψυχάς δλων τών πατριωτών μας. Μέ τήν 
πεποίθηση/ on πιστά ερμηνεύω και τά αισθήματα δλων τών 
έν Αύστραλίςς πατριωτών μας, παρακαλώ δπως μαζί μέ τάς 
εύχαριστίας μας, δεχθήτε καί ένα μεγάλο εύγε.

Μέ· τά καλλίτερα πατριωτικά αισθήματα 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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0 ΠΑΝΝΗΖ ΚΓ Η ΘΟΥΡΩΛΛ
ΑΑΚΙΒ. ΪΑ^ΑΦΜ

«Έ! Χρουσή του Αία! Χρουσή 
τού Αία!»
— «Τίν’ vlw κ«λέ κουμπάρα. Ίφά- 
νο£ις;»
— «'Έλα καλέ πλιόν τόονά;»
—- ’Ήρτην ή Χρουσή μί τού μισόν 
τού πενεβρέκιν κι τη μ μπαλουμένην 
κάλτσαν. Ήκλούεριν κϊ τού μουρον 
στά πόδια της. ’Έφηκιν τού φαΐν της 
«πηττα μπρός κϊ πηττα πισον, άβ- 
γου βέλου νά τού σώσου». Ήάπη- 
νάσιν καλέ κι’ οί δυό τήλ λίμαν, ήταν 
κϊ κουμπάρις, ίκάθουνταν κι*  άνάντια 
κί... £, τί άκάμουμουν πλιόν;
— «Μαρ’ κουμπάρα έμσθϊς τα;» 
—· «Ποιόν καλέ»
— «Βοάου κόρη: μου! Άμ έμι-νιν 
κ/ άθρωπους άμ μήν τά μάθη;» 
— «Τί καλέ;»
— «Βούου τήν πικρήν! Ήχάλασιν ή 
κόσμους! ’Άμ κί τού άλλουν τού ά» 
ζον;»
— «Μιλάς κί λέεις γιά τήν Θουρώ- 
δαν χά;»
— «Άμή; έμαθίς τα;»
— «Βόχι καλέ. "Ετσα'λέου του».

Τοϋ μουρόν ίσουρρόφινιν τίς μά
ξις του κί έγλυψιν τού Οαχτύλιν του. 
Κόκκινα κόκκινα, τά μαουΛακια του, 
ίκρέμονταν κϊ τού βιλαράκιν του μι- 
σιρον-μισιρόν. Χαν εκουσιν τήμ μάν
ναν του να μίΛκχ εΟΟΛίν τά κ^α^μα- : 
τα. *ΈκΛαιιν  ^οηχιν κι τρσ,0.νν*ν  μι ■ 
τού άΛΛουν του τού χιράκιν τού σου- 
παν-νιν της μαννας του. «Σκασι πρέ 
διαοοΛί;» Ίςιάπαστην τού μουρον κι' 
έπαφιν, 
— «Ιΐού νά σοί που δά κουμπάρα. 
"Ηρτιν απ' τούν γιεγλι«ν ή «μαρνέ
ρους» της κί εοαΛιν του μ μ^α. Η- 
μοο.κοόΟΛησιν ή τοπους απού τούν 
καοουρμαν. ΐχστειΛαν κι τουμ μιτσόν 
τού πιοακιν της τού πουρνικόν κΐ πή- 
ριν ρακί, ηρταοιν κί στα «άππα»# μ· 
κανακευην την αυτός κί κείνη ή πικ
ρή κ·ΐ Φιουχαλασμένη ίσουοάτιννιν 
του τού μιτωπουν κί τά μαούνα. 
Κείνους πλιόν ίκαπαρτινιν κί εστριδ- 
γιν τού μουστακιν του.

Ήάνου στούν λοουν πλιόν κουμπά
ρα μου, άμ εν σ' είπα πΛνον. Άαπα 
ή φιος τούν κλέφτην, άαπά κί τούν 
νικουκύρην. Τακ-τακ ή πόρτα.» 
— «Ή άντρας της ή Γιάννης!» 
— «ΚαΛος σου χρονους Χρουοή. μου. 
Ακούουν απού μέσα τού χτύπημάν 
του κί ιλλαςαν χρώμαν. Τί νιν πού 
ά κάμουν τώρα; Λ&ει του ή Φουρώ- 
δα. «I ληορα 6<χΛε τά ρούχα τής 
μαννας μου. ΤυΛίχτου κι μι τούσ σα- 
λιν της κι κάτσι τεκιννά στούμ μεν-

τέριν κί 6ώ θά πού ότι. εΐσι ή θειά 
τής μάννας μου δοτού τήμ Μάκρην. 
Χάν έμττει στήγ γοννιάν, σήκου κι 
φύει κϊ πάρι μαύρουν δρόμουν.

Ί τυλιχτήν ή καλός σου μι τά 
ρούχα πού τούν έδεκιν κί μί τού σά- 
λιν έκρυψιν τήν κιφάλιν του. Άνοίει 
τήν πόρταν ή Θουρώδα κϊ μπαίνει 
ή Γιάννης σου. Θουρρά τού τραπέ- 
ζιν μι τά ούζα κι τούν καδουρμάν κί 
ήμπαν οί ψύλλοι στού φτϊν του. Κεί
νη σι,ρπιτή σιρπιτή έρπαξιν του δισ 
σόκιν άπ’ τούν νημουντου κι’ έ$α- 
λίν του καταής.»
■— «*Έκουη·  τήν πικρήν! Μάννας 
κόρη!»
—· «Ή «γιργιά», Χρουσή μου, μή 
ιμιλιάν μή ίσολοΰκιν εχει. ‘Η Γιάν
νης πάει κουντά της. «Ποιά εϊσι κα
λέ;»
—· «Ή θειά τής μάννας μου ήρτην 
άπού τήμ Μάκρην» ήβγην στή μέση: 
ή Θουρώδα. «Πότι ήρτην; «Τώρα δά» 
Θουρρά την πού εν μιλά, ή Γιάννης 

κϊ διαλ-συάπι χάν τούν χαίρουν πού 
Θά κλ......
— «ΓΕμ γιατί πλιόν έν Ιμιληνιν;» 
— «Ττέ! Λουλή εΐσι καλέ; Τί’ ν’ 
πού σ πη; Ρουτά την: «’Έν μιλος 
©ειά;» Κείνη ϊκούνησιν την κιφάλιν 
της: «Βόχι».
— «Ττέ!»
—■ «Άμή; -Πάει κουντά της ή Γιάν
νης κϊ τραβά κϊ βγάνει τού σάλιγ 
της, Άπουσκεπάστην μέσα στά μά
τια του ή μουστάκα του «μαρνέρου» 
δώδεκα πήχις. ’Έχασϊν τα ή Γιάν
νης, κί λέ:

«Μαρή; Ποιος εΐννιν ·μαιρή;». Βά- 
νει του στά πόδια ή άαπητικός. 
Πέφτει στά πόδια του Γιάιννη ή 
Θουρώδα.

«Γιάννη μου ο'τούν ©ιόν κι στα 
χέρια σου*  Διαλουήβου τά πιδάκιο; 
μας».

-—«’Άμ ξέρου βώ >μωρή άν εΐννιν 
κί κε?να δικά μου; Κί χάτε πλιόν 
πού νά ποώμουν έκ-εινα έν τα ξερού- 
Άμ τούτου; μπτρός ατά μάτια 
■μορί».

—«Βόχι Γιάννη ;μου έν ·σϊ περί- 
μενχ Ίσύ ελεείς πού θ' άργέψης. 
Τού ψιδιν νά φόη τήν γλώσσαν μου 
χάν σοϊ λέω ψόμ.μοτα»,

Ί κείνου ήταν κουμπάρα. Ή Γιάν
νης χάν έκουσιν τουν λόου της, ό
που πρώτα κι καλλίτερα»·

—«Θιός ά σάς χαλάση» ιβλασπή- 
,μηνιν ή Χρουσή κϊ ντράννινιν τού 
σπήτιν τού Γ ιάννη κϊ τής θουρωδας 
«Όουρσούζιδοι κί καταμψούζηδοι».

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥie
’Ή μέ τό παλαιόν, ή μέ τό νέον 

ήμερολόγιον, ήγγικεν, έπιτέλους, ή 
στιγμή νά κάμωμεν καί νά δεχθώ- 
μεν τ« δώρα μας. Τί συγκινητική 
στιγμή, άλήό<εια! 'Οποία εγκάρδιά 
συν&ννοησις πορτοφολίων καί καρ
διών! Τά μικρά δώρα, λέγει ή γαλ
λική παροιμία, διατηρούν τήν φιλί
αν. Τά μεγάλα φαντάζεστε πλέον 
τί κάμνουν. Ίήν διαιωύζουν.

Άπό αυριον δέν Οά εχωμεν πα
ρά μόνον φίλους είς τόν κοσμαν αυ» 
τάν Εκείνοι, πού μάς έλησμονησαν, 
θά μάς θυμηθούν. Εκείνοι, τούς ό
ποιους έλησμονήσαμεν ήμεϊς, θά 
μάς υπενθυμίσουν τήν ΰπαρξιν των. 
Η πόλις θά γεμίση άπό καλωσό- 

νην, άπό ευγένεια, άπό έγκαρόιά- 
τητ-α. Δ^ν θά Υπάρχουν τριγύρω 
μας παρά χέρια, πού Θά δίνουν 
και χέρια, πού 8ά λαμβάνουν. Δέν 
θά υπάρχουν παρά χείλη, σκορπί» 
ζοντα χαμόγελα καί ευχαριστίας. 
Δεν θά υπάρχουν άλλοι παλμοί καρ
διών άπ τούς παλμούς τής ευγνω
μοσύνης και άπό τούς παλμούς τής 
ϊκανοποιήσεως πού χαρίζει είς τον 
άνθρωπον ή εκτέλεσις ένός ώραίου 
καθήκοντος πρός τούς όμοιους 
του’ Αγγελική άνθρωπότης, τέλος 
πάντων!

Είναι τόσον άπλονν, λοιπόν, τό 
πρόβλημα τής άνθρωπίνης ευτυχί
ας, τό όποιον καταγίνονται νά λύ
σουν οί φιλόσοφοι διά μέσου τών 
αιώνων; ’Έτσι φαίνεται. Και όμως, 
δέν τό έννοούμεν ρ-ί περισσότεροι, 
παρά μιά φορά τόν χρόνον, δ;ά 
νά τό λησμονήσωμεν τήν έπομένην. 
Καί κάμνομεν άπ’ τήν παντοδυναμί
αν του δώρου μίαν περιωρισμένην 
ύπόθεσιν τής Πρωτοχρονιάς, άντϊ 
νά τήν κάμωμεν υπόθεσιν όλων τών 
ήμερων τοΰ ίν«χυτού .Οί ευφυέστε
ροι τήν κάμνουν. Και δέν έλαβαν 
ποτέ άφορμήν νά μετανοήσουν. 
Άλλά διά νά χαρίζη κανείς ολον 
τν χρόνον, θά παρατηρητή, ότι πρέ
πει νά έ'χη όπωσδήποτε ολίγα έ· 
κατομμύρια. Έδώ έγκειται ή τερα
τώδης πλάνη. Ό μόνος τρόπος ακρι
βώς διά -νά άποκτήση κανείς εκα
τομμύρια, είναι νά κάμνη δώρα είς 
τούς όμοιους του. Άλλά πώς; Αυ
τήν τήν άπορίαν εΐχα κάποτε καί 
έγώ. Καί μοΰ τήν έλυσεν ό σοφός 
ό άνθρωπος, ό όποιος μου άπεκά— 
λυψε τό -μυστικόν τών έκατομμυρί-
ων του.

— Ξέρεις, μου είπε, πώς έσχη- 
μάτισα τήν μεγάλην μου περιουσί
αν;

—ιΠώς; τόν ήρώτησα.
—- Κάμνων διαρκώς δώρα. Άρ-

χικώς ήμουν ένας πτωχός ύπάλλη- 
Αος σέ κάποιο πρακτορείο ξένης ά- 
τμοπλοϊκής έταιρείας, ώς τοιοΰτος 
5έ έκαμα τό πρώτον δώρον.

Καί πρός ποιον νομίζεις, δτι.

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ t 
τόλμησα νά τή κάμω;

. Πρός τόν Πράκτορα βέβαια.
— Καλέ ποιόν πράκτορα; Τό έ

καμα προς τόν Γενικόν Διευθυντήν 
τής Εταιρείας, κατοικοεδρ&ύοντα 
είς μίαν ΕύΓωπαϊκήν πρωτεύουσαν 
καί τόν όποιον δεν είχα ΐδή ποτέ, 
ούτε στόν ύπνο, μου.

— Καί τί δώρον μπόρεσες έσύ 
ένας άθλιος υπάλληλος νά κάμης 
πρός ένα Γενικόν Διευθυντήν;

—* Άπλούστατα, έδανείστηκα ο
λίγα χρήματα καί του έστειλα μετ
ρικά προϊόντα του τόπου -μας·. 'Έ
να δοχείον μέλι τού Υμηττού, δη·- 
λαδή, ένα τουλουμάκι τυρί τού Παρ
νασσού κΓ ένα κιουπάκι όληές τών 
Κάλαμων. Και τόν πσρεκάλεσα, μέ 
μιαν ευγενικήν έπιστολήν, νά τά 

-δεχ-θή ώς μικρόν δείγμα τής 'Ελλη
νικής παραγωγής καί τής έκτιμή- 
σεώς ιμου.

-—Καί τά έδέχθη;
— Πώς νά μήν δ&χθή μία τόσον 

ποιητικήν έκδήλωσιν; Μοΰ έγραψε 
ένα ευγενέστατον γράμμα καί συ- 
νέστηισε μάλιστα είς τόν Πράκτορα 
του νά μέ προβιβάση διότι, δπως 
έγραψεν, εΐχεν πληροφορίας δτι εί
μαι κάλος καί φιλότιμος ύπάλλη- 
λος. Ό πράκτωρ μου -μού άνήγγει- 
,λε σέ λίγες ήμερες τόν προβιβα
σμόν μου, και ταύτοχρόνως άρχισε 
νά μέ περιποιήται Ιδιαιτέρως, ώς 
εύϊοούμενον τού Γενικού Διευθυν- 
τού, άπορων καί ό ΐδιος πώς εΐχα 
κατορθώσει νά κατακτήσω τήν δυτκο- 
λωτάτην αυτήν εύνοιαν. Εννοείται, 
δτι δέν έσταμάτησα έκεΐ...........

—-' Εξακολούθησες, άναιδέστατε, 
νά δωρσδοκής τόν Γενικόν Διευθυν
τήν;

— Μέ τά προϊόντα τού τόπου 
πάντοτε. "Οταν έπλησίαζεν ή Πρω
τοχρονιά τών Δυτικών — δέν είχα
με άφομοιωθή άκόμη — έδανείσΘη» 
κα πάλιν.........

— Μά δισιρκώς ^δανειζόσουν 
γιά νά κάνης δώρα; Αυτό εΐναι 
πρωτάκονστον!

-—Έδανείσθηκα, λοιπόν, πάλιν 
καί άγόρασα ένα ώροασν, έγχώρι- 
ον τάπητ<ν τ© όποιον, του έστειλα 
άμεσως μέ τάς εύχάς μου διά τό 
νέον έτος, πσρακαλών οότόν α'ά τόν 
δεχθή ώς έν« μικρόν δείγμα τής 
ταπητουργίας τής Ιδιαιτέρας πα
τρίδος.

— Τόν έδέχθη;
-—· Ένθουσιωδώς ί τόσον

ανιδιοτελής ή προσφορά μου.
Μήπως τού εΐχα ζητήσει τίπο» 

τε; Καί οχ?, μόνον τόν έδέχθη έν- 
θουσιωδώς, άλλά καί μου έστειλε 
τήν φωτογραφίαν του μέ τιμητι
κήν άφιέρωσιν καί μέ νέαν σύστα»

Μία άπό τις πιό έξέχουσ?ς μορ
φές τών πατριωτών’μας πού μάς έ- 
λειψαν καί πού έτίμησαν όχι μόνον 
τήν πατρίδα μας είς τό έσωτερικόν 
άλλά κάϊ τήν μητέρα 'Ελλάδα ε.ς 
τόν ίξω κόσμον ήτο και ό ’Αλκιβιά
δης Σαράφης.

Η προοωπικ-ότης του αειμνήστου 
Αλκιβιάδη Σαράφη ήτο πολύ μεγά
λη άλλά δυστυχώς δέν έχομεν έπ αρ
χή στοιχεία γιά τήν ζωή και τή δρά^ 
σι ταυ. ΈπιόυμούνΤ&ς- δμως ν άπο- 
τίσ^μεν ένα έλάχ,ιστον φόρσν τι
μής είς τόν μεγάΛον αυτόν Πατριώ
την καί Εθνικόν Ευεργέτην παρα- 
ν&'τρμεν άπόσπασμσ. εκ τού λόγου 
τοϋ άειμινήστου 'Ανδρέα Ίωαννίοου 
τόν όποιον έςεφώνηαεν είς Ν. Μα- 
κρην τήν 9ην ’Ιουλίου κατά 
τό φκεϊ τελεοδέν μνημόσυνου είς μνή
μην. του. Οι λίγες αυτές γραμμές 
δίδουν μίαν κάποιαν εικόνα του Με
γάλου Άνδρος καί Εθνικού Ευερ^ 
γέτου και «Ή φωνή» βά είναι πο
λύ ευτυχής νά έπαν^λθη έν καιρφ.

Ό ’Αλκιβιάδης Χαραφης άΛε&ιω- 
σεν -είς ΜεάποΑίν τής ’χταΛίας τήν 
7ην Μαρτίου XW εις ήΛ,ικιαν 63 ε
τών. Γόνος εύκλεοΰς οικογένειας 
ορφανίσθη άώριος τοΰ επιφανούς πα- 
τρός του Αντωνίου Χαραφη. Μορ
φωθείς άρτίως είς τήν Άμερικανυ- 
«ήν σχολήν τής Βηρυττοΰ, μενέΰη 
εις Η,ίΙ.Α, όπου ή σταΌιΧ)ύ·ρο·μια ταυ 
ύπήρξεν περίλαμπρος τά μαΛ,α έξε*  
χουο#. ’Κξωτηρετηαεν ενόρκως καί 
άΛαραμίλλως την Ρευτ-έρΊχν του πα- 
τρίιόα, διηικόνησεν έκ-θυμως καί φίλο- 
γενά^ τόν ιεκεΐ άπόοημον έΛληνισμον 
καί «κλέϊσε καί τή,ν γενέτειραν του 
•καί τήν γενεάν του καί τα γένος του 
άναδειχ-θείς άστήρ πρώτου μεγέθους 
εις τό πολιτικόν στερέωμα τής θε
τής του κ-α,τριδος, ή τις τόν έϋρά&ευ- 
σε «μέ τά ανωτέρω της αξιώματα καί 
τόν περιέπτυξε μέ τάς έμπιστευτικω- 
τέρας της ■δημοσ.,αις ΐΚ;σ·εις. Ριφθεϊς 
είτα -είς τήν κονίστραν τών μεγάλων 
οικονομικών χειρισμών και τών το/.- 
μηρών έπιχιετρίϊσεών του Λλ-ουτικίθεις 
έντίμως διά τής. μεγαλιαπράγμονυς 
καί χρηστής δραστηρ.όιητς του &?>.η- 
σμόνησεν εαυτόν καί κατέκλυσε διά 
τών αφανών του έν ζωή αγαθοερ
γέ ιών πάσαν άναξνοπαθοΰσαν άνθρω 
πίνην δτ?σπραγίαν ή Ιν&ειαν, τόν δέ 
πλούτον του προφρόνως προώρισε 
καί άφ-ειδώς έοκόρπισε μετά θάνατον 
είς τήν «άωνίαν Ελλάδα του, μή έ- 
πιλαθόμενος δτι Ιίατρός τε καί Μη- 
νρός καί τών άλλω\? προγόνων απάν
των τιμιώτερον έστιν ή ΙΙατρίς και 
άγιώτερον και -σεμνότ&ρον τής έν 
μείζονι 'μοίρα καί παρά βεοίς παί 
ί«αρ’ άνθρωποι^ τοΐς τσΰν έχουσιν».

οτν διά νέαν προαγωγήν.
Για ·ιά μή σου τά πολυλογώ, μέ 

μερικά δώρα άκόμη, έντοπίου χα
ρακτήρας πάντοτε και ήθικής άζί- 
ας, πότε δηλαδή μίαν Ταναγραίαν, 
πότε ένα δακτυλιόλιθο, πότε ένα 
αρχαΐον άγγ£Ϊον, ό Γεν. Διευθυν
τής έτρελλαίνετο δ.ά τάς αρχαιό
τητας — όπως είχα κατορθσ&ι νά 
έξσκίριβώσω —- έγΐινσ υποπράκτωρ 
τή§ Εταιρείας mi τό εμπιιστον 
πρόσωπον τής Γενικής Διευθύνσεις 
πού δέν εΐχεν- είδη ποτέ ούτε τήν 
σκιάν μου. ’Έκτοτε, συν &εώ, έμ- 
πήκα στά κάρβουνα τής Εταιρεί
ας, τά όποία, όπως γνωρίζεις, γί
νονται θησαυρός, άντιθέτως προς 
τούς θησαυρούς πού γίνονται κάρ- 

' βουνά. Εννοείς δτι ήμουν πλέον 
είς θέσιν νά κάμνω δώρα πρός τόν 
Γενικόν Διευθυντήν μου, χωρϊς νά 
δανείζομαι. Καί δταν εφθασε. κά
ποτε εις τήν Ελλάδα, διά νά θαυ- 
μάση τόν Παρθενώνα, τον έφιλο- 
ξένησά εις τό μέγαρόν μου.

‘’Ήσουν άκόμη υποπράκτωρ;
•—Γιά λίγες ήμερες μόνον! Με

τά δέκα ήμέρες έ'φαγα τόν Πρά
κτορα και iyi'ia Πράκτωρ έγώ.

Αφού εμείνε ολίγα λεπτά σκε
πτικός, ώς νά έταξίδευε μέ τήν 
φαντασίαν του είς τά διάφορα στά
δια τής λαμπρής του έξελίξεως έ- 
πρόσθεσε·:

—Λοιπόιν-, εκτ&τε, φίλ® μου, δέν 
έπαυσα νά κάμω δώρα.

'Έκαμα δώρα έκ περιτροπής είς 
βασιλείς, ύπονργούς, στρατηγούς, 
επισκόπους, ωραίας καί μ ή ώρα ί ας 
κυρίας, ήμεδαιτούς και ξένους, μι
κρούς f και μεγάλους, καί έξακολου» 
θώ νά κάνω. Και τά εκατομμύριά 
μου αυξάνουν. ’Ιδού τό μυστικό 
μου!

Τό έλαβα και το παράδαδω σήμε
ρον είς τήν δημοσιότητα, Κάμνετε 
δώρα, λοιπόν, κύριοι! Έάν δέν έχε- 
Tg, δανεισθήτε, Άλλά μέ κά?« τρό
πον, κάμνετε δώρα! Εΐναι τό μυ
στικόν τών μεγάλων ευδοκιμήσεων.

ΛΒΙΙΙΑΝΟ ΠΑ3ΧΗΪΔ8?

Τ ζ ί μ π ι τ ζ ί μ π ι
Τά παιδιά κάθουνται χάμου μέ τεντωμένα τά πόδια πρός τά 

εμπρός καϊ σχηματίζουν έτσι κύκλο. 'Ένας στέκει όρθιος καί έγ- 
γίζει τά πόδια κατά σειρά λέγοντας :

Τζίμπι τζίμπι τού μματόν, τού μματόν του ποιητόν, 
ποιητεύγου κϊ πατού κι είς τούς ουρανούς πιτου, 
δρίσκου μάναν κϊ κακίαν κι ε’όπιμ μ’ έλ-α φάς κι συ, 
άρογλσυ καπάρογλου, κάτσι μαύρη έρνιθο:

φάς τού σκύλου τήν ούραν κί τού πουντικού τού φτίν- 
νά γιννήσεις αύγουδάκιν άττού κάτ’ άφ’ τού κλσδάκιν. 
Τί σ’ ιτσίμπησιν πουλλάκιν ;

Ή Μαριά τ’ Άλέξη
νά κατιβή νά βρέξη 
νά κάμη κόρις έξη 
κι πιδιά δικάξη.

’Έβγα κυρά θάλασσα νά δεις τήν κόρησ σου 
πού παίζει τού μακούκκιν τού τρικούκκιν 
τού πχχλιόν τού δικανίκιν.

Σέ όποιον πέσει τό δεκανίκι θά τραβήξει τό πόδι του. Επα
ναλαμβάνεται έως δτον μείνει ένας, και τότε λέγεται μεταξύ πο
διού και γης- δταν πέσει τό δεκανίκι ατό πόδι, δ κύριος τού πο
διού πέφτει μπρούμυτα κι όλοι, οί άλλοι τόν κτυπούν έλαψρά μέ 
γροθιές λέγοντας :

Κουπανάκιν, κονπανάκιν, 
νά ’βγει τδνασ σου δουντάκιν, 
ν-3 άπουμείνεις γιρουντάκιν.

'Έπειτα όλοι βάζουν τά χέρια τους- (τίς γροθιές τους) τό 
ενα πάνω στ’ άλλο καί -ρωτάνε : «ποιος εΐνιμ πάνοσ πάνοο 
’Όταν βρει τό πρόσωπο πού έχει τό χέρι του πάνω πάνω, έλευ- 
θερώνεται και πέφτει μπρούμυτα αυτός πού βρήκε.

Άπό τό άνέκδοτο χειρόγραφο τού Μ. -ΜΟΥΣΑΙΟΥ
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Πώς τήν τρώουν.......
τήν °Κουτσουμα£ΐριάν„

Βρισκόμαστε στό Λιβίσι τήν έποχη 
του μεγάλου πολέμου, δηλαδή γύρω 
•στά 1915.-

ΤΗταν πράγματι πολύ δύσκολη έ- 
ποχή γιά τό Λιβίσι.

Οι άνδρες, άλλοι σάν στρατιώτες 
καί άλλοι Ατιστρατευμένοι στά «Ά- 
•μ&λέ — Ταπονρ'» (όμάδ&ς — τάγ- 
ιρατα -έργασίας) έφυγαν ολοι κι1 έτσι 
έμειναν μόνον οί γέροι και τά παι
διά,

Οί Τούρκοι, λόγφ τών τότε πολι- 
τικοστρατιωτικών γεγονότων καί τή 
ιδι&ση πού πήρε ή ‘Ελλάδα σ3 αύτά, 
έξαπέλυσε έναντίον μας μιά τρομο
κρατική καί ιέξσντωτική δίωξη καί οί. 
σχέσεις μας έτσι μέ τούς Τούρκο- 
χωριάτες δξύνθησαν, πράγμα πού εί
χε ου), συνέπεια νά γεννηθή ένα και
νούργιο, άλλά μεγάλο πρόβλημα γ^ά 
ιμάς: Τό επισιτιστικό. Καί νά. γιατί;

Γιά δσους έξησαν στό Λιβίσι, ξ?-- 
•ρίουμε πώς οι άνδρες ^φρόντιζαν, 
μέ μιά απασχόλησή τους 3—4 μιρών 
μόνο τό χρόνο, ή σάν παπουτσήιδ-ες 
ή σάν καλαϊτζήδες, ή άκόμη καί σάν 
.έμποροι στά διάφορα Τσυρκοχώρια, 
έλεύβερα, χωρίς, καμμιά 'απαγόρευση 
άχ' τίς τουρκικές άρχές, νά γεμί- 
ξοτ»ν τά σπίτια τους ·μέ όλα τά άγα- 
<9ά, δηλαδή άλεύρι, τυρί, βούτυρο, 
λάδι, έλησς, φασόλια, πνιγοΰρι, φα
κές. τραχανά, μέλι, ακόμα και μέ 
αμύγδαλα, καρύδια, ρόδια, κυδώνια 
&&.λ.π.

Ή έπιστράτευσϊ) δμως και τά «Ά- 
μο,λέ —1 Ταπουρί» μάς στέρησε τούς 
ανδρες καί άπό τούς λίγους πού έ
μειναν εύκολα δέν άπεφάσιζε κανείς 
νά ξεμυτίση, γιατί εκτός ταυ δτι 
έχρειάζετο ειδική άδεια —■ βασικά;

γιά οποίο χωρώ ηθιελες νά πας, 
οί Τουρκικές αρχές διήγειραν καταλ
λήλως τούς Τουρκοχωριάτες έναντίον 
μας, τόσο πού άν τολμούσε κανείς 
νά βγή έξω στά Τουρκοχώρια, όι 

‘έτρεχε κίνδυνο ή ζωή του.
Μόνο μερικές γυΐ'αϊκες, ελάχιστες 

.πάντως, τολμούσαν καί μ’ ένα μποξά 
ιμέ λίγους πήχες πααμάδες, λίγοί’ς 
•γιασμάδες (φακιόλια) βελόνες και 

κλωστές (τσουλάκια), αλάτι και μέ 
λίγα καπί’ό καί σιγαρόχαρτο, πήγαι
ναν στά ποιό κοντινά όμως χωριά — 
Τόντηδες, Καρατσοφλάδες, Β ατξίκι, 
κλπ. — καί κατόρ^ωνον άνταλλά-σ- 
σοντάς τα νά ^οικονομήσουν τό 'ψω
μί τους καί άκόμα νά περιαεύονται 
καί νά πωλοΰν ώρισμένα απ’ αύτά, 
φαγώσιμα πάντοτε. Νά μή φαντασθή 
όμως κανείς — πρός θεού — ότι 
έτσι γινόταν «μαύρη αγορά». ‘Η έ- 
ποχή μας που άναφέρουμΕ δέν έχει 
ούτε στή πείνα ούτε στή μαύρη <ί- 
γορά καμμιά ομοιότητα μέ τό 1941.

.Κάποτε — κάποτε μερικοί Τούρ
κοι μέ λίγες καμήλες ή γαϊδουράκια 
•φορτωμένα μέ τή παραγωγή τους, 
•οί «κερετσίδες» δπως τούς λέγαμε, 
έφταναν έως τό Λιβίσι, γιά νά πω- 
λήσουν τά εμπορεύματα τους, ή νά 
τ’ Ανταλλάξουν μέ ρουχισμό, παπού
τσια, ακόμα καί μέ μπακιρικά,

ΊΤρέπει νά τονίσουμε δδώ δτι μια 
κι’ έλειφαν οί Ρωμηοί πού είχαν ό
λες τίς ειδικότητες καί πού έφταναν 
ώς τό τελευταίο Τουρκοχώρι καί ίκα 
νοποιοΰσαν σχεδόν όλες τις ανάγκες 
τών Τούρκων, άναγκάσθηκαν τώρ<%

νά κατέρχωνται αί ίδιοι οι Τούρκοι 
■στά κέντρα καταναλώσεως, δηλαδή 
Μάκρη καί ΛιίΚσι για νά πουλήσόΐ'ν 
τή παραγωγή τους καί νά προμηθευ; 
θούν,.δσα πριν τούς τά πήγαιναν στά 
πόδια τους άί Ρωμηοί.

Ούτε δμως μέ τις λίγες γυναί
κες, πού κάτι κουβαλούσαν άπό τά 
κοντινά Τουρκοχώρια, μά ούτε κα! 
μέ τούς λίγους «κερετσίδες» μπορού
σε νά λυθή τό 'επισιτιστικό πρόβλημα 
τού Λιβισιού κΓ έτσι πολΖ,ές οικογέ
νειας 'αντιμετώπιζαν τή κατάσταση:, 
μέ πρόχειρα φαγητά, πού μόνο ή 
έπινοητικότης τής Λιδισιαχής γυναί
κας -μπορούσε νά έ-φεύρη, δηλαδή μέ 
«■άλ-ευβρότσοβρα» «άλιβριάν», «τρι
φτόν», κουτσουμαϊριάν», έκτος βέ
βαια τά χόρτα κ-αί νά σαλιγκάρια 

: πού τά μαγείρευαν κατά πολλούς 
τρόπους.

Ή Λιβισιανή γυναίκα.,..
Γιά νά χαρακτήρίση ή νά περι

γραφή καί νά ζωγραφ-ίση κανείς τύ 
Λιβισιανή, δέν φτάνει νά τής προσ- 
•δώση fi/ai τά χαρακτηρ'στικά τήί- 
νοικοκυρύ-ς, ούτε νά σταθή ταπεινά 
•απροστά της καί νά τήν άτενίζη μέ 
σεβασμό, μά νά σκύψη καί νά φιλή- 
σ?ι σεμνά καί εύλ-αβ’κά τά σκληρά 
καί κοκκαλιάρικα χέρια της, γιατί 
πάντα στάθηκε πίστη σύντροφος στόν 
άνίδρα της. δοσμένη δλότελα σεά 
παιδιά της, υπήρξε δ γρανιτένιος 
σύνδεσμος τής οϊκογενεία::, σάν γί
γαντας πού μέ τίποτε δέ λυγίζει μά 
καί σάν τόν πελεκάνο που στά παιδιά 
του γιά νά χορτάσουν δίδει τά σπλά
χνα του...

Γιά τή Λιβισιανή οαως πρέπει και 
είααι βέβαιος πώς άλλοι, π»ό δεξιό 
τέχΐ'αι θά θελήσο·υ\' νά ασχοληθούν.

Μιά ·μόρα -λοιπόν τής έποχής εκεί
νης, «ό Κουσταντής» του... πού στό 
■σπ'τι του δέν είχαν μαγειρέψει τί
ποτα. σκέίαθηκε πώς νιά ωαΐ ?wc 
τρόπος υπήρχε, νά έπισκεφύή τήν 
«ώδελφήν» του τήν Πιπίνα, άλ?? α
κριβώς τό μρσημίέρι πού ύάχε στρώ
σει τό τραπέζι, δπο-u ύτ/. τόν καλνου- 
σαν νά πάρη μέρος.

Πράγματι τήν β'ρήκε μέ w. παι
διά της νά τρώγουν. Τό φαγητό .*το' ! 
■ή Πιπίνα μαγείρεψε έκείυη τή μέ
ρα ήτ αν «zou’T'fnr w ε ιρ·ι ά», 6 ηλ σ<5 ή 
κόσανα (τσίκουδα) κοπανισμένα 
(σπασμένα - τριυένα) σούπα.

Τά κόσαν-α γιά δσους δέν τά. ξέ- 
ρουν. ύχουν μόνα τ^υς άρκετό λάδι 
■κι; έ'τσι δέν χρειαζότανε ούτε λάδι 
στό μανέ’ρεμά τους.

Ή Πιπ'να. άφού τόν κάλσσοΐρησε 
τού φώναξε :

—' Κόπιασε Γέργη μας νά φάου- 
ιιουν.

[ —’Ειδώλου καλέ, λέγει, «ή Γέρ-
γησ» καί... περιμένει·.

Σέ λιγάκι πάλι ή Πιπίνα ;
। —’Έλα 'δά Γέργη μας νά πάρης
μιά γουλι ά (μπουκιά).

Καί πάλι «Γέργη» μας :
-•-’Έύελου καλέ. Φάητεί Ισες... 

καί περιμένει.
Περιυένει, γιατί ήταν σ/^δόν ·κα- 

θιεοωμένο. νά γίνεται ή πρόσκλησις 
τρεις φορές καί τήν τρίτη πειά ή 
καβ'ότσν κι’ ίτρωνίε δ καλούμενος 

άρν'όταν πάλι, όπότε Κληγε ή έ- 
θιμοτυπία.

? υνένεια είς τήν 4η σ'ελί.δοί
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ΔΩΡΕΑ!

Ή κ. "Ελλη Κρανώτη μας ά- 
κΐστειλεν δραχμάς έ<ατόν (.100) 
είς μνήμην των γονέων της Θεμι
στοκλέους και Μαρίας Χαριτωνιδου.

Ό κ. Γεώργιος Ράντος μάς ά- 
τέστειλεν δραχμάς έιατόν (10 ή ύ- 
τέρ τών άναγκών τοΰ Συλλόγου

ΙΑΤΪΡΙΚΟ
ΛΕΐΙΚΟ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ : ’Αγωνιώδης 
■π-ροστϊάθεια νά π·οΰμε ψέμμα- 
τα στόν έαυτό μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δημοσιοϋπαλ
ληλικός βαθμός Αασοικης &~ 
νικανότητας'.

ΕΚΔΡΟΜΗ : Όταν ςεποτώνε- 
σαι γιά νά ξεκουραστείς.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΓΑΛΟΑΣΤΟΥ ; 
" Οταν ξετ:στώνουνται άλλοι 
γιά νά ξεκουραστεί αότός.

ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ : Με
ταφορά τών σκουπιδιών άπό 
τήν πόλη οτήν ύπαιθρο.

ΕΚΛΟΓΕΣ : ’Επιλογή άγνώ- 
στων άπό άγνωστους.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Πε
ρίοδος πλούσιας Ανθοφορίας 
πολιτευτών. Επακολουθεί πα 
γετώνας τά άνθη -μαραίνουν·· 
ται καί λίγοι καρποί δένουν.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ;
Τόπος συμφοράς γιά τούς ύ- 
ποψηφίους όταν άποτύχουν, 
καί γιά τούς ψηφοφόρους δ
ταν οί υποψήφιοι πετύχουν.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : Θολή 
θάλασσα γιομάτη ξέρες.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ; Συν
ταγή μαγειρικής όπου άλλα 
-βάζεις καί άλλα τρως.

ΕΟΡΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ : Μαζο
χισμός αύτών πού φοβούνται 
νά γ-εράσουν.

ΕΟΡΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ : Μα
ζοχισμός τών νοικοκυρών.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ : Είδος τοίχου πού 
χρίζεται γιά νά ’γκρεμισθή.

ΕΠΟΣ : "Οταν ή. σφαγή πέρνει 
μορφή ποιητική.

ΕΡΓΑΣΙΑ : Παρεξήγηση τοΰ 
προορισμού τοΰ άνθρωπον πού 
τ^ν έξυμνοΰν οί τεμπέληδες 
καί τήν έφαρμόζουν οΐ άφε-· 
λεΐς.

ΕΡΠΩ . Ό τρόπος ποΰ προχω
ρούν τά σκονλίκια καί ο! σφογ 
γοκολάριοι.

ΕΡΩΤΑΣ : Δαλτωνισιμός δλων 
τών αισθήσεων. Συνήθως θε
ραπεύεται μέ τόν γάμο. "Ο
ταν εΐναι αθεράπευτος τότε ό

I γάμος εΐναι εΐιτυχισμένος.
ί ΖΥΓΑΡΙΑ : ’Εφαρμογή τής θε

ωρίας τής σχετικότητας.
ΖΩΔΙΑ : Συμπαθητικά άστέρισ 

ποΰ βασανίζουν τούς Ακροα
τές τοΰ Στάθμου ’Αθηνών καί 
εμπνέουν τούς άνοήτους.

ΖΩΗ : Ζωική άξια πού τήν νοι
ώθουν μόνον όσοι δέν την έ
χουν.

ΗΛΙΚΙΑ: Μέτρον χρόνου πού 
j ισχύει μόνο οπούς άντρες. Στις 
ί γυναίκες έξαφανίζεται μετα

ξύ ήβης καί γήρατος,
ΗΛΙΘΙΟΤΗΣ : Βασική προϋπό 

θέση γιά κάθε προαγωγή.
ΗΡΩΈΣΜΟΣ . Ό γνήσιος σέ 

ί πάει κατ’ εύθείαν στόν τάφο 
τοΰ "Αγνωστου Στρατιώτη. 
Ό κάλπικος παρακάμπτει 
τόν τάφο καί εισβάλλει στό 
δημόσιο ταμείο.

ΘΕΣΙΘΗΡΙΑ : ’Επιδρομή πει- 
νασμένων λύκων.

ΘΡΑΣΟΣ : Αντικλείδι γιά ό
λες τις πόρτες τοΰ κοινωνικού 
μεγάρου.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Νευροκαβαλλίϊκευμα Ανάμεσα 
στή θεοπο'ηση τού ανθρώπου 
καί τόν Ανθρωπισμό τού θε
ού.

ΘΥΣΙΑ : "Οταν προσφέρουμε 
στόν άλλον τό πιό άχρηστό 
μας πράμα.

ΠΛΑΤΩΝ

ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ I

ΒΙΒΛίΟΠΟΛΕΙΟΝ |

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΓ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ5

Τηλ. 614 531 -Άθήναι
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Τά ένυπόγραφσ άρθρα 
δέν έκφράζουν όποχρεωη 
κά καί τάς άπόψεις τής 
έφημερίδοϋ. Τήν εύθόνην 
διά τήν άκρίββιαν τΦν γρα 
φουένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς*  των.

Έπίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφία! δέν 
καταχωραΟντσι κατά σει 
ράν Αρχαιότητας ή Αξίας 
τών προσώπων πού άφο 
ροΟν. διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα- 
κτικώς Ανεφάρμοστος καί 
ήθικώς Αδικος.

Ένας περίπατος στά περασμένα
Συμπληρώνεται η θλη τής έφηιμτ- 

ρίδος μά ύλικό γιά την στήλη αύτή 
δέν ύπάργει. Νά ιμείνη κενή; Δέν βρί
σκω πώς άξίζει τέτοια άδιαφοιρία 
γιά την Μπκρηνο - Λιβισιανή νοικο
κυρά ’ϊποά όση τιμή κι’ σ·ν τής -δώ
σουν τής αξίζει. Μά τί νά γίνη λοι
πόν; Θά τΓροσπσΘήοίύ νά γράψω 
;<άτι -έγώ άτιιό τις άμυδρές αναμνή
σεις τΓου διατηρώ !στά λίγα χρόνια 
πού έξησα στήν ,ττατρίδα·,

Δέν ξέρω πώς αύτή τή στιγμή ‘ 
θυμήθηκα ένα φαγητό πού άκανε 
καμμιά φορά ή μόμμη μου·^ Δέγ βυ- 
μάμαι ν& τό ξα άφαγα έδώ. ’ Ηίναν 
^οί γουλιές», Οί Λιβισιανές ζύμωναν 
ά<εΰνα τά χρόνια τό Ψωμί της οικο
γένειας πολλών ήμερών. " Οταν τούς 
περίσσευε Αρκετό μπαγιάτικο #<ορ- 
vw ένα τπρόχειρο καί νόστιμο Φαγη
τό. Έκοβαν τά ψωμί σ& -μικρά τε
τράγωνο: κομματάκια, τά ζεματου- 
σαν -^--νομίζω— στά νεΡό ·<σ.ι κ.ατο 
πιν -τ’ άράδιαζα-ν στ-ραγγισμέ. α σέ 
μιά Ίτιατέλλα. Ρ.κεΐ τά ζειματουσο .·■ 
μ-έ κοουτό βούτυρο καί ερριχνο?- και 
άφδσνσ ξυσμένο τυρί άπό πάνω·

Τό φαγητό αύτό γίνεται πιά '■>’> 
•στιμο άπ·’ τά μακσρόνιο: καί ζυμαρι
κά δέν ύπήρ'χαν πά rc-τε -στό έμτω- 
ρι-ο έκεΐνα τά χρόν:σ. 'Ζίχω &<,ούθ£; 
πώς πολλές ποετρι-ώτισσες έζσκολΟί? 
θο&ν νά τό κάνουν άκάμη-^ Ιίάν^ως 
έγώ τούς τό θύμησσ και άς τα επι
χειρήσουν άλλη μιά φορά :και ίσως’ 
πιό σωστά άπ’ δσο τό περί έγραφα 
έγ6:ι.

ΓΗ έψευρετικότητα τής Μσκρηνο- 
Λ:διισια ής νοικοκυράς ήταν κατοι- 
πληκτική. Κατόρθωνε νά τά βγάζη 
•πέρα στις πιό δύσκολες ώρες της 
σκλαβιάς και νά φρο-ντίζη σύτή σχε
δόν, μόνη τίς ά άγκες τής οικογενεί-- 
•ας της τόν π.Σρισσότερο -καιρό, πού 
οί όίνδρες ήταν εξόριστοι ή ελειπαύ- 
Στις δυσκολίες αύτές δοκιμάο'τηκε 
καί ήταν αφθαστη, Είναι πολλά τά 
πρόχειρα, φαγητά πού έκανε σέ στι
γμές πού δέν ήταν δυνατόν νά Φτειά 
ξη κιάΤί καλλίτερο φθάνει νά ιμήν α- ί 
Φηι τ. τήν οικογένεια της νηστικιά. ; 

• ’Ανάμεσα σ’ αύτά ήταν «ά τσοβράς» 
(άλευρόσουπτα), ή «μικέντρα» (σου-- 
πο: άπό περισσευμέ-να όσπρια μέ. 

■ρίζι καί τσιγαρισμένο στό .λάδι 
•κρεμίμνδάκι) «τρυς&τό·» κι’ αυτή ή 
«κουτοχμα-ειριά» πού γράφουμε, οί 
άλλη στήλη. Αύτά γίνονταν βέβαια 
όταν είχαν εξαντληθεί οί «κουμκά
ν ιες» καί δέν υπήρχαν στό -σπίτι άλ
λα τρόφιμα μέ τά όποιο: νά κάνη 
καλλίτερα φαγητά.

Άλλά άς θυμηθούμε άλλες πιό 
ευχάριστες ώρες; "Ας θυμηθούμε τίς 
ωραίες βεγγέρες που έκαναν οί γο
νείς μας τά χειμωνιάτικα βράδυα 
γιά νά πε-ράσ-ουν τήν ώρα τους. Καμ- 
μιά φορά οί επισκέπτες είδο-

ΕΜΠΟίΡΟΡΑΦ^ΟΗ

MIX. λ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΧΑ.ΒΡΙΟΥ 8
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ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΝΗΚΑΜΕ... "ΚΑΠΑΚΙΑ,,
Μιά, έ^οχή στά Λί^ισί. μείναμε χω- 

δασκάλους. Ήταν στο σχολικό 
&>ος 1819 —*1920.

(X Τούρκοι. itftU >>έ -Ολους τούς 
ι’ίνδρες καί «νέους, μας πήραν καί 
τούς δασκάλους; μας καί ·μ«ς
■σαν μόνο τδν Γρηγόρη Σταματουλάν. 
’Έτσι, λοιμόν ·ο.Ι έ'ξη τάξεις είχαμε 
■υόνο ενα δάσκαλο. Φυσικά δση έπι- 
•■δυμία καί Ήληση νά είχε κΓ δσο 
και νά κουραζόταν — κκΐ κουραζό
ταν πράγ>α.τι. — Μίραιτάνω ώώ μιά 
ώρα μάδημα την ημέρα, στή. κάϋε 
τάξη, ήταν άδύνατο νά κάμη.

5 Αρκετοί. μΑχΟηταΙ τής Σ·Τ? τά^ης 
-- .μεταξύ των όποιων καί. ύ γράφων 
— πηγαίναμε, γιά δεύτερη χρονιά, 
στήν ίδια τάξη, όχι γιατί μείναμε 
άπό μαθήματα, μά ot. γονιοί μας, 
γιά νά μή κι^ροσκυλιάζουμε πάεε 
•στά βουνά γιά σάουλα (φασκόμηλα), 
πότε στά κάμπο γιά βαλάνια καί μη· 
λικόκκουδα, «Ά δπου συνήθως γυ
ρίζαμε κατακουρελιασμένοι. ή καί μί 
Ανοιγμένα κεφάλια άπό τόν πετρο
πόλεμο πού κάμναμ-ε μέ τά τουρκιο

' γιατί φτάναμε καί στά χωριά; 
τους κοντά — ή ακόμα στις, διάφορες: 
θάλασσες (ΒαΙν, Άλίκνντα, Σΰυ- 
πσυλουν), μάς ξανάστειλαν στα σχο
λεία. ’ν.Ετσι μάς περιόριζαν και δέν' 
ήταν καί φόβος νά. ξεχώσουμε τά δ ' 
σα μάθαμε. Μά καί όταν δέν είχα
με καιρό νά τρέχουμε στά παραπάνω 
μέρη, τό δμορφο καΐ ευρύχωρο προ
αύλια τοΰ Ταξιάρχη γέμιζε άπό μάς, 
γιά νά παίξουμε «τοΰ κόκκινουν τού 
μήλουν τοΰ γ«γλιάξ» ή τοΰ «πόππας 
κάνιν», ή διόρες (χάντρες χρωματι
στές), «γυάλινους» (γυαλένοι βόλοι) s 
σ&οΰρες κλπ. Ή Ιδέα λοιπόν τοΰ έγ- 
Γκλωβι,σμοΰ μας στό σχολείο ήταν λί- 
•αν σοφίμ

Μέ την νέαν κατάστασιν δμως 'Π 
μια ώρα μάθημα δέν ήταν δυνατόν νά 
ιμάς κρα,τήση όλη τή μέρα στό σχο- 
Λείο κ·εά συνεπώς .ί-ϊχαιμε τόν ύπό- 
λοιπον καιρό στή Βιάύεσή .μας γιά <δι 

νί&ουά·ές?>. Παράλληλα δ·.<»ς άπνιστ 
νά μάς άπασχσλή, σοβαρά πειά,άν ?» 
.♦νρεπε νά τό συνεχίσουμ^ τό σχολητ. 
Και ενώ άκόμο. τό *ψ"  λοκοσκινίζα- 
με, μιά μέρα - ήταν Σάββατο- κτύ- 
wae τό κουδοΰη του σχολείου και 
μ-όλις μπήκαμε στήν άιδ-συσα, δ δάσ
καλος ό Γρηγόρης μάς άνήγγειλε, 
οτι άπό τή προσεχή Δευτέρα ΰά εί
χαμε καί ^να τουρκοδάσκαλο, διω- 
σισμένο άπό τή Τουρκική Διοίκηση-, 
γιά νά ιι-άς διδάδη τουρκικά καί τουρ
κική Ιστορία-, Τήν Ιστορία δέ θά 
μάς τή δίδασκε τουρκιστί κι’ έμεις 
πάλι θά τή λέγαμε τουρκιστί. Μάς 
παρεκάλεσ-ε δέ νά μην απουσιάσουμε 
γιά νά μή δώσουμε λαβεϊν στις τουρ
κικές αρχές κι' έχουμε συνέπειες ·Τ 
χι ευχάριστες.

”'"Ε ’ .Αύτό ήταν Σ!
'Η έθνική μας συνείδηση Ιπανε- 

στάνησε, wi μόλις -βγήκαμ® Ι|ω ά- 
τό τήν αίθουσα, άπεφασίσαμε νά μήν 
^αναπατήσουμε στό σχολείο, γιατί 
στήν αντίληψή μας έπεκράτησε πώς 
>1 Τούρκοι μέ τήν ένέργειά τους α'Α- 
"-ή πήγαιναν νά μ<ας νεκροίσουν τά 
Εθνικά μας Ιδεώδη καί-., άντιστά- 
σεως μύ σύσης. σιγά-σΐ-γά νά μάς 

:κάνονν Τσύρκουτ.
Καί ποιου·:; Ίδμάς ^ϋ· 

καρδιές μας μόνον ή Ελλάδα υπήρχε.
Οί πρόσφατες έπιτυχίες τού Έλλη- 

'•ικού στρατού, ή καταδίωξη τού τουρ
κικού στόλου άπό τόν Παύλο Κουν- 
•Όυριώτη καί ιίτέσα σ’Ά Δαρδαν?- 
λια, πού δ ·δάσκαλ''ς Πέτρος, πριν 
!ΐι.άς τόν πάρουν οί Τούρκοι, μάς τό 
Ιστορούσε καί μάς τό διάβαζε κρυφά 
από κάτι άναγνωσματάρια, πού δέν 
ξέρω πώς, ξέφυγαν τήν τουρκική λο
γοκρισία, μέ εΙκόνες .μάλστα τού «^Α- 
βέρ·ω··φ» καί τών τουρκικών πολεμι
κών, ή μεγάλη μορφή τού Ελευθε
ρίου Βενιζέλου πού μεσουρανούσε, 
καί τό όνομα τού στρατηγού Δαγκλή, 
•έδημιοι^ργησαν στή φαντασία μας Μά 
Ελλάδα πού-έτσι νομίζαμε ~ έδέστσ 
*ε όλου τού κόσμΓυ. Καμαρώναμε Χοι
πότ -/·σί Λερκρανευόμηχσυε που είμα
στε ΈλΖηνε^. Μάθαμε νά (Πώρου- 
■υ.ε τήν Ελλάδα Λ’ τό κέντρο τοΰ 
νόσ’του και τού^ Έλληνες· γίγαντες, 
ήμι-Οέους καί Ακατάβλητους. Τ1:στεύσ.~ 
με -1:05ς σάν τόν Ελληνικό Λαό καί 
στρατό δέν μπορούσε νά ύπάρχη σ.^ 
λος σ’ δλο τόν κόσμο-. Στή ουνείδη- 
σή -μας τή σύγχρον?} Ελλάδα τήν 
ταυτίζαμε μέ τήν Ελλάδα του Μιλ
τιάδη, ταυ Περικλέους, τον Μεγη Ά^ 
λεξ-άνδροι?. ’Άν κάνεις δηλαδή τότε 
μάς έλεγε, ότι οί εποχές έκεΐνες. «σ- 
βυσαν ·:<αι ή σύγχρονη Ελλάδα καμ- 
•μιά σχέση δέν ι?χ.·ει μέ τήν 'Ε-λλάδα 
τής φαντασίας μας, παρά -μόνο ά ο
τι κατάλοιπο μάς άφησαν στήν έπι.- 
στήμη. στά μνημεία και ατά έργα 
τέχνης, όχι μονάχα δέν '0ά τότΓ πισ
τεύαμε -μά ίΗ άγανακτούσσαμε μάλι
στα.

Τά ιδανικά τής μεγάλης Ιδέας» 
«πάλι μέ χρόνια καί καιρούς, π-άλι. 
ιδι-κά μ,ας 4άν·αρ> *·  κυριαρχούσαν ατό 
«είναι» μας καί μέ τό παραμικρό 
φούντωναν έπικινδύνωςι ί·κδηλο>τω<ά 
γιά το'ς Τούρκους.

Καί β-υμβίμαι πώς πριν λίγο καιρό, 
μέ τήν άφιξη στή Μάκρη ένός κλι- 
Συνέχεια είς τή> 4 μ· σελτδϊ

ποιούσαν καί τότε Ετοιμαζόντανε 
ηρήγαρα γρήγορα ό «κουνν ιστός 
χαλβάς», τά κατη μέρια, ή άλ
λα γλυκά άνάλογα μέ τό χρο
νικό περιθώριο πού είχαν καί τήν ί 
τιμή πού ήθελαν νά κάνουν στους έ~ * 
πισ-Κ'έπτες· Μά καί έντελώς Απροει
δοποίητα και άν πήγαιναν οί έπι- 
σκέψεις γιά- βεγγέρα σ? ένα σπίτι ή 
νοικοκυρά θά είχε πολλά πράγματα 
γιά \ά τούς ττεριποιηθή. Σέρβιρε 
τά ώραί'α γλυ«ά τοΰ κουταλιού τηρώ- 
τα κκχί ιμετά άρχιζαν τά γεμιστά 
σύκοό τά ρετσέλια, τά ρόδια καθα
ρισμένο: ‘και ιραντισμένα μέ άνθόν-ε-po 
ζάχαρι καί κανέλλα, ή ξερή μουστα- 
λα/ρ-ιά κ·αί δ,τι έίΛλο είχε τό Αμπάρι 
τού σπιτιού πού ή-τοίν σχεδόν πάντα 
γεμάτο άπό τά προϊόντα του Λιβι- 
σιιανοΰ κάμπου.

Άλλα άς σταιματήσω έδώ κΓ άς 
τυεριμένω συ.^ργόοσία άπό τις πιό 
παλη-ές .μου συμποπριώτΊσσΈς.

FF.ro
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ΕΥΚΟΛΙΑ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΗΤ. MmOAAOT
(ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ)

Καθηγητής και Ίερκύς-
Μιά σεβαστή φυσιογνωμία ά- 

κόμη ττού έξέλπτεν έδώ καί άρ- 
κετά χρόνια μά ττού ή μνήμη της 
ώστόσο διατηρείται ζωηρά σ’ δ
σους είχαν τήν εύκαιρία νά τάν 
γνωρίσουν.

Ό Αντώνιος Νικολάου γεννή
θηκε στό Λιβίσι τό 1870. ΆφοΟ 
άττεφοίτησε άστό τα 'Ελληνικό 
σχολείο τής κοινότητας ήρθε 
στάς Αθήνας γιά νά άττοττερα- 
ιώση τις Γνμνασιακίές του σίτου- 
δές. Ένεγράφη κατόπιν εις τήν 
θεολογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών καί δταν άττε- 
φοίτησε ύπηρέτησεν ώς καθηγη-ί 
τής είς τά Γυμνάσια Kepaowv-j 
τος *.αΐ  ΤροοτεζοΟντος.

Μετά μίαν τετραετίαν έττε·· 
στρεψεν εις τήν πατρίδα διά νά 
ττροσφέρη· τις ύττηρεσίες του έ
κεί, και έχρημάτησεν Διευθυν
τής τής Ελληνικής Σχολής Μά
κρης.

'Ολίγον άργότερον έχειροτο- 
νήθη ΐερεύς εις τήν Ρόδον, και 
διετέλεσεν ϊερεύς στό Λιβίσι καί 
διδάσκαλος τοΰ Ελληνικού Σχο
λείου.

Ήτο θερμός ττατριώτης καί 
■Ενθερμος ύποστηρικτής κάθε πα
τριωτικής έθνικής κινήσεως. Τό 
1916 συνελήφθη διά τήν δράσιν 
του αύτήν μαζί μέ άλλσυς Δη
μογέροντας, διδασκάλους καί! 
προύχοντας τού τόπου καί έξω- 
ρίσθη εις Δενιζλή. 'Εκεΐ έφυλα- 
κίσθη καί παρεπέμφθη είς τό 
Στρατοδικείου. Διέφυγε τήν θα
νατικήν ποινήν επειδή ήτα αθώ
ος καί έξωρίσθη στό Που,λδεύ- 
ριον τής Πισιδίας δπου είχεν έ- 
ξορισθεί καί εύρίσκετο καί ή 
οικογένεια του.

Τό 1919 έπέστρεψεν εις τήν 
πατρίδα καί διετέλεσεν καί πά
λιν Διευθυντής, τοϋ Ελληνικού 
Σχολείου Μάκρης καθώς καί ίε- 
ρεύς.

Μετά δύο ετη, τό 1921, έξω- 
ρίσθη καί πάλιν μαζί μέ δλους 
τούς ανδρες συμπολίτας καί έφ~ 
θασεν έως τήν Καισαρείαν άπ1 
δπου και κατέφυγεν ώς πρόσφυξ 
είς τήν μητέρα ‘Ελλάδα τόν Νο
έμβριον τοΰ : 922.

Άπό τό 1923 μέχρι τοΰ 1928 
διετέλεσεν ίερεΰς καί Διευθυντής 
τοΰ Ελληνικού Σχολείου Λιδω- 
ρικίου Δωρίδος άπό δέ τό 1928 
μέχρι τό 1933 διετέλεσε. καθη
γητής Θρησκευτικών τοΰ Γυμνα
σίου καί τής Παιδαγωγικής Α
καδημίας Άλεξανδρουπόλεως.

Άπεβίωσεν τό 1933 είς Άλε- 
ξανδρούπολιν.

Ό άείμνηστος ήτο άνθρωπος 
προικισμένος μέ πολλάς άρετάς 
καί εΐχεν άφιερώ:ο'£ΐ τήν ζωήν 
του είς τήν διατταιδαγώγησιν 
τής νεολαίας καί συμπαράστα
σή τών συνανθρώπων του. Εΐ
χεν ύττοστεΐ πολλάς διοόξεις, ύ- 
πόφερε άρκετάς. κακουχίας άλ
λά δέν έλύγισε ποτέ καί κατόρ
θωσε νά έμψυχώνη καί τούς συ- 
νεξορίστους του. 0« υπηρεσίες 
ττού ιτροσέφερε είς τήν ττατρίδα 
καί είς τήν κοινωνίαν τής μητέ
ρας 'Ελλάδας σίτου υπηρέτησε 
είναι. Ίτολλαπλα? καί ή μνήμη του 
μένει βαθειά χαραγμένη στήν 
καρδιά δσων τόν έγν-ώρισαν.

ΣΥΜ3ΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΒΥΡΟΝΟΣ ί. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 
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Ο ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ
Ό ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ εΐναι τό 

πρώτον έκδοθέν ναυτικόν βιβλί
ου είς Ελληνικήν γλώσσαν καί 
άναφέρει εις μίαν περικοπήν του 
μίαν περιγραφήν τοΰ λιμανιού 
τής Μάκρης. Μάς παρεχωρήθη 
εύγενώς ύπό τής κ. Δέσποινας 
Ζαμπάκη έκ τής συλλογής τών 
σπανίων εκδόσεων πού διαθέτει 
το βιβλιοπωλείου της «'Άγγελος 
Ζαμπάκης», όδός Ίπποκράτους 
άριθ. 5.

Νομίζομεν δτι παρουσιάζει 
κάποιον ιδιαίτερον ένδιαψέρον ή 
δημοσίευσίς ■του διό: τους 6:να- 
γνώοπας μ<χς, δπως εΐναι είς την 
ΐβιότυπον γλώσσαν του.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελ. 129

«Η ΜΑΚΡΗ. Κεφάλαιον ρκβ' 
Ή χώρα τής Μάκρης μέ τήν χώ
ραν τής Ρόδου, βλέπονται όσπριο 
τραμουντάνα, εΐναι μήλλια, π . 
Ό κάβος τής Μάκρης μέ τόν κά
δον τοΰ.Λεβισίου, εϊς τήν κάρτσ 
γαρμπή, και μέ σιρόκο. Από τό 
Λεβίσι ώς τό νησί τό περδικο 
νησί, όπου είναι ή έκκλησια ο 
άγιος Νικόλαος άπάνω είς τήν 
κορφήν τοϋ νησιού όπου εΐνα 
εις τήν μεριάν τοΰ πουνέντε, ε 
κείνο είναι τό σημάδι τοΰ νησί 
οΰ, εΐναι μήλλια, έν. Άπό τό 
περδικονήσι, μήλλια γ' πρός 
τόν λεβάντε εΐναι ένα πόρτο κα
λό καί έμπαίνης μέσα, πέρ γρέ 
γο ο κόρφος τού Λεβισίου γυρί
ζει, μήλλια, Γ. Τό νησί τών περ- 
νίζων μέ τούς πέντε κάβους, βλέ

Τθ ΑΙδϋί
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος

κάί τά σττίτια: του κατεβαίνουν καί 
Φθάνουν έως τήν άρχή τής πεδιάδας 
του. "Η περιοχή αύτή λέγεται «Κά
στρο»/ διότι στο κέντρο τοΰ άμφι- 
θεατρικοΟ τοπίου του καί στά σημείο 
άκριβώς πού ένώνεται τούτο μέ τήν 
πεδιάδο:. υψώνεται ένας λόφος, πού 
έχει μήκος περίπου 500 μέτρα, άττό 
τήν θέσιν «Καμάρα» έως τήν «ΊληSv 
τού κύρ-Παληοβ», -τλάτος -200-250 
καί άνώτερον ύψος γύρω στά 60 μέ
τρα. Απάνω στον λόφον αύτόν υ
πήρχε φρούριον. Μεγάλο μέρος τών 
τοίχων του φρουρίου cxOroQ σώζεται 
καί σήμερον άκόμη. καί εΐναι καταΦα 
νέστεροι οι όγκόλιθοί τους προς τήν 
νότια καί τήν άνατολική πλευρά τού 
φρουρίου. Στήν κορυφή άκριβώς τού 
λόφου αυτού καί πρός τό άνατολικό 
του άκρο εΐναι χτισμένο επάνω σέ 
βράχους τό «Πάνω Σχολεΐον» μέ τέσ. 
ο ερες μεγάλες αίθουσες κερά μόσκε- 
πεΐς σέ σχήμα «Γ» υδροχρωματισμέ
νου έξωτερικώς όλόκληρον μέ κόκκι
νο χρώμα και μέ αρκετά εύρύ καί 
περίμανδρωμένο προαύλιο. Στο προ- 
αύλιον ανέβαινε κάνεις άπό τήν νό
τιόν πλευράν όπου ύπή,ρχεν ένα με
γάλο κλιμακοστάσιο πού είχε είκοσι 
περίπου μεγάλα πέτρινα — σάν 
μαρμάρινα — σκαλοπάτια. Τό «Πά
νω Σχολείο» ήταν τό άρρεναγωγεί- 
ον τού Λιβισιού μέ έξη τάξεις .(εξα
τάξιος άστική σχολή όπως χαρακτη
ριζόταν) καί συμπληρωνόταν οί έλ- 
λείπουσες αϊθουσές του ή μέ τόν 
Νάρθηκα τής εκκλησίας τών Ταξιαρ
χών ή αργότερα μέ τό κτίριον πού 
εδώρησε στην Κοινότητα ό Βασ. Βα- 
σιλειάδης δίπλα καί δυτικά τής 
’Εκκλησίας ηομ Ταξιάρχη.

Στό δυτικόν άκρον τού Λόφου καί 
σέ αρκετά χαμηλότεροι ύψος, κατά 
35 τουλάχιστον μέτρα άπό τό ύ,ό- 
μετρον τού «Πάνω- Σχολείου», εΐναι 
κτισμένο τό «Κάτοο Σχολεΐον», νεώ- 
τερον κτιρίου, δωρεά τού μεγάλου 
εύεργέτου τής πό-λεως Χαζηνικόλσ 
Λουϊζίδη-ΓΙασσά, πού εΐχε τ.ρε ς 
αίθουσες καί ένα Ναΐδριο τόν «'Ά
γιον Γεώργιον».

Τό «Κάτω Σχολεΐον» ήτο τό Παρ- 
θεναγωγεΐον του Λιβισίου μέ τέσ- 
σερες τάξεις. Γιά τίς Ε' καί ΣΤ' 
τάξεις τά κορίτσια φοιτούσαν μαζύ 
μέ τ’ άγόρια.

Ό λόφος αυτός ό όποιος εΐναι έ- 
πίσης κατάκτιστος μέ σπίτια άπό 
όλες του τίς πλαγιές, εΐναι μπορεί 
νά πη κανείς, ό όμψαλός τοΰ Λιβι- 
σιου.

Έκτος άπ’ αυτόν τόν Λόφον υ
πάρχουν ακόμη άλλοι δύο λόφοι που 
λέγονται, «βουνάρια» (Τό Βουνάρ-.ν). 
’Ένας οπη συνοικία κοντά στ’ Άλα- 
μά (στό Κέντρο-ν επίσης τής Κωμο- 
πόλεως) ;<αί ό άλλος κοντά στήν 
Εκκλησία της «Κάτω Παναγιάς», 
πρός τό δυτικό & ρον τής κωμοπό- 
λε<ος καί ανάμεσα στις άκρες τών 
χωραψιών τής Κσράκουζας, τον 
Γεωργαλίδον και τού Κουζιου.

Τό Λιβίσι ήταν κοινότης καί άπό 
τό 1914 έδρα Μουτίρη, Διοικητικώς 
ύπσ,γότςτυ στό Καϊμακαμλίκι τής 
Μάκρης^ Εκκλησιαστικών δέ στήν 
Μητρόπολιν Πισιδίας, Σάν κοινότης 
διοικητική μονάς εΐχε τρεις Προε
στούς . (“ ίδιότης, κάτι άνάλογος 

πονται εϊς τήν κάρτα τοΰ που- 
νέντε ή βέρ γαρμπή, εΐναι μήλ- 
λια ξ'. Άπό τούς πέντε κάβους 
ώς τά Πάταρα, σιρόκο λεβάντι, 
εΐναι μήλλια Γ. ‘Η σέτε κάβοι 
μέ τήν καλμάρεια, βλέπονται 
πουνέντι λεβάντι, και είναι μήλ- 
λια ιη'. Ή καλμάρεια είναι κόρ
φος, καί ύπάγει μέσα μήλλια 6' 
■καί εΐναι καλό πόρτο, και είς 
τήν άκρην 'τοΰ πόρτο, εΐναι ένα 
νησί, καί λέγουντο Μόλοι, καί έ
χει καλό πόρτο, είς τήν μεριά 
τής Μάλας τοΰ Λεβάντι, μήλλι 
έν έχει νησί ένα, καί δέν έχει 
στάσιμο.

‘Η Μάλα μέ τόν κάβο κοίλη 
βλέπονται σιρόκο λεβάντι, είναι 
μήλλια η'. Άπό τό πόρτο τής 
Μαλαόνας πας ευρίσκεις τήν κά 
μήλο, εΐναι ένα βουνί στρογγυ
λό καί φαίνεται ώσάν νησί, καί 
εΐναι μία χώρα χαλασμένη καί 
λέγουντη,ν πόρτο τζιβοιτάν, έ
κεί τό λέγουν ό κόρφος τοΰ κα- 
νοίστρου, άπό ιό κανοίστρο ώς 
τόν άλλον κόρφον τής θαλάσσης 
γυρίζοντας τό νησί τους σέτε 
κάβους, εΐναι μήλλια ν'. Τό πόρ
το τοΰ κανοίστρου εΐναι νησί, 
καί έμπαίνείς άπόπου θέλεις. Τό 
πόρτο λοιοόν ήτον χώρα παλαιό, 
καί λέγουν τό πώς ήτον ή χώρα 
τού σαμόν παλαιόν άλάργου ά
πό τό κάνιστρο πέρ’ όσπρια εϊς 
τό πέλαγος, μήλλια γ' εΐναι οί 
όχεντρες καί είναι ίσια μέ τήν 
θάλασσαν καί άλίγο τίποτες 
εΐναι έξω άπό τό νερό κλπ.».

μέ τόν Πρόεδρον Κοινότητας), πού 
άντί’σταιχούσαιν στήν Πάνω Ενορί
αν, στην Μεσαίαν Ενορίαν κσ· στην 
Κάτω ’Ενορίαν («Πάνου Γεντουνιά», 
«Μέση Γειτουνιά» καί «Κάτω Γειτου- 
νια») καί εΐχ,αν διοικητικές καί οίκο- 
νρμικοταμεχχκές άρμοδιότητες. ΟΙ 
Προεστοί, καθαρά διοι κ) κοί υπάλλη
λοι ύπήγοντσ στις διοικητικές άρχές 
τόν Μουτίρη καί Καϊμακάμη. "Οπως 
γίνεται .^τιληπτό, ό δρος Ένρρΐα 
ή «Γειτόυνιά» χρησιμοποιείται έδώ 
συμβατικά, άφου στην κάθε μιά «Γεί- 
τουνιάν» αναλογούσε ένας πληθυσμός 
άπό δυο έως τρεις χιλιάδες.

Παράλληλα μέ τούς Προεστούς, 
άλλά τελείως άνεξάρτητσ, άπ’ αυ
τούς ή Κοινότης τοΰ Λιβισιού δπως 
καί άλες οί Ελληνικές Κοινότητες 
στήν Τουρκία, διοικεΐτο άπό τήν 
Έ φοροδη μογεροντίαν. 
‘Ο θεσμός τής Έφοροδημογεροντί- 
ας ένεσάρκωνεν ένα προνόμιον αύτο*  
διοικήσεως πού εΐχε άναγνωρισθή ό- 
πέρ τών Πατριαρχείων, -καί έποπτευ 
όταν άπό τάς Μητροπόλείς καί τούς 
καπά τόπους ‘Αρχιερατικούς Επι
τρόπους των.

Οί ’Έφοροι καί οί Δημογέροντες 
■έξελέγ/οντο άπό τούς Χριστιανούς 
"Ελληνας μέ κανονικός έκλογάς. Ή 
άρμοδιότης των ήταν πολύ σημαντι
κή, Αυτοί έφρόντιζαν γιά τήν συν
τήρηση τών Εκκλησιών καί τών 
Σχολείων καί τήν μισθοδοσίαν τών Ιε
ρέων καί τών διδασκάλων, τούς ό
ποιους καί διόριζαν κατά τήν άπό- 
λυτή κρίση των. Ασκούσαν έπίσης 
αύτοί καί τό οικογενειακόν δίκαιον 
(Υιοθεσίες, κληρονομιές, διαθήκες 
•κλπ).

Γιά όλα αύτά τούς έχρειαζόντου- 
σαν χρήματα. Αύτά τά εύρισκαν α) 
άπό διάφορες δωρεές καί κληροδο
τήματα. β) Άπό διάφορες φορολο
γίες, —_ γά έλεγαν «Δικαιώματα Έ- 
φοροδημογεροντίας» — έπι τών βα- 
πτίσεων, τών γόμων, τών θανάτων 
καί τής κληρονομιάς, γ) Άπό τά δί
δακτρα τών παιδιών καί άλλα δευ- 
τερευούσης σημασίας

«Λ1ΒΙΣΙΑΝΟΧ»

ΚΟΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 

Τηλ. 474 411 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ

Α*Ο*  Π. ΠΑΗΑΓΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡΙΟΥ 9

Τηλ. 23.466 — ΑΘΗΝΑΙ

Κατασκευάζονται 
καί έπίσκευάζονταί δπανγα 

τά Εγχορδα βργανα.



4 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ KAI THS ΜΑΚΡΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ©ΕΣΗ ΤΟΥΣ
Είλυκρινώς λυπούμαι, διότι είμαι 

υποχρεωμένος νά γράψω τό παρόν 
σημείωμα. -Νομίζω όμως ότι εχΟιμεν 
ύποχρέωσυν νά μη άφήνωμεν νά δη
μ ιουργουντοοι εσφαλμένες έντυπτώ- 
σιεις είς τούς κύκλους τών πατριω
τών μας άπό άνοίκρίβη ’έκ&εση τών 
γεγονότων.

Πρόκειται γιά τά γραψέντα -είς 
τό τελευταίο  ν ψύλλον (Μαρτίου) 
τής έφημερίδος «ΜΑΚΡΗ» ύπ© του 
«Μάκρη νου» σχετικά ς ,μέ τά λ-α- 
βόντα χώραν γύρω άπό τό θέμα τής 
συγχω^εύσεως: τών δύο Συλλογών 
μας.

’Ιδού πώς έχουν τά γεγονότα κα
τά σειράν:

1. — ‘Ιδρύθη ό πρώτος Σύλλο
γος τών Πατριωτών μας ό «ΓΛΑΥ
ΚΟΣ» ικαΐ κατά τάς έκλογάς. ό φί
λος ικ. «Μακρηνός» έξελέγη .μέλος 
τού Διοικ. Συμβουλίου καί, κατά 
τον καταρτισμόν αύτοΰ είς Σώμα, 
Αντιπρόεδρος αυτού, ιδιότητα ήν 
δέν άπεδέχδη — τό γιατί έΐναυ άλ
λο ζήτημα — καί παρέμοινε Σύμ
βουλος.

’Επί ένάμισυ και πλέον 'έτος πα- 
ρέμεινε είς τό Διοικ. Συμβουλιον. 
Δέν ξέρω τήν συγκεκριμένη δράση 
του στό Σνμβούλιον, διότι δέν εί
χα θέση σ’ αύτό.

Μετά ένόψισυ έτος όμως, χωρίς 
κ&ν νά παραιτηθή άπό τό Διοικ. 
Συμβοόλιον του «ΓΛΑΥΚΟΥ», πρω 
τοστατ&ϊ είς μιαν διασπαστικήν ε
νέργειαν καί, παρασύρων καί με
ρικούς Πατριώτας ιμας, ιδρύει δεύ
τερον Σύλλογον τήν «ΤΕΛΜΗΣ- 
ΣΟΝ».

Δικαίωμά του ήτο θά πήτε. Ι
σως. Άλλά πάντως ή 'ενέργεια του 
αύτή ιδέν τόν ιέιμφανίζει ώς ποθουν- 
τα τήν ένωσυν καί τήν ομόνοιαν τών 
Πατριωτών !μας, ύπέρ τής οποίας 
τώρα τόσον κόπτεται.

2. — Ύπό τήν πίεσιν τής άξιώ- 
σεως όλων τών Πατριωτών ιμας γί- 
ν&τοοι, ή πρώτη Απόπειρα συνενώ- 
σεως τών δύο Συλλογών και πραγ
ματοποιείται μιά πρώτη κοινή σύ- 
σκεψις τών εκπροσώπων τών δύο 
Συμβούλιων στήν οικίαν του κ. Α
γιορείτη. -— Καί ένώ εν τελεί αυ
τής άποψαισίζεται νά συνέλ&ουν έκ 
νέου είς τελειωτικήν σύσκεψιν ο-ί 
εκπρόσωποι τών δύο Σωματείων διά 
νά καταλήξουν κάπου, αντί τής δευ- 
τέρας αυτής συσκέψεων, ό κ. Μα· 
κρηνός αποστέλλει — από κοινού 
βεβαίως μέ τούς λοιπούς Συμβού
λους της «ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ» —; ένα 
έγγραφον ιμέ τούς όρους του διά τήν 
ένωσιν. — Οί όρο, «ΐναι έντεχνοι. 
Άλλά κατάλληλοι μόνον διά πελα
γοδρόμημα καί όχι διά συμφωνίαν 
καί ένωσιν. 'Ο «ΓΛΑΥΚΟΣ» άπαν
τά διά θετικών αντιπροτάσεων κοα 
ταυτοχράνως δημοσιεύει, διίά τού 
Προέδρου του κ. Άγιορ&ιτη, στην 
«Φωνή τού Λνβισίου καί τής Μά
κρης»: α) Τά πρακτικά τής κοι
νής συσκέψεως πού είχε γίνει ατό 
σπίτι τού κ· Αγιορείτη, β) Αυτού- 
σιον τό έγγραφον μέ τούς όρους 
τής «ΤΕΛΜΗΣ ΣΌΥ». γ) Τάς έπί 
τών όρων αύτών παρατηρήσεις του 
καί δ) τάς ίδικάς του άντιπροτά- 
σεις.

Έπί τών άντιπροτάσεών του αυ
τών ό «ΓΛΑΥΚΟΣ» ιματαίως περι
μένει άκάμη άΐτάντησιν. Ή άπάντη- 
σις δέν ήλθε ποτέ άπό την «ΤΕΛ
ΜΗΣ ΣΟίΝί».

3. -— 'Ο Πρόεδρος τής «ΤΕΛΜΗΣ- 
ΣΟΥ» κ. Μιχαήλ Σαράφης πρό της 
καταστάσ&ως αυτής υποβάλλει τήν 
παραίτησίν του. 'Η έψημερίς του 
«ΓΛΑΥΚΟΥ» «Η ΦΩΝΗ» δημοσι
εύει ολόκληρον τήν έπιστολήν της 
παραιτήσεώς του. Ή έψημερίς τή^ 
«ΤΕΛΜΗΣ ΣΟΥ» «ΜΑΚΡΗ» δεν 
τήν δημοσιεύει. Αντί δέ νά προ
σέξουν περισσότερον τό πνεύμα 
τής επιστολής τού κ. Σαράφη τόν 
κατηγορούν, >είς τάς ιδιαιτέρας των 
συνομιλίας, ότι........ τούς όπρόδω-
σεν! ! !

4. — Περνά ό καιρός. 'Η άξίωσις 
τών Πατριωτών ιμας διά τήν “Ένωσιν 
γίνεται πλέον επιτακτική., - — Βά
ζουμε ολοι νερό στό κρασί .μας.

Καί τώρα έρχομαι σ’ αύτά που 
γράφ&ι ό φίλος κ. «Μαχρηνσς» στήν 
«ΜΑΚΡΗ»:

'Ο κ. «Μάκρηνός» μέ έπισκέπτε
ται στό Γραφεΐον μου. ’Έπειτα άπό

ΤΟ ΝΕΟΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒ0ΥΛ10Ν 

Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Οί νέοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι 
πού έπλειοψήφισαν κατά τάς τελευ
ταίας έκλογάς είς Ν. Μάκρην εΐναι 
κατά οειράν έπιτυχίας οί επόμενοι 
πατρ’.ώται:
1) ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2) ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΙΛΑΒΗΣ
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΠΝΑΣ
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ
5) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡ. ΛΟΥ ΓΖΟΣ.
7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Έκφράζομεν τά θερμά συγχα
ρητήριά μας είς τούς άνωτέρω 
πατριώτας μας καί τούς εύχόμε- 
θα κάθε επιτυχίαν είς τήν έκτε" 
λεσιν τοϋ προγράμματός των.

τήν τακτοποίησιν ώρισμένων προ
σωπικών μας ζητημάτων, πευ δέν 
ενδιαφέρουν γενικότερα, αναγνωρί
ζουμε άμφότ-εροι τήν άνάγκη τής 
ένώσεως τών δύο Συλλόγων καί 
άλληλ-οϋποσχόμεθα νά έργασ&ώμεν 
διά τήν έπίτευξίν της.

Επειδή ό υποφαινόμενος δέν 
έχει καμμιά υπεύθυνη θέση, ικαί^άρ- 
μοδιάτητα, ξεκαθαρίζει ότι σάν «άτο
μο» θά έργασ&ή γιά τό ζήτημα «ύ- 
τό. Καί γιά νά προλάβω καί τάς τυ 
χόν παρανοήσεις στέλλω ένα γράμ
μα, μέ ένα έγκλειστο σημείωμα, ό
που διαλαμβάνω τάς άπόψεις μου 
διά 'ϊά μπόρεση νά γίνη ή ένωσις 
τό ταχύτερον. Νά τό γράμμα καί αί 
απόψεις μου τά όπο«α έστειλα τό
τε:

18η Νοεμβρίου 1958
Αγαπητέ κ. Πετρόγλου,

Έν συνεχεία τών προφορικών 
συνομιλιών μας, άς άμψότεροι διε- 
ξοιγάγομεν ώς απλοί Μακρηνολιβι- 
σιανοί καί άνευ επισήμου τίνος ιδιο- 
τητος ή έξουσ ιοδοτήσ&ως σάς στέλ 
λω τό έγκλειστον σημείωμα, περι
λάμβαναν τούς βασικούς όρους, κά
τω άπό τους οποίους θά γινόταν 
ή ποθουμένη άμφο-τέρωθίεν ένωσις 
τών δύο Συλλόγων μας.
Τά ζητήματα τής τυπικής διαδικα
σίας τά παραλείπω γιατί αύτα δέν 
μπορούν νά μάς χωρίσουν.

Νοείται οϊκοθ'εν οτι προσωπιχώς 
έγώ δεσμεύομαι άπό αύτά πού προ
τείνω καί ότι Αναλαμβάνω τήν υπο
χρέωσα» νά έργασθώ γιά τήν τήρη- 
σιν καί έφαρμογήν των.

Μέ ειλικρινή αισθήματα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙ ΤΗΖ ΕΥΧΩΗΕΥΙΕΩΙ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

1, — Πρός αποφυγήν νέων δαπα
νών καί ταυτοχρόνως πρός έπί- 
σπευσιν, νά μείνη ό Σύλλογος «Τελ- 
μησσός» καί τό Καταστατικόν του, 
τροποποιούμενης μόνον τής έπωνυ- 
μιοίς άς έξης: «Ένωσις τών απαν
ταχού Μακρηνών καί Λιβισιανών 
«ΓΛΑΥΚΟΣ - ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ» καί 
μέ έλαφράς τροποποιήσεις του κα
ταστατικού τον, όπου ύπαρχει ανάγ
κη, πρός εύχέρανσιν τών σκοπών 
μας.

2. — Έψημερίς τού νέου Συλ
λόγου θά είναι ή «Φωνή», τραπο- 
ποίουμέιης όμως τής επωνυμίας της 
ώστε νά φαίνεται ότι περιλαμβά
νει καί τήν Μάκρην δηλαδή αντί 
«Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» νά γίνη «ΦΩΝΗ 
ΜΆΚΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΟΥ».

3. — Νά γίνη μιά Προσωρινή 
Επιτροπή ύπό τήν ιΠροεδρείαν του 
αίδεσιμωτάτου κ. Πετρίδη καί μέ
λη έξ άμψοτέρων τών Συλλόγων μας 
μέ .άποσΤοίλήν.1 -νά παρακάλιου θήσ η 
τήν γοργήν έκτέλεστν τών άπαιτου- 
μένων διατυπώσεων (έγκρισίς τρό
ποι ή σεων Καταστατικού κλπ.) 
καί τόν προσδιορισμόν ημερομηνίας 
συγκλήσεως εκτάκτου Γεν. Συν&λεύ- 
σεως πρός άνάδειξιν οριστικού Δ. 
Συμβουλίου.

4. — Τό οριστικόν Δ., Συμβούλι- 
ον τού νέου Συλλόγου νά είναι, πολύ 
μιελές (12—15) ώστε νά περιλη- 
φ&ούν σ’ αύτό, εί δυνοίτόν, όλα τά 
μέλη τών νυν Διοικ. Συμβουλίων 
άμφοτέρων τών Σ υλλάγων.

Τοιουτοτρόπως 6ά φαίνεται κα- 
ταφανέστερα ή ένσάρκωσίς στόν Ν. 
Σύλλογον τής έπελ&ούσης Ένώσε- 
ως.

Αύτά σλα, όχι τό γράμμα μου 
τά δημοσιεύει ώς πληροφορίας του 
διά τήν πορεία·,· τών συνεννοήσεων 
διά τήν ένωσιν είς τήν «Μάκρη» ό 
κ. «Μακίρηνός», δίπου ^ά|λ|ΐ·στα ‘ό 
ίδιος ό κ. «Μάκρηνός» ξεκαθαρίζει 
όρθώς ότι ώς «άτοιμα» συνωμιλή- 
σαμεν καί όχι ώς εκπρόσωποι τώ. 
Συλλόγων. (Βλέπε ψύλλον «ΜΑ
ΚΡΗΣ» ύπ’ άρι|8^ 2,1 ισελίς 4η 
στήλη 3η —■ στίχος 12ος). Τοσούτο 
μάλλον καθόσον έγώ τουλάχιστον, 
ώς πραείπον, ούδ&μίαν θέσιν ή αρ
μοδιότητα είχα ή έχω νά μιλώ έξ 
ονόματος του Συλλόγου μας «ΓΛΑΥ 
ΚΟΥ».

Έν τούτοις τώρα ό ίδιος κ. 
«Μακρηνός» στό τελευταίον ψύλλον 
τής «ΜΑΚΡΗΣ» (τού Μαρτίου), 
γράψει γιά μένα ύπό τόν ύπότιτλον 
«Έλλειψις σοβαρότητας» τά έξης 
«....... Είναι σοβαρόν νά εμφανίζε
ται κάποιος ώς εκπρόσωπος 
ενός Συλλόγου, ....... κ.λ.π.» Μέ
παρουσιάζει δηλαδή, ώς έ κ π ρ ό- 
σ ω π ο ν τοΰ Σ υ λ ίλ ό γ ο υ μας!

Διατί άραγε α^τή ή παραποίησις 
τής άληθ&ίας κ. «Μάκρηνέ»; Πώς α
φού έγω συνωιμίιλησα μαζί σας ώς 
«άπομον» καί ο·ύτό τό άναφέραπε 
καί σείς ό ίδιος στό προηγούμενο 
ψύλλον τής «ΜΑΚΡΗΣ», πώς τώ
ρα μέ παρουσιάζετε άνακριβώς, 
ώς εκπρόσωπον τοΰ Συλλόγου 
«ΓΛΑΥΚιΟΣ»;

Μήπως αύτό βοηθεί τήν Ένωσίν 
μας;

•Παρακάτω:
Στό γράμμα μου αύτό τό ανω

τέρω δηιμοσιευόμενον ό κ. «Μα
κρηνός» άπήντησε προψορικώς, ότι 
οί τής «ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ» δέν δέχον
ται νά μείνη ή εφημερίδα μέ τόν 
τίτλον «'Η φωνή του Λιβισιού καί

οφειλομ^νη μμτκις
τής Μάκρης». Καί επομένως άπορ- 
ρίπτονται αί προτάσεις μου. Δι
καίωμά τους αύτό. Άλλ’ άφοΰ οί 
κ.κ, τής «ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ» δέν δέ- 
χθησσϋί τήν πρότασιν μου αυτήν, 
πώς τώρα, κ. «Μακρηνέ, κατηγο
ρείτε εμέ ότι τάχα: (άντιίγράφω 
άπό τήν «ΜΑΚΡΗ» έπί λέξει): «Εί
ναι σοβαρόν.... μόλις τά πράγμα
τα εψίθασαν στό τέριμα των νά άπο- 
κολύπτη (έννοεί έμενα) ότι δέν ήτο 
έξουσιεδοτηιμένος καί νά νίπτη τάς 
χειρ ας του;

Άλλά δΓ όνομα τοΰ θεού «. «Μά
κρη νέ» !

Μήπως έδέχθητε τάς προτάσεις 
μου σείς καί τό Συμβούλιον τής 
«ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ» καί έν τούτοις έ
γώ «ένιψα τάς χε'ρας μου»; Σείς 
τάς άπερρίψατε, ώς μού είπατε σείς 
ό ίδιος. ’Άν πάλιν τάς δέχεσθε έ- 
στω καί τώρα ακόμη, πήτε μου το 
καί έγώ σάς υπόσχομαι νά μή «νί
ψω τάς χείρας μου».

Διατί όμως συνεχίζετε αντήν 
τήν τακτικήν τής παραποιήσεως 
τής άλη&είας; Ξαναρωτώ: Πιστεύα
τε οτι ή τακτική αύτή ύποβοηθεΐ τήν 
'Ένωσιν;

5. — Γράψετε παρακάτω στήν 
τΰλ~υταία «ΜΑΚΡΗ» (αντιγράψω 
έπί λέξει):

«’Ή μήπως είναι σοβαρόν μετά 
άπό αύτόν νά έιμψανίζεται άλλος... 
κ.λ.π.».

Νομίζετε κ. Π&τ.ρόγλον, ότι εί
ναι σωστό νά γράψετε μ’ αυτό το 
ύψος γιά τούς Πατριώτας σας; 
Ποιοι είναι ούτός καί ό άλλος; Τι 
εΐναι αυτές οί λέξεις πού χρησιμο
ποιείτε; καί τί Θέσιν έχουν όταν 
μιλάτε γιά κυίρίους ικο·ι μάλιστα 
Πατριώτας σας; ’Άν νομίζατε ότι 
αύτό είναι σωστό, συνεχίσατε το.

6. -— Εΐναι πράγματι αληθές ό
τι άψοΰ σείς δέν δεχθήκατε τάς ι- 
δικάς μου προτάσεις ό κ. Κων. Κο
φτερός (αύτός είναι ό άλλος) έν 
τή ζωηρά έπιθυμίψ του νά έπιτευ- 
χ&ή ή 'Ένωσις, συνεψώνησε προ- 
σωπικώς μαζί σας έπί τών όρων 
τής Ένώσεως. Καί ό κ. Κοφτερός 
συνεπής απολύτως είς ο,τι εΐπεν 
προεκάλεσεν, έν συνεχεία, κοινήν 
χυνειδρίασιν τού 'Κεντρικού Συρ 
βουλίου τοΰ «ΓΛΑΥΚΟΥ» καί τοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Παραρτήματος Α
θηνών καί έθεσε τούς όρους αύτους 
ύπ’ όψιν δλων τών συμβούλων. Στήν 
κοινήν αυτήν Συνεδρόασιν έγώ δέν 
παρέστην, δ'.ό,τι όπως είπα δέν εί
μαι Σύμβουλος ούτε στό Κεντρικόν 
ούτε στο Παράρτημα. Τά δύο ώς 
άνω Συμβούλια μετά μακράν συ- 
ζήτησιν κατέληξαν είς τήν άπόψα- 
σιν όπως, άψου δέν υπάρχει τρό
πος νά συμΦωνήσωμεν στάς ονομα
σίας του Συλλόγου καί τής έψη.με- 
ρίδος διά νά δνευκολυνθή ή Ένω- 
σις καί νά άρθοΰ.ν οί αντιρρήσεις, 
νά γίνη νέος Σύλλογος, πού ό τί
τλος του νά μήν έχη καμιμίαν σχέ· 
σιν μέ τούς δυό υπάρχοντας, στόν 
οποίον καί νά συγχων&υθοΰν οί υ
πάρχοντες Σύλλογοι. Καί νά βγή 
καί νέα έψημερίς μέ νέον τίτλον 
καί νά πάψουν έκδιδόμεναι αί δύο 
έψημερίδιΕς, ώστε νά λείψουν έτσι 
ςλαι αί διαψωνίαι μεταξύ μας- 'Ο 
κ. Κοφτερός, συνεπής πρός όσα 
μαζί σας συνεψώνησε, έμειοψήφνσε 
καί διετύπωσε τήν διαφωνίαν τον. 
Ύπετάγη όμως βεβαίως είς τήν ά- 
πόψασίν τής πλειοψηφίας. ’Ιδού 
τώρα τό πλήρες. κείμενον τοΰ ση
μειώματος τών απόψεων τών δύο 
Συμβουλίων πού σάς έστειλαν:

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
κοινής συνοδριάσεως τών διοικητι
κών συμβουλίων τοΰ έν Πειραιεΐ 
Συλλόγου «Γλαύκος» καί τοΰ έν 
Άθήναΐ'ς παραρτήματος αύτοΰ.

Έν Άθήναις σήμερον τήν 30ήν 
τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 1958 συνήλ
θαν τά άνω διοικητικά συμβούλια 
•είς τά επί της όδοΰ Ακαδημίας 76 
γραφεία τοϋ παραρτήματος.

Παρόντες: 1) Βασ. ’Αγιορείτης,. 
2) Β. Τσακίρης 3) Β. Πσίπαγιάν-
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ΛΕΓΡΑΙΝΛ-ΙΟΥΝΙΟΝ
10 ΜΑΪΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΥ ΘΩΜΑ

ώρα άναχωρήσεως 7.30 π.μ. ακρι
βώς.

Πρόγραμμα :
Ά.αχώρησις ώρα 7.30 π.μ. α

κριβώς έκ τής όδοΰ Ακαδημίας 76 
(έναντι Ναού Ζωσδόχου Πηγής).

Παραμονή είς Λεγραινά διά με
σημβρινόν φαγητόν. Τό άπόγευμα 
έπίσκεψις είς τόν ναόν τού Ποσει- 
? ώ> .ο ς (Σ ο ύν ιον).

’Επιστροφή διά τάς Αθήνας ώρα 
8 μ.μ.

Τιμή ΕίσιτηρίΙΰυ μετ’ ίέπΐισΤρο·· 
φής άρχ. 35.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τής 
6ης Μαΐου διά τάς Αθήνας είς τόν 
κ. Μιχ. Χατζηκωνσταντίνου τηλ. 
21.451 διά δέ τόν Πειραιά είς τόν 
κ). Κωνσταντίνον .Κοφτερόν τηλ, 
474.411. 

νη·ς, 4) Δ. Ζαμπάκη, 5) Κ. Κο
φτερός, 6) Μ, Χατζηκωνσταντίνου, 
7) Άν. Γεωργαλιδον 8) Μ. Θεοδο·· 
σιάδης, 9) Ρ. Βελισσαρίου, 10) Ε. 
Δουλή καί 11) Γ. Παναγής.

Μετά διαλοιγικήν συζήτησιν άμο- 
φώνως άπεψασίσθη νά άκολουθηθή 
ή έξης ευθεία διαδικασία διά τήν 
"Ενωσιν τών δύο Συλόγων:

1) Παραίτησίς άμφοτέρων τών 
Συμβουλίων.

2) Έ-κλογή δΓ ύπσδείξεως έκα- 
τέρωΕεν τ&τραμιελούς προσωρινής ε
πιτροπής. άποκλεισμένων τών ήδη 
καί τών διατελεσάντων συμβούλων, 
6ιά τήν σύνταξιν τοΰ καταστατι
κού, έγκρισιν καί διεξαγωγήν άρ- 
χαιρεσιών.

3) Σύγχρονος συνέλευσις τών 
■δύο συλλόγων καί αώτοδιάλυσις έπί 
τφ σκοπώ τής συγχωνεύσεως.

4) Τίτλος του νέου σωματείου 
έκτος «Γλαύκου» καί «Τελμησσ:ΰ>\

5) Διακοπή έκβόσ&ως τώιν έφη- 
μερίδων έκατέρωθΐν καί παραίτησις 
τών δικαιούχων άπό τών τίτλω/·

6) Έκδοσις νέας έφημε.ρίδος μέ 
τίτλον άσχετον πρός τούς ύψιστα- 
μέναυς, άποφάσει τοΰ νέου διο-ικητ 
τικου συμβουλίου.

7) Ή νέα έψημερίς θά είναι ί- 
δίοκτησία τοΰ νέου συλλόγου.

Έψ’ ώ συνετάγη τό παρόν πρα
κτικόν.

"Οπως βλέπετε μέ τάς προτά
σεις τοΰ σημειώματος αύτοΰ λύον
ται πλέον όλαι αί διαφοραί μεταξύ 
τών δύο Σωματείων. Καί δέν ήμ- 
πορεΐ νά υπάρξουν διαφωνία*,  διότι 
πρόκειται περί νέας ονομασίας του 
Συλλόγου καί νέου τίτλου τής εφη
μερίδας.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ 

χατζηπανηηι
Κ. Κ0ΝΣΪΑΝΤΙΝΙΔΗ1

Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος 

μυνικήν καταρτισιν και μόρφω- 
σιν την εθεσε είς τήν ύπηρεσί- 
αν των συμπολιτών του. Ή εύ- 
γενεια, ή άγαθότητα καί ή λε
πτότητα του τοΰ χάρισαν την 
όκτιιμηοιν τών συμπολιτών καί 
την άγάπη των. .Μέ τήν ψήφο των 
τοΰ έδωσαν πολλές φορές τήν &ύ 
καίρια νά χρησιμοποίηση τά ήθι 
κα καί πνευματικά προσόντα του 
σε κοινωνικούς καί εθνικούς σκο 
πους.

Επί πολλά έτη δι-ετέλεσε ώς 
Ίίληρεςούσιος Δικηγόρος τοϋ Δη
μοσίου καί τών Εκκλησιαστι
κών Αρχών Μάκρης καί Λιβισί- 
ου, ώς ’ Εφορος, ώς Δημογέρων, 
Δήμαρχος Ν ομ ικός Σ ύμβουλος 
καί Δικηγόρος τής Διοικήσεως 
Μάκρης ή τ·οϋ Βιλαετιού Σμύρ
νης. Ητο κάτοχος τριών γλωο- 
σών καί διαρκώς προσέφερε 
τάς ύπηρεσίας του παντού είς 
όλα τά Κοινοτικά καί Εθνικά 
ζητήματα.

Γιά μιά Εθνική του ένέργεια 
άπό την οποίαν προέκυπτε μεγά 
λο κέρδος ύπέρ τής Εφορίας 
τών Σχολειών Μάκρης έπροδόθη 
είς τούς ’Αρχηγούς τοΰ Κομιτά
του. Τόν φυλάκισαν καί τελικά 
■ιόν έξώρισαν μαζί μέ άλλους πα- 
τριώτας είς τό εσωτερικόν τής Μ. 
Ασίας· .

"Απειρα ήσαν τά μαρτύρια 
που ύπέστη μαζί ,μέ τούς άλλους 
συνεξορίστους του στήν περιπέ
τεια αύτή. Μετά τήν άνακωχήν 
τού 1918 έπέστρεψε στήν πατρί
δα. Μά όχι γιά πολύ. Τό 1921 
έγινε ή μεγάλη έκτόπισις δλων 
τών άνδρών τής Μάκρης καί τοΰ 
Λιδισίου άπό 12 ετών και άνω. 
Στήν εξορία αύτή τόν ακολού
θησε κΓ ό δωδεκαετής γυιός του 
Γρηγάρης.

To 1922 κατέφυγε στήν Ελ
λάδα όπου καί βρήκε τήν οικογέ
νεια του ή οποία εΐχε προσφύ- 
γει έδώ μετά τήν καταστροφήν. 
Μετά ένα χρόνο διωρίσθηκε ύ- 
πάλληλος τοΰ Υπουργείου Οίκο 
νομικών ένώ ταυτόχρονα έξασκοΰ 
σε καί το έπάγγελμα τοΰ δικη
γόρου κατόπιν άδείίας τού Υ
πουργείου Δικαιοσύνης, ώς τό 
1934, πού άπέθανε είς ήλικίαν 
67 ετών.

Είς τό Πάνθεον τών Επιφα
νών Άνδρών τής Πατρίδος μας 
ξεχωριστή θέσι κρατά άσφαλώς 
καί ό άείμνηστος Χατζηγιάννης 
Κωνσταντινίδης.

Τό σηιμείωιμα σύτό άνέ>9εσ<Χν είς 
τό/ ΐΑντιιπρόεΐδρον τοΰ «ΓΛΑΥ
ΚΟΥ» Συμβολαιογράφον πατριώτην 
μας κ. Τσακίρην να σάς τό φέρη ό 
ιίβιος π·ρο·σω.πικώς. Ό κ. Τσακίρης 
δντκς σάς τό εφερσ προσμιττικώς ό 
’ίδιος εις τό 'Γραφείου σας. Τό ση
μείωμα δέ αύ'τό φέρει τάς ύπογρα- 
φας όλων τών Συμβούλων τοΰ 
«ΓΛΑΥΚΟΥ», τού τ·ε Κεντρικού 
ko?i τοΰ Παραρτήματος. Είναι λοι
πόν έπιστηιμότατΌν.

Έν τούτοι ς έως σήμερον σεις, 
καί εννοώ καί σάς τόν ’ίδιον «οί 
τούς λοιπούς κ. κ. Συμβούλους τής 
«Τ Ε AM Η Σ Σ Ο V » δέν άπccvt ήσατε 
άκόιμη έπί τού σψ^Ίΐώματος.

Διατί άραγε; ’Άν βιαφωνήτε, 
διατί δέν καθορίζετε που καί διά 
ποιον λόγον διαφωνείτε; ’Άν πάλιν 
δέν διαφωνείτε άλλά συμφωνείτε, τό 
τε διατί δέν άπαντήσατε καταφατι
κός γιά νά τ·ΐλ·£ΐώνωμ&ν;

7. - Επί τής έλεύσεώς σας 
εις τό κόψΐιμον τής τΓίττας τού Συλ
λόγου μας.— ’Ητο πράγματι πολύ 
ευγενικόν καί πατριωτικόν έκ μέ
ρους σας νά δεχΓήτε τήν πρόο-χλη- 
σίν μ.σς καί νά ελίθετε εις τήν εορ
τή μας εκείνην. Πιστεύω δμως καί 
πρέπει νά άμολ&γή,σητε καί σείς δτι 
καί ημείς σάςέδέχθηιμΕΜμέέξαιρετικόν 
ένθουτιασμόν «αί μέ εκδηλώσεις εΐ- 
λίικρινούς Πατριωτικής αγάπης. Πα
ρακαλώ δέ νά Ίτιστεύσητε ότι μό
λις θά έχετε καί σείς .μίαν οίανδή- 
ποτέ έκδήλωσιν καί μάς καλέσητε, 
άμέσως καί μέ απόλυτον προιθυμί- 
αν« :<αί Ρ^Υάλην χαράν θά ’έλΙθωμεν 
καί ήμεΐς νά συμιμίετάσχωμβν στήν 
έκδήλωτίν σας.

8· Έπί τών τελευταίων γρα- 
φδίμένων σας στή «ΜΑΚΡΗ» σχετι-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τό Παράρτημα ’Αθηνών τοΰ 

Συλλόγου «Ο ΓΛΑΥΚΌΣ» θε
ωρεί ύποχρέωσίν του νά εύ-χαρι- 
στήση δημοσίρ τούς κάτωθι, οί 
όττοΐοι προσέψεραν ή ένήργησαν 
διά τήν συλλογήν δώρων διά τό 
λαχεΐον τοΰ χορού τής 3ης Μαρ
τίου είς τό Έστιατόριον Άβέ>*  
ρωψ :

ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΗΛΙΑΔΗΝ, δ 
όποιος προσέφερε τά περισσό
τερα αντικείμενα μεγάλης αξί
ας, διά τά όποια τον ευχάρι
στου μεν δλως ιδιαιτέρως.

ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΟΥΣΑΙΟΝ.
MAN ΟΝ ΣΤ. ΘΕΟΔΟΣ I Α- 

ΔΗΝ.
ΚΑΛ. ΜΠΟΥΓίΟΥΚΟΥ.
ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΤΖΙΖΗΝ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝ- 

ΤΙΝΟΥ.
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΝ.
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΛΝΑΓΗΝ.
ΑΝΤΙ ΓΟΝΗΝ ΓΕΩΡΓΑΛΙ- 

ΔΟΥ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑΝ ΤΖΙΖΗ-ΒΡΑ- 

ΤΣΟΥ.
MIX. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ.
ΕΛΕΝΗΝ ΔΟΥΛΗ.
Χάρις είς τάς προσπάθειας 

τών ανωτέρω έγινε δυνατή ή όρ- 
γάνωσις τοΰ λαχείου καί ή έτπ- 
τυχία τοΰ χορού.

Τό Παράρτημα ’Αθηνών διά 
τής έψημερί'δος του εκφράζει καί 
πάλιν είς τούς ανωτέρω τάς θερ
μός ευχαριστίας του. 

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗ!
Συνέχεια έκ τής 3]ς σελίδος 

άράμ-ος ήταν σέ σΜΙα κατάσταιση.- 
λοιπόλ· τδν Αντώνη 

Χατξησταματίον καί αυτός κατώρύω- 
σε νά μάς πάρη φορτηγά αυτοκίνητα 
άιττό τόν ”Ο·ρχϊ> ΑύτοοοίΛ-ήμων καί μέ 
α,ύτά μίεΐαφέραμε δωρεάν αλους τούς 
πρός άπχΛΜχτάισ’τασιν πιατριώτας μιας 
βσοτ ήταν ετοιιμοτ νά πάνε τότε α
μέσως. ‘Η ημερομηνία πού πήγαμε 
ήταν ή 6η Νσεμβρίου 1923.

Έν τω μεταξύ είχα φροντίσει καί 
•τήραμ® δωιρ'εάν καί 'άντύσκηνα άπό 
ένα Όργανι/σμόν πού λειτουργούνε 
core, Τό Ταμεϊον ΙΙε,ριθάλψεως 
ΙΤριΟσφύγυχν, τά όποια έύ^είλαμε μέ 
τά ϊίδια αύτοκίνητο. στή Ξυλοκέριξα 
γιά προισωιρννή ιττέγαίοη..

Έιν τφ ουνόλωι πήγαμε τότε στή 
Ν. Μάικιρη μέσα σ’ ενα μήνα περίπου 
72 οίκογένείιες. Αυτές ’έστεγάσΟηισαν 
ή κατείσϊκήνωσαν γύρω άιπό· σπίτια τοΰ 
,ταλαιΐοΰ αμπελιού καί τής .εκκλησίας 
του ’Αγίου Κωνσταντίνου καί μερικές 
15—2ο (στό Μειτόχι.-

Έστησε δέ καί τό πρώτο καφε
νείο του ό ’Αντώνης Χατζηελένης 
ό (Κουτσός) σ’ ένα καλύβι μπροστά 
στήν έκκλησίαν.-

Τό ποιες οικογένειες ύά γράφαμε 
στόν κατάλογο γιά νά άποκαταστα- 
ύοΰν τό καθώριξε μιά επιτροπή· ύπό 
τήν προεδρίαν μου. Σ’ αυτήν περ
νάνε μέρος ό Άν. Μόσχου καί ό

Δαμιανός Δαμιανόν καί άλλα πίρόσω- 
~πα συμβουλευτικά. ’'.Εχω ακόμη τά 

πρακτικά τής έπιιτιραινης ,μέ τί- υπο
γραφές τών. άνωτέρω,

θυμάμαι μάλιστα οτι τότε μάς ήλ~ 
0 ε ή είδηση ότι <ί ’Τωάν. Βαζάνας, 
π.ϋ1· έμενε στή Τζιά έκοψε τό χέρι 
του μέ δυ\’&μίτη.

Καί άμέσως ε&τα καί τόν γράψαμε 
στους άπ.οκαταο'ταθέντας καί τόν είδο 
ποιήσιαμε νά Μη.

‘Η μορφή τσυ όλου κτή^ιατος τότε 
ήταν ή έξης: 'Τπϊήρχε μιά άμπελο^ 
φυτεμένη έκπαση. τό Λαλιμχι^λο έν 
μέρει περιμαΜδρωμένο έκτάσεοιν 4.0 
περίπου στρειμμάτων. Γύρω σ’ αύτό 
ίντήριχαν Λερί τά 50 στ ρ έματα εκχερ
σωμένα, καλλιεργούμενα.

ΙΙίσω άπό τήν Εκκλησίαν, καί πρός 
τόν Μαραθώνα δεξιά του Δημοσίου 
δρόμου (,τρός τήν θάλασσα) καί έως 
τόν βά/ιΤΟ υπήρχαν ^ερί τά 450 στρεμ 
ματα καλλιεργούμενα έίϊίσης. Έκεΐ 
•Μ>ύ είναι σήμερα ή δέση τώγ σπιτιών 
τού Συνοικισμού και προς τήν ύαλασ 
σα υπήρχαν άκάμη άλλα 80: στρέμμα
τα περίπου καλλιεργούμενα. 'Όλη ή 
άλλη έκτασις ήταν μέ θάμνους και. 
πεϋκα. Υπήρχαν τέ?χ)ς σ’ σλο τό 
κτήμα μέ τό σημερινό κομμάτι τοΰ 
Φιλ.ππύπουλου περί τά 4.500 έλαιό- 
δενίδρα νερό υπήρχε μόνο σ’ ένα πη 
γάδι μπροστά στά σπίτια τοΰ πα- 
ληάμπελου (στό Πατητήρι).

(Συνέχεια στό επόμενο)

κώς μέ τσν χορόν δτι δέν έκάμοίμεν 
άπό κοινού τόν χορόν ένφ δήθεν 
έτσι εϊχαιμεν συμφωνήσει μεταξύ 
μας, σεις καί έγώ, νομίζω οτι μετά 
τάς εξηγήσεις τάς οποίας μου έ- 
δώσατε, στι έκ προσωπικής σας 
παρανοήσεως έδημιουργήθη αύτή ή 
έσψαλιμένη άντίληψις, δέν χρειάζε
ται νομίζω πλέον νά προσθέσω έ
γώ τίποτε άλλο.

ΕΠΙΛΟΓΟΙ
Αγαπητέ κ. «Μακρηνέ», κ»ί α

γαπητοί κ. κ. Πρόεδρε καί λοιποί 
ΣΕΓ(μ)βι·3>·{λ/ο:<; τ·ού/ Συλλόγου λ'ΤΕΛ- 
ΜΗΣΣΟΣ»:

Άπ δλισ αύτά βγαίν&ι νομίζω ό
τι δέν ιμας χωρίζει τίποτε τό σο
βαρόν. Τά άμπελοχώραφά μας τά- 
χουμε νομίζω, μοιρασμένα. ’’Ας ά- 
φήσ&υιμε λοιπόν τά λόγια καί τάς 
φιραστικάς όξύγψτας. ’Άς έ^νωθώ- 
μεν, αν πράγματι ένβταφερώμεθα 
νά κόίμωμεν κάττι κ^λόν στούς Πα
τριώτας μας. Καί ατό κάτω-κάτω 
άν δέν μπορούμε νά συμψωνήσωμεν 
στό ποιος Σύλλογος ή ποιά έφη- 
μορίδοι άπ τάς .δύο θά πρέπει νά 
μείνη τότε σάς παρακαλώ βρέστε 
σείς ένα άλλεν τίτλον νέου Συλ
λόγου καί ένα άλλον τίτλον νέας έ 
φημερίδος καί ήμεΐς τά δεχόμεθα 
απο τοΰδε, ώστε νά. γίνη κάτω ά
πό ή "Ενωσις μας καί νά παύ- 
σ'ωίμεν νά εϊ/με&α διηρημένοι.

Αύτό άλλωστε οναι καί τό πνεύ
μα τού τελευταίο»; εγγράφου τού 
Συλλόγου μας, πού σάς έφερεν ό κ. 
Τσακίρης.

Νίορίζω ότι κατόπιν καί τής 
προτάσεως αύτής λόγια άλλα δέν 
χρειάζονται.

Κσ:ι πρός έπικύρωσιν ώποση.μει- 
ούιμαι μέ δλην μου τήν Πατριωτι
κήν αγαπην πιρος όλους σας.

ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΏ
ΚΥΡ IΑΚΟΝ ΛΑΖΑΡ !ΔΗΝ, ί\{ελ- 

βούρνην Αύατραίλίας Έλάβομεν ' 
τετρακοσίας είκοσι δραχμάς τάς ό
ποιας μάς άπεστείλατε, μέσφ τώ/ 
ένταυθα συγγενών σας. Μαζί ιμέ 
τούς θερμούς χα-ιρετνεφούς μας δε. 
χθήτε καί τάς ευχαριστίας μας διά 
τήν συμπαράστασίν σας.

Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ, Έ&εσσα : Εύχ<χ 
ριστουιμ-εν διά τήν .συνδρομήν σας 
δευτέρου έτους, γή,ν όποιαν έλάβο- 
μ-εν δΓ έπιταγής Tq ενδιαφέρον 
σας μάς συγκινω ιδιαιτέρως.

ΑΝΑΣΤ. ΠΑΝΝΐΑΡΑΝ, Ρόδον : 
Έλάβομεν τήν έπιταγήν σας καί 
σάς εύχοιριστούμε θερμά διά τήν 
συνδρομήν σας.

ΜΑ Ρ1 ΑΝ Κ ΑΘΑ Ρ ΟΠΟ ΥΛΟ Υ, 
βιεσ)νίκην : Έλάβομεν τήν συνδρο
μήν σας δύο ετών καί σάς εύχαρι- 
στούμεν θερμώς,

Δ. Κ ΑΡ ΑΠ ΙΠΡ ΓΗΝ· θεσ)νίκ.η:
Εύχαριστουμεν θερμά διά τήν συν 

δρομήν σας δευτέρου έτους τήν οποί 
αν έλάβαμεν δΓ επιταγής.

Έπίισης έλήψθησαν αί κάτωθι 
σύνδρομα ί :

Τούλα Βούντιρλη Δρχ. 60, Βέρα 
Νάσκου δρ:χ. 60, Μαρίκα Μουσαίου 
δρχ. 60, Τάσο'ς Καρακάίσης δραχ. 
35, Β. Βαιχαλόπουλος δρχ. 35. Μ. 
Κυπτραΐος δρχ. 60, Άντ. Σεβαστό- 
πουλος δρχ. 60, Εί©. Καχρο-μανίδου 
δρχ. 60, Εύαγγ. Λά.ρρου δρχ. άΟ, 
Καλλιόπη ,Μπουγισύκου δραχ. 60 
(διά δεύτερον έτος), Πέπη Καρρά 
δρχ. 60 (διά δεύτερον έτος).
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ΕΝΑΠΡΟΗΟΣ
Αύτές τις ήμέρες σομπλη 

ρώνουμε ϊ.να χρόνο άπό τήν 
Εκδοσή μας. Μέ χαρά χαιρε
τίζουμε τήν πρώτη μας αύτή 
Επέτειο καΐ νοιώθουμε ίκανο- 
ποίησι πού κατορθώσαμε νά 
Εκπληρώσουμε άρκετά τις Ε
πιδιώξεις μας.

Λυπούμβθα πού ή έκδοσί 
μας δέν έγινε μέ Αδιάλειπτη 
καί Απόλυτη συνέπεια. Είναι 
γιατί λίγοι άνθρωποι Εργά
ζονται γι’αύτήν καί σότοί εΐ
ναι τόσο πολυάσχολοι πού 
κι’ ό Ελάχιστος χρόνος πού 
διαθέτουν Αποτελεί γι’ αυ
τούς μιά προσφορά ύπέρτα- 
της θυσίας. ‘Ωστόσο τήν κά
νουν μέ τήν προθυμία πού τήν 
ζεσταίνει ή Επιδίωξη ενός ιε
ροί) σκοπού κι’ αύτός εΐναι ή 
συλλογή καί διαφύλαξη κάθε 
είδους λαογραφικού υλικού 
τών χαμένων πατρίδων κι’ ή 
έξιστόρηση τών παληών εθί
μων κι’ ώραίων μας παραδό
σεων.

Στό σημείο αύτό νομίζουμε 
πώς μπορούμε νάμοστε ύπε- 
ρήφανοι. Στά λίγα φύλλα τής 
έκδόσεώς μας συμπεριλάμβα- 
με τόσο ύλικό άπό τήλαογρα- 
κή μας κληρονομιά, δσο ήταν 
δυνατόν νά περιλάβη ό στε
νός μας χώρος. Μέ τίς δημο
σιεύσεις μας συγκινήσαμε ό
λους τούς παληούς, προκαλε- 
σσμε τόν σεβασμό πρός τήν 
πατρίδα τής νέας γενεάς καί 
..ιόν θ.αυ;.α<Λ.μό τών ξένων. Δεί
ξαμε στούς ξένους Αναγνώ
στες μας πώς τό Λιβίσι κι ή 
Μάκρη ήταν δυό ελληνικές 
κοινότητες μοναδικές κι’ Αξιο
θαύμαστες Ανάμεσα στά άλ
λα κέντρα τοΟ Ελληνισμού 
τής Μ. 'Ασίας μέ ύψηλό Επί
πεδο μορφώσεως καί πολιτι
σμού. Δείξαμε στούς παληούς 
καί στούς νέους πώς άπό τήν 
γωνιά αύτής τής γης βγήκαν 
ανορωποι πού τίμησαν τήν 
πατρίδα καί ιό έθνος σ’δλους 
τούς, τομείς

Μά δέν περιοριστήκαμέ μό
νο στό παρελθόν. Δώσαμε 
στήν Εφημερίδα μας ζωντάνια
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Τί’ νιν καλέ πού λέει ή Αντώνης 
μας; Μιάλους χαί.ασμός μας ε
ύρη άν χάσουμουν, λεει, τήν σοβαρό 
τητά μας. "Ηδραμοΰν την κι’ έχά- 
σάμουντην κιέλα.

ΙΙ-ρέ Αντώνη, ήσκαρωάλλωσες 
ποτέ τού β^υνον μέ σοβαρότητα και. 
χίΐΐΛρΙς λουλλ οίμάραν;

Μά δά ί ’Όμ. τά μεγάλα πρά
ματα στόν τόπο μας έγιναν από ?*ω-  
λοΰζ. Τήν σοβαρότητα καί τή λογι
κή τήν περιμένει πάντα στό τέρμα 
τού δρόμου ή χρνοή μετριότητα. Τό 
δυναμικό τής σϋ^ιρότητος σέ κάθε 
τόπο β'ρίσικεται· σέ· άπύλυτη αναλογί
α μί; τϊ,ς δυνατότητες του τόπου. 
Κοπαπιάνσμαι. μιέ σοβαρότητα^ ση
μαίνει μετρώ τις δυνατότητες πού 
υπάρχουν καί άνάλογ<α κι-νοΰμαι. CO- 
ταν διαθέτω· α καί 6, ή. σοβαρότητα 
μου δεν μού έπιτρόπει· νά κάνω τί- 
ποτά παραπάνω άπό α συν β. X<t*  
όταν διαθότεις μόνο τσίκαυδ.α τί πα
ρά πάνω μπορείς νά φτιάξεις άπο 
μιαν Κουτσαυμαειρτ άν ί 'Όταν ό
μως προσθέτεις λίγη λωλάδα, τότε 
ολα άλλatom' μορφή, κι’ iW τά 
τσίκουδα «ριάχνεις καί κεφτέδες και. 
κέικ καί χαβλάν (καλή όόρα όπως 
στήν Κατοχή).

'Η '.Επιτροπή πού σκάρωσε τίς 
προάλλες τόν Καρνάβαλο τής Ά- 
^ήνας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Με 
τρ·ησ·Ε τά μαϊδιά της κί σπάρωσιν 
ί-ίνα'ν μιτσόν καρναδαλλάκιν, ’Άν εί
χε λίγη λωλάδα Όά σκάρωνε άπό 
τό τίποτα εναν άπί’Ιλανο Καρνάβαλο 
(Ανάλογο μέ τό μεγα/υεϊο τής Έλλτρ 
νίκης Λόξας. Έναν τέτοιο Καρνά
βαλο πρέπει νά σκαριόσουιμε καί μεις 
καί όχι ένα μ-νΓρμείο σωφροσύνης.

Είμαστε συμπαθέστατοι μα άπό 
τήν στιγμή πού θά γίνουμε «Σύμβου 
λοι» καταπίνουμε μιά στέκα κρεμά
με καί τρία καντάρια σέ κάθ·ε χέρι 
καί.... συνεδριάζουμε. Είναι πολύ 
ίρυσνκό ή συζήτηση νά μεταβληθή σέ

oroiuoi: 
κονταρομαχία. ΙΓοιό-ς θάναι ό πιό 
βαρύς κ-αΐ ό πιό βαρύς γίνεται πρό- 
t-ίδρος / Αύτό έχουμε πάΟ'ει : υπερ
βολική σο-βαρότηΐπχ. Καί είναι- γνω
στό δτι ή αυξηαι τής. ποσότητας 
μεταβάλλει τήν ποιότητα. 'Όλα γί
νονται βουνό, οί ’άριθίμοί γίνουνται 
/λτόλυτοΊ; καί ή xrjA^e Ιδέα ή πρότα
ση περνάει άπό τό μεγάλο διυλιστή
ριο τής συνείδησης καί τού ύποσυ- 
νείδητου κάθε συμβούλου. Kai όταν 
βάλουμε κάτω τ’ άπατελέσματα της, 
-διάλυσε ως:

"Εμανά μου ιδά/ ’Έβαλ-άμουν 
φλουριά κι βγήκαν φόλλ-ες!

Δέν έχουμε καταλάβει οτι μια. ά- 
πασχό?ν·ηση έξω άπό τή δουλειά μας 
rival κατ’ εξοχήν «πάρεργος». Χόμ
πι*  πού λένε οί ΆγγλασάξωτΈς. Ε
ρασιτεχνική- άν προτιμάτε. Τό λέει 
καί ή λέξη, χρειάζεται κάποιος έρω 
τας γιά νά καταπιαστήτε μ3 α,ΰτήν 
τήν Απασχόληση, καί έρωτας χωρίς 
κέφι όδηγει κατ’ εύθ'εΐαν στό μαρά- 
ξωιμα και τήν αίμοκτ-ονία.. ’Εκτός 
πια κι’ άν ό ένας άπό μάς αποφασί
σει. να. κάνει, τήν ,λωλάδα μας, ·έ- 
πάγιγελιμίΧτ. Τό αιώνιο θύμα. 'Ο αφα
νής στρατιώτης πού θά κάτσει· νά 
μαζέψει τίς, λωλάδες μας νά. 
τίς ,-κάμει κιρκιλούδιν νά τίς 
περάσει στό λαιμό του μέ κείνη 
τήν ·έρο>τική αυταρέσκεια πού συν
ταυτίζει τό έργο μέ ορωμένη καί. τό 
θύμα μ-έ έραστή. Τό σιωπηλί> εκείνο 
ηρωικό θύμα πού βρίσκεται, στό θε
μέλιο λίθο κάθε Ελληνικής ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας καί άντιστέκετ-αι 
στήν καταστροφική μανία τών άπό 
καταβολής ’Ελληνικού Βασιλείου

Συνέλεναι τώ« μελών τής Άγιροτικής Προσφυγικής Ό,μάδος «ίγέα Μάκρη.,· ύπό τήν Προεδρία τοϋ 
κ. Αντωνίου Τζιζή τής 4 Οκτωβρίου 1925. Άπεφασίσθη τότε νά χαρίσουμε 27 άντοκηνα στούς 
πρόσφυγες Μπάψι Τστοΐου, -τά όποια παρέλαβε ό Πρόεδρός του Κί,μ. Ρίζος.

Καθήμενοι *οϊτ« σειράν εξ άρισΐερ». πρός ·.« δεξιά: Νικόλαος Παιταγε^ρναλα’Εμμανουήλ Καρσ.γεωργίοιη Δαμιανός Γ.
Δαμιανού, ’Λλέκος Τσακύρης, Ιατρός. Τοιροιτής Έμμ,εής, ΑΙμιλιανός Κόκκινος, ίερεύς, Δουλής. Ιορδάνης Λονίζαν, Ά-
τωνιος Τζιζής, Πρόεδρος, Ιωάννης Βαζάνας (στ© έδαφος', "Άνδρεας Τακτατζής (στ© έδαφος), i«r ενωμοτάρχης - σταθμάρ
χης Ν. Μάκρης, Αντώνιος Μόσχον Αουί'ζου. Κίμων Ρίζος, Πρόεδρος τής ’Αγροτικής Ο.ρώδος των Σε&δικιοϊτ&ν Μπαφίου 
(Μ'«άφΐ Τανσΐου).
Όρθιοι χατα σειράν Ιξ άρίΟΥερών προς τά δεξιά: ’Ιωάννης Αντωνίου Δαμια/οΟ (ό μικ-οός), Βασίλειος Κορωνάιος, ’Αν
τώνιος Γ. Δαμιανού, Νικόλαος Παλτήι&ης, Άργάρατς Το'ακνργιάννης, Ιωάννης τσαν<υργιά.'/νη.ς (Χοττζηγιόί/νης), Κωνσταντί
νος Γ. Δαμιανός, Κυριάκος .Κσκος, Μι,μαήλ ΗουρτουέΟΐιονς, Γεώργιος Σωτηρίου, Χαράλαμπος 'Εμμεής, Εύ&ύμιος Χατζηγα- 

βριήλ. Δηιμήτριος Κορινθίας, Δημήτριος Κρεμάνδαλης, Γεώργιος Μιχαήλ Δαμιανού, Μόσχος Λαζάρου, Άνδρέας Σιτές, Κων
σταντίνος Κουλούκοικτας, Παύλος Αράπης, Άλέξης Λεπετές (Λιδαθυνός), Δημήτριος Αύγουστής (καφετζής), Μιχαήλ Καρά- 
κουζας, ’Ιωάννης Καραγιάννης, Βασίλειος Τσακιργιάννης, ’Απόστολος ΠαταπΌστόλο:.- (ό μικρός), Δημήτρισς Βαλάσης (ό 
μικρός), Θεόϋωρος Αΰγουστής (Θαρανός),(ό μικρός^, καί Γεώργιος Κάλλιας (ό μικρόςΛ

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤβΝΜΑΚΡΗΝΟλΙΒΙΣΙΑΝβΝ
L-Η mill ΤΜ ΙΜΙ ΜΜΡΜ

Ηροτυΰ να προχωρήσουμε στήν 
έξι.στόρηση τής ίδρύσεως της Νέας 
Μάκρης νομίζουμε δτι έχουμε; ύπο- 
'χρέωση νά πούμε δυό λόγια γιά τό 
φαβερό έγκλημα τής; άναγκαστιχής 
^οσφυγοποιήσεως δυόιμιση εκατομ
μυρίων άνθρώσαον, τον Μικρασιατι
κού δηλαδή έλληνισμού»-

Στήν ιστορία τής άνθρωπότητος υ
πάρχουν γεγονότα, τά οποία βάζουν 
μιά φοβερή σφραγίδα στήν έπαχή 
τους. Δέν ’αλλάζουν τόν ρούν τής Ι
στορίας σέ παγκόσμια κλίμακα. Δέν

είναι. ■ ;όη·Αθΐίόή’ κοσμ-ΰ-ίστσρικής σημα
σίας, όπως θά λέγομε. Έν τούτοις α
φήνουν μιά φρικτή ανάμνηση, καί 
στιγματίζουν ανεξίτηλα τόν πολιτι
σμό τής ίπεριοδου κατά τήν οποί
αν σιμβαίνοι>ν χαί. μάς δίνουν 
ενα ακριβέστερο καθορισμό refs 
ήίΰ'ΐχ(Κί έπιπέίδου στό όποιον 6ρί- 
(Λύοντσ.ι οί πολιτικοκοινωνικές δυ
νάμεις πού κυρ·ιαρχουν στην παγ
κόσμια σκηνή όταν λαμβάνουν χώραν 

; τά γεγονότα αύτά.
j 'Ένα τέτοιο γεγονός είναι καί τό

καί παλμό Φέρνοντας σ’ έπα*  
φή δλους τούς πατριώτες καί 
θίγοντας τά σημερινά προβλή- 
ματα πού τούς άπασχολοΟν,! 
στή νέα πατρίδα.

'Όλα αύτά μας γεμίζουν I

περηφάνεια καί μας έμψυχώ' 
νουν στήν συνέχιση τοϋ έργου 
μας. Σ" αύτό ζητούμε καί τήν 
συμπαράσταση δλων τών άνα· 
γνωστών μας καί είμεθα βέ
βαιοι δτι θά τήν έχουμε.

κοσμοσωτηρίων Κσβ'ερνήσεων.
Τίμ πού λέω δά'. ΙΙού νά βρεθή 

τέτοιο θύμα στήν πονηροπανέξυπνη 
ράτσα μας'. ’Έφαϊν μας ή Κριτική 
κί μες τρώουμουν τούς άλλους. Καί 
μι ά καί δέν γίνεται τίποτα άς σκαρίό 
σουμουν τουλάχιστον κανέναν μιά- 
λουν Καρνάβαλλουν ή κανέναν μιτ- 
σόν Καρναβαλλάκιν, μπάς. κι έτσι 
διασώσοημε τό Λιβιχμανό μας -κέφι. 
Κί χάν έχοι,μουν κέφιν, μπορεί" νά 
βοηθήσουμε δσανς λωλούς καταπια
στούν νά. περισώσουν τήν μοναδική 
Λ,ιβιοιαν?'] αξία, τόν λαϊκό πνευμα
τικό μας θησαυρό, αύτόν τόν θη
σαυρό πού δλοι θαυμάζουν έκτος ά
πό μερικούς Μακρηνούς πού θέλη
σαν νά γίνουν «Μιάλοι» πετώντας 
τις δράκες τους καί διατηρώντας 
τό σκατωμένο τους βρακί. ■

Χάρη σέ μιαν «Λουλλήν» πού μά
ζευε τόν λαϊκόν μας πνευματικό θη
σαυρό ντράπηκαν μερικοί καί σκάρω
σαν τόν πρώτο Σύλλογο. Μά ·δά δου 
/■4ειάί είπαν άλλοι καί σκάρωσαν τόν 
δεύτερο Σύλλογο. Κι3 «ρπαξαν οι 
δικό Σύ/Λοιγοι τά καζίκια κι’ άλλη- 
λο-χαζικώθηκαν. “Ομως ή λωλή έ- 
ξακαλ-ουθει τή. δουλειά της χωρίς 
Λιβ'ισΜΧινά καζίκια. ’Άν βρεθούν 
δυο-τρείς ί^ωλοί άκόμα τότε τή σώ
σαμε τήν πνευματική μας κληρονο
μιά.

Kczl τότε.... 'Όταν άνθρωποι 
μέ άξια διεθνή, άπο τή Γοάλία τήν 
Αγγλία, τή Γερμανία, τήν Ελβετία 
άρχίσανν νά μιλούν μέ σεβασμό γιά 
ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ, τότε, άπό τό ύψος τού 
Καρναβάλου μας, κ’ υστέρα άπό 
τήν πρώτη κατάπληξη θά φωνάξου
με δλ-οι μαζί:

-Λιβίσιον ΙΙαρίσιον
Καί τότε, θ’ αρχίσουμε νά μιλά

με μέ σσβασμό γιά τή. Λιβισιανή 
βράκα.

Πλάτων Β, Μουσαίος

.... ....
! 7-- -------- ---- -- --------
ί ξερρίζωμα τού Ελληνισμού τής Μι- 
ί :<ρά-ς Ασίας.-
\ ‘.Ενας πληθυσμός δυόμιση περίπου 
ί εκατομμυρίων ψυχών, δεμένος μ·’ ένα, 
’ τόπον πού είχεν ιστορίαν - όχι μυ- 
·; θΰ-Αογίαν - καί ·άξιόλογ·0Λ' πολιτισμόν 
! τουλάχιστον τριών χιλιώδοιν έτών, έ- 
·■ ξΐ'δίάή/θηκε άπό τήν γήν τών πα- 

ϊ-έρων του, όπου άίρήκε τούς τάφους 
τών προγόνων του. τίς περιουσίες 
το-υ καί δ,τι. άλλο πολυτιμότερο είχε, 
χωρίς ό δκόκτης καθόλου νά έμποβι- 
σ·8ή στις φρικαλεότητες·, του.

'Όταν σκέπτεται κανείς δτι τά γε
γονότα αύτά έγιναν υστέρα άπό ένα 
παγκόσμιο πόλεμο, πού βιεξήιχθη-χ-ε εν 
δνάματι δήθεν τών ανθρωπίνων έλευ- 
ιύεριών καί έπειτα άπό τήν περίφημη 
«διακήρυξη τών «14 σηιμείζον» τού Ού- 
ίλσωνος, πού κατοχύρωναν τάχα τίς 
ελευθερίες αυτές καί έκαλ-ούσαν ο
λόκληρο τήν ανθρωπότητα, σέ παγ- 
!κόσ!μιο-ν σταυροι^^οριίαν, νά ώγαΜ- 
σθοΰν γιά τήν -έπιβολήν τους, δέν 
ίοιπορεΐ παρά νά καταί^ήξη σέ θλιβε
ρά συμπεράσματα γιά τήν ήθι-κή στά
θμη τής εποχής μας. Οι νεκροί τού 
πρυΆου παγκοσμίου πολέμου, πού 
υποτίθεται δτι. πέσανε γιά τήν στε- 
•ρέωση τών ελευθεριών αυτών, υπο
λογίζονται. σέ είκοσιεπτά εκατομμύ
ρια περίπου.- Έν τούτοις δέν είχαν 
περάσει ακόμη ο-ύτε τέσσερα κάν πλή 
ρη χρόνια άπό τούς αγώνας, αυτούς, 

“καί οί περίφημοι «πρόμαχοι» τών έ- 
λ,ευθεριών «παρίστανιτο άπαθεΐς θε- 
αται» τού φοβερωτέρου εγκλήματος 
τής νεωτέρας ιστορίας. Καί δέν εί
χαν καμμίαν δικαιολογίαν οι Ισχυροί 
τής γης, γιά τήν άδ ράνει αν πού έ- 
πέδειξαν τότε. Διότι, κατά τήν έκτΰ- 
λΐιξιν τού δράματος δέν ήσαν άπα- 
σχολημέττη. σέ άλλους σοβαρότερους 
περισπασμούς. Ό μόνος περισπασμός 
πού είχαν ήσαν ·δι.πίλ·ωματικοΙ «ελιγμοί 
καί άνταγωνισμοί των, πού. απόβλε
παν μόνον σέ πλουσιώτερη λαφυρα- 
γίόγηο-Ίμ-

Αύτή ήταν καί είναι- καί σήμερα 
δυστυχώς, ή ηθική στάθμη τού πο- 
λί,τισίμοϋ μας.-

'Η ιστορία όμως -διδάσκει δτι όταν 
ύ πελιτιοίμός ενός καθεστώτος πα
ρουσιάζει αύτά τά φαι-νόμιενα τής ή·· 
θικής άδρανείας, αυτή σημαίνει δτι 
τό καθεστώς «ύχό τείνει πρός τήν 
ίδύσ-ιν του.

'Οπωσδήποτε — έτσι σΐ’νετελέσθη- 
κε ή «έξάδος», τό ξερρίζωμα δηλαδή- 
τοΰ Ελληνισμού' τή,ς Μ. ’Ασίας, πού 
άποτελει τήν έπιαφράγιση: τών διω
γμών κατά τού 'Ελληνικού' στοιχεί
ου.. 01 διωγμοί αυτοί αρχίσανε δειλά 
—ιδειλά, άπό τήν έποχή: τής Τουρκν- 
κής μεταπαλιτεύσεως, ή οποία ση- 
ϊΐεκόνεται μέ τ<> «χουριέτ», δηλαβή 
τήν παροχήν συνταγματικών έλευθε- 
ριών εις τούς .λαούς τής ’Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας, το 190.8, καί έ- 
κο.ρ:νφώθηκαν μέ τίς εξορίες, τά 
έκτακτα στρατοδικεία και τά «άμα-

Συνίχεισ. είς τήν 2α σελίδα

TO KQTJA NTAKI
Τού ΚουσταντάκΐΛ' τού μικρόν τού μικρουκουσιαντάκιν 
Τού Μάν μηλιάν ιφύτευγιν τού Μάν γυναίκαν παίρει 
Τούν Μάν τούν έστελαν χαρτίν νά πάει στού σεφέριν. 
ι ριών μιρών γαμπρός ήταν λουγιάζ.ει τί, νά κάμει! 
Τούν ,ααΰροΐ'ν του τατάλωννιν ϊμπιρός. εις τήν αυλήν του, 
κι.’ ή κόρη πού τούν άαπά κι οπού καλόν τούθ θέλει 
δαστά κιρίν κί μπ/..έπει τουν πουτήριν κί κι-ρνά τουν. 
Τόσα ποτήρια τούν, κ-ιρνά τόσα λόγια τούλ λέει.
—Ίσύ μισεύγεις Κουσταντή, κι Ιμέναν πού μ’ αφήνεις;
—'Πρώτα σ’ άφήννουν στούθ θιόν κι ύστερα στούς γουννιός μου. 
.Μάνα μου. τήν γυναίκ-αμ .μου καλά νά τήν ίγλέπεις.
Δίι την μήλα τού πουρνόν κίτρα τού μεσημέριν, 
κι. είς ιά νηλισυκαθίσματα στρώννι την νά κοιμάτι. 
Κι ό.κόμ’ έν άλάργαριν δυό μίλί/vL άφ’ τουλ λιμιχόναν, 
παίρνει την δέκα πρόβατα κί δίκα πραβατίνις, 
κί τριά σκυλλιά λαοκνικά κι είς τού βΌυνίν τήμ πέμπει. 
’Άν δέγ γενούν τ’ άρατά ’κατόν τά γίδια πιντακόσια, 
κί τά σκυλλιά βδουμήντμδυό στούν κάμπουν μιγ/ καταίδεις. 
Ώς ήταν καλουρριζικη κι ήταν κί κακουμοΐρα, 
ίγέννησιν τ’ άρνίν άρνιν κι ή προβατίνα γίδιν, 
κι ’ιγένηκαν τ’ αρνιά κατόν τά γίδια πιντακόσια, 
κί τά σκυλλιά βΟαυμή παδυό οτούν κάμπουν Ικ-ατέβ'ιν.
Δεξου τουν κί τούν Κουνσταντήν πόρχετ' άπ’ τού σεφέριν. 
Κί βρίσκει κί τήν βόσκισσαν κι ίπό'τιννιν τ’ αρνιά της.
—Γιά σύρι βόσκισσα νιρόν νά πιού τού καϋμένουν, 
κ.ι άπϊού τσυδ δρόμουν τούν πουλλίν ε·ίμου πφϊλτισμένουν. 
Σαράντα βουλές άνάσυριν στά μμάτια ’έν τούν εϊδιν. 
Κι πάνον στήν σαρανταμιάν ιπήραν την τά δάκρυα.
—Γιά πέ μου πέ μου βόσκισσα τά «δάκρυ τί σί παίρνουν.;
Ιϊά τού νιρόν λυπήθηκες γιά μέναν ίβαρέθης;
—Μηη νιρόν λυπήθηκα μη σέναν ίβαρέθην — 
Ξένουν εχου στήν ξινητειάν κί λείπει στού σεφέριν,

—Πέ μου τα τά σημάδια του άνίσως τούγ γνουρίννου. 
- -Μαχούς ήτο?ν σάν τού 6ιργίν, γίσκιους σάν. τήλ λαμπάδαν, 
κι. όμορφος σάν τούν Μόσκοβουν πόκαψιν τήν αρμάδαν, 
κι έ·θ<ηιι μήν έχεις τήσ σπαιθιάν &θα σί που γ’ ίκείνουν» 

ΛΓψές βράδυ τούν έθαψα μί τά δικά μου χέρια, 
κι νά τού δαχτυλίδιν του γυναίκα νά σί πόρου.
—-'"ΚθίΓν καβ'ει τοΰ στόμασ σου παρά τούλ λόουν πούπεις. 
Χάννει σβιχταγκαλλιάννει την γλυκά σβ'ιχτουφιλά την.
—«Καλώς του τού σο-υντούκιν μου τού σβιχτοιυκλειδουμένουν 
πού πήα κι- ήρτ’ άφ-’ τήσ Σουριάν, κι ήβρα τον κλειβουμέ*  συν

Παραλλαγή τού Άκριτνκού τραγουδιού τής Άνα. 
γνώρισης τού ξενιτεμένου, σέ καθαρή Λοβισιαν?], δια
λεχτό. Μέ τήν ωραία Ιδιωματική έκφραση καί μέ 
τίς παραμίλαγες τών στίχων του έχει τή -δική του 
ίμ,ορφή καί σημασία. Τό κατέγραψε ό αείμνηστος Μι
χαήλ Μουσαίος, γύρω στά 1850 καί λέει πώς τό τρα
γουδούσαν σέ κλέφτικο σκοπό.

λώς άλλη παραλλαγή τοΰ ίδιου τραγουδιού δημοσία 
ευμένη στά 1910, στή ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, τ-Β', σ. 177, 
.άπό τόν αείμνηστο καθηγητή ’Ιωσήφ X. Χαριτωνίδη. 
φοιτητή τότε τής φιλοσοφίας.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΤΓΙΟΤΚΟΤ-ΜΟΤΣΑΙΟΤ

'Ττάρχουν άνάμεσά μας συμπατ
ριώτες πσύ άπ.ιρούν γιατί χρησιμο
ποιώ ζϊιβ'νσιανές εκφράσεις στά χρο
νογραφήματα μου, κι’ άλλοι μάλι

στα που άγ-ανακτοϋν γιατί νομίζουν 
ότι τό κάνω άπό μιά έφεση νά κ«α- 
ταγίελάσω τή γλώσσα .μας. 'Η πα- 
ρίξήγηοη είναι τεράστια, απίθανη 
και στό δεύτερό της μέρος έγκλημα- 
Τνκή σχεδόν»

Άν χρησιμοποιώ αυτές τίς έκ- 
ιρραΐσεις καί θλίβομαι πού ξέρω τό
σες λίγες καί μέ τόν τρόπο πού τίς 
χρησιμοποιώ, προίσπαθώ νά κατα- 
οείξω τό ιδιαίτερο· χαρακτηριστικό 
της Λιβισιανής ράτσας. Τό άκατά- 
λ;»ίό τι^ς πνεύμα. 'Ένα χιούμορ οξύ, 
διαπεραστικό, σφήκας-κεντρί, καί ώ- 
ρες-ώρες φτάνει τά όρια τής φιλοσο 
ιφικότιμος. ' Γιά μένα, άθτή ή πε- 
,ριγελαστική διάθεση πού προ δίνει 

ενα «ικατά/νυτο κέφι ζωής, έξηγεί 
τό φαινόμενο «Λιβίσι». Τήν μικρή 
αύτή κοινότητα 'Ελλήνων πού κα- 
ταμεοίς Τουρκίας, καπάφερε νά 
διατηρήσει τήν προσωπικότητα της 
(προ!σω·;-π.κότητα πού άντικαβρεφτί- 

ζεται στό ίδίατιμά της πού είναι μο
ναδικό σ’ ολόκι?ιηρη τήν Ελληνική 
ίπίκράτείο.) νά ζήσει σχεδόν άνε- 
ξάρτητα, άμαγάριστη καί καθαρά 

Λιβισιανή. Οί Τούρκοι ολόγυρα, λες 
καί δέν τολμούσαν νά εισχωρήσουν 
σ’ αύτό τό μελίσσι, Μ>ν ήξερε νά 
δοι.λεύει, νά τραγουδά καί νά κεν
τρίζει !

Στά άλλα μέρη τής Ελλάδας 
τής ύποβουλωμένης γιά νά διατη
ρήσεις τήν πε^μουσία σου έπρεπε νά 
γίνεις πολιτικάντης, γιά νά σώ

σεις τή ζωή σου ραγιάς, καί γιά νά 
σώσεις τήν αξιοπρέπεια σου έπρεπε 
νά πάρεις τά βουνά. Οι Λιβισιανοί 
προπάτορες μας τά έσωσαν δ?..α μέ
νοντας στά σπίτια τους! θεώρησαν 
τοίις Τούρκους κατακτητές είτε σάν 
επισκέπτες είτε σάν μετανάστες πού 

γύρευαν δουλειά! Δέν ξέρω πώς θά 
τήν χαρακτηρίζαμε αύτή τήν αντί

σταση σήμερα. ’Ενεργητική: δέν εί
ναι, μέ τήν πολεμική της. μορφή, 
παθητική δέν είναι, μέ τήν αρνητι
κή της μορφή. ·έγ<ό νομίζω πώς εί
ναι χιουμοριστική ή προτιμάτε, 
σατυρική.

Πώς αναγνωρίζετε ενα Λιβισιανό 
πού τόν βλέπετε γιά πρώτη φορά; 
Τί εΐναι αύτο τό κάτι πού τού δίνει 

τήν Ιδιαίτερη προσοοπνκότητα, τό 
σημείο άναγνωρίσεως; Τό άμαγάρι- 

!στα άπό τήν μιά μεριά, καί κείνο- τό 
σπάσιμο τού χειλιού ή τό τσάκισμα

xaas
του ματιού, πού προδίνει τήν ακατά
λυτη δύναμη τού σατυρικού κεφιού 

πάνω στό όποια έσπασαν δλες οί α
λυσίδες τής δουλείας, αί εξορίες οί 
πίκρες οί ίάγαη'ίες. Περνώ γιά πρόχει 
ρο παράδειγμα τή Δέσποινα Παπαν- 
τωνίου. Οι αγώνες της ιένάντισ, στις 

κακουχίες τά βάσανα και τίς αγω
νίες άποτυπώθηκαν πάνω! στό xows 
καίλιάρικο κορμί της, στό πανιασμέτ 
νο δέρμα της κάί τά ξεθωριασμένα 
μαλλιά της. Άλλά μόνο έκεί, πάνω 
στό περίβλημα. Άπό μέσα της άνα- 
Θίνεται, στά -ινάτια καί τή; φωνή, 
πού έκφράζουν τόν εσωτερικό της 
κόσμο, αλη ή Διονυσιακή καί Διογέ
νια μαζί φλόγα πού λέγεσαι «Λιβίσι» 
Καί ό αείμνηστος Δημήιτριος Πα- 
παντωνίοΐ’, κομΜώς ιππότης πριν 
τήν καταστροφή, κουρελής. Ιππότης 

στήν εξορία καί Ωχρός, 'Ιππότης 
στήν ελεύθερη, καί βασανιστική 'Ελ
λάδα, μέ ακατάλυτο τό Λιδισιανό 
τσάκισμα τών ματιών.

Μά τί άλλο μπορεί νά είναι τό 
«Άδάμαστον». Πώς μπορείς νά μήν 
καμφθής όταν χάσης τό κέφι ζωής 

καί τό χιούμορ σου δηλαδή: τήν al· 
σιοβοξία σου. Τί είναι αύτό τό Α
πόσταγμα Ζωής πού χιλιάδες χρόνια 

ζωής καί σκλαβιάς αντί νά εξαφα
νίσουν τό δυναμώνουν, πού δσο μι
κραίνει σέ όγκο τό«σσ αυξάνει, σέ 
δύναμη:. Μιά στάλα πράμα, πού δί
νει παίλμό και παράστημα στά τσα
κισμένα κόκκαλα, αΐγιλη στό όργω- 

’μένο άπό βάσανα πρόσωπο, καί μιά 
ίάπίθανη λάμψη στό ξεψυχισμένο 
βλέμμα.

Αυτό τό άπόσταγμα ζωής είναι 
ή μυστική μαγιά πού είδωσε απίθα

νες διαστάσεις στό Ελληνικό Θαύ
μα, καί πού έστησε τό Λιβίσι, κάσ
τρο άΐπόρθητο χωρίς, κανόνια, κ.’ έ- 
ίκσμέ τόν Λιβισιανό νά ξεχωρίζει, ό

ποια ρούχα κι’ άν φορεϊ, καί οπού 
καί νά βρίσκεται.

Πλούσιο είχαν αύτό τό ’Απόστα
γμα Ζωής οί προπάτορες μας, κι·’ ά- 
ποκρυσταλλώθηκε στή Λιβισιανή 
διάλεκτο. Τήν χρησιμοποιώ γιατί 
θέλω νά περισώσω οσο καί όπως 

μπορώ αύτή, τή ποίΆτιμη στάλα.
Δέν είναι ή γλώσσα μας γιά γε

λοία, άλλά αύτοί πού είτε ·δέν τήν 
νιώθουν είτε τήν ντρέπουνται. Αύ
τοί πού έχασαν τήν πολύτιμη στάλα, 
τό Απόσταγμα Ζωής. Αύτοί πού εί
ναι έτοιμοι νά χαθούν μέσα στό πλή 

θος τών ξενοφίλωΐν καί ξενο-δούλων; 
Αυτοί είναι γιά γέλοια!

ΧΙλάτων Β. Μουσαίος
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Συνέχεια έκ του προηγουμένου 
Είχαμε πή στό προηγούμενο άρ

θρο μας δτι ή Έφοροδημογερ&ντία 
συντηρούσε τά σχολεία και τίς έι<- 
κλησίες καί έττλήρωνε καί τούς μισ
θούς τών διδασκάλων, ιερέων κ.λ.π. 
Ώς πόρους, γιά νά εκπλήρωσή τις 
υποχρεώσεις της αυτές, εΐχε τίς 
δωρεές, τά κληροδοτήματα, τά 
δίδακτρα τών παιδιών καί «τά 
δικαιώματα τής Έφοροδημογε- 
ροντίας» πού προήρχοντο άπό τίς 
γεννήσεις, τίς βαππίσεις, τούς γό
μους, τά διαζύγια κ.λ.π., διότι αύ- 
τή καί όχι τά τουρκικά δικαστήρια 
άσκουσε-έφήρμοζε τό οικογενειακόν 
δίκαιον στούς χριστιανούς.-

’Απ' αύτά βλέττομεν ότι ή Οθωμα
νική Αυτοκρατορία, δπως λεγόταν 
τότε ή Τουρκία, δέν ανακατευόταν 
καθόλου στά ζητήματα τής Θρη
σκείας, τής έκπαιδεύσεως καί τού 
οικογενειακού δικαίου. "Ακριβώς γι’ 
αύτό ή παιδεία τών Έλληνοχριστι- 
ανών στή Τουρκία βρισκόταν σέ αρ
κετά ύψηλότερο επίπεδο άπό δτι ή
ταν στήν ελεύθερη Ελλάδα. ’Εκεί 
δέν υπήρχε ένια’ο μισθολόγιο γιά 
τούς δασκάλους. "Ο δάσκαλος πλη
ρωνόταν άνάλογα μέ τήν άξία καί 
τις ίικανότητές του. Τούς δασκά
λους πού έδειχναν μιά κάποια ανε
πάρκεια σπή δουλειά τους, τούς ά- 
πέλυαν. ’Έτσι τά παιδιά πού τε
λειώνανε τήν έκτη τάξη τών έξατά-> 
ξιων άστνκών σχολών, (δηλαδή τής 
δευτέρας τοΰ Ελληνικού ιμέ τήν 
διαβάθμιση πού είχαν τότε έδώ τά 
σχολεία) εΐχαν έφόδια άπείρως πε
ρισσότερα, άπό τούς αποφοίτους 
τών έδώ σχολαρχείων. 'Η διαφορά 
αυτή γινόταν πιό αισθητή ιδιαίτε
ρα στή γραμματική καί τό συντακ
τικό. ’Από προσωπική μου πείρα

EAWPIKO
ΛΕΞΙΚΟ

ΙΚΡΙΩΜΑ : "Ολοι μας φωνάζουμε 
να καταργηθή, άλλά τό χρησιμο
ποιούμε εντατικά στή φαντασία 
μας. Καί ποιος, δέν περνά άπό 
κεΐ!

— ΙΣΜΟΣ : ’Απάνθισμα σοφίας ή 
καί βλακείας.

— ΙΣΜΟΙ : ’Ανώμαλα τέκνα δια
φόρων τύπων, δπως π.χ.:

Εθνικισμός : άνεμογκάστρι. 
Κομμουνισμός : 'Εφταμηνίτικο έκ 

πατρός σοσιαλεπαιναστάτου και 
μητρός λεισβιαζούσης.

Μηδενισμός : Τέρας έκ διασταυρώ
σεις ελέφαντας μετά ύαλοπώ- 
λιδος.

Πατριωτισμός: ’Έκθετον εις άναζή- 
τησιν οικογενειακού άσυλου.

Σοσιαλισμός: Έκ πατρός σοσιαλε- 
παναστάτου καί μητρός άκρως 
'δημοκρατικής, εύρισκεται έν συ
νεχή κυήσει λόγω υπερβολικής εύ- 
γενείας, συνεχώς ύποκλινόμενον 
διά νά έξέλθουν οί απειράριθμοι 
οίδελφοί του. Ή γέννησις αυτού 
τοΰ έμβ’ρύου-μαθουσάλα άποσχο- 
λεί τους σοφούς τόσο, δσο καί ό 
τετραγωνισμός, τοΰ κύκλου.

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ : Τότε, άερικά 
τοΰ δάσους. Τώρα, αεριτζήδες 
τών πόλεων.

Κ(ΑΡΑΒ|ΟΛΑΣ : (σάλιανγ,κος) : 
'Ο Ρωμιός. ’Ή μένει κλειστόςστό 
καβούκι του καί ξεραίνεται τό σά
λιο του, ή βγαίνει άπ’ έξω, όπό- 
ταν καί τά σάλια του τρέχουν καί 
κέρατα βγάζει.

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ : Φυσικόν φαι
νόμενο ν στά 'Υπουργεία. Εκδη
λώνεται μέ τήν υποβολή μιας α
πλής αίτήσεως.

ΚΑΣΙΔΑ : Καθολική άποψίλωσις 
τής κεφαλής. ‘Όταν εϊναι εξωτε
ρική τότε ό κασίδας εϊναι λαϊκός, 
δταν εϊναι εσωτερική τότε είναι 
κοσμικός.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ : 'Όταν τόν έαυτό μας, 
τόν βλέπουμε μέ χιλιάδες κεφά
λια. Ό μόνος πού δέν τήν βλέπει 
ιμέ ένα μόνο, τό δικό του, είναι ό 
κάθε λογής σατράπης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ : ’Απότομος 
ματωμένος βράχος προσιτός μόνο 
μέ μαγικό χαλί.

ΚΟΜΜΑ : Χωρίζει τή μιά φράση 
άπό τήν άλλη, άλλά χωρίζει καί 
τό ’Έθνος όπόταν τό ’Έθνος μπαί 
νει σέ κόμμα.

ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ: Ό μόνος πού 
δέν χάνει ποτέ στίς εκλογές.

ΚΟΡΟΤ’ΔΟ : Αυτός πού νομίζει 
δτι τά ξέρει δλα.

ΚΟΣΜΙΚΟΤΗΣ : ‘Ομαδική κοινω
νική έκ'δήλωσις δπου ό καθένας 
στέλνει τά ρούχα του καί τά κιο- 
σμήιματά του.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝ
ΤΕΣ : Μπουρ,μπούλια.

ΚΥΝΗΓΙ : Μέσο απόκτησε ως παν
τός άγαθοΰ. Συνήθως έπικρατοΰν 
οί λαθροθήρες.

ΚΥΝΗΓΟΣ : Κρατολάτρης.
ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ : ’Εφορι

ακός.
ΚΥΝΙΚΟΣ : “Οταν τό φίδι δαγ

κάνει τόν έαυτό του.
ΚΩΛΟΦΩΤΙΑ : Μέσον φωτισμού 

τής 'Ελληνικής υπαίθρου.
ΚΩΦΟΣ : Ευτυχής.
ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ : Πανευτυχής.

ΠΛΑΤΩΝ

έχω νά πώ δτι έτελείωσα τό Γυμνά
σιο στάς ’Αθήνας χωρίς νά αισθαν
θώ καμμιά έλλειψη στις γνώσεις 
τής γραμματικής καί τού συντακτι
κού πού είχα ά-ποκτήσ&ι στό Λιβί
σι άπό τόν δάσκαλο τόν Κυριάκο 
(Τσακύρην).-

Έκκλησίες στό Λιβίσι είχαμε 
τρεις μεγάλες, μιά γιά τήν κάθε 
μεγάλη Ένορεία καί πτλήθος άπό 
μικρές τίς όποιες θά αναφέρουμε 
πσΙρίακάτω.-

Στήν «Πάνου Γειτουνιάν» είχαμε 
τήν έκκίλησία,ν τών Ταξιαρχών Μι
χαήλ και Γαβριήλ, «τούν Ταξιάρ
χην» ή «τούν ’Άην Μιχαήλην» δπως 
τή λέγαμε, στή «Μέση Γειτονιάν» 
ήταν ή έκκλησία τής ‘Αγίας "Αννας 
ή «ή Μέση Παναγιά» καί στήν «Κά- 
του Γειτουνιάν» εϊχαμεν τήν Πανα
γίαν τήν Πυργιώτισσα ή «τήν Κά- 
του Παναγιάν » δπως τήν λέγαμε.- 

“Ολες οί έκκλησίες εΐχαν πλού
σια εικονογράφηση. Ό Ταξιάρχης 
κα' ή Κάτω Παναγιά ήταν σημαντι
κά μενάλα καί υψηλά κτίοια σέ 
τύ-π-ο βασιλικής. Οί δύο πλευοικοί 
τοίχοι τους κατά μήκος τών εκκλη
σιών, έκτος άπό τά μενόίΧ-α παίοά- 
θυρα μέ «βιτηώ», πού είχαν στό κα
νονικό τους ύψος, κατέληγαν πρός 
τήν στέγην σέ μεγάλα τοιγωνκά. 
πυοαμοειδόσχημα παράΡυοα μέ 
«Βιτρώ» επίσης.- ‘Η Μέση-Πανσ- 
ν·ά. σέ τύπο έπίση- βασιλικής, ή
ταν πο-λα»ότεοο καί άπλούστεοο κτί- 
'•ιη. ι>έ ήύίλινο σκαλιστό τέμπλο, 
άλλά. έν συνκρίσει μέ τίς άλλε<· 
δύο έκκλησίες. πολύ μικρότερη καί 
νανηλότεοη σέ ύψος.

'Ο Ταξιάρχης ήταν ό Πολιούχος 
Άγιος καί ή Μητρόπαλις τοΰ Αι- 
βισιού. Εΐχε ενα ευρύτατο περιμαν- 
δρωμένο προαύλιο, στρωμμένο μέ 
ισομεγέθη άσπρα βότσαλα τής θα
λάσσης, στερεωμένα σέ ύπόστρωμ-, 
μα ειδικής λάσπης γιά νά συγκρα- 
τοΰνται. Τέσσερες σειρές άπό μαύ
ρα βότσαλα έσχηιμάτιζον στό προ- 
αυλιον δυό διαδρόμους πλάτους 
δυόιμισυ έως τριών μέτρων περίπου 
τόν καθένα, πού αρχίζανε άπό τήν 
είσοδο τής έκκλησίας καί καταλή
γανε ό ένας στήν είσοδο τού προαυ
λίου κάτω άπό τό κωδωναστάσιο 
μέ έξοδο πρός τήν πλατεία τοΰ 
Στούμπου καί ό άλλος μέ νοτίαν 
κατεύθυνση, στήν έξοδο πού έβγαι
νε πρός τό σπίτι τοΰ Μιχάλη ’Ια
κώβου πατέρα του Κων)ν<ου ’Ια
κώβου fiuu εΐναι τώρα Διευθυντής 
τοΰ ’Ορφανοτροφείου στήν "Εδεσσα 
καί τοΰ Μιχ. Καλαφάτη.- Στόν ένα, 
άς πούμε, διάδρομο τοΰ προαυλίου, 
αυτόν πού κατευθυνόταν πρός τήν 
κεντρικήν είσοδο τοΰ κωδωνοστασί
ου (πρός τόν Στούμπο δηλαδή) υ
πήρχε μιά παράστασις καμωμένη μέ 
κόικκινα βότσαλα. "Ενας δικέφαλος 
άετός πάνω άπό τά κεφάλια τους 
ένα στέμμα καί κάτω ημερομηνία 
1910.- Αύτήν τήν παράσταση τήν 
σχεδίασε καί τήν έξετέλεσε ό Κωσ- 
στής ό Κουβάς, ό Παπλωματάς 
γαμπρός τοΰ Χατζησωτήρη.

Μεταξύ τής νοτίας αυτής εισόδου 
καί τοΰ κωδωνοστασίου καί πρός 
τόν τοίχον ήταν ο τάφος τοΰ Μιχ. 
Μουσαίου, του όποιου τά οστά καί 
ή έπιτάφιος πλάκα μ&τεκομίσθησαν 
δταν έστρώνετο τό προαύλιον μέ 
τά βότσαλα, στόν κήπο πού υπήρχε 
σάν ένα είδος έξέδρας, ύψος 
μέτρων περίπου - στή ανατολική 
πλευρά τοΰ προαυλίου καί έτοπο- 
θετήθησαν έκεϊ σ’ ε·ν<χ κτιστόν πά
νω άπό τό έ'δαφος τάφο. Απάνω 
στήν μαρμάρινη έπιτάφιο αυτή πλά 
κα υπήρχε χαραγμένος ένας σταυ
ρός καί τό έμμετρο τετράστιχο τι
μητικό επιτύμβιο :

« ’Ενταύθα αναπαύεται »
« τό τής Πατρίδας κλέος » 
« ό γηραιός διδάσκαλος »

« ό Μιχαήλ Μουσαίος »
Η έπίστρωση μέ βότσαλα τού 

προαυλίου του Ταξιάρχη άρχισε στά 
1908-1909 καί τελείωσε στό 1910. 
Τά βότσαλα τά μετέφεραν δλοι οί 
Αιιβι-ανοί μικροί καί μεγάλοι άπό 
τούς ορμίσκους τοΰ Βαϊοϋ τοΰ ’Α
λί κυντα, τής Κεραμιάς ,καί τής Κα
λάμι ας.

’Εκείνο πού ήταν χαρακτηριστι
κό τής έκ·κ(λησί·ας τοΰ Ταξιάρχη ή
ταν ή ξακουστή μεγάλη καμπάνα

Συνέχεια εις τήν 3η σελίδα
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ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Άκόμη καί οί πιό νεότεροι 
άπό μάς θυμούνται τή γλυκεία 
καί εύγενική φυσιογνωμία τοΰ 
αειμνήστου πατριώτου μας Χα- 
τζηγιάννη Κωνσταντινίδη μέ σε
βασμό καί μέ αγάπη, άν καί πέ
ρασαν τόσα χρόνια άπό τόν θά
νατό του. Οί μεγαλύτεροι πού 
τόν γνώρισαν καί μοιράστηκαν 
μαζί του κακές ή καλές μέρες 
θυμούνται μέ συγκίνησι τόν άν
θρωπο, τόν επιστήμονα, τόν φί
λο, τόν συγγενή.

Ό άείμνηστος Χατζηγιάννης,. 
άνήκε σέ μιά άπό τίς καλλίτερες 
οικογένειες τοΰ Λιβισιού. Γιος 
του X''Κωνσταντίνου καί τής 
Χ"Μοσχούλας ΣταματίΟυ Του- 
ραπή γεννήθηκε τό 1863 στην Ά 
νω ’Ενορία καί τά πρώτα γράμ
ματα τά έμαθε στό Λιβίσι. Κα
τόπιν έψοίτησε στό ‘Ελληνικό 
Σχολείου τού Μιχαήλ Μουσαίου 
καί ύπήρξε καί μαθητής τοΰ δι
δασκάλου Κυριάκου Άλ. Τσακί
ρη καί τοΰ έ·κ Ρόδου ’Εμμανου
ήλ Ίωαννίδη.

Ήταν ή εποχή πού όλοι οί 
προύχοντες τής Μάκρης καί τού 
Λιβισιού έστελλαν τά παιδιά τους 
να σπουδάσουν στάς Αθήνας 
καί ό πατέρας του είχε στείλει 
ήδη τούς δύο μεγαλύτερους άδελ 
φούς του. Μά δύο κατόρθωσαν 
νά τελειώσουν τίς σπουδές των 
λόγφ διάφορων οικογενειακών ά
τυχη μάτων καί έπέστρεψαν στην 
πατρίδα, υστέρα άπό μιά πολύ 
δάπανη διαμονή έδώ, καί άρχι
σαν νά έργάζονται στήν έπιχεί- 
ρηση τοΰ πατέρα των.

Ό νεαρός Χατζηγιάννης δέν 
μπόρεσε νά ταξιδευση τότε ώς 
έδώ γιά νά έξακολουθήση τίς 
σπουδές του γιατί τά άτυχήμα- 
τα στήν οικογένεια ήταν άλλεπάλ 
ληλα άπό τούς Τούρκους οί ό
ποιοι τήν κατέστρεψαν καί οικο
νομικά.

Άλλά ή έπιθυμία καί ή θέ- 
λησίς του ήταν τόσο μεγάλη καί 
δυνατή πού κατόρθωσε μέ πολ
λές στερήσεις καί ταλαιπωρίες 
νά έρθη στάς Αθήνας καί νά τε- 
Λειώση τό Γυμνάσιο. Κατόπιν 
έφοίτησε ένα χρόνο στήν Νομι
κή Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών γιατί αυτό έκλεισε λό
γφ τοΰ πολέμου. Ό Χατζηγιάν- 
νης πήγε τότε στή Γαλλία καί 
φοίτησε δύο χρόνια στό πανε
πιστήμιο τής πόλεως Αϊξ-άν-Προ 
βάνς καί ένα χρόνο κατόπιν στό 
Πανεπιστήμιον τών Παρισίων, 
άπ’ δπου καί πήρε τό δίπλωμα 
τής Νομικής Σχολής.

Μά δέν τοΰ έφτασε μόνο αυτό 
■και ένεγράφη καί στή Σχολή 
Πολιτικών επιστημών τοΰ ίδιου 
Πανεπιστημίου. Στά μέσα δμως 
τής φοιτήσεώς του ήναγκάσθη 
νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα 
πού τόν κάλεσαν.

Τόν έζήτησαν άπό τίς Σαράν
τα ’Εκκλησίες καί τήν Πάφον 
τής Κύπρου διά νά έξασκήση τό 
επάγγελμα τοΰ δικηγόρου άλλά 
θέλησαν άδειαν έξασκήσεως 
τοΰ έπαγγέλματος άπό τό τουρ
κικόν Πανεπιστήμιον. Γιά τόν λό
γον τούτον φοίτησε στό Τουρκι
κόν Πανεπιστήμιον Κωνσταντι
νουπόλεως έπι ένα χρόνο άκόμη 
γιά νά πάρη τήν άπαιτούμενη ά
δεια.

Αυτήν τήν τεραστίαν έπιστη- 
Συνέχεια ίες τήν 4γν σελίδα

Δέν πέθανες εσύ 1 ρ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ -|
’Ήρεμα, σάν τό μελαγχο?νΐκό λυκόφως τής ημέρας, 
πού σβηέτ’ ό ήλνος της θαμπός, σέ μολυβένιας συν-εφιΛς 
.πυλύμοριφα φαράγγια, κι’ έρμη ή γής πλεούμενο χωρίς καραβοκύρη 
'ανεμοδέρνεται μουγγή στής πλάσης τά μυστήρια.
Έφτέρωσες σάν σήμερα και πέταξες “ψηλά, 
άρνήθηκες τήν ’Εκκλησία, τά λάβαρα, τά μύρα 
κι’ άντίχαρες καί λούλοΰδα τοΰ Εϊναι σου στιολίδια. 
σέ συνεπήραν τ’ άγνωρα τοΰ έ'ρε'βου σκοτάδια.

ί 
'Όμως καμπάνα βοερή, μάνα γλυκειά μας μάνα, 
κτυπά άδιάκοπα κτυπά κι’ αντιλαλεί ό αχός της, 
τ’ άντιλαμπίοματα τοΰ νοΰ, τίς χρυσαυγές τά κρίνα, 
όνειρα πλάνα, μά σβηστά μέ λίβαν, αγιασμένα, 
Δέν πέθανες άκόμ’ έσύ, εϊναι μεγάλο ψέμμα 
ζεϊς καί θά ζής α’ιώνια στούς γλυκερούς χυμούς σου 
άπάκουη ή φωνούλα σου κι’ ό ίσκιος σου αντάμα 
σ’ αθώρητη γωνιά ψυχής, σ’ απόκρυφα παλάτια.

22)1)1959 
ΧΡΙΣ. ΧΑΤΖΗΣ

ΠΕΝΘΗ

Άττέθανε καί έκηδεύθη ό συμπο
λίτης μας Κυριάκος ’Ειμιμ. Κρεμ- 
μυδάς. Τήν σύζυγόν*  του Χρνσάν- 
θην, καί τά τέκνα του Γεώργιον 
Κρ®μμυ5ά καί Μο.νώλην καί Δέ
σποιναν Ψύχα, σΰλλυπουμεθα θερ
μώς.

Άπέ&αινε καί έκηδεύθη ή συιμπο- 
λϊτις μας Μαρία Στ. Βλαχογιάννη 
τό γένος Ευρυγένους. Είς τήν οι
κογένειαν της έκφράζομεν τά θερ
μά μας συλλυπητήρια.

Άπέθανε καί έκηδεύθη έπίση ς 
εις Ν. Λιβίσιον δ συμπολίτης μας 
Σάββας Χατζηπανηγύρης. ’Εκφρά
ζομε ν τά θιερμά συλλυπητήριά μας 
είς τήν οίικογένειάν του.

Είς τήν Δέσποιναν Σιδέρη καί 
τά τέκνου της διαβιβάζομεν τά θερ
μά μας συλλυπητήρια διά τόν θάνα 
τον τής αδελφής της καί θείας των 
Μυρσίνης.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ’

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ: ΔΗΜΗΤΡ. ΤΣΙΡΟΝΙΚΟ)
’Ανάβυσσος, 29 Μαρτίου 1^59 : 
'Εκδρομή Συλλόγου ΓΛΑΥΚΟΥ

Ό Δικηγόρος Γεώργιος Λαζαρί
δης, άνέλαβε νά προσβάλει μιά δια
θήκη ώς όόκυρσν καί έκθέτει μπρο
στά στή Δημογεροντία Μάκρης τίς 
νομικές του απόψεις. Μετά παίρνει 
τό λόγο ό αντί δικός δικολάβος καί 
λέει:

—Ίβώ έναν πρόμαν θά σάς ρου- 
τήξον: τή· διαθήκην αυτήν ποιος 
τήν έγραψιν;

—'Η Δάσκαλους ή Μιχάλης!
—'Η Δάσκαλους ή Μιχάλης λέει 

ψόμαν πρόμαν;
—Βόχι! (απαντούν όλοι μαζί οι 

Δημογέροντες).
—Μάτεμ ή Δάσκαλους ή Μιχάλης 

’έλ λέει ψόμαν πρόμαν, ή διαΙθήκη 
εϊνιν έγκυρος κί πρέπει νά κυρωθή. 
Πιοτί έάν ή διαθήκη εΐνιν άκυρος 
κί ή δική σου ή διαθήκη, Κύριε Χα- 
τζηαπουστόλη, εΐνιν άκυρος, γιατί 
τήν εγραψιν ή Δάσκαλους ή Μιχά
λης, ικί ή δική σου Κύριε Χατζηκου- 
σταντή, εΐνιν άκυρος, γιατί τήν έ- 
γραψιν ή Δάσκαλους ή Μιχάλης, κί 
ή δική σου, Κύριε Χατζηπαλάση, 

j κί ή δική σου, Κύριε Χατζησάββα, 
κί ή δική σου Κύριε Χατζημανώλη, 
κί ή δική σου, Κύριε Μαλλίαρόμυ- 
τε, γιατ’ έγραψίν της βοΰλις ή Μι
χάλης ή Δάσκαλους!! Έξ άλλου 
κοοτά τό άρθρον 452 τής ποινικής 
δικονομίας κί κατά τούν μετζελλέν,

οί μάρτυροι πρέπει νά ερτουν είς 
αντιπαράστασην καί αντιμωλίαν κί 
άπέν νά πεποιθώ!

Κί τότι βοΰλοι μαζίν ίφάναξαν: 
έγκυρος! έγκυρος! κί έφυαν ή ένας 
πίσου άφ’ τούν άλλουν.

’Έφ&υγιν ή Γέργης στού Κ·εστιλ- 
λόρΐ’ζουν μί τού ποπόιριν κί λέει ή 
γυναίκα του ή Μαριά στήγ γειτό- 
νισ'σάν της τήχ Χρουσήν: Πάουμουν, 
μαρή Χρουσή μας, στην άγιάν Πα- 
ρασκιβγήν νά δούμουν τού ποπόριν 
νά πιρνά πού φεύγει ή Γέργης μου 
στού Καιτσιλλόριζουν; Κί λέ ή Χρου
σή.

—’Μιτά χαράς, νά πάουμουν Μα- 
ριά μας. Πήραν τόν ανήφορον κΓ 
έφτασαν στην Άγιά Παρασκιβγήν/ 
κι είδαν τό παπόριν πού πιρνοΰσιν. 
"Υστερις ή Μαριά μπήκιν σέ μεάλην 
συλλοή καί ρουτά τή γειτόνισσάν 
της.

■—-Άντζαμμου Χρουσή μας, άπού 
δώ δσουν μί τοΰ Καστιλλόριζουν 
πόσις βυτίνιρ- νιρόν νά ’νι·ν;

Ή Χρουσή σκέβγιτι λοαριάννει 
καί λέει: Άμ’ ’έ& θά ’νιν μαρή έσα 
μί πεντακόσις;

‘Η Μσ/ρΐ(ά έκ(ττληικτη άπαντά: 
Λουλλή £Ϊσι μαρή; Μόνουχ χά! Ί
βώ λέου ίκατόν κί παραπάνου!

Κ.Μ. Μ.

Η ΙΔΡΥΣ1Σ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Σονέχεια^έκ τήςΠής. σελίδος 
λέ ταμπουροΰ» (τάγματα έργασίας) 
κατά τήν διάρκεια τοΰ ΑΖ παγκο
σμίου πολέμου.

Μέ τήν συστηματικήν όμως έξι- 
στόρηση τών διωγμών τοΰ Μικρά- 
σιατικοΰ Ελληνισμού γενικώτέρα 
καί είδικώτερα τών διωγμών τών 
Μακρηνών και Λιβισιανών, θά ά- 
άπασχοληθοΰμε αργότερα σέ ειδικό 
κεφάλαιο. Έπι τοΰ παρόντος θά ά- 
φηγηθοϋμε τήν ιστορία τής μετα- 
προσ'φυγικής ζωής τών πατριωτών 
μας στήν Ελλάδα δπως εμείς οι 
(ίδιοι τήν έζήσαμε, μέ δλην τήν αν
τικειμενικότητα, «χωρίς φόβον καί 
χωρίς πάθος».

Καί αρχίζουμε μέ τήν ιστορία τής 
ίδρύσεως τής Ν. Μάκρης.

Σεπτέμβριος τοΰ 1923.
"Ολοι οί πρόσφυγες, ομάδες — ο

μάδες, ανάλογα μέ τήν προέλευσή 
τους, άποζητοΰν τρόπον καί τόπους 
νά άποκατασταθοΰν άγροτικώς ή' 
άστικώς.

Μιά ομάδα Ματχρηνολιβ'ισιανών έρ
χεται σέ επαφή μέ τόν έν ’Αθήναις 
Σύλ/υογό μας τόν «Παλλύκιο Μικρα
σιατικό Σύλλογο ή Τελμησσος», τοΰ 
οποίου Πρόεδρος ήτο δ πατριώτης 
μας άείμνηστος Διον. Καλαφάτης 
εφημέριος τής Ζωοδόχου Πηγής, 
Γεν. Γραμματεύς δ ιατρός ’Αλέξαν. 
Σπανός καί Ταμίας δ ’Άγγελος Τσα
κίρης, τοΰ δποίου τό σιδηρωτήριον 
ήταν τό έντευκτήριο τών περιπλανω- 
μένων πατριωτών μας, καί συζητούν 
τί θά γίνη. Ένώ αναζητούν αγρο
κτήματα πρός ·έγκατάστασιν κατα
φθάνουν αι πατριώται μας Πανηγύ- 
ρης Τσακυργιάννης καί Μανώλης 
Καριαγιώργης, πού έμενε τότε στό 
κτήμα τοΰ Βενετσιάνου στόν Μαρα
θώνα καί ύποιδειικνύουν τό αγρόκτη
μα τής Ξυλοκέρίζας. ’Έτσι λεγόταν 
τότε ή σημερινή: Ν. Μάκρη. Μέ τίς 
πρώτες συνομιλίες έγινε αντιληπτόν 
οτι επειδή στό αγρόκτημα αύτό από
βλεπαν καί οι άκτήμονες Μαραθώ- 
νος, έχρειαζόταν, γιά τήν έπιτυχή 
διεξαγωγή τής δλης ύποθέσεως, άν
θρωπος ειδικός, δ όποιος α) θά έ
δινε αύθεντικές πληροφορίες γιά τήν 
κατάσταση καί τίς κολληγικές σχέ
σεις τοΰ αγροκτήματος, καί β) θά 
έγνώριζεν ή θά ήτο σέ θέση νά με- 
τήση τόν αγροτικόν νόμον γιά νά κα- 
θοδηγή τίς ενέργειες πού θά έπρεπε 
νά γίνουν. Σάν τέτοιο πρόσωπο έκά- 
λεσαν τόν Βασίλη Πάνου, ό όποιος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΠ ΠΑΓΟ
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ΑΘΗΝΑΙ

διηνθυνε επί σειράν ετών τό κτήμα 
Βενετσιάνου στό Σούλι Μαραθώνος 
καί ήταν σέ θέση νά βοηθηση τήν 
δλη δ.αχείρηση τοΰ ζητήματος. ’Α
φού ανταλλάζανε μερικές σκέψεις έ- 
καλεσαν σέ λίγες, μέρες ,μιά μεγάλη 
σύσκεψη τών Πατριωτών μας στό 
κτίριον τού Χημείου (στήν δδό Σό- 
λ,ωνος).

Στή σύσκεψη αύτή, στήν όποιαν 
έγώ δέν ίέκλήθηκα πήραν μέρ·ος τά 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου, δ Βασ. Πάνου καί οί 
αδελφοί Δαμιανός, Άντώνης, Μι
χαήλ καί Κων. Δαμιανοί, δ Άντών. 
Μόσχου- Λουΐζος, ό ’Ιορδάνης Λου- 
ίζου, δ Τουραιπής. Έμμεής, ό Έμμ, 
Καραγεωργίου, οί ’Αδελφοί Χατζη- 
γιάννης, Πανηγύρης, ’Αργυρής καί 
Βασίλ. Τσακυργιάννη, δ Νικόλ. Σπα
νός, δ τελευταίος ό Προεστός τοΰ Λι- 
βισιοΰ, ό Άντών. Μαλλιαρόιμυτος, δ 
Ανδρείας Λαζαρίδης, δ (Ντ&μιρτζής) 
δ Χρυσαφίνης, δ Χαράλ. Καραβασί 
λης, δ Μι·λτ. Καλαφάτης, οί αδελ
φοί Νικόλαος Γεώργιος Βασίλ. Παλ- 
τήρης, δ Βλάσ. Μανάβης, δ Δημήτρ. 
Κρεμάνδαλης, ό Αντώνιος Χατζηε- 
λένης, ό Άνδρέας καί Έμμ. Σιτές, 
ό Μιχ. Πουρτουρλοΰς καί άλλοι. Κατά 
τήν σύσκεψη αύτήν έλέχθησαν διάφο
ρες άπόψειςς καί τελικά έκυριάρχησε 
ή γ νώμη δτι θά έπρεπε νά ιέπιδιωχθή 
ή άιταλλοίτρίωση τής Ξυλοκέριζας, δ
που νά συγκεντρωθούν δλες οί οικο
γένειες τών πατριωτών μας, νά πά
ρουν άπό 2—4 στρέμματα περίπου 
καί νά άποζήσουν άπό τά αστικά έ- 
πα/γγέλματά των, δπως δηλαδή γι
νόταν καί στήν Τουρκίαν.- Εξέλεξαν 
δέ διά βοής καί μιά Προσωρινή Εκ
τελεστική ’Επιτροπή μέ τόν Διον. Κα
λαφάτην έπι κεφαλής, τόν Βασίλ, 
Πάνου, τόν Άντών. Μόσχου Λουΐζον 
τόν Μιλτ. Καλαφάτην καί τόν Δαμια
νόν Γ. Δαμιανού γιά νά σκεφθοΰν 
πώς θά συν&χίο'αυν τήν προσπάθεια 
των.-

Τά τής συ,σκέψεως μοΰ τά μετέ- 
δωκε τήν έπομένην δ Βασίλ. Πά
νου, εκφράζοντας καί τήν άποψη δτι 
οί συζητήσεις πού έγιναν δέν τόν ίκοτ 
λ’οποιοΰσιαν, διότι έδειχναν δτι οί συ- 
νελθόντες δέν είχαν μπορέσει νά συλ- 
λάβουν τό θέίμα.

Θεωρώ ύποχριέωίσή, μου νά πώ, στό 
σημείον αύτό δτι ό Βασ. Πάνου ήταν 
τότε δ μοναδικός ϊσως, πού θά μπο
ρούσε μέ τίς αναμφισβήτητες γνώ- 
σεεις καί τήν πείραν του νά βοηθηση 
θετικά καί σοβαρά τήν δλην υπόθεση.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
Πριν λίγες μέρες χάσαμε ένα^ 

άκόμη άπό τούς διαλεχτούς πα. 
τριώτες μας, τόν άείμνηστον Κυ
ριάκον ’Εμ. Κρεμμυδάν, τού ο
ποίου ό θάνατος έλύπησε πολύ 
δλους μας.

Ό Κυριάκος Κρεμμυδάς ήτο 
υιός τοΰ ’Εμμανουήλ Κρεμμυδά 
ό όποιος διετέλεσε καί Δήμαρχος 
Μάκρης. Εΐχε αναθρέψει τά παι
διά του Κωνσταντίνον καί Κυρι 
άκον Κρεμμυδάν μέ δλη την 

φροντίδα ένός στοργικού πατέ
ρα καί τούς εΐχε έμφυσήσει τήν 
άγάπη πρός τήν πατρίδα καί 
τούς συνανθρώπους των. Τάς ά- 
ρετάς αυτάς τάς άπέδειξεν έμ- 
πράκτως οί δυό υιοί του οί οποί 
οι μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός 
των τό 1911 έδώρησαν είς τάς 
Κοινότητας Μάκρης καί Λιβίσι
ου δύο σπίτια καί πεντακόσια 
χρυσά είκοσόψραγκα μέ τόν σκο 
πόν νά διατίθενται τά εισοδή
ματα αυτών ύπέρ τών Σχολών.

Ό Μητροπολίτης Μάκρης ά- 
νέφερε είς τόν τότε Πατριάρ
χην Κων)πόλεως ’Ιωακείμ τήν 
ευγενή αύτήν δωρεάν καί ό Πα
τριάρχης ’Ιωακείμ άπέστειλε 
είς τούς δύο αδελφούς ευχητη- 
ρίους έπιστολάς.

Ό κ. Κυριάκος Κρεμμυδάς 
συνέχισε τήν κοινωφελή δράσιν 
του καί στά χρόνια τής προσφυ 
γιάς καί εΐναι είς δλους γνω
στόν δτι διέθεσε σαράντα χρυ
σές λίρες γιά τό Σχολεΐον Ν. 
Μάκρης.

Ό θάνατός του ήτο μεγάλη 
άπώλεια διά τήν οίκογενειάν του 
καί δι δλους τούς πατριωτας 
μας. Ας εΐναι τδ χώμα πού θά 
τόν σκεπάση έλαψρό καί ή μνή
μη του νά μείίνη αίωνία μέσα 
στήν καρδιά μας.

ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟΝ

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5

Τηλ. 614.531 -άθηναι

Κ-αίθως δμως ϊδιολσγικά ήταν πο- 
λύ Λίραοιδ'ευτικώ'νεροιζ -ίϊδίσταζε νά συ- 
νεργαισθή με άνθροΜους με τούς δποί- 
ct'5 δεν εϊχε πνευματική δμογένεια άν 
καί ήθελε νά βοηθηση τήν προσπά- 
θ’ετα.-

Ετσι μετά μακράν συζήτηση πού 
είχα μαζί του εί^κολα τόν επευσα δτι 
η άτόθειση τής άπιοκατασαάσεως τών 
πατριωτών μας στά χέρια τών προσώ
πων που διηυθυναν τόν Σύλλογον καί 
μέ την καθυστερημένην νοοτροπίαν 
πού είχαν, δέν ήταν νυνατόν νά εύο- 
δωθή. Διότι πρώτον δέν καταλάβαι
ναν δτι οί πατριώτες μας δέν μποροΰ 
σαν νά ζήσουν έδώ, καί μάλιστα στή 
Νέα Μάκρη άσκοΰντες τά επαγγέλμα
τα πού έκαναν στόν τόπον μας καί τά 
οποία ιέ·δώ δέν πειρνοΰσαν.

Δεύτερον: Δέν ·έλάμβα\αν ύπ’ δψιν 
μας δτι έ'δώ στήν Ν Μάκρη, δέν εί
χαν τήν τεράστιον ένίδοχώραν πού εί
χαν στήν Τουρκία μέ τούς αμαθείς 
ή χαμηλότερου πολιτισμού Τούρκους 
γιά νά τούς έκμεταλλεύωνται οί πα
τριώτες καί νά ζοΰν>, δπως κάνουν 
εκεί στόν τόπο μας.

Τρίτον. Έδώ πού δέν υπήρχαν οί 
πρόσθετες πηγές πόρων τους δπως 
π.χ. τά τσιφλίκια, πού αρκετός, αριθ
μός πατριωτών μας είχαν στά μέρη 
μας ,καί ζοΰσαν.

Τέταρτον. Τέλος θά ήτο βλακώδες 
έκ μέρους μας ένώ μπορούσαμε νά πά 
ρουμε σέ διάφορα μέρη πλήρεις άγρο 
τικούς κλήρους γιά δλους τούς πατρν-
Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα
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Η ΦΩΝΗ
ΤΟΥΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ της ΜΑΚΡΗΣ
Μηνιαία Έφημερίς 
”Ε τ ο ς 1ον — Ά ρ ι δ. 10 
Άθηναι 12 Απριλίου 1958

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ :

’Εσωτερικού :
Έτησία . . · · Δρχ. 60
Έξάμηνος................ >35

Εξωτερικού :
Έτησία ■ . . . $ 5 ή £ 2
Έξάμηνος ■ . . . » 3 » s 1
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΤΑΓΑΙ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ :

ΕΙΡΗΝΗ Λ· ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ - ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

’Ακαδημίας 76 Άθηναι
Διευθύνσεις συμψώνως τω Νόμφ:

Υπεύθυνος :
ΕΙΡΗΝΗ Δ. ΠΑΠANTDNIOY - ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Τήνου 44 Άθηναι
Υπεύθυνος Τυπογραφείου :
Έμ. Μακρής - Μακρύ γιάννη 53

ΔΗΛΩΣΙ Σ

Τά ένυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν υποχρεωτι
κά καί τάς άπόψεις τής 
έφημερίδος. Τήν εύθύνην 
διά τήν άκρίβειαν τών γρα· 
φουένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΟνται κατά σει 
ράν άρχαιότητος ή άξίας 
τών προσώπων πού άφο 
ροϋν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα- 
κτικώς άνεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος.

ΗΓΩΝΙΑ 7#Σ Γ7/ΙΜ/ΚΛΣ
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

Οί Μπιμπίλες μας
Μάταια περίμενα νά γράψη καμ- 

μιά άπό τίς πιό παλιές πατριώτισ- 
σες δυό λόγια καί γιά τίς ώραΐες 
μπιμπίλες πού έκαναν στήν πατρί 
δα μας

Μπιμπίλες λέγαμε τις νταντέλ- 
λες πού γίνονται μέ τή βελόνα τοΰ 
ραψίματος και μέ λεπτή κλωστή.

Μέ τϊς μπιμπίλες αύτές στενές 
ή φαρδνές στόλιζαν τήν τραχηλιά 
καί τά μανίκια τής πουκαμίσας πού 
φορούσαν μέσα άπό τά σουπάνια ή 
τά καβάδια τους, διάφορα αλλα ε
σώρουχα καθώς καί δλα τά έσωτε- 
ρικά τοΰ σπιτιού. Σεντόνια μαξι
λαροθήκες, πετσετάκια, καλύμμα
τα τοΰ καναπέ καί τοΰ κρεββατιοΰ 
καί παντοΰ άλλου δπου χρειαζό
ταν τό γαρνίρισμα τής νταντέλλας- 
Ή μπιμπίλα μέ τό βελόνι δέν εϊ
ναι δύσκολη. Ή βασική βελονιά της 
λεγόταν «νερό» καί εϊναι μιά τρυ
πούλα μέ τό δέσιμο τής κλωστής 
σέ κόμπο. "Ολες οί νταντέλλες θ 
άρχίσουν μέ μερικές σειρές «νερό» 
καί μετά άκολουθεΐ άπό πάνω τό 
«φιογκάκι» τό όποιον εϊν λι άρκετά 
διακοσμητικό.

Μετά τό «φιογκάκι» άκολουθοϋν 
πάντοτε μερικές σειρές «νερό» πά
λι κι’ ϋοτερα κάποια άλλη φανται
ζί βελονιά δπως θά λέγαμε σήμερα 
Τέτοιου είδους βελονιές στις μπιμ
πίλες εϊναι τό ιάμυγδαλάκι», τό 
«έβραίΐκο νερό», τό «άχιβαδάκι», 
τό «δοντάκι» καί πολλές άλλες, 
δλες δέ εϊναι ώραιότατες καί πολύ 
διακοομητικές.
Οί μπιμπίλες γινόταν μέ συνεχή 
έναλλαγή αύτών τών παραλλαγών 
μέ τή βασική βελονιά «τό νερό». 
Εϊναι μιά νταντέλλα πού μπορεί 
νά δουλευτή σέ εύθεϊα γραμμή καί 
νά γίνη ίσια ή νά τής δοθή στρογ-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ

Αφων Π. ΠΑΝΑΓΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡ1ΟΥ 9

Τηλ. 23.466 - ΑΘΗΝΑΙ
Κατασκευάζονται 

καί έπισκευάζονται δπαντα 
τά έγχορδα όργανα.

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 
Τηλ. 474.411 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τό «Τρίο Κ,ι.τάρα» πού προσεφέρθη εύγενώς νά μας διασκεδάση 
σιόν χορό,‘μας.

ΑΠΟΚΡΗΑΉΚΟΣ ΚΟΡΟΣ
Τρεις μετά τά μεσάνυχτα, έσή- 

μαινε το ρολόϊ δταν χαρούμενη καί 
ευτυχισμένη, άπό τήν αξέχαστη ά- 
ποκρηάτικη βραδυά, στάθηκα στήν 
φαρδυά πόρτα τοΰ 'Εστιατορίου 
«ΑΒΕΡΩΦ» γιά νά ρίξω μιά τελευ
ταία ματιά στήν αίθουσα πού λίγο 
πιό πριν κάτω άπό τους ρυθμούς 
τής τζάζ, ένας μικρός κόσίμος, χαί
ρονταν τήν Άποκρηά.

Μιά ματιά στά κοτιγιόν, στά ά- 
ψισμένα τώρα πιά τραπέζια καί 
στήν διακοσμημένη σάλλα, γιά νά 
μπορέσω νά κρατήσω, πιό ζωντανή 
μέσα μου, τήν άνάμνησι μιας δια
σκέδασης πού δέν έμοιαζε μέ κα·μ- 
μιάν άλλη.

Καί αύτό δέν εΐναι υπερβολή.
Πολύ συνηθισμένο τό νά διασκε- 

δάζη κανείς, τό νά κάνη κέφι. "Ο
μως είναι πιό δυνατή ή χαρά καί ή 
άπόλαυσις πού νοιώθει διασκεδά
ζοντας μέ συμπατριώτες καί συγγε
νείς, μέ ανθρώπους πού βαστούν τό 
ίδιο- βαρύ φορτίο τών αναμνήσεων.

Μιά άποκρηάτικη νύχτα, πόσες 

γυλό σχήμα όπως στά γνωστά μας 
πετσετάκια τά τόσο ώραΐα καί πε 
ριζήτητα άπό δικούς μας καί ξένους

Νομίζω πώς δέν ήξεραν την 
μπιμπίλα μόνο οί γυναίκες τής 
πατρίδας άλλά καί οέ πολλά 
άλλα μέρη τής Ανατολής ώστόσο 
εΐναι άξιοθαύμαστο πόσο τήν προ
τιμούσαν άπό όποιοδήποτε άλλο 
έργόχειρο γιατί παρ’ δλο πού δέν 
εΐναι δυοκολη άπαιτεΐ δεξιοτεχνία 
καί ύ πομονή. Δέν «προχωρεί» γρή
γορα δπως άλλες νταντέλλες κι’ 
δμως οί γιαγιάδες μας εΐχαν τό 
λεπτό γούστο καί τήν υπομονή νά 
κάνουν τόσα καλαίσθητα πράγματα 
μ’ αύτήν.

ΧΡΥΣΟΧΟΪΚΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ 

Αφ01 Σ. Π Ο Υ Λ Κ Ο Υ Ρ Α Ο. Ε.
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 233 — ΝΙΚΑΙΑ — ΤΗΛ. 493.393

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

καί πόσες αναμνήσεις δέν ζωντα
νεύει άπό τό τοπικό καρναβάλι τής 
γλυκείας πατρίδας.

Αυτόν τόν σκοπό έχει καί ό Σύλ
λογος τών Μακρηνών «Γλαύκος» δ
ταν άπεφάσισε νά διοργάνωση τόν 
χορό τής 3ης Μαρτίου στήν αίθουσα 
τοΰ «Άβέρωφ».

"Ολοι οί συμπατριώτες νέοι καί 
πιό ηλικιωμένοι διασκέδασαν μαζί.

Στήν ώμορφη βραδυά πολλή ζωή 
έδωσε ή ορχήστρα του Κέντρου κα
θώς καί τό έξαιρετικό τρίο Κιτάρα 
τό όποιον ευχαριστούμε δλως ιδιαι
τέρως.

Κάτω άπ τά κόκκινα φώτα τής 
αίθουσας, οί τουαλέττες τών κυριών 
καί οί σιλουέττες τών κομψότατων 
δεσποινίδων, έδωσαν στήν άτμό- 
σφαιρα ένα άκόμη τόνο αρμονίας.

Οί κύριοι μέ τά μαύρα κοστού
μια προσθέταν κάποια σοβαρότητα 
στό περιβάλλον, ένώ οί νε·αροϊ χό
ρευαν τούς πιό τρελλούς μοντέρ
νους χορούς.

Τόν χορό μας αυτόν τίμησαν μέ 
τήν παρουσία τους πολλοί πατριώ- 
ται. 'Ο κ. καί ή κ. Ν. Παπαπολί- 
τη μέ τή συντροφιά τους, οί άδελ- 
φοί ’Ιακώβου, ό κ. καί ή κ. Γ. 
Άνδρ. Λαιζαρίδη, ό κ. καί ή κ. Χαρ.
Μπαϊρακτάρη, ό Πρόεδρός μας κ. 
Κοφτερός μετά τής οικογένειας του, 
ό κ. καί ή κ. Αντωνίου Τζιζή μέ τήν 
συντροφιά τους, ό κ. Μάνος Στ. 
Θεοδοσιάδης μετά τής άδελφής του, 
ή κ. Δέσποινα Παπαντώνίόυ μετά 
τής οικογένειας της, ό ιατρός κ. 
Χατζηπα-.αγιώτου .μετά τής συζύγου 
του, ή ικ1. Γιοογκιλίτση μέ τήν συν
τροφιά της, ό κ. Καρατζάς μετά 
τής συζύγου του καί πολλοί άλλοι 
οί όποιοι άς μέ συγχωρήσουν πού 
δέν τούς αναφέρω ιδιαιτέρως.

Εύχομαι οί προσκεκλημένοι μας 
κάθε χρονιά τήν ’ίδια εποχή νά δια
σκεδάσουν πάλι δλοι μαζί χαρούμε
νοι καί εύτυχνσμένοι.

ΑΦΡΟΔ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΤΟΙΧΟΥ Κ. Λ. Π.

ΝΙΕΑΕΪΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΣ

Ύπό κ. Ν. Γ. ΤΖΙΖΗ
_Λ>1ιά καί κανένας άλλος δέν κατα

πιάστηκε — άπ’ αύτούς πού τάζη- 
σαν καί έπέζησαν — μέ τήν ιστό
ρηση τοΰ σοβαρότερου ίσως γεγο
νότος τής νεώτερης Ιστορίας τής πα- 
τρίίδος μας, δηλαδή μέ τήν τελευταί
α .μεγάλη εξορία τοΰ Λιβισιού καί 
τής Μάκρης, πού οέ απώλειες καί 
ταλαιπωρίες κανένα προηγούμενο 
γεγονός δέν συγκρίνεται μαζί του, 
θά προσπαθήσω νά δώσω εγώ μιά 
όσο τό δυνατό, πληρέστερη περιγρα
φή αυτής. Καί τοΰτο γιατί εγώ 
πιστεύω πώς αύτό τό ξερίζωμα σά- 
ρωμα τών παιδιών από 13 καί 
γερόντων μέχρι 70 χρόνων είναι τό 
μεγαλύτερο δράμα τής τελευταίας 
ιστορίας τής πατρίΐδας μας. Θά ή
το συνεπώς σοβαρή, σοβαρωτάτη πα
ράλειψη άν δέν τό μνημονεύσουμε.

Γι’ αύτό απευθύνομαι καί παρα
καλώ αύτούς πού θά μέ διαβάσουν 
δταν βλέπουν δτι ώρι<τμένα γεγονό
τα, ή πόλεις καί χωριά μοΰ διαφεύ
γουν — καί ασφαλώς θά μοΰ δια
φεύγουν — νά σπεύδουν μέ έπιστο 
λή τους πρός τήν ’Εφημερίδα μας 
νά συμπληρώσουν τά κενά αύτά, ώ
στε τελικά νά βγή κάτι σωιστό καί 
καπά τό δυνατό πλήρες, πού νά άπο- 
τελέση ιστορικό υλικό τοΰ μεγάλου 
αύτοΰ γεγονότος.

Καί άκόμη ίέπειθή είναι άδύνατον 
νά θυμάμαι έγώ τά ονόματα δλων— 
μικρών καί μεγάλων—πού έξορίσΟη- 
σαν, παρακαλώ αύτούς πού ήσαν 
μαζί μας νά στείλουν δσο ονόματα 
θυμούνται, στήν ΈφημερίΙδα μας καί 
πάλι, γιά νά μπορέσουμε νά τούς α
ναφέρουμε σχεδόν δλους ονομαστι
κοί ς.

■i*
Ήταν Νοέμβριος τοΰ 1921.
Τό Λιβίσι καί ή Μάκρη εκείνη 

τήν εποχήν ζοϋσαν τήν πιό τρομο
κρατική καί έφιαλτική περίοδο.

Οί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο 
μικρασιατικό μέτωπο ευρίσκοντο στή 
πιό κρίσιμή τους φάση καί οι Τούρ
κοι άγανακτισμένοι καί άπό τίς δι 
κές μας φιλελληννκές εκδηλώσεις 
εΐχαν πλέον έξαγριωθή. ’Έτσι είχα
με και αρκετούς φόνους Μακρολι- 
βισιανών έξω στά τουρκοχώρια. — 
Διαρκώς βρισκόμασταν κάτω άπό μια 
άπειλή καί μέ φόβ'ο καί αγωνία μαζί 
περιμέναμε κάποια νέα έχθρική έκδή 
λωση άπό μέρος τών Τούρκων. Καί 
τό χειρότερο αύτό δέν άργησε.

Μιά μέρα μάς ειδοποίησαν δλους 
-τσιδιά κάι γέρους—'άπό 13—70 ε
τών νά παρουσιαστούμε στο Καρα- 
κόλι (Διοικητή ριον — ’Αστυνομία), 
στού «Φούρναρη».

Στο Καρακόλι, άφοΰ μάς κατέ
γραψαν, μάς είπαν νά φύγουμε τήν 
έπομένην στή Μάκρη οπού μαζί, μέ 
τούς Μακρηνούς ή Τουρκική Διοίκη
ση θά μάς προωθούσε στό εσωτερι

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος 

ώταις μας δπως δλοι οί πρόσφυγες, 
ημείς νά περιοριζόμαισπαν, σέ 2—4 
στρέμματα καί νά φυτοζωούσαμεν.

Κατόπιν δλων αυτών έμείναμεν 
σύμφωνοι νά πάρουμε ημείς στά χέ
ρια μας τήν δλη υπόθεση.

Καί πρώτα - πρώτα πήραμε ένα 
αύτοκίνητον μιά Κυριακή πρωί καί 
πήγαμε νά δούμε τό κτήμα καί νά 
συγκεντρώσουμε επί τόπου πληροφο- 
ρ>ίες, γιά τίς κσλληγικές του σχέσεις 
ώστε νά ξεκαθαρίσουμε ποιοι είχαν 
άπό τόν ’Αγροτικόν Νόμον δικαίωμα 
προτιμήσεως γιά νά άποκατασταθούν 
καί άν θά μπορέσουμε νά τό διεκδι- 
κήσουμε ημείς.

Μέ τό αυτοκίνητο πήγαμε τότε 
τρεις ; 'Ο Βαισιλ. Πάνου, ό ’Αντώ- 
νης Χατζήσταματίου - ύπολοχαγός τό
τε - καί έγώ.- Τό αύτοκίνητον τό πλή
ρωσα έ?γώ, καί έδωσα 204 'δραχμές 
(οΐ 4 ήσαν γιά διόδια πού πληρώνανε 
τότε).- ’Αφού συγκεντρώσαμε τίς 
πληροφορίες πού θέλαμε, τήν επομέ
νη πήγα στό 'Τπουργείον Γεωργίας 
καί έμαθα άπό εκεί τήν 'διαδικασίαν 
πού έπρεπε νά ακολουθήσουμε. ’Αμέ
σως δέ, έν συνεννοήσει πάντοτε μέ 
τόν Βασ. Πάνου, έκαλέσαμεν Γεν. 
Συνέλευση τών πατριωτών μας σ’ένα 
κτίριο γωνία οδού Άριστείδου καί 
Εύρυπίδου, στή Πλατεία ‘Αγίων Θ&ο- 
δώρ,ων, τό δποίον μάς διέθεσε ό Άν
τών. Χατζησταιμαιτίου. Πρέπει νά πώ 
δτι τότε στην Επανάσταση Πλαστή 
ρα ό Άντώνης Χατζησταμαιτίου καί 
δ Παν. Δημητριάδης (ΙΙαίλάγικος) ή
ταν ύπολαχαγοί, δ δέ Βαλσάμης. ’Ια
κώβου άνθυπαλοχαγδς καί είχαν .μιά 
δύναμη. ’Επί πλέον δ Άντώνης Χατ- 
ζησταματίου ύπηρέτ&ι στά Γραφεία 
τής Έπαναστάσεως καί συγκεκριμέ
νος ύπό τόν Βύρωνα Καραπαναγιώ- 
την.

’Έτσι μπορούσαν νά μάς φανούν 
χρήσιμοι δπως καί μάς έφάνησαν. 
Στήν Συνέλευση εκείνη 1) ‘Ιδρύσαμε 
τήν «Αγροτική Προσφυγική Όμάδα 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Ξυλοκερίζης». Τότε 
οί ’Αγροτικές Προσφυγικές 'Ομάδες, 
σύμφωνα μέ τόν Νόμο έθεωρούντο 
ώς Συνεταιρισμοί άποκαταστάσεως 
άκτημόνων καλλιεργητών» . 2) ’Ε- 
ξελέξαμε μιά τριμελή Επιτροπήν 
ιάπό τόν Βασ. Πάνου Άντών. Χα- 

κό. Πού δμως δέν μάς είπαν.
Τήν επομένη μιά φάλλαγγα άπό 

παιδιά καί γέρους μαζί μέ τίς γυ
ναίκες μητέρες καί αδελφές, πού μέ 
κρυφά καί πνικτά κλάματα μάς συ
ν ώ'δευσαν, πήραμε τόν δρόμο πρός 
τήν Μάκρη.

Στό Διοικητήριο δπου μάς πήγαν 
βρήκαμε καί τούς Μακρηνούς έτοι
μους αύτούς. Μάς έβαλαν στή γραμ
μή, μάς φώναξαν ξανά ένα—ένα τά 
όνόματά μας καί ξεκινήσαμε γιά τόν 
άγνωστο προορισμό μας.

"Εως τά τελευταία περιβόλια μάς 
συνώδευσαν κι’ δλες οι γυναίκες, οί 
μανάδες καί οί αδελφές μας. Ήλθε 
δμως ή στιγμή πού έπρεπε νά χωρί
σουμε. Ήταν συγκινητική δσο καί 
σπαρακτική. Έκεϊ έγινε θρήνος. Μέ 
σπαραγμό ψυχής χωριζόταν ή Μά
να τό παιδί καί τόν άνδρα της, οι 
αδελφές τούς αδελφούς καί τόν πατέ 
ρα τους. Κάθε Μάνα αγκάλιαζε γιά 
τελευταία φορά τόν άνδρα καί τό 
παιδί της καί ένώ άπό τά μάτια της 
έτρεχαν ποτάμι τά δάκρυα, προσπα 
•θούσε μέ τήν έμφυτη στοργή, τής 
Μάννας καί τής γυναίκας νά σιάξη 
ή νά κουμπώση τού ένός τό παλτό 
ή τό σακκάκι ή νά διπλώση τάχα 
πειό καλά τό χρωματιστό μαντήλι 
πού δλες σχεδόν τύλιξαν γύρω άπό 
τόν λαιμό τών παι/διών τους...

’Απελπισμένες προσπάθειες γιά νά 
μάς κρατήσουν άκόμη λίγο κοντά 
τους...

Μά ή διαταγή τής έκκινήσεως δό 
θηκε. ΟΙ «τσαντνρμάδες» χωροφύλα
κες πού κι’ αύτοί είχαν συγκινηθή, 
καιβάλλα στά άλογά τους, διέταξαν 
τίς γυναίκες νά μή προχωρήσουν πε
ρισσότερο. Μάς διέταξαν καί μάς 
νά ξεκινήσουμε.

Φορτωμένοι ευχές καί συμβουλές 
ξεκινήσαμε γιά τόν άγνωστο προο
ρισμό μας τραγουδώντας αποχαιρε
τιστήρια· τραγούδια, άλλα λεβέντικα 
καί άλλα συγκινητικά......

Στή στεριά δέ ζήι τό ψάρι

’Έχετε γιά βρυσούλες 
λόγγοι βουνά ραχούλες

Έγώ θυμάμαι καί τό τραγούδι πού 
τραγούδησα, μά πού δέν μπόρεσα 
νά τό τελειώσω, γιατί μ’ έπνιξα τό 
κλάμμα :

Φεύγω Μάν^α καί σ’ άφήνω 
καί δέν τό ξέρω άν θα σέ ξαναδώ. 
Μέ τί χείλη μέ τί καρ-διω— 
θέ νά σου πώ τό έχε γιά 
’Έχε γιά, Μάννα γλυκειά.
’Έχε γιά—γιά—γιό. 
’Έχε γιά—γιά—-γιά

Συνεχίζεται
Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ

τζησταματίου καί έμενα μέ τρία άνα- 
πληρωιματικά μέλη άπδ τούς Νικολ. 
Σπανόν, τέως Προεστόν Λιβισιού., 
Αντώνιον Μόσχου Λουΐζου καί Νι
κόλαον ΙΙαλτήρην. Στούς άναπληρω- 
ματικούς περιλαμβάνονταν καί δ ’Ιορ
δάνης Λουΐζου, άΡΛά λόγω κωλύμα
τος συγγένειας μέ τόν Αντώνιον. 
Μόσχου Λουΐζου, άντεκατεστάθη άπό 
τόν Νικόλαον Παλτήρην. Μετά τή,ν 
εκλογή έπεδόθημεν στό έργο μας.-

Συνέταξα μίαν αΐτησιν έπιτάξεως,' 
(τότε παράλληλα μέ τόν Θεσμόν τής 
άπαλιλοτριώισεωίς ιέύι&σπίίσθη καέ ή 
«έπίταξις» πού είχε ταχύτερη διαδι
κασία) καί άφοΰ τήν έΐδιάιβασα στούς 
πατριωτας .μου πού μαζεύτηκαν στό 
σπίτι μου, περί τά είκοσι άτομα, πή
γαμε δλοι μαζί στόν 'Τπουργόν τής 
Γεωργίας Άπόστολ. Δοξιάδην, ένα 
έκτακτον ιατρόν καί έκτακτον άνθρω
πον. 'Ο Δοξιάδης ιέκάλεσε τόν τότε 
Γ«ν. Γραμματέα τού 'Τπουργείου του, 
τόν Νικολόπουλον, καί αρχίσαμε εκεί 
μιά συζήτηση πού 'διήρκησε δυό περί
που ώρες. 'Η συζήτηση. πήρε 
■όξεϊαν μορφήν διότι δ Νικολόπουλος. 
άψιΙ&ροϋσε υποστηρίζοντας τούς Μα- 
ραθωνίτας. Τότε μάλιστα ό Νικολ. 
ΙΙαλτήρης μή μπορώντας νά αντίδρα
ση κατ’ άλλον τρόπο στόν. Νικολόπου- 
λσν, τόν τράβηξε άπό τό σακκάκι καί 
ήπείλησε νά χειρο'δικήίση εις βάρος 
του. Κατευνάσαμε τόν Νικόλαν και έν 
τέλει δ Υπουργός έπείσθη καί ύπέγρα 
ψε τήν ίδια μέρα τήν έπίταξι τών 
4) 5 τοΰ μοναστηριακού άγροκτήματος 
Ξυλοκέριζας γιά τήν αποκατάστασή 
μας Ή επίταξη έγινε υπέρ ημών, 
ά?όλά ημείς έδηλώσαμεν άμέσως δτι 
θά περιλαμβάναμε :στήν 'Ομάδα μας 
καί τίς πέντε οικογένειες τών «Σμυ- 
νιών», δπως τούς λέγαμε τότε πού 
έμειναν μέσα στό κτήμα Εργαζόμενοι 
στόν Πικ&ρμιώτην Ξηντάρην πού ή
ταν μισθωτής τού άγροκτήματος.-

‘0 διαχωρισμός τών 4)5 θά γινό 
ταν αργότερα άπό τήν ταπο'γραφική 
υπηρεσία .-

'Ο 'Τπουργός μάς συνέστησε νά 
πάμε στό κτήμα δσο τό δυνατό ταχύ
τερη.

Τότε βέβαια συγκοινωνίες μέ αύ- 
τ.οικίνηιτ’α δέν υπήρχαν ούτε καί πολ- 
λά μεταφορικά μέσα. Έπι πλέον δ

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος 

rou. Κρεμαοιμένη σ’ ένα έπιβλητικό 
κωδωνοστάσιο ϋψους 30 μέτρων -πε
ρίπου. Ήταν μιά πολύ μεγάλη κα
μπάνα κατασκευασμένη στά χυτή
ρια τής Αθήνας μέ χαλκό καί ασή
μι καί ωραίες παραστάσεις καί μέ 
ένα έξαιρετικό ήχο, πού άκούγονταν 
έως τό Πιρνάρι, τό όπο*ο·ν  βρισκό
ταν στό δρόμο πρός τή Μάκρη καί 
στη κορυφή τοΰ βουνοΰ πού χώριζε 
τό Λιβίσι άπό την Μάκρη, δηλαδή 
σέ άπόσταση 3.1)2 χιλιομέτρων 
περίπου. Τό σηιμαντικώτερο δμως 
ήταν ό αρμονικός συντονισμός τοΰ 
ήχου της μέ τον ήχο τής μικρότε
ρης καμπάνας τοΰ κωδωνοστασίου 
(τό καμπανίν δπως λέγαμε) κοοτά 
τρόπον πού έδημιουργεϊτο μιά αρ
μονική μελωδία άπό τό ρυθμικό καί 
ιδιόρρυθμα κρούσιμο καί τών δυό 
μαζί. Εμοιαζε σάν έν<χ χαρούμενο, 
έορταστιικό καί παρορμητικό θού
ριο δταν τά χαράματα άκουγιες τίς 
καμπάνες του Ταξιάρχη νά καλούν 
τούς χριστιανούς στήν έκκλησιά 
καί ιδιαίτερα γιά νά γιορτάσουν τό 
Πάσχα. Πουθενά καί ποτέ ϊσα μέ 
σήμερα δέν ακόυσα παρόμοιους ή
χους καμπάνας. Οί Λιβισιανοί ή
ταν τόσον υπερήφανοι γι’ αύτήν, ώ
στε τήν περιέλαβαν στά περιφημό
τερα πράγματα πού εΐχε νά έπιδεί- 
ξη τό Λιβίσι. Κ’ έλεγαν μέ καμάρι 
«Τρία εΐναι τά καλά τοΰ Λιβισιού. 
'Η Δάσκαλους ή Μουσαίος τό φώς 
τοΰ Λιβισιού, ή Καμπάνα τοΰ 
Ταξιάρχη κι ή Χριστουφής ή 
βγιλιτζής». Αύτή τή φράση τή 
δανείζομαι άπό τή συλλογή τής 
κ. Καλλιόπης Μουσαίου - Μπου) 
γιούκου. ‘Η Καμπάνα αύτή κά
ποτε, γύρω στά 1910, άν δέν 
κάνω λάθος, ράγισε καί τήν ξα~ 
νάστειλαν στήν ’Αθήνα νά ξαναχυ- 
θή. Οταν τήν ξαναφέρανε διορθω
μένη, κατεβήκανε τά παλληκάρια 
τοΰ Λιβισιού στή Μάκρη τήν παρέ- 
λαβαν συσκευασμένη μέ ξυλείαν, 
τήν φορτώθηκαν στούς ώμους τους 
καί έναλλασσόμενοι τήν φέρανε στό 
Λιβίσι. ‘Όλος ό κόσμος, άνδρες, 
γυναίκες καί παιδιά ξεχυθήκανε 
στούς δρόμους νά τήν προϋπαντή
σουν καί γίνηκε τότε ένας πρωτο
φανής συναγεριμός τοΰ κόσμου, πού 
γέμιζε τήν Ψλατεΐα στά «Τρία Κα- 
βάκια» καί τούς δίρό'μ-ους τοΰ κάμ
που, άπό τήν «Καμάρα», καί τό Φου 
ρνάρι» έως τό Τούρκικο Τζαμί στή 
ρίζα τοΰ βουνού, στούς Κιτσιλέρι- 
δες.- ‘Υστερα άπό μέρες δταν τήν 
ανέβασαν καί τήν κρέμασαν στό 
Καμπαναριό, δλο τό Λιβίσι μαζεύ
τηκε στό προαύλιο τοΰ Ταξιάρχη, 
στήν πλατεία τοΰ Στούιμπου καί 
τούς γύρω δρόμους καί κρατούσε 
τ»ρ αναπνοή του γιά νά άκούση ιήν 
«Καμπάνα» μας. Οί γέροι γιά νά 
κάνουν τήν σύγκριση καί τίς κρί
σεις των γι’ αύτήν καί οί νέοι γιά 
νά μυηθοΰν στό μυστήριό της γιατί 
δλοι τήν αισθανόμασταν σάν ένα 
’Εθνικό Σύμβολο.- Καί σάν ακούσ
τηκε ό ήχος της, στήν άρχή μόνος, 
κ’ ύστερα μέ συνοδεία τής μικρής 
Καμπάνας καί οί γ&ροντότεροι, 
άνδρες καί γυναίκες, βρήκοον ικα
νοποιητική τήν -απόδοσή της, μιά 
γενική εκδήλωση χαράς ξτχύθηκε 
άπό δλο τό πλήθος. Οί ραγιάδες^ 
αίσθάνθηκαν δτι ξαναποκτούσαν τόν 
πολύιτιιμιο. εξοπλισμό τους. Μόνο 
αύτή ή έρμηνεία δίνει μιά έξή- 
γηση στά συναισθήματα τοΰ κόσ
μου. Υπήρχαν τότε πίστις καί ιδα
νικά, πού διήγει-ραν τά συναισθή
ματα καί συνεκλόνιζαν τά πλήθη. 
Μ’ αύτά άλλωστε διατηρήθηκε ό 
Εθνισμός μας στή μακρυά διάρ
κεια τής δουλείας.

Πίσω άπό τό ιερό τοΰ Ταξιάρχη 
ύπήρχε ένα όστεοφυλάκειο, τό «Κοι 
μητήριο», δπως τό λέγαμε. Ήταν 
ένα κτίσμα 4χ4 καί ύψος τέσσερα 
μέτρα, δπου άπό μιά τρύπα στήν 
οροφή του ρίχνανε καί φυλάττα^νε 
τά οστά τών τάφων μετά τό «άνοι
γμά» των, ύστερα άπό τά τρία χρό
νια ταφής. Αύτό βέβαια γινόταν 
στά πάληά χρόνια, διότι αργότερα 
στά νεκροταφεία τοΰ Άγιου Παν- 
τελεήμονα καί τής «Παναγιάς τοΰ 
Πυρίτου» υπήρχαν καί όστεοφυλά- 
κεια.-

Τό προαύλιο τοΰ Ταξιάρχη εΐχεν 
άκόμη άλλες δύο εισόδους. Τή μία 
πρός τά βορειοανατολικά, πλάι στό 
Κοιμητήριο καί τήν άλλη πρός τά 
Βορειοδυτικά, πού έβγαινε στήν 
αυλή τοΰ Νικόλα τοΰ Κάκου.- Μέ
σα στό προαύλιο υπήρχαν δυό δέν
τρα. Μιά «πασχαλιά» στά όλόϊσ- 
χια κλωνάρια τής οποίας κάνανε 
ασκήσεις έλξεως καί άναρριχήσεως 
οί νέοι τοΰ Λιβισιοΰ καί μιά 
«μουσκουλουλουδιά» (γαζία) πού 
άνθιζε μοσκοβολούσε ό τόπος·. Είς 
τά άνατολικά τής αύλής καί σέ 
ύψος δύο -μέτρων τνερίπου, υπήρχε 
ένας κηπάκος, δπου δπως είπαμε 
μιετεκο.μίσθηκε ό τάφος τοΰ Μου
σαίου, στή ρίζα ,μ>ιάς μεγάλης ακα
κίας. Άπό τόν κήπον αυτόν, πού ή
ταν σάν μιά έξέδρα τοΰ προαυλίου, 
έλεγαν τό Εύαγγέλιον τοΰ Πάσχα, 
τά χαράματα, καί τό «Χριστός Ά- 
νέστη». ’Από έκεΐ σκαρφάλωναν 
στό δώμα δυό κελλιών - άποθηκών, 
καί έν συνεχεία ανέβαιναν στό κω
δωνοστάσιο.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ
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Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΒΚΗΑΒΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ ΕΙΣ ΑΒΑΣΙΜΟΝ 
ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΤΗΣ “ΜΑΚΡΗΣ,,

Σημειώνουμε μ’ Εξαιρετική ευχαρί

στηση τήν νέα έξοχη πρωτοβουλία τοΰ 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τό 

όποιον τόσο δημιουργικά διευθύνει ή 

Εξαιρετική Έλληνίδα κ. Μέλπω Μερλιέ. 

Είναι μιά άξιόλογη πρωτοβουλία σχε

τική μέ την ερευνά τής ιστορίας τοΰ 

Μικρασιατικού Ελληνισμού, και άνα- 

φέρεται στό θέμα τοΰ Ελληνικού ά- 

ποικισμοΰ και έπικοι.σ,μοΰ τής Μικράς 

’Ασίας.

Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

Εξέδωσε ένα έρωτηματολόγιο πού τό 

κατήρτισε μέ Επιστημονική έπι.μέλεια 

ό συνεργάτης τοΰ Κέντρου κ. Χαρ. Νι- 

κηφορίδης μέ τό όποιον ζητεί ώρισμέ- 

νες βασικές πληροφορίες, σχετικές μέ 

τή ζωή στή Μ. ’Ασία, καθώς και τήν 

Εγκατάσταση τών κατοίκων έκεΐ. Τά έ- 

ρωτηματολόγια αυτά μπορούν νά τά 

ζητήσουν και νά τά συμπληρώσουν δ- 

λοι οί Μηκρασιάται άπό τήν διεύθυν

ση τοΰ Κέντρου (όίδός Σίνα 29—31, 

’Αθήνας).

Μέ τις πληροφορίες πού θά συγκεν

τρωθούν, οί ειδικοί μελετηται τοΰ Κέν

τρου θά μπορέσουν νά συμπληρώσουν 

τίς δικές τους μελέτες πάνω στή ζωή 

καί τόν ιδιόμορφο πολιτισμό τοΰ έλ- 

ληνισμοϋ στή Μικρασιατική γή καί νά 

καταρτίσουν πληρέστερα ιστορικά και 
λαογραφικά ντοκουμέντα γιά ένα με

γάλο μέρος πληθυσμού πού ξερριζώθη- 

κε άπό έκεΐ γιά πάντα.

Τήν έργασία αυτή τής συγκεντρώ- 

σεως πληροφοριών γιά μάς τούς Μα- 

νοκρηλιβισιανούς τήν κάνει χρόνια τώ

ρα ή έκλεκτή συμπολΐτις μας κ. Καλ

λιόπη Μπουγιούκου — Μουσαίου καί 

τό βιβλίο της μέ τίς «Παροιμίες τοΰ 

Λιβισιοΰ» είναι ήδη υπό έκτύπωσιν ύ

πό τήν αιγίδα τοΰ Κέντρου Μικρασια

τικών Σπουδών.

Ό πνευματικός αύτός ’Οργανισμός, 

μονοίδιίκός στόν τόπο μας, διεξάγει έ- 

πισταμένη έρευνα μέ αξιοθαύμαστο 

ζήλο, Επιστημονικό σύστημα καί με- 

θοδικότητα γύρω άπό τή ζωή τοΰ Μι

κρασιατικού Ελληνισμού γιά νά συλλέ- 

ξη καί διατηρήση τόν πνευματικό καί 

λαογραφικό πολιτισμό του. "Ενα όλό-

Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος 
στάσιο, γι’ αύτούς πού θάρχόν- 
τουσαν άπό τήν πλευρά του Κά
στρου καί ιμιά πιό κάτω πρός τό 
χωράφι του Άμπατζή, γι’ αύτούς 
πού θάρχόντουισαν άπό τόν .κάμ
πο. Καί οί δυο είσοδοι είχανε πρός 
τό δρόμο σκαλοπάτια, διότι οί 
δρόμοι βρισκόντουσαν σέ χαμηλό
τερο Επίπεδο άπό τό προαύλιο.

Καί τώρα άς μιλήσουμε γιά 
τή ρυμοτομία του Λιβισίου:

Τό κάστρο τοΰ Λιβισίου χωρι
ζόταν άπό τόν Κάμπο μ’ ένα κεν
τρικό, βασκκό δρόμο πού άρχιζε 
άπό τό ανατολικό άκρο τής κω- 
μοπόλεως ·καί ικατέληγε στό δυτι
κό της άκρο καθορίζοντας επα
κριβώς τά σύνορα του Κάστρου 
άπό τόν Κάμπο.

Ό δρόμος αύτός άρχιζε άπό 
τόν Άγιο Παντελεήμονα (τό νε
κροταφείο τής πάνου Γειτονιάς) 
δπου ·καΐ πρός τό ·βουνό ήταν τό 
κτήμα του «ιΚιάλη. τοΰ Γιργα» 
(τοΰ γέρω-Προεστοΰ τοΰ Λιβι- 
σιου).

’Άς τόν περπατήσουμε λοιπόν 
■καί ήιμεΐς γιά νά τόν περιγράφου
με. Πορεία μας ·έξ Ανατολών 
πρός Δυσμάς: ’Αριστερά μας οί 
πλαγιές τοΰ βουνοΰ τοΰ Μιχά. Δε
ξιά μας τά χωράφια τοΰ Παπαχα- 
στά. Δεξιά μας πάντα πού εΐναι 
ό κάμπος καθ’ ιδλην τήν δρομήν 
θά υπάρχει τοίχος, διότι δλα τά 
άμπελοχώραφα τοΰ Λιβισιοΰ ή
ταν πε-ριμανδρωμένα μέ τοίχους ΰ-: 
ψους ΙΗ—-2 μέτρων.

Προχωρώντας 200 μέτρα περί
που συναντούμε τόν «Νταμπάκ - 
Χανέ» (Χάνι τών Νταμπάκιδων - 
παπουτσήδων). Έδώ ύπήρχε πρός 
τήν πλευράν του βουνοΰ νερό τρε
χούμενο (πού έργόταν μέ κτιστό 
καί σκεπασμένο χαντάκι (άγωγό) 
άπό τήν πηγή πού ήτανε στή θέ
ση «Κοντύλια» «καί προχωρούσε 
έως τή βρύση: τοΰ Τουραπή) ·καί 
μπροστά του μιά μεγάλη: πέτρινη ' 
γούρνα, δπου οί Λιβισιανές τήν: 
άνοιξη., σάν ξεστρώνανε τά σπίτια 
τους φέρνανε τά .κιλίμια καί τά 
τσούλια τους (τά κιλίμια είναι κα
μωμένα άπό μαλί, ένώ τά τσού
λια άπό γιδότριχα) -καί τά πλένα
νε (τά «λάχτιναν» δπως λέγανε, 
διότι τά πατούσαν μέσα στό νε
ρό μέ τά πόδια τους γιά νά κα
θαρίσουν) . Πρός τήν πλευράν δέ 
τοΰ -Κάμπου υπήρχαν δυο—τρία 

χτίσματα πουχαν μέσα ειδικές α
νοικτές δεξαμενές («ταλασούρια») 
δπου οί παπουτσήδες μαδοΰσαν τό 
μαλλί άπό τά δέρματα τών αιγο
προβάτων άφοΰ τά πασαλείβανε 
πρώτα μέ άσβέστηι. ΑΟτές οί δε
ξαμενές, τά ταλασούρια, δπως τά 
λέγανε, ήταν .κοινόχρηστα γιά δ
λους τούς παπουτσήδες.

Άπό τόν «Νταμπάκ—Χανέ» προ- 

κληρο Επιτελείο Εκλεκτών Επιστημόνων 

ύπό τήν Εμπνευσμένη πνοή τής κ. Μέλ- 

πως Μερλιέ Εργάζεται άθόρυβα καί μ’ 

αυτοθυσία γιά τή Επίτευξη τοΰ -σκο

πού αύτοΰ. 'Ημείς οί Μακρηνολιβισια- 

νοϊ αίσθανόμεθα ιδιαίτερη υπερηφάνεια 

κΓ ευγνωμοσύνη, γιατί τά ήθη καί έ

θιμα τής πατρίδος μας έχουν τύχει 

ιδιαιτέρας προσοχής.

Εντυπώσεις άπό τήν εκδρομή 
στό Σούνιον

-Μ ά άπό τίς ωραίες εκδρομές πού 
δημιουργεί ό σύλλογός μας ήταν καί 
ή Εκδρομή στό Σούνιο.

Με πολλή χαρά ή γνωστή σχεδόν 
παρέα συναντήθηκε καί τό σύνθημα 
έδόθη γιά τήν αναχώρηση.

Τό ξεκίνημά μας ή’αν ώμορφο καί 
οί προοπτικές μας άκόμα καλύτερες 
γιά τήν ώμορ'φη, 'ανοιξιάτικη αύτή 
μέρα.'Η παραλιακή- πορεία μας, μάς 
έπέτρεψε γιά .μιά άκόμη φορά ν’ ά- 
πολαύσωμε τά ακρογιάλια καί τις 
ώμορφιές τού Αιγαίου <μας.

"Οπως πάντα, έτσι καί τώρα, δέν 
έλειψε -,ό χιούμορ καί ή εύθυμη νό
τα κατά τήν Εκδρομή. Πικάντικες ι
στορίες καί συμβάντα άπό τήν ζωή 
τοΰ τόπου έλαβαν χώραν. Έγώ δέν

ΝΕΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ

Ίδρύθη ύπό τών έν Άθήναις καί 
Πειραιεΐ Περαμίων Σωματειον ύπό 
τήν Επωνυμίαν «Σύλλογος Περα
μίων Κυζικηνών» μέ σκοπόν τήν 
διατήρησιν τής άναμνήσεως , τής 
γενετείρας Περάμου τής Κυζίκου 
Ή προσωρινή Διοικούσα ’Επιτροπή 
άπηρτίσθη έκ τών κ. κ. Μανώλη 
Παπαναστασίου, Ρήγα Παπαδοπού- 
λου, Σω·ηοίου Χρυσαγονίδη, Πηνε
λόπης Τουσιάδη, Γρηγ. ΚατσώΚη, 
Άλεξ. Άγόρογλου, Μερώπης Χρυ 
σοβέργη, ’Ελευθερίας Διαβατικού, 
Δαμ. Σγουρίδου, Ί. Ταλιατζή, Κ. 
Δόνβρου καί Φ. Κοντού.

Χαιρετίζομεν τό \έον συγγενές 
Σωματεΐον καί εύχόμεθα πλήρη 
έπιτυχίαν είς τήν έπίτευξιν τών 
σκοπών του.

ΤΟ Λ ί Β I
χωρώντας περί τά 300 μέτρα φθά
νουμε στή «Βρύση: τοΰ Τουραπή». 
Έδώ κατέληγε ό κτισμένος ύδρα- 
γωγός.

ιΗ «Βρύση, τοΰ Τουραπή» ήταν 
ένα χτίσμα μέ διαστάσεις 6X4X4 
περίπου δλόκλειστο μέ ξεθυμαν- 
τήρα στό πιό ψη,λό του σημείο, 
πού ήταν ένα εΐδος αποθήκης τοΰ 
τρεχούμενου νερού. Έκτίσθηχε 
μέ δαπάνες του πρώτου εύεργέ- 
του τοΰ Λιβισιοΰ Τουραπή. Εΐχε 
έξ 'βρύσες (κάνουλες) άπό μπρο
στά Χστή δυτική του πλευρά πού 
ήταν περιμανδρωμένηι γιά νά ·μήν 
γίνωνται θέαμα οί γυναίκες πού 
πέρνανε τό νερό) -καί οί δυο ψη
λότερες άπό τήν άνατολική του 
πλευρά μέ γοΰρνες γιά τό πότι
σμα τών ζώων.

Πρός τήν πλευρά τοΰ Κάμπου 
ύπήρχαν δυο -κέντρα — ..καφενεία 
μόνον γιά τό καλοκαίρι, άρχίζον- 
τας άπό τό Πάσχα.

Προχωρούμε:
Τώρα αριστερά μας αρχίζουν 

πυκνά πλέον τά σπίτια τοΰ Κά
στρου τοΰ Λιβισιοΰ. Πάνω άπό τή 
Βρύση, τοΰ Τουραπή καί λίγο πιό 
μπροστά άκόιμη αρχίζει ή συνοι
κία τής «Βούρβουρης» πού άπλώ- 
νεται πρός τήν πλαγιά τοΰ βου
νοΰ καί συνεχίζεται έπι 100 .μέ
τρα περίπου του δρό,μου. Ό Σάβ
βας Πασχαλίδης κάτι λέγει γιά 
τήν προέλευση τών «βουρβουρι- 
ωτών» στήν ωραία μελέτη< του.

Προχωρώντας πάντα στό δρόμο 
μας πού διαχωρίζει τό Κάστρο ά
πό τόν Κάμπο, φθάνουμε μετά ά
πό 200 μέτρα άπό τή Βρύση του 
Τουραπή στό κόκκινο διώροφο 
σπίτι τοΰ Σταμάτη; τής Ζόππας 
(αγωγιάτης μέ τρία μουλάρια τό
τε) πού χρησίμευε στά χρόνια 
τοΰ πολέμου σέ Μυτουρλίκι. Προ- 
χωροΰντες άλλα 180 μέτρα φθά
νουμε στή Κάμαρα, Όπου τά κόκ
κινα διώροφα σπίτια τών δύο Σα- 
ρήφηδων ιατρών («τοΰ μεγάλου» 
καί «τοΰ μικρού») μέ τίς κλη,μα- 
ταργιές στήν είσοδό τους .καί τού 
Μακρυκώστα (τοΰ πατέρα τοΰ 
Παύλου Μακρή) μέ τό .καφενεΐον 
τής Καμάρας στό ισόγειό του. Έ
δώ δημιουργεΐται ένα εΐδος Πλα
τείας, λόγω τού δρόμου πού άνε- 
βαίνει πρός τόν Στούμπον. Γύρω 
τοΰ 'Νικόλα Μεσαία, πλάι σ’ αύ
τό τοΰ άδελφοΰ του Βασίλη:, πού 
στή Πλατεία τό διώροφο σπίτι 
εΐχε ένα σταύλο τών μουλαριών 
του έπι τής Πλατείας, ·καί τό άλ
λο μέρος τού δρόμου τό σπίτι 
τοΰ Πάχου (παπουτσή).

Προχωροΰντες πάντα πρός δυ
σμάς καί έχοντας πλέον άριστε- 
ρά μας τό ικυρίως Κάστρο (Άκρό- 
πολι) τοΰ Λιβισιού, δπου τά σχο
λεία «τό ύψωμα αύτό ειδικότερα 
λέγεται Πύργος»), φθάνουμε με-

Ήρωτήσαμεν τόν κ. Άντ. Τζιζήν, 

Εάν θά άτταντήση είς τά δημοσιευθέν- 

τα άπό τόν κ. Πετρόγλου είς τήν Ε
φημερίδα «ΜΑΚΡΗ».

Καί ό κ. Τζιζής είπε τά έξης:

«Νομίζω δτι δέν· μοΰ Επιτρέπεται 

νά απαντήσω. Άλλωστε ό ικ. Πετρό

γλου τόν όποιον Έγώ δέν έγνώριζσν κα
θόλου δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού μέ

είμαι Μακρινή, άλλά Εκτιμώ καί θαυ
μάζω τήν γερή μνήμη ώρισμένων καί 
τό ανεξάντλητο αφηγηματικό τους 
πνεύμα.

Άφοΰ φτάσαμε έκεΐ, προεξοφλήσα
με τά φρέσκα μας ψάρια πού φαγα- 
με μέ πολύ όρεξη.

‘Η ημέρα ήταν τόσο καλή πού μάς 
Επέτρεψε νά χαροΰμε τίς ώμοριψές 
τής ανοιξιάτικης φύσης. Τό απόγευ
μα άκολούθησε ώραιότατος περίπα
τος στον Ναό .τοΰ Ποσειδώνος. Έκεΐ 
άφοΰ θαυμάσαμε τό άρχαΐο τοπίο καί 
ακούσαμε ομιλία καί έξιστόρηση τοΰ 
Ναοΰ, έπιστρέψαμε στις βάσεις μας.

Παίρνοντας λοιπόν μαζί μας τίς 
καλύτερες εντυπώσεις, άρχισε ό δρό
μος τής Επιστροφής. Έπιστρέφοντσς 
ακολουθήσαμε τόν κάτω δρόμο μέσφ 
Μαρκοπούλου, όπου κι’ έκάναμε ένα 
μικρό σταθμό γιά νά προμηθευτούμε 
τό Εκλεκτό σταρένιο ψωμί καί νά έ- 
πισ-κεφθοΰμε τις γαργαλιστικές ψη
σταριές.

Άφοΰ Ικανοποιήσαμε καί αυτή μας 
τήν Επιθυμία, συνεχίσαμε τήν πορεία 
μας γιά τήν Αθήνα. Δέν έλειψε καί 
πάλι τό χιούμορ καί τό κέφι άπό τήν 
παρέα αύτή, πού κρύβει τόση 
λαχτάρα γιά τά περασμένα καί υ
πάρχουν τόσο ζωντανές οι αναμνή
σεις άπό τήν πατρίδα, πού κρατούν 
ζωηρό τό Ενδιαφέρον όσων τούς ά- 
κοΰν. ’Έτσι χωρίς νά τό καταλάβου
με, μέ τραγούδια καί λουλούδια, 
φτάσαμε στόν προορισμό .μας.

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ 
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τά 200—250 μέτρα σ’ ενα τρίστρα
το πού λέγεται «Φουρνάρι».

Άπό έδώ ξεκινά ένας άλλος 
δρόμος κάθετος σ’ αύτόν πού πε
ριγράφουμε, ιό όποιος διασχίζον
τας τόν Κάμπο ,μέ βορεινή κατεύ
θυνση· πάει πρός τήν Μάκρην. 
Γι’ αύτό γίνεται τρίστρατο. Συνε
χίζοντας τήν πορεία μας φθάνουμε 
ύστερα άπό 1'50 μέτρα στήν Αγία 
Μαρίνα μιά μικρή Εκχληισοΰλα 
πλάι στό σιδηρουργείο (ντεμερ- 
τζίδίικο) τού Τσιέρη και περνών
τας μπροστά άπό τό χωράφι τής 
Τσακτιροΰς (μετέπειτα τοΰ Τρέμ- 
πελη), τό όποιον χρησιμοποιού
σαμε ώς γήπεδον γυμναστηρίου 
■καί σάν γήπεδο παλαίστρας φθά
νουμε μετά άλλα 150 μέτρα άπό 
τήν Αγία Μαρίνα στή θέση «Ιλιά 
τοΰ κύρ-Παληοΰ», κάτω άπό τό 
παρθεναγωγείο (τοΰ Κάτου Σχο
λείου) .

Έδώ στό 1912 Ιδρύθηκε νέα 
βρύση-ύδραγωγεΐον, δαπάναις τοΰ 
Γεωργίου Πανηγύρη,.

;Στό σημείο αύτό γίνεται πάλι 
ένα τρίστρατο, διότι ό δρόμος 
μας διχάζεται. Ό δεξιός του βρα
χίονας προχωρεί πρός τόν Κάμπο, 
ένώ ό αριστερός του βραχίονας 
στρέφεται πρός νότον, διότι τελει
ώνει πλέον ό λόφος τοΰ κυρίως 
Κάστρου του Λιβισιοΰ, καί προ
χωρεί πρός τό «Χάνι», διαχωρίζον
τας πάντα τό Κάστρο άπό τόν 
Κάμπο.

Γύρω στό τρίστρατο τής Ίλιάς 
τού κύρ Παληου βρίσκονται δύο 
διώροφα σπίτια: Τό ένα τού Χα- 
τζημανώλη (Πατέρα τής Κας 
Καλλιρρόης Στυλ, θεοδοσιάδη.) 
καί τό άλλο τοΰ Κοφτερού (Πατέ
ρα τοΰ Προέδρου τού Παραρτή
ματος μας Κωνστ. Κοφτερού).

Μετά διακόσια μέτρα άπό τήν 
Ίλιά τού Κύρ Παλη,οΰ περίπου ό 
δρόμος μας φθάνει στό «Χάνι» δ
που ενώνεται μέ τόν άλλον .κύριον 
δρόμον τοΰ Κάστρου πού αρχίζει 
άπό τά «_ηρά Πιρνβίλια» δια
σχίζει τόν Στούμπον καί φθάνει 
στό Χάνι, -καί έτσι οί 'δυο μαζί ή- 
νωμένοι σέ έναν προχωρούν καί 
μετά 450—500 μέτρα (κατεύθυν- 
σις πλέον πρός δυσμάς) φθάνουν 
στή .Κάτου Παναγιά,

Στό Χάνι γίνεται πάλι ένα εΐ
δος Πλατείας μέ αρκετά μαγαζά- 
κια γύρω—γύρω. Τό κτίριο, τό 
Χάνι ένα μονόροφο κόκκινο κτί
ριο μέ αρκετά εύρύχωρη πλακό
στρωτη αυλή χρησίμευσε κατά 
καιρούς σάν σταΰλος, αποθήκη 
καί καφενεΐον.

Αύτή ή διαδρομή εΐναι τοΰ βα
σικού δρόμου πού διαχωρίζει τό 
Κάστρο τοΰ Λιβισιοΰ άπό τόν 
Κάμπο.

«ΛΙΒΙΣ1ΑΝΟΣ» 

κακολογεί. Έ-ττί τριάμιση ολόκληρα έ

τη, άφότου δηλαδή ίδρύθη ό Σύλλογός 

μας «ΓΛΑΥΚΟΣ» άσχολεΐται νά μέ 

ύβρίζη. Προ έτους μάλιστα έμαθα δτι 

καί ώς μέλος τοΰ Διοίικ. Συμβουλίου 

τοΰ «ΓΛΑΥΚΟΥ» μέ ύβριζε κατά τάς 

συνεδριάσεις των, αι δέ ύβρεις του εΐ

ναι καταχωρημέναι εϊς τά Επίσημα 

Πρακτικά τοΰ Συλλόγου καί φέρουν τήν 

υπογραφήν του. Μέ ϋβ.ριζεν, ίσως διό

τι Εγώ Έβοήθησα νά άποκτήσουν οί 

Πατριώται μας Σύλλογον.

Έκτος αυτών δμως: 'Η πρώτη πρά- 

ξις τοΰ κ. Πετρόγλου μόλις πρωτοε- 

νεφανίαθη είς τούς κύκλους τών Πατρι

ωτών ιμας ήτο νά σύρη είς τά Δικα

στήρια τόν Σύλλογόν ϊμας «ΓΛΑΥ

ΚΟΝ» πού μόλις τότε ιδρύθηκε καί ή

το μάλιστα ό μόνος Σύλλογος πού ύ

πήρχε δλων τών Πατριωτών μας.

'Η δεύτερα του πράξης ήτο νά προ- 

καλέση τήν διάσπασιν τών Πατριωτών 

μας ίδρύων νέον Σύλλογον τήν «ΤΕΛ- 

ΜΉ,ΣΣΟΝ». ΚΓ £τσι ημείς βρήκαμε 

δουλειά νά ασχολούμεθα δύο χρόνια 

τώρα γιά νά βρούμε τρόπον νά γεφυ- 

ρώσωμεν τήν διάσττασιν, Ένώ ό κ. Πε

τρόγλου κόπτεται, γιατί νά μή γίνεται 

ή Ενωσις τής διασπάσεως πού ό ’ί

διος έπροκάλεσ&ν.

Τί νά πώ λοιπόν έγώ γιά τόν άν

θρωπον; ’Έτσι εμαθε νά φέρεται καί 

έτσι φέρεται. Στό κάτω - κάτω τής 

γραφής δέν φέρνω Έγώ ευθύνην γιά τήν 

συμπεριφοράν του, ή όποία δέν εΐναι 

συ;μπτωματική άλλά συμφυής μέ τόν 

άνθρωπον».

<Καί ό μέν κ. Τζιζής δικαιολογη-

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος 

λαχο:νικά, μποστάνια καί φρουτό
δεντρα.

Μέ τίς Εκχερσώσεις εΐχαν δι
πλή ώφέλεια. Πρώτον αποκτούσαν 
γαΐες γιά καλλιέργεια, καί 
δεύτερον άπό τίς ρίζες (κούτσου
ρα) πού βγάζανε κάνανε κάρβου
να καί μέ τόν τρόπον αύτόν Εξα
σφαλίζανε τό μεροκάματο καί τό 
ψωμί τών οικογενειών τους. Αμέ
σως δημιουργήθη,καν καί έμποροι 
τών καρβούνων καί πρώτοι—πρώ
τοι ό Άυτώνηις Μόσχου Λουίζος, 
ό ’Ιορδάνης Λουϊζου, πού εΐχε καί 
αυτοκίνητο φορτηγό, καί ό Βασί
λης Κόλλιας. ’Έγιναν τότε καί 
τά πρώτα μικτά υπακάλικα μέ ψ> 
λικατζίδικα. Πρώτος ό Βασίλης 
Κόλλιας καί εύθύς άμέσως ό Άν- 
τώνης Μόσχου καί ό Τουραπής 
Έμμεής. Μιά άλλη, όμάδα άπό 
τούς Άνδρέαν Τακτατζήν, τόν Μι- 
χάλην καί Χαρΐτον Μαυρίκου, τόν 
Άνδρέαν Σιτέν, τόν Μανώλην Σι- 
τέν, άρχισαν νά προετοιμάζονται 
γιά περιβόλια. Ό Άνίδρέας Τα- 
κτατζής έσκάρωσε μόνος του καί 
τό πρώτο μαγκανοπήγαδο. Μιά 
άλλη μεγαλύτερη όμάδα μέ έπι 
κεφαλής τόν Μανώλην Καράγεωρ- 
γην, τόν Κυριάκον Κάκον, τόν 
Χατζήγιάννην Τσακυργιάννην, τόν 
Βαλ. Μανάβην, τόν ’Ιωάν. Βαζά- 
ναν, τόν Νικόλ. Παλτήρην, τόν 
Μόσχον Λαζάρου κ.λ.π. προετοι- 
μάζοντο γιά καπνοφυτείαν.

'Όπως καταλαβαίνετε όμως μ’ 
αύτά δέν μπορούσαν νά ζήσουν. 
Διότι ούτε τό είσό'δηιμα άπό τά 
κάρβουνα ήταν αρκετό, ούτε καί 
όλοι μπορούσαν νά σκάβουν καί 
νά ξεχερσώνουν.

'Στήν φάσιν άκριβώς αύτήν 
άρχισαν νά διαρρέουν οι διά
φορες οικογένειες καί νά φεύ
γουν άπό τήν Ν. Μάκρην. 
Τότε φύγανε ό Άνδρέας Λα- 
ζαρίδης, ό Νικ. Κ. Σπανός, ό Άν- 
τών. Μαλλιαρόμυτος καί πολλοί 
άλλοι, διότι στάς Αθήνας καί τόν 
Πειραιά κάτι μπορούσαν νά κά

ί νουν γιά νά ζήσουν, ένώ έκεΐ θά 
έτρωγαν ό,τι οικονομίες εΐχαν. 
Έπι πλέον ύπήρχε καί φοβερή Ε
λονοσία, ή όποία κυριολεκτικά 
μάς έθέριζε.

Έβλεπα λοιπόν δτι άν έμενα 
μέ στραυρωμένα χέρια ύπήρχε

ΕΠΑΝΟΡΘΩΧΙΧ
Επειδή είς τό ψύλλον τής «ΦΩ

ΝΗΣ» τοΰ μηνός Απριλίου 1959 εις 
τήν τρίτην σελίδα ένθα δίδω ίμιαν 
σκιαγραφίαν τοΰ χορού τοΰ Συλλό
γου μας προσετέθη κατάλογος όνο- 
μάτων άπό τούς παρευρεθέντας είς 
τόν χορόν .μερικοί μάλιστα τών οποί
ων μοΰ εΐναι τελείως άγνωστοι, λόγφ 
τής ηλικίας μου, θεωρώ ύποχρέωσίν 
μου νά προσθέσω ότι τόν .χορόν Εκεί
νον Ετίμη.σαν διά τής παρουσίας των 
καί άλλοι έξέχουσαν θέσιν κατέχον- 
τες είς τήν κοινωνίαν συμπολίται μας 
όπως ό ακτινολόγος ιατρός κ. Δη μ. 
Χατζηαντωνίου, ό Συνταγματάρχης 
κ. Ν. Νικολάου (Παπαντώνη), ό πο
λιτικός Μηχανικός κ. Κίμων Μ. Πα- 
νηγύρης μετά τής άδελψής του Ρέ
νας, ή δνίς Μυρτώ Δουλή καί πολλοί 
άλλοι.

ΑΦ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΥ 

μένα σταμα:ά ώς Έδώ γιατί πραγμα
τικά δέν 'άξίζει τόν κόπο νά προχω- 
ρήση περισσότερο. Θά προσθέσου
με δμως Εμείς λίγα λόγια, όχι γιατί 
δέν .μπορούμε ν’ άπαντήσουμε Εκ
τεταμένα, άλλά γιατί βρίσκουμε πώς 
εΐναι κρίμα ν’ άπασχολοΰμε τόν πο
λύτιμο χώρο τής Εφημερίδας μας μέ 
τέτοιου είδους διαξιφισμούς. Θέλου
με .μόνο νά τονίσουμε τό εξής: Κά
νει .μεγάλο .λάθος ο κ. Πετρόγλου, 
—κρίνων ϊσως ·έξ ιδίων τά άλλότρια 
— νά παρουσιάζη τά μέλη, τοΰ Συμ
βουλίου τοϋ Παραρτήματος Αθηνών 
ώς Ετεροκίνητα άτομα, χωρίς δική 
τους θέλησι καί γνώμη. Ή ώς τώ
ρα δράσις κΓ Εκδηλώσεις τους έ
χουν δείξει τό άντίθετο, καί εΐναι 
γνωστό σ’ όλους πώς 6έν κατευθύνον- 
ται ιάπό κανένα. Σκέπτονται, κινούν
ται κΓ Εργάζονται γύρω άπ’ τόν 
σκοπόν πού άνέλαβαν νά επιτελέ- 
σουν, μέ αξιοθαύμαστη σύμπνοια καί 
συνέπεια.

Είναι άλήθεια ότι δέχονται τήν 
ύλιική καί ηθική Ενίσχυσι τοΰ κ. Τζι
ζή, καί τήν δέχονται μ’ ευγνωμο
σύνη, όπως ·θ'ά Εδέχοντο καί κάθε 
άλλου πατριώτου. Δυστυχώς όμως 
δέν εΐναι πολλοί πού δείχνουν τόσο 
θερμό Ενδιαφέρον γιά τούς πα- 
τριώτας κ:’ ό κ. Τζιζής αποτελεί μο
ναδικό φαινόμενο καί λαμπρό πα
ράδειγμα. Άλλωστε όποιος διαβάσει 
καλά τόν κ. Πετρόγλου διαπιστώ
νει άμέσως πώς οι κατηγορίες πού 
Εκτοξεύει Εναντίον τοΰ κ. Τζιζή, εΐ
ναι κατά βάθος -άναγνώρισις τών 
υλικών καί ηθικών υπηρεσιών πού 
προσφέρει.

Πριν τελειώσουμε, σημειώνουμε τήν 
άλγεινή Εντύπωσι πού έπροκάλεσε σ’ 
δλους ή «ίάπάντησις» τοΰ κ. Πετρό
γλου, δημοσιευομένη δίπλα ·είς τάς 
διαπραγματεύσεις διά τήν ένωσιν.

Θά 'έπρεπε νά λείψη καί όχι μό
νον χάριν τής «Ένώσεως».

κίνδυνος νά διαλυθούμε.
Τό πρώτον πού σκέφθηκα νά 

κάνω ήταν νά τούς ένισχύσω οίκο- 
νομικώς. Καί βρήκα τόν τρόπον.

Άπετάνθη-κα στό Ύπουργεΐον 
Προνοίας, Εξέθεσα τήν άθλια οι
κονομική μας κατάσταση καί έ- 
ζήτησα νά μάς δώσουν επίδομα. 
Μέ τήν βοήθειαν ένός λαμπρού 
ύπαλλήλου τοΰ Υπουργείου καί 
πολύτιμου φίλου μου τοΰ κ. Μι
χαήλ Πασχοπούλου, Εκτός ύπηρε- 
σίας ήδη άλλά μέλους τής Α.Σ. 
Δ.Υ. ένεκρίθη νά .μάς δοθή Επί
δομα ανά 25 δραχμάς κατ’ άτο
μο ν. Τό ποσόν αύτό, τήν εποχήν 
έκείνηιν ήτο σημαντικόν. Άλλά τό 
σπουδαιότερον ήτο ότι όκτώ φο
ράς πήραμε τέτοιο Επίδομα όλοι 
οί Νεομακρηνοί μικροί καί μεγά
λοι. ‘Η άνακούφισις ήταν σημαν
τική, διότι ή αγοραστική αξία 
τών δραχμών τότε ήταν πολύ με
γάλη. Μέ 25 δραχμές τότε αγόρα
ζε κανείς δέκα (-Ϊ0) ψωμιά, ή β 
όκάδες όσπρια φασόλια, ή δυό- 
μιση όκάδες λάδι.

Τό Επίδομα αύτό δέν τό έχρεω- 
νόμαστε. νΉταν χάρισμα. Καί έ
τσι κρατήθη,κε λίγο ό τόπος μας.

θεωρώ χρέος μου νά αναφέρω 
ότι διά νά παίρνω τά Επιδόματα 
αύτά ύπέρ τών πατριωτών μου μέ 
έβοήθησαν, έκτος τού κ. Πασχο
πούλου καί ένας κ. Μουστάκας 
ταμίας τότε τοΰ Ύπουργ. Πρόνοι
ας καί ένας κ. Άντωνόπουλος Εν
τεταλμένος τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
διά τόν οικονομικόν έλεγχον στό 
Ύπουργ. Πρόνοιας. 'Η .μόνη φιλο- 
φρόνησις πού τούς κάναμε, εΐναι 
ότι τούς «κάναμε τραπέζι» δυο φο
ρές στή Νέα Μάκρη μέ καλό 
κρασί.

(συνεχίζεται.) 
ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗΣ

ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Μέ μεγάλη μας εύχαρί· 
στηση πληροψορηθήκαμε ότι 
άπό 1ης ’Ιουλίου ή συγκοινω
νία Ν. Μάκρης μετατρέπεται 
είς ήμιαστικήν »<αί ή τιμή τοϋ 
είσιτηρίου μειοϋται άπό 
δραχμάς 12,20 είς δρχ. 9,20.

Ή μείωση αύτή δέν είναι 
βέβοια όση άνεμένετο. Σύμ
φωνα μέ τά χιλιόμετρα καί 
τήν τελευταία αύξησιν τής 
κινήσεως ή συγκοινωνία Ν. 
Μάκρης έπρεπε νά γίνη ά- 
στική καί νά μειωθή ιό εί- 
σιτήριον είς 6-7 δραχμάς δ
πως εΐναι είς άλλες περιο
χές τής ’Αττικής πού εύρί- 
σκονται σέ ίδιαν χιλιομετρι
κήν άπόστασιν άπό τήν ’Α
θήνα. ’Αλλά καί αύτό εΐναι 
ένα βήμα πού Ελπίζουμε νάχη 
καί συνέχειαν.

"Ηδη ή κίνηση προβλέπε 
ται, Εφέτος πολύ μεγαλύτερη 
καί ή μείωσις αύτή θά συν- 
τελέση στήν ά'άπτυξι του

Ν Ν. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ 0 
ΑθΑΗ«ΙΒΣ

Στις τελευταίες μου συχνές επισκέ
ψεις στή Ν. Μάκρη, μέ μεγάλη μου 
λύπη διεπίστωσα τή θλιβερή κατάστα
ση, στήν όποία περιήλθε ή Ποδοσφαι
ρική Όμάδα της, άπό άπόψεως οικο
νομικής, και τήν μακαριότητα μέ τήν 
όποία παρακολουθούν οί κάτοικοί της 
τό κατάντημα αυτό.

Δέν θά σταθώ στά πρόσωπα πού έ- 
κάστοτε βρέθηκαν επί κεφαλής τής Δι
ό ικήσεως τής Ό.μάδος, χωρίς δμως 
αύτό νά σημαίνη δτι τους απαλλάσσει 
άπό τίς ευθύνες. 'Όλοι μαζί καί οί 
έικάστοτε δηλαδή Διοικητικοί παράγον
τες τής Ποδοσφαιρικής Όμάδος καί οί 
κάτοικοι, εΐναι υπεύθυνοι γιά τό κα
τάντημα αυτό.

Άς ποΰ'με δυο λόγια πρώτα γιά τόν 
αθλητισμό.

Άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους ό 
αθλητισμός ήτο ένδειξις πολιτισμού 
μιας χώρας. Έθαυμάζετο δέ καί έκτι- 
μάτο άπό δλους τόσο ό αθλητής πού 
διεκρίνετο στούς άγώνες, δσο καί ή 
πατρίδα του καί έχουμε τά κείμενα, 
τών αρχαίων ιστορικών πού ασχολούν
ται ,μέ τά άθλήματα καί τούς άθλητάς 
τής Εποχής εκείνης έξ ίσου μέ τούς 
διαπρέψαντας στρατιωτικούς, πολιτι
κούς ή σοφούς τΰς εποχής των. Καί 
στήν έποχή μας σήμερα βλέπουμε τά ί
δια τά Κράτη νά ένδιαφέρωνται καί 
νά άναμειγνύωνται ένεογέστατα καί ά
μεσα στόν άθλητισμό τής χώρας των. 
Αυτό σημαίνει πώς ό αθλητισμός εΐ
ναι κάττοια ή θ ι κ ή άξια.

Αυτή δέ ή ηθική άξια μεταδίδεται 
είς τούς άθλητάς—'διοχετεύεται—καί 
έτσι έχουμε νέους ήθικούς χωρίς Ε
λαττώματα --ή τουλάχιστον χωρίς 
πολλά Ελαττώματα— καί παράλληλα 
•μέ ύγειή σωματική διάπλασι. Καί πρέ
πει νά ξέρουμε πώς στό γερό σώ,μα, 
δπως έλεγαν οί άρχαΐοι, κατοικεί γε
ρός νοΰς.

Μάλιστα, άγα,πητοί ,μου πατριώται, 
τά παιδιά σας άσχολούμενα μέ τόν ά- 
θλητισ.μό καί γερό κορμί φτιάχνουν μά 
τό σπουδαιότερο παύουν νά άσχολοΰν- 
ται μέ τις κακές καί φθοροποιές συ
νήθειες τής Εποχής μας.

Ή άμιλλά τους δέ μέ μόνσν έπα·· 

θλον τήν ηθικήν ίκανοποίησιν θά δια- 

πλάση καί τόν χαρακτήρα τους ανά

λογα.

Μεγάλο, μεγιστον τό κέρδος, αγα
πητοί μου πατριώτες.

Δέν άξίζει λοιπόν τόν κόπο νά βο
ηθήσετε δλοι σας λίγο;

Έάν έγγραφήτε μέλη ολοι σας καί 
δίδετε άπό 3—5 δραχμές τόν μήνα 

συνδροιμή στήν Ποδοσφαιρική σας Ό

μάδα —γιατί δική σας είναι-— τό ζή

τημα έληξε ,μιά γιά πάντα. Εΐναι πολ

λά; Πρός Θεοΰ, μή μοΰ πήτε πώς 

εΐναι πολλά!

■Μ’ αύτά τά λίγα δμως τά παιδιά 

σας θά άποκτήσουν τήν Επένδυση, τήν 

ύπσδυση καί γενικά δλα τά μέσα γιά 

μιά άρτια άθλητική εμφάνιση καί τό

τε καί σείς θά τούς καμαρώνετε καί 

αξιώσεις άπ’ αύτούς νά διαπρέπουν θά 

εχετε. Ή κάλή ή κακή έμφάνι'σι, ή νίκη 

ή ή ήττα τής Όμάδος σας άντανακλά 

σέ δλο τό χωρ»ό .μας, δηλαδή σέ δλους 

μας.

Καί τώρα δυο λόγια καί στούς έκά- 
στοτε επί κεφαλής τής Όμάδος:

ιΚινηθήτε, φίλοι μου, κινηθήτε μέ Ε

πιμονή νά πείσετε καί νά Εγγράφετε 

συνδρομητάς δλους τούς κατοίκους τής 

νέας Μάκρης, πατριώτες μας καί ξέ
νους άκόμη. Μή σάς κουράση καί μή 

σάς άπογοητεόση Ενδεχομένη άποτυχία 

στήν προσπάθειά σας. ’Έτσι γίνεται 

στις άρχές μά ό Επιμένων πάντοτε νι

κά. Εμάς δέ δλους θά μάς βρήτε στό 

πλευρό σας.

Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ

I.L
.U

τουρισμοί) τής περιοχής μέ 
τά γνωστά του εύεργετικά 
άποτελέσματσ. 'Όπως πλη- 
ροφορηθήκαμε τά περισσότε
ρα σπίτια πού ένοικιάζονται 
πρός παραθερισμόν έχουν 
νοικιασθή καί υπάρχει ζωηρά 
ζήτηση καί διά τά έναπομέ- 
νοντα. Τό θαυμάσιο καί ύ- 
γιεινό κλίμα τής Ν. Μάκρης, 
ή θάλασσα, τό ήρεμο κι’ ώ- 
ραϊο τοπίο τραβοΟν τούς ξέ
νους.

Οί Νεομακρηνοί τώρα 
πρέπει νά προσέξουν ν’ άξοι- 
οποιήσουν καί τήν νέα αύτή 
πηγή πλούτου πού βρίσκεται 
στά χέρια τους.

Παρακολουθούμε μέ ζωη
ρόν ένδιαφέρον τά προβλή
ματα τής Ν. Μάκρης πού 
εΐναι ό πλησιέστερος συνοι
κισμός μέ συμπαγή πληθυ
σμόν πατριωτών μας καί ά- 
ποτελοΰν γιά μάς ιδιαίτερη 
χαρά ή λύση των.
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Τό έργο μας συνεχίζεται 
καρποφόρο δπως κάθε 6ργο 
πού κλείει μέσα του πίστη 
κι’ άγάπη.

ΕΤναι άλήθεια πώς οί 
καρποί του θά ήταν πιό πλού
σιοι άν ό σπόρος πού ρίχνα
με έπεφτε πάντα σέ γόνιμο 
χώμα. Μά όρισμένες μικρό
τητες στεγνώνουν τήν ψυχή 
μερικών κι’ ό σπόρος τής 
προσπάθειάς μας δέν μπορεί 
νά βλαστήση παντοϋ τό ίδιο.

Μά έμεϊς θά συνεχίσουμε. 
...Σκληρά, κι’ έπίμονα θά 
συνεχίσουμε τό ξεχέρσωμα 
τής άγονης γης. θά ξερριζώ- 
σουμε τ’ άγρια βοτάνια πού 
τή δηλητηριάζουν γιά νά βλα
στήση καί νά θεριέψη ό σπό
ρος τής ’Αγάπης. Λίγο λίγο, 
σιγά σιγά, θά προχωρούμε 
άργά ’ίσως μά σταθερά στό 
έργο καί στόν σκοπό πού τά
ξαμε.

Ξεκινήσαμε πριν λίγο και
ρό μέ τό τίποτα άλλά καί μέ 
τό πδχ. Δηλαδή μέ τήν άγά
πη, Γιατί ή άγάπη δταν συ
νοδεύεται μέ πίστη καί δρά 
ση γίνεται μιά δύναμη άκα
τάλυτη. Δέν λογαριάζει έπι- 
φυλάξεις, αντιξοότητες, μεμ- 
ψιμοιρίες, έμπόδια. Τά ξε
περνάει δλα.

Τήν άγάπη μας τήν ποτί
ζει ό πόνος καί τήν θεριεύει 
ή νοσταλγία γιά τήν χαμένη 
πατρίδα. Οί συγκινητικές κοι
νές άναμνήσεις άπό κάποια 
λησμονημένη γωνιά τής γης 
δπου πρωτοείδαμε τό φώς 
καί νοιώσαμε τόν πόνο πριν 
γνωρίσουμε τή χαρά, δημι 
ουργούν γύρω μας ιερούς δε
σμούς. Μά εύτυχώς δέν εΐ
ναι λησμονημένη ή γωνιά αύ
τή άπό δλους. Είναι πολλοί 
πού τήν άγαπούν άκόμη, τή 
νοσταλγούν καί τήν θυμούν
ται . . .

Μά ή γνώση πώς εΐναι 
γιά πάντα χαμένη αύξάνει 
τή στοργή μας δπως σ’ έναν

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΤΟΥΡΛΟΥ-ΤΟΥΡΛΟΥ
Συμπατριώτης μας διαμαρτύ

ρεται γιά τά κατημέρια πού Απα
σχόλησαν τή γυναικεία .στήλη τής 
Φωνής. Αντί τών κατημεριών -καί 
τών λαζαρακιών θά προτιμούσε 
μιά πλούσια πνευματική τροφή. 
Μοιράζομαι μαζί του τόν πόθο 
αύτό που δμως βρίσκεται ύπερά- 
νω νεφών και γαλαξιών. ‘Η πνευ
ματική τροφή εΐναι ή πιό δύσκολη 
καί Επικίνδυνη πρώτη: ύλη:, πού 
ώστόσο βρίσκεται σέ άφθονία, δ
μως σέ άγαρμπα χέρια μετουσιώ- 
νεται σέ αχώνευτα -καταπλάσμα
τα. Παγκόσμια εΐναι ή έλλειψη 
εύπεπτης πνευματικής τροφής, γι 
αύτό και τά δημοσιεύματα τού 
παγκόσμιου περιοδικού τύπου εΐ
ναι τουρλού-τουρλού, καί κατα- 
πιάνουνται περισσότερο μέ τήν Ε
πιδερμίδα -και τά έντόσθια του αν
θρώπου παρά μέ τό πνεύμα του. 
’Άν μπορούσαν οί Μακρηνολιβι- 
σιανοί νά γεμίζουν τις Εφημερίδες 
τους μέ πλούσια καί εύπεπτη πνευ 
ματική τροφή θά είχαν ήδη πάρει 
τήν πρώτη θέση: στό σύγχρονο Έλ 
ληνικό πνεύμα. Δυστυχώς ή: θέση 
μας βρίσκεται σέ τέτοιο βάθος 
πού χρειάζουνται άνασκαφές γιά 
νά τή βρούμε. ’Άν μού παρουσι- 
ζόταν τό δίλημμα σάν άρθογρά- 
φος θά προτιμούσα έ-κατό φορές 
νά προκαλέσω στόν αναγνώστη 
μου τό χαμόγελο πού φέρνει ή α
νάμνηση μιας συνήθειας πού κά

λατρευτό γονηό πού χάνεται. 
Γιά τόν άφίσουμε όλότελα 
νά χαθή; Δέν διατηρούμε 
τουλάχιστον τήν μνήαη του 
ιερή δσο ζούμε;

Αύτήν τήν ιερή κληρονομιά 
πρέπει νά σώσουμε κ’ έμεϊς 
άπ' τήν χαμένη πατρίδα. Τήν 
πνευματική κληρονομιά τού- 
λάχιστον, πού ύψώνεται πάνω 
άπό φραγμούς, σύνορα κι’ ά- 
ποστάσεις . . . ΚΓ αύτό θά 
γίνη δταν δ καθένας κάνει 
πράξη τή στρργή,. του πρός 
τήν γωνιά ίκείνΐ^'. .

"Ας μήν^εε^ρφΟμε άπό 
μερικούς δ>·έ^κ«<πύοοδευτι- 
κού;» πώς ζούμε μέ τό παρελ
θόν άφίνοντας τίς άράχνες 
του νά στεγνώνουν τή ψυχή 
μας.’Αντίθετα βλέποντας δλο 
μπροστά θέλουμε νά προβά
λουμε άπ’ τό παρελθόν δτι 
ώρσϊο κΓ άληθινό εΐχαν οί 
γονείς καί ν’ άντλήσουμε 
διδάγματα γιά τούς έαυτούς 
μας καί τά παιδιά μας. Ναί | 
Μπορούμε νά πάρουμε άρκε- 
τά διδάγματα γιατί ή Μάκρη 
καί τό Λιβίσι έθρεψαν πολ
λούς άνθρώπους Μεγάλους 
άπό κάθε άποψη.

ΚΓ δταν όλοι νοιώσουμε 
περηφάνεια πού καταγόμα
στε άπ’ τήν τιμημένη αύτή 
γωνιά τής γης, πού κάθε άλ
λο παρά καταφρόνια τής 
ταιριάζει, κΓ άγκαλιαστοΰμε 
δλοι κάτω άπ’ τόν ίδιο σκο
πό τότε θά πούμε κΓ έμεϊς 
πώς κάναμε κάτι. Καί τότε 
θά νοιώσουμε τήν κρυφή χα
ρά κΓ ικανοποίηση πώς οί 
κόποι μας δέν πήγαν χα
μένοι.

Γιά τήν ώρα θά έξακο- 
λουθούμε ν’ άνεβαίνουμε τόν 
άνηφορικό δρόμο τής προ
σπάθειας. Πότε θά φθάσου- 
με στήν κορυφή ; "Αγνωστον. 
"Ενα μόνον ξέρουμε. Πώς 
δέν θά σταματήσουμε ν’άνε
βαίνουμε δσο τραχύ καί δύ
σκολο κΓ άν εΐναι τό μονο
πάτι κΓ δσο κΓ άν ματώνουν 
οί ψυχές μας άπ’ τ’άγκάθια 
του...

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ποτε συγκινούσε, παρά κείνον τόν 
σαρκασμό τού φριδιοΰ πού μετα
φράζεται «ιΠού νά σΐ χαλάσει ή 
θεός, τί’ νιν .καλέ πού λέεις;»

***
Ή Επί τοΰ πιεστηρίου ανακοί

νωση τής Εφημερίδας «Ή Μά
κρη» έρχεται νά μέ διαψεύσει πα
ταγωδώς. Τώρα υπάρχουν δλες 
αί τυπικές προϋποθέσεις γιά νά 
μπή τέλος στό διχασμό τών δύο 
Συλλόγων. Χαίρομαι πρώτος για
τί σήμερα υπάρχουν τόσες πιθανό
τητες νά βγώ γελασμένος. 'Ωστό
σο Επειδή ή δυσπιστία μου έβγαι
νε άπό τά πράματα, θεωρώ ύπο- 
χρέωσή μου νά κάνω δύο ύποδεί- 
ξεις:

α) Ή προσωρινή Επιτροπή 
πού θά μας οδηγήσει στόν -και
νούργιο ένιαΐο Σύλλογο θά πρέ
πει νά εΐναι όσο γίνεται πιό α
μερόληπτη, -καί τά μέλη της νά ά- 
ναλάβουν τήν υποχρέωση, νά μή 
βάλουν ύποψηιφιότητα στό καινού
ργιο συμβούλιο τοΰ καινούργιου 
Συλλόγου.

β) Οΐ ύποψήφιοι τού Ενωμένου 
Συλλόγου θά πρέπει νά μήν ξε
χνούν δτι ή κινητήριος ούναμις 
πού έσπρωχνε τούς δύο Συλλό
γους σέ κάποια δράση! (ή άμιλ
λα ή ή αντιζηλία) δέν θά ύπάρχει 
πιά. θά πρέπει λοιπόν οί υποψή
φιοι νά έχουν ύπ’ δψει τους δτι οί

σκοποί τού .καινούργιου Συλλό
γου θά πρέπει νά γίνουν σκοποί, 
ή τουλάχιστον ένας άπό τούς 
σκοπούς τής ζωής των. Άλλοιώ- 
τικα νά μή βάλουν 'κάλπη, γιατί 
ή 'Ένωση θά ύπάρξη -κίνδυνος νά 
φέρη τή διάλυση.

Πιστεύω τόσο σ’ αύτόν τόν κίν
δυνο ώστε δέν διστάζω νά τόν πώ 
έστω -καί άν διατρέξω τόν κίνδυ
νο νά μέ .πουν βλάκα.

Αλήθεια κάποιος συμπατριώ
της, πού φαίνεται νά έχει πάθει 
ψύχωση μέ τά δημοσιεύματά μου, 
μέ εΐπε «Βλάκα». Αυτή ή πρός 
τήν πλάτη μου προσφώνηση μέ έ
βαλε σέ -σκέψεις. Μήπως άραγε 
ήταν βλακεία πού μ’ έπιασε καί 
μένα ή παρελθοντολογία .καί ά- 
σχολούμαι μέ τό «Λιβίσιον—Παρί- 
σιον»; ’Ή μήπως δέν ήταν βλα
κεία νά άναλάβω σάν χρονογρά
φος νά στηρίζω τά στραβά δταν 
ή σοφή παροιμοία φωνάζει «Μή 
θίγεις τά κακώς κείμενα». ’Άμ 
Εκείνη, ή περιπέτεια μέ τό λιμάνι 
τής Μάκρη,ς; δπου έμαθα δτι οί 
Μακρη.νολιβισιανοί έχουν ένα ιδι
αίτερο νόμισμα μέ τό όποιο συμ
βάλλουν στις αγαθοεργίες: Τό 
«Αύριο». 'Ύστερα άπό τίς διαπι
στώσεις αύτές θεωρώ ύποχρέωσή 
μου νά εύχαριστήσω δημοσία τό 
Νονό πού μέ βάφτισε «Βλάκα» 
καί σάν καλός βαφτισιμιός είπα 
τοΰ θρυλικού αύγουλά μου νά τοΰ 
πάει πεσκέσι ένα καλάθι άπό κεί
να τ’ αυγά «Άφ’ τούν πισινόν τής 
κότας».

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Μερικοί Εκδρομείς, μέλη τού Συλλόγου «Γλαύκος» στόν Ναό τού Πο- 
σειδώνος στό Σούνιον κατά τήν Εκδρομήν τού περασμένου μηνός.

Η ΙΑΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Β'

'Όπως είχα πή στό προηγούμε
νο σημείωμά μου, στήν άρχή ένε- 
γράφησαν στήν «’Αγροτική Προ- 
σφυγική Όμάδα «Νέα Μάκρη» 
Ξυλοκερίζης» (έτσι λεγόταν ή 
Νέα Μάκρη προτού γίνη Κοινό- 
της), 72 οικογένειες. Άπ’ αύτές 
δέκα έως δώδεκα οικογένειες δέν 
εΐχαν έλθη Επί τόπου, διότι δέν ύ- 
πήρχαν αρκετά σπίτια καί δέν ή
θελαν νά μένουν σέ σκηνές. Τέτοι
ες οικογένειες πού δέν ήλθαν ή
σαν τού Βασιλ. Πάνου, τού Άν- 
δρέα Ααζαρίδη, τού Νικολ, Κ. 
Σπανού, τού τελευταίου Προεστού 
τού Λιβισιού, τού Άντώνη Μαλ- 
λιαρόμυτου καί μερικές άλλες. 
Έν τώ μεταξύ δμως συνεχιζόταν 
ή έγγραφή καί άλλων οικογενει
ών — μελών.

'Όταν έγκατασταθήκαμεν έ- 
σκέφθηκα δτι πριν άπ’ δλα έπρε
πε νά κάνουμε Εκλογές. Διότι δ
πως είπα, στήν πρώτη Διοικούσα 
Επιτροπή είχαμε Εκλεγεί τρεις, 
ό Αντώνιος Χατζησταματίου, ό 
Βασίλειος Πάνου καί έγώ. Άλλά 
ό μέν Άντών. Χατζησταματίου, 
παραιτήθηκε, διότι δέν ήθελε νάρ- 
θή στή Ν. Μάκρη, ό δέ Βασίλ. 
Πά.ου, δέν ήθελε νά άναμιχθή 
στή Διοίκηση· τής Όμάδος.

’Έγιναν λοιπόν νέες άρχαιρεσί- 
ες γιά εκλογή νέας Δισικ. Επι
τροπής, ή όποία αύτή τή φορά ή
ταν πενταμελής. Φυσικά ψηφίστη
κε τό δικό μου ψηφοδέλτιο μέ 
Πρόεδρο εμένα. Αντιπρόεδροι έ- 
νηλλάγησαν διάφοροι: Άρχικώς 
ήταν ό Άνδρέας Λαζαρίδης κατό
πιν αύτός άπεχώρησεν καί ήλθαν 
διάφοροι άλλοι, τούς οποίους θά 
άναφέρω στή σειράν τής άψηγή- 
σεώς μου.

'Όπως καταλαβαίνετε στήν άρ
χή βρισκόμασταν μπροστά σ’ ένα 
χάος. Χωράφια έτοιμα καλλιερ
γούμενα δέν υπήρχαν. Ζώα γιά 
όργωμα δέν υπήρχαν. Καλλιερ
γητικά Εργαλεία δέν ύπήρχαν. 
Σπόροι δέν ύπήρχαν. Έξ άλλου

κανένα επάγγελμα δέν περνούσε. 
’Άλλωστε ποιο Επάγγελμα νά ά- 
σκήσουν οί δικοί μας καί πού νά 
πάνε νά τό άσκήσουν. Έπρόκει- 
το δηλαδή γιά ένα πραγματικό 
χάος. Ήταν μιά κατάσταση ά- 
πελπιστική.

Αύτό βέβαια, μέ τήν μορφή πού 
πήρε τώρα ή Ν. Μάκρη, δέν μπο
ρεί νά τό συλλάβη· καί νά τό φαν- 
τασθή σήμερα ό νοΰς άνθρώπου. 
Τότε δμως ή Ν. Μάκρη έθεωρεΐ- 
το καί ήταν μιά πραγματική Ερη
μιά. Συγκοινωνίες δέν ύπήρχαν. 
Μιά φορά τήν ήμέραν περνούσε 
ένα σαραβαλιασμένο αύτοκίνη,το, 
πού κουβαλούσε κυρίως τά γάλα
τα στήν Αθήνα, καί έκαμνε 2 —3 
ώρες γιά νά φθάση. Ήταν, βλέ
πετε, καί τό αύτοκίνητο άθλιο καί 
οί δρόμοι πανάθλιοι. Σ’ αύτό 
ν rΕίΛω^νύκιυυυυ.ν καί υί λιγοστοί 
επιβάτες. Τήν δέ Κυριακή ούτε 
καί αύτή ή συγκοινωνία ύπήρχε.

Ακριβώς αύτή ή χαώδης κατά
σταση έκαμε πολλές οικογένειες, 
γύρω στις 30, νά σηκωθούν καί 
νά φύγουν έγκαταλείπουσαι τά 
πάντα διότι δέν μπορούσαν νά ζή
σουν κάτω άπ’ αύτές τίς συνθή
κες. Δέν μπορούσαν δηλαδή νά 
βγάλουν τό ψωμί τους. Αύτή ή
ταν τότε ή κατάσταση, τής Ν. 
Μάκρης.

Γι’ αύτό, δταν άκούω νά λένε 
μερικοί — μερικοί δτι θά μπου- 
ρούσαμε τάχα νά συγκεντρώσου
με στή Ν. Μάκρη δλες τίς οικο
γένειες τών Πατριωτών μας καί 
νά ιδρύαμε έτσι μιά μεγάλη κω- 
μόπολι 700 — 1.000 οικογενειών, 
κουνώ τό κεφάλι μου μελαγχολι
κά γιά τή νοοτροπία τους, άλλά 
καί γιά τήν αμάθεια αύτών πού τά 
λένε. Οί άνθρωποι πού ύποστηρί- 
ζουν τήν άποψη; αύτή ή εΐναι Εκεί
νοι πού μένουνε οί ίδιοι στήν Α
θήνα μέ δλα τά καλά τους καί 
τή δουλειά τους στρωμμένη καί 
έκ του άσφαλούς δίνουν γνώμες 
καί κάνουν κριτική μένοντας δ
μως οί ίδιοι «έξω άπ’ τό χορό», ή 
εΐναι διάφοροι νέοι, πού δέν έχουν

-άκόμη καμμιά πείρα γιά τού πώς 
- άρχί'ζει κανείς νά φτειάση τή ζωή 

του άπό τήν άρχή, πάνω στά βου
νά καί στά λαγκάδια, άπένταρος, 
άτακτοποίητος καί χωρίς νά έχη 
«πού τήν κεφαλήν κλΐναι».

’Άν καί μ’ αύτά πού λέω τώρα 
Εξακολουθούν άκόμη οί κύκλοι 
αύτοί νά μή συλλαμβάνουν τό 
πρόβλημα, τούς φέρνω ένα ζων
τανό παράδειγμα:

Δύο χρόνια ύστερα άπό τήν Ν. 
Μάκρη-, δηλαδή στό 1925 έφτιαξα, 
έγώ πάλι μέ τή συμπαράσταση· 
του Βασίλη Πάνου, τό «'Νέον Λι- 
βίσιον» Ώρωπού. Έγκατέστησα 
έκεΐ 25 οικογένειες. Ό γεωργικός 
κλήρος της ήταν μεγαλύτερος ά
πό τόν κλήρο τής 'Ν. Μάκρης. 
Στήν άρχή τούς έβοήθησα άρκε- 
τά. Τούς πήρα Επιδόματα, ζώα κ. 
λ.π. Μόλις δμως έγώ έσταμάτη- 
σα νά τούς βοηθώ ένεργώς, ό Συ
νοικισμός μαράθηκε. Σήμερα ύ- 
πάρχουν μόνον 15 οικογένειες σέ 
μιά μαρασμώδη κατάσταση. Οί 
άλλες έγκατέλειψαν τά χωράφια 
τους καί φύγανε καί μένουν τώρα 
τά χωράφια τους έρημα. 'Όποιος, 
μάλιστα, θέλει, μπορεί καί σήμε
ρα νά τόν άπο καταστήσου με έκεΐ 
στά άδεια χωράφια. Καί δμως τό 
«Ν. Λιβίσιον» ’Ωρωπού δέν άπέ- 
χει άπό τάς ’Αθήνας παρά μόλις 
45 χιλιόμετρα.

Τό ίδιο θά γινόταν καί ή Ν. 
•Μάκρη, άν δέν ύπήρχαν μερικοί 
άνθρωποι, δηλαδή μερικοί «λουλ- 
λέ» (λωλλοί), δπως λέγει καί ό 
άγαπητός μου Πλάτων Μουσαίος, 
αποφασισμένοι νά διαθέτουν 2 —3 
χρόνια τής ζωής των δωρεάν, γιά 
νά μπορέση νά «σταθή» καί νά

Ό Σύλλογος Γλαύκος μα
ζί μέ τό Παράρτημα ’Αθηνών 
κατόπιν της άποδοχής τών 
άπόψεών των έκ μέρους τής 
ΤελμησσοΟ σχετικά μέ τήν 
"Ενωσιν μέ κοινήν άνόφασιν 
διώρησαν τετραμελή έπιτρο- 
πήν τήν όποιαν έςουσιοδότη- 
σαν νά συνενοηθή καί μέ 
τήν τετραμελή έπιτροπήν πού 
θά διορίση “Ή Τελμησσός,, 
γιά νά προχωρήσουν δσο τό

Ύπό ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗ 
μπή στό δρόμο της ή περίφημη· 
σήμερα Νέα Μάκρη. 'Ένας άπ 
αύτούς καί μάλιστα ό «άρχιλουλ- 
λός» ήμουνα έγώ καί δέν μετανοώ 
γι’ αύτό. Άλλ’ άς άφήσουμε τά 
πράγματα νά μιλήσουν, γιά νά 
μπορέση ό άναγνώστης νά κρίνη 
τίς πράξεις μας καί νά μάθουν 
καί οί νέοι Μακρηνοί τήν ιστορία 
τής νέας Πατρίδος των, καί άκό
μη ποιοι εΐναι οί δημιουργοί της.

Αφού είχαμε πάρει τά Αντίσκη
να άμέσως κατόπιν Εφ ράντισα καί 
τούς πήρα, ύπό μορφήν βοηθήμα
τος, (δηλαδή χωρίς νά τά χρεω
θούν), διάφορα τρόφιμα άπό τό 
Ταμεΐον Προσφύγων. Τά τρόφιμα 
ήτανε άλεύρι, ζάχαρι, ρύζι καί 
σαπούνι. Αύτά τά συνώδευσε άπό 
τάς Αθήνας στή Μάκρη ό τότε 
Αντιπρόεδρος Άνδρέας Λαζαρί
δης καί τά μοίρασε αύτός, κατ’ 
Εντολή μου μέ μιά Επιτρο
πή πενταμελή. ’Έπειτα άρχισε ή 
προσπάθεια γιά τόν τακτικό τους 
Εξοπλισμό. Καί πρώτα-πρώτα 
τούς πήρα 25 ζώα (άλογα καί 
μουλάρια), δεκαεπτά άμέσως καί 
οκτώ άργότερα, μέ είκοσι άροτρα 
καί Επτά κάρρα. Αύτά τά πήρα
νε κατά κανόνα αύτοί πού ήταν 
σέ θέση νά τά χρησιμοποιήσουν, 
δηλαδή οί πραγματικοί γεωργοί. 
Διότι, δπως ξέρουμε δλοι, οί πα
τριώτες μας κάθε άλλο ήσαν πα
ρά γεωργοί. Πήραν δηλαδή οί 
Πελτζεζλή'δες Μαυρίκοι, Γιαννά- 
κοι καί Σιτέδες Άνδρέας καί Μα
νώλης, ό Άνδρέας Τακτατζής, ό 
Σταμ. Πασβάγκας, ό Νικόλας 
Παπαγιργαλας, ό Άντώνης Μόσ
χος, ό Χαράλαμπος Καραβασίλης, 
ό Παν. Δελησάββας, ό Κ. Κου 
λούκουσας, ό Νικ. Παλτήρης. ό | 
Γεώρ. Χατζελένης, ό Βαλασ. Μα- I 
νάβης, ό Κυριάκος Κουφός, ό 
Λάμπρος Έμμεής, ό Μανώλης Κα- 
ράγιωργης ' καί μερικοί άλλοι. 
Πέντε ή έξη, πού ξέρανε, διαλέξα
νε καί πήρανε μικρόσωμα άλογα 
ή μουλάρια. Οί άλλοι πήρανε κά
τι μεγαλόσωμα ζώα, τά όποια γιά 
νά φά-,ε θέλανε ένα όλόκληρο 
κλήρο καί γι’ αύτό οί κάτοχοί 
τους, άργότερα, τά πουλήσανε καί 
πήρανε άλλα.

Άμέσως κατόπιν τούς πήρα ζω- 
άρκεια καί χορτονομή. Ή ζωάρ- 
κεια ήταν τρόφιμα καί χρήματα 
γιά τήν συντήρηση τών οικογενει
ών. Ή χορτονομή ήταν χρήματα 
γιά τήν συντήρηση τών ζώων. Αύ
τά τά έχρεώνοντο οί οικογένειες 
πού τά πέρνανε καί τό χρέος των 
αύτό κατεγράφετο στά οικογενει
ακά των βιβλιάρια.

Ή πρώτη σοβαρή προσπάθεια 
τών κατοίκων έπρεπε νά άποβλέ- 
πη στό πώς θά Εξασφαλίσουν γή 
γιά τίς καλλιέργειές τους. Όοι- 
στική διανομή δέν μπορούσε νά 
γίνη. τότε άκόμη. Πήραμε λοι
πόν άπόφασηι νά άρχίσουν νά 
ξεχερσώνουν ό καθένας σχε
δόν απου ήθελε καί δσον ή
θελε. Άργότερα θά γινόταν 
ή, οριστική διανομή καί θά 
προσπαθούσαμε νά περιλάβη ό 
καθένας στόν κλήρο του, κατά 
προτίμηση, τάς Εκτάσεις πού εΐ
χε Εκχερσώσει.

’Έτσι ρίχτηκαν δλοι στή δου
λειά. Τότε φάνηκε άκόμη μιά φο
ρά, ποιοι εΐχαν ιδέα άπό γεωργία 
καί ποιοι όχι, άνάλογα άπό τίς 
Εκτάσεις πού διάλεγαν γιά Εκχέρ- 
σωση. Σάν παράδειγμα Επιτυ
χούς Εκλογής άναφέρω τή ρεμ- 
ματιά πού διάλεξε ό Βαζάνας, 
στήν είσοδο τοΰ Συνοικισμού, καί 
δπου άργότερα καλλιεργούσε 
«ξερικά» (χωρίς νερό άρδευτικό)

Συνέχεια εις τήν 4η σελίδα 

δυνατόν ταχύτερον στις δια
τυπώσεις καί τήν διαδικασί
αν τής ένώσεως Πρέπει νά ση
μειώσουμε δτι έγγραφον άνα· 
κοίνωσιν τής ‘ΤελμησσοΟ, μέ
χρι σήμερα δέν έχουμε έκτος 
άπό τό δημοσίευμα τής Εφη
μερίδας «Μάκρη». Πιστεύου
με δμως δτι έλήψθη πράγμα
τι τέτοια άπόφασις καί γιά 
νά μή καθυστερούμε προχω
ρήσαμε είς τόν διορισμόν τής 
τετραμελοϋς Επιτροπής. Έ- 
ξουσιοδοτήθη δέ ό Πρόεδρος 
του Παραρτήματος κ Κοφ
τερός διά νά συνενοηθη μέ 
τόν Πρόεδρον τής ΤελμησσοΟ 
διά τόν καθορισμόν ήμέρας 
καί ώρας συναντήσεως τών 
δύο ’Επιτροπών.

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
Γ'

'Η Εκκλησία τής «Κάτω Πανα
γίας» ήταν στό ίδιο σχήμα τού 
Ταξιάρχη μέ τήν διαφοράν δτι 
στό ’κέντρον τής οροφής της εΐ- 
χεν ένα κώνον πού Εσωτερικά εΐ- 
χ τό σχήμα θόλου ιό όποιος κα
ταλαμβανόταν όλόκληρος άπό 
.μιά τεράστια Απεικόνιση: της Πα
ναγίας μέ γύρω — γύρω τίς λέ
ξεις «Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥ
ΡΑΝΩΝ».

Μέσα στήν Εκκλησία φυλασσό
ταν καί μιά εικόνα τής Παναγίας, 
ή όποία έθεωρεΐτο θαυματουργή. 
Τήν άνοιξη δταν ήταν μεγάλες ά- 
νομβρίες καί 'κινδυνεύανε τά σπαρ 
τά νά ξηραθούν .καί ή γή «έδενε» 
καί δέν μπορούσε νά όργωθή τό- 
ε εγίνοντο Λιτανείες μέ Επί κε

φαλής τήν εικόνα τής Παναγίας 
καί ιδλους τούς παπάδες τοΰ Λι- 
βίσιου, μέ τά ιερά τους άμφια 
καί άπό πίσω πλήθη κόσμου πού 
ακολουθούσαν εύλαβικά. ‘Η πομ
πή διέσχιζε τό δυτικό μέρος τοΰ 
Κάμπου τού Λιβισιοΰ κάμνουσα 
κάθε τόσο, στά σταυροδρόμια, 
στάσεις γιά δεήσεις. Εκείνο πού 
θά πρέπει νά άναφέρουμε εΐναι δ- 
ι τίς Λιτανείες αύτές «τίς περισ

σότερες φορές τίς ζητούσαν νά 
γίνουν οΐ Τούρκοι πού ήταν στά 
γύρω χωριά, -στό Πελέγκι καί 
στό Κελεμιθάρι, γιατί αύτοί κυ
ρίως εΐχαν σπαρτά (σιταροκρίθα- 
ρα), πού κινδυνεύανε περισσότε
ρο άπό τήν άνομβρία καί παρα- 
καλοΰσαν νά περιάγεται ή εικό
να καί στά κτήματά τους. Πήγαι
ναν δέ οΐ (Τούρκοι)στήν Εκκλησία 
τής Παναγίας, τής «Μεχρέπας» ή 
«Μεχρέμας» καθώς τήν λέγανε, 
τάμματα, κυρίως λάδι καί κερί. 
Τό περίεργο εΐναι δτι υετά τή Λι
τανεία κατά κανόνα έβρεχε καί 
μάλιστα ώρισμένες φορές ή βρο
χή άρχιζε διαρκούσηις τής Λιτα
νείας.

Γύρω άπό τήν Εκκλησία ύπήρ
χε χαλικόστροτο προαύλιο, άρκε- 
τά μεγάλο, όχι βέβαια σάν τού 
[Γτξιάρχη, άλλα πιό περιποιημένο 
καί περιμανδρωμένο μ’ ένα πολύ 
ύψη,λό τοίχο.

Στή βορεινή πλευρά τού προ
αυλίου ύπήρχαν Επάλληλες (ή μιά 
πάνω στήν άλλη) τρεις κερκίδες 
πλακόστρωτες συνεχόμενες καί 
ακουμπισμένες (κτισμένες) στόν 
τοίχο τοΰ περιματδρώματος, δπου 
καθόντουσαν οΐ άνθρωποι δταν με
τά τήν έορτή τής «Αγάπης» (Κυ
ριακή τοΰ Πάσχα στις 2 μ. μ.) 
στηνόταν χορός στό προαύλιο τής 
Εκκλησίας καί χαιρόσουν νά βλέ- 
πης νά χορεύουν οί γεροδεμένοι 
νέοι τοΰ Λιβισιοΰ μέ τίς ώμορφες 
Λιβισιανές δλοι ντυμένοι μέ τίς 
γραφικότατες τοπικές τους στο
λές.

Στή δυτική πλευρά τού προαυ
λίου ύπήρχε κτιστή στέρνα ύψος 
δύο μέτρων πού γέμιζε άπό τά 
νερά τής στέγης τής Εκκλησίας, 
καί δύο Επάλληλες κερκίδες Α
κουμπισμένες (κτισμένες) στόν 
τοίχο τής στέρνας. Πίσω άπό τήν 
στέρνα ύπήρχε κήπος μέ ξυνόδεν- 
δρα (νεραντζές, λεμονιές) καί ά- 
κακίες.

Ύπήρχαν δύο είσοδοι στό προ
αύλιο. Μιά κάτω άπό τό κωδονο- 
Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα



2 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

η Α Λ Η A KAI ΝΕ Α
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΡΙΑ

Β'
"Όπως έγράψαμε στό προηγού

μενο φύλλο τής έφημερίδος μας 
χωρίσαμε άπό τις γυναίκες πού 
μας συνώδευαν ϊως τά τελευταία 
περιβόλια καί πήραμε τό δρόμο 
πρός τούς Τόντιδες (Τόντ - τσε- 
σμεσί).

'Κάθε τόσο βέβαια γυρίζαμε πί
σω τά κεφάλια μας καί τούς χαι
ρετούσαμε μέ τά μαντήλια μας — 
δπως και έκεΐνες μάς χαιρετού
σαν τό Ιδιο— μέχρις δτου πάψα- 
με νά βλέπουμε καί τίς σιλουέτ- 
τες τους άκόμη.

’Αργά τό άπόγευμα φθάσαμε 
στό Τόντ - Τσεσμεσί (Τόντιδες) 
καί έκεΐ μείναμε έκεΐνο τό βράδυ 
κάτω άπό τά πεΰκα καί στά έλά- 
χιστα σπιτάκια ώς καί στό Χά
νι πού ύπηρχε. Τό πρωί ένωρίς 
μας έξυπνησαν —άν καί πολλοί ά
πό μάς δέν μάς έπαιρνε ό ύπνος— 
πλυθήκαμε στό «μουάρι» (πέτρινη 
βρύση μέ τρεχούμενο νερό) καί 
πήραμε τό δρόμο πρός τό Κιομέ- 
ρι (Γέφυρα). Περάσαμε μέσα ά
πό τό «μερσινίκι» —τόπος δασώ
δης άπό μυρτιές (μερσίνες, δπως 
τίς λέγαμε ήμεΐς). δπου έγένοντο 
συχνά ληστείες καί τό «Μουγκέν 
Όβασί» (κάμπος τής Μουγκά- 
νας) καί άφοΰ περάσαμε τό «Ντε- 
μίρ Καπού» φθάσαμε ένωρίς τά 
βράδυ στό Κιομέρι. Λέγεται δέ 
Κιομέρι (Γέφυρα) γιατί πράγμα
τι έχει μιά θολωτή γέφυρα —ή ιό- 
νη άλλωστε πού ύπήρχε στή δική 
μας περιφέρεια —πού ένώνει τίς 
δύο άκρες τοϋ Ξάνθου ποταμού. 
Εκεί μείναμε τό δεύτερο βράδυ 
σέ διάφορα σπίτια καί στό χάνι 
καί τό πρωί άφοΰ προμηθευτήκα
με πρόχειρα φαγητά (χαλβά, τυ
ρί, αύγά κλπ.) ξεκινήσαμε σέ μέ
ρη μέ μεγαλύτερο ύψόμετρο, τούς 
«γεγλέδες». Πράγματι, κατά τίς 
ΓΙ π.μ. μάς έπιασε βροχή καί έν 
συνεχείφ είδαμε καί τό πρώτο χιό
νι.

Στό Λιβίσι καί στή Μάκρη, δέν 
χιόνιζε. Έρριχνε δμως χαλάζι 
πότε σάν μικρό καρύδι, άλλά πο
λύ άραιά καί πότε μικρό μέν σέ 
μέγεθος μά πυκνό τόσο πού πολ
λές φορές άσπριζαν οί δρόμοι καί 
ό κάμπος. Δέν διετηρεϊτο δμως 
πολύ γιατί έλυωνε άμέσως. "Οταν 
λοιπόν είδαμε τά πρώτα χιόνια έ- 
μεϊς οί μικροί πού δέν τα ξανά- 
δαμε, τά δεχθήκαμε σάν διασκέ
δασε Ποϋ νά φανταζώμεθα δτι 
αύτό τό πράγμα —τό χιόνι δηλα
δή—θά μας έγένετο λίγο άργότερα 
ό έφιάλτης καί ό χειρότερος έχ- 
θρός μαςΙ

Εύτυχώς τά χιόνια ήταν τά 
πρώτα καί καθώς ήταν καί άραιό 
δέν τό έστρωσε καθόλου. Φθάσα
με στό Τριμίλι καί μείναμε σ’ έ
να χάνι άρκετά μεγάλο καί άνά- 
ψαμε καί τίς πρώτες φωτιές γιά 
νά ζεσταθούμε. "Οσοι είχαν φί
λους Τούρκους έκεϊ φιλοξενήθη
καν άπ’ αύτούς. Άπό τό Τριμίλι 
δμως καί τό Ντενΐζ Μουάρ άρχί- 
σαμε νά αίσθανόμεθα τόν χειμώ
να. Τήν έπομένηι όδοιποροϋντες 
πότε μέ βροχή καί πότε μέ χιό
νι, φθάσαμε στό Τόντ Γεγλεσί καί 
έν συνεχεία στούς Καρατσουλφά- 
δες, δπου καί μείναμε. ".Εως δτου 
φθάσουμε στό Νύφι, τά πάντα τά 
είχε σκεπάσει τό χιόνι.

Οί περιοχές αύτές ήταν γνω
στές σχεδόν σέ δλους τούς γέρους 
καί παντού συναντούσαν γνωστούς 
Τούρκους καί έτσι δέν έδειχναν 
καμμιά άνησυχία. ’Εμείς δέ, τά 
παιδιά, πού ή ταλαιπωρία αύτή 
δέν μάς έκούρασε έως έκεΐ, δέν 
μάς έλειψε τό κέφι καί τό τρα
γούδι. Οϋτε συναίσθηση τών ένδε- 
χομένων κινδύνων είχαμε πολύ δέ 
όλιγώτερο μάς άπασχολοΰσε—καί 
ήτο φυσικό— τό οικονομικό.

ΣΛ7ΧΡ/Κ
ΛΑΔΙ : Έκκρηκτική Ολη γιά τό 

άνοιγμα δρόμων. Λαδώνεις καί 
περνάς-

ΛΑΘΡΑΙΟ : Παρά φϋσιν άσέλ- 
γεια τής παρανομίας έπί τοΰ νό
μου.

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ : Σύντομη μέθο
δος κοινωνικής έπικρατήσεως.

ΛΑΟΣ : Γεροδράκος χωρίς δόν
τια- Περιμένει άκόμα νά τοΰ βά
λουν μασέλα.

ΛΑΧΕΙΟ : "Απιαστη έρωμένη 
παντός αύνανιζομένου.

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ : 'Επίσημον ά- 
νακοινωθέν. Συνήθως διαβάζεται 
άνάποδα.
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ : Πορεία δημοσίου 
έγγράφου πριν έξέλθη τοΰ 'Υπουρ
γείου (άν έξέλθη ποτέ).

ΜΑΙΚΗΝΑΣ : Άποτυχών καλλι
τέχνης ή πολιτικός.

ΜΑΜΗ : 'Απαραίτητη ιδιότητα 
γιά κάθε βουλευτή.

ΜΑΝΑ : ’Επιφώνημα πού χρησι
μοποιούμε δταν έκφράζουμε έναν 
άνύπαρκτο πόνο.

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ : Συντα
ξιούχος τοΰ Δημοσίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Έτησία 
διακοπή ρεμπετισμοϋ στό ραδιό
φωνο.

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ : Υπουργική έμ- 
βρίθεια

ΜΕΣΗΛΙΞ : Παράξενος ποτα
μός πσύ ξαφνικά τόν βλέπουμε πί
σω μας.

Ύιτό Ν. Γ. ΤΖΙΖΗ

Τήν επομένη φθάσαμε στό Τε- 
φενί. Ωραία και μεγάλη πόλις 
πού ή παραμονή μας λίγο περισ
σότερο έκεΐ μας έκαμε νά πιστεύ- 
με δτι έκεΐ τελικά θά μέναμε και 
τά βάσανά μας πιά τελείωσαν. Οί 
έλπίδες μας διεψεύσθησαν δταν 
μάς διέταξαν νά εϊμεθα έτοιμοι 
γιά άναχώρηιση. Πράγματι, πήρα
με τήν κατεύθυνση πρός τό Δενιζ- 
λή. Φτάσαμε στό Καραγιούκ Πα- 
ζάρ ά.ατολικά του Άτζιπαγιάμ 
δπου γινόταν τό μεγαλύτερο πα
ζάρι καί έν συνεχεία φτάσαμε 
στήν Κσυζουλασάρα. ’Από έκεΐ ό 
έπόμενός μας σταθμός ήτο τό Δε
ν ιζλή,.

Τά χιόνια τώρα πλέον τά παρα
συνηθίσαμε τόσο πού άρχισαν νά 
μάς κουράζουν. Ή οδοιπορία μέ
σα στις λάσπες όλημερίς καί ή 
διανυκτέρευσις ιμέσα σέ λασπώδη, 
ύγρά καί γενικά τελείως ανθυγι
εινά χάνια καί σταύλους μάς έ
καμαν νά χάσουμε τήν πρώτη, μας 
αισιοδοξία. Πάντοτε δμως ελπί
ζαμε πώς άν φτάναμε στό Δενιζλή 
θά τελείωναν τά βάσανά μας. Καί 
τώρα πιά μετά άπό τήν Κουζου- 
λασάρα φτάσαμε στό Δενιζλή..

Στό Δενιζλή τά πάντα τά εί
χε σκεπάσει τό χιόνι. Μάς στρί- 
μωξαν στή φάμπρικα καί στά πα- 
ραρτήματά της του Πανταζόπου- 
λου άν θυμάμαι καλά τό όνομα. 
Αύτός ό ρωμηός είχε καί τό 
έργοστάσιο παραγωγής ήλεκτρι- 
σμου. "Ηταν μέ λίγα λόγια, ό 
πλουσιώτερος τής πόλης. "Οταν 
φτάσαμε έμεΐς στό Δενιζλή, ό 
Πανταζόπουλος δέν βρισκόταν έ
κεΐ. Πού τόν πήγαν οί Τούρκοι, 
δέν τό ξέρω.

'Η έξοδός μας στήν πόλη άπη- 
γορεύθη καί έλάχιστες άδειες ε
ξόδου έδόθησαν. Τά τρόφιμά μας 
τά έπρομηθευόμαστε άπ’ τούς 
Τούρκους πού έμπαιναν έλεύθερα 
μέσα καί δπως ήτο επόμενο μάς ί 
τά έπωλοΰσαν άκριβώτερα.

ίΓιά πρώτην φοράν οί περισσό
τεροι άπό μάς βλέπαμε καί τό ή- 
λεκτρι-κό φως.

‘Όσο περνούσαν οί μέρες, τόσο 
ή πεποίθησίς μας καί οί έλπίδες 
μας περί παραμονής μας είς Δε
νιζλή ολιγόστευαν. Καί τούτο για
τί έάν έπρόκειτο νά μείνουμε έ
κεΐ θά μάς είχαν άφήσει έλευθέ- 
ρους τουλάχιστον νά κυκλοφορού- 
μεν. Τήν τρίτη ήμέρα τής έκεΐ πα
ραμονής μας διετάχθημεν νά έτοι- 
μαζόμεθα γιατί θά ταξιδεύαμε 
μέ τό τραίνο. Άλλά έπρεπε νά 
πληρώσουμε ό καθένας τά ναύλα 
του ή άν δέν συνεκεντρώνετο τό 
άπαιτούμενο ποσό νά τό συνεπλή- 
ρωναν οί ισχυρότεροι οίκονομι- 
κώς. Μπήκαμε στή σειρά καί μία, 
άς πούμε, έπυτροπή μέ έπί κεφα
λής τόν άείμνηστο Παπαναστάση, 
άρχισε τήν συλλογή τού ποσού. 
‘Ένας - ένας περνούσε άπό μπρο
στά τους καί άνάλογα μέ τά λε
πτά πού εΐχε ύπεχρεοΰτο, σύμφω
να καί' μέ τήν κρίσι τής ’Επιτρο
πής, νά δώση ένα ποσό. Παράλ
ληλα βέβαια ή ’Επιτροπή έγνώ- 
ριζε καί τήν οικονομική κατάστα- 
σι τού κάθενός. Υπήρχαν δμως 
πολλοί πού δέν πήραν πολλά λε
πτά μαζί τους, γιατί δέν πίστευ
αν δτι θά πηγαίναμε πολύ μα- 
κρυά.

Παρ~ δλες τίς προσπάθειες δ
μως τής ’Επιτροπής καί ιδιαίτε
ρα τού Παπαναστάση, τό ποσόν 
δέν συνεκεντρώθη. καί θυμάμαι 
μιά ειδική περίπτωσι μέ τόν Παύ
λο Σιτέ - Κερπίζαν, πού πράγμα
τι έθεωρεΐτο καί ήτο πλούσιος, 
πού ύπεχρεώθη, ένώ εΐχε δώσει 
κατ’ άρχήν 25 παγκγανότες, νά 
δώση. άλλες 50 γιά νά συμπληρω- 
Συνέχεια είς τήν 3)ν σελίδα

Ο ΛΕΞΙΚΟ
ΜΕΤΡΟΝ : "Ανωστος λέξις. Έ- 

πιζεΐ στή φράση «Παν μέτρον ά- 
ριστον».

ΜΙΣΟΣ ; Σκοτεινό καταφύγιο 
έκείνου πού έχει άδικο ή πού άπέ- 
τυχε.

ΜΟΙΡΑ : Κατρακύλισμα άπό σκά
λες. Στό πρώτο σκαλί! λήγεται 
«στραβομάρα» στό τελευταίο «μοι
ραίο».
_ΜΟΙΡΑΙΟ : Μόνιμος χαμήλωσις 

τής δράσεως.
ό ΜΟΥΛΟΣ : Νόθο παιδί φίλου 

μας. "Οταν εΐναι άγνώστο λέγε
ται «νόθο» καί δταν είναι δικό 
μας λέγεται «κανακάρης».

ΜΠΟΓΙΑΣ : Επάγγελμα πού θά 
τό επιθυμούσε ό κάθε πονεμένος 
ψηφοφόρος τίς παραμονές τών έκλο- 
γών.

ΜΥΡΙΚΑΣΤΙΚΑ : Οΐ κάθε λογής 
ύποψήφιοι.

ΜΥΣΤΑΞ : Μνημόνιον γιάδσους 
έχουν τήν τάση νά ξεχάσουν δτι 
είναι άντρες.

ΜΩΡΙΑ : Εύκοιλιότης τοΰ στό
ματος, κατόπιν έγκεφαλικής δυσ
κοιλιότητας.

ΜΩΡΟΛΟΓΙΑ : Ή παθολογία 
ταν κολοκυθοειδών.

ΜΩΡΟΣ : Πέπων φυτρώσας στήν 
κορυφή άνθρωπίνου κορμού.

ΠΛΑΤΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑΝ I. ΓΕΩΡΓΑΑΙΔΟΥ
Άπό τότε πού εΐχε τό εύτύχη*  

μ<χ νά σταλή στήν ’Αθήνα γιά νά 
συνέχιση τίς σπουδές της, αφού 
τέλειωσε έκεΐνες τής πατρίδος 
της καί μπήικε στήν τότε άκμάζου- 
σαν σχολήν τής «Χίλλ», είΐχε νοιώ
σει μιά ξεχωριστή άγάπη; καί λα
τρεία γιά τήν πόλιν τών Αθηνών.

■’“Ηταν, βέβαια, βαθύς βαθύς ό 
ζήλος της γ.ά τά γράμματα καί 
τήν άιάπτυξι τού πνεύματος καί 
απέδιδε μεγάλην σημασίαν στήν 
άνώτερη έκπαίδευσι τής γυναικός 
σάν συζύγου καί μητρός.

Μάς διηγείτο πάντα, πώς σάν 
ένα καλοκαίρι πήγε γιά διακοπές 
στήν πατρίδα της καί άντελήφθη 
πώς δέν θά τήν ξανάστελλαν στή 
σχολή, πόσον άναστατώθηκεν ή 
ψυχή~ της καί παρακαλοΰσε τούς 
γονείς της νά τήν άφήσουν νά συ
νέχιση τήν φοίτησί της στή σχολή 
.καί ν’ άκολου,θήση υστέρα καί πα
νεπιστημιακές σπουδές. Μάταια δ
μως, γιατί άλλα φρονούσαν έκεΐ- 
νοι, πού έπήγαζαν άπό τίς γενι
κές περί γυναικός Αντιλήψεις των.

■Παρέμεινε, λοιπόν, έκεΐ καί έν 
συνεχεία ήκολούθησε καί κείνη 
τόν γενικόν κανόνα. "Εγινε σύζυ
γος >καί κατόπιν μητέρα. ’Έτσι 
τό πεδίον τώρα τής ιδράσεώς της 
είτε τδθελε είτε δέν τδθελε, περι
οριζότανε πιά στά συνηθισμένα 
τής γυναικός καθήκοντα. Κι’ δ
μως, μέσα της ένεφώλευε πάντα 
ό πόθος πρός κάτι άνώτερο, κά
τι άλλοιώ'τικο καί πού θά τής έ
διδε τήν εύκαιρία νά δράση τού- 
λάχιστον μέσα στήν κοινωνία. Καί 
γι’ αύτό, δταν σέ μιά κανονική 
περιοδεία τού σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου τής περιφερείας μας, 
θελήσαντος νά συστήση ένα Σύλ
λογον, μέ σκοπόν κάθε είδους κοι
νωνικήν δράσιν, μετά μεγάλου καί 
ειλικρινούς Ενθουσιασμού έδέχθη 
ν’ άιαλάβη τά καθήκοντα τής 
Γραμματέως πού διακριτικώς εις 
αυτήν τά άνέθετε. Άτυχώς, δμως, 
ή ζωή τού Συλλόγου αύτοΰ ύπήρ- 
ξε βραχεία, πράγμα πού τόσο τήν 
εΐχε λυπήσει. ‘Όταν ήμεΐς άρχί
σαμε νά μεγαλώνουμε, μεγάλωνε 
καί τό δικό της όνειρο. ’Ήθελε νά 
βρεθούμε σέ τόπον πού θά μπο
ρούσε νά μάς δώση δσο τό δυνα
τόν πιό πολλά στοιχεία μορφώσε- 
ως, πού θάταν κι’ Εφόδια γιά τήν 
μελλοντική μας ζωή.

Πάσες φορές τήν ώρα πού έγώ 
κάπου Εκεΐ κοντά της διάβαζα τά 
μαθήματά μου δέν τήν άκουσα νά 
λέη κουβεντιάζοντας μέ τόν πατέ
ρα μου: «Γιάννη, νά πουλήσουμε 
σιγά-σιγά τά κτήματά μας, καί 
νά πάμε στήν Αθήνα νά μορφώ
σουμε τά παιδιά μας».

«’Άλλαι μέν βουλαί άνθρώπων, 
άλλα δέ θεός κελεύει·...» ’Έρ
χονται χρόνια πολέμου, περιπετει
ών, σκληρών γεγονότων καί τε
λικά ·ό θάνατος τού πατέρα μας...

Βρισκόμεθα τώρα στήν έποχή 
τού άποκλεισμού. Αί οίκογένειαι 
τών συμπολιτών μας καί πλείστων 
συγγενών μας Εκπατρίζονται στό 
Εσωτερικό πρός (άγνωστον κατεύ- 
θυνσιν. Μιά βαρειά άπελπισία γέ
μιζε τήν ψυχή δλων μας καί μιά 
θλιβερή καταχνιά πλανιόταν παν
τού -κι*  Εκαμε τά γύρω μας άμ- 
φίβολα σάν καί τήν αύριο πού 
μάς περ Εμενε...

‘Όλα αύτά τήν τρόμαζαν γιατί 
φοβόταν τόσα πολλά πού μπορού
σα'? νά γίνουν άκόμα.

Μέσα στήν άπόγνω.σιν αύτήν πή
ρε μιά μεγάλη άπόφασι. ιΝά ζη- 
τήση άπό τόν Διοικητή τής Μά
κρης νά μάς έπιτρέψη. νά φύγου
με γιά τήν Πόλι, πού είχαμε έ
κεΐ τούς συγγενείς τοΰ πατρός 
μου. Ήταν ζήτημα δύσκολο, μά 
τόφερε σέ πέρας μέ τήν πειθώ 
της. Παράλληλα άπηυθύνθη πρός 
τόν Σαλή Έφέν.τη, φίλον τού πα
τρός μου. Πράγματι, αύτός μέ 
προθυμίαν έδέχθη νά τήν βοηθή- 
ση, άναθέτοντας σέ Ανθρώπους δι
κούς του πού μετέφεραν Εμπορεύ
ματα στό Δενιζλή, νά πάρουν καί 
μάς έως έκεΐ, δίδοντας πρός αύ
τούς τήν Εντολήν νά μάς προσ
τατεύουν σάν δικά του πρόσωπα. 
Ή ψυχή μας πάντα θά τόν εύγνω- 
μονή γιά τήν χριστιανικήν του αύ
τήν πράξιν.

Ή πορεία αύτή θά παραμείνη 
άξέχαστήι σέ μάς, γιατί οί δροι 
ήταν τόσον δυσμενείς. Ταλαιπω
ρίες, φόβοι πού καταντούσαν αύ- 
τόχρημα τρόμοι σάν περνούσα
με άπό τά άξεστα έκεΐνα βουνά 
πού κάθε πέτρα καί ένα φυγόδι- 
κο έκρυβε. ‘Ύστερα άπό όκτώ ή-

ΛΙΒΙΣΙΛΝΗ ΜΟΥΣΑ
Γ~ ΣΟ —I

Τής δικαπέντι τοΰ Μαγιού ’π’ άννοίει τού λουλούδιν 
άκούσιμούτι νά σάς ττού τής Σουσας τού τραούδιν. 
Ή Σούσα ήταν <λυ·ρή τής Βιέννας τού καμάριν, 

’ιτ’ άόπαν τούσ ΣαρίΠαυλήν τού πρώτουμ ιταλλικάριν. 
Άάτταν τουν κι άόπαν την χρόνους δικατεσσάρους. 
Μιαν αύγήν άπ’ τού πουρνό στούν νήλιουν ίκαθοΰνταν 
κϊ μι τού μαντηλάκιν της τά δάκρυα ΐσβουγκούνταν.

Ή μάνα της τήν άρωτά κι ή ικύρης της τηλ λέει.
—·Τ’ έχει ·τού Σουσουνάκιμ μου κϊ κάθιτι κϊ κλαίει;
—’Όνειρουν τουδα, μάνα μου, κι όνειρουν τού κατέχου, 
πώς ήρτιν τ’ άδαρφάκιμ μου κι ήταν ξισπαθου,μένουν 
κι ήταν τού χαντζαράκιν του στού γαΐμαβ βουτηιμένουν.
—’Όνειρουν ήταν, Σούσα μου, κι άψις του κι ας πιράσει, 
κι ίσέναν τ’ άδερφάκισ σου λείπει μί τούς κουρσάρους, 
γιά τά θηριά τούψ φάασιν γι’ άλλη κότη τουρ ρουζει. 
Κϊ .μέσα τού ιμισάνυχτουν ή πόρτα κουρκουνίζει.
—Άννοί'ξ’ άννοιξι, Σούσα μου, κι εΐμου παϊλτισμένουν 
κι άπού τούδ δρόμουν τού,μ πουλλήν εΐμου κϊ Φιψασμένουν.
—'Σηκού, σηκού ιΣαρί'Παυλή κι ή άδαρφός μου ήρτιν.
—ιΠπέσι, ππέσι, Σούσα ιμου, κϊ σβύσι κϊ τούν νύχλουν, 
άλλου φανάννει ή φουνή κι άλλου χτυπά ή πόρτα. 
ΊΕπιασιν τ’ άργυρόσ σταιμνϊσ στούς άδαρφόν της 6ίει. 
—Τίς εΐν’ αύτός πού κοίττιτι πουκάτ’ άφ’ τού κριβάτιν;
—'Μουσαφιρέους εΐν’ αύτός κι εΐνιν κι άρρουστημένους, 
τού τζορβαδάκιν τουψησα κι ’έν τόφαϊν καμμένους.

—-Πουταναριόμ μι τόκαμις τήγ .κλίνημ πού κοιμάσι;
—Ίσ’ άδαρφέ .μουρεύγισι (*),  γιά τά 'δικά σου ξέρεις;
—Ίβώ (μηη ιμουρεύγουμου μή τά δικά μου ξέρου.
Βγάλλει τού χαντζαράκιν του άπ’ τ’ άργυρόφ φηκάριν 
στά στήθη της τού κούμπησιν κϊ στήν ικαρτιάν της πάει, 

άπού τού χέριν τήν άρπα στήν μάναν της τήμ πάει.
—Άννοιξ’ άννοιξι, .μάνα μου, κι ήρτιν ή Γιαννακός σου, 

κι ήρτιν άφ’ τούγ Γιαννάκουσ Σου εναγ καλόχ χαπάριν. 
—Τίς εΐνιν πού τού χτέπησιν Φμέναν τού >Σουσίιμ μου;

πού νάχει τήγ κατάραμ μου πάντά του φυλαχτάριν.
Άφ’ τού χιράκιν τήν άρπά κι εις τούγ γιατρόν τή>μ πάει.

—'Γιατρέ πού γιάτρεψεις πουλλός χατζαροχτυπημένους, 
γιάτρεψι ικϊ τήσ Σούσαμ μου τήβ βαρουχτυπημένην.
—Ί'βώ πουλλός ίγιάτρεψα χατζαροχτυπημένους, 

σάν τ’ άΐδαρφοΰ της μαχιριάν ’έν είδα ή καμμμένους. 
Κι άπού τού χέριν τήν άρπά στού σπίτιν της τή,μ πάει. 
—Ίσύ ,μισεόγεις Σούσα μου κϊ τί ;μάς παραγγέλλεις;
—Νά πήτι τούσ ΣαρίΠαυλήν νά στέκει παλλικάριν

■νά φτυάξει τού μουρμούριμ μου μϊ τούς σκαλοπατάκιν, 
είς τήδ ιδιξιάμ (μου τήμ ,μιριάν νά φτυάξει παναθούριν 
είς τήζ ζαρβήιμ μου τήμ μιριάν κριμμάσ’ έναγ καντήλιν 
γιά νά πιρνοΰν οΐ φίλοι μου νά τού γι(μί'ννουλ λάδιν, 
νϊ νά πιρνά ΣαρίΠαυλής νά τού γιμίννει δάκρυα.

(Άπό τό άνέκδοτο χειρόγραφο τοΰ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑ1ΌΥ)

(*)  «μουρεύγισι» = παιδιαρίζεις (άπό τό .μωρό).
_

μερών πορεία μ’ άλογα πληρω
μένα πολύ άκριβά άπό μάς, μέ 
τήν βοήθεια τής Παναγίας, φθά- 
σα-με στό Δενιζλή.

Βρήκαμε έκεΐ πολλούς συμπολί- 
τας μας. οί όποιοι καί μέ άλτρου- 
ϊσμόν μάς Εφιλοξένησαν, γιατί κι’ 
αύτοί ζούσαν πιά έκεΐ σάν πρόσ
φυγες. Αφού μείνανε λοιπόν έ
κεΐ μερικές μέρες, καί μέ τήν βο
ήθειαν τού αειμνήστου Εύαγγέ- 
λου Λουϊζίδη, δστις έμενε έκεΐ, 
τραβήξαμε σιδηροδρομικώς γιά 
τήν Σμύρνη κι’ όχι γιά τήν Πό
λι, άφού, ώς προεΐπα, αύτή ώς 
Επιχείρημα μόνον ύπήρξε γιά τήν 
έξόρμησι τής μητέρας μου. ’’Ήταν 
δηλ. μιά μεγάλη άπόφασις μιάς 
μητέρας πού ήθελε νά σώση τά 
παιδιά της αύτή καί μόνη άπό έν- 
δεχομένους κινδύνους. “Ήταν έ
νας γυναικείος ήρωϊσμός τής δυ
νατής ψυχής της.

Στή Σμύρνη εγκατασταθήκα
με σ’ ένα δωμάτιο τήν έποχή έ- 
κείνη. Ή πρώτη της σκέψις τώρα 
ήταν νά σκεφθή τό σχολείο μας. 
Μά ήταν πολύ αργά γιά έγγρα
φή, γιατί ήταν Νοέμβριος καί οί 
μαθηταί είχαν πολύ προχωρήσει 
στά μαθήματά τους. Έδώ καί πά
λιν εκδηλώνεται ή δύναμίς της. 
Ζητά άκρόασιν άπό τόν άείμνη- 
στον ’Εθνομάρτυρα Μητροπολίτην 
Σμύρνης Χρυσόστομον. Ή περί- 
πτωσίς της τόν συγικινεΐ βαθύτα
τα καί δίδει Εντολήν όχι μόνον νά 
είσαχθή ό άδελφός μας δωρεάν 
στήν Έύαγγελικήν Σχολήν, άλλά 
καί νά τού χορηγηθούν δλα τά βι
βλία δωρεάν.

Υπόσχεται στούς Διευθυντάς 
τής Εύαγγελικής Σχολής καί τού 
Κεντρικού Παρθεναγωγείου νά 
μάς βοηθήση έκείνη γιά νά μπο
ρέσομε νά συμβαδίσωμε μέ τούς 
συμμαθητάς μας. ’Έτσι κι’ έγινε. 
Καί στό τέλος τού σχολικού έ
τους ό αδελφός μου ερχόταν πρώ
τος μεταξύ ιδλων, παίρνοντας ή 
μητέρα του τά συγχαρητήρια τών 
καθηγητών καί διευθυντών τής 
Μεγάλης αύτής Ελληνικής Σχο
λής.

Τά χρόνια έτσι περνούν γρήγο
ρα. ’Επακολουθεί ή άπελευθέρω- 
σις τής νύμφης τού Αιγαίου κι’ 
άντικρύζουμε καί μεΐς τό μεγα
λειώδες ιέκεΐνο όνειρο. Μά, άλλοί- 
μονον! Σέ λίγο δλα άλλάζουν 
καί βρισκόμαστε καί μεΐς στήν 
Αθήνα μαζύ μέ τά κοπάδια τών 
προσφύγων.. . κι’ όχι δπως ώνει- 
ρεύτηκε νά φέρη· τά παιδιά της.

Ό άδελφός μου, χάρις στις ξέ
νες γλώσσες πού έμαθε έν συνε
χεία στό Γάλλο - ‘Ελληνικό Αύ- 
κειον τού Άρώνη, κατώρθωισε νά 
βρή άμέσως δουλειά. Μά μιά κα- 
κοτυχία σάν έφυγε γιά τήν Αγ
γλία πηγαίνοντας κοντά στόν έκ 
πατρός θειον μας, πού τόν καλού- 
σε κοντά του τότε, τόν έκαμε νά 
βρεθή στήν Νιγηρίαν, αγγλικήν 
άποικίαν.Εΐχε πάρει.μιά.καλή θέσι 
σέ ελληνικήν έπιχείρησιν μά καί 
«τύχης δεΐσθαι λαμπράς». Αρρω
σταίνει μετά οκτάμηνον διαμονήν 
καί έντός όλίγων ήμερών σβήνει 
ή ζωή του πάνω στήν άνθησιν τών 

21 χρόνων του. Τήν ήμέρα τής 
γιορτής του 21 Μαΐου, έκηδεύε- 
το έκεΐ κάτω μόνος, χωρίς μη
τέρα, χωρίς άδελφές. ..

Ό μεγάλος αύτός χαμός έρχε
ται τώρα νά έπισφραγίση. τίς προ
ηγούμενες συμφορές. Τίποτε πιά 
δέν ήταν ικανό νά δώση κάποια 
χαρά καί λίγο γέλιο στά χείλη 
τής μάνας. ‘Όλα έσβησαν σιγά - 
σιγά μέ τόν πρόωρο χαμό τοΰ μο- 
νάκριβου άγοριου της. Κι’ δσο 
πιό μεγάλος ήταν ό πόνος της, 
τόσο πιό πολύ ήταν απόλυτα δι
κός της. Ό ψυχικός σπαραγμός 
έλύγιζε τώρα τό κουρασμένο κορ
μί της. Καί μέσα στούς λυγμούς 
ικαί τίς θλιβερές της σκέψεις, ά- 
ναλογιζόταν τόν παληό της έκεΐ
νο πόθο γιά τήν Αθήνα. ^Ηταν 
ένα μαρτύριο γι’ αύτήν ή ζωή, ώς 
πού στό τέλος έφυγε καί κείνη 
γιά τό μεγάλο ταξίδι, χωρίς έλπί- 
δα πιά Επιστροφής.

Σέ μάς, πού είδαμε σ’ δλη τους 
τήν έκτασι τήν μεγάλη της αύτα- 
πάρνησι καί τίς τόσες της θυσίες, 
ώς μόνον φόρον τής προσφέρομε 
τά καυτερά μας δάκρυα πού αύ- 
λακώνουν βαθειά τά μάγουλά 
μας. Εΐναι ή μόνη εύγενικιά θυ
σία πού μπορούμε νά τής προσφέ
ρουμε.

ΧΡΥΣΩ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ 
— ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ

MIX. Λ. MilΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΧΑΒΡΙΟΥ 8

(ΠΑΡΟΛΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ( 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 23-175

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 
ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ 

αφωη π. γιαναγη
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡΙΟΥ 9

Τ(|λ. 23.455 - ΑΘΗΝΑΙ
Κατασκευάζονται 

καί έπισκευάζονται άπαντα 
τά έγχορδα δργανα.

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 14 
Τηλ. 474.411 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

||— ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ -η
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Άνηγγέλθησαν οί αρραβώνες τής 
δεσποινίδας Ρένας Μιχ. Πανηγύρη μετά 
τοΰ χειρούργου Ιατρού κ. Ίωάννου Γιαν- 
νακοπούλου. Έκφράζομεν τά θερμά 
συγχαρητήριά μας είς τό νέον εκλε
κτόν ζεΰγος ώς. και είς τήν οικογένειαν 
Μιχ. Πανηγύρη και ευχάμεθα ταχεΐαν 
τήν στέψιν.

ΓΑΜΟΙ
Είς τούς τελέσοοντας τούς γόμους 

των Δηιμήτριαν Γ. Χατζελένην καϊ Μα
ρίαν Βουτσινά εύχόμεθα κάθε ευτυχίαν.

Γεώργιος καϊ Χρυσούλα Βράτσου

ΔΩΡΕΑ I

Ή οικογένεια τοΰ αειμνήστου Κυριά
κου Κρειμμυδά μάς άπέστειλε δραχ
μάς πεντακοσίας (500) πρός ένίσχυ- 
σιν τών φιλανθρωπικών σκοπών τοΰ 
Παραρτήματος ’Αθηνών τοΰ Συλλόγου 
«Ό Γλαύκος» είς ·μν·ή>μην Κυριάκου 
Κρεμμυδά.

‘Η κ. Δέσποινα Δημ. Παπαντωνίου 
καϊ τά παιδιά της μάς άπέστειλαν 
δραχμάς τριακοσίας (300) είς μνήμην 
τής άδελφής της καϊ θείας των Δε- 
σποίνης Άντ. Δαμιανού.

ΠΕΝΘΗ

Άπέθοονε καϊ έκηδεόθη ή συμπολΐτις 
μας Δέσποινα Χριστοδούλου Δούλη. 
Τά τέκνα της Ίωάννην, Παναγιώτην, 
Σάββαν Δούλη, Μαρίαν Σιόλαν καί Βέ
ραν Τσαγκάρη συλλυπούμεθα θερμά.

Μέ .μεγάλην ιμας λύπην πληροφοροη- 
θήκαμε τόν θάνατον τοΰ συμπολίτου 
μας ιΚωνσταντίνου Βασιλείου Γεωρ- 
γαλίδου είς Θεσσαλονί'κην, τόν περα
σμένο Μάρτιον. Τήν σύζυγόν του Άν- 
δρονίκην καϊ τούς λοιπούς συγγενείς 
του συλλυπούμεθα θερ.μά.

Άπέθανε καί. έκηδεόθη είς Ν. Μά· 
κρην ή συμπολΐτις μας Δέσποινα ’Αν
τωνίου Δαμιανού. Είς τά τέκνα της 
'Κωνσταντίνον, Μιχαήλ, Ίωάννην, Μό- 
σχω, Μάρω, Πολυτίμην Δαμιανού, Μα
ρίαν καί Σωτήριον Καψιώτην ώς καϊ 
τούς λοιπούς συγγενείς διαβιβάζομεν 
τά θερμά μας συλλυπητήρια.

Άπεβίωσε καί έκηδεόθη τήν 
15-5-59 ό συμπολίτης μας Κυριάκος 
Παπαγρηγόρης Τσακίρης. Τήν σύ
ζυγόν του Αθανασίαν, τόν άδελ- 
φόν του Άγ,ελον Τσακίρην μειά 
της συζύγου του Χρυιούλας καί 
τούς λοιπούς συγγενείς του, συλ
λυπούμεθα θερμώςι

ΑΥίΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΥΓΟΥΝ

Δ ΣΠΟΙΝΑ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
"Ενας - ένας άπό τούς παλιούς 

φεύγει. Πρό ήμερών άλλη μία 
πατριώτισσα έλειψε άπό κοντά .μας. 
Ή Δέσποινα ’Αντωνίου Δαμιανού, τό 
γένος ’Αντωνίου Παπαντωνίου.

Ήταν μιά άπ’ τις ωραιότερες κο- 
πέλλες τού Λιβισιού κάποτε ή Πιπί- 
να τού Παπαντώνη, δπως -.ήν έλεγαν 
τότε. Τά παλληκάρια τοΰ Λιβισιού 
έτρε-χαν vc: τήν δουν πού πήγαινε κα
μαρωτή στήν ιέκκλησιά. Πανδρεύθηκε 
μέ τόν Αντώνη Δαμιανόν καί ·κατέ- 
βηικε σ ή Μάκρη, δπου άπέκτησε παι
διά καϊ οικογένεια.

Μετά τήν καταστροφή έγκατεστά- 
θηικαν τελικά στή Ν. Μάκρη. Έζησε 
τά πρώτα σκληρά χρόνια τής προσ
φυγιάς ίέμψυχώνοντας τά παιδιά της 
καϊ τόν άνδρα της νά περάσουν μέ 
θάρρος καϊ υπομονή τή μπόρα.

Εΐναι γνωστό πόσο δύσκολη ήταν 
τά πρώτα -χρόνια ή ζωή γιά τούς πα
τριώτες μας στή Ν. Μάκρη. Ή μα- 
καρίτισσα στάθηκε αθόρυβο, άλλά 
γερό στήριγμα στην οίκογένειά της. 
Τά ηθικά διδάγματα τοΰ πατέρα της, 
τό Εξαιρετικό παράδειγμα τής μητέ
ρας της κΓ οί παραινέσεις τοΰ άδελ- 
φοΰ της Δη μητριού Παπαντωνίου εί
χαν αναπτύξει τά ψυχικά της χαρί
σματα καϊ τήν εΐχαν κάνει εξαιρετική 
μητέρα, σύζυγο καϊ άνθρωπο.

Πρό πολλών Ετών έχασε τόν σύν
τροφό της, τόν καλοκάγαθο άείμνη
στο Αντώνη Δαμιανό. Μά εΐχαν με
γαλώσει πιά τά παιδιά της καϊ εύ- 
τύχησε νά τά δή καλά αποκαταστη
μένα καί νά καμαρώση τά έγγόνια 
της. Πλήρης ήμερών άφησε τόν κόσμο 
αύτόν άφοΰ αντιμετώπισε τϊς καλές 
καϊ κακές του μέρες τίμια καϊ ήθικά, 
σύμφωνα μέ τήν παράδοσι τής πατρί
δος καί τής οικογένειας της.

ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΠΙΛΕΙΟΝ

ΆΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5 

Τηλ- 614.531 —Ά θ ή ν α ι
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Η ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ κα» ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Μηνιαία Έψημερίς 
"Ετος 2ον — Ά ρ ι δ. 11 

Άδήναι 22 ’Ιουνίου 1959

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ :
’Εσωτερικού :

Έτησία . Δρχ. 60
Έξάμηνος . . . > 35

Εξωτερικού :
Έτησία . $ 5 η £ 2
Έξάμηνος > 3 » » 1
ΕΜΒλΣΜλΠ, ΕΠΙΤΑΓΑΙ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ : 

ΕΙΡΗΝΗ Δ· ΠΑΗΑΝΤΠΝΙΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

’Ακαδημίας 76 Άθήναι
Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόιφ: 

Υπεύθυνος :
ΕΙΡΗΝΗ Α Π ΑΠ ANTONI ΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Τήνου 44 Άθήναι
•Υπεύθυνος Τυπογραφείου : 
>Εμ. Μακρής - Μακρύ/ιάννη 53

Δ Η Λ Ω Σ I Σ

Τά ένυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρεωτι- 
κά καί τάς άπόψεις τής 
έφημερίδος. Τήν εύθύνην 
διά τήν άκρίβειαν τών γρα 
φυμένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

’Επίσης αί δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι δέν 
καταχωροΟνται κατά σει
ράν άρχαιάτητος ή άξίας 
τών προσώπων πού άφο 
ροθν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα- 
κτικώς άνεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος.

ΗΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΕΝΑ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ
Νομίζουμε πώς έχει κάποιο ιδι

αίτερο ένδιαφέρον νά παραθέσουμε τό 
κείμενο ενός παλαιοί) προικοσυμφώ
νου πού έχουμε στό αρχείο τής έφη
μερίδος μας. Εΐναι ένα αυθεντικό 
ντοκουμέντο άπ’ τή ζωή τής έποχής 
εκείνης καί :ϊς κοινωνικές έκδηλώσεις 
της, πού μιά άπ’ αυτές ήταν καϊ τό 
προίκισμα τών κοριτσιών άπ’ τούς 
γονείς καϊ άδελφούς των. Αυτό έθεω
ρεΐτο ιερό καθήκον καί ύποχρέωσις, 
τήν όποιαν όλοι έκτελοΰσαν μέ προ
θυμία. Ήταν δέ άπειρες οί περιπτώ
σεις πού οί άδελφοί έμεναν πάμπτω- 
χοι προικίζοντες μ’ ό,τι εΐχαν τίς ά- 
δελφές των.

Άριθ. 470.
Σήμερον τήν 23 Φεβρουάριου τοΰ 

1897 έτους, ημέραν τής Έβδομάδος 
Κυριακήν ενώπιον έ·μοΰ τοΰ Συμβο- 
λαιογραψοΰντος Γραμματέως -.ής Δη
μογεροντίας Αειβησίου Β. I. Σαρά
φη έπί παρουσίςι καί τών Δημογε
ρόντων, οίκκ.. Μιχαήλ, Στέφανος καί 
Κωνσταντίνος Έμμ. Καλαφάτη, κά
τοικοι Αειβησίου, υπήκοοι ’Οθωμανοί, 
καί ό Αουΐζος Αγαπητού, κάτοικος 
Αειβησίου υπήκοος ’Οθωμανός, ·έ- 
δήλωσαν τά εξής:

Οί Μιχαήλ, Στέφανος καί Κων
σταντίνος Έμμ. Καλαφάτη έχοντες 
αδελφήν είς ώραν γάμου όνόματι Παν
δώραν καί θέλοντες νά συνάψωσιν αυ
τήν είς νομίμου γάμου κοινωνίαν με
τά τοΰ Αουΐζου Αγαπητού, συνεφώ- 
ιησαν καϊ παρέδωκαν είς τόν μέλλον
τα γαμβρόν των Αουΐζον Αγαπητού 
λόγφ προικός τής άδελφής των τά 
εξής κινητά καί άκίνητα:

Α'. Μίαν οικίαν έν τή Μεσαία Έ- 
νορίςι Αειβησίου κειμένην μεταξύ τών 

οικιών Ίακ. Καλαφάτη, Παππά Στα- 
ματίου, Ταξιάρχη καί δημοσίου δρό
μου.

Β'. "Ενα τζαλκί μέ πενήντα ρου- 
πιέδες, τέσσερα πουκνιά χρυσά, έν 
ζεύγος σκουλαρίκια χρυσά, δύο δα-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ
ΚΩΝ)ΝΟΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΝ, Αΰ- 

στραλίαν: Εύχαριστούμεν θερμά καϊ 
πάλιν διά τήν επιταγήν τήν οποίαν 
έλάβομεν δ.ορθωμένην. ΔΓ ιδιαιτέ
ρας επιστολής σάς άποστέλλομεν τήν 
άπόδειξιν.

Δ. -ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΝ, Θεσ)νίκην: 
’Έλάβομεν τήν επιταγήν σας καί 
σάς εύχαριστούμεν διά τήν άνανέ- 
ωσιν τής συνδρομής σας. Σάς άπο
στέλλομεν ταχυδρομικώς τήν άπό- 
δειξιν.

’Επίσης έλήφθησαν αί κάτωθι συν- 
δρομαί:

Έλισσάβετ Κεχαγιόγλου δρχ. 60, 
Μ. Χατζηκωνσταντίνου δρχ. 60, Γ. 
Παναγή δρχ. 60, Χρυσούλας Βρά- 
τσου δρχ. 60, ’Ελευθερίου Βλαστού 
δρχ. 60, Δεσποίνης Παπαντωνίου 
δρχ. 60, Ίπ. Αουϊζίδου δρχ. 35, 
Ά)ψών 'Πουλκούρα δρχ. 35.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] I. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ] 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΠ Π ΑΓΩ 

ΓραψΞΪον : Σταδίου 35 Οικία : Μπουμπουλίνας 4
Τηλ. 22.773 & 25.037 Τηλ. 616.153

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ HNEKflOTfl ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΜΑΚΡΗΣ
Τοΰ κ. ΔΗΜ. ΤΣ1ΡΟΝΙΚΟΥ

Ό Δημητράκης, μοναχσγιός καϊ πο
λύ χαϊδεμένος κάνει νάζια και δέν θέ
λει νά φάει. ‘Η μητέρα του μέ τό κα
λό τόν τταρακαλει και προσπαθεί νά 
τόν καταφέρει νά φάει:

—Πρέ Δημητράκη! κάτσι πρέ νά
φάεις!

—’ Έθ θέλου! ’ 'θέλου!
—'Κάτσι πρέ κι’ έκαμά σι κιεφτε- 

δάκια πού σ’ άρέσουν!
—’ Έν τρώου! ... ’ 'Έν τρώου. . .
Επεμβαίνει ό Γέρο - Τσιρανικός: 

Άς τουν, άς τουδ Δέσποινα κί θά 
φάει.

'Ο Δημητράκης: Ίνναί! Σκ..·..· 
θά φάου! ! !

44.

'Ο Δημητράκης μεγάλωσε, τέλειωσε 
τίς σπουδές του στή Σμύρνη κΓ έπι- 
στρέφει στό Λιβίσι.

Είναι ντυμένος μέ τήν τελευταία λέ
ξη τής μόδας, φορά κοντό σακκάκι 
μπλέ, άσπρο πανταλόνι, παγιασόν στό 
κεφάλι, παπούτσια άσπρα καί μυτερά. 
Συνοδεύει τή θεία του Φιλία Βασιλει- 
άδου. 'Η θεία του φορά τήν άσπρη της 
σατακρούτα, ποιο ώμορφη άπό κάθε 
άλλη φορά, γεμάτη αρχοντιά καί μεγα
λοπρέπεια. Πάνε κι οί δυό γιά επισκέ
ψεις. Πέρασαν τόν λικτρόν τοΰ Χα- 
τζαυγιρνου καί προ-χωροΰν πρός τήν 
Αγία Σωτήρα. Άπό πίσω τους έρ
χονται τρία κιζάνια (παλληκαράκια) 
μέ τίς λιβισιανές τους βράκες καϊ 
τους ακολουθούν βήμα πρός βήμα. Τό
τε άκοΰνε πίσω τους τόν έναν νά λέει 
στούς άλλους:

—’Ποιοι εΐνιν πρέ αύτέ οί Λόρτι- 
δοι;

—’ Έν ίξέρουμουν!
—Ίβώ πρέ ’ά τούς κλάσου θέλου 

αύτός τούς Λόρτιδους!
—Βόχι πρέ, βόχι πρέ, λουλλός εΐσι 

’έγ γκάμνει σί λέου!
—Ίβώ ’ά τούς κλάσου θέλου σί 

λέου!
Καί πράγματι προχωρεί, τούς πλη

σιάζει, τούς προσπερνά, σηκώνει τό 
πόδι του κι άφήνει ένα ηχηρότατο κρό
το.

κτυλίδια χρυσά. Έν στρώμα, δύο έ- 
φαπλώματα, ένα σετζετέν, έν κηλί- 
μι, ένα τζόλι, δύο έχράμια, έν σινδό- 
νι. μεταξωτόν, πέντε μαξιλάρια μετα
ξωτά γεμάτα καϊ δύο .μικρά καϊ έξ 
έτερα κενά, πέντε καβάδια μεταξω
τά, τρία τζίτινα, τριάντα ύποκάμισα, 
δώδεκα παντελόνια, δύο φέσια μέ 
φούνταις ή μία μέ χρυσά ή άλλη σκέ
τη καϊ ένα γύρου, δεκατέσερα μαν- 
δήλια μεταξωτά, ένα μποξάν τής .μέ
σης, τρία κασμήρια, έτερα δύο βαμ
βακερά, δύο πάναις, τρία πεσκήρια, 
έν τραπεζομάνδηλον, δύο μποξάδες 
τών ρουχών, δώδεκα πετζέταις, μίαν 
μεγάλην πετζέταν, δώδεκα ζεύγη κάλ
τσες, δύο χρυσά κοντογούνια, έν 
σκέτον, δύο σεντούκια, έν έλεγένι, έν 
Σινί, έν τζινί, έν χαρανί, έν τηγάνι, 
έξ πινάκια, έν χουσάφτασι. Χαλκώ
ματα έτερα άξίας πεντακοσίων γρο- 
σίων.

Ό δέ «. Αουΐζος Αγαπητού πα
ραδέχεται τήν συμφωνίαν ταύτην καί 
σημειώνει κάτωθι τού παρόντος τήν 
παραλαβήν αυτών, άτινα έσονται ύ
πό τήν κατοχήν του καϊ κυριότητα 
τής μελλούσης συζύγου του.

Είς πίστωσιν τούτων έγένετο τό 
παρόν, δπερ 'άναγνωσθέν είς έπήκοον 
τών έμφανισθέντων ύπεγράφη παρ’ 
αύτών τών Δημογερόντων καϊ έμού.

Ο·ί Προικοδόται
Μιχαήλ Έμ. Καλαφάτης
Στέφανος Έμ. Καλαφάτης 

Κωνσταντίνος Έμ. Καλαφάτης
Ό Προικολήπτης 

Αουΐζος Αγαπητού 
Ό Συμβολαιογραφούν

Γ ραμματεύς
Β. I. Σαράφης

Οί Δημογέρονες
Β. Ί ακώβου
Μ. Καλαφάτης
Γ. Σιππετίκας
Θεόδ. Π. Δουλή
Παναγ. Δουλή

"Ο,τι άκριβές άντίγραφον 
Αειβήσιον σήμερον 

Έπεκυρώθη
Ό Άρχ. Πρωτοσύγγελος 

Διονύσιος
(Σφραγίς) 

κ.α.α.
Ό Συμβολαιογραφούν 

Γ ραμματεύς
Β.Ι. Σαράφης
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‘Η κυρία Φιλία Βασιλειάδου, κατά
πληκτη πρό τής ανήκουστου άναιδεί- 
ας έφώναξε:

—Κακοχρονονάχετε. . . βρρρωμόπαι- 
δα. . .

☆
'Ο Γέρο Χατζηαποστόλης, ένα με

σημέρι, ξαπλωμένος στό χαγιάτι του 
ξεκουράζεται.

'Ο γιός του ό Έπαμεινώντας κλαίει 
καί τόν ανησυχεί. Φωνάζει ό Χατζηαπο
στόλης:

—’Ποιος εΐνιμ μπρέ αυτός ή γάρα- 
δους πού γκαρίννει μέσα στήμ μακ- 
κοόφαν;

'Ο Έπαμεινώνντας άπαντά:
—<Σκ........... ! 'Η ’Παμεινώντας εΐνιν

γκί κλαίει! I !
*

Ή οικογένεια Κουτουπίδη άναβου- 
ριασαν τήν κόρη τουν μ’ έναν Παναέτ- 
την. Ήταν κοντά ή παραμονή τής Πα- 
αγιάς καί ή Μάνα ρώτηξιν τήν κόρην 

της:
—Μαρ’ ίσύ μιθαύριουν εΐνιν ή γιρτή 

τοΰ άναβουοιαστικοΰ σου τί ’μ’ πού ’ά 
τούν ίστέλουμουν;

'Η κόρη λέει:
—’’ά τούν ίστέλουνουμ, άντζαμμου έ- 

ναμ μπακλαβοΰ;
ή μάνα:
—Χάτι κι ’έν τούν έβλαψιν.
ή κόρη:
—’Άς τούν ίστέλουμουν τότι κουρ- 

παγιάδους!
ή μάνα:
—Χάτι κι ’έν τούν ίστραβόβλαψαν!
ή κόρη:

—Άμ’ χάϊνιν, τί ’μ’ που ’ά τούν 
ίστέλουμουν;

ή .μάνα:
—’Χάτι χάτι, στέλι τουν έναν γκα- 

λάθιν μήλα κϊ πουλλά του εΐνιν πίλια!
'Η οικογένεια Κουττουπίδη εΐχε ένα 

γιό ρηχόν (χαζό) κϊ τήν παραμονήν 
τής Παναγιάς, ή μητέρα του γέμισε 
ένα καλάθι μήλα, τά σκέπασε μ’ ένα 
φταλουίτικο μαντήλι καί τάδωσε στόν 
ρηχόν νά τά πάει στοΰ γαμπρού.

Ό ρηχός:
—«Καλημέρα σας ικϊ καλησπέρα σας. 

Εΐπιμ μου, λέ, ή μητέρα μου έθελά-
μουν νά σάς στέλνουμουν μπακλαβοΰ, 
άμ’ χάτι κι ’έσ σάς έβλαψιν, έθελά- 
μουν νά σάς στέλουμουν κουρπαγιά- 
δους, άμ’ χάτι κι ’έσ σάς ίστραβό
βλαψαν. Νάτι, λέ, ταννά τά -μήλα κί 
ΐτουλλά σας εΐνιν! ! . . .

*
Έποχή προσφυγιάς: Ένα βαπόρι 

άράζει στό λιμάνι τοΰ 'Πειραιά. Εΐναι 
σούρουπο καί δέν μπορεί νά ξεπαρκά- 
ρει. Τό άμπάρι του εΐναι γεμάτο μέ 
Μαχρηνολιβισιανές οικογένειες. Θαλασ
σοδαρμένες καί βασανισμένες βγαίνουν 
άπό τό άμπάρι κι άνεβαίνουν στό κα
τάστρωμα. Μέ περιέργεια βλέπουν τήν 
φωταγωγημένη πόλη καϊ τήν παραλία 
της. Ξαφνικά προβάλλει ένα τράμ κι 
άκούεται μιά έξαλλη φωνή: «Μαρη- 
σές ή έπιτάφιους! ή έπιτάφιους πιρ- 
νά» καί σταυροκόπιέται. . .

Κάποια άλλη τήν μαλώνει:
—Λουλλή εΐσι .μαρή, γένιτι μαρή έ

πιτάφιους που ’νιν .Σιπτέμβρης μή
νας;

—Ίβώ μαρή εΐμου λουλλή; Έδώ μα
ρή εΐνιν Έλληνοι κι ένας Θιός τού 
ξέρει τί έχουμουν νά δοΰμουν!!

*
Δυό Λιβισιανές φορτωμένες μέ τά 

κοφίνια τους περνοΰν μπροστά άπό το 
άγαλμα τοΰ Κολοκοτρώνη. Βλέπουν τό 
άγαλμα και λέει ή μιά τής άλλης:

«‘Η Ά»ς Δημήτρης μαρή!»
Κι αφήνουν χάμου τά κοφίνια τους 

καϊ σταυροκοπιοΰνται 'κάνοντας μετά

νοιες.
*

Τοΰ κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗιΓΟΡΙΑΔΗ

'Η Μάμμη μου κάθεται μπροστά στήν 
πόρτα καϊ κάτι μπαλώνει. Ξαφνικά τή 
χάνουμε. Τρέχουμε άπό δώ, πάμε άπο 
κεΐ, πουθενά ή Μάμμη. Ό ήχος κάποιας 
λατέρνας μάς τραβά καϊ πάμε πρός 
τά .κεΐ. Νά ή Μάμμη μας. Τήν παίρ
νουμε άπό τό χέρι και πάμε γιά τό 
σπίτι.

—Ποΰ ίπήγενες, καλέ Μάμμη;
—Έβγαλαν τήμ Παναγιάν τήμ μα- 

λόχαρην, λιτανείαν κι ’τρεξα κι ίβώ! 
Μιάλη ή χάρη της. Καί σταυροκοπιό- 
ταν. . . __________________

ΊΓτελευνα εξορϊα 
Συ’έχεια έκ τής 2ας σελίδος 
θή τό ποσόν, παρ’ -όλες τις δια
μαρτυρίες του.

’Έτσι συνεκεντρώθη τό ποσόν 
και άψου τό παρέδωσαν εις τούς 
αναμένοντας έκεΐ αρμοδίους, μας 
έβγαλαν έξω άπό τήν φάμπρικα 
αργά τό απόγευμα και μας ώ- 
δήγησαν στό σταθμό και μας στρί- 
μωξαν μέσα σέ βαγόνια πού συ
νήθως προορίζονται γιά τήν μετα
φορά ζώων.

"Οταν ξεκίνησε τό τραίνο και 
έξέλειπε και ή τελευταία μας έλ- 
πίδα παραμονής μας στό Δενιζλή, 
χάθηκε, δχι μονάχα άπό τούς με
γάλους, μά και άπό τούς μικρούς, 
ή προχειρότητα και ή άφροντισιά 
πού έως τότε έχαρακτήριζε τήν 
διαβίωσί μας καί ύποσυνείδητα, 
άθελά μας, έκυριάρχησε μέσα 
μας ή θέληση >καί ή περίσκεψη, 
έτοιμοι νά άντιμετωπίσουμε κάθε 
άναποδιά καί κάθε κίνδυνο.

(Συνεχίζεται) 
Ν. Γ ΤΖΙΖΗΣ

Στό προηγούμενο φύλλο, τό τραγού
δι πού λέγω δτι τραγούδησα σάν φεύ
γαμε καϊ χωρίσαμε άπό τούς δικούς 
μας, έτυπώθη λανθασμένα τελείως. Τό 
σωστό εΐναι:

Φεύγω μάνα καϊ σ’ άφήνω 
καϊ δέν τό ξέρω άν θά σέ ξαναδώ. 
Μέ τά χείλη μέ τήν καρδιά 
θέ νά σοΰ πώ τό έχε γειά 
στήν έρηιμη τήν ξενήπιά. 
Έχε γειά - γειά - γειά 
’Έχε γειά - γειά - γειά 
Έχε γειά μάννα γλυκιά.

Τά ήθη καϊ έθιμα χώρας τίνος εί
ναι αύτά καθ’ αύτά ή είκών της, έν 
ή έκαστος δύναται εύκρινώς νά δ (α
κρινή τά ά’ομα, τόν χαρακτήρα αύ
τών, την δλην ήθ.κήν καί πνευματικήν 
διάπλασιν. Ή χώρα μας ευρίσκεται 
μακράν άπό τών χωρών εκείνων, έφ’ 
ών έπέδρασεν ό εύρωπαϊκός πολιτι
σμός, οΰτινος τήν έπιφάνε.αν μόνον 
μιμούμενοι καϊ τήν είς τύπους έξάν- 
λησιν τήν ολην ημών περιορίζοντες 

πρόοδον, καθιστώμεν αύτόν ανιάτων 
κακών πρόξενον μάλλον ή ώφελείας 
καϊ προαγωγής παράγοντα. Είς τόν 
μυχόν τού Μερμαρικοΰ κόλπου κειμέ- 
νη, καί οίονεϊ άπομεμοναμένη άλλων 
πόλεων, διετήρησεν άνέπαφον άπό αι
σθητός μεταβολάς τό άρωμα τών πα- 
■ρίων εθίμων. Έφύλαξε τήν γλώσσαν 
αμιγή, δπερ δυστυχώς δέν συμβαίνει 
είς άλλας χώρας, καί πλήν τής 
βαρείας καί τραχυτέρας πως προ
φοράς, ούδειμίαν άλλην έπ’ αύτής πα- 
ρατήρησιν έχει τις νά φέρη. ‘Ο ιμα
τισμός παραμένει, κατά τό γενικώτε- 
ρον, άνευ έπεισάκτου καί νεωτέρας 
τίνος προσθήκης. 'Ο γυναικείος έχει 
τι τό γραφικόν, ό,μοιάζων πρός τήν 
ένδυμασίαν τών λιγυρών Μεγαρίδων. 
Αποτελεί έκ ποδήρου χιτώνος, βαμ

βακερού ή μετάξινου—άναλόγως τής 
οικονομικής καταστάσεως έκάστης, 
—προϊόν έγχωρίου βιομηχανίας —έκ 
τοΰ σουπανιοΰ ή καβάδι, δπερ, ώς 
χιτώνιον μετά χειριδών, πορπούται 
περί τήν όσφΰν διά τριών ή τεσσά
ρων αργυρών ή χρυσών πορπών, πού- 
κνων, διανοίγεται έμπροσθεν, σχημα
τίζει πτυχάς καταλήγον μέχρι τών 
ποδών καϊ έκ κοντογουνιού χρυσοκέν
τητου. Περί τήν όσφΰν ζώνη μετάξι
νη διαφόρων χρωμάτων, ή άντ’ αύ
τής μανδήλιον μέλαν ή ερυθρόν. Τό 
σ:ήθος καλύπτεται δΓ ορμαθού νο
μισμάτων ένετικών, ισπανικών καί 
άλλων, έξ ών κρίνεται ό πλούτος τής 
φερούσης αύτά. Είς τήν κεφαλήν φέ- 
σιον μικρόν .μέ πάγχρυσον μακράν 
φούνταν, καϊ πέριξ τσαλκί, ήτοι ται
νία ολόχρυσος φέρουσα προσηρμο- 
σμένα χρυσά παλαιό νόμισμα:α. Εις 
τούς βραχίονας βαρύτιμα βραχιόλια 
Σμυρναϊκά ή Αλεξανδρινά. Περιδέ
ραια δέ έκ μαργαριτών ή λίθων πο
λύ: ίμων.

'Ό ιματισμός τών άνδρών είναι ό
μοιος τοΰ τών Κρηιών, πλήν μόνον 
τής προσθήκης μικρού έπενβύτου καί 
τής χρήσεως /χαμηλών υποδημάτων.

■Είς τά συνοικέσια επικρατεί μόνον 
ή έκλογή καί θέλησις τών γονέων. Ή 
τελετή δέ τών άρραβώνων γίνεται ώς 
έξής: Οί γονείς καϊ οί πλησιέστα- 
τοι συγγενείς τοΰ γαμβρού, συνα
θροιζόμενοι. δλοι, έκκινοΰσι κατά τήν 
νύκτα πρός τήν οικίαν τής νύμφης, 
ένθα εύρίσκονται καϊ οί συγγενείς αύ
τής. Τής συγγενικής ό,μάδος πορευο- 
μένης μετά τού γαμβρού προηγείται 
ύπηρέτης κρατών είς χεΐρας φανόν. 
"Αμα ΐδωσι τούτους οί τής νύμφης 
έξερχόμενοι τούς ύποδέχονται, ή δέ 
νύμφη άποσύρεται είς τό ίδιαί:ερον 
δωμάτιόν της μέχρι τής προσκλήσε- 
ως υπό τοΰ πενθερεΰ. Τότε εις έκ 
τών συγγενών τοΰ γαμβρού έγειρό-

Τ0 ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΧΡΥΣΟΠΛΟΪΜΙΣΤΟ ΣΕΗΤ0ΥΚ1
Κύτταζε μ’ άγάπη ή Χρυσούλα τό 

σεντούκι. Μά ήταν ώμορφο καί στά 
ξένα μάτια, δχι μόνο στά δικά της. 
Ντυμένο μέ «ατακόκκινο βελούδινο 
πλουμισ’ό χαλί άπ’ έξω καί στερεω
μένο μέ χρυσό βαμμένο ξύλο ήταν 
πάντα μέσα στήν καρδιά της. ΚΓ ή 
μητέρα της ξέροντας πόσο τ’ άγα- 
πούσε τής τδδωσε, σάν παντρεύτη
κε, γιά προίκα.

Πόσα πράγματα δέν τής θύμιζε 
τό μπαούλο αύτό! Τού εΐχε δώσει 
ένα κομμάτι άπ’ τόν έαυτό της καϊ 
πάντα ;ό νόμιζε άποκλειστικά δικό 
της. «Τό μπαούλο μου» συνήθιζε νά 
λέη κΓ άς ήταν τό μοναδικό πού διέ
σωσε ή οικογένεια άπ’ τήν πατρίδα.

Ήταν Σεπτέμβριος τού 1922. "Ο
λες οί Μακρηνές καϊ Λιβισιανές οικο
γένειες εΐχαν πάρει τήν εϊδησι γιά 
τόν ξεσηκωμό. Σέ κάθε σπίτι ξετυ
λιγόταν κΓ ένα δράμα, άπό κάθε πα
ράθυρο άκουγόταν καί ένα μοιρολό- 
γι. . . Γιά τούς άνδρες πού έλειπαν 
έξόριστοι στά βάθη τής Τουρκίας. 
Γιά ιδ,τι θάφιναν πίσω τους οί ϊ'διες, 
γι’ αύτό πού θ’ άντίκρυζαν αύριο 
στήν άγνωστη γή. . . Μόνο τά παι
διά παρατηρούσαν τήν άναστάτωσι 
μέ μάτια όρθάνοιχτα άπ’ τήν άπορίο 
χωρίς νά καταλαβαίνουν τίποτα.

Μά μήπως κΓ οί γυναίκες κατα
λάβαιναν; Μήπως ήξεραν τί άκρ-βώς 
έσήμαινε αύτός ό ξεσηκωμός; Σ’ έ
να μήνα θά γυρίσετε, έλεγαν οί 
Τούρκοι. Δέν τούς πίστευαν βέβαια 
μά κι’ ή καρδιά τους δέν ήθελε νά 
παραδεχθή πώς τό ταξίδι τους αύτό 
θά ήταν χωρίς επιστροφή. . .

ΙΚΓ άρχισαν νά πουλούν τά πρά
γματά τους μερικές στήν άρχή άπό 
άνάγκη. Τίς μιμήθηκαν κΓ άλλες, κΓ 
άλλες. Σέ λίγο δλη ή Μάκρη έγινε 
ένα μεγάλο παζάρι. ’Έξω άπό κάθε 
σπίτι ήταν απλωμένα λογής - λογής 
πράγματα. Οί Τούρκοι περνούσαν, 
χάζευαν, παζάρευαν κΓ άγόραζαν πό

ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ 
Δημοσιογράφου έν ΣμύρνηΣυμπολίτου μας 

μένος έξαιτεΐ:αι παρά τού πατρός 
τής κόρης τήν χεΐρα τής θυγατρός 
του διά τόν συγγενή του. Τούτου δέ 
καταφατικώς άπανώντος άνταλλάσ- 
σονται οί. αρραβώνες, τούτέστι με
τάξινα μανδήλια μετά δύο φλωρίων 
έκαστον.

Μετά ταΰτα προσκαλείται ή νύμφη 
ϊνα κεράση τούς νέους συγγενείς της, 
καϊ ιδού προβάλλει αΰτη ένδεδυμένη 
έορτασίμως, καταπάρφυρος έξ αί- 
δούς καί κρατούσα δίσκον πλήρη πο- 
τηρίων, έντός τών οποίων χέει άφει- 
δώς μαστίχαν ή κονιάκ, ακολουθούσα 
αύτήν ύπηρέτρια. Μετά ταΰτα προσ- 
φέοεται καφές καϊ κατόπιν τά πεθε
ρικά απέρχονται, προπορευομένου 
τού λαμπηδοφόρου υπηρέτου. Μετά 
έν έτος ή δύο τό πολύ, γίνεται ό 
γάμος. Τό μυστήριον τελείται έν τή 
έκκλησί<?, ουδέποτε δέ έν τή οίκίςς 
δπως έπικρατεΐ έν άλλοις τόποις. Ά
πό πρωίας είς άμφοτέρας τάς οικί
ας .αρχίζουν οί χοροί καί τά τραγού
δια, μέχρι τής 3ης μ.μ. Εύρίσκεται 
δέ καθ’ δλην τήν ήμέραν εκτεθειμένη 
είς κοινήν ’θέαν ή προίξ τής νύμφης, 
είς δέ τούς προσκεκλημένους προσφέ- 
ρονται διάφορα γλυκύσματα. Περί 
τάς τρεΐς μ.μ. άρχε:αι τό άλλαγμα 
τής νύμφης. Πρός τούτο κλείονται δ- 
λαι αί κόραι μετά τής νύμφης, έν
τός ιδιαιτέρου δωματίου, ένθα κρα
τούσα ι κλώνους δάφνης καϊ άδουσαι, 
στολίζουν αύτήν. Ή νύμφη, ώς μέλ- 
λουσα νά άποχωρισθή αύτών καί τού 
αγάμου βίου, κλαίει καί δακρύει, ένφ , 
αί παρθένοι έξακολουθοΰσαι τά φαι
δρά αύτών άσματα, ραίνουσιν αύτήν 
διά φύλλων δάφνης.

Μαργαριτάρι στρογγυλό εΐναι 
τό πρόσωπό σου 

καϊ δυό πέτρες άτίμητες τό κα- 
μαρόφρυδό σου.

Κατόπ.ν έρχεται ό γαμβρός έν .μέ- 
σφ χορδών καϊ οργάνων καϊ παρα- 
λαμβάνων τήν νύμφην όδηγεΐ αύτήν 
είς τήν έκκλησίαν, ένθα τελείται τό 
ιερόν μυστήριον. Τούτο ακολουθεί ό 
ασπασμός τών συγγενών και λαιι- 
πρά εύωχία, διαρκούσα έπί δύο ή- 
μέρας. ‘Ο κατά τόν γάμον κουμπά
ρος έπέχει πλέον κατόπιν τόπον στε- 
νοτάτου συγγενούς. Έορταϊ -μεγάλαι 
τελούνται μετά λαμπρών πανηγύρεων 
κατά διαφόρους τοΰ έτους ώρας, μά- 
λισ-α δέ κατά τάς έορτάς του Πά
σχα.

Τήν πρώτην ήμέραν μετά τήν Άνά- 
στασιν συναθροίζονται είς τό προαύ- 
λιον τής Κάτω Παναγίας, ένθα αρχί
ζουν οί δημόσιοι χοροί, είς ούς λαμ- 
βάνουσι μέρος πάντες έν γένει άνευ 
διακρίσεως ηλικίας, φύλου καϊ τάξε- 
ως. Τήν δευτέροον ήμέραν επαναλαμ
βάνονται :ά ίδια καϊ τήν'’επιούσαν 
άκολουθεΐ πανήγυρις μεγάλη μίαν ώ
ραν έξω τής πόλεως είς τά Εύκολα. 
Τά Εύκολα εΐναι μονή άπορρώγος 
έκτισμένη βράχου, καί πρό τής όποι
ας, είς όλίγων λεπτών άπόστασιν, έ- 
ξαπλούται έκτεταμένον πεδίον έπί 
τού όποιου κατασκηνοΰσιν άπό πρω

τε - πότε. ΟΙ τιμές ήταν έξευτελιστι- 
κές, τά πράγματα τών Ρωμηών ώ- 
ραΐα. Έπεσαν πάνω τους σάν τά 
κοράκια. Μά μόνο στήν άρχή· “Υ
στερα σκέφθηκαν. Γιατί νά δώσουμε 
τά γρόσια μας αφού θά τά πάρου
με δλα δταν φύγουν; Στό τέλος λί
γοι έμειναν οί άγορασταί. Οί Τούρ
κοι πού κατέβαιναν άπό τά χωριά >κΓ 
ήξεραν πώς οί ντόπιοι Τούρκοι δέν 
θά τούς άφιναν νά αρπάξουν τίπο
τα. . .

Οί Μακρηνο - Λιβισιανές ήταν βέ
βαιες πώς τά σπίτια τους «θά πα
τηθούν» σάν φύγουν. ’Ήξεραν πώς οί 
Τούρκοι δέν θά τούς άφιναν τίποτε 
νά ξαναβρούν αν γύριζαν. Τί νά κά
νουν δμως; Δέν τούς έπέτρεπαν νσ 
πάρουν παρά έλάχιστα μαζί τους. 
Απελπισμένες πήγαιναν τά πιό πο- 
•ύτι.μα στις έκκλησιές, τυλιγμένα κα
λά καί δεμένα μέ δάκρυα καϊ πόνο. 
Οί Τούρκοι φοβόντουσαν τούς Χρι
στιανούς Αγίους. . . ΚΓ επάνω στή 
σκέψι αύτή στήριζαν τίς φτωχικές έλ
πίδες τους. . .

Νά πού κατέβασε καϊ μερικά πρά
γματα κΓ ή μάνα τής Χρυσούλας κά
τω μπροστά στήν πόρτα τού σπιτιού. 
Ανάμεσα σ’ αύτά ήταν καϊ τό χρυσο
πλούμιστο μπαούλο. Σκαρφάλωσε ή 
Χρυσούλα πάνω καί έγινε ό φύλακάς 
του.

Τό σπίτι τους ήταν στήν κεντρι
κή λεωφόρο τής Μάκρης κοντά στόν 
Άη Νικόλα. "Ωσπου έφθαναν τά μα
τάκια της ό δρόμος ήταν γεμάτος 
κόσμο. Τουρκαλάδες μέ τά φέσια καί 
τις βράκες τους, χωρικοί καί ντόπιοι, 
πολλοί Εβραίοι, ξυπόλυτα Τουρκά- 
κια, χανούμισσες μέ φερετζέ. Δέν 
εΐχε δεΐ ποτέ της τόσο κόσμο. Δέν 
ήταν πιά παζάρι αύτό μά λαϊκό πα
νηγύρι γιά τούς ξένους, καθημερινό 
«ξόδι» γιά τούς Χριστιανούς.

Πολλοί στέκονταν μπροστά στό 
μπαούλο. Ή φ<χνταχτερή καϊ πλούσια

ίας, έξερχόμενοι. Έκεΐ οί ήχοι τών 
τυμπάνων, αί μολπαί τών τετραχόρ
δων μετά τών άσμάτων καϊ τών κη
ρυγμάτων τών μεταπρατών ένούμε- 
νοι, άποτελοΰσι τόν εύθυμον θόρυβον 
τής διασκεδάσεως καί τής χαράς.

Αύτόθι, κατ’ άπο.μίμησιν τών άρ- 
χαίων έθίμων, λαμβάνουσι χώραν καί 
πολλοί γυμναστικοί άγώνες. Πάλη, 
ίππσδρόμιον, δίσκοι, άρσις βαρών 
καϊ λοιπά παρόμοια διεκτυλίσσονται 
καθ’ δλην τήν ήμέραν ύπό τής φιλό
τιμου τής χώρας νεολαίας.

"Απαξ -οΰ έτους κατά τήν έπέτει- 
ον τής Ζωοδόχου Πηγής τελείται ά- 
γών πάλης μεταξύ τών κατοίκων, δι- 
αιρουμένων κατά ενορίας· είς δέ τούς 
νικώντας άπονέμονται διάφορα βρα
βεία καϊ έπαινοι. Αι διασκεδάσεις 
γίνονται κατά διαφόρους τρόπους. 
Καφενεία ύπάρχουσιν όλίγα, έν οΐς 
συχνάζουσι χάριν άναψυχής. Ή νε- 
νις άσχολεΐται ίδίφ είς τήν γούβα 

της ('έργαλειό), υφαίνει καί τραγου- 
δεΐ συνάμα, ·ένφ τά μικρότερα κο
ράσια απέρχονται άπό πρωίας έξω 
τής πόλεως πρός ξυλισμόν καϊ συνά- 
θροισιν θάμνων, ούς μεταχειρίζονται 
είς διαφόρους οίκιακάς εργασίας. Αί 
μεγάλης ήλικίας καταγίνονται είς 
τήν ήλακάτην καϊ είς τόν άποχωρι- 
σμόν τοΰ βάμβακος άπό τών κόκκων 
ύτοϋ. Πολλαί πτωχαί νεάνιδες, ϊνα 

κατασκευάσωσι τήν προίκα των, έρ- 
γάζονται είς καμίνους είς τά πέριξ 
δρη. Οί νέοι, άφοΰ άποφοιτήσωσι τής 
δημοτικής σχολής, ή απέρχονται, είς 
Σμύρνην ή Αθήνας πρός τελειοποί
ηση/ τών σπουδών των καί έκμάθησιν 
έπιστήμης ή μένον<:ες είς τήν χώραν 
των, μετέρχονται διαφόρους έργασίας 
άναλόγως τής κλίσεώς του έκαστος. 
Τό πένθος ένταύθα έπί τφ θανάτω 
τινός, ευρίσκει ηχώ είς τάς καρδίας 
δλων -ών κατοίκων. "Απαντες προσ
έρχονται άμα τή άγγελίφ τού δυστυ- 
ήματος είς τήν οικίαν τής πενθούσης 
οικογένειας, «αί οί μέν άνδρες έκ- 
φράζουσι τά συλλυπητήριά των, αί 
δέ γυναίκες περισποιχίζουσαι μετά 
τών συγγενών τού μεταστάντος τό 
φέρετρον αύτοΰ, θρηνούσι, τίλλουσαι 
τάς τρίχας τής κεφαλής καί κοπ:ό- 
μεναι, ένφ τά παιδία ποιούνται πα- 
ρελάσεως πρό τού νεκρού, άσπάζον
αι αύτόν καί ρένουσι 'δΓ άνθέων. Με
τά ταΰτα φέρεται είς :ήν εκκλησίαν 
καί εΐτα είς τό νεκροταφείου. Τό δέ 
πένθος διαρκεΐ έπί έτος, ένίοτε καί 
περισσό1· ερον.

. Οί κάτοικοι άνέρχονται είς 12 χι
λιάδας καί διατηροΰσι πλήρη άστι- 
κήν σχολήν καί παρθεναγωγεΐον. Τόν 
μέν χειμώνα «ατοικοΰσιν έν τώ Κά- 
στρφ ή έν τή Μάκρη, τδ~δεΈερός 
είς τόν Κάμπον τοΰ Λιβισίου, δστις 
εΐναι κατάφυτος άπό άμπελώνας καί 
διάφορα δένδρα. Τοιαύτα έν συνάψει 
τά ήθη καϊ έθιμα τής πατρίδος μου. 
Περί δέ τών λοιπών κατοόλείπω τόν 
λόγον είς άλλον καί δή είς ιούς έ- 
κάστοτε έπισκεπτομένους αύτήν.

θωριά του τραβούσε άπό μακρυά. Κά
θε φορά δμως πού κάποιος τή ρωτού
σε ή καρδιά της σφιγγόταν μέ πό
νο. Δέν ήθελε νά τ’ άποχωρισθή. ΚΓ 
σ'αν οί άγορασταί έφευγαν βαρυε- 
στησμένοι γιατί δέν ήξερε νά τούς 
μιλήση, ή .μικρή ένοιωθε μιά ανείπω
τη χαρά ώσπου νάρθουν άλλοι κΓ 
άλλοι. . .

Πόσες -μέρες κράτησε αύτό; Δέν 
θυμόταν πιά τώρα ή Χρυσούλα. ΚΓ 
ήρθε ή παραμονή τού ταξιδιού. ’Έ
νοιωσε κρυφή εύχαρίστηση σάν είδε 
τή μητέρα της ν’ άνεβάζη πάνω στό 
σπίτι τό σεντούκι καί νά βάζη μέ
σα σ’ αύτό τά ρούχα πού θάπαιρνα 
μαζί.

Μά πόσα νά χωρέση ένα .μπαού
λο; "Ολοι γύρω της έκλα:αν σάν νά 
έτοίμαζαν νεκρό... Μόνο ή Χρυσού
λα δέν εΐχε πίκρα στήν καρδιά, ά- 
φου θάπαιρναν τόν μπαούλο της 
μαζί τους.

’Έφθασε κΓ ή στιγμή πού θάφιναν 
τά χώματα ιέκεΐνα. Οί Τούρκοι κύτ- 
ταξαν τά πράγματά τους κΓ οί γυναί
κες πήγαν στό τελωνείο νά τίς 
ψάξουν. Ή μικρή δέν τίς άκολούθη- 
σε. Κάθισε πάνω στό μπαούλο καϊ 
έβλεπε τό καΐκι πού θά τούς έπαιό
νε σέ λίγο. Κανείς δέν τής έδωσε 
σημασία. Ήτοον τόσο μικρή! Πριν 
λίγες ώρες εΐχε βρή στό δρόμο ένα 
άσημένιο σταυρουδάκι. Τό φόρεσε 
καί τό χεράκι της ήταν άσυναίσθητα 
ακουμπισμένο πάνω σ’ αύτό.

Σέ λίγο ένας Τούρκος πλησιάζει 
καϊ τήν σπρώχνει νά κατέβη φωνά- 
ζοντας. Ή μικρή τόν κύτταξε ,μέ τρό
μο. Νά ήταν ή φθηνή ποιότητα τού 
σταυρού ή ή έκφραση τού κοριτσιού 
πού τόν άνάγκασε νά τήν άφίση; Ή 
μικρή πάντως νόμισε πώς ό Σταυρός 
έδιωξε τόν κίνδυνο.

Τά ματάκια της βούρκωσαν καϊ 
άρχισε νά τό ψιλή θερμά.

Τά χρόνια κύλησαν. Τό χρυσο
πλούμιστο σεντούκι ήταν πάντα σέ 
μιά γωνιά τού σπιτιού, βουβός μάρ
τυρας στις περιστάσεις τής ζωής της. 
ΚΓ δσο κΓ άν ή μόδα του πέρασε, 
κΓ άν είναι ξεθωριασμένο πιά, γι’ 
αύτήν εΐναι κει-μήλιο άπό τόν τόπο 
της πού θά τήν συγκινή ώς τήν τε
λευταία της πνοή. Ρ.Β.
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ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
’Αγαπημένοι Συμπατριώτες και 

φίλοι μας,
‘Ο Σύλλογός μας, μετά τήν έπι- 

τευχθεΐσαν σύμπτυξιν δλων μας 
στούς κόλπους ένός και μόνον Συλ
λόγου, ήρχισε τάς πρώτας του ψυ
χαγωγικός εκδηλώσεις, διά τοΰ έκ- 
δρομικοΰ του τμήματος.

Έλπίζομεν δέ, δτι, διά τών πολ
λών και ωραίων έκδρομών, θά μάς 
δοθή ή ευκαιρία νά πλησιάσωμε τήν 
ανεξάντλητη φύσι, πού μάς χαρίζει 
μέ τά θέλγητρα καί τάς φυσικάς 
αύτής καλλονάς, τήν χαρά, τό θάρ
ρος και τήν αγάπη γιά τήν ζωή, 
διότι έπιβάλλεται οί άνθρωποι να 
ζουν κοντά στήν φύσι, άφοΰ είμεθα 
ή ’ίδια ή φύσι. Πού άλλοΰ θα έγκα- 
ταλείψωμε τήν στενοχώρια μας καί 
απαισιοδοξία μας; Καί πώς αλλοι- 
ώς θά άμβλύνωμεν τό άγχος, πού 
μάς δημιουργεί ή καθημερινή βιο
πάλη; Ποΰ άλλοΰ μπορούμε νά ζή- 
σωμε κάτω άπό ένα ώραΐο καί ύ- 
γιεινό περιβάλλον, κεφιού και χα
ράς, δπως εΐναι τό φυσικόν, μέσα 
στό όποιον θά άτενιζόμεθα ηνωμέ
νοι καί άγαπημένοι;

Άπό τάς έκδρομικάς έκδηλώσεις 
μας, πολλά θά διδαχθούμε, πολλά 
θά ίδοΰμε καί πολύ θά ώφεληθοΰ- 
με. Σύνθημά μας θά πρέπει νά εΐ
ναι ή φύσι γιά μάς καί μεΐς γιά τή 
φύσι. Κανείς δέν μετάνοιωσε πού 
έφήρμωσε τό σύνθημα αύτό σάν ά
τομο καί σάν σύνολο. Εΐναι εύγε- 
νικό καί υγιεινό, χρειάζεται γιά τή 
διατήρησι τής σωματικής, ψυχικής 
καί πνευματικής μας εύεξίας.

Πρέπει, λοιπόν, καί είμεθα βέ
βαιοι, νά έπιτύχωμεν καί είς τόν 
έκδρομικόν τομέα, δπως θά έπιτύ
χωμεν καί είς δλους τούς άλλους. 
Τοΰτο, έξ ίσου, θά τό θελήσωμεν 
δλοι.

Βοηθήστε μας, έτσι, δλοι είς τό 
έργον μας καί νά εΐσθε βέβαιοι δτι 
δλοι θά ώφεληθώμεν.

Μέ τίς πιό εύγενικές καί φιλοπρό
οδες έκδηλώσεις,
ΠΑΝΤ. Θ, ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

’Ιατρός, Μέλος Διοικ. Συμβ.

ειςν, ΜΑΚΡΗΝ
(Συνέχεια άπό τήν 2α σελίδα) 

δο.
Ή άνάπτυξις τοΰ πνεύματος έξυ- 

ψώνει τό άτομον καί τό μεταφέρει 
σέ άλλους κόσμους. Κόσμους υψη
λούς, κόσμους εύγενικοΰ περιεχομέ
νου.

'Η έπιστήμη εΐναι το μέσον τής 
δημιουργίας, τό μέσον τής έπιδιώ- 
ξεως άνωτέρων ιδανικών.

Γι’ αύτό καί μεΐς αποφασίσαμε 
στήν πρώτην αυτή έπαφή μας μέ 
σάς, τούς αγαπημένους πατριώτας 
μας, νά βραβεύσουμε τούς άριστεΐς 
τών τελευταίων τάξεων τοΰ Σχο
λείου σας, διά ν’ άναπτυχθή τό 
πνεύμα τής εύγενοΰς άμίλλης με
ταξύ τών μαθητών τοΰ Σχολείου 
σας.

"Οταν δμως μάθαμε δτι τό Σχο- 
λεΐον σας — δηλαδή τό σύνολον 
τών μαθητών — στερείται τών απα
ραιτήτων μέσων διδασκαλίας, έσκέ- 
φθημεν, δτι προτιμώτερον θά εΐναι 
νά πλουτίσωμεν τό Σχολειό μέ ώ- 
ρισμένα σχολικά όργανα τά όποΐα 
θά χρησιμοποιήση τό διδακτικό προ
σωπικό στήν ευχερή καί απρόσκο
πτη μετάδοσι τής διδασκαλίας του.

Τήν προσπάθειά μας δμως αυτή 
θά ήθέλαμε νά ένισχύσητε καί Σεΐς, 
δσο μπορείτε, πρός τό καλόν άλ
λως τε τών παιδιών σας.

Ένισχύσατε τά παιδιά σας γιά 
νά μορφωθούν, δσο μπορείτε, γιά 
νά σάς εύγνωμονοΰν, καί γιά νά εΐ
σθε καί σεΐς ύπερήφανοι δτι παρα
δίδετε στήν κοινωνία άπογόνους ύ- 
γιεΐς καί στό σώμα καί στο πνεύ
μα.

Οί πολυάριθμοι έπιστήμονες τής 
Πατρίδος μας, γιά τούς όποιους 
ύπερήφανα μιλάμε, άς εΐναι πάντο
τε στή σκέψι σας καί άνάλογα νά 
κατευθύνετε τά παιδιά σας πρός τά 
γράμματα καί τάς έπιστήμας.

Σάς εύχόμεθα πάσαν ευτυχίαν».
Τόν λόγον τοΰ κ. Προέδρου έκά- 

λυψαν παρατεταμένα χειροκροτήμα
τα, μεθ’ δ ό έκπρόσωπος τής Εκ
κλησιαστικής Επιτροπής καί μία 
μαθήτρια τής τελευταίας τάξεως ηύ- 
χαρίστησαν τό Διοικ. Συμβούλιον 
τής Ένώσεως διά τήν έπίσκεψίν 
των ταύτην.

Ή δλη μέρα πέρασε θαυμάσια, 
άνά τήν παραλίαν καί τά κέντρα 
τών πατριωτών μας.

Τό βραδάκι έκλεισε ή έκδρομή 
μέ όμορφους χορούς, καί τήν αθά
νατη Σοΰστα, στήν πλατεία τής Ν. 
Μάκρης, μέ τόν Καραγιάννην έπι- 
κεφαλής καί τόν Πρόεδρον τής Κοι
νότητας ώς και πολλούς άλλους πα- 
τριώτας ένθουσιώντας.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚ
ΝΕΟΥ ς: ¥ Λ Λ Ο

Ο ΪΜ
Γ Ο Υ

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 4ον: Δικαιούνται να 
γίνουν μέλη τοΰ Συλλόγου πάν- 
τες οι έκ Αιβισίου, Μάκρης καί 
Ταρσανά Μικράς ’Ασίας, τά τέ
κνα αύτών ώς καί οί ή αί σύζυ
γοι αύτών έφ' όσον έχουσι συμ
πληρώσει τό 21ον έτος τής ήλι- 
κίας των καί έχουν ύποβάλει αϊ- 
τησιν εγγραφής ήτις έγένετο α
ποδεκτή παρά τοΰ Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟΝ δον: Τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου διαιρούνται είς Ενερ
γά, Άντεπιστέλλοντα κα'ι Επί
σημα. ’Ενεργά μέλη θεωρούνται 
άπαντα τά μέλη τά κατοικοϋν- 
τα ε’ις τήν περιφέρειαν τής τέ
ως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 
Άντεπιστέλλοντα θεωρούνται τά 
κατοικοΰντα οπουδήποτε έκτος 
τής περιοχής ταύτης. Τά Άντε- 
πιστέλλοντα μέλη στερούνται τοΰ 
δικαιώματος τοΰ εκλέγεσθαι καί 
έχουν τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν 
μόνον έφ’ δσον δέν λειτουργεί 
είς τόν τόπον τής κατοικίας των 
Παράρτημα τοΰ Συλλόγου καί 
δηλώσουν έγκαίρως είς τό Δ.Σ. 
δτι θά παρασταθοΰν είς τήν Συ- 
νέλευσιν, κατά τά άλλα έχουν τά 
αύτά δικαιώματα μέ τά άλλα 
μέλη. Ό τίτλος τοΰ έπιτίμου μέ
λους άπονέμεται ύπό τής Διοική- 
σεως τού Συλλόγου είς πρόσωπα 
ανεξαρτήτως καταγωγής των α- 
τινα προσέφεραν σημαντικάς υ
πηρεσίας είς τόν Σύλλογον διά 
εύόδωσιν τών σκοπών αύτοΰ.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον: Τά μέλη τοΰ 
Σωματείου πλήν τών ’Επιτίμων 
ύποχρεοΰνται α) είς δικαίωμα 
εγγραφής έκ δραχμών δέκα (10) 
έφ’ άπαξ καί β) είς μηνιαίαν 
συνδρομήν έκ δραχμών πέντε 
(δ) . Καθυστέρησις καταβολής 
έξ μηνιαίων συνδρομών συνεπά
γεται τήν διαγραφήν τοΰ μέλους. 
Τό ούτω διαγραφέν μέλος έχει 
δικαίωμα έπανεγγραφής έπι τή 
καταβολή τών καθυστερουμένων 
συνδρομών.

ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 7ον: Ή Γενική Συ- 
νέλευσις τών μελών άποτελεΐ τό 
άνώτατον δργανον τής Διοικήσε- 
ως τοΰ Σωματείου. Συνέρχεται 
τακτικώς άπαξ τοΰ έτους καί 
πρός τό τέλος αύτοΰ, εκτάκτως 
δέ κατόπιν άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. 
ή τή αιτήσει τού 1) 5 τών τα
κτικών μελών. Ή περί Γενικής 
Συνελεύσεως πρόσκλησις ένεργεϊ- 
ται δι’ ατομικών προσκλήσεων 
καί τοΰ τύπου, όρίζουσα τόπον 
καί χρόνον καί, περιλαμβάνουσα 
·;ά θέματα τής ήμερησίας διατά- 
ξεως καί έκδίδεται δεκαπέντε 
τουλάχιστον ημέρας πρός τής ό- 
ύρισθείσης διά τήν Συνέλευσιν 
ημέρας. Ή Γεν. Συνέλευσις εύ- 
ρίσκεται. έν απαρτία παρουσιφ 
τοΰ ήμίσεως τουλάχιστον τών 8ι- 
καιουμένων ψήφου μελών. Μή 
επιτυγχανόμενης απαρτίας ή Γ. 
Συνέλευσις συνέρχεται έκ νέου, 
ίνευ άλλης προσκλήσεως, μετά 

οκταήμερον είς τόν αύτόν τόπον 
ήν αύτήν ιϋραν και μέ την αύ

τήν ήμερησίαν διάταξιν, οπότε 
θεωρείται έν απαρτία όσαδήποτε 
καί άν παρίστανται μέλη.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον: Αί Αποφάσεις 
τής Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνον- 
ται κατ’ Απόλυτον πλειοψηφίαν 
τών παρόντων μελών. Προκειμέ- 
,ου δμως νά ληφθή άπόφασις 
.ροποποιήσεως τοΰ Καταστατικού 
ή διαλύσεως τοΰ Συλλόγου απαι
τείται ή παρουσία τοΰ ήμίσεως 
τουλάχιστον τών μελών καί ή 
πλειοψηφία τών τριών τετάρτων 
τών παρόντων.

ΑΡΘΡΟΝ 9ον: Κατά τήν έ- 
τησίαν Τακτικήν Συνέλευσιν ο
ρίζονται ύπό τής Συνελεύσεως 
ό Πρόεδρος καί ό Γραμματεύς 
αύτής ώς καί Εφορευτική ’Επι
τροπή. Έν συνεχεία τό Δ.Σ. ύ- 
ποβάλλει τήν λογοδοσίαν αύτοΰ 
καί τόν οικονομικόν απολογισμόν, 
ή δέ ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή τήν 
έπ’ αύτών έκθεσίν της καί ή Γ. 
Συνέλευσις Αποφασίζει τήν απαλ
λαγήν ή τόν καταλογισμόν εύ- 
θυνών εις τά μέλη τοΰ Δ.Σ. καί 
τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.

Έν συνεχεία διεξάγονται αί 
Άρχαιρεσίαι διά τήν άνάδειξιν 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί 
τής Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
διά μυστικής ψηφοφορίας.

ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΝ ΙΟον: Ό Σύλλογος 
,διοικεϊται άπό ένδεκαμελές Δι
οικητικόν Συμβούλιον εκλεγόμε
νο', δΓ απολύτου πλειοψηφίας ύ
πό τής Γεν. Συνελεύσεως κατά τό 
άρθρον 9ον. Τό Δ.Σ. συνέρχεται 
είς σώμα κατά τήν πρώτην αύ
τοΰ μετά τήν εκλογήν Συνεδρί
αν, έκλέγον μεταξύ τών μελών 
του τόν Πρόεδρον, τόν ’Αντιπρό
εδρον, τόν Γεν. Γραμματέα καί 
τόν Ταμίαν. Ή θητεία τού Δ.Σ. 
είναι έτησία.

ΑΡΘΡΟΝ 11ον: Διά τόν κα
λύτερον καταμερισμόν τών έργα- 
σιών ώς καί διά πληρεστέραν έ- 
πίτευξιν τών σκοπών τοΰ Συλ
λόγου, τό Δ.Σ. δύναται νά διορί- 
ση Εφόρους, Έπιτροπάς καί 'Ο
μίλους, ύπό τήν άμεσον αύτοΰ 
έποπτείαν καί εύθύνην.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον: Τό Δ.Σ. συ
νέρχεται είς τακτικάς μέν συνεδρι 
άσεις άπαξ τουλάχιστον τοΰ μη- 
νός εκτάκτως δέ δσάκις τό συγ- 
καλέση δ Πρόεδρος ή δύο τουλά
χιστον μέλη τοΰ Συμβουλίου. Εύ- 
ρίσκεται έν Απαρτία δταν παρί
στανται έξ τουλάχιστον μέλη αύ
τοΰ, καί λαμβάνει αποφάσεις έφ’ 
δλων τών ζητημάτων τοΰ Συλλό
γου, πλήν τών ύπαγομένων είς 
τήν Αρμοδιότητα τής Γεν. Συνε
λεύσεως. Αί αποφάσεις λαμβάνον- 
ται διά πλειοψηφίας τών παρι- 
σταμένων μελών αύτοΰ έν ίσο- 
ψηφία δέ ύπερισχύει ή άποψις 
ύπέρ ής έτάχθη δ Πρόεδρος. Συγ- 
καλεϊ τά μέλη τοΰ Συλλόγου είς 
τήν έτησίαν τακτικήν Γεν. Συ- 
νέλευσιν ώς καί είς έκτάκτους 
τοιαύτας συντάσσει καί ψυφίζει 
τόν προϋπολογισμόν καί έγκρίνει 
τόν απολογισμόν τοΰ έτους.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον: ’Αναπληρω
ματικοί Σύμβουλοι θεωρούνται οί 
κατά σειράν έπιλαχόντες καλούν
ται δέ πρός άναπλήρωσιν τών 
παιραιτουμένων, Αποδημούντων, 
άποβιούντων ή έκπιπτόντων με
λών τοΰ Δ.Σ., κατά σειράν έπι- 
τυχίας.

ΑΡΘΡΟΝ 14ον: 'Ο Πρόεδρος 
τοΰ Δ.Σ. έκπροσωπεΐ τόν Σύλλο
γον είς τάς διχαστικάς καί έξω- 
δίκους αύτοΰ σχέσεις ένώπιον 
παντός καί πάσης Αρχής, συγκα- 
λεϊ καί διευθύνει τάς συνεδριά
σεις τού Δ.Σ. καί τής Γεν. Συ
νελεύσεως, πλήν τής έτησίας τα
κτικής. Υπογράφει μετά τοΰ Γ. 
Γραμματέως τά έγγραφα τοΰ 
Συλλόγου καί τά έντάλματα καί 
έν γένει έκτελεϊ τά ύπό τοΰ νό
μου καί τού παρόντος άπονεμό- 
μενα αύτώ καθήκοντα καί δικαι
ώματα.

ΑΡΘΡΟΝ Ιδον: Τόν Πρόε
δρον Απάντα ή κωλυόμενου άνα- 
πληρεΐ ί Αντιπρόεδρος εις πάν
τα τά καθήκοντα καί δικαιώματα 
αύτοΰ.

ΑΡΘΡΟΝ 16ον: Ό Γ. Γραμ
ματεύς συντάσσει τά πρακτικά οτΰ 
Δ. Συμβουλίου καί τών Γ. Συνε
λεύσεων κρατεί τά Μητρώα καί 
τό Άρχεϊον, διεξάγει τήν Αλ
ληλογραφίαν καί συνυπογράφει 
μετά τοΰ Προέδρου άπαντα τά 
ΐξερχόμενα έγγραφα. 'Γούτον Α
πάντα ή κωλυόμενου Αναπληροϊ 
ό νεώτερος τών συμβούλων.

ΑΡΘΡΟΝ 17ον: Τό Δ. Συμ
βούλιον δύναται νά διορίση ά
μισθον ή έμμισθον Ειδικόν Γραμ
ματέα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
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’Αναχώρησις τήν 5 μ. μ. ακριβώς έκ τής όδοϋ ’Ακαδη
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Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι καί τής 5ης Σεπτεμβρίου.
Διά μέν τάς ’Αθήνας είς τόν κ. Μιχαήλ Σαράφην 

Τηλ. 39-716 ώραν 8 - 2.30' μ. μ.

Διά δέ τόν Πειραιά είς τόν κ. Παντελήν Χατζη- 
παναγιώτου Τηλεφ. 462-718.

Παρακαλεϊσθε νά δηλώσετε έγκαίρως τάς θέσεις σας.

ΑΡΘΡΟΝ 18ον: Ό Ταμίας 
τηρεί τά λογιστικά βιβλία, εισ
πράττει δΓ αποδείξεων φερου- 
σών τήν υπογραφήν τοΰ Προέ
δρου καί τήν σφαργίδα τοΰ Συλ
λόγου παν έσοδον, ενεργεί πλη
ρωμές βάσει ενταλμάτων φερόν- 
των τάς ύπογραφάς τοΰ Προέ
δρου καί τοΰ Γεν. Γραμματέως, 
ενημερώνει τόν Πρόεδρον καί τό 
Δ. Συμβούλιον έπι τής οικονο
μικής καταστάσεως τοΰ Συλλό
γου. Δέν δύναται νά κράτη παρ’ 
αύτφ ποσόν πέραν τών πέντε χι
λιάδων (5.000) δραχμών. Τό ε
πί πλέον αύτοΰ ποσόν οφείλει νά 
καταθέτη είς τήν Τράπεζαν τής 
'Ελλάδος έπ’ δνόματι τοΰ Συλ
λόγου. 'Γή έγκρίσει τοΰ Δ.Σ. ό 
Ταμίας δύναται νά διορίση ύπό 
ίδιαν του εύθύνην όργανα είσπρά- 
ξεως τών συνδρομών καί άλλων 
τακτικών πόρων τού Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ 19ον : Μέλη τοΰ 
Δ.Σ. άπουσιάζοντα έκ τριών κα
τά συνέχειαν συνεδριάσεων τοΰ 
Δ.Σ., καλούνται παρ’ αύτοΰ εγ
γράφω; δπως έντός δεκαπενθη
μέρου ύποβάλωσιν έγγραφον δι
καιολογίαν τών συνεχών απουσι
ών των. ’Εάν δέν ύποβάλωσι ταύ
την έμπροθέσμως ή ή απολογία 
ήθελε κριθή ανεπαρκής, θεω
ρούνται παραιτηθέντα, καλούν
ται δέ είς άναπλήρωσιν αύτών 
οί κατά σειράν έπιλαχόντες.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟΝ 20όν: Ή Γεν. Συ- 

νέλευσις έκλέγει τριμελή ’Εξε
λεγκτικήν Επιτροπήν μετ’ ανα
πληρωματικών μελών έκ τής σει
ράς έπιλαχόντων ήτις ελέγχει 
τούς λογαριασμούς τής Ταμεια
κής Διαχειρίσεως καί ύποβάλ- 
λει τήν σχετικήν έκθεσίν της 
άναγιγνωσκομένην είς τήν Τα
κτικήν Γεν. Συνέλευσιν μετά τόν 
’Απολογισμόν τοΰ Δ.Σ. Ή θη
τεία τών μελών τής ’Εξελεγκτι
κής Επιτροπής είναι έπίσης έ
τησία.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 21ον: Ή εΰρύτης 

τών σκοπών τοΰ Συλλόγου έπι- 
ύάλλει τήν ϊδρυσιν Παραρτημά- 
των παντού δπου ύπάρχουν εγκα
τεστημένοι εις επαρκή αριθμόν 
πατριώται έκ Μάκρης, Λιβισιού 
καί Ταρσανά Μ. ’Ασίας. Τά έν 
λόγφ ΙΙαραρτήματα θά έχουν οι
κονομικήν καί διοικητικήν αυ
τοτέλειαν, θά διέπωνται δμως ύ
πό του παρόντος Καταστατικού 
καί Κανονισμού έκπονουμένου 
παρά τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Σω
ματείου, έρμηνεύοντος τό πνεύ
μα καί τάς διατάξεις τοΰ παρόν
τος Καταστατικού και καθορίζον- 
τος τάς σχέσεις μεταξύ Κεντρι
κού Συλλόγου καί Παραρτημά
των. Οί έκάστοτε Πρόεδροι τών 
Παραρτημάτων θεωρούνται Συμ- 
πράττοντες Σύμβουλοι τοΰ Σω
ματείου, καί καλούμενοι λαμβά
νουν μέρος είς τάς συνεδριάσεις 
τοΰ Δ. Σ. έχοντες μόνον δικαίω
μα γνώμης.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον: Τό Δ.Σ. τοΰ 
Σωματείου κέκτηται τό δικαίω
μα νά συγκαλέση Γεν. Συνέλευ- 
σιν Παραρτήματος τινός οσάκις 
σοβαρότατα θέματα τό έπιβάλ- 
λουν.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον: Άντεπιστέλ- 
λοντα μέλη τοΰ Συλλόγου γίνον
ται τακτικά μέλη του Παραρτή
ματος οπερ ήθελεν ίορυθή είς τόν 
τόπον τής κατοικίας των. Είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν δέν ύπο- 

χρεοΰνται πλέον είς συνδρομήν 
πρός τήν 'Έδραν τοΰ Σωματείου 
άλλά πρός τό Παράρτημα.

ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟΝ 24ον : Πόροι τοΰ 

Σωματείου έσονται αί έγγραφα! 
τών μελών, αί συνδρομαί τών τα
κτικών καί τών Αντεπιστελλόν- 
των δπου δέν λειτουργεί Παράρ
τημα, δωρεαί, έρανοι, λαχειοφό- 
ροι άγοραί, συνεισφοράί, κληρο
δοτήματα, χορηγίαι καί έπιχο- 
ρηγήσεις καί παν άλλο νόμιμον 
έσοοον, περιλαμβανομένων καί 
τών έσόδων έκ τής έκδόσεως έ
φημερίδος ή περιοδικού.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον : Ό Σύλλο
γος διαλύεται έάν τό άποφασί- 
ση ή πρός τοΰτο συγκληθησομέ- 
νη Γεν. Συνέλευσις, ή έάν δ Α
ριθμός τών μελών περιορισθή είς 
κάτω τών δέκα.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον : Έν περι- 
πτώσει διαλύσεως τοΰ Συλλόγου 
ή περιουσία του περιέρχεται κα
τά προτίμησιν είς τήν ύποδει- 
χθησομένην παρά τής Γεν. Συ
νελεύσεως πτωχοτέραν Κοινότη
τα Μακρηνο - Λιβισιανών καί διά 
τάς έκπαιδευτικάς αύτής Ανάγ- 
κας.

ΓΕΝΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 27ον : Ό Σύλλο

γος διατηρεί σφραγίδα αρχαϊκήν 
(κυματοειδή κυκλικήν) φέρου- 

σαν κύκλω τάς λέξεις: ΕΝΩΣΙΣ 
ΜΑΚΡΗΝΩΝ & ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ 
Ή ΜΑΚΡΗ» καί είς τό κέντρον 
αρχαϊκόν τάφον τής Μάκρης. 
Ώς λάβαρόν του δέ έχει σημαί
αν 'Ελληνικήν καί μέ χρυσά 
γράμματα τάς λέξεις: 
ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ & ΛΙ- 
ΒΙΣΙΑΝΩΝ «Η ΜΑΚΚΡΗ».

ΑΡΘΡΟΝ 28ον : Τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Καταστατικού 
συμπληρώνουν αί περί Σωματεί
ων διατάξεις τοΰ ’Αστικού Κώ
δικας καί τών σχετικών νόμων.

ΑΡΘΡΟΝ 29ον : Τό παρόν 
Καταστατικόν άνεγνώσθη, συνε- 
ζητήθη καί έψηφίσθη κατ’ άρ
θρο·, καί έν τφ συνόλφ του ύπό 
τών ιδρυτικών μελών.

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΞΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 30όν : Προσωρινόν 
Δ. Συμβούλιον Αποτελούμενον έξ 
ένός Προέδρου, ένός Γεν. Γραμ
ματέως. ένός Ταμίου καί πέντε 
■ ■.ελών Συμβούλων προβλέπεται 
νά έκλεγή ύπό τών Ιδρυτικών 
μελών τοΰ Σωματείου, προκειμέ- 
',·ου νά προβή είς τάς νομίμους 
ένεργείας διά τήν άναγνώρισιν 
οΰ Σωματείου καί τήν σύγκλη- 

σιν τής ΙΙρώτης Τακτικής Γεν. 
Συνελεύσεως μέ σκοπόν τήν διε
νέργειαν άρχαιρεσειών διά τήν 
άνάδειξιν τοΰ οριστικού Διοικη
τικού Συμβουλίου.

Έν Άθήναις σήμερον τήν Ιην 
Δεκεμβρίου 1959

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π ΑΡΑΚΑΗΣΐ Σ
Ό Σύλλογος διώρισε είσπρά- 

κτορα τόν πατριώτην μας κ. Μι
χαήλ Νικολάου ό όποιος θά διε
νεργεί τάς εισπράξεις τών συν
δρομών τόσων τοΰ Συλλόγου δσο 
κα! τών τής έφημερίδος. Ό κ. 
Μιχαήλ Νικολάου εϊναι έφοδια- 
σμένος μέ έξουσιοδοτικήν έττι- 
στολήν τοΰ Συλλόγου και μέ 
μπλοκ αποδείξεων. Παρακαλοΰν- 
ται οΐ αγαπητοί πατριώται νά 
τόν διευκολύνουν είς τό έργον του 
διά νά δυνηθή κα! ό Σύλλογος 
νά πραγματοποίηση τούς σκο
πούς του.

Δ Η Λ Ω Σ I Σ

Τά ένυπόγραφα άρθρα δέν έκ- 
φράζουν υποχρεωτικά και τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν ευ
θύνην διά τήν ακρίβειαν τών γρα
φόμενων φέρουν πάντοτε οι συγ
γραφείς των.

Έπίσης αί δημοσιευόμενοι βι- 
ογραφίαι δέν καταχωροΰνται κα
τά σειράν άρχαιότητος ή άξίας 
τών προσώπων πού αφορούν, διό
τι μία τοιαύτη ταξινόμησις θά 
ήτο πρακτικώς ανεφάρμοστος 
καί ήθικώς άδικος.

ΑΙΑ ΤΟΥΣ; ΝΕΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

Άπό ένα ήμερολόγιον τιτλοψο- 
ρούμενον «Μικρασιατικόν Ήμερολό
γιον» έτους έκδόσεως 1908 Ε.Σ. 
Σβορώνου παραλαμβάνομεν τά έ- 
ξής:

X. Ν. ΛΟΥ-ΓΖΙΔΗΣ ΠΑΣΣΑΣ
«Μεταξύ τών τνμώντων τό ήμέ- 

τερον γένος εύεργετών, καταλέγε
ται καί ό έκ τής κωμοπόλεως Λι- 
β’ισίου τής Λυκίας εξοχότατος κ. 
Νικόλαος Λουϊζίδης. Ό μεγάτιμος 
οΰτος άνήρ έκ πτωχής οικογένειας 
γενόμενος μεταλλειουχος τή θείςι βο
ήθεια καί τή συνέσει καί φιλοπονίςι 
αυτου καί ευτυχήσας τών άγαθών 
τοΰ πλούτου, ύπήκων δέ εις τά κα- 
τακλύζοντα τήν γενναίαν αύτοΰ καρ- 
δίαν άγνά καί φιλάνθρωπα αισθή
ματα, δαπανά ύπέρ τής ευπραγίας 
τής πατρίδος του καί άλλων μερών 
τής Μ. ’Ασίας.

Μεγαλογνώμων καί ελευθέριος δέν 
ήνείχετο νά βλέπη τήν έαυτοΰ γε
νέτειραν έν οικτρά καταστάσει, μα- 
στιζομένην ύπό λειψυδρίας καί στε- 
ρουμένην Σχολείων καί έπελήφθη τής 
θεραπείας άμφοτέρων. Έπροίκισε 
διά καλλιμαρμάρων καί μεγαλοπρε
πών εκπαιδευτικών καταστημάτων, 
άρρένων καί θηλέων, τάς Κοινότη
τας Μάκρης καί Λιβισιού δι’ ύδρα- 
γωγείων δέ καί κρηνών έπλήρωσεν 
αύτάς.

Περαιτέρω άναφέρει τά παράση
μα μέ τά όποΐα έτιμήθη καί άλλας 
ευεργεσίας άπό τήν Τουρκικήν Κυ- 
βέρνησιν, τήν Ελληνικήν καί τά Πα
τριαρχεία καί καταλήγει ώς κατω
τέρω:

Τοιοΰτος έν γενικαΐς γραμμαΐς 
ό έξοχώτατος "Αρχών Λογοθέτης 
Έξαρχος πάσης Λυκίας καί μέγας 
ευεργέτης κ. Ν. Λουϊζίδης, οΰτινος 
τήν εύγενή φυσιογνωμίαν ύπερηφά- 
νως γνωρίζομεν είς τούς άναγνώ- 
στας τού παρόντος τόμου άτελώς 
ζωγραψοΰντες τήν ψιλογενή δράσιν 
καί τάς άρετάς τοΰ μεγάλου τού
του τής Μικράς Ασίας τέκνου.

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗΣ

ΙΔΡΥΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 
Ένώσεως Μακρηνών καί Λιβι- 
σιανών «Ή Μάκρη» κατά τήν τε- 
λευταίαν αύτοΰ Συνεδρίασιν έ
λαβε τήν οριστικήν άπόφασιν ι- 
δρύσεως Οικοδομικού Συν)σμού.

Έπ> τφ σκοπφ τούτφ ανέθε
σαν είς τόν κ. Πρόεδρον τής Έ
νώσεως δπως μελετήση καί συν- 
τάξη καταστατικόν, τό όποιον θά 
τεθή ύπ’ δψει τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Ένώσεως καί 
έν συνεχεία είς τήν Γεν. Συνέ- 
λευσιν τών μελών.

Έπίσης άνετέθη είς τόν ίδιον 
όπως έπισκεφθή διαφόρους πε- 
ριοχάς τής ’Αττικής παραλιακός 
τε καί μεσογειακός καί άφοΰ 
σχηματίση σαφή γνώμην έπι τών 
λεπτομερειών τής αγοράς τών 
τοιούτων περιοχών ήτοι τιμών, 
όρων διαθέσεως, συγκοινωνιακών 
μέσων κ.λ.π. θέση ταύτην ύπ’ 
δψει τού Διοικ. Συμβουλίου 
πρός συζήτησιν.

Έλπίζεται δτι, έντός τοΰ μη- 
νός Σ)βρίου, τό Διοικ. Συμβού
λιον θά εΐναι είς θέσιν νά συγκα- 
?\έση Γενικήν Συνέλευσιν ύπ’ δ
ψει τής οποίας θά τεθή ζήτημα 
έγκρίσεως ίδρύσεως οίκοδ. Συν) 
σμοΰ, έκλογή Διοικ. Συμβουλίου 
τούτου, καί έγκρισις τού κατα
στατικού.

'Η έφημερίς δέχεται κάθε εί
δους συνεργασίαν άπό τούς πα- 
νριώτας. Οί στήλες της εΐναι α
νοικτές διά κάθε παράπονον, αί
τημα ή πρόβλημα πού τούς ά- 
πασχολεΐ μεμονωμένα ή ομαδι
κά. Οί Μακρηνολιβισιανοί - οπου
δήποτε καί άν εύρίσκωνται - πρέ
πει νά ξέρουν πώς τό «Λιβίσι» 
εΐναι όργανο δικό τους καί ένας 
άπό τούς σκοπούς του εΐναι ή έ- 
ξυπηρέτησίς των ταυτόχρονα μέ 
τάς έπιδιώξεις τού Συλλόγου.

’Άς μήν διστάζουν λοιπόν οί 
πατριώτες νά στείλουν δτι έ
χουν πρός δημοσίευσιν. Ή διεύ
θυνσης τής Έφημερίδος θά τό 
έπεξεργασθή - άν χρειάζεται - 
καί θά τό δημοσιεύση, θά εΐναι 
δέ ευτυχής άν διά τών στηλών 
τής έφημερίδος κατορθώση νά 
βοηθήση είς τήν έπίλυσιν οίου- 
δήποτε προβλήματος πού απα
σχολεί τούς πατριώτας.
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ΤΟΥ ΛΙΒΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΖ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ *0  ΓΛΑΥΚΟΣ»

ΕΦ0ΑΙΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΙΔΡΥ0Η TO NEON ΑΙΒΙΣΙΟΝ
Έπίστευα πάντοτε και έξακο- 

λουθώ νά πιστεύω δτι το πιο 
ορθό κριτήριο καί τών ατόμων 
καί τών Συλλόγων είναι ή γόνι
μη και δημιουργική των δρά- 
ση· , , ,

Δέν έζήλεψα ποτέ μου τους 
ανθρώπους που φροντίζουν μό
νον γιά τον έαυτούλη τους, δσην- 
δήποτε καί δποιανδήποτε επιτυ
χίαν και αν έχουν στη ζωή τους, 
δταν δέν αναπτύσσουν παράλλη
λα μιά δράση γενικωτέρας ωφέ
λειας μέ κάποια θυσία έκ μέρους 
των, κόπου, χρόνου καί χρημά
των. Γι’ αυτούς στη Πατρίδα 
μας λέγαμε μιά χαρακτηριστική 
παροιμία: «Μοιάζουν σαν τοΰ 
λαγού τά κόπρανα, ούτε βρωμούν 
ούτε κολλούν».

"Αν δμως γιά τήν κατηγορία 
τών ανθρώπων αυτών αισθάνο
μαι αδιαφορία, γιατί τό ίδιο αι
σθάνονται καί αυτοί γιά τούς 
συνανθρώπους των καί γιά τήν 
κοινωνία, γιά τούς άλλους, πού 
καμώνονται δτι αναπτύσσουν τά
χα δράση γενικωτέρας ώφελείας, 
ένώ στήν πραγματικότητα έκ- 
μεταλλεύο'τ.χΐ την ό_ςέ>ε<α τών 

συνανθρώπων τους γιά νά έπιτύ- 
χουν οι ’ίδιοι προσωπικά ωφέλη, 
γι’ αυτούς αισθάνομαι περιφρό
νηση καί αηδία.

Διακατεχόμενος άπό τις αρ
χές αυτές έβοήθησα νά έπανι- 
δρυθή ένας Σύλλογος τών Πα
τριωτών μας. ’Όχι μόνον γιά 
ψυχαγωγία και έπανασύνδεσή 
μας, πού κι’ αυτά χρειάζονται. 
Μά κυρίως γιά νά μπορέσουμε 
ηνωμένοι νά αναπτύξουμε μιά 
δράση δημιουργική, μιά δράση 
γόνιμη, μιά δράση ωφέλιμη. Νά 
περισώσουμε δ,τι ωραίο καί ά
ξιο νά περισωθή υπάρχει στις 
παραδόσεις μας. Καί νά βοηθή
σουμε τούς II ατρ ιώτας μας δσο 
τό δυνατό άποτελεσματικώτερα, 
γιατί ή δυστυχία έπερρίσεψτ.

’Αντί δμως αί απόψεις αιιτές, 
πού δέν είναι δικές μου μόνον 
απόψεις, νά βρουν τήν καθολι
κή απήχηση, πού δικαίως περί- 
μενα, στό κόσμο τών Πατριωτών 
μας καί νά σπεύσουν όλοι νά λά
βουν μέρος στήν ωραία προσπά
θεια προσθέτοντας καί αυτοί τις 
δυνατότητές τους γιά τήν έπι- 

των, είδαμε νά έπακο-
. - -... . ’.......... .. ....... r.... .... . ... -....... . 

λουθούν διαιρέσεις καί άντεκλή· 
σεις μεταξύ μας πού προκαλοϋν 
θλίψη καί αηδία συγχρόνως.

Θέλω νά πιστεύω δτι ή «συμ
φιλιωτική» προσπάθεια πού έπι- 
χειρεΐται τώρα γιά τήν ένωσή 
μας, θά έπιτύχει.

Άλλ’ επειδή μόνον μέ τις ευ
χές δέν λύονται τά ζητήματα καί 
επειδή γιά νά έπιτύχη ή συμ
φιλίωση και ή συνένωση δύο αν
θρώπων ή δύο ομάδων δέν φθά
νει δυστυχώς ή θέληση μόνον 
τής μιας μερίδας, άλλή ■ πρέπει 
νά θέλη καί ή άλλη, καί επειδή 
ακόμη φοβούμαι δτι ή άλλη ό- 
μάς τήν ένωση δέν τή θέλει, γι’ 
αυτό δέν διατηρώ πολλές ελπί
δες δτι θά έπιτευχθη ή ενωσις. 
Στό σημείο αυτό θά κάμω ιιιά 
παρέκβαση, γιά νά έξηγήσω πώς 
έσχημάτισα τήν γνώμην αυτήν. 
Είπα δτι ή άλλη όμάς δέν θέ
λει τήν ένωση. Καί τούτο, διότι 
αύτό τουλάχιστον τό συμπέρασμα 
βγαίνει άπό τήν τελευταία ανα
κοίνωση τού Συλλόγου «Τελ- 
μησσός», πού δημοσιεύθηκε στη 
«ΜΑΚΡΗ». Μέ τήν ανακοίνωση 
της δηλαδή αυτήν ή «Τελαησ- 

σός» ζητά δπως τά τέσσερα πρό
σωπα, πού (ορίσθηκαν άπό τον 
«ΓΛΑΎΚΟΝ» γιά τήν Κοινήν 
Επιτροπήν συμφιλιώσεως, νά 

■ είναι τάχα εξουσιοδοτημένα ό
χι μόνον άπό τό .Παράρτημά του 
Αθηνών, αλλά καί άπό τό Κεν
τρικόν Συμβούλων τού «ΓΛΑΎ- 

,·ΚΟΤ». Άπό αυτό δμως .πού ζη
τά φαίνεται ή δτι οί Πατριώτες 
μας τής «Τελμησσοϋ» δέν ξέ
ρουν νά διαβάσουν, πράγμα βε
βαίως απίθανου, ή δτι (καί αύ- 
,τοήίναι τό πιθανώτερο) δέν διά
βασαν προσωπικώς οί ίδιοι τήν 
είδηση δπως ήταν γραμμένη στό 
προηγούμενο τής «Φωνής τού 
Λιβισιοΰ καί τής Μάκρης», άλλα 

"τήν έπίστεψαν, δπως κακόβουλα 
τούς τήν μετέδωσε κάποιος άλ
λος. "Αν τήν διάβαζαν θά έβλε
παν οί ίδιοι δτι δ διορισμός τών 
εκπροσώπων άπεφασίσθη σέ κοι
νή σύσκεψη τών δύο Συμβουλίων 
τού «ΓΛΑΥΚΟΥ», τού Κεντρι
κού δηλαδή καί τού Παραρτή
ματος. Καί έπομένως τό ζήτημα 
πού ζητούν νά ξεκαθαρισθη τάχα 
είναι, λελυμένον. Φαίνεται δέ α
κόμη. δτι οί Πατριώται μας τής 

«Τελμησσοϋ» έξέχασαν δτι υπάρ
χει έπί πλέον στά χέρια των κ’ 
ένα γραπτόν σημείωμα μέ τούς 
ορούς τής συμφιλιώσεως, τό οποί
ον λέγει δτι οί δροι πού περιέ- 
χονται σ’ αυτό, καί ένας άπό 
τούς οποίους ορούς ήταν καί δ 
διορισμός τών εκπροσώπων έκα
στου Συλλόγου στήν Κοινήν ’Ε
πιτροπήν συμφιλιώσεως, άπεφα- 
σίσθηκαν σέ κοινή συνεδρίαση 
τ<ών δύο Συμβουλίων τοΰ «ΓΛΑΤ 
ΚΟΤ». Αυτό δέ τό γραπτόν ση
μείωμα έχει άπό κάτω τις υπο
γραφές και τών δύο Συμβου- 
λίων τού «ΓΛΑΥΚΟΥ». Αυτά 
δλα τά ξέχασαν φαίνεται καί 
ζητούν τώρα νά γίνουν ξανά νέες 
εξουσιοδοτήσεις.

’Επειδή δμως δλα αυτά είναι 
πολύ παράξενο νά τά ξεχνούν, 
γι’ αύτό βγάζω τό συμπέρασμα 
δτι δέν τά ξεχνούν πράγματι, 
αλλά έμφανίζονται έτσι διότι 
στήν πραγματικότητα δέν θέλουν 
τήν ένωση. Εύχομαι νά διαψευ- 
σθώ άπό τά πράγματα. Αύτό

Ύπό ΑΝ ΤΩΝ. Γ. ΤΖΙΖΗ

άλλωστε σύντομα θά φανή.
'Οπωσδήποτε δμως, επειδή 

προσωπικώς έγώ τουλάχιστον δέν 
μπορώ νά περιορισθώ στό νά 
θρηνολογώ γιά τήν μή επίτευ
ξη τής ένώσεως, δσονδήποτε επι
θυμητή καί αν είναι, διότι αύτό 
θά ήτο ανόητο χάσιμο καιρού, 
άπεφάσισα νά προχωρήσω στήν 
πραγματοποίηση τής αναγγελί
ας πού έκαμα εδώ και μερικούς 
μήνας πρίν. 'Ετοίμασα δηλαδή 
τό Καταστατικόν τοΰ Συνεταιρι
σμού εξαγοράς γαιών καί καλώ 
τούς Πατριώτας μας, δσους δέν 
έχουν έγγραφή έπισήμως, νά 
εγγράφουν, διότι μετά τήν συμ
πλήρωση τού αριθμού τών μελιών 
θά είναι πλέον άργά καί δέν 
θά γίνονται άλλοι δεκτοί. Έγώ 
λόγια πολλά βαριέμαι νά λέγω 
σέ «ώτα μή άκουόντων». Διότι 
αν ύπάρχη ένα πράγμα αδύνα
τον και άνόητον στό κόσμο, αυτί) 
είναι νά προσπαθής νά πείσης 
ανθρώπους, πού δέν θέλουν νά 
πεισθοΰν.

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ ’ ’Υπό "ΛΙΒΙΙΙΑΝΟΥ"

Δλ
"Ό,,, τ

ιτεριέγραψα τόν δρόμον πού διαχω
ρίζει τό Κάστρο (τό Λιβίσι) άπό 
τόν κάμπον του. ‘Ο βοάυοτ αύτόε

τεΐα πού υπήρχε στό ' _ώ<
ί.ω πλάτωμα ττΟυ είχε εμβαδόν δυο
—-s γύρω-
γύρω είχε δλα σχεδόν τά καφφενεΐα 
καί τά μισώ μαγαζιά τοΰ Λιβισιοΰ!

στ- κ - - ω Παναγιά, καί τοΰ άλλου, 
πού αρχίζοντας άπό τήν Καμάρα 
περνούσε άπό τόν Στούμπο καί κα
τέληγε, κάμπτοντας έν τφ μφαξύ 

J πρός δυσμάς, ίττήν Ανία- ΠΙΐόα-

■ Στον Στούμπο υπήρχαν επτά 
καφενεία. Στήν ανατολική πλευρά 
του τό καφενεΐον του Γιώργη τού 
Τάβουλιοΰ (ιδιοκτησία του) μέ κα- 
φετζή τόν^ Θωμά Πεκτέση καί μιά 
περίοδο τ°ν Μόσχο Λαζάρου. Στήν 
Νοτίά πλευρά του τοΰ Στερανοκιοΰ 
μβ. Αίβήετζη τι» Λάζαρο·,· ’Αρετήν

V I. .. Α..____ -ΆΔ.. ^S·.··,. __x .... .... ρ-  ν

ΚΙΑΡΪΗΪ ΤΗΣΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Γ'. I Θενά άλλοΰ... Σύμφωνα μέ τις 8ισ-

ΕΤχα Αναφέρει στό ιτρωτο ση-1 άρχισαννά κινούντο»



ήταν 'βασικός και πρέπει νά τόν έ-
χουμε ύπ’ δψιν μας, γιά νά μττοΰμε 
στο νόημα τής τοπογραφίας τοΰ 
Λιβισιοΰ.

Τώρα 0ά περιγράφω τήν ρυμοτο
μία, δηλαδή τις πλατείες και τούς 
δρόμους τοΰ Λιβισιοΰ.

Και πρώτα τις Πλατείες:
Στό Λιβίσι, καί ξεκαθαρίζω ότι 

όταν λέγω Λιβίσι θά εννοώ αύτό 
πού λέγαμε «Κάστρο» δηλαδή τις 
χειμωνιάτικες κατοικίες τών Λιβισι- 
ανών καί όχι τόν Κάμπο του, στό 
Λιβίσι λοιπόν, υπάρχουν α) ή Πλα
τεία «Στούμπου» καί 6) ή Πλατεία 
ή πιο σωστά τό πλάτωμα τοΰ «Ά- 
λαμά». Τό λέγω πλάτωμα, γιατί 
δέν ήταν διαμορφωμένη Πλατεία, 
άλλά ένας Απλούς ανοιχτός χώρος 
αρκετά μεγάλος — περίπου 10 
στρέμματα—μά ανώμαλος. ...... '

Έξω άπ’ αυτές τις δυο Πλατείες 
υπήρχαν καί δυο ή τρία άλλα σημεία, 
πού ήσαν ευρύχωρα σάν μικροπλα- 
τεϊες και όπου υπήρχαν καί μερικά 
μαγαζιά, άλλ’ αύτά ήταν μάλλον 
σταυροδρόμια παρά πλατείες. Τέ
τοια σημεία ήταν ένα 70 μέτρα πιο 
έδώ άπό τήν βρύση τοΰ Τ ουραπή 
«τόν Τσεσμέν» όπως τή λέγαμε) 
ένα δεύτερο ήταν στην Καμάρα 
μπροστά στά σπήτια τοΰ Μακρυ- 
κώστα, τοΰ Βασ. Σαράφη, τών Νικ 
καί Βασ. Μεσαία καί τοΰ Πάχου, 
ένα τρίτο στό Φουρνάρι καί ένα τέ
ταρτο στό Χάνι.

Άλλ’ άς περιγράφουμε τώρα μιά 
-μιά αυτές τ'ις Πλατείες.

Ή πλατεία τοΰ Στούμπου ήταν 
ή μόνη αξία τοΰ όνόματός της πλα-

ΛΙΤΟ Σε ΜΗΝΑ —

ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ό πάσα ένας θεωρεί τόν έαυτό 

του σοφό, θά μπορούσε, λοιπόν, κα
νείς νά κάνει τόν συλλογισμό δ,τι ά
φοΰ όλοι είναι σοφοί, ζούμε σέ μιά 
κοινωνία σοφών. Πώς;

— Σοφοί χά; Κ’ ή Κώστας κ’ ή 
Μιχάλης κ’ ή Πλάτους; Έμ μανά 
μου δά! Ήλωλάθης καλέ;
. . Έν ήλουλάθην! Ό καθένας μας 
έγινε σοφός άπό τόν καιρό πού:

—Εΐδιν τούν ίσκιουν του τό πουρ
νό» κι πήριν ή νους του αγέραν1

Έκεΐνο τό «πουρνόν» έφαιν μας 
οϋλους. Καί τότε Αρχίσαμε νά ζη- 

• τάμε άπό τούς άλλους νά κάνουν 
τά όσο δέν έκάμαμε έμεΐς, καί Αγα
νακτούμε πού δέν μάς Ακολουθούν, 
θέλουμε νά πραγματοποιήσουμε έ
ναν Μακρηνο-Λιβισιανό Συναγερμό, 
ηθικό καί πνευματικό, χωρίς νά’ χουμε 
περγαμηνές. Ό ίσκιος μας δέν φτά
νει, αντίθετα, φοβίζει. "Αν μπορού
σαν νά ξαναζήσουν ό Λουϊζίδης, ό 
Μουσαίος, ό Λοιζαρίδης, ό Βασιλει- 
άδης, καί τόσοι άλλοι ό συναγερμός 
θά είχε γίνει, γιατί ή προϊστορία 
τους θά ήταν αρκετή νά γκρεμίσει 
τά τείχη τής δυσπιστίας. Άλλά έ
μεΐς, οι χθεσινοί έπιλήσμονες τής 
Λιβισιανής μας Αφετηρίας, τΐ έκά-

ή | ιϊαφίνεΊον τοΰ Μίχ. Πετρά μέ μαρκί-ηταν πΛακοΛίυυστρωτη καί Ορι-1 σκευή. Μπορεί ν<4 πη κανείς δΑ,Ι

σκόταν στή διασταύρωση τών δύο 
κυριωτέρων δρόμων τοΰ Λιβισιοΰ 
Τοΰ ένός πού άρχιζε άπό τό άκρον 
Ανατολικόν, άπό τά «Ξηρά Περιβό
λια» καί κατέληγε στό άκρον δυτικό, 

ναμε ώς τώρα; (Οί έλάχιστες τυχόν 
εξαιρέσεις δέν μπορούν ν’ ανατρέ
ψουν τόν κανόνα). Καί άφοΰ δέν έ- 
κάναμε τίποτα ώς τώρα, πώς μπο
ρούμε ξαφνικά νά ζητάμε νά μάς 
περιβάλλουν μέ πίστη, άνθρωποι συ
νηθισμένοι στήν δυσπιστία;

Ή θεραπεία τής δυσπιστίας δέ 
γίνεται μέ λόγια. Δέν βρισκόμαστε 
ούτε στήν ’Αμερική ούτε στή Ρωσ- 
σία. Βρισκόμαστε στήν 'Ελλάδα, 
όπου ή μακραίωνη σκλαβιά μάς ώ- 
πλισε μέ δυσπιστία καί ή δυσπιστία 
μάς φύλαξε άπό τις κακοτοπιές. Πρέ
πει νά προηγηθοΰν τά έργα γιά νά 
λυώσουν οί πάγοι. Τό λυώσιμο τών 
πάγων νά φέρει τήν ελπίδα καί ή 
ελπίδα τήν πίστη. Έργα πρακτικά, 
«άπτά» πού νά νιώσου» όλοι τόν 
Αντίχτυπο τους. Δέν φτάνει νά ντύ
νουμε τήν έκδρομική μας διάθεση μέ 
λιβισιανόν σουπάνιν. "Αν οί Γέργη- 
5οι κ’ οί Δημήτριδοι δέν ακούσουν 
τά χρόνια μας πολλά δέν ΐχάλασιν 
ή κόσμους, θά χαλάση ή κόσμους 
αν κάνουμε κάτι πού θά ενδιαφέρει καί 
τούν Γ έργην καί τούν Δημητράκην 
καί τήν Πιπίναν καί τήν Χατζημαριάν. 
Οί σκόρπιες φιλανθρωπίες θυμίζουν 
λίγο τήν εποχή πού ή φτώχια ήταν 

πλατεία τοΰ Στούμπου ήταν τό κέν- 
τρον τής οικονομικής καί κοινωνικής 
κινήσεως τοΰ Λιβισιοΰ. ('Όταν λέ
γω Λιβισιοΰ, εννοώ πάντα τό Κά
στρο καί όχι τόν Κάμπο).

απαραίτητη προϋπόθεση τοΰ πλού
του, καί ό Πλούτος καθολικά Ανα
γνωρισμένος τίτλος τιμής. Τώρα τά 
πράματα άλλαξαν. Ή σκόρπια Αγα
θοεργία ένοχλεΐ, καί μόνο τά έργα 
πού προσφέρουν μιά καθολική ευερ
γεσία, όχι μόνον δέν ένοχλοΰν άλλά 
καί προκαλούν τόν σεβασμό. Δυ
στυχώς όμως συμβαίνει τά έργα πού 
δέν ένοχλοΰν τό πλήθος, ένοχλοΰν 
αυτούς πού θά’ πρεπε νά τά πραγ
ματοποιήσουν. Καί κόπο έχουν άλλά 
καί έπειδή προϋποθέτουν όμαδική 
προσπάθεια, δέν ελκύουν, γιατί ό 
κότινος μοιράζεται σέ πολλά κεφάλια 
καί... τά κοτινάκια δέν μάς συγκι- 
νοϋν. Επειδή όμως Αναγνωρίζουμε 
τήν αναγκαιότητα τών έργων, μιλάμε 
γι’ αύτά. Καί λέμε, λέμε, λέμε, λέ
με καί:

—Τά λόγια τούν πουλλών κάνουν 
τούν άνθρωπουν λουλόν!

Καί έρχεται ό φοβερός φαύλος 
κύκλος. Ό άνθρωπος ό δύσπιστος 
γίνεται εύκολα καί συμφεροντολόγος 
καί Αγνώμων. Καί στον ευεργέτη 
του Ακόμα μπορεί νά φανή Αχάρι
στος γιατί δέν τοΰ Αναγνωρίζει ιδιο
τέλειαν. Έτσι ό άδολος καί αγνός 
και Ανιδιοτελής πού κάτι θέλει νά 
κάνει Απογοητεύεται, καί ό φαύλος 
κύκλος κλείνει.

Καί τώρα τϊμ πού α κάμουμουν;
Καλώ τούς συμπατριώτες νά συ

ζητήσουμε τό θέμα άπό τις στήλες 
της ΦΩΝΗΣ.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

ζα (υπόστεγο) μπροστά, στηριγμένη 
πάνω σέ τρεις κολόνες καί μέ κα
φετζή τόν Μόσχο Λαζάρου. Συνέ
χεια μ’ αύτό πειό πέρα άπό τήν 
Πλατεία τό καφενεΐον τού Βαγγέλη 
τοΰ Σαρήγιωργη μέ καφετζή τόν 
ίδιον. Στή δυτική πλευρά τό καφε
νεΐον τοΰ ’Ιωάν. Καραβασίλη μέ κα
φετζή τό Βασ. Παπασταμάτην και 
πιο πέρα τοΰ Άντώνη τοΰ Μαλια- 
ρόμυτου μέ καφετζή τόν Κουτσό 
(Άντώνη Χατζηελένη) καί ένίοτε τόν 
Θωμά Πεκτέση. Στή Βορεινή πλευρά 
δυο μικρά καφενεία τοΰ Χανιού καί 
τού γέρω Στεφανακιοΰ. Στά καφε
νεία τοΰ Ταβουλιοϋ, τού Στεφανα- 
κιοϋ καί τοΰ Πετρά υπήρχαν καί 
κουρεία. Τού Στεφάνή τού Χαρα- 
λαμπίδη (Σπάρταλη), τοΰ Στεφάνή 
τοΰ Στεφανακιοΰ καί τοΰ Βασίλ. 
τοΰ Σκόρδου.

Μπροστά στά καφενεία τής Ανα
τολικής καί Νοτιάς πλευράς υπήρ
χαν εύρεΐες βεράντες, δπου τοποθε
τούσαν καί πωλούσαν τά λαχανικά, 
τά φρούτα καί στήν ανατολική τά 
ψάρια καί τό Πάσχα τό χιόνι πού 
χρησιμοποιούσαν γιά Αναψυκτικά 
(σερμπέτια).

Στον Στούμπο μαζευόντουσαν ό
λοι οί Λιβισιανοί σάν γύριζαν ά
πό τά Τουρκοχώρια, λεβεντόκορμοι 
καί καμαρωτοί καί άπό εκεί παρέες 
- παρέες ξεκινούσαν μέ τά βιολιά 
καί τά λαγούτα, μέ τόν Χριστουφήν, 
τόν Πανηγύρην Παναήν, τόν Σαράν- 
την,, τόν Βοργιάν, τά παιδιά τού 
Μισόβγιλου, τά παιδιά τοΰ Χρι- 
στουφή καί κάποτε οΐ πειό μερα- 

. κλήδες μέ τόν Μπάρμπαν Παναήν 
καί τή λύρα του, γιά νά νυκτογυρί- 
σουν τραγουδώντας στούς «ντεσεμέ-

Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα

μ^νυ οτι στη is. (Λακρη 
είχαμε πάει κατόπιν έπιτάξεως 
τοΰ κτήματος και όχι άπαλλο- 
τριώσεως. Μετά τήν έγκατάστα- 
σίν μας οί υπηρεσίες τοΰ Υ
πουργείου Γεωργίας άρχισαν νά 
μελετούν τις συνθήκες ύπό τάς 
όποιας βρισκόταν τό αγρόκτημα 
γιά νά προχωρήσουν στήν άπαλ- 
λοτρίωσίν του.

Ό τότε ισχύων ’Αγροτικός 
Νόμος, όταν άπαλλοτριωνόταν 
ένα αγρόκτημα, καθόριζε ποιοι 
εΐχαν προτεραιότητα νά άποκα- 
τασταθοΰν σ’ αυτό. Σύμφωνα 
μέ τις διατάξεςι του ή σειρά προ
τεραιότητας τών άποκαταστατέ- 
ων στή Ξυλοκέριζα (Ν. Μάκρην) 
ήταν ή ακόλουθη: Πρώτα οΐ 
πρόσφυγες, δηλαδή ημείς, μαζί 
μέ τούς κολλήγους τοΰ κτήμα
τος πού μένανε μέσα στό αγρό
κτημα. "Υστερα οί κολλήγοι 
(Κ αλλ ι εργηταί) τοΰ κτή ματος 
πού μένανε σ’ άλλο μέρος έκτος 
απ’ αύτό. Καί τέλος οί περίοικοι 
άκτή μονές καλλι εργηταί, έφόσον 
ΐπερίσευε γή, καί αυτοί δέν μπο
ρούσαν νά άποκατασταθοΰν που-

™ ΣΗΗΕΙΩΗΑΤΐΊ =—
ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

"Ας μή νομίσουν οί πατριώται μας 
που μένουν στά Καλοκαιρινά Πειραι
ώς δτι ή «Φωνή» ξέχασε τά δίκαια 
αιτήματα τους. Ξέρουμε δτι οί συν
θήκες διαβιώσεώς των δέν έχουν 
βελτιωθεί άλλά πρός τό παρόν εί
μαστε κι’ έμεΐς ανίσχυροι νά τούς 
βοηθήσουμε πιο Αποτελεσματικά. Δυ
στυχώς τήν δύναμη αύτή μάς τήν 
Αφαιρουν οΐ ίδιοι καθώς καί οί άλ
λοι πατριώται πού περιμένουν απα
θείς, πίσω άπό μιά δήθεν «Αξιοπρε
πή ουδετερότητα», στούς αγώνες 
πού καταβάλλει μιά φούχτα ανθρώ
πων νά δώση μορφή καί υπόσταση 
στά προβλήματα τών πατριωτών και 
νά βρή τή λύση τους.

Είναι γνωστό πώς μερικοί πατρι
ώτες μας διαβιοΰν στά Καλοκαιρινά 
κάτω άπό τραγικές καί πανάθλιες 
συνθήκες πού Αποτελούν στίγμα όχι 
μόνο γιά τήν έποχή μας άλλά καί 
γιά όλους έμάς τούς άλλους Μάκρη 
νολιβισιανούς πού έχουμε τήν τύχη 
νά ζοΰμε άνετα καί πολιτισμένα...

Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΚΡΗΣ

Έσπεύσαμεν είς τό προηγούμε
νο» φύλλο» νά Αναγγείλωμεν τήν με
τατροπήν τής λεωφορειακής γραμμής 
Ν. Μάκρης άπό ύπεραστικήν είς ή- 
μι-άστικήν ή οποία θά είχε ώς απο
τέλεσμα την μείωσιν τοΰ εισιτηρίου. 
Δυστυχώς παρ’ δλας τάς υποσχέ

τοΰ’ Μαραθώνας, που ήταν μάλι
στα ώργανωμένοι σέ «Συνεταιρι- 
σμόνάποκαταστάσεως ακτή μόνων 
καλλιεργητών». 'Η υπηρεσία τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας καί διότι 
στή περιοχή αύτή δέν υπήρχε 
άλλο αγρόκτημα γιά νά άποκα- 
ταστήσουν έκεί τους άκτήμονας 
τοΰ Μαραθώνας, καί διότι ευνο
ούσαν καί τούς ντόπιους, διότι 
καί αύτοι ήσαν γηγενείς καί 
σύμφωνα μέ τό πνεύμα που έπι- 
κρατούσε τότε, τής άντιθέσεως 
δηλαδή μεταξύ γηγενών καί προσ
φύγων, ευνοούσαν τούς Μαραθω- 
νίτες πού ήταν γηγενείς.

Γεν. Διευθυντής τότε τοΰ Ε
ποικισμού ήταν ό μακαρίτης Κα- 
ναγκίνης, Διευθυντής ό Κουμπου- 
ρόπουλος καί Τμηματάρχης ει
δικός ό Ν. ’Αναγνωστόπουλος. 
"Ολοι μάλλον συντηρητικοί καί 
πάντως φίλοι τών Μαραθωνιτών. 
Έπί πλέον οΐ Μαραθωνΐτες είχαν 
καταφέρει καί έπήραν μέ τό μέ
ρος τους τόν Κων. Μαλοΰχον. 
Διευθυντήν τής Επιτροπής Ά-
Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα

σεις τών αρμοδίων δέν έπραγματο- 
ποιήθη Ακόμη αύτό. "Ας έλπίσωμεν 
όμως δτι θά γίνη σύντομα καί δέν 
θά παραπεμφθή κι’ αύτό εις τάς «έλ- 
ληνικάς κσλλένδας».

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ

Οΐ κωλυσιεργίες πού παρεμβάλ
λονται γύρω άπό τήν Ένωσι τών δυο 
Συλλόγων είναι πραγματικά πολύ 
Απογοητευτικές άλλά οί υπεύθυνοι 
δέν ένοχλοΰνται Απ’ αύτό καθόλου. 
“Ας είναι! Έδώ θά τονίσουμε κάτι 
άλλο. “Ας ελπίσουμε ότι ή διαδικα
σία τής 'Ενώσεως θά ττροχωρήση καί 
θάρθη ή ευλογημένη στιγμή νά κλη
θούν οί πατριώται νά ψηφίσουν τά 
μέλη τοΰ Συμβουλίου τοΰ νέου μο
ναδικού Συλλόγου. Τονίζουμε πώς 
τότε δέν πρέπει νά λείψη κανείς! 
Γιατί θάναι κάτι χειρότερο άπό λι
ποταξία. Καί έξηγαύμεθα.

Δυστυχώς διατυπώνονται εκατέ
ρωθεν κατηγορίες Απευθυνόμενες σέ 
διάφορα άτομα. Τό καλύτερο λοιπόν 
θάναι νσ προσέλθουν οί πατριώται 
νά διαλέξουν όσους θεωρούν άξιους 
νά τούς Αντιπροσωπεύσουν! Κατό
πιν δέν θάχη κανείς τό δικαήωμα νά 
παραπονήται γιά τήν ΰπαρξι Ακα
ταλλήλων προσώπων στήν ηγεσία 
τοΰ νέου Συλλόγου.

“Ας ευχηθούμε πώς δέν θά λείψη 
κανείς καί παρακαλοΰμε όλους νά 
τό έχουν ίητ’ δψει των.
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Π A Α HAΚΑΙΝ ΐ A ΖΩΗ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
’Αγαπητή Φωνή,:

Χάριτας καί ευγνωμοσύνην ο
φείλω εις τόν άγαπητόν μου κ. 
Φίλιππον Φάλμπον Γενικόν Γραμ- 
ατέα τής «Ένώσεως Σμυρναί- 
ων» μανιώδη συλλέκτην παλαι
ών λαογραφικών βιβλίων τής ’Α
νατολής, διότι είχε καί πάλιν τήν 
καλωσύνην νά θέση ύπ’. δψιν μου 
ένα πολύτιμον γιά μάς τούς Λι- 
βισιανούς. κείμενον.

Πρόκειται περί τοΰ Α' τεύ
χους τοΰ Β ' τό μου τοΰ. περ ι οδ ι- 
κοΰ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» μηνιαίας έκ- 
δόσεως τοΰ Μικρασιατικού Συλ
λόγου «ΑΝΑΤΟΛΗ», έκδοθέντος 

■ τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1904:
Τό περιοδικόν αύτό έξεδίδε- 

το ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μαρ- 

γαρίτη Εύαγγελίδου καθηγητοΰ Έκ τής μελέτης" τοΰ πίνακας ' κείνης. Έκ τών σχετικών στοι- 
τής Φιλοσοφίας έν τφ ’Εθνική) τούτου προκύπτει δτι τό Λιβίσι -χείων τοΰ πίνακος συνάγεται δ- 
Πανεπιστημίφ καί ύπό τήν έπί- τκχμπάλάιος οικισμός, ^ατωκεΐτο τι δ.· προϋπολογισμός διά την. έκ-
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ΛΙΒΙΣΙΟΝ . 4.500 —- ___ - 3 . 5- 1 6 5 —■>— 270 •

' Βουρδούριον 2.000 13.000 1.000- 3 2 1 8 6 1 5 3 150 75
λ Νήσ(ος) ■ 497 .500 — 2 1 ; 1 4 1 —■ - 25 —

Πάρλα 508 3.500 — 1 2 1 . 4 2 — - 30 —
Ούλούττορλου 1-100 10.000 . . — 1 1 4 1 _____ —- 30 —
Άλάϊα 1.900 14.000 —» 2 2 1 -4 1 1 ' 5 ι 40 ■ 35
Σττάρτη 4.643 27.700 550 11 4 1 8 8 ι 5 3 400 120

άναφέρω δτι -εις . τό έξώφυλλον 
τοΰ περιοδικού αναγράφονται 17 
ονόματα Μεγάλων Ευεργετών τοΰ 
Μικρασιατικού Συλλόγου καί με
ταξύ τών Ευαγών ' 1 δραμάτων ό
πως τό Πανεπιστήμιου, ή Ριζάρι- 
ος Σχολή, τής Κρητικής Πολιτεί
ας, και άλλων άναφέρονται και 
οΐ αείμνηστοι συμπολΐται μας 
Καλλιόπη κα.ι Νικόλαος Λουί- 
ζίδης.

Έκεΐνο δμως τό όποιον ενέχει 
ιδιαιτέραν ιστορικήν σημασίαν δι’ 
ήμάς τούς Λ.ιβισιανούς είναι ό κα
τωτέρω αναδημοσιευόμενος στα
τιστικός πίναξ διά τήν έκπαίδευ- 
σιν εις τήν ’Επαρχίαν Πισιδίας.

ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
κανείς δτι καί άπό τάς πόλεις 
τής έλευθέρας Ελλάδος, οΐ Τούρ
κοι μόλις προ 100 χρόνων είχαν 
έγκαταλείψει τάς·εστίας των καί 
δτι τό Λιβίσι ήτο άπομεμονωμέ- 
νον άπό τάς άλλας πόλεις τής Μ. 
’Ασίας όπου υπήρχαν 'Ελληνικοί 
πληθυσμοί καί ή όλη γύρω έν- 
δοχώρα κατωκεΐτο άπό Τούρ
κους. ' . . .

. Τό φαινόμενον τούτο αναμένει 
τήν έξήγησίν του άπό τόν ιστορι
κόν ό όποιος θά Θέληση νά άσχρ- 
ληθή έπί τοΰ ζητήματος τούτού.

"Ενα άλλο τό όποιον έχει με- 
γάλήν σημασίαν είναι αί δαπά- 
ναι έκπαιδεύσεώς τής εποχής έ-
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Τέσσερις κί πέντι fjrov ΙννΓ άδαρφοί. j
Τούν πόλιμουν άκοΰσδν κι άρματώθηκαν. \ | 
Στούδ δρόμουμ πού πααίνναν ίδιψάσασιν. ; \f χ? 
Βρίσκουν έναν πηάδιν κι ή:αμ πουλλά βάθύν.
Νά ρίξουμουν τζιρίτιν κι δποιους μας λάχει. " . 
Κι έτυχιν τοΰμ Μιάλουν τούν Μαυρουκουσταντήν, 
Δέστι μου τ’άδέρφια κι ίβώ '.νά κατιβοϋ.
Δέννουν ' τουν τ’ άδέοφια κί κατιβάννουν τουν 
Σάν τούν Ικατιβάνναν ίκόπην τού σκοινίν.
Νιβάσιτί -μ’ άδέρφια, κι έψταξα νιρόν, 
κόκκινουν κί μαύρουν κί φαρμακιρόν. 
Πάουν νά τούν ’νιβόσουν κόβγιτι τού σκοινίν.
Σύριτ’ άμεΐτ’, άδέρφια, στήν- ώραν τήν καλήν,' . ■ 
κί χιριτάτι μού την τήμ μάναν τήν καλήν.
Μή πά’ κί τήν είπήτι πώς (πνίγηκα, 
μόνουν νά τήν είπήτι πώς [παντρεύτηκα 
κι· [πήρα μάγου κόρην κί μάγισσας πιδίν . 
κί πού μαγεύγει τ’ άστρη κί τήθ θάλασσαν, 

■κί ίμάγεψιν κί ίμένα τούν Πυκρουκουσταντήν.
Τήρ ραβουνιαστικήμ μου νά τήμ παντρέψιτι, 
Τά ρούχα πού μί κάμνουν νά. τά πουλήσιτι. . .

’Από τό άνέκδοτο χειρόγραφο Μ. ΜΟΥΣΑΙΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΜΑΣ Η ΧΡΟΥΣΗ
Μαρ’ Χρουσή μας; Πού ή

σουν καλέ;»·
«Άφική μου. κόρη μου κι έν 

τοΰ ξαναπα&ένου.»
«ΤΙ ν’π’δπαθις.καλέ;»
«Θουρρας δά■κουμπάρα πού 

ήπήα στής κόρης μου; ’Ήρτην 
η τάτας τοΰ μουροΰ ■ μας, ή ανη- 
"ψός μου ή Μαλώνης κι λέει μου· 
ΙΙέσει μπρος μου θειά. ΙΙού μι 
πάει πρέ; Σώπα αν. ΙΙέρει μου 
πλιόν κουμπάρα μου, κί έμπλα- 
σάν μου μέσα σι ξαλιέτινις κόρ
ης κί μαϊζά. Κόσμους άπού δώ. 
κόσμους άποϋ ζεϊ, ανακατεύτη
κα μουν κι μες μέσα στους άθρώ- 
πους. Στά σούστα δά κουμπάρα 
τιάρα πεινάς βούλλους ή κόσμους 
πού άνακατώνητι άνακατώνητι 
πώς. ρόοίσκει τού - βράδυν. τούν 

χωντιν νά φεύγουν. Ρουτοϋ τού 
Μαλώνιν. Πού πάει πρέ τουν- 
νάς. ’Έν ίσέφτανα νά ρουτήσω ε- 

■ χασά τουν.»
«Ήκρύ'φτικιν;»- ;
«Άμή; Μά κι άλλους χαμέ- 

τα. Άρχινοϋν πλιδν. κουμπάρα 
νά τραβούν τά λιβόροορα κί νά 
ικουτώνουν τούς άθρώπους. II άμ 
-πσύμ, πάει ήτχύρωπους'. Βάννου 
τις φουνές: ΙΙιάστι τουν τούν 
καττήλιν! ΙΙιάστι πουν τούν πι
κρόν κι ίσκοδτωσιν τούν αύρω- 
πουν. ’Έν σ’ είπα πλιδν κουμπά
ρα μου νά σηκουστοϋν,βοΰλλοι 
κϊ ναρτουν κοντά μου κ'ι.νά φουν- 
νάννουν.» ■'

■ «Ττέ. Τ’ είν’ πόλεαν πλιόν;»
«Γιατί μπόρενα νά καταλάβο1 

Καττήλι δοι καλέ. 'Έναν κόμ- 
'ut μί τούς τζογκολόζφδους πού

Ρ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ~η
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εις τούς δώσαντας άμοιβαίαν 
ύπόσχεσιν γάμου Κωνσταντίνον 
Κάκον όδοντοϊατρόν καί Λί- 
τσαν Πανηγύρη Πετρά διδασκά- 
λισσαν έκφράζομεν τά θερ.μά μας 
συγχαρητήρια, ■ ευχόμενοι ταχεΐ- 
αν την ■ στέψιν. .’Επίσης συγχαί- 
ρομεν τούς ευτυχείς γονείς των.

ΓΑΜΟ! . .
Γεώργιος Κυριάκου Κρεμμυ- 

δάς Άντιεισαγγελεύς Πρωτοδι
κών καί Γιώτα Κων. Μπουκου- 
ρέλλου, Καθήγήτρια Φιλολογίας 
έτέλεσαν ’ τούς ■ γόμους των εις 
Ηράκλειον.. Κρήτης, τήν 14ην 
’Ιουνίου. ■ ' ■

Θερμά- συγχαρητήρια καί. εΰ- 
χάς. - .

ΠΕΝΘΗ
■ Άπέθανε . καί έκηδεύθη τήν 

24ην Ιουνίου εις Μάντσεστερ 
’Αγγλίας, ό συμπολίτης μας Συ
μεών Κ." Γεωργαλίδης. Τήν σύ
ζυγόν τόυ Ήλέκτραν ώς καί 
τούς λοιπούς συγγενείς ' σ,υλλυ- 
πούμεθα θερμώς. -

xiirrpfro
'■ -■1£ 11 ° '

Νιρβάνα: Πολυκατοικία οπού 
διαμένουν, στό ισόγειο αύτοί πού έ
χουν μπάρμπα στην Κορώνη, στά έν- 
διάμεσα πατώματα, οί κληρονόμοι, 
ραντιέριδες, φοροφυγάδες καί οί πω- 
λοΰντες τοίς μετρητοΐς, καί ατό ρε
τιρέ οί Αεριτζήδες.

Ναπολεοντισμός: ’ I δεο- 
ληψία πού κυριεύει αυτούς που πα
τούν ή νομίζουν πώς πατούν τό πρώ
το σκαλοπάτι τής δόξας, μόνο ■/ού 
ή σκάλα οδηγεί συνήθως ή στό Τρελ- 

■λοκομεΐο ή σέ κάποιο, βαθύ λάκκο.
Μούλα: θεμελιώδης προϋπόθε- 

σις σταδιοδρομίας πλησίον φελλού.
Νέον: α'. Φρεσκομπογιατισμέ- 

νο «παλαιόν». - ■
β'. Φωτεινή έπιγραφή συσκοτίσε- 

ως τής κρίσεως.
γ'.. Πρώτον συνθετικόν κόμματος 

ττΟΕλίμτταίδων ττολίΤϊκόαν.



ειμνήσποα Κων. Λαμέοα. ' · ΐ
Είς τό τεύχος αύτό δημοσιεύε

ται έκθεσις τών ττειτραγ μενών τοΰ 
Συλλόγου ύττό τού Γενικού Γραμ- 
ματέως αύτοΰ Κωνσταντίνου Λα- 
μέρα. Τής έκθέσεως ταύτης ένθύ- 

■μως θά συνιστούασ τήν άναδη- 
μοσίευσιν είς τήν αγαπητήν «Φω
νήν» διότι πιστεύω δτι πολλά θά 
εϊχαμεν νά διδσχθωμεν και είδι- 
κώτερον έκεΐνοι πού θέλουν νά 
•προβάλλουν ώς 'φορείς τοΰ συλ
λογικού πνεύματος,. τής συλλο
γικής συνεργασίας και συλλογι
κής συνεισφοράς. · .

'Ωσαύτως, χάριν τής Ιστορίας

νους . "Έλληνας. Τούτο είναι ένα 
ιστορικόν γεγονός, τό οποίον κα
τατάσσει τό Λιβισι μεταξύ τών 
ελάχιστων προνομιούχων έλευθέ- 
ρων πόλεων τόσον τής υποδού
λου δσον καί, τής έλευθέρας τό
τε' Ελλάδος, τής οποίας ποτέ 
δέν πάτησε εχθρικόν πόδι δπως 

. εΐναι τό Σούλι, τά "Αγραφα καί 
άλλα. Δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν ε
πίσης δτι καί οί 1.500 κάτοικοι 
τής Μάκρης, ήταν Λιβισιανοί οί 
όποιοι μετώκησαν έκεΐ πριν '50 
χρόνια,

Τό. γεγονός αύτό ενέχει- Ιδι
αιτέραν αξίαν δταν άναλογισθή 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΡΙΑ
Γ. . .

Τά βαγόνια πού μέσα μάς 
στιβάξανε - γιατί πράγματι ' οΰ- 

■ τε τό πόδι μας δέν μπορούσαμε 
να απλώσουμε - ήσαν τελείως 

. κλειστά καί μόνο τέσσερες φεγ
γίτες .μικροί, ψηλά στις τέσσε
ρες γωνιές υπήρχαν 'ίσα - ίσα γιά 
νά μή'. σκάσουμε άπό έλλειψη 
αέρα. Ήσαν δέ λερωμένα καί 
βρώμικα γιατί' έχρησιμοποιοΰν- 
το γιά τήν- μεταφοράν ζώων.

Ήταν άργά δταν ξεκίνησε τό' 
τραίνο. ’Απ’ έκεΐ καί πέρα πλέον 
κανείς μας .δέν μπορούσε νά πρό
βλεψη πού πηγαίναμε. 01 συ
ζητήσεις ■ καί οί υποθέσεις βέ
βαια δέν σταμάτησαν καί, δπως 
συνήθως συμβαίνει, οί δήθεν κα
λώς πληροφορημένοι πληροφοροΰ- 

. σαν καί μάς τούς αδαείς. Μά 
δπως. έκ τών ' ύστερων άπεδείχθη 

.κανείς μας δέν ήξερε πού τελικά 
■ ■' πηγαίναμε. .

Καθ’ όλη . τήν ■ διάρκεια τής 
. νύκτας ττού κάναμε μερικούς σταθ

μούς .καί στάσεις - εμάς μάς εί
χαν πάντα ' κλειδωμένους'- μάς 

. --έκαμε Εντύπωση δτι οί Τούρκοι 
άπέφευγαν τά πολλά σφυρίγμα
τα τών τραίνων καί τούς μεγάλους 

' γενικά.θορύβους.· Τό συμπέρασμα 
που τώρα βγάζω εΐναι δτι ή σι- 

’ δηροδρομική αύτή γραμμή εύρί- 
σκετο κοντά στην εμπόλεμο- πε
ριοχή., "Ολα αυτά δμως μαζί μέ 
τό σκοτάδι τής νύκτας καί τό 
κλειδαμπάρωμά μας μάς- ανησυ
χούσαν και μάς έτρόμαζαν, Τό.. 

. φώς τής · ημέρας -δμως .μάς έδω

σε . κάποιο θάρρος καί ό φόβος 
μας έμετριάσθη.

"Ολη τήν ήμερα ταξειδεύαμε 
κι έτσι είχαμε δλη τήν ευχέρεια 
νά βλέπουμε τούς σταθμούς πού 
περνούσαμε. Λίγο πριν άπό τό 
μεσημέρι ■ φθάσαμε στό σταθμό 
Ντινέρ καί άπό κεΐ αντί -νά τρα- 

. βήξη προς βορρά δηλαδή προς 
τό Άφιόν Καραχισάρ, έπήρε Νο- 
τίαν κατεύθυνση καί κατά τό α
πόγευμα φθάσάμε στο σταθμό 
Κετσίμπουρλου. Άπό κεΐ άργά 
τό βράδυ φτάσαμε κάπου καί ά-1 
φοΰ μάς ξεκλείδωσαν μάς διέ
ταξαν νά καιεβούμέ. ’Ιδέαν βέ
βαια δέν είχαμε πού βρισκόμα
σταν. · "Οταν βγήκαμε μάς έκαμε 
εντύπωση πσύ τά φώτα τής πό
λης καθρεπτιζόντουσαν στά νε- 

ιρά μιάς θάλασσας. Προς στιγ
μή κάποια ελπίδα γεννήθηκε μέ
σα’μας. "Αν ήταν θάλασσα... Ρω
τήσαμε μέ τρόπο τούς ντόπιους 
πού έτρεξαν νά δουν τούς απί
στους καί μάς έπληραφόρησαν 
πώς ή πόλις .λέγεται Έγκεντίρ 
καί δτι δέν εΐναι θάλασσα - μά 
λίμνη αρκετά μεγάλη. Κρίμα..: 
Τό βράδυ μείναμε σέ σπήτια και 
χάνια, δπου πληρώσαμε τό . κα- 
θιερωθέν «γιστάκ παρασί» καί τό 
πρωί μάς έφεραν νά αγοράσου
με λιαστά’ καί παστά ψάρια κι’ 
έτσι αλλάξαμε καί λίγο τήν τρο
φή μας. ’Εκείνο δμως πού διεπι- 
στώσαμε ήτο ή συμπεριφορά τών 
Τούρκων ' τόσο' τών χωροφυλάκων 
συνοδών, μας δσο'-καί προ'παν-, 
τός - τών ντόπιων, συμπεριφορά

λίαν έχθρική απέναντι μας. "Ε
καψε νά έχη γι’ αυτούς κάποια 
αξία ή ζωή ενός «γκιαούρη»» 
.(άπιστου).

Βλέπαμε κάτι ετοιμασίες στό 
μώλο μέ μαούνες καί άτμακάτους 
καί σέ. λίγο μάς διέταξαν νά 
μπούμε μέσα σέ δυο ■ μαούνες 
πού τις έφεραν - κοντά στό μώ
λο. ■

Δέθηκε ή μιά πίσω άπό τήν 
άλλη καί έν. συνεχεία σέ μιά ατ
μάκατο πού θά μάς διεκπεραίωνε 
στην απέναντι ακτή μέ κατεύθυν
ση βορειοανατολική. Μόλις φθά
σαμε' κάί ένώ ή πρώτη μαούνα 
άρχιζε νά άδειάζη από τούς έπι- 
βάτας της ή δεύτερη μαούνα στην' 
οποία βρισκόμουνα καί- έγώ, λύ
θηκε, καί δπως .υπήρχε’ισχυρό 
ρεύμα καί δυνατός αέρας, μάς 
παρέσυρε επικίνδυνα προς τό πέ
λαγος, Τό γεγονός αυτό καί ό 
πανικός πού έδημιουργήθη άπό 
μάς παρ’ ολίγο νά σταθή . μοι
ραίος αν δέν μάς προλάμβανε ή 
ατμάκατος'. Μόλις ■ βγήκαμε καί 
μείς στήν άκτή μάς παρέταξαν, 
διάβασαν· ξανά τά όνόματά μας 
και αμέσως μάς διέταξαν νά προ
χωρήσουμε. Άργά τό βράδυ φθά
σαμε σέ μιά πόλι, τό Καραγάτς. 
Ωραία πόλις; κατάφυτη· μά μέ 
πολύ κακούς Τούρκους. .

Έκεΐ, στό Καραγάτς, μάς συ
νέβη καί τό έξης έπεισόδιον. Εί
χαμε βγή πέντε έξη μικροί νά 
μαζέψουμε ξύλα γιά νά ανάψου
με φωτιά νά ζεσταθούμε. Είδα
με πώς στά άμπέλια υπήρχαν

καί . ίόιαιτερα της muKpqs ίιο 

μεγαλύτερος κατά ποσοστόν συγ- 
κρινόμενος μέ τούς προϋπολογι
σμούς δλων τών άλλων πόλεων 
τής .Πισιδίας καί πιθανώς καί 
δλων τών περιφερειών τής Μ. Α
σίας. . '
' Τά γεγονότα αώτσ άφίνουν βα
ρειών κληρονομιάν καί μεγάλας 
εύθύνας δι’ ή μάς εάν δέν θέ- 
λωμεν νά ύπολειφθώμεν είς έργα 
προόδου καί πολιτισμού τών προ
γόνων μας. ' ■

MIX. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«’Αμ ■ γιατί-πΛίόν Λρουση μου 
έν τούς ήρώτινις; Μά δά τί ν’ 
πδκαμις πλιόν; ξέρου τάχας μου 
ιβώ;» .

<ΙΙέρει μου πλιόν κουμπάρα ή 
Μαλώνης κί χώνει μου σ’ έναν 
διάβολουν μέσα. Νύχτα ζουντάν- 
νιν. Τσιπιόθηκιν τού φως μου. 
ΙΙοΰ μί πάεις πρέ, ρωτοΰ τουν. 
Σώπα σύ ξαναλέει μου. ”Ημπα 
μου'ν σ’ εναν μέρους κι καήήνι 
μου σ’ εναν κανεπέν. Τσάχου κεΐ- 
δα δά, · ήψαν. οί λάμπις. θουρ- 
ροΰ, μή Ικανέν γρουνοΰ μή ‘κα
μιάν. ’Έβρασα κουμπάρα μου 
πλιόν. Έφφφ. Βγάνου τά πα
πούτσι! μου βγάνου τις κάρτσις 
μου, φανάνει κί ή Μάλλινης έ
ναν μί κάτι ξαλιέτι,να ρούχα χάν 
όμπασης χάν καρακόλ κουμαντά- 
ρης, κί δίει του εναν φράγκουν 
κί πέρει κολοκν&όσπορους».

«”Έ δά πλιόν κί έν ξέρει νά 
τού πή. Πεσεμέντου μαρή.

«’Έτσα πού τού λέεις κουμπά
ρα. Σβύννουν οί λάμπες, νύχτα 
ζουντάννιν. Άρχινοΰν πλιόν νά 
πιρνοΰν, νά ξαναπιρνοΰν ναρ-

αποξηραμένες σταφίδες καί θαλ
θήκαμε παράλληλα μέ τά ξύλα 
νά μαζέψουμε καί σταφίδες. Σέ 
λίγο άντιληφθήκαμε τέσσερες 
Τούρκους, δυο άπό τήν μιά με
ριά καί δυο άπό -τήν άλλη' μέ 
τά δπλα τους καί μέ τις δίκοπες 

; στα χέρια τους, νά έρχωνται κατ’ 
επάνω μας. ’Έντρομοι έγκατα- 
λείψαμε δ,τι. μαζέψαμε καί αρ
χίσαμε . νά τρέχουμε προς τήν 
πόλη. Κατορθώσαμε νά τούς δια
φύγουμε πλήν ενός: τού Πανη- 
γύρη τοΰ Άντωνιάδη ό γυιός, ό 
Άντώνης. (Πέθανε εδώ στην Α
θήνα). 'Όταν ήμεΐς φτάσαμε -μέ 
τήν ψυχή στό στόμα καί τούς ει
δοποιήσαμε όλους γιά τό συμ
βάν όλοι οί γέροι μέ τόν πατέ
ρα τού Άντώνη έπί.κεφαλής πα- 
ρεκάλεσαν τόν Μητούρη (Διοικη
τή) νά έπέμβη γιά τή σωτηρία 
τού παιδιού, πράγμα πού έκαμε 
αμέσως' και μάς συνέστησε ' νά 
μην άπομακρυνόμεθα καθόλου, 
γιατί·δέν πρόκειται νά έγγυηθη 
γιά τή ζωή μας. Άλλα καί χω
ρίς τή σύσταση τού Μητούρη ή
μεΐς είχαμε τόσο κατατρομάξει 
πού έκτοτε δπου καί νά φτάναμε

. Συνέχεια είς’τήν 3ην Σελίδα 

. κώνουμου ’πλιόν κουμπάρα μου 
κι βάννου του στου κουστιβιρι- 
τόν. Νά μην μπλέποΰ κι τήν 
πόρταν. Πρή Μαλώνη; ’Έχασα 
κι τούν ανηψόν μου. Βού ή πι
κρή. Φρυννάνόυ, ξαναφουννά- 
νου, τίποτα. 'Η Θιός πλιόν κου
μπάρα κί πιάννει μου ένας άπού 
τοΰ χέριν. Σώπα κυρά μου μην 
κάμνεις έτσα δά. Άπαλλάτησι 
άπαλλάτητι πλιόν, ήκράτηνα κί. 
.τοΰ ' .χέριν 'τοΰ αθρωπου .ήβνα- 
μουν όφου.. Νά κι ή Μαλώνης. 
IIου ήσουν πρέ; θουρρά μου ή 
πικρός κί ξηκαρτίστη στοΰ χα- 
χανητόν. Πάρει μου πρέ ΰιου- 
χαλασμένι άπό τόννα κί αμι μου 
στού σπήτιν. Έ μάννα μον ςιά 
τί ν’ πδχει τουννας ή κόσμους. 
Τί ταν πρέ αύτό πού μεκαμις. 
θιός νά σί χαλάση πικρέ.’

«Αυτόν Χρουσή μου έν ε’ιχιν 
τούν τόπουν του».

«’Έν ε’ίχιν κουμπάρα μου. Τώ
ρα πλών άκούου «τσιμιάν» κί 
πέοον μ,αΰρουν δρόμουν.»

«Πώς τούπις; Τσιμιάν;
«Έτσα καλέ μί τούπιν κεί- 

νουν τούν διάβολουν.»
«Έ δά πλιόν. Βόχι. καλέ, τσι- 

,μιάν «κανάπόγραφουν...»

- ’ ΙΙΕΡΙΚΑΗΣ Γ.

ΣΠΑΝΙΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΟΑΕΙΟΝ

'ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5

Τηλ. 614 531 -Άθή ναι

' ΈΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕίΟΗ

MIX. Λ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΛΡΗ
- ' τ ΧΑΒΡΙΟΥ 8 ■ ώψτ,,. . ■ 

(ΒΑΡΟΛΟΧ ΠΡΑΞΙΤΕΑΟΥΣ-ΚΟΛΟΚΟτΡΟΝΗ) 
ΑΘΗΝΑ!

- Τηλέψωνον 23-175 

ΒΑΣΙΙΑΕΙΟΣ I. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ’
ΔΙΚΜΓΟΡΟΙ ΠΑΡ’ APEIfi ΠΑΓΑ ■ ·.

Γραφεΐον : Σταδίου 35. ■ ■ Οικία: Μπουμπουλίνας 4
Τηλ. 22.773 & 25.037 . ' Τηλ. 616.153

ΑΘΗΝΆΙ

τική θυληκότης μαζί μέ τή Λεμονιά 
κατέληξε σέ κύριο όνομα, άλλοιώς 
θά είχαμε καί Πεττονοϋλες, Σακκού- 
λες, Μ-ταλκονοΰλες κλπ.

Νεολογισμοί: Πλουτίζουν 
τή γλώσσα όταν εΐναι λίγοι, τήν 
μπασταρδεύουν δταν εΤνάι πολλοί.

Νερών: Ό .μόνος ειλικρινής 
έμττρη'στης.

Νεροκολοκύθα: Διαφέρει
άπό τάς κέφαλάς έπιφανών άνδρών 
κατά τό δτι άμα τήν κόψεις,. έχει 
τουλάχιστον κάποια χρησιμότητα.

Νευροφυτικά: α'. Διάγνω-
I σις ελλείψει διαγνώσεως.
I β'. Διαβατήριον ασυδοσίας.

γ'. Μέθοδος άφοπλισμοΰ αυτών 
'πού δέν έχουν νευροφυτικά.

Νέκταρ: "Ο,τι φιάχνουμε ε
μείς. _■

Νερόπλυμα: "Ο,τι φιάχνουν 
οί άλλοι.

Ξεροκό μ ματο: Έργοδοτι- 
κή γαλαντομία.' . -

Ξ η ρ α ντ ή ρ ίο: Προθάλαμος 
δπου τοποθετούνται δσοι νέοι υπάλ
ληλοι έχουν ζήλο.

Ξέρα: Σ ημεΐον - έλξεως παντός.
Κυβερνήτου.. ■ ■

Ξ ό α ν ο ν: 'Ομοίωμα έκείνου πού 
εμπνέει φόβον. Το συνήθιζαν οΐ πρω
τόγονοι καί τό συνηθίζουν τά διχτα- 
τορικά καθεστώτα.

Ξ ο u ρ ί ε. ς: Εκφραστικά μέσα ' 
κυνηγών, ψαράδων καί πολιτικών.

’ 'Ο ν ό ς : Ζώον πού δύναται νά ά- 
ναπτύξει έλεφαντίνους Ιδιότητας.

Όνειρα: Τά μόνα αγαθά πού 
διέφυγαν τήν· φορολογία, ώς δτου ά- 
νακαλυφθή τό όνειρόμετρο.

’Ομφαλοσκόποι: - Κοσμο- 
σωτήρες πού απέκτησαν μεγάλην 
γνώσιν τών ανθρωπίνων προβλημά
των, περιεργαζόμενοι έμβριθώς τόν 
όμφαλόν τους.

’Ονειροκρίτης: Κύριος 
σύμβουλος τής Κυβερνήσεως έπί τοΰ 
Προγραμματισμού.

Ό σ κ α ρ: Κινηματογραφικό 
βραβείο χάρις στό όποιο οΐ θεαταϊ 
ξέρουν ποιά έογα ν’ άποφύγουν.

■ ΠΛΑΤΩΝ

ΚίΙΝΣΤ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ
. ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΣ
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ΔΗ ΛΩΣΙ Σ

Τά ένυπόγραφα άρθρα 
δέν έκφράζουν ύποχρεωτιί 
κά καί τάς άπόψεις της 
έφημερίδος. Τήν εύθύνην 
διά.τήν άκρίβειαντών γρα· 
ψομένων φέρουν πάντοτε 
οί συγγραφείς, των.

’Επίσης al δημοσιευό
μενοι βιογραφίαι ' δέν 
καταχωροΟνται κατά σει 
ράν άρχάιότητος ή άξίας 
χ&ν προσώπων πού άφο 
ροΟν, διότι μία τοιαύτη 
ταξινόμησις θά ήτο πρα- 
κτικώς άνεφάρμοστος καί 
ήθικώς άδικος. . '

[ΊίΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Τά κουκούλια
Όπως γράψαμε κι’ άλλοτε ή 

μικρή αύτή γωνιά είναι άφιερωμένη 
στήν Μακρηνολιβισιανή . νοικοκυρά 
πού όσα καί νά γραφούν γι’ αυτήν 
τής άξίζοϋν.

Ή έφευρετικότητά της στό νά δη
μιουργό τρόπους, πού νά συμβάλλουν 
στήν άνύψωσι τού βιοτικού έπιπέδοο

Ο ΜΟΝΟΣΑΝΔΑΛΟΣ
■ ’ —Νίκου τοΰ Μανέ! Νίκου τοΰ 
Μανέ! ”Ε, Νίκου τοΰ Μανέ'..· ■

’Έτσι καλοΰσε τον υποφαινό
μενο «τον Βασίλειόν τού Άύρι- 
ήλη» δ μικρός γυιός τοΰ Ήλία 
τοΰ Καράγιωργη '(ένδς ψαρά τοΰ 
Λιβισιοΰ), πάνω άπό τον τοί
χο που χώριζε· τήν αυλή μας. άπό 
τής ΙΙηλιουρίνας.

. Λεπτός - λεπτός και σοκολα
τένιος σαν γυιδς τοΰ Γκάντι μέ 
τδ φουστανάκι του — δλοι μας 
φουστάνια φορούσαμε — τού 
Βασιλιδν τ’ Αΰριήλη μέ φώνα
ζε- μέ τδ επώνυμο τής Μητέρας 
μου που ήταν κόρη τοΰ Μανέ - ■ 
Γιαγκλίτση.

Τό κατάλοιπον αυτό τής Μη
τριαρχίας ήτανε σύνηθες φαινό
μενο στο Λιβίσι,. ■

Μέ ρωτούσαν: . .- ·
—Τίνους εϊσι τζάνουμ.
—ΤοΰΓίώργη τοΰ Τζιζή.
—Ττέ ττέ, τής Λουκίας τοΰ 

Μανέ ή μιτσδς είσι καλέ... Μά- 
σαλλα, μάσαλλα!! ■

’Ήμουνα- λοιπόν τής.· Λουκίας 
τοΰ Μανέ κι’ έτσι μέ φώναζε 
«κι τοΰ Βασίλειον τ’ Αΰριήλη» ή 
γιά νά παίξουμε η γιά τι) θάλασ- 

,σα, όπου, ανάλογα μέ τήν επο
χή, θά . τρώγαμε «τσόφταλα» ή 
«σάουλα». Καί τά μέν τσόφταλα 
ήσαν άγρια και πολύ μικρά' τσά
γαλα μέ. τδ κουκούτσι τους πι
κρό βέβαια. Φρέσκα ήσαν πολύ 

_ ξυνά κι’ έτσι ή πικράδα τοΰ κου
κουτσιού τους μας φαινότανε ευ
χάριστη. Τιι σάουλα, δ.πως και 
άλλοτε είπα, ήσαν τά φασκόμη
λα. ' Ό . χυμός των, όταν είναι

Δέν έπιαναν ποτέ τά σκουληκάκια 
μέ τό χέρι άλλά τά τίναζαν απαλά 
μ’ ένα φτερό. Όταν μεγάλωναν τά 
...σκουλήκια τά μετέφεραν σέ «καλα- 
μουτές»' Έπαιρναν καλάμια καί τά 
έδεναν κάνοντας ένα είδος ψάθας. 
Γιά νά σκεπάσουν δέ τις ρωγμές της 
έβαζαν πάνω μιά έπίστρωσι άπό 

φρέσκα, είναι γλυκός καί φυσι
κά αρωματικός. Τδ μόνο τους 
έλλάτώμα είναι δτι, ■ μόλις φας 
λίγα «σάουλα», ή γλώσσα, τά χεί
λη και αυτά ακόμη τά δόντια 
χρωματίζονται σκούρα-καφέ.

"Οταν 'λοιπόν - τριόγαμε «σά
ουλα» -μάς άνεκάλυπταν εύκολα 
οι μητέρες μας καί τό ξύλο δέν 
■τό γλυτοίναμε. ■ -

Π ράγματι πέντε - έξη τής. πα
ρέας μάς περίμεναν στον Ταξιάρ
χη, γιά νά πάμε-προς τήν θάλασ-, 
σα καί να φάμε «σάουλα». '

Εκείνες τις μέρες έμενα μοΰ 
πήρανε καινούργια πιχπούτσια 
γιά τδ ΙΙάσχα, έγώ όμως δέν έ
χασα καιρό καί ίσως γιά νά κά
μω επίδειξη στους φίλους μου, 
μάλλον, τά ■ φόρεσα καί κρυφά, 
μή μέ δή ή Μητέρα -μου, καί 
τώσκασα. .

'· ’Ανεβήκαμε στο «Σταυρί.» και 
κατηφορίσαμε πρός τον «Σέμε- 
να», όπου τά σκυλιά τοΰ-μονα
δικού κατοίκου τοΰ Σέμενα, ένδς 
Τούρκου βοσκού Μπαΐράμη, -μας 
κυνήγησαν καί γιά vet ξεφύγουμε 
στρίψαμε δεξιά- μας- και ανάμε
σα άπό απότομες χαράδρες καί 
πυκνά δάση, τρώγοντες έν τω 
μεταξύ «σάουλα» φθάσαμε στήν 
«Άή Μουρφουνήν». '

_·Ή ,’Άη Μουρφουνή .είναι ένας 
μικρός ορμίσκος κοντά - καί απέ
ναντι σχεδόν — στις «πέντε πέ
τρες» (πέντε μικρές νησίδες) 
στήν είσοδο τού Άλίκυντα δπου 
οί Αιβισιανοί - όπως καί στο Βα- 
t έκαμναν τά μπάνια τους. ... ·

Ή θάλασσα εκεί είναι πολύ 
βαθειά. Άπό τήν. ανατολική 
πλευρά πού κατεβήκαμε υπήρ
χαν .γκρεμισμένοι 'βράχοι καί 
πατώντες ν’ αυτούς περάσαμε 

'πρός τ·ή βόρειο πλευρά της μέ 
κατεύθυνση τό Άλίκυντα. Άλ
λα γιιτ νά περάσουμε τις πέτρες 
καί ν’ άναρριχηθοΰμε στον κατα- 
κόρυφο βράχο τής βορεινής 
πλευράς βγάλαμε τα παπούτσια 
μας καί τά κρατούσαμε στό χέ
ρι, γιά νά μή κατρακυλήσουμε 
στή θάλασσα. Καί κατάφερα μέν 

λη», κι,’ άρχισα νά τόν παρακα
λώ νά πιάση τό παπούτσι μου.'

-.τΐΐιάσει μοΰ το πρέ Βασί
λειόν τον παπούτσι μου. Έσϋ 
πού ξέρεις «βότουν» (κολύμπι) 
βούτιξει κι πιάσιμου τό παπού
τσι μου. Καί δώστου κι’ έκλε- 
γα. Μά τό καϋμένο τού Βασίλειόν 
πώς νά κρλυμπήση σέ τόσο 6α- 
θέιά νερά καί. νά πιάση τό πα
πούτσι μου; Καί ενώ έφευγα τον 
ακόυσα νά λέγη:■
—Κί ή άαρφός. μου' πιλιάν έν 

άμποΰρα νά τοΰ πιάση. άπό τό- 
σουν βαθειά. Βόχι ίβώ!! (δ α
δελφός του ήταν ο καλύτερος 
ψαράς τοΰ Λιβισιοΰ).

"Εμεινα ακόμη λίγο εκεί.λες 
καί περίμενα νά γίνη κανένα 
θαύμα, νά βγή δηλαδή τδ πα
πούτσι- μου καί νάρθη πάλι'στά 
χέρια μου.

’Απελπισμένος πειά ξεκίνησα 
κι’ εγώ, άφοΰ γιά τελευταία φο
ρά κύταξα τόν υγρό τάφο τοΰ 
παπουτσιού μου, καί άναλογιζό- 
.μένος τις συνέπειες ■ ευχόμουνα 
ν’ άνοιγε ή γή: καί νά. μέ κα
τάπινε. ' .

ΣκέςΆηκα πώς. τδ καλύτερο 
πού είχα νά κάμω ήταν νά εξα
φανίσω καί τδ ιίλλο καί νά ίσχυ- 
ρισθιΰ δτι δέν .ξέρω τί έγιναν ό
ταν θτι τά ζητούσαν. Καί τό έκα
μα άλλ’ δχι νά τό πετάξω, όπως 
έπρεπε νά γίνη,. καί-τ’ άλλο στή 
θάλασσα, άλλά τό έκρυψα σέ μιά 
τρύπα του-τοίχου τοΰ επάνω κή
που μας. ■

Τώρα τί δουλειά είχε'εκεί στή 
τρύπα δ αδελφός μου πού τ’ ανα
κάλυψε; Μυστήριο!.1 Τώφερε θρι
αμβευτικά καί τδ παρέδωσε στή 
-Μητέρα μου ενώ συγχρόνως μέ 
ρωτούσε τί άπέγινε ταλλα; 'Τί 'τδ 
έκαμα; Μοΰ ήλθε νά τοΰ πώ «τί 
σ’ ενδιαφέρει εσένα καί ποιός σ’ 
έσπρωξε· νά άνακατευθής - στις 
δικές μου τις δουλειές» μά δέν 
πρόλαβα,, γιατί τδ τί έπηκόλούθη- 
σε . ΓΙαναγίτσα μου - δέν θέλω 
ακόμη ούτε νά . τό σκέπτομαι. 
Θυμάμαι δμως πολύ καλά πού 
δ αδελφός-μου μέ κοροΐδευε άπό

ΛΙΒΙΣΙΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ' 
------ --- ' Λ- · .

■ ”Ε κυρά Μαλακουτή !
■ "Ενας γίνεται Βασιλιάς, καί ένας 
Βεζύρης, ένας διαλέγεται γιά Μά
να και οΐ ϋττόλοιττοι είναι τά' που
λιά. 'Η Μάνα αγκαλιάζει τά πουλιά 
πού είναι στή γραμμή έτσι πού τό 
ένα νά ’ναι μές στή Αγκαλιά. τοΰ 
άλλου.

Ό ' Βασιλιάς, -στέλλει και ζητά 
ένα πουλί. Ό Βεζύρης έρχεται 
καί λέγει: ■
- —Έ, Κ,υρά Μαλακουτή.

Ή Μάνα άπαντά: -
Γύρισι άπού τ’ άλλου φτίν..

Επαναλαμβάνεται τρεις φορές, 
καί μετά τήν τρίτην στροφήν, ό Βε
ζύρης λέει: '

■ —Έστελιμ μ.ου ή Βασιλιάς νά μί 
δέκεις τ’ όλόκαλόσσου τού πουλίν.

"Επειτα Θά διατάξει ή Μάνα νά 
διαλέξει και νά πάρει. ‘Ο Βεζύρης 
μυρίζεται ένα, ένα τά πουλιά καί 
λέει:

—Μίσι, βάζοντας' τό χέρι ιου 
πάνω στό κεφάλι τού πουλιού που 
είναι κοντά στή Μάνα.

—Πούφου, βάζοντας τό χέρι του 
πάνω στό Κεφάλι τού κατόπιν που
λιού. ■ .·'■',’

n OTHUI ΝΕΑΣ MAM
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδρς 
Άττοκαταστάσεως Προσφύγων 
(Ε.Α.Π.),. ό οποίος ένώ ό . ρόλος 
του ήταν, ώς έκ τής Θέσεώς του, 

■νά ύποστηρίζη τούς πρόσφυγας 
αυτός ύττεστήριζε τους ντόπιους 
Μαραθωνΐτες. Ήταν δέ ό -μακα
ρίτης Κ. Μαλοΰχος καί προοδευ
τικός στις ιδέες καί μαχητικότα
τος. Γιά νά πούμε μάλιστα τήν 
αλήθεια καί ή'βασική άρχή άπό 
τήν οποίαν ξεκινούσε ήταν - ή 
ορθότερη άπό άττόψεως ’ κοινωνι
κής. Έμενα όμως μέ ένδιέφεραν 
οΐ . Πατριώτες μου καί γι’ αύτό 
θά τήν. πολεμούσα. Οί Μαραθω 
νΐτες τέλος είχαν μαζί τους καί 
τούς τότε τρεις αγροτικούς 6ου- 
λευτάς, πού αποτελούσαν ' τήν 
αγροτική ομάδα τής τότε Βου
λής' -μέ αρχηγό τους τόν Μαρ- 
γέτη άπό τό Λιόπεσι, τόν ό
ποιον ένδιέφεραν οί ψήφοι τών 
Μαραθωνιτών, ένώ. άπό τούς πρό
σφυγας ήξερε καλά δτι ποτέ δέν 
μπορούσε νά! περιμένη ψήφους.

- Άλαπούφου, βάζοντας τδ χέρι 
του πάνω στό' κεφάλι τοΰ .τρίτου 
πουλιού. Αύτό έπαναλαμβάνεται κι’ 
όταν φτάσει στό τελευταίο πουλί 
τό άρττάζει καί' φεύγει.

Ξανάρχεται πολλές φορές λέγον-’ ' 
τας τά ίδια καί φεύγοντας πάντα μέ 
τό τελευταίο πουλί ■ ώς πού ή Μά
να μένει μέ ένα πουλί καί δέν Θέλει 
νά τό δώσει καί τότε λέει: .

—Έναν εΐνιν κι’ όρκιουν εΤνιν κι 
παλιόμ τταττούτσιν εϊΰΐν.

Ό Βεζύρης καί οΐ άλλοι. συμπαΐ- 
κτες μέ βία τής αρπάζουν καί τό 
τελευταίο πουλί. ‘Η Μάνα απελπι
σμένη κλαίει καί· άναζητά τό πουλί 
της καί ό ένας τήν στέλλει έδώ καί 
ό άλλος έκεΐ καί ό τελευταίος Βασι- 
λάς τής λέει νά φωνάξει καί. ίσως 
τήν Ακούσει. Αύτή τότε φωνάζει:

—Πλού, πλού, πλού... καί τά 
πουλιά έρχονται 'καί τότε...
- —Μίσι, πούφου, .άλαπούφου, λέ
γοντας καί μυρίζοντας όποιο λάχει 
μπροστά της ξαναβρίσκει τό πουλί 
της. Είναι ευτυχισμένη. ’Εδώ τελει
ώνει και τό παιχνίδι.

Βασ. Πάνου. Επιθυμώ δμως νά. 
πώ δτι τά ''στοιχεία αύτά' κατά 
τά 7)10 ήταν άβάσιμα. Επειδή 
δμως ήσαν εντυπωσιακά καί ή 
υπηρεσία τότε ήταν απληροφό
ρητη, ήμεΐς προβάλλοντές τα έως 
δτου κοντρολαρισθοΰν έκερδίζαμε 
χρόνον. ■ Καί ' τούτο ήτο πολύ 
σπουδαίο τότε. Γιατί όπως λέ
γαμε.στό τόπον μας «ή νύχτ’ έπί- 
τροπουν γιννά, κ’ ή αυγή Μη*  
τροττουλίτην» καί ίσως ό χρόνος 
αυτός πού θά μεσολαβούσε βο
ηθούσε' τή θέση μας. '

■ ·■ Δύο απογεύματα έως' τις 
1 1 τή νύχτα απασχολήθηκα σέ 
κοινή σύσκεψη τών Μαραθωνι- 
τών καί εμού ύπό τήν'Προεδρία 
τοΰ Τμηματάρχου Ν. Άναγνω- 
στοπούλου στό Μαραθώνα, συζη
τώντας τό ζήτημα. Φυσικά , συν- 
ωδευόμουνα άπό τρεΐς Πατριώ- 
τας μου, ώς ■ σωματοφύλακας-, 
γιατί τά πνεύματα είχαν όξυνθή 
καί φοβόμουνα γιά τή ζωή μου, ' 
διότι. μετά τήν σύσκεψη ά μέν

-- — .<----Ί-- SI. ·-



-της, ήταν άφάνταστη. ' Άξιοποιοΰσε 
κάθε λεπτά τής ημέρας κι’ άπο τά 
χέρια καί τό. μυαλό της περνούσαν 

, χίλια δυό πράγματα. /
Μιά- άπό τις άσχολίες αυτές, ττού 

συντελούσαν στήν ένίσχυσι τής οί- 
■ κιακής οικονομίας τού τόπου, ήταν 

καί ή σηροτροφία. Στά περισσότερα 
σπίτια οΐ γυναίκες «έπιαναν σκου- 

. λούκια» ‘δηλαδή έτρεφαν μεταξοσκώ
ληκες. Ήταν μιά δουλειά πού ίκα- 

■ ναν τις ώρες πού τούς Εμεναν άπ’ τις 
άλλες οικιακές άσχολίες καί τούς α
πέδιδε αρκετά.

Μέ λίγο σπόρο, λίγα φύλλα μου
ριάς, και υπομονή, δουλειά και προσ
πάθεια έκαναν πολλά κουκούλια πού 
ή τά επεξεργάζονταν μόνες τους και 
τά έκαναν-νήμα κι’ ΰφαιναν άπ’ αυ
τό τις μουστουχιές κΓ άλλα «πα
νιά» ή τά πουλούσαν κι’, είχαν 'ενα 
καλό εισόδημα.

Στήν ασχολία αύτή βοηθούσαν, -κι’ 
άλλα .μέλη τής - οικογένειας γιά νά 
μή γίνεται κοπιαστική. Ιδιαίτερα 
τά παιδιά πού σ’ αότά έπεφτε <5 
κλήρος νά μαζέψουν ,τά φύλλα τής 
άσπρης μουριάς πού έτρωγαν μόνο 
τό «σκουλούκια»,. ή νά βοηθήσουν 
στήν περιποίησί τους πράγμα πού 
τά διασκέδαζε.

*"*■**· ^'Ένας θρύλος πού υπογραμμίζει 
πόσο προσοδοφόρα ήταν αύτή ή ά- 
πασχόλησι ήταν κι’ ό θρύλος τοΰ 
«χρουσοσκούλουκου». Σύμφωνά μ’ 
αυτόν τύχαινε κάποτε νά γίνη ένα 
σκουλήκι τόσο .μεγάλο πού- έτρωγε 
δλα τά άλλα. Αυτό έκανε ένα πελώ
ριο κουκούλι κι’ έδινε τόσο νήμα πού 
δέν τελείωνε ποτέ. "Οπότε δέ ερχό
ταν ή στιγμή νά παραπονεθή ή τυ
χερή ίδιοκτήτριά του δτι πόνεσε ή 
μέση της κι*  Εξαντλήθηκε· άπ’' τήν 
δουλειά, τότε τό σκουλήκι μέσα στό 
κουκούλι γινόταν χρυσό.

■ Κατά τήν παράδοσι όποια είχε 
τήν μεγάλη τύχη νά τής δρεθή ένα 
τέτοιο σκουλήκι έβγαινε και φώναζε 
σέ. φιλικά της πρόσωπα:

— «Τού χρουσοσκούλουκουν έκα
μα ! ‘ Νά τού φάου γιά νά μί φάη»;

Οΐ δικοί της έπρεπε νά τής α
παντήσουν'. ■ ■ ■
. «Νά τοΰ φάης!» ■ ·

Γιατί άν· κανένας έχθρός τής έλε
γε «νά σί φάη» ΕθεωρεΤτο κακός οιω
νός γιά τή ζωή της.

Μετρούσαν τόν σπόρο σέ κουτιά 
ή δακτυλήθρες. Συνήθως· τόν είχαν 
άπ’ τήν προηγούμενη παραγωγή. 
Τόν μετρούσαν μέ - δακτυλήθρες ή 
κουτιά γιατί έτσι ΰπελόγιζαν πόσο 
μετάξι θά έκαναν και πόσος -χώρος 
θά τούς χρειαζόταν γιά νά περιποιη- 

. θούν τά σκουλήκια. Συνήθως 'άπό 
‘.κάβε κουτί σπόρο έβγαιναν μιάμισυ 

ώς δυόμισυ όκάδες μετάξι.
Στήν άρχή τόν σπόρο μόλις δ- 

. ' νοιγε τόν έβαζαν σέ κουτιά πάνω 
στά όποια άπλωναν' άσπρα πανιά.

. κ · ,ωμυ,ιι*  «χεΛαοων/.

| ■ ΟΙ «καλαμουτές» αυτές έπιαναν 
αρκετό χώρο δταν τά σκουλήκια ή
ταν πολλά. Γιά ένα . κουτί σπόρο 
μπορούσαν νά χρειασθοΰν 12 «κα
λαμουτές» ή καί περισσότερες. Γι’ 
αύτό κρεμούσαν τέσσερα σχοινιά 
άπ’ τό ταβάνι τοΰ δωματίου καί το
ποθετούσαν τις «καλαμουτές» τήν 
μιά πάνω στην άλλη κρεμαστά- μά 
αρκετό κενό Ενδιάμεσα γιά. νά παίρ
νουν όέρά τά σκουλήκια.

Κάθε μέρα τούς έρριχναν φρέσκα 
φύλλα καί τά καθάριζαν. Οΐ. θύελλες,· 
οΐ βροντές κι’ οΐ καταιγίδες τούς έ
καναν κακό καί προσπαθούσαν ■ νά 
τά προφυλάξουν μέ κάθε τρόπο.

Όταν τά σκουλήκια έπαιρναν κί
τρινο χρώμα αύτό έσήμαινε πώς ήρ
θε ή στιγμή νά κάνουν μετάξι. Τό
τε «Εκλάδευαν τις καλαμουτές». Δη
λαδή, έβαζαν διάφορα κλαδιά Επά
νω στά όποια τά σκουλήκια έκαναν 
τά κουκούλια καί κρυβόντουσαν μέ-. 
σα. .

"Οταν τά κουκούλια ήταν έτοιμα 
.τά ξέραιναν στον ήλιο γιά νά ψοφή
σουν τά σκουλήκια μέσα τους καί νά. 
•μή γίνουν νύμφες καί νά βγουν τρυ- 
πώντας τό κουκούλι. Μόνο αυτά πού 
φύλαγαν γιά σπόρο τά κρατούσαν 
στή σκιά, καί διάλεγαν τά καλύτε
ρα. Ό σπόρος είναι σφαιρικός, σάν 
τό κεφαλάκι καρφίτσας καί άσπρος 
στήν άρχή. Κατόπιν γίνεται σκού
ρος σχεδόν μαύρος.

Ή Επεξεργασία τών κουκουλιών 
γιά τήν Εξαγωγή τού μεταξιού γινό
ταν περίπου κατά τόν ακόλουθο τρό
πο :

"Εδραζαν νερό σέ καζάνια καί ζε- 
ματοΰσαν μέσα τά κουκούλια. Μετά 
τά χτυπούσαν μέ κλαδιά γιο νά πια- 
σθοϋν πάνω σ’ αυτά ώρισμένες ΐνες. 
"Επαιρναν τότε τις- άκρες τους, -τις 
έδεναν σέ άνέμες καί μάζευαν σέ μα
σούρια τό νήμα.· Στό νήμα ‘αύτό έ
διναν τό πάχος πού ήθελαν ανάλο
γα μέ τήν χρήσι πού τό προόριζαν.

Στά δύσκολα πρώτα χρόνια τής
' προσφυγιάς πολλές Μακρηνολιβισια- 
νές έπεδόθησαν στή σηροτροφία 
στις αγροτικές περιφέρειες' πού' έγ- 
κατεστάθηκαν. Στή Νέα Μάκρη μο
ναδική τεχνίτρα ήταν ή γυναίκα τοΰ 
Μανώλη τού Καράγιωργη, ή οποία 
έκανε ‘μόνη της όλη τήν διαδικασία 
άπ’ τό «πιάσιμο τών σκόυλουκιών» 
μέχρι τής ύφάνσεως τοΰ νήματος σέ 
ώραΐα μεταξωτά υφαντά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΒΥΡΩΝΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 "

Τηλ. 522.493 527.207—ΑΘΗΝΑ! 

να μη κατρακυΛησω. εγω ατγ] 
9'Άαααα- μά τό κατρακύλισμα δέν 
τό διέφυγε το ενα μου παπούτσι, 
πού ξέφυγε- άπδ τό χέρι μου 

.καί, χοκρις νά λογαριάση τή λα
χτάρα- μου, κύλισε και .έπεσε 
ατά -άαβειά νερά τής ’Άης Μουρ- 
φουνής. Και δέν έπεσε τουλά
χιστο ανάσκελα ώστε νά έπιπλέη 
γιά λίγο μπας καί. γινόταν τί
ποτα μ’ ένα απλό κολύμπι, άλλα 
μπρούμυτα καί άρχισε αμέσως 
νά βουλιάζη. .

Ό μόνος πού ήξερε κολύμπι, 
ήταν «τοΰ Βασίλειον τ’ Αύριή-

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΡΙΑ
Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος 

κανείς δέν απομακρυνόταν άπό 
τό χωρίον ή τήν πόλιν.

Αύτό τό έπεισόδιον στάθηκε 
αφορμή νά κάνουμε παρέα: ό 
πατέρας μου καί έγώ καί ό Πα- 
νηγύρης Άντωνιάδης μέ τό γυιό 
του. Ό Πανηγύρης εΐχε συνηθή- 
σει άπό τή Μάκρη νά πίνη πολύ 
ρακί (ούζο). Αύτό τό αναφέρω 
γιατί στή συνέχεια, δπως θά 
δούμε, ύττήρξε μοιραίο τό πάθος 
του αύτό.

Στό- Καραγάτς πάλι αρχίσαμε 
τό καθιερωθέν φαγητό, μας πιά: 
Πετμέζι, σταφίδες καί, αν 
υπήρχε, χαλβάς. Άλλα ή μεγά
λη πληγή ήταν τό «γιατάκ-πα- 
ρασί». ■

Τήν επομένη, πάντοτε ή μέ 
χιόνια .ή μέ βροχές, όδοιπορόΰν- 
τες ■ φθάσαμε σ’ ένα χωριό πού 
αν δέν άπατώμαι λέγεται Κιριλί. 
Πάντως ήταν ένα ’χωριό μέ χω
ματένια σπήτια άλλα τό χειρό
τερο ήσαν οί ψύλλοι του! ! ! Δέν 
μάς έφταναν οί ψώρες μας δη
λαδή τώρα γεμίσαμε καί ψύλ
λους. Καί εδώ οί Τούρκοι βλο
συροί καί ούτε νά μας δώσουν- 
νά μάς πωλήσουν - κάτι νά φά
με δέν ήθελαν. Άπό τό ,Κιριλί 
καί έως το τέρμα τής περιπέτειας 
μας μάς έκαμε εντύπωση δτι 
τά βουνά τους δέν είχαν άγρια 
δένδρα (πεύκα, έλατα κ.λ.π.) και 
γι’ αύτό και οΐ σκεπές, τών σπη- 
τιών τους στηριζόταν σέ κορμούς 
λίγους καί ακατέργαστους, ώς ε
πί τό πλεΐστον άπό ήμερο ξύλο.

πανω και μου φώναζε : ■ -
"—ΑΉό δεν είναι τίποτα! Τό 

χειρότερο είναι, πού ύά κόμης 
ΪΙόσχα μ’ ένα παπούτσι καί &ά 
παριστάνεις τόν Ίάσωνα τόν 
μονοσάνδαλο.

Γιά νά τόν'έκδικηβώ παρακα- 
λοΰσα νά χάση κι’ εκείνος τδ πα
πούτσι του. Ευτυχώς δμως πού 
δέν συνέβη τέτοιο πράγμα γιατί 
θά τις έτρωγα πάλι έγώ γιά... 
λογαριασμό του. ’Έτσι γινόταν 
πάντα δυστυχώς. Άλλα γι’ αύ
τό θά μιλήσω στο επόμενο φύλ
λο τής ’Εφημερίδας μας.

Μόνον σέ ελάχιστες ψηλές κορυ
φές είδαμε ολίγα έλατα. Στό Κι- 
■ριλί μείναμε μόνο μιά νύχτα καί 
τό πρωί κάτω άπό βροχή καί 
χιόνια καί μέσα στις ■ λάσπες 
φτάσαμε' στό Μπέη - Σεχήρ.

Τό Μπέη - Σεχήρ εΐναι πράγ
ματι ωραία πόλις μέ μιά τερά
στια λίμνη, δμοια μέ τή λίμνη 
τοΰ Έγκεντίρ σέ έκταση,- άλλα 
παγωμένη δταν ήμεΐς φθάσαμε.

Γιά νά μπής στή πόλη τού Μπέη 
■Σεχήρ περνάς μιά μεγάλη 'γέ
φυρα - ύδατοφράκτη, περίπου 1 50 
μέτρων μήκους.

Άπό τόν ύδατοφράκτην αυτόν 
αρδεύεται ολη ή περιοχή έως τό 
Ίκόνιον, κι’ ό τεράστιος κάμπος 
του, πού συνέχεια του εΐναι ή 
’Αλμυρά ’Έρημος.

Τό .Μπέη - Σεχήρ, λέγεται - 
έτσι μάς είπαν - δτι εΐναι ή πα- 
τρίς τοΰ Ναστρεντίν Χότζα. Υ
πάρχει μάλιστα καί τό άγαλμά 
του.

Καί έκεΐ βρήκαμε ψάρια λια
στά καί φρέσκα καί όσοι εΐχαν τό 
«κεμέρι» τους γεμάτο, ' υπήρχε 
καί κρέας, τυρί, λουκάνικα (σου
τζούκια) καί σχεδόν άπ’ δλα.

ιό χιόνι δέν Εννοούσε νά στα- 
ματήση και τό χειρότερο ήτανε 
or: έπί δυό μέρες πού μείναμε, 
μας ' καλούσαν στό . Διοικητήριο 

■και μάς παρέτασσαν σέ σχήμα 
κυκλικό, γιά νά μάς φωνάξουν 
δήθεν τά όνόματά μας, ένώ στήν 
πραγματικότητα, έπρόκειτο περί 
ταλαιπωρίας, αφού τά πόδια μας 
πατούσαν μισό μέτρο χιόνι, καί.

MVUIUV ιψυμηνυυ IUV 
σκληρότατος. ' ■

Σ’ Εμάς ετίθετο τό θέμα πρώ
τον νά άμφισβητήσωμεν τήν ίδι- 
ότητα τής ακτημοσύνης τών Μα- 
ραθωνιτών, πού ήσαν γραμμένοι 
στό Συνεταιρισμόν. Δεύτερον 
νά ΰποδείξωμεν δτι υπήρχαν Εκ
τάσεις μέσα στον Μαραθώνα υ
ποκείμενες σέ Απαλλοτρίωση ,ά
πό τις όποιες μπορούσαν νά ι
κανοποιηθούν οί λίγοι άκτήμονες 
Μαραθωνΐτες. Τέτοια στοιχεία 
μοΰ συνεκέντρωσε και μοΰ έδωσε 
κατόπιν παρακλήσεώς μου ό 

συνεχώς έρριχνε καινούργιο. Και 
όταν τελείωνε τό προσκλητήριο 
μάς άφηναν, καί ήμεΐς γιά νά 
ζεσταθούν τά πόδια μας πού 
πάγωναν 'άπό τό κρύο καί τήν 
ακινησία, αρχίζαμε βήμα.σημει- 
ωτόν κι’ έτσι τά χιόνια λυώνανε 
καί τά πόδια μας κολυμπούσαν 
μέσα στό λασπόνερο έως τά γό
νατα. "Οταν πειά καταλάβαιναν 
δτι τίποτα πού νά μήν' εχη' 6ρά
χη καί τίποτα πού νά μήν έχη 
παγώσει . δέν μάς έμεινε μάς 
διέτασσαν νά ξαναγυρίσουμε στον 
καταυλισμό μας.

Μερικοί δικοί -μας κατόρθωσαν 
νά φτάσουν έως τή λίμνη καί μέ 
πέτρες έσπασαν σ’ ένα μέρος 
τόν πάγο άπ’ δπου πετιώντου- 
σαν ψάρια έξω·πού τά'μάζευαν. 
Τούς πήραν είδηση δμως οί φύ
λακες καί τούς κυνήγησαν χω
ρίς νά τούς πιάσουν καί γι’ αύ
τό ειδοποίησαν τήν ' αστυνομία 
καί άρχισαν άνακρισείς νά βρουν 
.τούς δράστες. Ευτυχώς πάλιν οΐ 
γέροντες μαζί μέ τόν Παπαντώ- 
νη κατάφεραν νά μήν έχη συνέ
χεια τό έπεισόδιον. .

Κούραση, τρομοκρατία, κρύο, 
χιόνια, πεΐνα μάς βασάνιζαν 
καί πάνω άπ’ δλα τό «για- 
τάκ — παρασί» πού δέν σέ 
ρωτούσαν αν έχης ή δέν έχης. 
"Επρεπε νά τό πλήρωσής πριν 
κριμηθής.

Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ 
(Συνεχίζεται-) 

I Μαραθώνα έγώ. δμως γύριζα τήν 
ώρα εκείνη στή Ν. Μάκοη κσί δέν 
έπρεπε νάμουν μόνος. Ύπενθυ- 
μ’Ά οι τι τε μό/'ζ ήρουνσ 2! 
έτων.

’Έμενε πλέον νά μελετήση ■ 
καί νά έλέγξη δλα τά ■ στοιχεία . 
ή "Υπηρεσία γιά νά άποφασίση ■ 
σχετικός.

Έν τζΐ μεταξύ άρχισα άλλες 
ενέργειες. "Επρεπε νά . Εξασφα
λίσουμε στέγη, διότι δέν. ήταν δυ
νατόν νά ξαναμείνουμε καί άλλο . 
χειμώνα κάτω άπό τις σκηνές. 
Γεωργικά Εφόδια λίγο - πολύ εί
χαμε εξασφαλίσει, μέ τή βοήθεια 
τοΰ μακαρίτη Φώσκολου Προϊ- ■ 
σταμένου τού Γραφείου ’Εποικι
σμού Άττικοβοιωτίας (έτσι ήταν . 
τότε) ή 'Υπηρεσία τοΰ όποιου έ- 
χρησιμοποιεΐτο καί άπό τήν Ε. 
Α.Π. (Επιτροπήν Άποκαταστά- ■ ■ 
σεως Προσφύγων).

"Εκανα τάς αιτήσεις, τά υπο
μνήματα καί τις πρέπουσες Ενέρ
γειες καί ένεκρίθη τό στεγαστι
κόν κονδύλι-.-. Καθωρίσθη ό χώ
ρος πού θά κτιζόταν ό Συνοικι
σμός, έτοπογραφήθη, έρυμοτομή- 
θη καί έχωρίσθηκε σέ οικόπεδα. 
"Εγινε ή κλήρωσες τών οικοπέδων 
κατ’ Εντολήν μου μέν, άλλ’ έμοΰ ' 
άπόντος, υπό -τήν Προεδρίαν τοΰ 
τότε ’Αντιπροέδρου : κ .Βασιλ. 
Κόλλια. Πρέπει ίσως νά τονίσω 
δτι ενόσω έγώ ήμουνα Πρόεδρος, 
άπό λόγους λεπτότητας, καί αξιο
πρέπειας ποτέ μά ποτέ ούτε κλή- 
ρωσιν ένήργησα Εγώ, οΰτε παρευ ■ 
ρέθην σέ κλήρωσιν. "Εμπαινα , κ’ 
έγώ στή κληρωτίδα δπως όλοι, - 
χωρίς διάκρισιν. Ή κατασκευή 
τών σπητιών δόθηκε σέ εργολά
βο άπό τήν Ε.Α.Π. μέ κόστος 
τό καθένα σπήτι 7.000 δραχ. 
Τά σπήτιά βέβαια ήταν' πλινθό
κτιστα.

Στή φάσι αύτή αναγκάσθηκα * 
Συνέχε'α εις- τήν 4ην Σελίδα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 

ΟΡΓ-ΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ .

Π. ΠΑΝΑΓΗ '
ΟΔΟΣ ΧΑΒΡ1ΟΥ 9

' Τηλ. 23.466 ΑΘΗΝΑΙ
Κατασκευάζονται

καί Επισκευάζονται άπαντα 
τά έγχορδα δργανα.



Η ΦΛΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΫ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

0 κ. Μ.ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΛΛΟΓΟΙ επιςτολαι Η ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

'Ο κ. Μιχ. Σαράφης είναι και κα
λός Πατριώτης καί συμπαθέστατος 
άνθρωπος καί άξιος πολλής έκτιμή- 
σεως. ’Ακριβώς γι’ αύτό έδημοσιεύ- 
σαμεν σύμφωνα μέ τήν επιθυμίαν του 
τήν επιστολήν τής παραιτήσεώς του 
άπό τής θέσεως τοΰ Προέδρου τής 
«ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ» σέ περίοπτον θέ- 
σιν καί τοΰ άφιερώσαμεν τότε καί τό 
πρώτον σχόλιον (σημείωμα) τής έ
φημερίδος μας. ’Αντίθετα ή «ΜΑ
ΚΡΗ», ή έφημερίς τής «ΤΕΛΜΗΣ
ΣΟΥ», τής όποιας ήτο καί Πρόε
δρος ό κ. Σαράφης, ήγνόησε τήν πα- 
ράκλησίν του καί όχι μόνον δέν έδη- 
μοσίευσε τήν επιστολήν του, άλλα 
ούτε έφάνη καν νά έδωσε σημασίαν 
εις τήν παραίτησίν του.

Έν τουτοις, ό κ. Σαράφης, ό τό
σον ζωηρώς πράγματι έπιθυμών τήν 
ένωσιν τών δύο Συλλόγων, — περί 
αυτού δέν έχομεν αμφιβολίαν — έξα- 
κολουθεΐ νά δημοσιογραφή άπό τών 
στηλών τής «ΜΑΚΡΗΣ». —- Δικαίω
μά του αύτό άναφαίρετσν. — Έχο
μεν δμως νά κάμωμεν δύο. παρατη
ρήσεις. 'Η μία θά είναι πληροφορι
κή πρός κατατοπισμόν του. Έπί τής 
άλλης θά θέλαμε μία άπάντησίν 
του:

Ή πρώτη: Γράφει ό κ. Σαράφης 
στό τελευταΐον ψύλλον τής «ΜΑ
ΚΡΗΣ» δτι μόνοι ημείς άπό όλους 
τούς πρόσφυγας δεν είχομεν άπό τής 
προσφυγοποιήσεώς μας σωματεια
κήν όργάνωσιν. Τόν πληροφοροΰμεν 
δτι μόνοι ημείς άπό όλους τούς 
πρόσφυγας είχομεν τό άρτιώτερον 
Σωματεΐον. Τόν «Παλλύκιον Μικρα
σιατικόν Σύλλογον «Τελμησσόν», ό 
όποιος έλειτούργει εΰδοκίμως πολλά 
χρόνια πριν νά έλθουν οί Πρόσφυγες. 
Τόν Σύλλογον εκείνον διηύθυνον οΐ

Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας 
δες» (λιθόστρωτα) τοΰ Λιβισιοϋ καί 
νά κάνουν τά «πασκούνια» (νυκτερι
νές αιφνιδιαστικές έπισκέψεις μέ τά 
όργανα) στά σπήτια τής καλής των.

Μαγαζιά, όχι μέσα στή Πλατεία, 
μά στις άρχές τών γύρω δρόμων, ή- 
σαν: Μπακάλικα μαζί μέ ψιλικά τών 
αδελφών Πετρά, Λάμπου καί Πανη- 
γύρη, τοΰ Δουλή τής Καμήλας (Δι- 
οματάρη) τοΰ Μιχ. Δεληπάση, τοΰ 
Γιώργη Τσανίρα τοΰ Πόμπακου, 
τοΰ Άντων. Χέστρας (’Αγαπητού) 
καί τοΰ Τουροτπή Έμμεή, αύτό μέ- 

Διονύσιος Καλαφάτης ΐερεΰς ώς Πρό
εδρος αΰτοΰ, ‘Αλέξανδρος Σπανός 
ώς Γεν. Γραμματεύς, Άγγελος Τσα
κίρης ώς Ταμίας καί Άγγ. Ίωαν- 
νίδης, Νικ. Καραβασίλης (Κλεάν
θης), Μιχ. Πανάγος ώς μέλη.

Ή δράσις του, χάρις εις τόν Πρό
εδρόν του, ΰπήρξεν λίαν αξιόλογος 
καί χρησιμωτάτη διά τούς Πατριώ- 
τας μας. Τόν Σύλλογον αυτόν κατό
πιν τόν διηύθυναν ό Βασιλ. Πάνου 
ώς Πρόεδρος, ό Βασιλ. Μουσαίος 
ώς ’Αντιπρόεδρος, ό Άντών. Τζιζής 
ώς Γεν. Γραμματεύς, ό Σάβ. Γρηγο- 
ριάδης ώς Ταμίας καί οί Βασιλ. Ε
λευθερίου καί λοιποί ώς Σύμβουλοι. 
‘Η δράσις τής δευτέρας αυτής φά- 
σεώς του ΰπήρξεν άκόμη πλέον άξι- 
όλογος, διότι ό Πρόεδρος καί ό 
Γεν. Γραμματεύς δηλαδή οΐ Βασιλ. 
Πάνου καί Άντων. Τζιζής, έδημι- 
οόργησαν παραλλήλως τήν ’Αγροτι
κήν Προσφυγικήν Συνομοσπονδίαν 
τής Ελλάδος, τήν οποίαν διηύθυναν 
αύτοί οί ίδιοι καί τής όποιας τό 
τεράστιον Πανελλήνιον κύρος έχρη- 
σιμοποίησαν κατά πρώτον λόγον υ
πέρ τών ζητημάτων τών Πατριωτών 
μας. Τότε ένεργήθησαν καί έβοηθή- 
θησαν αΐ άγροτικαί άποκαταστάσεις 
τών Πατριωτών μας εις Μπογιάτι, 
εις Ν. Λιβίσιον, εις Πλατανάκι ©η
βών, εις Κρύαν Βρύσιν, Κεχριές, 
Φαράκλαν Εύβοιας κ.λ.π. κ.λ.π. Έ
πίσης οΐ αύτοί διευθύνοντες έβελτί- 
ωσαν τάς άδικίας τής έκτιμήσεως 
τών έγκαταλειφβεισών περιουσιών 
μας έν Μ. Άσίςτ.

Τό 1927 τόν Σύλλογον αύτόν ό 
κ. Τζιζής παρέδωσεν εις Γεν. Συνέ- 
λευσιν τών έν Πειραιεϊ Πατριωτών 
μας, οΐ όποιοι έζήτουν τούτο, άρνη- 
θείς νά έκθέση ό ίδιος υποψηφιότη

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
γιατί δέν έχομεν άρκετήν ειδικότητα 
σχεδιαστών.

Δ ρ ό μ ο ι: Τό Λιβίσι, δπως 
είπαμε ήταν κτισμένο αμφιθεατρικά 
σέ βουνοπλαγιές. Τό "Ανατολικό του 
τμήμα στήν πλαγιά καί τούς πρό- 
ποδες τοΰ βουνού «Μιχιά» καί ειδι
κότερα στή πλαγιά πού λεγόταν 
«Ξηρά περιβόλια». Τό νοτιοανατολι
κό του στή πλαγιά τοΰ λόφου «Σταυ- 
ρί». Τό Νότιο τμήμα του στις πλα
γιές τοϋ «βουνού τοΰ Χριστού». Καί 
τό Δυτικό τμήμα του στις βουνο
πλαγιές της "Αγίας Παρασκευής, 

τα, δτε έξελέγη Πρόεδρος αΰτοΰ ό 
Ίωάν. Παπαπολίτης, εις χεΐρας τοϋ 
όποιου ό Σύλλογος έπαθε μαρασμόν 
καί... άπεβίωσεν.

Αύτή είναι ή πραγματική ιστο
ρία.

Έχει δίκαιον νά τήν άγνοή ό α
γαπητός κ. Σαράφης, ό όποιος άλ
λωστε ήτο τότε εις Θεσσαλονίκην, 
διότι αύτά συνετελέσθησαν έρήμην 
τής «καλής τάξεως» τών Μακρηνολι- 
βισιανών μέ τιμητικήν έξαίρεσιν τοΰ 
Βασιλ. Μουσαίου.

Ή δευτέρα παρατήρησίς μας: Ό 
κ. Σαράφης γνωρίζει άριστα τά τής 
δημιουργίας τοΰ νέου Συλλόγου 
«ΓΛΑΥΚΟΣ», τοΰ όποιου μάλιστα 
αύτός διετέλεσε Πρόεδρος παρα- 
κλήσει τοΰ κ. Τζιζή, μέχρι τών έκλο- 
γών του, καθ’ ας έξελέγη καί εις τό 
νέον Διοικητικόν Συμβούλιο». Δέν θά 
τοΰ καταλογίσωμεν τό ότι παρατή- 
θη καί άνεμίχθη είς τήν δημιουργίαν 
νέου Συλλόγου, διότι άναγνωρίζομεν 
τήν καλήν του πίστιν καί γνωρίζομεν 
δτι δέν θά ήθελεν αύτός προσωπικής 
νά γίνη ή διάσπασις τών Πατριωτών 
μας πού έπηκολούθησεν. Γνωρίζομεν 
έπίσης καλώς δτι διακαώς καί είλι- 
κρινώς ποθεί τήν ένωσιν. Διαβάζει 
καί τις δύο δύο εφημερίδες. Γνωρί
ζει άριστα καί δλον τό ιστορικόν, θά 
θέλαμεν νά μάς είπη αίτιολογημένην 
τήν γνώμην του, μέ τήν άνεξικακίαν 
καί τήν ειλικρίνειαν πού τόν χαρα
κτηρίζει, όχι μόνον ποιοι βαρύνονται 
μέ τόν διχασμόν, άλλα καί ποιοι σή
μερον έμποδίζουν τήν ένωσιν.

Τήν γνώμην του αυτήν θά τήν δη- 
μοσιεύσωμεν αΰτουσίαν.

Περιμένομεν.

τής Αγίας Παρασκευής, όπου τό άλ
λο δυτικό άκρο (πρός τήν πλευρά 
τού Νότου) τοΰ Λιβισιοϋ.

Αύτοί είναι οΐ δύο μεγάλοι δρό
μοι τοΰ Λ,ιβισιοϋ χαραγμένοι είδι- 
κώς. ’Εκτός άπ’ αυτούς υπήρχαν καί 
μερικοί δευτερεύοντες. Τέτοιοι ήσαν: 
'Ένας πού άρχιζε άπό τό δρόμο 
πού έρχόταν άπό τά «ξηρά περιβό- 
λιας (κάθετος πρός αύτόν) στό ση- 
μεΐον που ήταν τοϋ Άντώνη Καρα- 
βασίλη τό σπήτι καί προχωρώντας 
πρός βορράν περνούσε μπροστά ά
πό τά σπήτια τού Καλημερίτη, του

Μέ ιδιαίτερη χαρά έλάβομεν τήν 
κάτωθι επιστολήν τοΰ συμπολίτου 
μας κ. Δημητρίου Καραγιώργη, ό ό
ποιος μάς παρακολουθεί μέ τόσο εν
διαφέρον. Εύχαριστούμεν θερμά τόν 
άγαπητόν μας συμπολίτην διά τήν 
συμπαράστασήν του εις τό έργον 
μας. Τέτοιου είδους έκδηλώσεις μάς 
συγκινοϋν ιδιαιτέρως καί μάς δίδουν 
θάρρος εις τήν συνέχισιν τών προσ
παθειών μας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 ’Ιουλίου 1959

Άγαπή «Φωνή»,

’Αφορμή στήν παρούσα μοΰ δίδει 
ένα τραγούδι πού παραθέτει ό κ. Ν. 
Γ. Τζιζής, στήν άφήγησί του «Ή τε
λευταία μεγάλη έξορία» στά φύλλο 
σας, No 1 1.

Επειδή συνέπεσε τό τραγούδι αύ
τό νά τό έχω ακούσει πολλές φορές 
άπό τόν μακαρίτη πατέρα μου Βα
σίλειον Δ. Καραγιώργην, βέρον Λι- 
βισιανόν άπό τήν «πόνου γειτονιά», 
ό όποιος στην έποχή του ήταν ένας 
άπό τούς λίγους τραγουδιστός τοΰ 
Λιβισιοϋ καί τό τραγουδούσε μέχρι 
τού θανάτου του (στά 1938 πέθανε 
σέ ηλικία 72 ετών), ίσως δέ τό τρα
γούδι αυτό νά σάς ένδιαφέρη μιά 
καί ένδιαφέρεσθε γιά κάθε τί πού 
άφορά τήν αξέχαστη πατρίδα μας, 
σάς τό παραθέτω ολόκληρο.

Έπί τή εΰκαιρίρ: παρακαλώ 5Γ 
ύμών τόν κ. Πλατ. Μουσαίον, νά συ
νέχιση τά Λιβισιανά του, τά όποια 
ημείς που ζοΰμε μακρυά άπό τούς 
συμπατριώτας καί άποξενεθήκαμε 
σχεδόν άπό κάθε έπαφή κΓ άνάμνη- 
σι τής Πατρίδας, τά «τουρλού - 
τουρλού» τά κατημέρια καί κάθε τί 
άλλο πού μάς θυμίζει Λιβίσι — Μά
κρη, είναι ή μοναδική πνευματι- 
κ ή τροφή πού μάς χρειάζεται καί <5 
συνδετικός κρίκος μέ τήν 
πού κοντεύει καί κινδυνεύει 
σθή.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

1) ’Έχε γειά γλυκειά μου μάννα 
τό μοναχό σου τ’ ακριβό παιδί 
ήλθ’ ή ώρα πού σ’ άφήνει 
καί δέν εϊξέρει δν θά σέ ξαναδή 
Όχου μάννα μου γλυκεία 
μέ τί χείλη μέ τί καρδιά 
θά σοΰ εϊπώ τό έχε γειά;
Έχε γειά, γειά, γειά, 
έχε γειά, γειά, γειά,

Επειδή πολλοί άναγνώσται μας 
παραπονέθησαν έπανειλημμένως δτι 
δέν λαμβάνουν τακτικά τά άποστελ- 
λόμενα τεύχη άπευθύνθημεν πρός τήν

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ TAX. ΑΘΗΝΩΝ
Γραμματεία — ΓραφεΤον 4ον

Άριδ. Πρωτ. 33186

Πρός τήν Δ)νσιν
"Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΫ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ„

Εις άπάντησίν έπιστολής σας περί 
απώλειας καί άτακτου παραδόσεως 
ένίων φύλλων τής έφημερίδος σας 
πρός τούς άναφερομένους συνδρο- 
μητάς σας, γνωρίζομεν ΰμΐν δτι έκ 
τής γενομένης έξετάσεως διεπιστώθη 
δτι ή άλλ)φία πρός Σαπφώ Κυβέλ.ου 
Φαβιέρου 3α, επιδίδεται υπό τού 
οικείου διανομέως είς χεΐρας τής 
ιδίας.

Ή πρός Βέραν Χριστοδουλοπούλου 
Διδότου 10 τοιαύτη ρίπτεται έντός 
μιάς θυρίδος έγκατεστημένης είς τήν 
θύραν τής πολυκατοικίας καί τούτο 
διότι δέν υπάρχουν ιδιαίτερα γραμ
ματοκιβώτια οϋτε καί θυρωρός. Έ
πίσης πρός Μαρίαν Λουϊζίδου 17ον 
τετράγωνον άρ. 62 συν)σμός Βύρω
νος καί πρός Μαρίαν Μπεζώνη θ) 
νίκης άρ. 76 συν)σμός Άναλήψεως 
ώς αναφέρει τό Ταχ. Γραφείον Παγ
κρατίου τά έν λόγιρ φύλλα έπιδίδον- 
ται οσάκις περιέρχονται αύτφ κανο
νικός. Συγκεκριμένος μάλιστα τά 
πρός Μαρίαν Λουϊζίδου επιδίδονται 
είς τήν δ)σιν ’Ερυθραίας 2 είς ήν 
αΰτη κατοικεί καί οΰχί είς τήν έπί 
τοΰ φύλλου τής έφημερίδος άναγρα- 

/φομένην ανύπαρκτον τοιαύτην.
Τέλος ή πρός τούς Γεώργ. Άφά- 

ραν Άγ. Παντελεήμονος 7 Δραπε
τσώνα καί Παν, Άγγειάδην Βύρωνος 
12 Πειραιώς, ώς α αναφέρει τό Κ. 

ε κ ΔΡΟ ΜΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ II OKTQBPIOY 1959

ΕΙΣ ΚΙΝΈΊΊΑΝ

I ’Εκκίνπσις μή λεωφορβϊα Πηι'ίλικχν &ηη R. π. μ. άπό

διεύθυνσιν τοΰ ταχυδρομείου διατυ- 
πώνοντες συγκεκριμένες άνωμαλίες 
δπως μάς κατηγγέλθησαν καί έλά- 
βομεν τήν κατωτέρω άπάντησίν.

’Αδήναι τή 18/6/5?

τής Έφημερίδος

Ταχ. Πειραιώς τά φύλλα επιδίδονται 
κανονικός είς άπαντας τούς συνδρο- 
μητάς. Συγκεκριμένος ό είς τών ανω
τέρω Άγγειάδης έδήλωσεν δτι τά πα
ράπονά του στρέφονται κατά τοΰ 
Προέδρου τής Ένώσεως «Γλαύκος» 
κ. Κ. Κοφτερού δστις λαμβάνει τά 
άποστελλόμενα φύλλα ΰπό τής έφη
μερίδος καί δέν τά διανέμει κανονικός 
είς τούς είς ούς προορίζονται παρα- 
λήπτας καί πρός αύτόν τόν ίδιον.

Ώς πρός τόν άναφερόμενον Κώ
σταν Λαζαρίδην προορισμού Αυστρα
λίας, γνωρίζομεν δτι ούδέν τοιοΰτον 
άντικείμενον παραμένει παρ’ ήμΐν. 
Πάντα τά κατατιθέμενα προωθούνται 
κανονικός καί έγκαίρως είς προορι
σμόν των. Έγένοντο πάντως αί δέ
ουσα ι συστάσεις είς άπαντα τά παρ’ 
ήμΐν ταχ. όργανα διά τήν κανονικήν 
διαχείρισιν τών φύλλων τής έφημε
ρίδος σας.

Διευκρινίζομεν είς τόν κ. Άγγειά
δην δτι ό κ. Κοφτερός δέν λαμβάνει 
ούδέν ψύλλον πρός διανομήν διότι 
ή διεκπεραίωσις τής έφημερίδος γί
νεται μόνον καί αποκλειστικός διά 
τών ταχυδρομείων. Έλπίζομεν δμως 
ότι, κατόπιν τής διεβεβαιώσεως τής 
ταχυδρομικής υπηρεσίας διατυπωμέ
νης είς τήν τελευταίαν φράσιν τής 
έπιστολής της, δέν θά παρουσιασθή , 
εις τό μέλλον καμμιά ανωμαλία.



σά στή Πλατεία.
Λίγο πειό πέρα μέ ύφάσμστα καί 

ψιλικά τοΰ Νικ. Πετρά. Πρός τήν 
δυτική πλευρά τοΰ Στόνμπου υ
πήρχε τό μπακάλικο τοΰ Μιχ. ’Ια
κώβου κάτω άπό τό σπήτι του.

Κ ρεοπωλεΐα: Στό ’Ανα
τολικό άκρου τής Πλατείας τοΰ γέ- 
ρω Παύλου-Παλτήρη καί ατό Δυτικό 
άκρου μιά σειρά άπό κρεοπωλεία 
μέ πρώτα-πρώτο τοΰ ’ I ωάννου Χα- 
τζηπανηγύρη καί έν συνεχεία τών 
άδελφών Παλτήρη, τοΰ Παναγή τοΰ 
Κασάπη καί τοΰ Παυλή τοΰ Κασάπη.

Τσαγκάρικα: Στή Πλα
τεία ήταν τοΰ Κων. Ρήγα (Πρί- 
μπου), ,λίγο πιο κάτω και γιά λίγο, 
καιρό τοΰ Άγγειάδη. Στή σειρά 
τών πολλών κρεοπωλείων καί ά- 
πέναντί τους τοΰ Παυλή τής Πίτσας 
και πιό κάτω τοΰ Μιχαήλ Καλαφά
τη. ’Ακόμη λίγο πιό πέρα τό ρα- 
τττάδικο τοΰ Μιχάλ Οΰστά τοΰ 
Σπάρταλη, τό φαρμακείου τοΰ ’I- 
ωάνν. Μπαϊρακτάρη γιά λίγο καιρό, 
καί απέναντι άπ’ αύτό τό μαγαζί 
(υφάσματα) τών αδελφών Μαλια- 
ρόμυτου καί πλάι σ’ αύτό ένας 
φούρνος. Πάνω άπό τοΰ Μαλιαρομύ- 
του τό ραφείου τοΰ Θεοδ. τοΰ Χα
τζηκυριάκου πούφτιαχνε τά χρυσο
ποίκιλτα γυναικεία κοντογούνια, ά
κόμη καί ανδρικά καί τά ιερατικά 
άμφια καί στον όποιον ανήκαν τό 
μαγαζί τοΰ Μαλλίαρόμυτου καί ό 
φούρνος. Δίπλα στοΰ Γ. Τζανήρα στή 
βορεινή πλευρά τοΰ Στούμπου — 
και εκεί πού κατηφόριζε ό δρόμος 
πού πήγαινε στή Κάμαρα ήταν ένας 
άκόμη φούρνος μέ φούρναρη τόν Δια
μαντή τόν Φούρναρη πού έβγαζε τις 
περίφημες καί νοστιμότατες ταχινό- 
πηττες, μέ τις όποιες ξετρελλαινόν- 
τουσαν μικροί καί μεγάλοι.

Ό Στούμπος επικοινωνούσε μέ τό 
μεγάλο προαύλιο τοΰ Ταξιάρχη, μέ 
τήν κεντρικήν είσοδό του κάτω άπό 
τό κωδονοστάσιο.

Πίσω άπό τό καφενείου τοΰ Πετρά 
καί τής σειράς τών πολλών κρεο
πωλείων καί σέ βάθος άττότομο (κο
φτό) 25 μέτρων έχαινε τοΰ Στού
μπου ή Λάκκα πού δεχόταν όλα τά 
άπορρίματα τών γύρω σπητιών καί 
τις ακαθαρσίες τών πολλών κρεοπω
λείων.

Παραδέτω ένα πρόχειρο σχεδιά
γραμμα κατατοπιστικό τής Πλατεί
ας τοΰ Στούμπου και τής γύρω πε
ριοχής μέ τά διάφορα μαγαζιά. Π«- 
ρελείφθη μόνο τό τσαγκάρικο τοΰ 
Παυλή τής Πίτσιας έναντι τών κρε
οπωλείων Χατζηπανηγύρη καί Παλ
τήρη, γιά νά μή γίνουν μουντζούρες,

/ΛΤΓΟ Ί ί ω/'·,ijk.v auh.uv
Λιβισιοΰ δηλαδή άπό τή θέση «ξη
ρά περιβόλια», ξεκινούσε Ενας δρό
μος ό όποιος κατέληγε τελικά στή 
Κάτω Παναγιά, δηλαδή τό δυτικό 
άκρο τοΰ Λιβισιοΰ καί χώριζε έτσι 
τό Λιβίσι (Εννοώ πάντα τό Κάστρο) 
σέ δύο τμήματα, τό Νότιο και τό 
Βόρειο. Ό δρόμος ήταν λιθόστρω
τος καί γιά νά κόβεται ή' άπότομη 
κλίση του είχε κατά διαστήματα σκα
λοπάτια. Αύτά δμως καθόλου δέν 
εμποδίζανε τά ζώα, μουλάρια, κα
μήλες και λοιπά νά κυκλοφορούνε.

Στό σημείο πού άρχιζε ό δρόμος 
ήταν τό σπήτι τοΰ Πουλλαδιοΰ καί 
έν συνεχείςι περνούσε άπό τά σπή
τια τοΰ Πεσλεγκή, τοΰ Γέρου Παύ
λου Παλτήρη τοΰ Βασίλη Χατζηνι- 
κόλα, τοΰ Χατζησωτήρη, τοΰ Άγγε- 
λή τού Καλαφάτη, τοΰ Κάτσικου, τής 
Διακούμας, τοΰ Κων. Πολίτη, τοΰ 
Άντων. Καραβασίλη, τοΰ Ταβου- 
λιοϋ, τοΰ Πετρά καί έφθανε στό 
Στούμπου. ’Από κεΐ περνώντας άπό 
πολλά κρεοπωλεία καί άφοΰ έκανε 
δυο μικροστροφές, ζίκ-ζάκ περνούσε 
άπό τοΰ ’Ιωάν. Καραβασίλη, άπό 
τοΰ Δούλη Πανηγύρη, τού Πανηγύ- 
ρη Παναγή τό επιπλοποιείου, έφθα
νε στό Εκκλησάκι τοΰ 'Αη-Γιώργη 
μπροστά στοΰ Καβουκλοΰ, προχω
ρούσε άπό τή Μέση Παναγιά καί τό 
σπήτι τοΰ Τεκελή, κατέβαινε στό 
Χάνι καί έκεΐ άφοΰ Ενωνόταν μέ τόν 
διαχωριστικόν δρόμον Κάμπου και 
Κάστρου έφθανε στή Κάτω Παναγιά. 
Ή κατεύθυνσή του δηλαδή ήταν 
σταθερή έξ ’Ανατολών πρός Δυσμάς.

Μέ τόν δρόμον αυτόν διασταυρω
νόταν ένας δεύτερος δρόμος ό όποι
ος είχε κατεύθυνση άπό Βορρά πρός 
Νότον και πού άρχιζε άπό τήν Κα
μάρα προχωρούσε τόν άνήφορο, έ
φθανε στό Στούμπο, όπου διεσταύ- 
ρωνε τόν πρώτο δρόμο, προχωρούσε 
πρός τό μαγαζί τοΰ Νίκου Πετρά, 
έφθανε στό στενό πού γινόταν μέ τό 
σπήτι τού Άσίκη καί τοΰ Χατζημι- 
κιοΰ (όπου αργότερα καθόταν ό 
Κουφογιάννης) προχωρούσε άκόμη 
πρός τοΰ Σιδέρη, όπου συναντούσε 
τά σπήτια τής πλαγιάς τού «Βου
νού τοΰ Χριστού» καί άπό έκεΐ έκα- 
μνε μιά στροφή πρός τά δεξιά (δυ
τικά) καί άφοΰ συναντούσε τά σπή-
τια τοΰ Παυλή τής Πίτσιας, κάτω ά
πό τοΰ δάσκαλου τοΰ Κυριάκου 
(Τσακίρη) καί τοΰ «Χριστουφή τοΰ 
βγιλιτζή» περνούσε μπροστά άπό 
τό σπήτι τού Γιώργη τοΰ Σκυφτού, 
τού Ήλιάδη, τοΰ Άντών. Λουλατζή, 
τοΰ Μασαλτζή κλπ. καί τέλος τοΰ 
Σάλλακα καί έφθανε στό πλάτωμα 

τρακιοϋ, έστρεφε πρός άνατολάς και 
έφθανε στή Βοΰρβουρη, στοΰ Τουρα- 
πή τή βρύση. Ένας δεύτερος άρχιζε 
άπό τόν διαχωριστιικόν δρόμο τοΰ 
Κάμπου καί τοΰ Κάστρου, μετα
ξύ τού σπητιοΰ τοΰ Σταμάτη τής 
Ζόππας καί Καμάρας καί μέ κατεύ
θυνση πρός Νότον, περνούσε άπό τό 
Εκκλησάκι τοΰ Άη-Γιώργη πού ήταν 
μέσα στον «Ντερέ», δπου τά σπήτια 
τοΰ Έσκιά άπό τό ένα μέρος καί 
τού Πασβσγκα καί τής Μαρίας τοΰ 
Καραβασίλη άπό τό άλλο καί έ
φθανε χαραγμένος έως τοΰ Ζαμπα- 
κλή, όπου καί τό Εκκλησάκι ή Πανα
γία τού Ζαμπακλή,

Ένας τρίτος πού Ερχόταν άπό 
τόν Στούμπον μέ κατεύθυνση νοτια- 
νατολική (πρός τό Σταυρί) περνού
σε πίσω άπό τό σπήτι τού Γέρω Μ<- 
χάλη Πετρά , καί περνώντας μπροστά 
άπό τόν "Αη-Βασίλη (Εκκλησάκι) 
έφθανε στοΰ Λάζαρου Παυλακιοΰ 
καί τοΰ Τετμιχάλη καί ανέβαινε πρός 
τό «Σταυρί». Ένας τέταρτος πού 
αρχίζοντας μπροστά άπό τό μαγαζί 
τού Γιάννη Καραβασίλη προχωρούσε 
πρός Νότον καί περνώντας άπό τό 
σπήτι τοΰ Βασίλ. Στρογγυλή, τοΰ 
Πέτρογλου (οικογένεια Παπαπετρί- 
δη), τού Βαϊρακτάρη, Ενωνόταν μέ 
τόν δρόμο πού πήγαινε στην Αγία 
Παρασκευή. Ένας πέμπτος πού άρ- 
χίζοντας άπό τό «Άλαμά» (στή 
πλατεία) προχωρούσε πρός τό 
Βουνάρι (κατεύθυνση έξ ανατολών 
πρός δυσμάς). καί περνώντας άπό 
τά σπήτια τοΰ Νικόλα τοΰ Έλληνα, 
τοΰ Πουζάρη, τοΰ Κουρατά, τοΰ 
Παπά Δημήτρη, τοΰ Στενού, τοΰ 
Κουζιοΰ κλπ. κατέληγε λίγο άνώμαλα 
κάτω άπό τήν Αγία Παρασκευή. 
Καί τέλος ένας έκτος πού αρχίζον
τας άπό τήν Κάτω Παναγιά, κυρί
ως πρόποδας βουνού 'Αγίας Πα
ρασκευής, μέ νοτίαν κατεύθυνση 
άνέβαινε πρός τήν Αγία Παρα
σκευή. Καί αυτός ό τελευταίος, ω
ραία χαραγμένος καί στρωμένος 
(λιθόστρωτος) καί μέ σκαλοπάτια 
σέ συμμετρικά διαστήματα,, ήταν ό 
δρόμος πού περνούσαμε όλοι γιά νά 
πάμε τό καλοκαίρι γιά μπάνιο, στό 
Βαΐ, Άλύκιντα καί Χαλάσματα. 
Υπήρχαν τέλος δυο μικροί δρόμοι 
πού όδηγοΰσαν στά Σχολεία τό 
«Πάνω» (άρρεναγωγείο) καί τό 
«Κάτω» (παρθεναγωγείο) καί ένας 
πού ήνωνε τά δυό σχολεία περνών
τας άπό τόν «"Αγιο Θαρρανόν». 
Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τό έξης: 
Τά σπήτια τοΰ /νιβισιοΰ δεν Ενώνον
ταν άλλά ήσαν ξέχωρα τό ένα άπό 
τό άλλο καί τά περισσότερα είχαν 
κήπους μέ λουλούδια καί λαχανικά.

Έτσι όλα τά μεταξύ τών σπη
τιών διάκενα, έχρησίμενσαν σαν 
δρόμοι ή μονοπάτια πού κατά κά
ποιον τρόπον Ενώνονταν μέ τούς 
κυρίους δρόμους.

Οί δρόμοι πού άνέφερα παραπά
νω ήσαν οί χαραγμένοι, φτιαγμένοι 
Ανέκαθεν γιά δρόμοι.

(Συνεχίζεται) 
ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ

2)

3)

Δός μου μάννα την ευχή σου 
άπό τά σπλάχνα σου τά μητρικά 
θείο φως νά μ’ δδηγάη 
σάν περπατώ στήν μαύρη ξενητιά 
“Ωχου μάννα μου γλυκεία κ.τ.λ. 
Σάν τό τρυφερό κλωνάρι 
πού γέρνει μέ τόν άγριο βόρεια 
καί τό άσπλαχνο ποτάμι 
πού σύρει άπό τά δένδρα μακρνά 
Έτσι κι’ Εμένα τή φτώχιά 
άχ! ή μαύρη ξενητιά
σύρ' άπό σένα μακρυά.

Ρ ε φ ρ α ί ν:

Έχε γειά, γειά, γειά κ.τ.λ.
Σ ημείωσι ς : Ό τρίτος στί

χος υποτίθεται δτι ήτο ή άπάντησις 
τής μάννας πρός τόν ξενητεμένο 
γυιό.

Ευχαριστώ και διατελώ 
Μέ πολλήν έκτίμησι 

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 
Συνταξιούχος Τραπεζικός

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ, Πει
ραιά: Έλάβομεν τήν Επιτα
γήν σας έκ δρχ. 95 διά έτη- 
σίαν συνδρομήν ίδικήν σας 
καί έξάμηνον τοΟ κ. ’Ανα
στασίου Μανούδη είς τόν 
όποιον άπεστείλαμεν δλα τά 
μέχρι σήμερον έκδοθέντα φύλ
λα τής “Φωνής,,. Σάς εύχα- 
ριστοΟμεν ιδιαιτέρως διά τάς 
διευθύνσεις τών πατριωτών 
είς Ζάκυνθον καί Άγρίνιον 
ώς καί διά τό θερμόν ενδια
φέρον σας τό όποιον μάς 
συγκινεϊ πολύ.

ΕΥΘΥΜΙΟΝ ΣΕΡΓΙΟΥ, Ή· 
ράκλειον, Κρήτης: Μετά με
γάλης χαράς σάς άπεστείλα
μεν δλη τήν σειράν τών φύλ
λων τής “Φωνής,, τήν όποι
αν θά λαβάνεται είς τό έξής 
μόλις έκδίδεται.

Επίσης έλήφθησαν αί κάτω
θι συνδρομαί: Άπό Ίωάννην 
Δουλήν δρχ. 60, Νιόνιον Ή- 
λιάδην δρχ. 120, "Ελλην Συ- 
μεωνίδου δρχ. 60.

ΠΕΡΙΚΛΗΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΝ, 
Πλατανάκι, θηβών: Εύχαρι- 
στοΟμεν διά τήν συνεργασί 
αν σου καί περιμένουμε κΓ 
άλλην. Οί ευχές καί ή σκέψις 
μας είναι μαζί σσς.

Άναχώρησις έκ Κινέττας 7 μ. μ.
ΕΞΟΔΑ. ΔΡΧ. 35

Δηλώσεις συμμετοχής είς Μιχ. Χατζηκωνσταντίνου 
Τηλέφ. 30.214 · 30 215 · 30.216 μέχρι καί τί|ς 3ης 
’Οκτωβρίου 1959.

ΠαρακαλοΟντσι οί κ. κ. πατριώται οί έπιθυ- 
μοΟντες νά λάβουν μέρος είς τήν έκδρομήν νά&ηλώ. 
σουν έγκαίρως τάς θέσεις των.

H ΙΛΡΪίΙί Μ
Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας 
νά παραιτηθώ, διότι έπά- 
λευα σκληρά γιά νά διαθρέψω 
τήν πενταμελή και μέ μένα εξα
μελή οικογένειαν μου καί νά μορ
φώνω τά μέλη της καί επί πλέον 
νά συνεχίζω τις σπουδές μου.

Στό σημείο αύτό θέλω νά υπο
γραμμίσω καί κάτι άλλο: Σ' 
δλες τις προσπάθειες πού έκανα 
γιά τή Ν. Μάκρη ένόσ<ρ ήμουνα 
Πρόεδρος, ποτέ μά ποτέ δέν πή
ρα οΰτε μιά δραχμή, σαν αποζη
μίωση, ούτε γιά έξοδα κινήσεώς 
μου οΰτε γιά μικροδαπάνες μου 
π.χ. χαρτόσημα, γραφομηχανή- 
σεις αιτήσεων καί υπομνημάτων 
κλπ. Αύτό ήταν μιά αφάνταστη 
θυσία γιά μένα καί μάλιστα 
τήν εποχή' εκείνη. Καί δέν ξέρω 
ποιός άλλος θά μπορούσε ευρι
σκόμενος κάτω άπό τις συνθήκες 
πού βρισκόμουνα έγώ τότε νά 
ύφίστατο τέτοια θυσία. Λόγισ 
παχειά μάλιστα πολλοί μπορεί 
νά λένε, άλλά σέ. έργα δύσκολα 
προχωρούν, δυστυχώς, οί άνθρω
ποι.

Χρήματα έγώ άπό τήν Ν. Μά
κρη πήρα γιά πρώτη φορά μόνον 
μετά οκτώ χρόνια, δταν δέν ήμουν 
■Πρόεδρος, άλλά ώς δικηγόρος, 
διότι είχα άναλάβει καθαρές δι
κηγορικές υποθέσεις. Μά αυτά 
θά τά εξιστορήσω μέ τή σειρά 
τους.

'Οπωσδήποτε έγώ παραιτήθη
κα καί κατόπιν εκλογών έξελέγη 
νέον Προεδρεΐον μέ Πρόεδρον τόν 
μακαρίτην Μιλτιάδην Καλαφά
την, ’Αντιπρόεδρον τόν μακαρί
την Δαμιανόν Δαμιανού καί μέλη 
τόν Άντών. Μόσχ. Λοΐζον καί 
δύο άλλους,

Μέ τή δική μου απομάκρυνση 
άπό τήν Προεδρίαν οί Μαραθώ-

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
νΐτες δχι άπλώς ξεθάρρεψαν, άλ
λά κυριολεκτικά άπεθρασύνθη- 
σαν. Έδημιουργοϋσαν κάθε μέ
ρα Επεισόδια μέ τούς δικούς μας 
καί πολλές φορές τους έδερναν. 
Έπ; πλέον κατόρθωσαν νά πά
ρουν μέ απόφαση τοΰ Υπουρ
γείου τής Γεωργίας δλη τήν 
καλλιεργούμενη έκταση πρός 
τόν βάλτο, άπό τόν δημόσιον 
δρόμο έως τή θάλασσα και οί 
δικοί μας δέν είχαν πλέον μέρη 
ανοικτά νά οργώσουν καί νά 
σπείρουν. Σιγά-σιγά οί Μαρα
θωνΐτες κατελάμβαναν τήν έκτα
ση άπό τήν εκκλησία έως τό 
Βάλτο καί άπό τόν Δημόσιο 
δρόμο έως τή θάλασσα. Οί δικοί 
μας περί ήλθαν σέ απόγνωση. Τά 
πνεύματα ήσαν «Εξημμένα». Α
πειλούντο σοβαρές ταραχές. "Ω
σπου μιά μέρα οΐ Μαραθωνΐτες 
κάνανε Επιδρομή, μερικοί άπ’ 
αυτούς μέ όπλα, συνεπλάκησαν 
μέ τούς δικούς μας, έδειραν πολ
λούς καί αν Ενθυμούμαι καλά έκ- 
τύπησαν καί τόν Νικ. Παλτήρη 
πού ήταν στή πρώτη γραμμή 
προσπαθώντας νά 8ώση κουρά
γιο στούς δικούς μας. Τότε έκτύ- 
πησαν οί Μαραθωνΐτες μέ δπλο 
τόν γαμπρό τών Παλτήρηδων, έ
να ηλικιωμένο, νομίζω πώς λε
γόταν Χατζής (μέ τόν γυιό του, 
δάσκαλο τότε,' ήμουνα συμμαθη
τής του στα Δη μ οτ. Σχολείο) και 
τόν όποιον μετέφεραν τραυματίαν 
στό Προσφυγικό Νοσοκομεΐον. 
Οΐ δικοί μας έπανικοβλήθησοιν. 
Ύπεχώρησαν στά σπήτια τους 
και οί Μαραθωνΐτες έσταθερο- 
ποίησαν πλέον τήν κατάληψιν 
τής έκτάσεως έως τήν εκκλησίαν 
τής Ν. Μάκρης ακριβώς.

(συνεχίζεται) 
ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗΣ


